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 اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

 الدورة الخامسة والعشرون 

 2022  نيسان/أبريل 1 - آذار/مارس 28جنيف، 

 )أ( من جدول األعمال المؤقت3البند  

 تسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

 من أجل تنمية شاملة للجميع الرابعةالثورة الصناعية   

 تقرير األمين العام  

 موجز  
تأثيرها على اع  التحويلي  و في قطاعات الصنننننننننننن   الرابع يناقش هذا التقرير الثورة الصننننننننننننا ي    

تكنولوجيات الثورة الصنننننننا ي   أوجه عدم المسنننننناواة لالل البلدان وييما بينمان ويمين أن يؤلد ا ننننننت دام  
الصننننننننننننناع  التحويلي  نلى ييالة ادنتاجي  والحد من األثر البيقي للتصننننننننننننني  وقد   ل  فر  في   الرابع 

في البلدان النامي  ليسنت مسنتعدة   من أن  حل محلمان وفي الوقت نفسنه، فنن معم  الرنرتات عمل بدلا 
ل ننننننت دام هذن التكنولوجياتص ويوامننننننل معممما ا ننننننت دام التكنولوجيات التناتري  في عمليات ادنتا   

ن وهناك لطر بطء التصننننننننني   الرابع    ي صنننننننننا ثورة الويحتا  نلى مزيد من التصننننننننني  لم ننننننننتفالة من ال
ييالة أوجه عدم  ا نننننتمرار  يلي  في البلدان النامي ، و في الصنننننناع  التحو  الرابع صنننننناع   ثورة الر الارننننن ت ن او 

بين البلدان، وتكرار األنماط التي شنننننننننوهدت في الثورات التكنولوجي  السنننننننننابق ن ول  مين  ييما المسننننننننناواة  
 ننتجابات الللبلدان النامي  أن تفوت هذن الموج  الجديدة من التغير التكنولوجين و ننيتوقا الكثير على 

الوطني ن ويحتا  تل بلد نلى  ننننيا ننننات علمي  وتكنلوجي  وابتكاري  تتنا نننن  م    ي والرننننرااات السننننيا ننننات 
، وبناء  متوايناا  مسنننننتون التنمي  دعدال الناس والرنننننرتات لفترة من التغير السنننننري ن و نننننيتطل  ذل  نمجاا 

في مجال  الرابع    ي صنننننننا ثورة النرننننننر تكنولوجيات الوفي الوقت نفسننننننه قاعدة منننننننا ي  قوي  ومتنوع   
ن تما  نننيتطل  نقام  وتعزيز الرنننرااات والتعاون الدولي لتيسنننير التنوي  القتصنننالد صنننناع  التحويلي لا

 في البلدان النامي ناع  التحويلي  ونرر التكنولوجيا واعتمالها من جان  شرتات الصن 
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 مقدمة  

والعرننننرين،    الرابع التارت اللجن  المعني  بتسنننن ير العل  والتكنولوجيا أل رات التنمي  في لورتما   -1
من أجل تنمي  شننننننامل  للجمي " تأضد موا ننننننيعما   الرابع ، "الثورة الصنننننننا ي   2021  أ ار/مايوفي المعقولة 

 ن2022-2021ذات األولوي  لفترة ما بين الدورات 

 ترننننننننننننننرين الثناني/  19نلى    17ا بين الندورات في الفترة من  نقنا  ييمن   ضلقن وعقندت أمنانن  اللجنن   -2
للمسنناهم  في تحسننين فم  هذا المو ننوع ومسنناعدة اللجن  في مداولتما في لورتما ال امسنن    2021نوفمبر 

، ضلق  النقا والعرنرينن ويسنتند هذا التقرير نلى ورق  القينا ا التي أعدتما األمان ، وا نتنتاجات وتومنيات 
 ن( 1) ات الحال  القطري  التي  اه  بما أعياء اللجن  وتيانات األم  المتحدةولرا 

( وال ننننننننننتجابات له نلى تسننننننننننري  نرننننننننننر 19-وقد ألن تأثير جائح  مرت فيروس تورونا )اوفيد -3
على تكنولوجيات الثورة الصنننننا ي   قائ  تقدم تكنولوجي تبير  ب  يتسنننن   ننننلفاا التكنولوجيات الرقمي  في عصننننر 

وإنترنت األشنننننننننننننياءن ويمين أن  سننننننننننننناعد ا نننننننننننننت دام  عل  التحي  اآللي مثل الذتاء المنننننننننننننطناعي و   الرابع 
على ييالة ادنتاجي  والحد من األثر البيقي اع  التحويلي  في الصننننننننننن  الرابع تكنولوجيات الثورة الصنننننننننننا ي   

لثورة الصننا ي   ن وفي الوقت نفسنه، يؤثر اعتمال اا حل محلمن التي  للتصنني  وقد   ل  فر  عمل أاثر م
على ادنتاجي  النسنبي  للرنرتات في م تلا القطاعات والقتصنالات، مما يؤثر على آفال التصنني     الرابع 

والحد من للجمي  والتحول المييلي في البلدان النامي ، وهما أمران ضا نننننننننننننمان بالنسننننننننننننن   للتنمي  الرنننننننننننننامل  
على األجور وفر   ر في الصننننننناع  التحويلي  أ ينننننناا ن ويؤثر هذا التغيي ماالتفاوتات لالل البلدان وييما بين 

 ينارات النناجمن  عن اليارات التعلي  و ت لاالعمنل بسننننننننننننننبن  اللتمفات في الممنارات والتفناوتات السننننننننننننننائدة في 
ن ويتعين على البلدان النامي  دثني السننياقات الجتما ي  وال صننائش الرنن صنني  مثل العمر ونوع الجن  وا

نلى ألنى ضد  في الوقت نفسنننه  م  التقليل   الرابع م نننتفالة من الثورة الصننننا ي   أن تصنننم  وتنفذ  نننيا نننات ل
في تيسننير التنوي  القتصننالد واعتمال التكنولوجيا  المجتم  الدولي لوراا لع  من اآلثار اليننارة المحتمل ن وي 

 في البلدان النامي ن   التحويلي عامن جان  شرتات الصن 

 جائحةعدم المساواة وآثار الاتجاهات التصنيع وأوجه  -أوالا  

ارت طت تل موج  من التقدم التكنولوجي منذ الثورة الصنننننننننننننننا ي  بتفاوتات أاثر ضدة بين البلدانن  -4
نن انعدام المسنننناواة تان القرن التا نننن  عرننننر، تان التفاوت في الدلل بين البلدان  ننننقيلص بل بدا ات قبل ف

عدم المسنننننناواة على الصننننننعيد  تحدلوفي الوقت الراهن، ي مسننننننأل  من مسننننننائل النقسننننننامات الط  ي  الداللي ن 
بين البلدان المتقدم  النمو والبلدان    ددلل الفرلالن متو نننننننننننننط الفجوة في  ن، ضيث  الجغرافي  الموق ب العالمي 

ن وعلى مدن السننننننننوات األربعين الما ننننننني ، ( 2)  ات المتحدةمن لولرات الول لولر 40  000النامي  يتجاوي  
في العديد من البلدان، وومننننل في بعح الحالت نلى مسننننتويات تبيرةن  ايلال التفاوت لالل البلدان أ ينننناا 

  

اد ننننننممي (، والبراييل، والبرتغال، وبلجييا،  -من ضيومات التحال الرو نننننني، وإيران )جمموري  الوارلة    مسنننننناهماتبال جدر التنويه  (1)
وبيرو، وبيمروس، وتايلند، وترتيا، والجمموري  الدومينييي ، وجنوب أفري يا، و نننويسنننرا، والفلبين، وتينيا، ولتميا، ومصنننر، والمملك   

والتحنال الندولي    ،اللجنن  القتصننننننننننننننال ن  والجتمنا ين  لغرب آ ننننننننننننننيناوتنذا منالين ، والينابنان،  المتحندة لبريطنانينا العممى وأيرلنندا الرنننننننننننننن
ضلق   لمطمع على جمي  الوثائ  الوارلة من و ومنمم  السننننياض  العالمي ن   ،منمم  األم  المتحدة للتنمي  الصنننننا ي و لمتصننننالت،  

الننننننندالنننننننقنننننننا    بنننينننن  اننننمنننرو ينننينننمنننننننا   ن https://unctad.org/meeting/cstd-2021-2022-inter-sessional-panel  رات، 
 ن2021تانون األول/ل سمبر ت  الطمع على جمي  المواق  المرار نليما في الحواشي في  : ممضم

(2) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2021a, Technology and 

Innovation Report 2021: Catching Technological Waves – Innovation with Equity (United Nations 

publication, Sales No. E.21.II.D.8, Geneva)ن 

https://unctad.org/meeting/cstd-2021-2022-inter-sessional-panel
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م    ،ل المييليين والتحو   ،ومن النناضين  التناري ين ، ارت طنت التنمين  النناجحن  بالتصننننننننننننننني ، والرتقناء التكنولوجي
الناتج والعمال  من األنرننننننط  ذات ال يم  المينننننناف  المن فينننننن ، ول  ننننننيما يراع  الكفا ، نلى تحولت في  

اع  التحويلي  وفر الصن ت ، يالصناعالقطاع  قطاعات ذات قيم  مياف  أعلى في الصناع  وال دماتن وفي  
اشنننننننننننرة وإمياني  ونمو ادنتاجي ، م  ما يترت  على ذل  من آثار  ير م    اأفينننننننننننل لعتمال التكنولوجي   فاقاا آ

ارتفاع األجور في القتصننننال بأ ننننرنن  ير أن البلدان النامي  ات عت في العقدين الما ننننيين، في المتو ننننط، 
من الزراع  نلى ال دمات، م  ييالة   ر المييلي اتسنن  بتحول ال يم  المينناف  والعمال  أ ننا نناا ي من التغي  نمطاا 

الناتج المحلي ادجمالي  مجموع ع  التحويلي  في طميف  أو ضتى ان فات في ضصن  ال يم  الميناف  للصننا
في   اا م ير  راجعاا (ن ويممر هذا النمط ت اطؤ التصننننننننننني  في البلدان المن فينننننننننن  الدلل وت 2و 1)الرننننننننننيمن 

 نمن الرريح  الدنيا التصني  في البلدان المتو ط  الدلل

  1الريل 
  الواسع وفئات الدخلحصة الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع االقتصادي 

 (قوي )النس   الم

 
 نلى بيانات مستمدة من قاعدة بيانات نضصاءات األونكتالن األونكتال، ا تنالاا  ضسابات المصدر:
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  2الريل 
  حسب القطاع االقتصادي الواسع وفئات الدخل ،مستوى العمالة

 (المقوي )النس   

 
 أن2021األونكتال،  المصدر:

القرن  ال ننننتثمارات األجنبي  الم اشننننرة و ننننم ننننل ال يم  العالمي  بسننننرع  منذ تسننننعيناتاتسننننعت و  -5
ئ  من التجارة الدولي ، وترننننننارك معم  البلدان افي الم 80ن وتمثل  ننننننم ننننننل ال يم  العالمي  نحو العرننننننرين

في   20  النامي  بصننننورة متزايدة في هذن السننننم ننننلص ويالت ضصننننتما في تجارة ال يم  المينننناف  العالمي  من
ن وقد  ننننننننننننمل ان فات تكاليف التصننننننننننننالت ( 3) 2013في المائ  عام   40نلى أاثر من   1990المائ  عام 
توريد عبر الحدولن ال نم نل  تعقد  عمليات ادنتا ، مما ألن نلى التنوي  الجغرافي لإلنتا  و  جزئ والتجارة بت 

مؤ نسنات متعدلة الجنسنيات من البلدان المتقدم  ا نتفالة ما ات ذ هذا التو ن  في قواعد ادنتا  شنيل   وتثيراا 
الومننننول نلى األ ننننوال في البلدان النامي  عن طري  ال ننننتثمار إمياني  ان فات تكاليف اليد العامل  و من 

بين  ييما ن وهناك تجرب  م تلط   وبطيقاا   األجنبي الم اشننرن  ير أن التصننني  في البلدان النامي  تان متفاوتاا 
عتمد    د ذ  التكنولوجي من لمل المرنننننننارت  في  نننننننم نننننننل ال يم  العالمي ، اللنامي  من ضيث التعل  البلدان ا

على نلارة السنم نل، ومسنتويات تفاءة المورلين، ونينج نم  البتكار الوطني ن وتميل الرنرتات في معم   
م ننننل ال يم  العالمي ، ، وهو جزء أقل ممارة من  نننن صننننناع  ال ننننت راجي البلدان النامي  نلى الن راط في ال

 من وتائا ال حث والتطويرنأابر  قدراا   شرتات البلدان األاثر تقدماا ؤلد  وت 

تفاوت الورأس المال ال رنرد  نرورد للتعل  والبتكار التكنولوجيينن وهذا العامل ل  فسنر بمفرلن  -6
  فيفلعقدين الما نننننننننيينن  ن، ضيث ايلالت ممارات العمال في معم  البلدان النامي  في اأالتصنننننننننني  وبطفي 

في    مقوي نقاط  6نسنن   ، يالت ضصنن  الوتائا المتو ننط  الممارة في البلدان النامي  ب 2020-2000 الفترة
نقاط مقوي  في البلدان  10وبنسننننننننننن   والمتو نننننننننننط  الدلل من الرنننننننننننريح  الدنيا البلدان المن فيننننننننننن  الدلل  

ن وفي الفترة نفسننما، يالت ضصننش العمال ذود الممارات العالي  في ( 4) العليامن الرننريح  المتو ننط  الدلل  
ن  ير أن العوامل المييلي  تؤثر  مقوي نقاط  6جمي  البلدان، ول  نننننيما في البلدان المتو نننننط  الدلل، بنحو 

  

(3) UNCTAD, 2013, Global Value Chains and Development: Investment and Value Added Trade in 

the Global Economy (United Nations publication, Geneva)ن 

 أن2021األونكتال،  (4)
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على األماان التي تسنت دم فيما المماراتص وتان الجزء األابر من الزيالة في الوتائا متو نط  الممارة في  
 نولي  في الصناع  التحويلي ل دمات والمبيعات ا

لملتمفات المسننننتمرة في المياال القتصننننال   للبلدان النامي  والمتقدم ، يالت فجوة ادنتاجي     ونمراا  -7
ن  ( 5) 2019لولر عننام    90  000رب  ا نلى مننا  قنن   1991لولر عننام    60  000، من ضوالي  اتين الفقتين بين هنن 

، وهناك فجوات تبيرة في  الطبيعي    على الزراع  والموارل  أ نننا ننناا عتمد  ت زال العديد من القتصنننالات النامي  ت  ول 
اقتصننننال  ير ر ننننمي تبير في    ادنتاجي  بين القطاعات التقليد   والحديث  في هذن القتصننننالاتن وهناك أ ينننناا 

العال (، وهو ما  مثل أضد أعرات ان فات في المائ  من العمال   ير الر نمي  في   93معم  البلدان النامي  ) 
 ن ( 6) في آن واضد فيما  ادنتاجي  وعامما 

ن وقد ألن الوتيفي  من الطاب   ير الر ننننننننمي للوتائا وانعدام األمن جائح   زيد ال ت ومن المتوق  أن  -8
  بين الوتنائا، وان فنات  نننننننننننننناعنات العمنل، وهو الفترات  ذلن  نلى ان فنات عندل الوتنائا المتناضن ، وت ناعند  

  ن( 7) 2022مليون وتيف  بدوام تامل في عام   26و   2021ام ع مليون وتيف  بدوام تامل    100 عالل فقدان   ما 
على هيينل ادنتنا  والتجنارة في بلند منان ففي بنغمل ش، صنننننننننننننننناعن  التحويلين   قطناعنات ال  فياألثر  توقا  وي 

والمرنننننناري  الصننننننغيرة والمتو ننننننط  الحج  في    ن العمال في المرنننننناري  الصننننننغر  يننننننررعلى  ننننننبيل المثال، ت 
جائح   ؤلد الت ن وفي تايلند،  مين أن ( 8) تسننريل العمالمن   تبيراا   يننرراا قطاعات النسننيج والممب  والجلول ت 

مليون منم   عملون في الصنننناع  التحويلي ، ول  نننيما في منننناعات  1,5مميين شننن ش،   8,4نلى بطال   
ن وقد  يون لدن الرنننننرتات في البلدان التي ترتف  فيما مسنننننتويات ال طال   ( 9) مرنننننروبات الرنننننعير والسنننننيارات

ل فح تكناليف اليند   الرابعن الصننننننننننننننننا ين  الثورة والعمنالن  النناقصنننننننننننننن  ضوافز أقنل لعتمنال بعح تكنولوجينات 
 ا يؤلر نررهانالعامل ، مم

، ان فح 2020في عنام  ف على تندفقنات ال نننننننننننننتثمنار الندولين    أ ينننننننننننننناا   تبيراا   الجنائحن  تنأثيراا   ت أثر و  -9
ن وتانت القتصننالات النامي  قالرة على الصننمول ( 10) في المائ    35ال ننتثمار األجنبي الم اشننر العالمي بنسنن   

نلى التدفقات القوي  في آ نيان وتان الن فات   في المائ ، ويرج  ذل  أ نا ناا  8، ضيث ان فينت بنسن   نسنبياا 
في المائ  في أمرييا المتيني     45، ضيث ان فينننننننننت بنسننننننننن   لمناط  النامي  متفاوتاا لى نطال ا في التدفقات ع 

تثمار ، انتعش ال نننننننن 2021في المائ  في أفري يان وفي النصننننننننا األول من عام   16ومنطق  ال حر الكاريبي و 
، ضيننث  بليون لولر، ولكن النتعننا  تننان متفنناوتنناا   852األجنبي الم نناشنننننننننننننر بقوة، ضيننث بل  مننا  قنندر بنحو  

القتصنالات المن فين    ت الفصنلي ، وعان الوارلة  التدفقات من مرة  القتصنالات المرتفع  الدلل أاثر  ناعفت  
ل طيء نلى الحنند من فر  هننذن ن وقنند يؤلد هننذا النتعننا  ا ( 11) في المننائنن    9النندلننل من ان فننات بنسننننننننننننن نن   

 ن الرابع  المناط  في ال تفالة من ال تثمار األجنبي الم اشر المتصل بالثورة الصنا ي   

  

 ننفسهالمرج   (5)

(6) International Labour Organization, 2018, Women and Men in the Informal Economy: A Statistical 

Picture (Geneva)ن 

 ننفسهالمرج   (7)
(8) United Nations Industrial Development Organization, 2021a, Impact Assessment of COVID-19 on 

Bangladesh’s Manufacturing Firms, Viennaن 

(9) United Nations Industrial Development Organization, 2021b, Impact Assessment of COVID-19 on 

Thailand’s Manufacturing Firms, Viennaن 
(10) UNCTAD, 2021b, World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery (United 

Nations publication, Sales No. E.21.II.D.13, Geneva)ن 

 ن https://unctad.org/news/global-investment-flows-rebound-first-half-2021-recovery-highly-uneven  انمر  (11)

https://unctad.org/news/global-investment-flows-rebound-first-half-2021-recovery-highly-uneven
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بتجارب بدورها وقد تتأثر قرارات القطاع ال ا  المتعلق  بالمرنننارت  في  نننم نننل ال يم  العالمي   -10
موطنما ن فعلى  ننننبيل المثال، من التغييرات المحتمل  أن نعالة نقل األنرننننط  ادنتاجي  نلى 19-أيم  توفيد

في   جغرافي لل يم  المينننناف ، وذل  أ ننننا نننناا الترتيز  إلى الو  قد تؤلد نلى  ننننم ننننل قيم  أقصننننر وأقل تجز اا 
دلكترونينناتن  على مثننل قطنناعننات السننننننننننننننيننارات واآللت والمعنندات وااألتكنولوجينن   الكثننافنن   القطنناعننات ذات  ال

في   الرابع ويمين أن تعول نعالة نقل األنرنننننننط  ادنتاجي  نلى الوطن نرنننننننر تكنولوجيات الثورة الصننننننننا ي   
التي تعند من ، التكنولوجين  العنالين فن  االكثن ذات  ؤثر على القطناعنات ت أن    انرجحن نلى   نمربنالالبلندان الننامين ،  

 لمذن التكنولوجياتن  ينالرئيسي  ينالمست دم

 : المفهوم والخصائص الرئيسيةالرابعةالثورة الصناعية  -ثانياا  

التي أتاضتما التقنيات الجديدة، ترابط  نلى أنمم  ادنتا  الذتي  والم الرابع ترنير الثورة الصننا ي    -11
با نننننننت دام يدمج ادنتا  الذتي ادنتا  ويتحي  ييه  و ل  نننننننيما م  ييالة ا نننننننت دام األتمت  وت الل البياناتن و 

   بالرنننن يات الرقمي  المدعوم  بالذتاء المننننطناعين وهذا  سننننتلزم أشننننيالا  طت ر أجمزة ا ننننترننننعار ومعدات م
جديدة من التفاعل بين ال رنر واآللت من لمل الجم  بين التكنولوجيات التقليد   والجديدة في نطار ثمث  

ميون األجمزة من روبوتات منا ي   ألا يت و  عنامر رئيسي ، وهي األجمزة والبرمجيات والربط ادلكترونين
مين نعالة برمجتما بسنمول  وا نت دامما في العديد ت وبوتات )روبوتات تعمل بالتعاون م  ال رنر و تو  ضديث ،

رفو ، والترننننننننننننننغيننل اآللي أللوات اآللت  الت زين على  المن الصننننننننننننننننناعننات لممننام م تلفنن ، مثننل التعبقنن  و 
(، واألنمم  اآللي  الذتي ، والطابعات ثمثي  األبعال للتصننننننني   ي   التحويلعاصننننننن نرنننننن ت الالصنننننننا ي  في م

من الناضي  التكنولوجي ن وهذن التكنولوجيات  المعدات واأللوات التقليد   واألقل تقدماا و واآللت    باد ننننننننننننناف ،
 هيالميونات األلرن، وهي البرمجيات والربط ادلكتروني،  نذ نن ص  الصنننننناع  التحويلي ليسنننننت جديدة على  

تكنولوجينننا المعلومنننات مزيننند من  ن ويتنننألا عنصننننننننننننننر البرمجينننات من  اا ذتي م تلفننن الننن نتنننا   ادالتي تجعنننل  
اع  التحويلي  بمسننناعدة الحا نننوب، والصنننن    التحويلي عا، والصنننن رتزي نم  المالوالتصنننالت التقليد  ، مثل 

القائم  على للبيانات   ي تحليلالدرا ننننننات الا وتذالحوا نننننني ، والتصننننننمي  بمسنننننناعدة الحا ننننننوب، المدمج  م   
البيانات الينن م  والذتاء المننطناعين وتربط الرنن يات الرقمي ، مثل شنن ي  ادنترنت الصنننا ي  ل شننياء، 

وأجمزة ال نننترنننعار،  ي   للدرا نننات التحليلي  للبيانات المزولة بالمرنننغمت المييانيياآللت واأللوات التقليد   
، هذن الميوناتوت ل  برنأنمان   اذ نجراءات  مما  سنمل لما بجم  البيانات المتعلق  بعملي  ادنتا  ونقلما وات 

وات اذ  هتنبؤات ضول العال  المالد والتفاعل معال يام ب لم نننننننننترنننننننننعار، و  اا مصنننننننننمم  اا شننننننننن يي  اا نماممجتمع ا، 
 إلنتا  في الوقت الح يقينل اا قرارات، لعم

 نموذج تكنولوجي جديد محتمل -ألف 

ربط ثورة تكنولوجينن  جنندينندة تقوم على التكنولوجيننات الرقمينن  وال  الرابعنن تعتبر الثورة الصنننننننننننننننننا ينن    -12
بين المجالت المال   والرقمي  والبيولوجي ن فالثورة    ومننننيل البينيالت  ننننبل  ، ولمج التكنولوجيات و ادلكتروني

غير القتصنننننالات  ت  يمن نللال تكنولوجيا تدريجي  أو جذري ن فم  التكنولوجي  لما تأثير أعم  وأو ننننن  نطاقاا 
البيق ، ويتطل  تغييرات مؤ نننسننني  عميق ن وقد ضدلت  ب  عح و ب ط الناس بعينننم   ارت  ي  اوالمجتمعات، وتيم

تل   ت ننتغرقا  بالتغير التكنولوجي والبتكار لم  ثورات تكنولوجي  منذ الثورة الصنننا ي ، األلبيات المتعلق
 لتتكرا )انمر الجدول(ن عاماا  50منما ضوالي واضدة 
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 االقتصادية - النماذج التكنولوجية  

 نموذ  ال  ثَْورَة ال 

  :   نلى الثالث   ى من األول   

الوقننت،    وفير المصننننننننننننننان ، والمييننن ، وادنتنناجينن ، و ننننننننننننن ط الوقننت، وت ننتننا    ( 1771 عام  الثورة الصنا ي  )من 
 والر يات المحلي  

حج  باعت ارن  والمدن الصنننا ي  واأل ننوال الوطني ، وال   ، اقتصننال ات التكتمت  ( 1829 عام  ر ال  ار والسي  الحديد   )من ص ع 
 الطاق  عند الحاج  )ال  ار( ا ت دام  جزاء، و ل    ، والتوضيد المعيارد اا تقدم 

هياال الصنل  الكبيرة، وفورات الحج  من المصنان  والتكامل الرأ ني، وتويي    ( 1875عصر الصل  والكمرباء والمند   الثقيل  )من عام  
 ، والرنننننننننن يات في ي ج ا نت ن لصننننننننننناع  )الكمرباء(، والعل  تقوة من أجل ا الطاق   

 ف  ي ل ا التك ب  ا ، وضس التوضيد المعيارد العالمي ل جزاء جمي  أنحاء العال ، و 

)من   وا   النطال وادنتا  ال   ، والسيارات   ، : عصر النفط   رابع ال 
 ( 1908عام 

توضيد  وال ، وفورات الحج  والتكامل األفقي،  وا ننننننع  النطال ادنتا  واأل ننننننوال  
الموال المنننننننننننننطنننا ينن ،  و الطنناقنن ،  ا نننننننننننننت نندام  تثننافنن   و لمنتجننات،  المعيننارد ل 

 لعالمي  التفاقات ا و اليواضي،  وتو ي   الت صش الوتيفي،  و 

: الثورة الرقمينن  )عصنننننننننننننر تكنولوجيننا المعلومنننات     ننامسننننننننننننننن ال 
 ( 1971والتصالتص من عام 

الفورينن ، والمعرفنن    رأس مننال،  بنناعت ننارهنننا  اثننافنن  المعلومننات والتصنننننننننننننننالت 
والتنقل،    والمنصننات الرقمي  وو ننائل التوامننل الجتماعي، والربط ادلكتروني 

والحيومننن    ادلكترونيننن   وت والتجنننارة  و   جزئننن  ادلكترونيننن ،  وفورات  األ نننننننننننننوال، 
 وهياال الر يات، و م ل ال يم  العالمي   ير المرمي   النطال، والمنممات  

ادنتا  المحلي ضسنننن   و األ ننننوال المت صننننصنننن ،  و التكامل الرقمي،  و ت ،  مَ تْ األَ  ( 2010بدا    )من   الرابع  : الثورة الصنا ي     سال  ال 
يينالة التكنامنل  و لمرتزين  العملينات،  و ادنتنا  النذتي،  و ال نننننننننننننتندامن ،  و الطلن ،  

 التصحيل الذاتي و إعالة ترييل ادنتا ،  و واألفقي،    عمولد ال 

 C Perez, 2002, Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamicsنلى    األونكتال، ا تنالاا  المصدر:

of Bubbles and Golden Ages, Edward Elgar. Cheltenham, United Kingdom, and K Schwab, 2017, 

The Fourth Industrial Revolution, Penguin, Londonن 

المنتندن القتصننننننننننننننالد العنالمي، تتزامن الثورات الثمة األولى م  الثورة  الذد يت عنه طار  ادوفي  -13
الثاني  والثالث ، وبالتالي فنن   تينوال امسنننننننننننن  م  الثورتين الصننننننننننننناعي  الرابع   تانامن الثور الصنننننننننننننا ي ، وتتز 

لما  ننننننننابق   تن ويقال نن هذن األليرة ليسنننننننن ( 12) الرابع هي الثورة الصنننننننننا ي  (  0.4industry) 4ن0 الثورة
تاري ي  من ضيث  نننننننرع  النترنننننننار، واتسننننننناع نطال الصنننننننناعات المتينننننننررة، وضج  وعم  التغيرات التي 

في المسننتقبل   ما تق بدو أن ي قد    الرابع أن التكنولوجيات والحلول في نطار الثورة الصنننا ي   وم     ن( 13) تحدثما
 نأم آجما  جما تأثر من هذن الموج  عاي جمي   فنن الال عيد بالنس   للكثيرين،  

 اعة التحويليةالصنفي    الرابعة  ةيالصناعالثورة    واستخدامالتنمية   –باء 

ا من الرننرتات تطوير تكنولوجيات الثورة الصنننا ي   عدل قليل من البلدان وعدل مننغير نسننبيا    قول -14
، ضيث تمثمن  اللتراع ن وتميمن الصننننين والول ات المتحدة األمرييي  على عدل المنرننننورات وبراءاتالرابع 

في المائ  من براءات    63و 45ما بين  من المنرننننننننننننورات ذات الصننننننننننننل  و   في المائ  تقري اا   41و 26ما بين  

  

-https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial  اننننننننمنننننننرن  2017،  (Schwab)  شننننننننننننننننننننواب (12)

revolution-what-it-means-and-how-to-respond/ن 

 نفسهن المرج  (13)

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
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في تكنولوجينات  اتتم البلندين رائندان في مجنال ال ننننننننننننننتثمنار والقندر و ن  ( 14) اللتراع في جمي  أنحناء العنال 
في المائ  من ال يم  السننوقي ،  90  نمثمنذ   لرقمي ، وهما موطن أابر المنصننات ا الرابع   الصنننا ي الثورة 
نصنننننننننننننا مرااز البيانات الفائق  النطاقات في العال ، وأعلى معدلت اعتمال شننننننننننننن يات الجيل ال ام   وتذا 

في المننائنن  من جمي  تمويننل الرننننننننننننننرتننات الننناشننننننننننننننقنن  في مجننال الننذتنناء   94في المننائنن (، و  45)أاثر من  
في العال  في مجال الذتاء الروال  في المائ  من ال اضثين    70ي ، والمنطناعي في السننوات ال م  الما ن 

الوا ننننل ما نذا تانت الصننننين والول ات المتحدة  ننننتو ننننعان مزا اهما   ير  ن وم  ذل ، من ( 15) المننننطناعي
وثم  ن   التحويلي عافي الصننننن   الرابع الثورة الصنننننا ي  كنولوجيات  ت تسنننن ير  في المنصننننات الرقمي  لترننننمل 

تكنولوجيا أ نننا ننني  في هذا الصننندل هي ننترنت األشنننياءن وقد قامت شنننرتات من أوروبا الغربي  با نننتثمارات 
ذن التكنولوجيا، وهي تمثل، نلى جان  الصنين والول ات المتحدة، نحو ثمث  أرباع جمي  ادنفال ابيرة في ه

 ن( 16) المتعل  بننترنت األشياء

  ضا ماا   تكنولوجيا وال حث والتطوير عنصراا المتقدم   الصناع  التحويلي    ات في مجالقدر الوتريل   -15
لصنندل،  مين تقسنني  القتصننالات نلى أرب  فقات رئيسنني ، ن وفي هذا االرابع آلر في نرننر الثورة الصنننا ي   

هي القتصننننالات العرننننرة التي  الطليعي  و   ن( 17)   عن الرت والمت لف ةوالمتألر    والمتابعطليعي   هي الفقات ال
، وتمثل الرابع   الصننننا ي الثورة في مجال تكنولوجيات  العالمي   براءات اللتراع لمجموع طل     100لديما  

في المائ  من الصنالرات    70وضوالي  العالمي   براءات اللتراعمجموعات في المائ  من جمي   91مجتمع  
وتبي  وترننننننترد المنتجات با ننننننت دام هذن بتكر  في المائ  من الوارلات، وهذن هي القتصننننننالات التي ت   46و

جيات ولكن بحصنننننننن  أقل من براءات  هذن التكنولو من رط  في اقتصننننننننالات   يه   عب  ات من وال( 18) التكنولوجيات
 ي تكنولوجيا الثورة الصنننا ي  من رط  بفاعلي  ف  اقتصننالاا   50 معاا ترننيل الطليعي  والمتاب ع   اللتراع والتجارةن و 

عدم  من النرننناط في مجال تسنننجيل براءات اللتراع  ن بلدان ألرن مسنننتويات من فيننن  أو مبدت ن وأالرابع 
طليعين   ن وعموة على ذلن ، ضتى بين القتصنننننننننننننننالات ال مسننننننننننننننين الاأو المتناجرة بمن   التكنولوجيناتفي هنذن  

ادنتا  طب  نل في عدل قليل من القطاعات ول     الرابع ع ، ل  تعتمد تكنولوجيات الثورة الصنننننننا ي   والمتاب  
، تسننننننننت دم شننننننننرتات    عن الرت والمت لفة  المتألر في مننننننننفو   الرننننننننرتاتن و   الذتي  ننننننننون عدل قليل من

 ن( 19) تكنولوجيات تناتري  ول تزال في طور اعتمال التكنولوجيات الرقمي  أ ا اا اع  التحويلي  الصن 

 صناعة التحويليةفي ال  الرابعةفوائد الثورة الصناعية   -جيم 

يؤلد نلى  أن اع  التحويلي في مجال الصننننننننن   الرابع تطبي  تكنولوجيات الثورة الصنننننننننا ي    مين ل -16
تحقي  ميا نننن  في ادنتاجي  وتفاءة ا ننننت دام الطاق  وال ننننتدام ن وييما يتعل  بادنتاجي ، تبين الدرا ننننات  

تكنولوجيات ننتا   ال تقصائي  على مستون الررتات في تايلند، و انا، وفييت نام أن الررتات التي تعتمد  
تل لطوة من لطوات ادنتا ،  بروي  ن وتزيد هذن التكنولوجيات من ( 20) رقمي  متقدم  تصننننننننننن ل أاثر ننتاجي 

  

 أن2021األونكتال،  علىبناء   (14)

(15) UNCTAD, 2021c, Digital Economy Report 2021: Cross-Border Data Flows and Development – 

For Whom the Data Flow (United Nations publication, Sales No. E.21.II.D.18, Geneva) 

 ننفسهالمرج   (16)

(17) United Nations Industrial Development Organization, 2020, Industrial Development Report 2020: 

Industrializing in the Digital Age, Viennaن 

ألمانيا، وجمموري  توريا، و نننننويسنننننرا، والصنننننين، وفرنسنننننا، والمملك  المتحدة لبريطانيا العممى وأيرلندا الرنننننمالي ، وهولندا، والول ات   (18)
 مقاطع  تايوان الصيني نو  ،المتحدة األمرييي ، واليابان

 ن2020منمم  األم  المتحدة للتنمي  الصنا ي ،  (19)

 نفسهن المرج  (20)
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ن فعلى  ننننبيل المثال، أتمرت لرا نننن  ضال  أجريت في الميسنننني  ْمَثل تسننننلط اليننننوء على مجالت األَ ضيث  
المرت ط  بالتصنال الم نلكي  ات الم نلكي لمصنن  لتصنني  ألوات الطاق  أن ا نت دام بطاقات تحديد الترلل

بنننبطنناء العمليننات   طواب ق  في الوقننت الح يقي  سننننننننننننننمل لمننديرد الامو لتحنندينند الفي نمننام    بيننل مننالة تقري نناا 
 10تسنننريعما وتحديد مدن  نننرع  ننجاي الموتفين للممام، مما يؤلد نلى ييالة تفاءة اليد العامل  بنسننن    أو

 ن( 21) في المائ  90و 80بنس   تتراوح بين  ا م في المائ  وييالة معدلت ا ت دام موارل اليد العامل  الح

تكنناليف التوقا عن العمننل  نلى ييننالة ادنتنناجينن  من لمل تقليننل    أ يننننننننننننننناا يؤلد ادنتننا  الننذتي  و  -17
ن ففي ( 22) في المائ   15و 5والصننيان ن وترننير التقديرات نلى اضتمال ييالة توافر األمننول بنسنن   تتراوح بين  

مصنننن  للمرت ات قام بترتي  أجمزة ا نننترنننعار لمهتزاي ولرج  الحرارة على آل     تان بنميان،  البرتغال مثما 
حدل ضالت عدم المطابق  في وقت م ير، أن   ترنت األشننننننياء، ا ننننننت دام نن ب لما تاريخ طويل من األعطال، 

 ن( 23)  تثمار األوليمن الفي المائ   200 قارب د ائ م طط لما وععمليات ا تبدال مما  مل ب 

القتصننننالات  بدد  على ننتاجي  القتصننننالن وت  أ ينننناا  اا ن جاب  الرابع تؤثر تقنيات الثورة الصنننننا ي   و  -18
  يرها من منلصننننناع  التحويلي  في ال يم  المينننناف  لأ ننننرع   في هذن التكنولوجيات نمواا من رط  بفاعلي   ال

 ن ومن المم  أن هذن الزيالات في ادنتاجي  ترت ط بزيالة العمال ن( 24) البلدان

َثل   َأمْ لتوفير الطاق  من لمل   فرمنننننناا  أ ينننننناا أن تتيل  اع  التحويلي  رقمن  عمليات الصننننننن ويمين ل -19
الطناقن  والتكيف في  َأْمَثلن  ا ننننننننننننننت ندام  تطلن  طناقن  أابر وإللنال وتنائا ت ا ننننننننننننننتبندال التكنولوجينات التي   أو

البيننانننات في وقننت ض يقي في األلوات والنم  معننالجنن   العمليننات التجننارينن ن ويمين أن يؤلد لمج قنندرات  
لمصننننعينن فعلى  نننبيل المثال، ألن ا نننت دام  فائدة افي التكاليف لوفورات  القائم  نلى تحسنننينات ترنننغيلي  و 

معدات ولدمات  وفر ، في لرا نننننننن  ضال  لرننننننننرت  متعدلة الجنسننننننننيات ت الرابع تكنولوجيات الثورة الصنننننننننا ي   
ا نننت دمت  و ص  في المائ  تقري اا  40واضد بنسننن   عمل لصنننناع  البم نننتي ، نلى لفح ا نننتممك الطاق  في م

ر ت ي  تدف  الطاق ، ل يا نات محدلة ل نت دام الطاق  والينغط  الرنرت  مقايي  فر ي ، أد أجمزة ا نترنعا
عبر عدة قط  من المعدات ووجدت أن بعح المعدات تست دم الطاق  ضتى عندما ل تكون قيد ال ت دام،  

التغيرات التي تلت ذل  وفرت أللاء األمثل، و ما ين غي من أجل امستويات طاق  أعلى ملم  ترغيل اآللت  
 ن( 25) في تكاليف الطاق  لولر  نوياا  200 000 ا  عالل أاثر منمادنتا  بارامترات في 

في المصننننننان  الذتي  التي تسننننننت دم ننترنت األشننننننياء والروبوتات،  مين أن تؤلد التحسننننننينات في  و  -20
الطاق ن فعلى  بيل المثال، في شرت  مصنع   ا ت دام تفاءة في   ات ال واريميات نلى التحسين المستمر وييال 

بمد  رف  ترغيل الروبوتات نلى المستون األمثل   ألت التغييرات في ال واريميات ،  الصين في  واتا الذتي  للم 
 ن ( 26) لون ضاج  نلى شراء روبوتات أو آلت جديدة من في المائ ،    50نتاجي  بنس   اد نلى ييالة 

  

-https://enterpriseiotinsights.com/20180102/smart-factory/three-smart-manufacturing-case  انمر (21)

studies-tag23-tag99 ن 

-https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/digitally-enabledانمر   (22)

reliability-beyond-predictive-maintenance ن 

(23) J Fernandes, J Reis, N Melão, L Teixeira and M Amorim, 2021, The role of industry 4.0 and 

BPMN[business process model and notation] in the arise of condition-based and predictive 

maintenance: A case study in the automotive industry, Applied Sciences, 11(8):3438ن 
 ن2020األم  المتحدة للتنمي  الصنا ي ،  منمم  (24)

-https://www.efficiencyvermont.com/blog/your-story/how-did-simple-efficiency-solutions  انمر (25)

help-husky-save ن 

 نhttps://www.automate.org/case-studies/the-paradox-of-smart-manufacturing انمر (26)

https://enterpriseiotinsights.com/20180102/smart-factory/three-smart-manufacturing-case-studies-tag23-tag99
https://enterpriseiotinsights.com/20180102/smart-factory/three-smart-manufacturing-case-studies-tag23-tag99
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/digitally-enabled-reliability-beyond-predictive-maintenance
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/digitally-enabled-reliability-beyond-predictive-maintenance
https://www.efficiencyvermont.com/blog/your-story/how-did-simple-efficiency-solutions-help-husky-save
https://www.efficiencyvermont.com/blog/your-story/how-did-simple-efficiency-solutions-help-husky-save
https://www.automate.org/case-studies/the-paradox-of-smart-manufacturing
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من حقق  الوفورات الم ن ا نننننننتدام  ادنتا ن ويمين أن تكون  ي حسننننننن نلى ت  أ يننننننناا النفا ات  ويؤلد لفح   -21
من أ ننننننننننالي  ادنتا  التقليد   تبيرة في عمليات ادنتا  وييما يتعل  بوين   ا ننننننننننت دام الط اع  ثمثي  األبعال بدلا 

لطاق ن فعلى  نبيل المثال،  مين أن ل   ما وا نتمما  سنت دم األجزاء المنتج  من لمل هذن الط اع  التي ت لمنتجات  ا 
للطائرات، مثل األقواس بالنسنننننن     في الطيران  في ننتا  أجزاء لميف  الوين أقل أهمي      نننننناف اد ب يؤلد التصننننننني   

في المائ ، مما  قلل من   50بأاثر من جزاء  والمفصنننننمت وأضزم  المقاعد والمفروشنننننات، نلى لفح وين هذن األ 
 ن ( 27) في المائ    4,6في المائ ، وا تممك الوقول بنس   تصل نلى   7و   4اتل  الطائرات بنس   تتراوح بين 

 وأوجه عدم المساواة الرابعةالثورة الصناعة  -ثالثاا  

أن تؤثر   ما، تيف  مين هاوانترننار تطورها والتفاوتات في    الرابع بالنمر نلى فوائد الثورة الصنننا ي    -22
على أوجه   الرابع على أوجه عدم المسناواة الجتما ي  والقتصنال  و ويمين النمر في أثر الثورة الصننا ي   

ل بالقنوات القتصننننال   التي تؤثر التكنولوجيا من لملما على أوجه عدم المسنننناواة صنننن عدم المسنننناواة ييما يت 
 ثورات التكنولوجي نللطويل  الموجات ال)األرباح واألجور والوتائا(ص وإطار 

 اآلثار على أوجه عدم المساواة في األرباح واألجور والوظائف -ألف 

، في  الوتائاير التكنولوجي والبتكار على عدم المسننننننناواة من ضيث األرباح واألجور و ي يؤثر التغ -23
في   الرابع   القتصنننننالن وييما يتعل  بالثورة الصننننننا ي بني    نننننلسنننننل  طويل  من رلول الفعل في جمي  أنحاء 

ييالة  العمليات من أجل في ابتكار ، تسننننننننننت دم التكنولوجيات الجديدة أ ننننننننننا نننننننننناا اع  التحويلي مجال الصننننننننننن 
دلل  ت  و  الرابع التي تنرنننننننر تكنولوجيات الثورة الصننننننننا ي   اع  التحويلي  ادنتاجي ن ويمين لرنننننننرتات الصنننننننن 

للنال النذتناء  د مين  تمنا  القطناعن أابر من الرننننننننننننننرتنات األلرن في نف    منتجنات جنديندة أن تحق  أربناضناا 
وتائا العمال الممرة ويزيد الطل  على العمل في  أن  يمل المننننننننننننننطناعي والروبوتات في ادنتا  الذتي 

  الرابع للثورة الصنننننننننا ي   يالممام  ير الروتيني  مقارن  بالممام الروتيني ن ولذل ، فنن األثر الم اشننننننننر األول
والتفاوت في األجور بسنننننننب  بعينما  عدم المسننننننناواة المتصنننننننل  بننتاجي  الرنننننننرتات لالل قطاعات   ممر في  

 التغيرات في الممن والممامن

عدل أابر من قطاعات الصنننننننننننناع  التحويلي  التي  بما وعلى الصنننننننننننعيد العالمي،  مين للبلدان التي  -24
وق  أن ترننننننمد ييالات في ادنتاجي  أابر من أن تت   الرابع  تعتمد فيما الرننننننرتات تكنولوجيات الثورة الصنننننننا ي  

 لمنتقال نلى ادنتا  الذتي وأقل تأثراا   ا نننتعدالاا فينننل  بلدان ألرنن وفي الوقت نفسنننه، قد  يون العمال الممرة أ 
عالي  التحويلي   بالتغيرات في الممن والممامن ويرنير ألاء القتصنالات في منالرات المصننوعات ي   نلب بصنورة  

قبل  لتكنولوجيا وفي العمال  ذات الممارات العالي  نلى القتصنننننننننننالات التي قد تكون ا ا نننننننننننت دام   الممارة وتثيف  
 (ن 3)الريل   الرابع  لم تفالة من نرر تكنولوجيات الثورة الصنا ي   يؤهلما  في و   أفيل    يرها 

  

(27) R Huang, M Riddle, D Graziano, J Warren, S Das, S Nimbalkar, J Cresko and E Masanet, 2016, 

Energy and emissions saving potential of additive manufacturing: The case of lightweight aircraft 

components, Journal of Cleaner Production, 135:1559–1570ن 
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  3الريل 
في وضااااع أفالاااال لمسااااتفادة من الثورة الصااااناعية   قبل غيرهاتحديد االقتصااااادات التي يمنن أن تكون  

  : مؤشرات االستعداد الرابعة
 (المقوي )النس   

 

 تمدة من نضصاءات األونكتال ومنمم  العمل الدولي ننلى بيانات مس ضسابات األونكتال، ا تنالاا  المصدر:

تسنننننننننت دم تسنننننننننميات البيانات رموي و المتو نننننننننطات العالمي  في نطار هذين المؤشنننننننننرينن  متصنننننننننل   تمثل ال طوط ال ممضمات:
 المنمم  الدولي  لتوضيد المقايي نات المعتمدة من قتصالال

الول ات المتحدة والعديد من القتصننالات في منما اقتصننالات  تينن  مجموع  من القتصننالات،  و  -25
شرل آ يا وأوروبا وجنوب شرل آ يا، اقتصالات ذات مستويات عالي  من الفر  لنرر تكنولوجيات الثورة 

ذات  ا، و ثيف  التكنولوجي تالتحويلي  عالي  الممارة و   ، بسنننننننب  ت صنننننننصنننننننما في الصنننننننناعالرابع الصننننننننا ي   
تبيرة من العمال  ذات الممارات العالي ن وتممر ثماني  اقتصننننننالات في هذن المجموع  مسننننننتويات   شضصنننننن 
في الصننننناع  التحويلي  مقارن    الرابع المتو ننننط وقد تسننننتفيد أاثر من  يرها من الثورة الصنننننا ي   فول  ألاء 

لى  نننننبيل المثال تايلند والصنننننين عمنما ن وتيننننن  مجموع  ثاني  من القتصنننننالات،  ( 28) بسنننننيانما ومنننننالراتما
صنننالرات  اللحصنننتما من   اقتصنننالات تتمت  بمسنننتويات عالي  من الفر  نمراا   ،وفييت نام والميسننني  والمند

المتو ننننننط العالمي، مما  رننننننير نلى أن ت قى لون  ةالممار عالي  ، ولكن ضصننننننش العمال  تكنولوجياا المتقدم  
على نطال وا نننن ن وتينننن    الرابع نرننننر تكنولوجيات الثورة الصنننننا ي  أمام نقش الممارات قد  رننننيل ع     
أابر على السنل    على  نبيل المثال البلدان النامي  التي تعتمد اعتمالاا منما  مجموع  ثالث  من القتصنالات،  

األرجنتين والبراييل وشننيلي وتايالسننتان ونيجيريا، اقتصننالات لديما  القتصننالد، مثلهييلما  األ ننا نني  في  
أعلى من المتو ننننننط العالمي، مما  رننننننير نلى نمياني  تكيف العمال م  ة  الممار عالي  ضصننننننش من العمال  

من الفر  من ضيث الرننرتات  تدني  مسننتويات ملما في الصننناع  التحويلي ، ولكن  الرابع الثورة الصنننا ي   

  

 نالصين، هون  تون و  ،ومالط وجمموري  توريا، و نغافورة، و ويسرا، ، ي مقاطع  تايوان الصينو ن رائيل، وأيرلندا،  (28)

مستويات عالي  من 
 الممارات والفر  

مستويات عالي  من 
الممارات لكن  

مستويات الفر  
 متدني   

مستويات عالي  من 
الممارات لكن مستويات 

 الفر  متدني  

مالرات المصنوعات عالي  الممارات وتثيف  التكنولوجيا  
 )الحص  من نجمالي الصالرات(

مستويات متدني  من 
 الممارات والفر  

ص  
)ض

ت 
مارا
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، وقد تجد هذن القتصالات معوب  في تو ي  نطال ا ت دام تكنولوجيات تكنولوجياا المتقدم   ات  قطاعالفي  
ة  الممار صننننننننناع  التحويلي  عالي   لار  جيوب قطاعات الاع  التحويلي  في الصننننننننن   الرابع الثورة الصنننننننننا ي   

اقتصالات  تتألا من ي ،  معم  البلدان الناممنما  مجموع  رابع  من القتصالات،  ثم  لتكنولوجيان و تثيف  او 
المتقدم  قطاعات  الكثير من اللديما   لي ص و ينالعالمي  ينالمؤشنننرين تقل عن المتو نننطتم لما ضصنننش في 

 مين أن  يون نرنر  لذل الممارات، و عالي  من الوتائا  لديما الكثير  القتصنالد ول  مافي هييل تكنولوجياا 
،  رنننننننننير التحليل نلى أن النرنننننننننر األولي لتكنولوجيات لذاو  أبطأنفيما  الرابع الثورة الصننننننننننا ي   كنولوجيات ت 

 رجل أن يزيد من أوجه عدم المساواة بين البلدانني   الرابع الثورة الصنا ي  

 الثورات التكنولوجيةخمل اآلثار على أوجه عدم المساواة   -باء 

تؤثر الثورات التكنولوجي  على أوجه عدم المسنننننننننننناواةن ويمين تقسنننننننننننني  هذن الثورات نلى مرضلتينن  -26
بيننننننننننننن  قطاعات وأماان في قل  الموج    ا   فيالنموذ  التكنولوجي الجديد، بدثبيت  على ت  ىاألولتنطود  

وجيا المعلومات عصننننننننننننر تكنولثبيت التكنولوجي ، مثل قطاع التكنولوجيا في الول ات المتحدة لمل مرضل  ت 
ييالة عدم المسننناواة في الدلل بسنننب  ييالة أجور العاملين في الصنننناعات  عليه  تترتب ربما  والتصنننالت، و 

األ نننننا ننننني  للنموذ  الجديد، بما في ذل  التمويلن وتنطود المرضل  الثاني  على نرنننننر النموذ  التكنولوجي، 
لقتصنننننننالن  ير أن نما   هذن المرضل   مين أن في نمو ا على مرنننننننارت  أاثر ننصنننننننافاا   وقد انطوت تاري ياا 

ا نننننت دام التكنولوجيات الجديدة قد  من  اجتماعي بعد نلراك أن التقدم الجتماعي الموعول    ننننن طتكون فترة  
وترتيزها في عدل قليل من الرنرتات، مما قوة عن فترة من لمج ال  ، فينما وراء رت ه الكثير من الناسللا  

 ن( 29) أيدد عدل قليلثروات في ترتز الألن نلى 

على أوجه عدم المسنناواة   الرابع وإذا طب  هذا ادطار على الحا ننر، فنن تأثير الثورة الصنننا ي    -27
لعصنننننر   اا ا نننننتمرار  ماقتصنننننالد جديد أ  - هو بدا   نموذ  تكنولوجيراهن يتوقا على ما نذا تان الو ننننن  ال
 تكنولوجيا المعلومات والتصالتن

في نما   مرضل  نرنر تكنولوجيا المعلومات   اا تكنولوجي طليعي   في السنيناريو األول، تكون البلدان ال -28
من   فترة  نننننننن طفترة الن وقد تكون هذن الرابع الثورة الصنننننننننا ي  تثبيت عصننننننننر مرضل    ا  والتصننننننننالت وبد

ير المحققن  بننضراي تقندم وا نننننننننننننن  النطنال من لمل ا ننننننننننننننت ندام تكنولوجينا النتنائج  ير المتكنافقن  والوعول  
الترتيز الكبير للثروة بين مالكي المنصننننننننات الرقمي  الرئيسنننننننني ن وفي  نالمعلومات والتصننننننننالت، وتذل  م

الوقت نفسنننننننه، هناك شنننننننوا ل برنننننننأن األثر المحتمل على عدم المسننننننناواة الناج  عن التكنولوجيات الجديدةن 
ذن اآلثنار بعند بنالنمر نلى أن النموذ  الجنديند ل يزال في مرضلتنه األولى، وم  ذلن  فقند توق  تتحق  هن  ول 

بين  ييما ال عح السنننننننبل التي  مين أن تزيد بما التفاوتات من لمل التأثيرات على ادنتا  وال نننننننتممكن و 
البلدان للحال بالرت ،  ل عح فرمننننننننننناا   نموذ  تكنولوجي جديد تاري ياا تثبيت  البلدان النامي ، أتاضت مرضل   

تكنولوجيا المعلومات والتصننننننالت، تمينت بعح البلدان ثبيت  ن وفي مرضل  ت لمينننننني قدماا فر  اوأللرن  
في آ نننيا من اللحال بالرت  من الناضيتين التكنولوجي  والقتصنننال   عن طري  تطوير قدرات لدلول قطاع  

هييلي نحو  حول  ، ممنننا ألن نلى ت تليممننناات  تكنولوجينننا المعلومنننات والتصننننننننننننننننالت في األجمزة والبرمجيننن 
عندما    الرابع الثورة الصنننننننننا ي   ثبيت  ن وبالمثل،  مين أن تت  مرضل  ت كنولوجياا ت قطاعات التصنننننننندير الكثيف  

من ه  في الطليعن   أابر وتلح  ب   ترننننننننننننننمنند البلنندان الننداللنن  نلى القطنناعننات المرت طنن  بننالنموذ  الجنندينند نمواا 
طليعي   في البلندان ال الواضد العقندين المقبلين ييالة في عدم المسنننننننننننننناواة لالل البلندن وقد تممر في  اا تكنولوجين 
، ن وفي الوقنت نفسننننننننننننننه، قند تلح  بعح البلندان الننامين  بنالرتن ، وقند تمينننننننننننننني بلندان ألرن قندمناا اا تكنولوجين 

  

 ن2002،  (Perezبيريز ) (29)
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لحنال  بين البلندانن  ير أن معم  البلندان الننامين   ننننننننننننننتمنل بحناجن  نلى الييمنا  قلنل من عندم المسنننننننننننننناواة   ممنا
 نالرابع بالنماذ  التكنولوجي  السابق  قبل التقدم نلى الثورة الصنا ي  

وفي السننننننننننننننيننناريو الثنناني،  مين أن تحنندة فترة ايلهننار متزاينند في البلنندان المتقنندمنن ، م  ييننالة  -29
  قطاعات التكنولوجيا في قطاعات تقليد   ألرن من القتصنننال من لمل نرننر ادنتاجي  التي ترنننمدها ضالياا 
فترة توطيد للفجوة التكنولوجي    ن  ير أن هذن الفترة  مين أن تكون أ ياا الرابع تكنولوجيات الثورة الصنا ي   

، تميل مسننننننننننننارات اللحال بالرت  نلى أن تحدة في مرضل   تاري ياا و و يرهان   اا تكنولوجي الطليعي   بين البلدان  
ي هذا السننننننننننيناريو مسننننننننننتويات أقل من عدم التثبيت، ولي  النرننننننننننر، من النموذ ن ولذل ، قد تكون هناك ف

 فجوة مستمرة بين البلداننت قى الالمساواة لالل البلدان المتقدم ، ولكن 

لمعم  البلدان النامي  ما ل  تت ذ نجراءات فعال ، بدع  من   تقي اا   مرننننمداا ن  ي السننننيناريوه يقدم تمو  -30
نحو منننننننننننننننناعنات أاثر تثنافن  من النناضين     المجتم  الندولي، لتعزيز ولع  المزيند من التنوي  القتصنننننننننننننننالد

 التكنولوجي ، وفي الوقت نفسه، محاولت لدلول القطاعات المرت ط  بالنموذ  الجديدن

 التحديات المحددة  -رابعاا  

 تشريد العمالالتصدي ل -ألف 

درا ننننات فقدان نسنننن   تبيرة من الوتائا بسننننب  تكنولوجيات الثورة الصنننننا ي  العديد من التتوق    -31
وتائا أاثر روتيني ن وم  تكون بما برنيل لا  في البلدان النامي  التي تميل نلى   رال طيرنتد ، و الرابع 
برنننأن ، نلى جان  عدم اليقين  اتمانسنننبي  وتكوينات قطاعال هابلدان ومزا اننتا  العوامل ت تلا موارل  ذل ، 

مت  من لمل  تْ عر نننننننننننن  ل َ التحولي    عاكون الصننننننننننننن ت الوتائا ) مين أن نتقال القطاعات المعر نننننننننننن  ل
ولكن ال دمات  مين أن تكون عر ننننننننننن  ل تمت  من لمل ا نننننننننننت دام الذتاء  عل  التحي  اآلليا نننننننننننت دام  

م ناشننننننننننننننرة بنالندرجن  التي ترننننننننننننننير نليمنا قند ل تكون اآلثنار ادجمنالين  و المننننننننننننننطنناعي وتكنولوجينات ألرن(،  
،  تمنات تمين أتم  جمي  الممنامأن  معم  السننننننننننننننينناريوهنات المثيرة للقل  ل تعتبر  التقنديراتن وعموة على ذلن ،  

 يت  ننراء منتجات وممام وممن وأنرط  اقتصال   جديدة في جمي  أنحاء القتصالن أنه واأله  من ذل 

اجياة الى الونن وععاادة كينلاة االساااااااااتثماار األجنبي  معاالجاة اعاادة نقال األنشاااااااااطاة اإلنتا -باء 
 المباشر وسمسل القيمة العالمية

،  مين ال نتعا ن  عن العمل الكثيف العمال  في الرابع م  تمور تكنولوجيات الثورة الصننا ي    -32
ما  قلل من والذتاء المننننطناعي في البلدان المتقدم ، م عل  التحي  اآلليالبلدان النامي  بتكنولوجيات مثل 

 نننننننمن  نننننننم نننننننل ال يم  العالمي  ويؤلد نلى نعالة نقل األنرنننننننط      التحويلي عاصنننننننن الالميزة النسنننننننبي  في  
  الرابعن ادنتناجين  من البلندان الننامين  نلى البلندان المتقندمن ن ويمين أن تزيند تكنولوجينات الثورة الصننننننننننننننننا ين   

رات وتثيف  رأس المال، بما في ذل  الميونات الميزة النسنننننننننبي  للبلدان المتقدم  في الصنننننننننناعات تثيف  المما
 ير الملمو نن  التي أمنن حت  ننائدة بسننب  التكنولوجيات الرقمي ن ويمين أن تؤلد هذن اآلثار مجتمع  نلى 

ال يم   ننمن  ننم ننل ال يم  العالمي ن ومن ناضي  ألرن، ل تسننتند ن نناف   فقدان ضصنن  البلدان النامي  من 
نلى عوامل ألرن   ر األجنبي الم اشننر نلى تكاليف اليد العامل  فحسنن ، بل أ ينناا القرارات المتعلق  بال ننتثما

 نننننتت   تي  المواتي ، والحوافزن ويتوقا ما نذا تان ات الومنننننول نلى األ نننننوال، والبيقات السنننننيا ننننن نمياني   مثل 
مول وتعقيد  على عوامل التنفيذ، مثل تكاليف التبديل والج أ ينننننناا  نلى مواطنما نعالة نقل األنرننننننط  ادنتاجي 

 مين للتكنولوجيات الرقمي  أن ترنننننننج  تما  ن   نلى مواطنماالتنسننننننني  المرت ط بنعالة نقل األنرنننننننط  ادنتاجي 
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المسننننافات ولفح التكاليف تجسننننير  مرننننارت  المزيد من الرننننرتات في  ننننم ننننل ال يم  العالمي  عن طري  
من ثماني  بلدان في أوروبا أن نعالة  شنننرت  2  500المتصنننل  بالتجارة والتجمي ن وتبين األلل  المسنننتقاة من  

د  نون  ليسنت شنائع ص ول  ت  مواطنما نقل األنرنط  ادنتاجي  نلى  الرنرتات التي شنملتما من  في المائ  5,9ع 
األنرننط  نلى في المائ  منما   16,9بينما نقلت ،  مواطنماالدرا نن  ال ننتقصننائي  نقل األنرننط  ادنتاجي  نلى 

هو المرون  مواطنما ال ار ، والسننب  الرئيسنني دعالة نقل األنرننط  ادنتاجي  من القتصننالات الناشننق  نلى 
 ن( 30) تكاليف اليد العامل ولي  في اللوجستيات 

 حماية العمال -جيم 

على تمينات تبيرة من البيناننات التي تجم  بنا ننننننننننننننت ندام أجمزة    الرابعن تعتمند الثورة الصننننننننننننننننا ين    -33
التصنيفات و  ،و جمت ألاء و لوك العمال ،لتحديد المواق   والنم  العالمي ملبو ات الذتي ، وال ،ال ترعار

التقييمات التي  قدمما المسنننننننننننننت دمون، نلى جان  التحليمت التي تجرن با نننننننننننننت دام ال واريميات والذتاء و 
اك العديد من الرنوا ل هن لكن  المنطناعين ويمين أن يؤلد ا نت دام هذن البيانات نلى تحسنين ادنتاجي ، 

أن على النحو التالي:  مين أن تؤلد ممار ننننات المراق   والرمنننند نلى اقتحام لصننننومنننني  العمالص ويمين  
لتكاليف ال مي  المرت ط  عت ار للون ا من  تطور ال واريميات على أ نننننناس ر ي   ننننننيق  لإلنتاجي  والكفاءة 

التقنننناط األلاء   العنننناملنننن ص وقنننند تكون ال واريميننننات والننننذتنننناء بننننالممننننام، ممننننا يؤلد نلى عنننندم  الفعلي للقون 
 ،متي فيننننننننن ت التحيزات الثقايي  أو الجنسننننننننناني  و يرها من التحيزات وال  انعيسننننننننن ي ، و ينالمنننننننننطناعي متحيز 

اتفاقات جما ي  في بلدان م تلف   طبي  لمذن الرنننننننوا ل، ت  ت   الرنننننننفايي ن ونمراا وقليل  وتحتود على ألطاء،  
ولوجيا في رمنننننند العمال وتوجيه العمل، بمد  الحفاك على ترام  ادنسننننننان ومنننننح   لتنمي  ا ننننننت دام التكن 

 ن( 31) العمال و ممتم ص ول تزال هذن الجمول في مرضل  م يرة

 معالجة اآلثار الجنسانية -دال 

أن تحدة تغييرات هام  تتصنل بالسنلط  والمعرف  والثروة وقد تؤثر  الرابع  مين للثورة الصننا ي    -34
،  الرابع  الذتاء المنننطناعي في طليع  الثورة الصننننا ي   و سنننعي نلى تحقي  المسننناواة بين الجنسنننينن على ال

وبالتالي فمن األهمي  بميان النمر في التجاهات المتعلق  بنوع الجن  في هذا القطاعن وتميل نم  الذتاء 
ييما يتعل  بنوع الجن ،  القائم ، ول  ننيما امل  التحأشننيال المننطناعي نلى أن تعي  وتينن   التحيزات و 

المنامننن   من  في المائ  من البيانات و  26ألن تمثيل المرأة في هذا القطاع ناقشص ول تمثل النسننناء  نننون 
أفيننننننل،   ن وين غي فم  آثار التكنولوجيات الجديدة فمماا ( 32) المتصننننننل  بالذتاء المننننننطناعي في القوة العامل 

تؤثر على المسننننننناواة بين الجنسنننننننين من لمل التأثير على  نننننننيما الذتاء المنننننننطناعي، ألنما  مين أن  ول
لمرأة االحصننننننننول على الموارل المالي ، مما يؤثر على فر   فر  عمال  المرأة، ومرننننننننارت  القون العامل ، و 

القدرة على معالج  الكيمي  امتمك  ن ويمين أن  سننناعد هذا الفم  في ريل تسننن  ال  يففرمنننما  القتصنننال   و 
 لتييي  الفجوة بين الجنسينن الرابع ام الثورة الصنا ي  التي  مين بما ا ت د

  

 (ن2020)انمر منمم  األم  المتحدة للتنمي  الصنا ي ،  ن  انيا، وألمانيا، و لوفينيا، و ويسرا، ومربيا، وترواتيا، والنمسا، وهولندا (30)

 ,V De Stefano and A Aloisi, 2018, European Legal Framework for Digital Labour Platformsانمر   (31)

European Union, Luxembourgن 

(32) World Economic Forum, 2020, The Global Gender Gap Report 2020, Genevaن 
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 من أجل تنمية شاملة للجميع ومستدامة الرابعةالثورة الصناعية تسخير  -خامساا  

الصناع  وبدأت في العتمال الجزئي لتكنولوجيات الثورة الصنا ي   رقمن   عدة بلدان نامي  ب   امتق -35
ذات  ن بيد أن الحيومات تواجه تحد ات م تلف  تتعل  بالمياال األ ننا نني  ومؤ ننسننات الدع  والعمال  الرابع 

ال نننننتجابات ال نننننتراتيجي  لنرنننننر تكنولوجيات الثورة و والتأه  العام للصنننننناعات الرئيسننننني ن  الممئم  رة االمم
ومسنننتويات   ،تعي  األولويات والقدرات الوطني  لتعبق  الموارلو ، ة الرت اط بالسنننيالشنننديد  الرابع لصننننا ي  ا

 :( 33) على النحو التالي ،والقدرات التكنولوجي  وادنتاجي  ،الرقمي مياال األ ا ي  وال  ،التصني 

اعتمال  في طليع      ننننننلفاا متقدم  هي     تحويلي عالبلدان المتقدم  التي لديما قواعد مننننننن ا )أ( 
 وا تعالتماص    التحويلي عاالصن الريالة في  على الحفاك على   ي  تجابات السيا ات ال، وقد رتزت االتكنولوجي 

 ،وييالة القدرة التنافسنننني  ، ننننعت البلدان النامي  الناشننننق  نلى تيننننيي  الفجوة التكنولوجي  )ب( 
وتو ننننني  نطال المرنننننارت  في األجزاء ذات ال يم  الميننننناف  األعلى من  نننننم نننننل ال يم  العالمي ص ورتزت 
ال تجابات السيا اتي  على تعزيز البتكار واعتمال التكنولوجيا في الصناع  التحويلي ، وبعح هذن البلدان 

 ،لنرنننرها ةسنننتعدمأو   الرابع  ي  نرنننر تكنولوجيات الثورة الصنننناهي بصننندل  اا تكنولوجي طليعي  لديما شنننرتات  
 القتصالصمن التقليد   التحويلي    عافي تيسير نررها في قطاعات الصن   يتمثل تحدثم  و 

عدل أقل من القطاعات    من الناضي  التكنولوجي  واألقل تنوعاا   لبلدان النامي  األقل تقدماا ل ) ( 
ات ألنى من القدرات التكنولوجي  والبتكاري  ومسننننتوي  الرابع المعر نننن  لنرننننر تكنولوجيات الثورة الصنننننا ي   

بوجه عامص وين غي أن ترتز على تنوي  القتصننننننننالات وييالة ضصنننننننن  الصننننننننناع  التحويلي  في الناتج الكلي 
لنرنننننننننر تكنولوجيات الثورة  اا وتميق  المرو  الميم  لبناء المياال األ نننننننننا ننننننننني  والممارات الرقمي  ا نننننننننتعدال

 نالرابع الصنا ي  

الحا نننم  التي ين غي ألمنننحاب المصنننلح  في البلدان   ي مجالت السنننيا نننات الاول هذا الفصنننل  يتن و  -36
في تيسنننننير نرنننننر تكنولوجيات أن  ألذوها في العت ار  النامي ، بصنننننر  النمر عن المسنننننتون التكنولوجي، 

في    دانبين البلأوجه عدم المسننننننننناواة لحد من من أجل افي الصنننننننننناع  التحويلي ،   الرابع الثورة الصننننننننننا ي   
 في الحد من أوجه عدم المساواة لالل البلدانن الرابع والدلل، وتفال  ن مام الثورة الصنا ي   االتكنولوجي 

 الرابعةمسبقة لتسخير الثورة الصناعية  الشروط  تهيئة ال -ألف 

أل رات التنمي  على نطال وا نننن     الرابع لن تتمين البلدان النامي  من تسنننن ير الثورة الصنننننا ي    -37
رقمي   ننننننعيف  ومسننننننتويات من فينننننن  من هياال أ ننننننا نننننني   ( و   تحويلي عانذا تانت لديما مننننننناع  )مننننننن 

المماراتن وفي غياب هذن العنامننننننننننر، لن تتمين  ننننننننننون شننننننننننرتات قليل  في البلدان النامي  من ا ننننننننننت دام  
على اعتمال ا نننننننننت دام ادنتا     نننننننننييون قالراا   ماأقل من  ، بل نن عدلاا الرابع تكنولوجيات الثورة الصننننننننننا ي   

أن تميئ المرو  ادطاري  الميم  لنرنر تكنولوجيات الثورة الصننا ي     الذتين وين غي للبلدان النامي  أ يناا 
ص  ينالمنسننننقطوير والنرننننر  ني  توجه الت في الصننننناع  التحويلي ، بما في ذل  و نننن  ا ننننتراتيجيات وط  الرابع 

ص وبناء التعاون الرابع نمج ترنارتي لتعزيز الثورة الصننا ي     نسن أإنرناء آلي  متعدلة أمنحاب المصنلح  لمو 
 تسري  نقل التكنولوجيا والدرا  نمن أجل الدولي 

  

 ن2020للتنمي  الصنا ي ،  المتحدةانمر منمم  األم   (33)



E/CN.16/2022/2 

GE.22-00521 16 

   التحويلي صناعالتنوي  القتصال وبناء قطاع  )أ( 

، ها برنيل ناجلوتسن ير فوائد الرابع النرنر الوا ن  النطال لتكنولوجيات الثورة الصننا ي   يسنير لت  -38
(ن تمتن التكنولوجينات القنائمن  )آلت ومعندات األتملن    ين غي للبلندان الننامين  تنوي  قواعند ادنتنا  عن طري   

عين وين غي للحيومات أن في تيسننير تمور القدرات ادنتاجي  في القطاع الصنننا ضا ننماا   الدول  لوراا لع  ت و 
تيسننننننر تحديد القطاعات المحتمل  للتنوي ، وأن تعزي القطاعات الجديدة المحتمل  الرئيسنننننني  ذات المصننننننلح   

عن طري  ا نننننتمدا  لل  فر  العمل، واألمن الغذائي، وأمن الطاق ، والتصنننننني ، والتحول   الوطني  )مثما 
نوي ، وبناء التسننننننننننال بين  ننننننننننيا ننننننننننات العل  والتكنولوجيا تعزي فعالي  نم  البتكار لدع  الت أن  الرقمي(، و 

السننننيا ننننات  و   ،والتعليمي  ،المالي و   ،والبتكار والسننننيا ننننات القتصننننال   األلرن )مثل السننننيا ننننات الصنننننا ي 
طائف  وا نننع  من الجمات الفاعل ن وين غي أن تكون الرنننوا ل المتعلق  بتأثير  أن ترنننرك و  ،المتعلق  بالتجارة(

بحيث لبيق  وما يتصننننل به من م اطر تغير المنا  في مننننمي  هذن ال ننننتراتيجيات والبرامج، ادنتا  على ا
 لائردن أاثر مراعاة للبيق  واقتصال  تحويلي    عاالتنوي  والرتقاء التكنولوجي نحو من ترج  

 رقمي هياال أ ا ي  تطوير  )ب( 

على قدرة الرنننننرتات في البلدان النامي  على   م اشنننننراا   تؤثر جولة المياال األ نننننا ننننني  الرقمي  تأثيراا  -39
ن وين غي للحيومات في البلدان النامي  أن ترنننننج  الومنننننول نلى الرابع نرنننننر تكنولوجيات الثورة الصننننننا ي   

عالي ن وترنننمل الجوان  الرئيسننني  للسنننيا نننات تعبق  ال نننتثمار في المياال جولة  ادنترنت بأ نننعار معقول  و 
ا المعلومات والتصننالت وتميق  بيق  تنميمي  للمنافسنن  السننليم  في قطاع التصننالتن  األ ننا نني  لتكنولوجي 

 ين الررتات الصغيرة والكبيرةنب  فجوة الربط ادلكترونيتجسير أن تحاول  وين غي للحيومات أ ياا 

 الرابع بناء الممارات المتعلق  بالثورة الصنا ي   ) ( 

  أن تدع  األعمال التجاري ، بما في ذل  المؤ نننننسنننننات الصنننننغيرة يتعين على ضيومات البلدان النامي  -40
القون العامل  ل نننننننننننننت دام تكنولوجيا المعلومات في أو ننننننننننننناط  والمتو نننننننننننننط  الحج ، في بناء الممارات الرقمي  

، وادنتا ، والمبيعات، ولدمات  توريد والتصنننالت بيفاءة في ممام مثل بحوة السنننول، وتطوير المنتجات، وال 
لطر عدم تطاب  المماراتن  اا أ ينننننننننن بي ن وم  تزايد التكنولوجيا برننننننننننيل أ ننننننننننرع من الممارات، يتزايد  ما بعد ال 

من في اآلن نفسننننننننننننننه ذب قوة عناملن  مناهرة م  التقلينل نلى ألنى ضند تن ويتعين على البلندان الننامين  أن تبني وتج 
ن وين غي أن  التي  سننب  هروبما التملت ممارات ال هروب رأس المال ال رننرد أو عي  اتجاهه، بما في ذل  

 ينمر وا عو السيا ات في تقد   ضوافز لمضتفاك بالممنيين المؤهلين أو اجتذاب المغتربين الممرةن 

 الرابع و   ا تراتيجيات وطني  للثورة الصنا ي   )ل( 

في توجيه جمول البتكار نحو ضا ننننن  أمر   الرابع يجي  وطني  للثورة الصننننننا ي   نن و ننننن  ا نننننترات  -41
ن وين غي أن تحدل هذن   التحويلي عافي مجال الصننننننننن  الرابع تطوير ونرننننننننر تكنولوجيات الثورة الصنننننننننا ي   

في  دري   ال ننتراتيجي  ال ننتثمارات الميم  في المياال األ ننا نني  المال   والقدرات ال رننري ، بما في ذل  الت 
القطاعات الرئيسنننننننني  التي تتطل  تعزيز القدراتص وجوان  البيق  و الممارات الرقمي  الجديدة المطلوب ص  مجال  

الرننننننننننننننرتننننات التكنولوجيننننات وتكي   فمننننان ويمين أن تت ننننذ هننننذن التنميمينننن  التي تتطلنننن  تغييرات لكي تعتمنننند 
من   م  بذاتما أو أن ترننننننننننننيل جزءاا عديدة ويمين أن تكون ا ننننننننننننتراتيجي  وطني  قائ  ال ننننننننننننتراتيجي  أشننننننننننننيالا 

مواءم  حا نن   لعلوم والتكنولوجيا والبتكارن ومن اللأو    التحويلي عاال ننتراتيجيات الوطني  للتصننني  والصننن 
ن ويتطل   من أجل الصننننناع  التحويلي   الرابع البتكار والسننننيا ننننات الصنننننا ي ، لتسنننن ير الثورة الصنننننا ي  

 ، بما في ذل  مراري  تعاوني نشتىمنا ي  ابتكاري  و الترتيز على ييالة نمو ادنتاجي   يا ات 
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 تعزيز التعاون بين أمحاب المصلح  المتعدلين )ه( 

ين غي للحيومات وقطاعات األعمال التجاري  واألو ننناط األاال مي  وأمنننحاب المصنننلح  اآللرين  -42
سننننتمد  تحقي  أهدا  ت بطريق  منسننننق ،   الرابع النرننننر الوطني للثورة الصنننننا ي  ب  قدماا دف   لل  أن  عملوا معاا 

ننمنائين  وطنين  مثنل التحول المييلي والتنوي  القتصنننننننننننننننالد ولل  فر  العمنلن ويمين للعنديند من البلندان 
ال ننتفالة من ننرنناء مسنناضات أو آليات مؤ ننسنني  تجم  بين جمي  الرننرتاء المعنيين لو نن  ر ي  مرننترت  

نمام ل  العمل السننننننل   ما يتطل  وتنسنننننني  تنفيذ التكنولوجيات ذات الصننننننل ن وتثيراا   الرابع لثورة الصنننننننا ي   ل
ك الحيومات الوطني  وادقليمي  والجمات الفاعل  التي اشنننننننننننر إرشنننننننننننيد و    تمو البتكار الوطني وجول هييل ض

البلدان التي ترنمد تفاوتات   ال حوةن وفيؤ نسنات تمثل مؤ نسنات األعمال التجاري  واألو ناط األاال مي  وم
متعندل المسننننننننننننننتوينات في تويي  النمو الجتمناعي ضوتمن   نقليمين  تبيرة،  مين أن  سنننننننننننننناعند ننرنننننننننننننناء هيينل 

 القتصالد على الصعيد ادقليمي لالل البلدانن

 بناء شرااات لولي  )و( 

لارجي في ال نننننننتراتيجيات  ذد منحى  مين للعديد من البلدان النامي  أن تسنننننننتفيد من نلرا  بعد   -43
التعاون عبر الوطني   أشننيال  ن ويمين أن تتيل المعار  وت الل المعلومات و الرابع الوطني  للثورة الصنننا ي   

مان فعلى  نبيل المثال، قائ  من ال ل تقدر بثمن لبناء  نم نل قيم  نقليمي  وقاري  جديدة والمرنارت  في فرمناا 
في مجنالت ضنا ننننننننننننننم   طليعين  تكنولوجينات الال مين لمنطقن  التجنارة الحرة القنارين  األفري ين  أن تعزي اعتمنال  

مثل النقل واللوجسننننتيات، والتكنولوجيا المالي ، وميان الرننننرب والصننننر  الصننننحي، والمدن الذتي ، واد ننننيان 
 من في  التكلف  العالي  الجولةنالميسور التكلف ، والرعا   الصحي  ال

   الرابعةتعزيز اعتماد الثورة الصناعية   -باء 

 في أو اط األعمال التجاري الوعي نذتاء  )أ( 

واآلثنننار اد جنننابيننن    الرابعننن الوعي بنننالثورة الصننننننننننننننننننا يننن   ذتي  يتعين على البلننندان النننناميننن  أن تننن  -44
للتكنولوجيات ذات الصننننننل ن وين غي للحيومات أن تنمر في تحفيز األعمال التجاري ، ول  ننننننيما المرنننننناري   

وبدء عملي  التحول الرقمين وللمسننناعدة على  ن أهمي  اعتمال الرقملكي تدرك الصنننغيرة والمتو نننط  الحج ،  
ن ويمين  الرابع الوعي،  مين للحيومات أن تعقد اجتماعات وأنرنننننننط  لتعزيز فوائد الثورة الصننننننننا ي   نذتاء 

أن تسننناعد من لمل ترنننجي  التحول الصنننناعي م  أمنننحاب المصنننلح  المعنيين في تل    للحيومات أ يننناا 
 تبرات  عات العلمي  والحا نننننننننننات والمسننننننننننرعات ومم الرات نرشننننننننننال   في المجم  لقطاع، ويمينما أن ترت  

ات ال حوة  ؤ نننسننن تجزء من هذن الم الرات، أن ترنننج  األو ننناط األاال مي  وم ،البتكارن وين غي للحيومات
 والمجتم  المدني على العمل عن تث  م  القطاع ال ا  لنرر تكنولوجيات جديدةن

 الرابع ال تثمار في الثورة الصنا ي   )ب( 

 الرابع  لط  لترننننننننجي  ال ننننننننتثمار في الثورة الصنننننننننا ي  ين غي للبلدان النامي  أن تنمر في مننننننننيا    -45
ن وهناك  الرابع  لينننمان أن  يون ترنننجي  ال نننتثمار وتيسنننيرن متوافقين م  ال نننتراتيجي  الوطني  للثورة الصننننا ي  

، 0- 4عدة أمثل  في هذا الصدل ييما بين أعياء اللجن ، على النحو التالي: أنرأت ضيوم  البراييل م الرة السل   
  لم ننننننننننتثمار والترويج  الرابع  ي تحدل القطاعات الصنننننننننننا ي  والتكنولوجي  ذات األولوي  في الثورة الصنننننننننننا ي  الت 

الوطنيص ومننننممت لتميا ونفذت م الرة القناة ال يننننراء، وقيننننت على األ  اء ادلاري  على ال ننننتثمارات ذات  
نفذت الفلبين ا نننننننننتراتيجي  مننننننننننا ي  تقولها البتكارات تمد  نلى نيال  الع  ات التي  و ال يم  الميننننننننناف  العالي ص  

ه جنوب أفري يا تنفيذ  ، توج  2035جذب ال ننننننننننتثماراتص وفي نطار برنامج الميزة الرقمي  من أجل  تعترت النمو،  
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الت وتسننعى نلى  ننمان ال ننتراتيجي  الوطني  لل حث والتطوير والبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والتصنن 
رمننننننند ال نننننننتثمار على نحو شنننننننامل وشنننننننفا ص وتمد  ضيوم  تايلند، تجزء من ا نننننننتراتيجي  الثورة الصننننننننا ي  

 ن ( 34) ، نلى جذب ال تثمار في الصناعات وال دمات المستقبلي  2036- 2017 الرابع  

 الرابع تمويل نرر الثورة الصنا ي   ) ( 

على التمويل نلى تسننننننري  ا ننننننت دام تكنولوجيات الثورة   مين أن يؤلد تحسننننننين فر  الحصننننننول   -46
واعتمالها وتكييفمان ويتمثل أضد التحد ات في هذا الصنننننننندل في أن العديد من المجالت    الرابع الصنننننننننا ي   

بدد هي مجالت جديدة بالنسننننننن   للرنننننننرتات والو نننننننطاء الماليين، وقد ي  الرابع المرت ط  بالثورة الصننننننننا ي   
جدون األعمال ن فعلى  ننبيل المثال، هناك مننعوبات في نث ات يط حمن  قدمونه الالتمويل و ال اضثون عن 

 ألاء التطبيقات الناشنننق  الجديدة لمذن التكنولوجيات وفقاا أن  يون   نننمان في  وعائدات ال نننتثمار و التجاري  
القطاع العام   للتوقعاتن وفي هذا الصنننننننننندل،  مين أن تصنننننننننن ل منننننننننننالي  البتكار والتكنولوجيا الممول  من

المنانحين الندوليين أو المصنننننننننننننننار  ادنمنائين  ألوات هنامن  لمبتكنار في البلندان الننامين ، ألنمنا  مين أن  أو
 مرن  في التصمي  والترغيلنتما أنما  اا تستحدة بسرع  نسبي 

 القوى العاملة  عمليات تحولحماية العمال وتيسير   -جيم 

لدان النامي  متنا مين م  التغيرات في أنماط التجارة  ين غي أن  يون وا نننننعو السنننننيا نننننات في الب  -47
هذن التغيرات بما  مين أن تؤثر  ي  التيكيمالوالتغيرات التكنولوجي  السننننننريع  في  ننننننم ننننننل ال يم  العالمي  و 

على القون العنناملنن ن وين غي أن  يون العمننال الننذين ل  مين تنندريبم  أو نعننالة تنندريبم  والننذين قنند  فقنندون  
الرين على العتمنننال على آلينننات أقون للحمنننا نن  الجتمنننا يننن ن وهنننناك أهميننن  متجننندلة للنقنننابننات وتننائفم  قننن 
ت  مَ تْ لدفاع عن ضقول العمال والرنننننوا ل المرنننننروع  برنننننأن الوتائا، بالنمر نلى تزايد أا من أجل االعمالي ، 

أثر الثورة رننننننننننننننمنل ت منا لحندث الجمنا ين  وأن ت   اتالممنامن وين غي لنقنابنات العمنال أن تعزي اتفناقنات المفناو نننننننننننننن 
ضسنن  وأن تين  ا نتراتيجيات جديدة لمعالج  اآلثار السنلبي  المحتمل  لإلنتا  الذتي على   الرابع الصننا ي   

من العمال ومنم  الكثير  العمال المعزولين،  أن ترننننننننمل  العمالن تما  مين لنقابات العمال أن تحاول  أضوال  
حندلد  م  وتندري ناا   العمنل أن تطور تعليمناا ربناب  لمنممنات أن وفي الوقنت نفسننننننننننننننه،  مين   في اقتصننننننننننننننال العربن 

 دعدال العمال لتغيرات واضتياجات  ول العملناألهدا  

 التعاون الدولي -سادساا  

 رف والمعلومات وعجراء البحوثاتبادل المع -لفأ 

واآلثار   رابع  ال البلدان النامي  بالثورة الصنننا ي   في أو نناط   سنناعد التعاون الدولي على ييالة الوعي   -48
اللجن  المعني  بتسنن ير العل  تمثل المترت   على ذل  من لمل ت الل المعار  والمعلوماتن وفي هذا الصنندل، 

والتكنولوجيا أل رات التنمي  منتدن للت طيط ال ننننننتراتيجي وت الل الدروس المسننننننتفالة وأفيننننننل الممار ننننننات،  
 اا مجتم  المعلومنات منبر ل      ن ويعمنل مؤتمر القمن  العنالمين النت نان نلى التكنولوجينات الجنديندة والنناشنننننننننننننقن وجينه  وت 

  

ص  https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2021-22_c02_I_Brazil_en.pdf  انمر (34)
ص  https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2021-22_c06_I_Latvia_en.pdfو
  صhttps://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2021-22_c34_IU_Philippines_en.pdfو
  صhttps://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2021-22_c08_I_SouthAfrica_en.pdfو
 ن https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2021-22_c36_IU_Thailand_en.pdfو

https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2021-22_c02_I_Brazil_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2021-22_c06_I_Latvia_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2021-22_c34_IU_Philippines_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2021-22_c08_I_SouthAfrica_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2021-22_c36_IU_Thailand_en.pdf
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ن وعقد الرابع  لت الل ال نتراتيجيات والسنيا نات والقوانين والبرامج والم الرات الوطني  المتعلق  بالثورة الصننا ي  
مؤتمر القم  المعني بالصنننننناعات التحويلي  والتصنننننني ، وهو م الرة مرنننننترت  بين منمم  األم  المتحدة للتنمي   

نلى    نعياا   المتقدم    طرا  فاعل  في مجال التكنولوجيا أل  اجتماعاا الصننا ي  وضيوم  ادمارات العربي  المتحدة،  
 تما توفر منمم  األم  المتحدة للتنمي  الصننننا ي  منبراا ومسنننتدام ن  للجمي  تحقي  ثورة مننننا ي  رابع  شنننامل  

والفر   الرابع  لت الل المعار  بين أمنننننننننننننحاب المصنننننننننننننلح  المتعدلين من أجل التو ي  بالثورة الصننننننننننننننا ي  
 ن ( 35) ومستدام  للجمي   السعي نلى تحقي  تنمي  منا ي  شامل   التي تعترت  والتحد ات  

تحدة على ال حث وتحليل السننننيا ننننات وجم  البيانات ييما يتعل   وتعمل عدة وتالت تابع  ل م  الم  - 49
ال ننننننتجابات السننننننيا نننننناتي  ب و   الرابع  باآلثار القتصننننننال   والجتما ي  المحتمل  لتكنولوجيات الثورة الصنننننننا ي  

تيمي  تس ير تكنولوجيات   عن التكنولوجيا والبتكار   تقارير األونكتال والتنميمي ن فعلى  بيل المثال، ا تكرفت  
أل رات التنمي  المسننتدام ، ولر ننت لرا نن  نقد   نمياني  عل  التحي  اآللي مثل الذتاء المننطناعي و طليعي   

 جديدةن   لل  ألرن القائم  و عدم المساواة أن تؤلد هذن التكنولوجيات نلى تو ي  أوجه  

 لمبادراتالمساعدة في تصميم السياسات واالستراتيجيات وتنفيذ ا -اءب 

 ننناعد المجتم  الدولي الحيومات بتقد   لدمات ا نننترننناري  في مجال السنننيا نننات ييما يتعل  بالثورة   -50
تكنولوجيات مثل الذتاء المننننننطناعين فعلى  ننننننبيل المثال،  نننننناعدت  ما يتصننننننل بما من و  الرابع  الصنننننننا ي  

ت وا نننتراتيجيات تتعل  بالثورة اللجن  القتصنننال   والجتما ي  لغرب آ نننيا الدول األعيننناء في و ننن   نننيا نننا 
الحو نن   السننحابي ، األرلنص وا ننتراتيجي  و لي:  ننيا ننات الذتاء المننطناعي على النحو التا ، الرابع  الصنننا ي  

ا ننتراتيجي  التحول الرقمي،  ننورياص و ننيا نن  الذتاء المننطناعي وتقيي  جاهزي  و الذتاء المننطناعي، لبنانص  
 نننننننتعرا نننننننات السنننننننيا نننننننات المتعلق  بالعل  ل يسننننننناعد برنامج األونكتال  البيانات اليننننننن م ، لول  فلسنننننننطينن و 

مواءم   نيا نات العل  والتكنولوجيا والبتكار م  ا نتراتيجيات التنمي ، وتوفير   في والتكنولوجيا والبتكار البلدان  
طاعات  في الق  الرابع  معلومات عن الكيمي  التي  مين بما للحيومات تسنننننننن ير تكنولوجيات الثورة الصنننننننننا ي  

التقليد   والتنوي  القتصنننننننالدن وتدع  منمم  األم  المتحدة للتنمي  الصننننننننا ي  م الرات و ننننننن  السنننننننيا نننننننات  
الوعي لدن منناع السنيا نات ورابطات الصنناع  بالمياال األ نا ني   إذتاء ، و الرابع  المتعلق  بالثورة الصننا ي  

 ن الرابع  لم تفالة من الثورة الصنا ي  والمعايير والسيا ات الجديدة التي يتعين و عما أو تعميمما  

 المساعدة في بناء القدرات -جيم 

من جمي  الجمات الفاعل  في نم    الرابع يتطل  تطوير ونرننننننننننر تكنولوجيات الثورة الصنننننننننننا ي    -51
في  للمسناعدة   البتكار الوطني  بناء قدرات وممارات جديدةن ويدع  التعاون الدولي برامج مصنمم  لصنيصناا 

لكي تسنننننتفيد  وذل  لع  الرقمن  والرتقاء بالممارات وييالة القدرة على و ننننن  السنننننيا نننننات وال نننننتراتيجيات، 
ن فعلى  ننننننننننبيل الرابع تكنولوجيات الرقمي  المرت ط  بالثورة الصنننننننننننا ي   البلدان النامي  من التقدم السننننننننننري  لل

في أذربيجان الحج   المثال، تدع  منمم  األم  المتحدة للتنمي  الصنننا ي  المؤ ننسننات الصننغيرة والمتو ننط   
والبتكار المتصننننل بالثورة الصنننننا ي     الذتي اع  التحويلي  وبيمروس في مجالت التعل  التكنولوجي والصننننن 

وتدع  بناء القدرات في تكنولوجيات محدلة في تينيا، مثل تعزيز القدرة على الترننننننننننغيل والصننننننننننيان   ،الرابع 
 ن( 36) المتصل  بتكنولوجيات ننترنت األشياء

  

 نhttps://www.unido.org/unido-industry-40انمر  (35)

ص  https://open.unido.org/projects/AZ/projects/190347  انمر (36)
-https://unctad.org/system/files/non-officialو ص/https://open.unido.org/projects/BY/projectsو

document/CSTD2021-22_c12_I_UNIDO_en.pdf ن 

https://www.unido.org/unido-industry-40
https://open.unido.org/projects/AZ/projects/190347
https://open.unido.org/projects/BY/projects/
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2021-22_c12_I_UNIDO_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2021-22_c12_I_UNIDO_en.pdf
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 نقل التكنولوجياالنهوض ب -دال 

نقل التكنولوجيا من أجل النموت ب مبتكرة    اترنننننننننننراالجديدة  اا جم  ين غي للمجتم  الدولي أن يت   ن   -52
 نننننننننتيعاب ، ومعالج  أعطال السنننننننننول والبتكار والقدرات ييما يتعل  باالرابع المتصنننننننننل  بالثورة الصننننننننننا ي   

نقل قدرات البتكار، أد النموت ب ضاج  نلى  التكنولوجيات ونماذ  األعمال التجاري  الجديدةن وهناك أ يناا 
السننننننننيال الجتماعي القتصننننننننالد والمالد والطبيعي  القدرة على ا ننننننننت دام تكنولوجيا معين  لتوليد قيم  في

مصننننننننننننننممنن     نقننل نليننه التكنولوجيننان وين غي للمجتم  النندولي أن يت ننذ نجراءات عملينن  وأن ينفننذ ضلولا الننذد ت  
لى الضتياجات المحلي  والقدرات ال نتيعابي  للبلدان، وال نتفالة من الحلول التي تو ن   ن  ا نتنالاا  لصنيصناا 

 من لمل مرااز البتكارن  أمين، وذل  مثما  لالل بلد ما تلما

 المساعدة في وضع األنر القانونية والمبادئ التوجيهية والقواعد والمعايير -هاء 

يتعين على البلدان، فرالن ومن لمل جمول لولي  متينننننننننافرة، أن توجه تطور الثورة الصننننننننننا ي   -53
ن وفي هذا الصندل،  عمل التحال الدولي للا الرت ونرنرها لدع  التنمي  المسنتدام  وعدم ترك أضد    الرابع 

أنرننننننننأ عدة أفرق  ترتيز  قد و  ،تكنولوجيات ننترنت األشننننننننياءمعايير لمتصننننننننالت على تلبي  متطل ات توضيد 
ييما يتعل  وآثارها البيقي ، بما في ذل  متطل ات الكفاءة البيقي     الرابع تكنولوجيات الثورة الصنننننا ي   معني  ب 

  الرابع لذتاء المننطناعي و يرن من التكنولوجيات الناشننق ص ونرننر معايير لولي  متعلق  بالثورة الصنننا ي  با
 والتكنولوجيات المرت ط  بما مثل ننترنت األشياءن

 اقتراحات للنظر فيها -سابعاا  

ادنتا  الذتي، أد لمج   التحويلي  اعتمال  عاالصنننننننن مجال  في   الرابع الثورة الصننننننننا ي   تسنننننننتت     -54
وبوتات  كومراق   ادنتا  با ننننننت دام أجمزة ا ننننننترننننننعار ومعدات، بما في ذل  اآللت التقليد   والروبوتات وال

توق  أن يؤلد ي ناعين و والطابعات ثمثي  األبعال، متصننننننل  بالرنننننن يات الرقمي  التي يدعمما الذتاء المننننننط
نلى ييالة ادنتاجي  والحد من األثر البيقي لإلنتا ن وفي  الرابع ا نننننننننننننت دام تكنولوجيات الثورة الصننننننننننننننا ي   

البلدان تحتا   هذن التكنولوجياتن و في ا نت دام  عم  الرنرتات في البلدان النامي  بعد   تبدأ مالوقت نفسنه، ل
ن  الرابع  مين من ال نننتفالة على نطال وا ننن  من الثورة الصننننا ي   النامي  نلى مزيد من التصنننني  قبل أن تت 

  تحويلي  عاوين غي لما أن تنفذ ا ننننننننتراتيجي  مزلوج  تتمثل في موامننننننننل  تنوي  اقتصننننننننالاتما وتعزيز مننننننننن 
 ونررها في قواعد ننتاجمان الرابع ، وفي الوقت نفسه تميق  المرو  لممور الثورة الصنا ي   تنافسي 

 الدول األعياء في النمر في القتراضات التالي : تر  ربما  و  -55

 صالتحويلي  ع اتعزيز التنوع القتصالد وتفاءة الصن  )أ( 

مياال األ ننا نني  تعبق  ال ننتثمار في العن طري   رقمي  تمييني     يسننير هياال أ ننا نني ت  )ب( 
 الرقمي  وتميق  بيق  تنميمي  للمنافس  السليم ص

لتعبير عن ر ي  موضدة  من أجل ا الرابع و ننننن  ا نننننتراتيجيات وطني  للثورة الصننننننا ي    ) ( 
 بريل فعالص الرابع وفم  عمي  للتدابير الميم  لتس ير الثورة الصنا ي  

للثورة   ن يولوجيتعزيز التعاون بين أمنننننننننننننحاب المصنننننننننننننلح  المتعدلين دنرننننننننننننناء نمام  )ل( 
و نن  ر ي  من أجل  مؤ ننسنني  تجم  بين جمي  الرننرتاء المعنيين  من لمل ننرنناء آليات   الرابع الصنننا ي   

 وتنسي  تنفيذهاص الرابع مرترت  للثورة الصنا ي  

ر ي  وذتاء تطوير ل ننننننتكرننننننا  السننننننيناريوهات المحتمل  و  ننننننترننننننرا   نجراء تمارين ال )ه( 
 صالرابع لترييل نرر الثورة الصنا ي    ينا تراتيجي 
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من لمل م نالرات تنأهينل وإعنالة    الرابعن للثورة الصننننننننننننننننا ين     بنناء ممنارات القون العناملن  )و( 
 العاملينصعاممت و على ال اأَلْتَمت تدري  القون العامل  وإيمء اهتمام لا  لم تلا آثار 

 لتنافسي ص ل  الرابع  القطاع ال ا  برأن فوائد نرر الثورة الصنا ي  في أو اط  الوعي نذتاء  )ي(  

 ص  التحويلي عاالتكنولوجي في مجال الصن تعزيز الرتقاء   )ح( 

توفير ضوافز للقطاع ال ا ، بما في ذل  المؤ نننننسنننننات الصنننننغيرة والمتو نننننط  الحج ،   )ط( 
اقتناء األجمزة  يسنير  ، بما في ذل  ت الرابع سنت دم تكنولوجيات الثورة الصننا ي   ت ل نت دام وتطوير تطبيقات 

 والبرامجيات واأللوات الميم ن

 المجتم  الدولي النمر في القتراضات التالي :  ولي وربما   -56

ت الل ال حوة والمعار  وال برات وقصش النجاح وأفيل الممار ات م  ت ار يسير  ت  )أ( 
 المبتكرين ومناع السيا ات والمنممين في البلدان المتقدم  والنامي ص

ي  المتعلق  بالثورة المسناعدة في تصنمي  وتنفيذ السنيا نات وال نتراتيجيات والبرامج الوطن  )ب( 
 صالرابع الصنا ي  

في   الرابع الرقمي  للسننننننماح بنرننننننر الثورة الصنننننننا ي   مياال األ ننننننا نننننني   تعزيز تطوير ال ) ( 
 صمجال الصناع  التحويلي 

لتطبي  تكنولوجينات تجريبين   لع  البلندان الننامين  في تصننننننننننننننمي  وتنفينذ برامج وم نالرات   )ل( 
 في القطاعات ذات األولوي ص الرابع الثورة الصنا ي  

تو ننننننننننني  نطال أنرنننننننننننط  بناء القدرات على الصنننننننننننعيدين الوطني وادقليمي المتصنننننننننننل   )ه( 
 ، بما في ذل  و   برامج تدريبي  على ادنترنت وم تلط صالرابع بتكنولوجيات الثورة الصنا ي  

بلدان الجنوب، وبين الرننمال والجنوب، والتعاون الثمثي برننأن    بينييما تعزيز التعاون   )و( 
 صالرابع نقل المعرف  والتكنولوجيا المتصل بالثورة الصنا ي  

ييالة ال تثمار في التعلي  في مجالت العلوم والتكنولوجيا والمند   والريا يات في البلدان   )ي( 
 لع  تعلي  الفتيات في هذن المجالتص عن طري    ثال ، على  بيل الم حدلة المد  النامي  من لمل برامج م 

للرننننرتات الدولي  التي  المسنننناعدة في و نننن  معايير للرننننرتات الصنننننا ي  المحلي  وفقاا  )ح( 
 صالرابع ضققت التحول نلى الثورة الصنا ي  

تعزيز التعاون الدولي لو نن  أطر وم الت توجيمي  ألمقي  لعتمال تكنولوجيات الثورة  )ط( 
 نالرابع ا ي  الصن 

 رج  اللجن  على ات اذ ال طوات التالي :وت   -57

األعمال التي تبين تأثير تكنولوجيات الثورة بيانات جدون  جم  وت الل قصش النجاح و  )أ( 
 والمستدام صللجمي  على التنمي  الرامل   الرابع الصنا ي  

ي  ات لسنيا ن  لطات االمسناعدة التقني  في التيسنير الرنرااات الدولي  لتعبق  الموارل وتقد     )ب( 
 على مستون الررتاتص الرابع من أجل تحفيز اعتمال تكنولوجيات الثورة الصنا ي  الفعال  

لدول األعينننننناء في الرنننننن يات والبرامج الع  مرننننننارت  الجمات الفاعل  في نم  ابتكار   ) ( 
 نالرابع بالثورة الصنا ي  بناء قدراتما في مجال البتكار ييما يتعل  من أجل الدولي  
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