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1
مقدمة

تُعترب الرقمنة - بطبيعة الحال - ظاهرة عاملية، وبالرغم من ذلك فليس من 
املجتمعات  يف  واالقتصاد  املجتمع  عىل  آثارها  مناقشة  يف  البدء  املستغرب 
بدايًة  النشأة  حيث  من  وانطالقتها  الرتباطها  وذلك  األوىل،  بالدرجة  الغربية 
القول  يتوجب  ذلك  من  وبالرغم  الغربية،  الدول  التكنولوجية يف  بالتطورات 
ان نتائج وآثار الرقمنة والفرص والتحديات الناجمة عنها تتضح  
بشكل أكرب يف الدول الواقعة يف الجزء  الفقري الواقع يف جنوب 

الكرة االرضية، واملسكون باألغلبية. 1
الرقمنة  تقنيات  وتوصيف  سيجري رشح   - الدراسة  هذه  يف   
املتكاملة   التشغيل  وانظمة  والروبوتات،  اآليل،  )التعلم  مثل  املستخدمة 
املشفرة blockchain، وهناك من يرى رضورة النظر اىل تأثريات الرقمنة عىل 
دول الجنوب من زاويتني .فمن ناحية تتسبب عنارصها يف تغيري صور واساليب 
االجتامعية  السياقات  عىل  تداعيات  بالطبع  لذلك  وسيكون  القيم  انتاج 
والسياسية. ومن ناحية أخرى - فللرقمنة تأثريات الميكن تجاهلها عىل الغرب: 
دويل  تقسيم  نشأ  العاملي  االقتصاد  هيكل  يف  والتغريات  العوملة  سياق  ففي 

جديد للعمل ما جعل الرقمنة ذاتها موضوعاً للتساؤل.   
ملا  تقريبية  سيناريوهات  تحديد  ميكن  التأثريات،  هذه  تحليل  خالل  من 
سيحدث يف مناطق بعينها، وكذلك يف بلدان املنطقة العربية، ووفقاً للتحليالت 
هناك مستويان رئيسيان ميكن ان  يكون لهام معنى من منظور بلدان الجنوب 
- املستوى األول  يتعلق بالتعديالت الرضورية لتطبيق الرقمنة ، يف حني يتعلق  
املستوى الثاين من االسرتاتيجية مبعايري تغرّي قواعد اللعبة“   عىل نحو يتجاوز 

مجرد »التكيُّف« ،  اىل توجيه الرقمنة ملا يخدم  متطلبات تلك  البلدان2.   
بناًء عىل هذه النتائج ، سيتم تقديم نظرة عامة لقطاعات مختلفة من االقتصاد 
العريب ، كام يتم رسم تأثريات الرقمنة واالسرتاتيجيات املمكنة واملنطقية من 

وجهة نظر بلدان الجنوب .

 حول موضوع رقمنة الجنوب في ظل العمل الغربي 4.0 النقاش: العاني ، 2017 أ. وقد تم مؤخرا إضافة سلسلة كاملة من المنشورات.   1
Unctad ، 2016 :على سبيل المثال ، بالنسبة للمنطقة العربية: المنتدى االقتصادي العالمي ، 2018. بشكل عام

 من المثير للدهشة أن النقاش في الغرب ال يزال يركز إلى حد كبير على ضرورة „ تكيف“  العمال بدالً من دورهم السياسي ومساهماماتهم  2
 95 ، على سبيل المثال ، توصل إلى استنتاج  بناًء على تحليل لتقارير .Arlt / Kempe / Ostenberg، 2017، p . الجزئية ومتناهية الصغر
 وسائل إعالم المانية مفاده : "في النقاش الجماهيري حول عمل المستقبل ، هناك نظرية ال تعتبر التقنية االقتصادية ذاتية التشغيل طريقة

)في حد ذاتها - بل وال حتى  القرارات المتعلقة بها والتي  يمكن اتخاذها بشكل مختلف ". )ترجمة خاصة

2
التقنيات الجديدة 

واملنظامت
 املكونات الفنية املؤثرة عىل محتوى مرحلة التحول الرقمي:

2.1
األنظمة الروبوتية / السيربانية 

.)CPS( الفيزيائية
تشهد دوائر  الصناعة األوروبية )4.0(، وكذلك األمريكية جدالً يف الوقت الحايل 
حول املنظومات التي ميكن تشغيلها  عرب االنرتنت كأنظمة الشبكات الفيزيائية 
- يف  االستشعار  أجهزة  أو  الروبوتات،  أو  الربمجيات،  التي تشبه   - السيربانية 

العضيل  الجهد  العامل - والتي تستهدف استبدال  أنحاء  جميع 
عدد  من  البرش  يتكون  حني  :ففي  اآليل«  بالعمل  لالنسان 
الحسية،  - كاألطراف واألعضاء  محدود وثابت من »االعضاء« 
تعترب األنظمة الفيزيائية السيربانية »حرة من هذا القيد حيث« 
باتت تشكل  نوًعا من »العاملة« التي  ميكن تجديد مكوناتها  

بحسب الحاجة أو كلام سمحت الظروف. »عاملة« متتلك  قدرات »التصميم 
والتحسني  الذايت«  إىل حد مل يكن معروفاً  من قبل يف املجال التقني. 3 

تسمح منظومة التشغيل اآليل الحالية بالتعامل الدقيق مع األدوات بواسطة 
الروبوتات، حيث يجري تزويد األخرية تلك. 

 بأجهزة استشعار أكرث تطوراً،  تسمح لها بالتحقق ليس فقط من جودة عملها، 
بل ايضاً فرز مكونات االنتاج  واستبعاد من ال يتوافق ومعايري الجودة. 

اما الحقاً فستتعاون فرق  الروبوتات والطائرات بدون طيار  مع بعضها البعض 
ويتكامل عملها - عىل نحو يشبه ما يقوم به البرش - وذلك لحل املهام واملسائل 
استبعاد   بالطبع   املنطقي  التطور  سيكون   وبالتايل  املنظمة4،  وغري  الصعبة 
منظومة االنارة والضوء يف مواقع االنتاج - النعدام الحاجة اليها حيث لن تكون 

هناك حاجة للعاملة البرشية  اللييل.
ذلك  من  وبالرغم   الساعة،   مدار  آيل عىل  النتاج سيكون  ان  باعتبار  وذلك 
فالحاجة للعاملة البرشية ستظل قامئة، وال غنى عنها  يف العديد من عمليات 
املهيمنة  اآللية والروبوتات ستكون هي  العاملة  ان  اىل  التنويه  - مع  اإلنتاج 
اآلالت  عىل  لالرشاف  محدود  برشي  تواجد  مع  املستقبل  مصانع  يف  عددياً 

وصيانتها والتفتيش علىها.5
 

2.2
تعلم اآلالت

هو   - القادمة  السنوات  يف  متزايد  بشكل  سيُستخدم  الذي   - اآليل  التعلم 
أية حال  ليس بجديد عىل  الذكاء االصطناعي وهو  اشكال   شكل فرعي من 
يف  إدراجها  سيتم  التي  البيانات  وتحديد  اآللية،  الرتجمة  مثالً   وسيتضمن   -

الوثائق .
املتسلسلة  واملنطقية  الرياضية  الخطوات  مع  التعامل  سيجري  وبالنتيجة 
حاالت  تتضمنها  التي  البيانات  مع  املقارنة  بطريق  ما  مشكلة  لحل  الالزمة 
مامثلة - مع مقارنة األمناط الحالية مع البيانات املوجودة، ومن ثم  احتساب 

3   Jeschke, 2015, p. 279ff.  On the Smart Factory: Markoff, 2016. For more on the unclear role of man in the lights-out 
factory: Al-Ani, 2017b, p. 563ff.

4  Jeschke, ibid.

 سيتطلب العديد من أساليب اإلنتاج الجديدة في هذه الثورة القادمة عدًدا أقل من األشخاص للعمل في المصنع. بفضل الروبوتات األذكى  5
 وهي شركة يابانية كبرى لتصنيع الروبوتات ، FANUC واألكثر مهارة ، أصبح من الممكن اآلن تنفيذ بعض إنتاج اإلضاءة. قامت شركة
 الصناعية ، بإدارة بعض خطوط إنتاجها أوتوماتيكيًا إلى حد أنها يمكن أن تدار دون مراقبة لعدة أسابيع. تستخدم العديد من المصانع
 األخرى عمليات مثل القطع بالليزر وحقن الصب التي تعمل دون تدخل بشري. ويمكن ترك اآلالت إلنتاج المواد المضافة وحدها ليالً

.The Economist“ ، 2012“ .ونهاًرا

الرقمنة حكاية 

غربية

روبوتات التعلم

 والعمل ضمن 

فريق
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2.3
Blockchain

املستخدم من  بنية معلوماتية غري مركزية متّكن  تقنية تشفري تستخدم  هي 
نقل بيانات القيم املالية  أو أي محتوى آخر )امللفات والعقود وما إىل ذلك( 
دون وسطاء للبنوك مثالً 10، أي ان تلك التقنية متنع التالعب وتزيد من حجم 
الهامة عرب االنرتنت، كذلك.  البيانات  الثقة يف االنرتنت كوسيط لنقل وتبادل 
متّكن انظمة التشغيل املشفرة تلك  Blockchain  من تكامل العمليات اآللية 
واالتصال ليس فقط بني بني اآلالت واآلالت بل وبني اآلالت والبرش. وتعتمد 
تلك التقنيات عىل عملية التامثل  واملقارنة، وتعلّم االلة من التجارب التي متت 
سلفاً، لتتقن اآللة بعدها تنفيذ مثل تلك العمليات تلقائياً، وهو  ما بات يُطلق 
عليه )العقود الذكية( عىل سبيل املثال  تقوم آلة الحصاد التي تعمل بشكل 
ذايت باصدار - أوامرها - استناداً اىل بنود العقد بنقل املحصول لشاحنة ذاتية 
باالعتامد عىل  بنيك  الكلفة عرب تحويل  - وبالتزامن مع ذلك تسديد  القيادة 
العقود الذكية املشفرة  blockchain. وهكذا تجري العمليات نفسها بالتزامن 

ويف نفس التاريخ  تحويل األموال، ونقل املخزون. وتصدر كل 
القرارات حول مسارات العمل كلها استناداً عىل ما تعلمته اآللة 
- والتي ميكنها التدخل لتعديل اوامر العمل - وعىل سبيل املثال 

- استخدام الشاحنات أقرب اىل اآلالت الحصاد.
ومع ذلك، ال تزال هذه التكنولوجيا يف مهدها، ومل يتم تطبيقها 
عىل نطاق واسع حتى اآلن، باستثناء حاالت التشفري التجريبي 
حتى  يتم  مل  كذلك  هناك،  أو  هنا  االختبار  تطبيقات  وبعض 
والحوكمة،  التوسع،  بقابلية  املتعلقة  للتحديات  التصدي  اآلن 

والخصوصية، والهوية الرقمية، واستهالك الطاقة، عىل سبيل املثال ال الحرص. يف 
حني يتم العمل عىل إيجاد حلول لهذه التحديات،  عىل انه ينبغي االعرتاف بأن 
أنظمة التشغيل املشفرة blockchain تقنية تتطلب مستوى معني من املعرفة 
املتطورة لإلنرتنت والطاقة - وهو ما  التقنية  التحتية  البنية  واملهارات وتوفر 
ميكن أن يخلق تباين نسبي أو  عدم مساواة بني مستخدمي تلك التقنية عىل 

مستوى العامل.

10  Tapscott, 2016.

ايجابيات وسلبيات كل احتامل عىل القرار الواجب اتخاذه .6 
البحوث  خالل  األربعينات  يف  التكنولوجيا  لهذه  األوىل  املفاهيم  تطوير  تم   
العسكرية، وكانت الجهات الفاعلة الرئيسية   يف ذلك الوقت عىل دراية بالنتائج 

الخطرية التي قد ترتتب عىل ذلك بالنسبة للعامل عىل وجه الخصوص7: 
كان معروفاً ان الروبوتات ستحل محل البرش يف العمل البدين، وان تداعيات 
الذكاء االصطناعي وتعلم اآلالت ستنعكس بقوة عىل  عملية اتخاذ القرارات 
الخاصة باالنتاج، كذلك تم تعزيز فرص التعلم لآلالت بشكل كبري يف السنوات 
األخرية، ليس فقط من خالل املعالجات األرسع، ولكن أيًضا من 

خالل الكم الهائل من البيانات التي يوفرها اإلنرتنت. 
- وإن كان ذلك دون وعي -  املنظامت تستعد  كانت معظم 
املستمرة  الكفاءة  لجهود  نظرًا  اآلالت:  تعلم  لتداعيات عملية 
يف العقود املاضية ، تم تحويل عبء العمل بشكل متزايد إىل 
خطوات عمل متكررة ومحددة مسبًقا ومحددة مع مخرجات محددة )الشكل 
1(8 . عندما تكون البيانات حول القرارات السابقة متاحة، ميكن استبدال هذه 
املهام املنظمة أو زيادتها بشكل آيل بسهولة تامة، وعىل سبيل املثال  ميكن منح 
استنتاج  السابقة، كام  ميكن  االئتامنية  القرارات  القروض عىل أساس خربات 
القرارات القانونية بناًء عىل أحكام املحاكم السابقة. بطبيعة الحال ، عىل ان 
اآللة لن تكون قابلة لالستخدام  يف معظم الحاالت عىل الفور ويف كل مكان، 
هياكل  إعداد  أوالً    - اآلالت  مبساعدة   - البرشية  العاملة  عىل  سيقع  حيث 
البيانات الرئيسية أي  البنية املعلوماتية االساسية  و تعليم اآللة  القيام باملهمة 
املطلوبة - عىل سبيل املثال 9 - قيام السائق بقيادة السيارة بنفسه حتى يتم 

جمع ما يكفي من البيانات لعمل اجهزة املالحة بشكل ذايت.

6   “A computer program is said to learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance 
measure P, if its performance at tasks in T, as measured by P improves with experience E.“ Mitchell, 1997, p. 2: The 

more experience E we have, the better we can solve the task T )measured by performance P(.

 راجع ، على سبيل المثال ، رسالة من نوربرت وينر ، مخترع علم التحكم اآللي ، إلى رئيس النقابة األمريكية ، حيث يحذره وينر من هذه  7
.)lib.com.org .n.d.a( التطورات ويقدم المساعدة في استخدام هذه التقنية للموظفين

8   Al-Ani/Stumpp, 2018, p. 248ff.

 غالبًا مايتم تجميع البيانات تلك اآلن من خالل عمل المجموعات في المنصات االليكترونية  كبديل عن البرامج الرياضية غير الكاملة:  9
 "داخل المؤسست المهنية )الشركات والمدارس والمستشفيات( هناك اتجاه لتطوير الحلول العامة كبديل عن الحلول الفردية المصممة
 خصيًصا لكل عميل أو مريض نحو توحيد الخدمة - فمثالً  يستخدم األطباء قوائم المراجعة ، ويعتمد المحامون على الخبرات السابقة
 ويعمل المستشارون بطرق محددة )...( يتم إتاحتها بشكل أساسي عبر اإلنترنت بعد تنظيم الخبرة ، وهي غالبًا خدمة مدفوعة األجر أحيانًا
 .واحياناً اخرى  مجانية ، ولكن  تتزايد  اآلن طرق  المصدر المفتوح.وهناك بالفعل العديد من األمثلة على الخدمات المهنية عبر اإلنترنت

Susskind / Susskind، 2016.
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2.2 Machine Learning (ML)

Machine learning, which will be increasingly used in 
the coming years, is a sub-form of artifi cial intelli-
gence and by no means new. ML involves the trans-

lation of a decision as a target function 
(e.g., “fi nd/calculate data to be inserted in 
this fi eld of the contract”); the consequent 
algorithm accesses a set of structured 
data built on similar cases. By comparing 

present patterns with the existing data, a probabil-
ity-based decision is calculated.6 The fi rst concepts 
for this technology were developed in the 1940s as 
part of the war eff orts. Even then, key actors were 
aware of the serious consequences this would have 
for workers in particular:7 Robots would take over 
the physical work of humans, while ML would re-
place human decisions in working processes. Learn-
ing opportunities for machines have been massively 
boosted in recent years, not only by faster proces-
sors, but also by the vast amount of data that the 
internet provides. Most organizations have been 
preparing – albeit unconsciously – for the coming 
of ML: Due to the ongoing effi  ciency eff orts of the 
last decades, workload has been increasingly trans-
lated into repetitive, predefi ned, and regulated work 

6 “A computer program is said to learn from experience ‘E’ with respect to some class of tasks ‘T’ and performance measure ‘P’ if its performance at tasks in ‘T’ as measured by ‘P’ improves with experience ‘E’.” (Mitchell, 1997, p. 2): 
The more experience E we have, the better we can solve the task T (measured by performance P).

7 Cf., for example, the letter from Norbert Wiener, the inventor of cybernetics, to the head of the American trade union, in which Wiener warns him of these developments and off ers help in using this technology for employees 
(libcom.org, n.d.a.).

8 Al-Ani & Stumpp, 2018, p. 248ff .

9 This data generation strategy often uses crowdworking platforms or crowdworkers as surrogates for not yet mature algorithms: “Within professional organizations (companies, schools, hospitals) we see a trend away from 
tailor-made, unique solutions for every customer or patient towards standardization of service. Increasingly, doctors use checklists, lawyers rely on precedents and consultants work with methods. (...) Basically it is made available 
online after the systematization of expertise, often as a paid service, sometimes free and occasionally, but more and more often in the sense of the open source movement. There are already many examples of professional online 
service.” (Susskind & Susskind, 2016)

10 Tapscott & Tapscott, 2016.

steps with defi ned outputs (Fig. 1).8 When data on 
past decisions is available, these structured tasks 
can be substituted or augmented by ML quite easily. 
For example, loans can be granted based on previ-
ous credit decisions and legal decisions can be de-
rived based on past court rulings. Of course, ML will 
not be usable immediately and everywhere. In most 
cases, humans (with the help of machines) will fi rst 
have to prepare the data structures (data enterprise 
architecture) and “train the machine”: The chauff eur 
drives the car himself until suffi  cient driving data has 
been collected and the navigation systems can drive 
autonomously.9

2.3 Blockchain

Blockchain is an encryption technology using a de-
centralized structure (distributed ledger) that can 
be used to transfer value (money) as well as any 
other content (fi les, contracts, etc.) without inter-
mediaries (e.g., banks).10 This technology solves the 
problem of how to facilitate trust on the web and 
prevent tampering. Blockchain enables automated 
processes and communication between machines 

CREATING 
TRUSTWORTHY 
TRANSACTIONS

Figure 1: Work structure as a prerequisite for ML. / Source: acs-plus.

أنظمة التشغيل 

املتكاملة 

املشفرة

 – ML الشكل 1: هيكل العمل ضرورة ُملّحة للذكاء االصطناعي

املنصات 

املعرفية 

والبرامج

العمالء 

واملنتجني
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تسبب التامزج الهائل للمحتوى الرقمي والوسائط التي ينشئها الكمبيوتر يف 
واحد  مشهد  يف  وفيزيائية  افرتاضية  لكائنات  جديدة  »حياتية«  حالة  ايجاد 
بطريقة تشبه الحقيقة. وبشكل عام - بات املشهد االفرتايض هذا »طبيعياً« 

يسمى  الجديدة،  التقنيات  عىل  االعتامد  نتيجة  كبري  بشكل 
الواقع املعزز. ليتحول اىل واقع ملموس »ومن امثلة ذلك - ما 
، و  إيكيا  فعلته  عدسات سناب شات، وتطبيقات مجموعة  
 Pokémon الشهرية اللعبة  وكذلك   ،  Ikea Furniture App

Go والتي  تتطلب عدسات ذكية  وميكن تشغيلها كذلك عىل األجهزة املتطورة 
مّكنت  تلك  التقنيات  اإلنرتنت،   بشبكة  االتصال  وامكانية  بكامريات  املجهزة 
حتى  من استبدال  املشهد الطبيعي بآخر افرتايض  وسط املحيط يف يف قلب 
الفضاء الفضاء  و بحيث يشعر املرء بأنه معزول متاًما عن املشهد الحقيقي 
وبات وسط بيئة افرتاضية  من صنعه تحايك  الواقع الحقيقي، هذا ويعتمد 
 Oculus Rift أو HTC Vive مثل VR هذا النوع من التكنولوجيا عىل أجهزة

.Google Cardboard أو

2.4
املنصات املعرفية

التي تتوسط بني العمالء واملنتجني أو بني  أنواع جديدة من املنظامت  وهي 
العمالء واملتعهدين، و تتيح املنصات التجارية تبادل السلع والخدمات، غالبًا 
 - املتعهد  عىل  العثور  يف  واللوغاريتامت  لآللة  املعريف  املستوى  باستخدام 
العميل - املناسب ملا تحتاجه الرشكة يف عروض محددة، وحجب هامش محدد 
يف  الفضل  ويعود  ستقدمها.  التي  الخدمات  لتغطية  االجاملية  التكلفة  من 
تزايد مثل تلك املنصات يف اآلونة االخرية اىل التطور الحاصل يف وسائل اإلعالم 
والتواصل االجتامعي، وتوفر امكانية بيع أي يشء يف اي مكان يف العامل،  يف 
أي وقت، وكسب الزبائن وتسويق املنتجات وتحصيل السعر وخالفه - بغض 
النظر عن املوقع الجغرايف للبائع واملشرتي عىل السواء، كذلك فإن من مزايا   
املنصات التجارية كونها - عادة - ال متتلك وسائل اإلنتاج - بل هي مملوكة 
 ، TopCoder للمنتجني: السيارات يف حالة أوبر، تكنولوجيا املعلومات يف حالة
الشقق يف حالة Airbnb…( ولذا فهي تستطيع  تبعاً لذلك  االستجابة بكفاءة 

ومرونة وبتكاليف متغرية لتلبية متطلبات العمال11ء. 
وبالرغم من أنه مل يتم بعد تعريف األسس والقواعد والربامج المنظمة لعمل 
»أمناط  تحديد  املمكن  من  بات  انه  اال   - كامل  بشكل  التجارية  املنصات 
بشكل  العمالء  عىل  االستحواذ  تستهدف  باعتبارها   - لعملها  أولية  سلوكية« 
أي  العمالء  لدي  يكون  ال  بحيث  املنتج«   - »العميل  دائرة  واغالق  واسع، 
سبب يدفعهم  لالنتقال إىل مكان آخر. كام تهدف املنصات أيًضا إىل تجميع  
استخدامها  من  ميّكن  نحو  - عىل  علناً  أو  - رساً  واملعلومات  للبيانات  شامل 
الحقاً، وتزويد اآلالت الذكية، وبذا ميكن معرفة احتياجات وسلوكيات العمالء 
واملشاركني12. فبمجرد تجميع واستكامل البيانات الخاصة باملنصة واالستحواذ 
عليها وضامنها - يصبح من الصعب منافسة تلك املنصة - حتى اذا توفر لدى 
املنافسني فكرة تجارية افضل، وذلك لصعوبة وصول املنافسني اىل ما تم تأمينه 

من معلومات عن العمالء واألسوا13ق.
وبرصف النظر عن هذا التحدي  الذي يحصل فيه »الفائز عىل  كل يشء« ، فإن 
املنصات املتنافسة - القادرة عىل االستحواذ الواسع  ميكن أن تؤدي إىل االرضار 
العاملني  للحد االدين من معيشة  العمل وتقليص األجور الرضورية   بظروف 
ااملنصات،  تلك  لحساب  خدماتهم  يقدمون  الذين  اولئك  وبواسطتها،   معها 
من  الكثري  بالطبع  يطرح   املنصات  لهذه  للحدود  العابر  الطابع  فإن  كذلك 
االسئلة الخاصة مبعايري وظروف العمل وكيفية وسبل االلتزام بها، والحد األدىن 
ولذلك  موحد،   قانون  فيها  يسود  ال  دولية  بيئة  يف  تحديده  وكيفية  لألجور 
ما زالت الجهود تُبذل لفهم اآلثار املرتتبة عىل اقتصاديات املنصات التجارية 
نحو  عىل  تطويرها  ومحاولة  العمل  وظروف  االستحواذ  بعمليات  وعالقتها 

أفضل بغية توفري ظروف عمل عادلة للعاملني فيه14ا.

2.5
الواقع الحقيقي والواقع االفرتايض 
حقيقة األمر هناك - بهذا الخصوص -  واقعان يواجهان بعضهام البعض.

افرتايض من جانب آخر - وهذا ما  واقع حقيقي من جانب يف مقابل واقع 
فرضته حقيقة ان االلة بدات يف التعلم نتيجة التطور الهائل الحادث يف مجال 

األمتتة والكمبيوتر.
أحد  جهود  نتيجة  املايض  القرن  من  الخمسينات  يف  التقنيات  تلك  نشأت 
الباحثني  يف مجال الكمبيوتر يف محاولة  لخلق نسخة افرتاضية  عن العامل  - 

وبالرغم من انها غري حقيقية - اال انهاكانت  تحايك الواقع  بشكل جيد.
تطورت تقنيات الواقع الحقيقي والواقع االفرتايض بشكل كبري منذ الستينات 
فقد  كذلك  املستخدمني،  امام  واسعة  آفاقاً  فتح  نحو  عىل  املايض  القرن  من 

 ، [Siemens ، GM] لمزيد من المعلومات حول أنواع المنصات التجارية التي ظهرت مؤخرًا )على سبيل المثال ، المنصات الصناعية   11
 Srnicek، 2017، Pos انظر )[Uber] والمنصات الضعيفة [Amazon Data Centres] المنصات السحابية ، [Google] المنصات اإلعالنية

. 536ff.

12  Srnick, 2017, Pos.

13  The Economist, 2018.

 التي بدات بمبادرة من  مارك غراهام ، معهد أكسفورد لإلنترنت ، والتي تمولها Fairwork هنا يتوجب على وجه الخصوص  ذكر مؤسسة   14
./BMZ(: http://fair.work( الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية

تناقص أهمية 

األجور
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سيناريوهات: 

الجيد، اليسء، القبيح.
السيناريوهات  إىل  تراكمي  بشكل  أعاله  املذكورة  الرقمنة  تأثريات  تؤدي  قد 
الوصفية التالية، والتي ميكن مواجهتها - رمبا يف وقت واحد - بأشكال متباينة 

يف بلدان مختلفة يف املنطقة العربية:

التحول الرقمي الكامل: 
إىل  السكان  توجيه  إعادة  سيجري   وحينها   - الهامة  الصناعات  أمتتة  يتم 
من  بتمويل   - لهؤالء  كدعم  الدخل  من  أدىن  أخرى مع ضامن حد  قطاعات 
الرضائب، والعمل يف مجاالت غري اقتصادية مثل  )السياسة، اإلدارة، التعليم، 
الثقافة ...( واملشاركة الفعالة يف عمليات التحول واالستحواذ عىل الصناعات 

زمنية  لفرتة  التصدير  أجل  من  الغرب  من  القدمية  التقليدية 
محدودة )مثل البناء وتصدير السيارات، وقطاع تقنيات تحجيم 
االنبعاثات الكربونية بل وحتى السيارات الكهربائية باعتبارها 
يكفي  ما  وكسب  الوقت  توفري  من  والتمّكن   - عاملية  ظاهرة 
لتغطية تكاليف عملية التحول تلك - مايفرس اقرار بعض الدول 
مبدا الفصل االرادي واالختياري داخلياً ملناطق متاميزة  بهدف 

زيادة التامسك الثقايف والعرقي 25.

التفكك الجزيئ:
املنطقة  يف  القومية  الدول  بعض  تتعرض  السيناريو،  هذا  يف   

العربية لضغوط  نتيجة نجاح الرقمنة وتبلورها يف بعض املراكز الحرضية فقط، 
يف حني أن مناطق أخرى أو حتى دول بأكملها لن تنجح 26 يف استكامل مرحلة 
دوالً  بتفكك  يتعلق  بشدة  املحتملة  السيناريوهات  فأحد  ولذا  تلك،  التحول 
بعينها مثل لبنان، السودان، العراق، ليبيا، سوريا، اليمن(27 . يف هذه األثناء، 
تستويل املنصات العاملية عىل البنية التحتية، وتوفر الخدمات األساسية  لضامن 

تقديم بعض االستقرا28ر.

فشل الرقمنة: 
مبا  التنبؤ  ميكن  ال  عنيفه  نزاع  مناطق  ونشوء  بكاملها،  قومية  دول  تفكك 

سيجري فيها، وسيتوجب عزلها بواسطة الروبوتات والطائرات بدون طيار 29.

              .Moravec ، 133 ، 1990ff  لمعرفة المزيد عن هذا النموذج ، انظر كينز ، 1932 ، حول تمويل الشركات من قبل مصنع اإلضاءة ، انظر     25

26   Al-Ani, 2015. العاني 

.1991 ، ص  Hasseb et al. 281 :هذا التفكك كان متوقعاً من قبل االقتصاديين العرب في التسعينيات   27

28  Fictional scenarios for Iraq are described in Blasim, 2016.

 2017 ، ص. 121. في أفغانستان ، يبدو أن الوضع شبه مختبر للحرب الروبوتية في الوقت الحالي: سيريوس ، Jeschke ، 2015 / العاني    29
، 259. لمعرفة المزيد عن التحذير من المدن غير القابلة للتحكم من قبل وكالة المخابرات المركزية ، انظر تورز ، 2017

3
نتائج وآثار: 

الروباتات تتجه جنوباً 
تأثري فقط عىل املجتمعات  العمل املذكورة  للتقنيات وأشكال وصور  مل يكن 
واالقتصادات الغربية، بل ايضاً عىل الدول العربية، وبات من املمكن بالفعل 

متييز بعض االتجاهات األوىل :
فتكاليف العاملة تقلصت اهميتها، ليس فقط يف الغرب، بل وبشكل أكرب يف 
كل  االنتاج يف  املمكن عمل خطوط  من  بات  ان  بعد  املنطقة، وخاصة  تلك 
اآلالت  وصيانة  لتطوير  الالزمة  املتطورة  التقنية  القدرات  وذلك ألن   - مكان 
عىل  واملوضة،  النسيج  قطاع  ففي  البلدان،  هذه  يف  موجودة  باتت  املعقدة 
سبيل املثال تسببت الخسائر التي وقعت يف الغرب يف القطاعني املذكورين اىل 

الغاء العديد من فرص العمل يف املنطقة العرب15ية.
 ومن تداعيات ذلك مثالً  افتتاح رشكة أملانية للمالبس الرياضية مؤخراً مصنعها 

األول لألحذية يف أملانيا  بخمسة عرش موظفاً فق16ط .
وعىل العكس من ذلك بات تخصيص املزيد من الوقت لدراسات السوق أكرث 
أهمية، ونفس األمر فيام يتعلق برضورة املرونة يف اإلنتاج واحتساب  ردود 
فعل الزبائن والعمالء   - مع االتجاه لتصميم املنتجات الجديدة بشكل أرسع 
مبساعدة عاملة املنصات التجارية  وتصنيعها أو طباعتها يف املنافذ املتعددة،  

سواء املتجر أو حتى لدى  العمالء أو يف منافذ االنتاج الخارجية 17.
العالقات التعاقدية ستتقلص عن ذي قبل - وكذلك سالسل التوريد، وستُنفذ 
مهام عديدة بواسطة اآلالت الذكية، واملكائن، كام لن تكون هناك حاجة يكون 
هناك حاجة لنقل خطوط االنتاج  للدول ذات االجور املنخفضة - باإلضافة إىل 
ذلك، ستحتوي بعض املنتجات كالسيارات مثالً عىل أجزاء أقل - مع امكانية 
املادية،  املكونات  من  أهمية  أكرث  الربمجيات  ستصبح  و  املواد،  لتدوير  اكرب 

وبالتايل تتطلب عدًدا أقل من املوردين18 .
من ناحية أخرى ستدخل منصات  التجارة، والنقل، والصناعة، والتعليم املنشأة  
إنشاء   تكاليف  ودون  ارسع19،  بكل  العربية  الدول  إىل  الصني  أو  الغرب  يف 
باهظة كام كان الحال سابقاً - وبالتايل ستنشط وتحقق ارباحاً  نسبية بشكل 

ارسع حتى يف البلدان ذات الدخل املنخفض20.
الوصول إلی وسائل اإلنتاج:

التعلم(   منصات  )عرب  المعلومات  إلی  الوصول  تحسین  خالل  من  وذلك 
والتي  املعرفة(،  ومنصات  الصناعة  منصات  )عبر  واملقرتحات  والمخططات 
من  العربية  الدول  سيمّكن  ما  املعرفة21،  مصادر  وفتح  تحرير  اىل  ستؤدي 
التقليد22  مهارات  تحسني  وبالتايل  اإلنتاج  خطط  إلی  أفضل  بشکل  الوصول 

واالقتباس.
ويف الوقت نفسه، قد تفتح مرحلة التحول عىل مدى العقدين املقبلني فرًصا 
تجارية جديدة للدول العربية، كام ميكن أن تساعد العاملة واملنصات الجديدة  
عىل  ايضاً  الذكية، عالوة  باآلالت  الخاصة  البيانات  هياكل  إنشاء  يف  باملنطقة 
امكانية االستحواذ  عىل مواقع إنتاجية غربية باتت ال تتسق وظروف االنتاج 
هناك - برغم استمرار تصديرها  أو استخدامها يف املرحلة االنتقالية يف دول 

الجنوب23 .
باحتامل  الخاصة  واملخاوف  تتسق  ما  إىل حد  عامة  عام، هذه صورة  بشكل 
تصدير  االوىل  بالدرجة  تستهدف  لصناعات  كاملة  إنتاج  خطوط  خسارة 

املنتجات )مثل صناعة النسيج  يف تونس وبنغالديش( والتي تنمو بقوة24.

15  The Economist, 2017.

16  Busse, 2017.

17  Hofer, 2018.

18  The example of Volkswagen: FokusOnline, 2016.

 .Hufpo والمنصات اإلعالمية )edx.com( على سبيل المثال ، التعليم  19

 ،Prahalad :يعتبر 5-4  مليار شخص  غير المندمجين في العملية االقتصادية اليوم  سوقاً جديرة باالهتمام للشركات / المنصات الغربية 20
2014، p. 3FF.  كذلك فمنصات الصين مثل )علي بابا( سوف تتمدد جنوباً  : هدف علي بابا هو الحصول على مليار عميل آخر خارج 

الصين: مولر ، 2017

 2017 ، ص. 121 في مجال الوصول المفتوح إلى خطط البناء في القطاع الزراعي ، على سبيل المثال ، انظر: البيئة ، Jeschke / العاني   21
. .n.d.a ، المفتوحة المصدر

22  On the possibility of printing electric cars: Ramirez, 2018.

    .ربما هذا هو تفسير استراتيجيات شركات السيارات الغربية في مصر ، على سبيل المثال: محمد ، 2018  23

24  The Economist, 2017.
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يتعلق  لكونه  النهائية،  بنتائجه  التنبؤ  أمر ال ميكن  الذاتية، وهذا  االمكانيات 
بالسعي الذايت لكسب معارف مجانية - ما يقتيض فتح الدول املعنية مؤسساتھا 
34ً - باإلضافة إىل ذلك  المعرفیة وقنوات املعلومات والسامح بالوصول لها مجانا
ستحتاج تلك الدول تلك إىل اقرار أنظمة الضامن االجتامعي والتعليم35 بشكل  
يسمح لألفراد بالتكيّف مع األوضاع الجديدة لضامن ظروف معيشية الئقة - 
خاصة يف املراحل التي سينعدم فيها الدخل - لتلبية احتياجات االطفال عىل 

سبيل املثال او الستكامل التعليم »انظر الهامش«.
رقمنة العمليات العامة.

هنا سيتوجب رقمنة العمليات اإلدارية - وبالتايل السامح بالشفافية الكاملة 
لكل االطراف  والجهات صاحبة العالقة، لكن هذا لن يعني بالرضورة أن تلك 
دميقراطي36ة،   أكرث  حتى  أو  واملؤسسات  لالفراد  متاحة  ستصبح  العمليات 

كذلك سيتوجب أن تستخدم اإلدارات العامة برمجيات مرنة
 لتمكني املستخدمني من التأثري يف عملية الرقمنة

اتطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات للمواطنني.37

السياسة االجتامعية:
من  ستجعل  التقليدية  الصناعات  يف  السلبية  التغيريات 

أيًضا  تضمن  كافية  اجتامعية  بسياسات  املتأثرة  املجموعات  دعم  الرضوري 
متاسك املجتمع والدولة عىل نحو  افضل38 - وأحد افضل االمثلة  الناجحة عىل 
ذلك هو ما تم يف الربازيل ضمن برنامج Bolsa-Famila للرئيس لوال، حيث 
وهنا  املجتمع،  مجموعات  ألفقر  الصحية  الرعاية  ووفّرت  املايل  الدعم  قُّدم  
يتوجب التنويه اىل ان تلك الربامج قد تثقل كاهل الدول العربية األشد فقراً 
وجعلها أكرث اعتامداً عىل الغرب ما سيقتيض إعادة توجيه أموال املساعدات 
اليها  النظر  ميكن  ال  األموال  تلك  ان  من  وبالرغم  الدول،  هذه  إىل  التنموية 
باعتبارها قيمة مضافة - اال انها ستنعش الطلب املحيل يف كل االحوال - اما 
الحد  برا مج فعالة  لضامن  بالفعل  الخليج األكرث ثراء فلديها  بالنسبة لدول 
األدىن من الدخل ملواطنيها - ما يعني ان تداعيات الرقمنة  لن يتأثر بها يف تلك 

الدول اال العامل االجانب.

5.2
اسرتاتيجيات التشكّل

املنصات اإلقليمية:
يتمثل التحدي األكرب الذي تواجهه البلدان العربية يف إنشاء وتأسيس منصاتها 
وبرامجها الخاصة يف مجاالت مثل النقل، والصحة، والتمويل، والتجارة39،  وإال 
فسيظلون مجرد مستخدمني وعارضني ملا يُنجز يف العامل، دون ان يكونوا قادرين 
عىل الوصول إىل البيانات واملعلومات االساسية، ومن ثم ستتزايد الصعوبات 
امامهم يف تطوير منتجاتهم وخدماتهم وتسويقها، وهكذا ستنعكس تداعيات  
ولذا  بالطبع،  العاملية  املنصات  هياكل  عىل  املتكافئ  غري  العاملي  النظام 
مراعاة  خصوصية  األغلب  بناء منصات »عربية«  سيتوجب عىل  أجل  فمن 

االسرتاتيجيات االقليمية لألسواق  »سوق شامل أفريقيا« عىل سبيل املثال .

املنصات املشرتكة: 
التعاون يف انشاء منصات رقمية مشرتكة توفر املنتجات والخدمات، وسيكون 
له أثر أكرب عىل العاملة، وتداعيات إيجابية عىل التامسك االجتامعي، لذا فمن 
الستخدام  ما  بشكل  مناسبة  الرقمية  املنصات  تكون  أن  ينبغي  املبدأ  حيث 
املساهمة  للمنتجني  ميكن  السياق  هذا  يف  تعاونية40،  عمل  أساليب  وتطوير 

.34 للمزيد عن هذا المصطلح ، انظر مؤسسة بيل وميليندا جيتس ، 2011 34

.Al-Ani، 2016a، p. 235f انظر ، edupunk لمزيد من المعلومات عن استراتيجيات     35

 إن األداء الجيد لإلدارات العربية في مجال الرقمنة أمر رائع ، على الرغم من التوجه االستبدادي لمعظم األنظمة: إدارة الشؤون االقتصادية    36
.ffواالجتماعية التابعة لألمم المتحدة ، 2016 ، ص. 154

37     O’Reilly, 2009.

 :Brynjolfsson / McAfee 2014 لمزيد من المعلومات حول النقاش حول الدخول األساسية كعنصر أساسي في عمليات الرقمنة ، راجع  38
286ff.

لة للمنصات العالمية مثل أوبر ومنصات النقل األخرى. ومع ذلك ، فإن   39  وفي الوقت الحالي ، تنشط البلدان العربية األكثر ثراًء كممّوّ
 مشاركتهم تقتصر على دورهم كمستثمرين.، وال يتم أي نقل للخبرة أو المشاركة التشغيلية . لمزيد من المعلومات حول دور المستثمرين

.)The Guardian )2018 العمالقة اليابانية ، انظر SoftBank العرب في منصات النقل عبر شركة

40         Scholz, 2016.

5
االسرتاتيجيات: التكيف أو 

التشكّل ؟
اسرتاتيجيات الرقمنة يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا ميكن تقسيمها  

يف الدول املختلفة من حيث التدابري  اىل فئتني:
لتلبية  القامئة  املؤسسات  مع  برسعة  التكيف  أو  وببطء،  تدريجياً  التكيّف 
الدور  توضح  ال  االسرتاتيجيات  هذه  فإن   ، ذلك  ومع  الرقمنة.   احتياجات 
الذي تلعبه البالد يف االقتصاد الرقمي، ومع ذلك - ويف ضوء االستحواذ الكامل 
واالحتكار بواسطة املنصات وتقنياتها املكلفة ميكن هنا أن تصبح تلك البلدان 
مجرد „ مستخدم لتقنيات ومورّدي الخدمات فقط ، ولن تتمكن لفرتة طويلة 
من تصميم تقنيات أو منصات رئيسية حاكمة للقيام بدور رئييس يف العمل 

برمته30، وحينها سيكون من الرضوري اتخاذ تدابري إضافية.

5.1
اسرتاتيجيات التكّيف:

Microventures / التغري االداري  عىل املستوى التنظيمي:
وهذا يتضمن عملية التّكيف ، أي أمتتة عمليات اإلنتاج والخدمات، التي يجب 
أن تخضع لها كل منظمة - وحدة - تجارية وسياسية ومؤسسة عامة،  ويف كثري 
من األحيان، سيجري تأسيس وحدات جديدة بالتوازي مع الوحدات القامئة - 
لتقوم بتقديم حلوالً عملية، أو تقديم منتجات مبتكرة وعمليات رقمية - لتحل 
- ان عاجالً أو آجالً - محل الوحدات التقليدية. ومع ذلك ، فالتحول التدريجي 
ذلك  وسيحدد  متويله،  التقليدية  الوحدات  عىل  وسيتوجب  سيكون رضورياً، 
أيضاً حجم امليزانية الرضورية لهذاالتحول - برغم املوارد  » املحدودة«  ملعظم 

البلدان العربية.
هنا سيكون من املنطقي االستفادة من تجارب الرشكات الغربية لالبقاء عىل 
الدول  ميّكن  قد  ما   - ذلك  من  واالستفادة  األدىن  حدها  يف  التحول  تكالف 

العربية من تبني وتحقيق مقاربات طموحة.
 كذلك »فقد« ميكن  هنا - نتيجة لذلك - تجاوز وتخطي بعض مراحل التطوير  
تم عرض  و  مبارشة،  الرقمية  الفعالية  أعىل من  تحقيق  مستوى  واستهداف 
حيث   الكربى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  بالفعل   االسرتاتيجيات  تلك  مثل 
تقدمت - عىل سبيل املثال - معامالت السداد من خالل أنظمة سداد متميزة 

- وتضاءلت - وفقاً لذلك - اهمية تطوير القطاع املرصيف الهش 31.

تركيز وتصنيف العمل  واملرافق االنتاجية املفتوحة:
 من حیث المبدأ - ميكن ان  یکون المنتجون متصلین عبر منصات افتراضیة 
بأي  منصة تجاریة أو منصة تصنیع مفتوحة32 - ما يكسبهم الخربة واملال معاً 
من تلك املنصات دون ان يتحركوا من مواقعهم . وهذا ميكن ان يتحول اىل 
مصدر جديد للعاملة املاهرة وبالتايل الحد من البطالة والهجرة عىل السواء. 
العربية  النوع من العاملة  انه ليس من الواضح بعد كيفية تأهيل هذا  عىل 
املتخصصة من استبيان مصالحها والدفاع عنها - وهو أمر لن يتأّت غالباً  اال 
عن طريق امتالك مثل تلك املنصات، وتطوير هياكل تعاونية، واالنضامم إىل 

نقابات عامل عاملية33.
ومبتكرين،  منتجني  واملواطنون  املتخصصة  الكثيفة  العاملة  تصبح   حني 
وحينها  التخطيط،  ومراكز  املعرفة  مبصادر  مستمر  تواصل  إىل  سيحتاجون 
 - ذلك  وسيتطلب  الحياة،  مدى  مستمرة  عملية  اىل  التعلم  عملية  ستتحول 
بشكل غري منتظم -   مسارات تعليمية فردية وكسب املزيد من املعارف لدعم 

، "هذه الميل إلى احتكار تكنولوجيات األتمتة الجديدة كان متوقعا من ماركس في "شظايا اآللة  30

  .والتي قد تفسر النهضة في التحليل الماركسي للرقمنة - في هذا الوقت : لوتس ، 2014 

  .Al-Ani، 2017a :ومع ذلك ، فإن هذا يطرح أيضاً السؤال حول ماهية وضع التوظيف في اقتصاد يتخطى مراحل التصنيع    31

:للمزيد عن التصنيع المفتوح  32

 Bauwens et al.، 2012، p. 195.  

33   Al-Ani / Stumpp، 2017. لمزيد من المعلومات حول التعاون في المنصة ، انظر Scholz ، 2016..
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6
مستقبل العمل يف ضوء 

املتغريات املتوقعة
تبنّي اتجاهات التكنولوجيا الرقمية املبيّنة يف القسم 2  التغريات التي ستصيب  
العمل بشكل رئييس مقارنة مبا  نعرفه اليوم، وقد ظهرت بالفعل بوادر هذه 

التغيريات.
 النظرة  الرسيعة عىل األدبيات الحالية حول مستقبل العمل تكشف عن ثالثة 

مجاالت رئيسية للتحول.

6.1
التغيريات يف أسواق العمل

تشري إحدى الدراسات املختلف عليها، واملثرية للجدل بشدة  بشأن  مستقبل 
العمل إن حوايل 47٪ من إجاميل العاملة - خالل العقدين املقبلني - يف الواليات 
املهارات  ذات  العاملة  وخاصة    ، األمتتة  نتائج  من  بشدة  ستتأثر  املتحدة 
املتدنية واألجور املنخفضة 44، ويستنتج املؤلفون أن من غري املتوقع استبدال 
االستقطاب  اتجاهات  وأن  بالحوسبة،45  اجتامعياً  ذكاًء  تتطلب  التي  املهام 
الحالية  يف سوق العمل لن تستمر عىل األرجح، وهذا ما تشري اليه دراسات 
أخرى استناداً اىل حجّج مامثلة ايضاً، ما يؤكد بشكل ما استمرار الوظائف التي 
يتسم اصحابها بالتاهيل املتوسط ويستخدمون انظمة تقنية، بل ورمبا يحصل 
اصحاب تلك املهام - مبساعدة التقنيات - عىل مهام أكرث،46 ومع ذلك - تركز 
تلك التحليالت بشكل أسايس عىل البلدان الصناعية، فيام يرسم البنك الدويل 
صورة مختلفة فيام يتعلق بالبلدان النامية، فهنا يبدو االستقطاب أكرب بسبب 
الحوسبة. وتشري تقديرات البنك الدويل إىل أنه من وجهة النظر التكنولوجية ، 
ميكن أن يكون ثلثا جميع الوظائف يف البلدان النامية عرضة للتشغيل اآليل،47 
يف  جديدة  عمل  فرص  خلق  إىل  الرقمية  التكنولوجيات  تؤدي  فقد  كذلك 
الصناعات وقطاعات الخدمات االبتكارية يف كل دول الجنوب.  يف كل األحوال  
تُستحدث  أو  التي ستُفقد  الوظائف  تظل كل االحتامالت واردة بشان حجم 
بسبب الرقمنة، وكل ما يف األمر ان هناك اتفاقاً عاما عىل ان الرقمنة ستؤدي 
املهارات  وان  العامل،  أنحاء  جميع  يف  العمل  أسواق  يف   تغريات  حدوث  إىل 
الشخصية التي ستصبح أكرث أهمية هي تلك التي ستجمع بني املعرفة التقنية 

واالجتامعية، واإلبداع والقدرة عىل التكيّف .

44    Frey/Osborne, 2013.

 يُفهم استقطاب أسواق العمل بشكل عام على أنه تحول نحو العمالة ذات المهارات المتدنية ، واألجور المنخفضة ، والمهارات العالية ،    45
.واألجر المرتفع ، في حين يظل المستوي الوسيط يعاني من الفراغ

46    Autor, 2015, pp. 3–30.

47    World Bank, 2016a.

بامكانياتهم الخاصة ملنصات باعتبارهم من املالك - املساهمني، إضافة إىل ذلك 
ميكن تأسيس لوائح حوكمة جديدة لرفع قدرة تلك املنصات عىل املنافسة مع 
ان   - وباعتبار  املختلفة  الثقافات  التقليدية وأكرث قدرة عىل مراعاة  الرشكات 

قراراتها يف النهاية يجب ان تتوافق مع عادات وتقاليد املجتمعات الريفية41.

املجتمعات التقنية واملدن املستأجرة:
مراكز  نشوء  إىل  والبيانات  املال  رأس  تعتمد عىل  التي  التكنولوجيا  أدت  إذا 
متخصصة، فسيتوجب عىل الدول العربية أيضاً إنشاء مثل هذه املراكز ، حتى 
لو أحدثت اختالالت إضافية يف الهياكل االقتصادية القامئة،  ومع ذلك یمکن 
تطویر ھذه الفکرة بطریقة أکثر ايجابية - حيث ميكن علی سبیل المثال  بناء 
املقابل  ويف   - الجئین  الستقبال  مؤهلة  متخصصة  جدیدة  محطات  أو  مدن 
تلقي اموال اإلغاثة الدولية42 - وهذا النموذج يلعب دوراً مهام بهذا الخصوص 
مدينة هونغ  ذلك  ومثال عىل  املستأجرة«،  »املدن  اسم منوذج  عليه  ويُطلق 
انه  الزراعة43 - عىل  - رقمنة  الصيني  االقتصاد  لتحول  كونغ ودورها كمخترب 

يتوجب هنا تحديد املضاعفات  التي ستنجم عن  هذه النامذج.

 على سبيل المثال ، انتخاب الموظفين الفرديين عن طريق رسم وتعيين الصالحيات التنفيذية. لمزيد من المعلومات حول المشكلة التي     41
.Wistreich. 2015 :ال تستطيع التعاونيات الرقمية الوصول إليها في سوق رأس المال اليوم ، انظر

 وهذا يعني المدن / المناطق التأسيسية ")...( التي يتم تصميمها لقبول الالجئين ، وتمويل العملية من خالل تصدير الالجئين للسلع    42
 والخدمات بمزايا و أسعار ضريبية تفضيلية ؛ وهذا هو اساس الدعم الذي تقدمه دول العالم األول كطريقة لحل مشكلة الالجئين ". ياتس

2017 ،.

.لمعرفة المزيد عن فكرة مدينة الميثاق التي صاغها رومر: شرودر ، 2012    43

آثار الرقمنة في ست دول عربية

“إمكانات األمتتة التقنية يف دول الرشق األوسط الستة )البحرين ومرص والكويت وعامن واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة( هي 
أقل بقليل من املتوسط العاملي واملعايري القياسية للصناعات املتطورة.

التقديرات تشري اىل  أن %45 من أنشطة العمل الحالية يف أسواق العمل يف بلدان الرتكيز الستة يف الرشق األوسط هي قابلة للتنفيذ اليوم استناداً إىل 
التكنولوجيا املعروضة حالياً. وهذا أقل بقليل من املتوسط العاملي املقدر البالغ 50 يف املائة )...( تشهد مصر أعىل حصة ممكنة بنسبة %48، يف حين 
تتمتع اململكة العربية السعودية وسلطنة عامن بحصة أقل من األنشطة الحالية التي يمكن استخدامها آليا بنسبة %41  يف هذه العينة. وعموما، 

فإن مستويات املتوسط اإلقليمي مامثلة - الواليات املتحدة %46 أو “الخمس الكبار يف اوروبا „ فرنسا وأملانيا وإيطاليا.

.Fالمصدر: القمة العالمية للحكومة / ماكينزي: مستقبل الوظائف في الشرق األوسط ، 1/2018 ، ص. 8
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يف املنصات االليكرتونية  ال يعتمدون  كليا عىل الدخل الناجم عنها  بل يرونها 
لتعمل  الذايت  والتأهيل  خاص،  عمل  عرب  اضايف  دخل  عىل  للحصول  فرصة 
العمل  من  كاف  دخل  تحقيق  ان  باعتبار  وذلك  وتطبيقها،  اضافية  مهارات 
عرب املنصات مسألة صعبة - هذا عالوة   عىل ما يتضمنه من سلبيات خاصة 
بالضامن االجتامعي وحقوق العامل  واالضطرار لتخصص أغلب األوقات طيلة 

اليوم لهذا العمل .
 ، وباختصار، فإن الرقمنة ستغري طبيعة العمل بشدة  يف جميع أنحاء العامل 
ما سيؤدي إىل تحول يف املهارات املطلوبة 55، وتراجع املهن القامئة ، وظهور 

وظائف جديدة ، فضالً عن ظهور صور جديدة للعاملة والتعاون.
العمل  مجاالت  يف  سيام  ال   - السياسات  صانعي  يواجه  الذي  التحدي  إن   
الظروف  تهيئة  سيتعلق برضورة   - االجتامعية  والسياسة  والتعليم  واالقتصاد 
املكافئة واألطر القانونية املناسبة والكفيلة بضامن حقوق العامل االجتامعية   
تداعيات تلك التطورات  بحقوق الضامن االجتامعي ويف نفس الوقت تحقيق 

أهداف التنمية االجتامعية - االقتصادية.

7
تحدي الرشق األوسط

7.1
الزراعة

7.1.1
حجم و أهمية الصناعة

العربي،  الناتج املحيل  املائة من إجاميل  الزراعي حوايل 2.8 يف  القطاع  يمثل 
كذلك  العربية،56  البلدان  يف  العاملة  القوى  مجموع  ربع  حوايل  به  ويعمل 
تتباين أهميته االقتصادية بشکل کبير بين البلدان العربية،  فبينام يلعب قطاع 
الزراعة يف بلدان مجلس التعاون الخليجي دوراً محدوداً للغاية - سواء بالنسبة 
مرص  مثل  بلدان  يف  القطاع  هذا  اهمية  تزداد   - الغذايئ  األمن  أو  للعاملة 
واألردن واملغرب وتونس، كذلك فيف أوقات الضغوط االقتصادية لعب القطاع 
الزراعي دوراً هاماً يف استيعاب نسبة كبرية من العاملة الزائدة57،  ومع ذلك ، 
مثلّت أعاقت  ندرة األرايض الصالحة للزراعة والشح املايئ التوسع يف القطاع 
الزراعي يف البلدان العربية، يف نفس الوقت يجب القو58ل ان  التنمية الزراعية 
املنافسة يف  والقدرة عىل  بتوفري فرص عمل جذابة،  تعني  التي   - املستدامة 
األسواق العاملية، والسليمة بيئياً وقالقابلة للتكيّف مع اآلثار السلبية للتغريات 
املناخية - تتطلب إصالحات هيكلية وتكنولوجية رئيسية يف العديد من البلدان 

العربية.

7.1.2
اآلثار املحتملة للرقمنة

لالستفادة  الفرص  من  واسعة  مجموعة  الرقمية  التقنيات  تقدم 
املثىل من موارد األرايض واملياه الشحيحة يف البلدان العربية. وقد 
اكتسبت طريقة ما يسمى بالزراعة الدقيقة بالفعل اهتامما واسع 
باستخدام  الزراعة  طرق  إىل  املصطلح  ويشري  املنطقة،  يف  النطاق 

تحديد  ونظام  بُعد،  عن  االستشعار  أجهزة  مثل  الحديثة،  الرقمية  التقنيات 
املواقع ، حتى يتمكن املزارعون من إدارة املياه واألسمدة  واملبيدات بكفاءة 
أن  الذكية  الري  ألنظمة  ميكن  كذلك  املثىل،  العوائد  عىل  الحصول  أجل  من 

55   Berg, 2016.

56   IBRD/World Bank, 2013.

57    Santos/Ceccacci, 2015.

58   Woertz, 2017.

6.2
خلق مهن جديدة

إىل جانب الطلب عىل مجموعات جديدة من املهارات ، فإن الرقمنة ستخلق 
وظائف جديدة - وتلك ستتطلب بدورها برامج تدريبية محددة، وأحد األمثلة 
تقرير  يشري  حيث   - بالفعل  اليوم  مالحظته  ميكن  االتجاه  هذا  توضح  التي 
الوظائف املستحدثة الصادر48 عن LinkedIn يف عام 2017 أن مهنديس التعلم 
أفضل  بني  من  ستصبح  الضخمة  البيانات  ومهنديس  البيانات،  وعلامء  اآليل، 
الوظائف املستحدثة - وبالرغم من أن تلك املهن مل تكن معروفة منذ عرش 
الصناعي   الرشكات والقطاع  باتت  مرغوبة بشدة لدى  انها  اال  سنوات فقط 
- وبهذا الخصوص ميكن القول ان املنصات الرقمية لن تؤدي فقط إىل خلق 
أيًضا يف  بل   املرتفعة  واالجور  العالية  املهارات  اصحاب  بني  وظائف جديدة 
قطاعات مهنية متوسطة،  أحد األمثلة عىل ذلك هو ظهور طلب عىل اصحاب 
املهارات التجارية  كمهنة جديدة يف كل من البلدان الصناعية والبلدان النامية 

عىل حد سواء. 49
50 عىل   الوظائف الجديدة التي ستُستحدث يف املنطقة العربية سترتكز ايضاً 
الغربية ستحتاج بشكل  الرشكات  ان  اىل  التنويه  الرقمي، وهنا يجب  القطاع 
رئييس النشاء  مراكز كاملة للتخديم عىل عمليات اسرتجاع البيانات واملعلومات، 
واملصادر  األنظمة  من  العديد  مع  للتعامل  قابلة  مرنة  مراكز  تكون  بحيث 
املختلفة وترتيبها يف بنية منطقية، عىل ان تلك الخدمة بدورها تتطلب عادًة 
التنظيم والرتتيب اليدوي للبيانات وهياكلها، عىل نحو يسمح للرشكات الكبرية 
ذات العاملة الكثيفة افضلية تنافسية خاصة فيام يتعلق بكلفة العمل، كذلك  
ستحتاج الرشكات الغربية بشكل عام إىل موارد إضافية يف مجاالت تكنولوجيا 
املعلومات للتحول الرقمي يف املستقبل، وخلق فرص للمواهب العربية الذين 

ميكن ان تجمعهم منصات رقمية مشرتكة عرب منصات. انظر أدناه51.
سيكون  الرقمي،  للتحول  االنتقالية  املرحلة  يف  وخاصة  ذلك  إىل  باإلضافة 
التقدم  سيضطرها  التي  التقليدية  الصناعات  عىل  الرتكيز  أيًضا  املنطقي  من 
التكنولوجي والقوانني البيئية الجديدة للهجرة من الغرب ولكن ميكن أن تجد 
 ،  2030 عام  حتى  وأفريقيا  آسيا  يف   - ما  اشرتاطات  وفق   - سوقاً  حينها  لها 

كصناعة السيارات عىل سبيل املثال 52.

6.3
العاملة الكثيفة

هناك اتجاه عاميل رئييس آخر يف االقتصاديات الرقمية يتمثل يف تجزئة املهام 
وإنجازها بواسطة عدد كبري من األفراد يعملون من مناطق مختلفة جغرافياً - 
لكنهم  متصلون جميعهم  بالشبكات بدالً من االعتامد عىل العاملة املحدودة، 
وتستخدم الرشكات العاملة الكثيفة تلك لالستفادة بشكل كبري من املهارات 
والكفاءات عىل نحو يسمح  بتنفيذ املهام مبرونة وبرسعة  مع تعزيز االبتكار، 
الكبرية تلك بواسطة املنصات اإللكرتونية  وعادة ما يتم تنظيم عمل األعداد 
الذي ال يحتاج  البسيط  العمل ميكن ان يكون بصور متعددة من  - عىل ان 
مهارات متخصصة وبكلفة متدنية، وحتى املشاريع الكبرية التي تكلف الكثري، 
53 عىل ان لهذا الشكل من العمل  مزاياه وعيوبه ايضاً، فمن ناحية  ميكنه توفري 

الكثري من الفرص امام كل من يريد التميز واالستقاللية وتحقيق دخل كاف54، 
ومن ناحية أخرى ميكن أن يؤدي استخدام تجميع املهارات املتباينة واملنافسة 
العالية بني العاملني يف املنصات  إىل انخفاض الدخل والشعور بالضآلة وانعدام 
الرضا،  هذاعالوة عىل احتامالت فقدان الدخل ايضاً - يف حاالت املرض مثالً أو 
االضطرار للتوقف عن العمل ألي سبب كرعاية أحد أفراد االرسة - باعتبار ان 
هؤالء يعملون لحسابهم، وبالرغم من ذلك - ورمبا لهذا - فكثري من العاملني  

48   Online available at: https://economicgraph.linkedin.com/research/LinkedIns-2017-US-Emerging-Jobs-Report.

49   Roberts, 2017.

:للتقنيات المعنية )بحيرة البيانات وما إلى ذلك( ، انظر .Smart Tunisia ، n.d.a انظر ، على سبيل المثال ، منصة   50

.Think.it، n.d.a انظر مثال المنصة التونسية    51

.Rifkin، 2011، p. 259ff :في هذه المرحلة االنتقالية ، انظر  52

53  De Stefano, 2016.

54    Al-Ani/Stumpp, 2018.
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7.2.2
رقمنة وصناعة النسيج

عىل الرغم من عدم ذكر الرقمنة والروبوت رصاحة يف هذه املبادرة ، إال أنهام 
سيكون لهام تأثري شديد عىل هذا القطاع، وخاصة ما يتعلق منه بالصناعة، ففي   
النسيجية املستطيلة  املنتجات  تنتج كل  ان  للروبوتات  ، ميكن  الحايل  الوقت 
-  كاملناشف والوسائد والسجاد وغريها من السلع، وهذا يعني ان التقدم يف 
مجال الروبوت سيقلل من حجم العاملة البرشية يف منظومة اإلنتاج إىل حد 
كبري ، حيث ستتمكن آالت الخياطة اآللية - مثالً -  يف الخمس اىل سبع سنوات 
املقبلة64 -  من إعادة إنتاج أي قطعة من املالبس،  وهذا يعني خسارة امليزة 
العاملني  أجور  انخفاض  وبالتايل  العربية،  واألزياء  النسيج  لصناعة  التنافسية 

بهذا القطاع  - كذلك  ستصبح ميزة القرب من أوروبا أقل أهمية.
 استخدام الروبوتات يف صناعة النسيج  كان حتى وقت قريب  محدوًدا ألن 
قد  املشكلة  تلك  لكن  واضحة،  غري  كانت   النسيج  بقطاع  الخاصة  التغريات 
استخدام  يف  كبرية  زيادة  حدوث  املتوقع  من  وبات  اآلن،  عليها  التغلب  تم 
اآلالت،65 ما سينعكس ايضاً عىل اختيارات الزبائن، وسيفرض منطاً من حيث 
ميكن  بحيث  املختلفه   واملقاسات  االحكام  مع  بالتعامل  ويسمح  األذواق، 

مراعاة  األحجام الفردية 66.
يف املستوى التايل - قد يكون من املمكن - بفعل هذا التطور -  طباعة بعض 
األزياء  يف متاجر املالبس باستخدام أجهزة الطباعة ثالثية األبعاد. أو حتى يف 
املنزل - كام هو الحال يف الوقت الحايل بالنسبة لألحذية - ما سينعكس بالطبع 

عىل سلسلة التوزيع والتسويق بأكملها .
 ، األزياء  املتغري عىل  الطلب  التطورات ستلعب دوًرا هاماً  يف  كل من هذه 
وسيزيد من اهمية فرضية  “الرشاء الفوري “ ، ما سيؤدي بدوره  إىل دورات 

انتاجية - بيعية  أقرص من أي وقت مىض 67.68

7.2.3
ما الذي يجب القيام به؟ وما هي افضل السبل 

لالستفادة من الرقمنة - مع تقليل مخاطرها ؟

إنشاء عالمات تجارية لتصميم االزياء العربية
تطوير عمليات اإلنتاج اآللية  لطباعة املالبس يف موقع العميل: تصميم وإنتاج 

وشحن أي قطعة من املالبس من - اىل  أي مكان خالل 48 ساعة
 - وااللكرتونيات  الكيميائية   - األخرى  بالصناعات  النسيجية   الصناعات  ربط 

لتحقيق االبتكار - ومراعاة  انعكاس الحرارة أو االحتفاظ بها مثالً .
تطوير الخطط املرحلية  املحلية -  مثال عىل ذلك  صناعة األزياء الرتكية .

7.3
التجارة والتبادل التجاري

7.3.1
حجم و أهمية الصناعة

معدالت زيادة السكان يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا تنمو بشكل 
عدد  يصل  أن  املتوقع  من  وحدها  األوسط  الرشق  منطقة  ففي  ملحوظ: 
هؤالء  نصف  من  وأكرث   ،2100 عام  بحلول  نسمة  مليون   500 إىل  السكان 
سيكونون دون سن 24 عاًما. ومن ثم، فمن املرجح أن يتبنى الناس يف هذه 
البلدان تكنولوجيات جديدة وأن يكونوا أكرث حنكة من املستوى السائد بني 

64   The Economist, 2017a.

65   Ibid.

66  Ibid.

 وستقوم )The Economist، 2017b(  شاهد مثال أديداس على إعادة افتتاح أول مصنع لألحذية الرياضية في ألمانيا ، بتقنية رقمية كاملة  67
.)Millsaps، 2018( بطباعة األحذية في متاجرها

68   PWC, 2016. 

تزيد من كفاءة استخدام املياه يف القطاع الزراعي وأن تساعد بشكل كبري عىل 
التكيّف مع آثار تغري املناخ مثل التغريات يف املواسم وأمناط هطول األمطار 
وكذلك معدالت هطول األمطار ورطوبة الرتبة، كام ميكن للحلول الرقمية تزويد 
األنسب،  القرارات  اتخاذ  الجوية، ومساعدتهم يف  التنبؤات  بأحدث  املزارعني 
وتزويدهم باملعلومات واملشورة بشأن صحة النبات. كل هذه التطبيقات ميكن 
املنتجات  الزراعي وتحسني جودة  القطاع  اإلنتاجية يف  أن تساعد عىل زيادة 
وعالوة  العربية.  املنطقة  يف  الريفية  املعيشة  سبل  تعزيز  وبالتايل  الزراعية 
عىل ذلك، فإلرقمنة توفر للمزارعني طرقًا جديدة لتسويق منتجاتهم وتحسني 

الروابط بني املشرتين والبائعني عىل امتداد سلسلة اإلنتاج الزراعي. 59

7.1.3
تعظيم الفوائد وتقليص املخاطر  بالقطاع الزراعي

املزارعني  تثقيف  يتوجب  القطاع  هذا  للرقمنة يف  األمثل  االستخدام  لتحقيق 
عمليات  ومراقبة  تخطيط  عمليات  بدعم  الخاصة  الرقمية  التقنيات  حول 
العمل  مع  والحيوانات،  للنباتات  الصحية   االحوال  تحسني  وكذلك  الحصاد، 
عىل ارشاك الفالحني  يف تطوير التقنيات واملنصات الرقمية التي تتناسب مع 

احتياجاتهم وأوضاعهم بشكل عام.
الذكية   الري  أساليب  باستخدام  دقيقة،  زراعية  مرشوعات  وتنفيذ  تصميم 

وذلك عرب دمج املعارف التقليدية مع أساليب وطرق الزراعة.
اليل  اآلالت  بتحديد  الكفيلة  املصادر  متعددة  املرنة  الزراعة  منصات  تطوير 

ميكن إنتاجها باستخدام  االمكانيات املحلية.
املتعلقة  باملعلومات  املزارعني   مّد  عىل  قادرة  زراعية  سوق  منصات  إنشاء 

باألسواق واملنتجات بغرض تسهيل التجارة.

7.2
صناعة النسيج واملوضة

7.2.1
حجم وشكل الصناعة

من  كبرية  نسبة  الصناعة  هذه  تشكل   - العربية  البلدان  بعض  يتعلق  فيام 
الصادرات - عىل سبيل املثال 40٪  يف تونس - كام تستحوذ عىل نسبة كبرية من 
العاملة - 17 ٪ يف مرص،60 هذا عالوة عىل ان للسوق توجهاً  جغرافياً محدداً، 
تستهدف  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  صادرات  أن  يبدو  حيث 
بالدرجة األوىل السوق األوروبية،وبالرغم من ذلك يتوجب التنويه اىل ان النمو 
بهذا القطاع توقف منذ بداية األلفية 61، ومن املثري لالهتامم أن صناعة النسيج 
العربية برغم قدمها مل تنتج حتى اآلن عالمات تجارية تُذكر، لكن العمل يجري 
عىل تغيري ذلك بالفعل - حيث تم  إنشاء مجلس عريب لألزياء واملوضة بهدف  
مليون فرصة عمل  »املعرفة واالبتكار«، وضامن 20  قامئة عىل  إنشاء صناعة 
للنساء،62 مع ترسيخ  ما ميكن وصفه بتقسيم للعمل بني الدول العربية، بحيث 
تورد املواد الخام للدول العربية الواقعة يف الشامل - ليتحول املرشق بحد 
ذاته اىل مجموعة صناعية، فيام يجري الرتكيز عىل منطقة الخليج لتنظيم 

كل ما يتعلق بالبيع والتجارة 63.

59   Deichmann, Goyal, Mishra, 2016.

60   Abdallah et al., 2012, p. 13ff.

61  Masakazu et al., 2002.

62  uthbert, 2018.

63  AFC, 2017.
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7.3.2
اآلثار املحتملة للرقمنة

كامل  بشكل  محسوسة  تكن  مل  اإللكرتونية  التجارة  آثار  أن  من  الرغم  عىل 
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ، إال أن هناك العديد من العوامل 
التي تظهر كمؤرشات عىل تأثري التجارة اإللكرتونية عىل قطاع البيع بالتجزئة. 
عىل سبيل املثال، انخفض منو مبيعات التجزئة يف املتاجر من حوايل 12٪ يف 
2015 إىل 3.8٪ يف عام 2016. يف حني من املتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة 
 ٪9  ,8 إىل  ليصل  هامشيًا  االرتفاع  يكون  أن  أيًضا  املتوقع  من  أخرى،  مرة 
اإللكرتونية  التجارة  تؤدي  قد   ، ذلك  عىل  عالوة   75.2019 عام  نهاية  بحلول 
تجار  سيحاول  حيث  الطويل،  املدى  عىل  الفعلية  املتاجر  عدد  انخفاض  إىل 
هذا  بدأ  وقد  فقط.  اإلنرتنت  عرب  البيع  التكاليف عن طريق  التجزئة خفض 
بالفعل يحدث يف بعض املناطق، كذلك فمن املتوقع استمرار اعتامد الحلول 
الرقمية وزيادة عمليات السداد االليكرتوين عرب اإلنرتنت، وقد يؤدي ذلك إىل 
االحتفاظ  أجل  من  اإليجارات  أسعار  تخفيض  يف  بالبدء  التسوق  مراكز  قيام 
هذا  يف  املنافسة  عىل  قادرة  تظل  حتى  تجار جدد  حتى جذب  او  باملتاجر، 
املجال، من ناحية أخرى - ومن أجل مواكبة االتجاه املتزايد للتجارة اإللكرتونية 
يف املنطقة سيتعني عىل بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا االستثامر 
يف تكنولوجيا املعلومات، وذلك لتستطيع خلق كوادر مؤهلة  باملهارات الالزمة 
لتطوير الحلول الرقمية، دون الحاجة إىل االعتامد عىل وكالء املنصات واملواقع 
الرقمية األجنبية، وهنا يجدر التنويه اىل انه  يف عام 2015 كان هناك نقص 
الرشق  منطقة  املعلومات يف  تكنولوجيا  املتخصصني يف مجال  شديد يف عدد 
األوسط  بلغ قرابة 100000 شخص، ما يربز الحاجة امللحة إىل تغيري املناهج 

الجامعية للحد من نقص املواهب الرقمية. 76
تكنولوجيا  مجال  يف  املهرة  املتخصصني  فقط  تفيد  لن  اإللكرتونية  التجارة 
املشاريع  العمل ألصحاب  فرص  زيادة  إىل  دي  تؤدي  أين  ميكن   - املعلومات 
اإلنرتنت. وسیسفر ذلك عن  بيع سلعهم عرب منصات  الذين ميكنهم  الصغرية 
والصغیرة  الصغرى  المشاریع  تصبح  بأن  ویسمح  االقتصادي  الدمج  من  مزید 
والمتوسطة أکثر اندماجاً يف سالسل املنظومة التجارية العاملية،77 كذلك فقد 
المنطقة،  النسوية يف  العاملة  أثر إیجايب علی  أیضاً  للتجارة اإللکترونیة  یکون 
عىل   - املنزل  من  تبدأ  مرنة  عمل  بيئة  اليجاد  الساعني  هؤالء  بني  خاصة 
سبيل املثال، يف الرشكات الناشئة أو كوكالء خدمة للعمالء، كام سيؤدي هذا 
الذين  املتوسطة  املهارات  التوظيف لذوي  املزيد من فرص  القطاع إىل توفري 
يرشفون عىل ادارة املخازن واملستودعات،78 عالوة عىل ذلك، ستتطلّب التجارة 
اإللكرتونية تشغيل الكوادر املتخصصة كمحليل البيانات لتحليل حزم  البيانات 

الضخمة  للعمالء التي ستتاح  بفعل تلك التجارة  للرشكات.
قد يساهم ارتفاع مواقع التقييم واملراجعة أيًضا بسبب ازياد نسبة الشفافية  
لعمالئها  املواقع  تلك  تقدم  حيث  اإللكرتونية،  التجارة  مبيعات  زيادة  يف 
املساعدة يف تحديد ما إذا كان املنتج أو الخدمة يتناسب واحتياجاتهم استناًدا 
إىل تجارب املستهلكني اآلخرين، ما يؤدي إلىعىل  توفري املال والوقت، كذلك قد 
تؤدي ايضاً  شعبية املراجعات عرب اإلنرتنت إىل توفري فرص عمل لنشطاء وسائل 
التواصل االجتامعي، والذين ميكن ان يؤثروا عرب متابعيهم يف تنشيط عمليات 

بيع املنتجات التي ينصحون بها.
 اتجاه رقمي آخر سيؤثر عىل العاملة يف التجارة  يتعلق بزيادة اسرتاتيجيات 
البيع بالتجزئة يف املنطقة. تركز متاجر Omnichannel بالتجزئة بشكل متساٍو 
عىل تزويد العمالء بتجربة االتجار العادي  والرقمي يف نفس الوقت،  ومن 
األمثلة عىل ذلك تطبيق الهواتف املحمولة  الخاص بتجارة التجزئة ملساعدة 
املتسوقني عىل العثور عىل احتياجاتهم أثناء تصفحهم للمتجر الفعيل79،  ويف 
سحرية«  »مرآة  بتثبيت  التجزئة  تجار  بعض  قام  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
رقمية يف متاجرهم تسمح للعمالء بإجراء مجموعة من األنشطة، مثل تجريب 
املالبس دون الحاجة إىل القيام بذلك فعليًا أو الحصول عىل توصيات للعناية 
بالبرشة استناًدا إىل تحليل الوجه يف املرآة، كذلك سيخلق استخدام التكنولوجيا 
يف املتاجر فرص عمل جديدة لـ خرباء النصح التجاري الذين سيكونون مسؤولني 

75  Singh, 2017.

76  Unwala, 2017.

77  World Bank, 2016b.

78  Forbes, 2017.

79   AT Kearney, 2016.

املستهلكني العاديني، لكن بالرغم من التسارع التكنولجي العام يف املنطقة - 
اال ان أنظمة الدفع عرب اإلنرتنت ما زالت بطيئة، ما يعني ايضاً استمرار عدم 

استغالل اإلمكانات الهائلة يف التجارة اإللكرتونية  69.
يُعترب  رشاء الهواتف املحمولة ، ودفع فواتري الخدمات ، ورشاء تذاكر الطريان70 
من أوضح مظاهر التجارة االليكرتونية يف منطقة الرشق األوسط، ويف معظم 
بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ، باستثناء قطر ، ال يزال الدفع 
عمليات  تزال  ال  كذلك  شيوًعا.  الدفع  أشكال  أكرث  هو  البضاعة  استالم  عند 
اخرتاق بطاقات االئتامن منخفضة يف مرص- وال تتجاوز نسبتها 16٪ فقط من 
عن  تخلف مرص  من  وبالرغم  البالد،  يف  االئتامن  ببطاقات  املعامالت  جميع 
املعلومات  تكنولوجيا  حلول  واستخدام  البنيك  باالخرتاق  يتعلق  فيام  جريانها 
- اال ان مرص تسبق من حولها فيام يتعلق بعدد من املتسوقني عرب اإلنرتنت، 

رمبا بسبب عدد سكانها71.

بني عام 2013 وعام 2016، أصبح املستهلكون أكرث انفتاًحا عىل فكرة 
رشاء  عمليات  إجراء  منهم   ٪23 ذكر  حيث  اإلنرتنت،  عرب  التسوق 
شهرية عرب اإلنرتنت يف عام 2013 - وارتفعت نسبة هؤالء اىل ٪29 

يف عام 2016. 
 الدراسات االستطالعية التي أجرتها رشكة PWC أشارت إىل أن غالبية 
املستهلكني الذين يتسوقون عىل االنرتنت تفعل ذلك بسبب االسعار 
املنخفضة، وتتعلق  األسباب األخرى باتساع امكانية االختيار السلعي 
قوياً  تكن سبباً  الراحة“ مل  أن“  للدهشة  واملثري  متعددة،  بدائل  بني 
للتسوق عرب اإلنرتنت،72 اما فيام يتعلق بالوسائل األكرث تفضياًل الجراء عمليات 
التسوق - فام زالت  أجهزة الكمبيوتر املكتبية هي الوسيلة األكرث استخداًما ، 
ولكن األجهزة املحمولة باتت اكرث استخداماً عن ذي قبل وتتوقع أن تتجاوز 

املبيعات عربها  عىل املدى الطويل مبيعات اجهزة الكمبيوتر.
األوسط وشامل  الرشق  منطقة  يف  اإللكرتونية  التجارة  تصل  أن  املتوقع  من   
دول  تأيت  يف حني   ،2020 عام  بحلول  أمرييك  دوالر  مليار   20 حوايل  أفريقيا 
مجلس التعاون الخليجي - خاصة اإلمارات والبحرين يف املقدمة - كذلك لعبت 
وسائل الدفع االليكرتوين دورا كبريا نسبيا يف منو عمليات التسوق االليكرتوين 
يف املنطقة، ومن املتوقع - نتيجة الخدمات املرافقة لذلك - ان تستمر التجارة 

اإللكرتونية ستستمر يف النمو 73.
يعترب“ سوق.كوم „ الذي اشرتته رشكة أمازون العمالقة عىل اإلنرتنت أحد رواد 
التجارة اإللكرتونية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. عىل الرغم من 
منو املوقع املذكور - اال ان  القطاع ككل - بسبب العديد من العقبات - ما زال 
يف بداياته األوىل، وبعض تلك املشاكل تتعلق مثالً بعدم وجود منظومة موحدة  
أفريقيا-  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  بلدان  غالبية  يف  الربيدية  للعناوين 
التجارة  إعاقة منو  إىل  البيانات  األمنية وخصوصية  املخاوف  أدت  فقد  كذلك 
اإللكرتونية يف تلك املنطقة، خاصة يف ضوء الخروقات العديدة  للبيانات التي 
تشغيلية  ان هناك عقبة  املاضية، عالوة عىل  القليلة  السنوات  حدثت خالل 
أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  سكان  غالبية  حيازة  بعدم  تتعلق 
لبطاقات ائتامن تسمح بالسداد عرب اإلنرتنت، حيث ما يزال كبار تجار التجزئة 
وتكاليف  مخاطر  من  يزيد  ما  البضاعة  استالم  عند  نقداً  يبيعون  املنطقة  يف 

تجارة التجزية ة. 74
ومع استمرار منو مساحة التجارة اإللكرتونية من املتوقع ان يلجأ املستهلكون  
مريحة عن  والتي ستصبح  االليكرتوين  السداد  اعتامدهم عىل وسائل  لزيادة 
ذي قبل. عىل املدى الطويل - أخرياً  قد تنخفض ايجارات املتاجر يف  مراكز 
التسوق  وذلك للحفاظ عىل القدرة التنافسية  بشكل عام، كذلك فمن املتوقع 
حيث  االليكرتوين،  للسداد  املتزايد  بالنمو  الفاخرة  السلع  تجار  يستفيد  أال 
منتجات  من  سيشرتونه  ما  رؤية  السلع  من  النوع  لهذا  املستهلكون  يفضل 

واختبار جودتها قبل إمتام عملية الرشاء.

69  PWC, 2016. 

70  Payfort, 2016. 

71  Payfort, 2016.

72   PWC, 2017.

73  Payfort, 2017. 

74  PWC, 2016. 
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يجب تنويع الخدمت العملية التي تقدمها املؤسسات املالية غري املرصفية ، 
مثل عمليات  التأجري، والتخصيم، والرهن.

تنفيذ  عىل  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  دول  من  العديد  تعمل 
عملية التأجري كخيار متويل، ولكن بالنسبة للجزء األكرب، يبقى التأجري متخلًفا 
يف املنطقة مقارنًة بأجزاء أخرى من العامل. العوامل التي أعاقت منو التأجري يف 
املنطقة هي االفتقار إىل البنية التحتية للمعلومات االئتامنية ، وانخفاض إنفاذ 

حقوق الدائنني، وبيئة تنظيمية متخلفة87 86.
العامل،  يف  منواً  األرسع  العقاري  الرهن  سوق  مرص  تعد  بالرهن،  يتعلق  فيام 
باطراد. كان  املتزايد  بالطلب  بالدرجة األوىل  الذي كان مدفوعاً  التطور  وهو 
 .2017 عام  يف  املرهونة  األرس  يف  املائة  يف   18.9 بنسبة  سنوي  توسع  هناك 
وكان الدافع إىل تحسني متويل املساكن يف مرص هو بناء وحدات سكنية غري 
قانونية يف جميع أنحاء البالد بسبب االفتقار إىل املساكن امليسورة التكلفة. يف 
محاولة ملواجهة هذا االتجاه، أقامت الحكومة نظام متويل منزيل أفضل من 

أجل مكافحة صعود املنازل املبنية بشكل غري قانوين88.
وقد تزايد االهتامم بالتعامالت يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا: حيث 
عقد مؤمتر التخصيم اإلقليمي األول يف ديب يف عام 2016. وتتوقع البنوك يف 
املنطقة أن يفتح التخصيم فرًصا جديدة باإلضافة إىل زيادة مستويات اإلدراج 
املايل ككل. ومع ذلك ، فإن التخصيم يف املنطقة ال يزال يف مراحله األوىل وال 

يزال من غري الواضح مدى منوه خالل السنوات القليلة القادمة89.
املالية غري املرصفية يف خلق  الخدمات  ارتفاع  ، قد يساهم  الوقت  مع مرور 
وظائف هجينة جديدة. عىل سبيل املثال، سيتطلب التخصيم والتأجري مهنيني 
ميتلكون مزيًجا من الخربة املالية والقانونية، مام ميكنهم من التنقل يف إطار 

العمل التنظيمي املعقد.

7.4.2
اآلثار املحتملة للرقمنة

القطاع املرصيف يف  الرقمنة عىل  تأثريات  تؤثر  أن  كبري  املحتمل وبشكل   من 
تختار عدم  التي  البنوك  تتعرث   ان  بينها  متعددة، من  بأشكال  املنطقة ككل 
تبني التكنولوجيا الجديدة، وذلك نتيجة فهم املستهلكني ملزايا أفضل للربامج  
والخدمات  املالية الناجمة عن الرقمنة - ما سيؤدي إىل ارتفاع معدالت قبولها 
الرقمية  البنوك  سيتزايد  ظهور  فيام   - املنطقة  يف  البنوك  مع  املتعاملني  بني 

والتقنيات املصاحبة لها يف وسائل السداد االليكرتونية.
وبهذا الخصوص من املتوقع انتعاش عمل املصارف الرقمية يف منطقة الخليج 
عىل حساب غريها، وذلك  نتيجة منظومة الخدمات املرصفية املتكاملة التي 
تقدمها - بنك املرشق يف االمارات العربية املتحدة مثالً - واملتمثلة  يف  إعداد 
العمالء، واملبيعات ، واملعامالت ، والوفاء - من خالل منصات اليكرتونية  وعرب 
عالوة  كبري-  بشكل  العمالء  وجهد  وقت  توفري  سيعني   ما  فقط،  اإلنرتنت 
يف  سيعني  ما  وهو   - املتخصصة  غري  العاملة  تقليص   اىل  البنوك  لجوء  عىل 
التي  الوظائف   والغاء  ككل،  املرصيف  القطاع  موظفي  عدد  تقليص  النهاية 
تنطوي عىل استخدام املعارف التقليدية واملهام املتكررة90. ومن ناحية أخرى، 
ستخلق التجربة املرصفية الرقمية أيًضا طلبًا عىل مطوري االنظمة، وتكنولوجيا 

املعلومات، واألمان االليكرتوين، وتقييم املخاطر، والتسويق، وغري ذلك.91

وشامل  األوسط  الرشق  مبنطقة  املصارف  قطاع  يف  للرقمنة  االتجاهات  أحد 
افريقيا التي يتم تبنيها تدريجياً نتيجة مستوى األمان الذي يوفره  يتمثل  يف  
االعتامد  املتزايد عىل سالسل االنظمة االليكرتونية املغلقة  وذلك بغية تعزيز 
األمان االليكرتوين، وبهذا الخصوص تجدر االشارة اىل ان نظام دفرت األستاذ الذي 
مطبق  اآلن  مطبقاً  بات  لكنه  للبيتكوين،  األساس  يف  تصميمه  قد جرى  كان 
هام«،  تكنولوجي  »ابتكار  و  أساسية«  »تقنية  باعتباره  واسع  نطاق  اآلنعىل 
من  العديد  تغري  تلك  للتطبيقات  ميكن  كذلك  اإلنرتنت،  كبري  حد  إىل  يشبه 
جوانب الهياكل املالية القامئة، وخاصة ما يتعلق بصور السداد واملدفوعات، 

86  Payfort, 2016.

.انظر القيسي , 2018  87

.يورومونيتور الدولية ، 2017   88

89  FCI, 2017.

90  Fletcher/Kreps, 2017.

91  McKinsey, 2016.

عن تبسيط تجربة العمالء عرب املجاالت الرقمية والعادية، 80 باإلضافة إىل ذلك، 
سيكون هناك املزيد من الطلب عىل  املتخصصني يف إنشاء التطبيقات املبتكرة 
لتشغيل العديد من األجهزة، كام سيكون مطلوبًا مزيداً من العامل لتشغيل 

هذه األجهزة وإصالحها.

7.3.3
السبل املثىل لتعظيم املنافع وتقليل املخاطر

سيؤدي  اإلنرتنت  عرب  الحكوميةاالساسية   - االجتامعية  الخدمات  تقديم   
املتابعة  سهولة  بسبب  وذلك  الفساد،  صور  بعض  من  الحد  اىل  بالرضورة 
البريوقراطية،   وتقليل  الخدمات  تقديم  تبسيط  إىل  باإلضافة  هذا  واملراقبة، 
وهذا ما يجري تنفيذه بالفعل يف مرص اآلن إىل حد ما، حيث توفر بعض املواقع 
االليكرتونية الخدمية - مثل موقع خدامايت لألفراد خيارات مثل الحصول عىل 
البطاقة  الحصول عىل  أو  اإلنرتنت  الطالق عرب  أو  الزواج  أو  امليالد  شهادات  

الذكية للغاز عىل اإلنرتنت. 81
التقنية  عالية  توفري منصات محلية  املحلية من خالل  املنافذ واملحالت  دعم 
فادرة عىل فتح قنوات تسويقية  وسالسل التوريد،  ما يساهم يف تعزيز التحول 

الرقمي82.
تنفيذ اللوائح التي تحمي املستهلكني عىل منصات اإلنرتنت، من أجل تعزيز 

ثقة املستهلك، ما يزيد من قبول  املستهلكني لنموذج املنصات اإللكرتونية.

7.4
القطاع املايل

7.4.1
حجم و أهمية الصناعة

عرشين  من  أقل  البنكية  الحسابات  اصحاب  عدد  أن  إىل  التقديرات  تشري 
نوع  أي  يستخدمون  العربية ال  املنطقة  غالبية سكان  أن  يعني   ما  باملئة83، 
من أنواع الخدمات املرصفية، كذلك فال يزال عدد الودائع يف منطقة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا أقل بكثري من متوسط   عدد الودائع يف البلدان ذات 
الدخل املرتفع: هناك أقل من 1000 إيداع لكل 1000 شخص يف منطقة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا، فيام تقرتب النسبة من 2500 إيداع لكل 1000 شخص 
يف البلدان عالية الدخل، هذا ويتصدر لبنان حالياً املنطقة بثالثني فرعاً لكل 
فرعاً،  اإلمارات بعرشين  ثم  فرعاً   بأربعة وعرشين  ُعامن  يليه  الف شخص، 

يليهم األردن بسبعة عرش فرعاً 84.

يظل النقد هو الطريقة املفضلة للمدفوعات اليومية يف بلدان الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا، حيث يستحوذ الدفع نقداً  عىل ما يقرب من 80 يف املائة من 
جميع املعامالت يف املنطقة، كذلك  فالطريقة املفضلة للمعامالت عرب اإلنرتنت 
األوسط  الرشق  منطقة  عمالء  من   ٪64 يختار  و النقدي،  الدفع  أيضاً  هي 
هي  قطر  تعترب  فيام  البضاعة،  تسليم  عند  دي85  ق الن الدفع  إفريقيا  وشامل 
الدولة الوحيدة يف املنطقة التي باتت فيها عمليات السداد ببطاقات االئتامن 
النقدي، ومن املرجح أن يظل االمر عىل هذا  أعىل من مثيلتها عند االستالم 
النحو حتى يثق املستهلكون يف البلدان األخرى يف عمليات السداد االليكرتوين  

ويشعرون بأن الخدمة  آمنة بشكل كاف الستخدامها.
من حيث العروض املالية البديلة، عانت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
تاريخياً من نقص يف تنوع الخدمات املالية غري املرصفية، األمر الذي أدى إىل 
ارتفاع تكاليف املعامالت التي تخيف العمالء املحتملني، ولحل تلك املشلكة 

80  Kaufman, n.d.

للحصول على لمحة مفصلة عن الخدمات التي يتم تقديمها Khadamaty.com انظر   81

.Agrawal ، 2018 :التي تقدم مثل هذه المنصة لتجار التجزئة الهنود ، Metro Group انظر مثال مجموعة  82

83  Payfort, 2016.

84   CGAP, n.d.

85  Euromonitor International, 2013.
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من االبتكار وتطوير النظام البيئي العريب.
ألفكار  األمثل   التطبيق  املرصفية  للصناعة  النهائية  الرقمنة  ستتطلب  أخرياً 
املطورين، وتنفيذ مناذج أمن تكنولوجيا املعلومات واالمتثال وتقييم املخاطر 
تصميم  يف  تبدأ  أن  العربية  املنطقة  عىل  ينبغي  كذلك  بنجاح،  والتسويق  
مناهج دراسية أكرث تركيزًا عىل التكنولوجيا  ملساعدة الخرجني الجدد يف العمل 

بالوظائف الجديدة.

7.5
التعليم

7.5.1
حجم وشكل قطاع التعليم

برامج  يف  هاماً  العايل، دوراً  التعليم  وبالتحديد  التعليم،  تاريخياً، لعب قطاع 
العربية توفري   العربية، حيث كان عىل الجامعات  التأهيل والتعليم باملنطقة 
الكوادر املتعلمة لشغل الوظائف الحكومية بالدولة بالدرجة األوىل - يعقبها 
اشباع حاجات القطاع الخاص97 من تلك الكوادر، لكن يف العرص الرقمي، أصبح 
الدولة من املؤهلني، وذلك  التعليم فيام يتعلق بتوفري احتياجات  تباين دور 

بسبب تقلص قدرة الدولة عىل التأثري يف االقتصاد وتوفري فرص العمل.
 من ناجية اخرى - وعىل العكس من ذلك - بات التدخل االقتصادي الحكومي  
السياسية  واملشاركة  التأثري  عىل  القادرة  املجتمع  لرشائح  وظائف  لخلق 
وتحقيق االستقرار أمر غري ممكن يف ظل سيادة االقتصاد الرقمي - ما فرض 
تقدم الجامعات للقيام بهذا الدور،  وهكذا ، تغري دور الجامعات بشكل كبري، 
من مجرد منتج  ملوظفي القطاع الحكومي واملدين عرب التعليم،  إىل مؤسسات 

تخلق الفرص يف األسواق العاملية، وتؤثر بالتايل يف منظومة املنافسة:
تعلقت  بالظهور  وغوغل  ومايكروسوفت  آبل  لرشكة  سمحت  التي  االسباب 
العاملية مثل زيروكس  العلمي يف مختربات الرشكات  بالبحث  بالدرجة األوىل 
ماساتشوستس  ومعهد  ستانفورد  مثل  وجامعات  بيل  مختربات  أو  بارك 
للتكنولوجيا، كذلك فقد  لعبت حكومة الواليات املتحدة دوراً حيوياً يف تأمني 
املشاريع البحثية عالية املخاطر طويلة األجل من خالل مؤسسات مثل وكالة 
مشاريع األبحاث الدفاعية املتقدمة واملؤسسة الوطنية للعلوم، كام تم متويل 
كل التكنولوجيا - تقريباً يف»اي فون« بهذه الطريقة، وجذبت سياسات الهجرة 
العاقلة أملع العقول من الهند والصني وروسيا واملجر لهذه املختربات. وأخريًا، 

سمح نظام إيكولوجي نشط بتسويق األبحاث98 بشكل تجاري.
وضوًحا،  أكرث  يكون  أن  ميكن  ال  الذكر  آنف  الوضع  مع  املنطقة  يف  التناقض 
فالتفهم املطلوب  لهذه األمور ال يذكر، وذلك بسبب استمرار غرق  وتشبث  
اصحاب القرار السيايس والعلامء ومديري الجامعات بالنموذج القديم، كذلك 
تعاين الجامعات بشكل عام من نقص التمويل الذي يزيد من صعوبة التغيري 
- حيث  ال توجد جامعة عربية واحدة يف قامئة 99 أفضل 200 معهد ومؤسسة 
علمية، كذلك ساهمت االضطرابات السياسية واالقتصادية يف املنطقة العربية  
باستفحال اوضاع الجامعات عىل نحو أكرب،  يف حني تحسنت أوضاع  الجامعات 
بني   أصبح  املسافة  والخليج100، وهكذااتسعت  السعودية  العربية  اململكة  يف 

املؤسسات التعليمية وسوق الوظائف بشكل كبري، وحقيقة الميكن تجاهلها:
 8 من  بالجامعات  االلتحاق  معدالت  ارتفعت   - املثال  سبيل  تونس، عىل  يف 
التعليم  برامج  هائل  تباين  هناك   ،2011 عام  يف   ٪  35 إىل   1990 عام  يف   ٪
العايل واحتياجات سوق العمل،  ما يفرس ارتفاع معدل البطالة بني خريجي 

الجامعات اىل أكرث من 30٪ خالل السنوات101 الست املاضية.
تسببت رقمنة االقتصاد واملجتمع حدوث تغريات حقيقية  يف  دور التعليم، بل  
ورمبا تتجاوز تلك التغريات يف جوهرها النمط الجامعي الحايل كله، حيث بات 

.Elsenhans، 1984 :لمزيد من المعلومات حول دور التعليم لتشكيل الدولة ومثال الجزائر انظر    97

98   Venkatesan, 2016.

99   For Arab university rankings: Reseef 22, 2017.

100  Ibid.

101  Ibid.

وبالتايل  والشفافية  الكفاءة  وتحسني  املعامالت  رسعة  زيادة  ميكنها  كام  
تقليل املخاطر وتخفيض التكاليف، م وهو ما يبتغيه  جميع  املتعاملني مع 
املصارف، كام من املتوقع ان تخلق األنظمة االليكرتونية اآلمنة تلك طلبًا عىل 
توفريه  ما سيتم  عىل  اعتامداً  االتجاهات  لتحليل واستخالص  البيانات  محليل 
من  بيانات ومعلومات خاصة مبعامالت املستثمرين، مع ما يعنيه ذلك ايضاً 
من زيادة اهتامم املستثمرين بانشاء رشكات اقليمية جديدة الرشكات بغرض  

توفري تطبيقات وأنظمة آمنة يف مجال التمويل.

تشهد املنطقة أيًضا منًوا يف عدد خدمات التقنية التي يتم تقدميها، ومنذ  نهاية 
عام 2015و العامل العريب موطناً لـ 105 رشكة ناشئة يف مجال التكنولوجيا  - 
العريب وشامل  الخليجي واملرشق  التعاون  بالتساوي بني دول مجلس  موزعة 
الهواتف  انتشار  زيادة  إىل  األوىل  بالدرجة  النمو  هذا  ويُعزى  أفريقيا92، 
الخدمات  من  االستفادة  يف  الراغبني  من  عالية  نسبة  إىل  باإلضافة  املحمولة، 

املالية الحديثة.
وبهذا الخصوص يجب التنويه اىل ان آثار التكنولوجيا املستحدثة تلك - عىل 
العاملة - ال تزال غري معروفة بشكل نهايئ العاملة،  وذلك لصغر حجم القطاع  
يف  املؤهلني جيداً  الطلب  املضطردة يف عىل  الزيادة  املتوقع هو  لكن  نسبياً، 
كاف  عرض  يقابله  لن  طلب  وهو   - املنطقة  يف  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع 
بسبب ندرة هؤالء حتى اآلن، ما قد يؤدي إىل تحجيم او حتى تعطيل  النمو 
املحتمل بهذا القطاع، وعليه سيكون عىل دول املنطقة ان تستثمر يف تطوير 
التطورات  مسايرة  عىل  القدرة  فقدان  مشاكل  تتجنب  حتى  تقنية  حلول 
املتالحقة، وهو ما سينبع أساساً من انخفاض عدد املوظفني املهرة يف القطاع93 .

باإلضافة إىل املهن املحددة يف األقسام السابقة، فإن رقمنة القطاع املايل ستخلق 
إىل  سيحتاجون  الذين  واالحتامالت،  الفرضيات  ملخططي  جديدة  عمل  فرص 
املتوقع  فمن  متغريات، كذلك  املحتمل حال حدوث  للتأثري  استحداث مناذج 
أيضا أن ازياد الطلب خالل السنوات املقبلة عىل »صانعي األسواق«  وذلك 
لرصد فرص النمو الجديدة واالستفادة منها. وأخريًا - من املتوقع ايضاً ازدياد   
الطلب عىل علامء وباحثي علم االجتامع وسلوك االفراد - وذلك لرصد اآلثار 

والتداعيات املالية عىل اتجاهات املستهلكني94.

7.4.3
سبل تعظيم واستغالل الفوائد وتقليل املخاطر

تحتاج املنطقة إىل لوائح مالمئة عىل نحو أكرب  لنمو رشكات التكنولوجية، هذا 
وتعترب اإلمارات العربية املتحدة منوذجاً اقليمياً  متفرداً الدراك السلطات هناك 
فائدة تشجيع االبتكار التقني، وذلك من خالل تنفيذ ما اصطلح عىل تسميته 
بصناديق الرمل التنظيمية - والتي يجري مبوجبها اختبار األفكار دون االضطرار 
نفسه  الوقت  يف  السامح  مع   ، محددة  زمنية  لفرتة  اللوائح  لجميع  لالمتثال 
استقرار  االبتكارات عىل  تأثري  بفحص  املالية  واملؤسسات  السياسات  لصانعي 

النظام املايل 95 .
التي  املجموعات  تلك  الستهداف بعض  املالية  املعامالت  تقنيات  »استخدام 
تعاين من نقص الخدمات وتسهيل العمليات املعقدة. أحد األمثلة عىل ذلك 
للرشكات   ...« تسمح  اإلنرتنت  عىل  منصة  وهو  ليديا،  النيجريي   املوقع  هو 
الصغرية واملتوسطة بتقديم طلب للحصول عىل التمويل ، والحصول عىل تقييم 

وتلقي رأس املال ألعاملها يف غضون يوم واحد96 أو أقل. 
برغم   املنافسة  يف  االستمرار  من  التقليدية  املرصفية  املؤسسات  تتمكن  ليك 
عىل  يتوجب  املنطقة،  يف  املعلومات  تكنولوجيا  ابتكارات  يف  املستمر  التزايد 
مع   - املالية  تعامالتها  يف  التقنية  الحلول  من  املزيد  دمج  املرصفية  الصناعة 
اعتامد تجارب مرنة  وببريوقراطية ومشاكل أقل، و أحد األمثلة عىل ذلك هو 
بنك املرشق اإلمارايت ، الذي افتتح فرًعا رقميًا متخصصاً  يقدم جميع الخدمات 

املرصفية مثل إعداد العمالء ، واملبيعات ، واملعامالت ، واإليفاء وغري ذلك.
إنشاء مزيد من وسائل االنجاز األرسع  يف املنطقة العربية،  مع الرتكيز بشكل 
خاص عىل إنتاج الرشكات الناشئة يف مجال التكنولوجيا من أجل تشجيع املزيد 

92  Wamda, 2017.

93  Deloitte, 2016.

94  Accenture, 2016.

95  Wamda, 2017.

96  Accion, )n.d.a(
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القطاع املالي التقي احليوي

وقد ساعد نهوض التكنولوجيا الحيوية يف املنطقة. تم إدخال وسائل 
 Fintech Hive هو  واحد  مثال  املركزة.  املالية  التقنيات  ترسيع 
يف ديب للدور الذي تلعبة  اللوائح الحكومية. و يف محاولة لوضع 
أبوظبي كمركز للتكنولوجيا أصبح سوق أبو ظبي العاملي األول يف 
املنطقة لتقديم تقنية  صندوق الرمل  املايل، RegLab. وقد تبع 
ذلك ترخيص اختبار االبتكار يف ديب وكذلك نظام رقايب تنظيمي يف 
البحرين. واملثال األخري عىل ذلك هو إصدار البنك املركزي املرصي 
املزيد  إىل دعم  تهدف  املحمول  الهاتف  للدفع عرب  لوائح جديدة 

من اإلدماج املايل.

القطاع املالي التقني االسالمي

هو  املنطقة  يف  لفينكتيك  املتاحة  الفرص  من  آخر  مجال  وهناك 
التكنولوجيا املالية املتوافقة مع اإلسالميني. مع وجود سوق عاملي 
للتمويل اإلسالمي يقف عند 2 تريليون دوالر أمرييك وال يستثمر 
الكثري يف قطاع التكنولوجيا، هناك توقعات عالية للنمو. يف أواخر 
 ALGO بحرينية بنوك  ثالثة  من  كونسورتيوم  أطلق   ،2017 عام 
Bahrain، وهي رشكة مكرسة للبحث والتطوير يف قطاع تكنولوجيا 
ألجو  متتلك  اإلسالمية.  الرشيعة  مع  املتوافقة  املالية  املعلومات 
 FINTECH البحرين هدًفا طموًحا إلطالق 15 منصة من تقنيات

بحلول عام.2022 

7.6
الرعاىة الصحية

7.6.1
حجم وشكل قطاع الرعاية الصحية

السياسة   اقرار  املسؤولون عن  واجه  العريب  الربيع  أعقبت  التي  السنوات  يف 
بجودة  الصحية  الرعاية  توفري  معضلة  لحل  وذلك  جمة،  لصعوبات  الصحية 

مناسبة وبأسعار معقولة برغم تنامي معدالت السكان.
الرشق  منطقة  يف  الصحية  الرعاية  قطاع  حجم  تنامي  اىل  تشري  التوقعات 
األوسط وشامل إفريقيا إىل قرابة 144 مليار دوالر أمرييك بحلول عام 2020، 
أي بزيادة مقداره 1.81 مليار دوالر عام كان عليه الحال عام 2011،  وخالل 
السنوات القادمة ، ستصبح  ثلث املؤسسات الصحية  يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا ملكاً للقطاع الخاص، فيام سيظل  الثلثان الباقيان ملكية عامة - 
واملوجودة بأغلبيتها يف مرص والجزائر واملغرب 106 واململكة العربية السعودية.

العوامل  البلدان ميكن ان يُعزى إىل عدد من  النمو يف حجم السوق يف تلك 
مثل ارتفاع معدل منو السكان يف املنطقة بنسبة 9.1 يف املائة سنوياً، وهو أعىل 
بكثري من املعدل العاملي البالغ 1.1 يف املائة، كذلك  يتزايد الطلب عىل الرعاية 
مثل  السارية  غري  األمراض  وانتشار  السكان  شيخوخة  نسبة  بسبب  الصحية 
السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة 107. كذلك فمن املتوقع ان يبلغ  النقص 
يف عدد أرسّة املستشفيات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 360 ألف 

رسير بحلول عام 2020 - ما يحفز عمليات التمويل يف مجال 108 الصحة.
هذا وتدرك الحكومات والقطاع الخاص أن ارتفاع النفقات يف القطاع الصحي  
بالرعاية  املعنيون  بدأ  كام   - الصحية  الرعاية  مستوى  تحسن  دوماً  يعني  ال 
الصحية يف القطاعني العام والخاص يدركون أهمية املتغريات الرقمية يف الرعاية 

106  IMT Digital Health, 2014.

107  JLL, 2017.

108   MT Digital Health, 2014.  

من الرضوري استمرار تعلم  املرء  طيلة حياته - حتى يسطيع مواكبة الوترية 
وطرق  مسارات  لتطوير  الطالب  سيضطر  ما  التكنولوجي،  للتطور  املتزايدة 
تعليم فردية  تدمج بني التعليم التقليدي والتعلم عرب اإلنرتنت وكذلك ضمن 

مجموعات102 بطرق متباينة. 
االنرتن103ت قد بدأت  التعلم عرب  أن  باملالحظة  الجدير  السياق، من  يف هذا 
مالمحه تظهر يف املنطقة العربية - بعيداً عن الجامعات العربية 104 -، وذلك 
فرص  عن  بحثًا  املجال   بهذا  املتخصصة  العاملية  الرشكات  اوىل  مقدم  بعد 

تجارية.

7.5.2
ما يتوجب القيام به

إنشاء برامج جامعية عىل أساس وطني أو إقليمي تستخدم موارد الجامعات 
اإلنرتنت،  عرب  النطاق  واسع  الدولية  العروض  مع  بالدمج  وذلك  التقليدية 

وكذلك مع املؤسسات التعليمية العربية العاملة بهذا املجال.
بالرقمنة،  املتاثرة  للقطاعات  أكادميية  غري  برامج  إلنشاء  الجامعات  استخدام 

وذلك لتسهيل عمليات االنتقال من وظيفة اىل آخرى.
تشجيع إدماج وكاالت التوظيف العامة والخاصة عىل هذه املنصات واملواقع،  

الستخدام العروض التعليمية يف التدريب عل105ى العمل.
تشجيع التعاون بني منصات التعليم عرب االنرتنت  والصناعات املحلية ومقدمي 

الخدمات لتنشيط عمليات االبتكار عىل املستوى القطري أو اإلقليمي.
تشجيع تكامل منصات التعلم لتاهيل املعلمني ومنتسبي الجامعات.

توفري فرص التعلم املجاين عرب تلك السبل كخدمة عامة، وميكن استحداث ذلك 
مببادرات يف  الجامعات أو من خالل الرشاكة بني القطاعني العام والخاص.

تصميم إسرتاتيجيات التعليم املفتوح يف كل البلدان العربية.
تعزيز البحث والتطوير يف الجامعات ، ليس فقط يف العلوم التقنية والطبيعية، 
ولكن أيًضا يف العلوم االجتامعية والربامج البحثية متعددة التخصصات التي 

ميكن أن تدعم الدولة يف تطوير اسرتاتيجيات مالمئة للتحول الرقمي.

القطاع املالي التقني في منطقة الشرق 

األوسط

يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وصل التمويل األويل إىل 
ما  بإطالق  املاضية  العرش  السنوات  يف  أمرييك  دوالر  مليون   100
مجموعه 105 رشكة ناشئة يف بداية العام املايل 2016. وتستضيف 
مرص، واألردن، ولبنان، واإلمارات العربية املتحدة ثالث رشكات من 
أصل أربع رشكات ناشئة يف املجال التقني املايل يف املنطقة. هناك 
أربعة دوافع رئيسية وراء منو قطاع تكنولوجيا املعلومات: أقل من 
البالغني ميتلكون حسابات مرصفية، وهذا بدوره  املائة من  20 يف 
يعني االستبعاد املايل؛ ميثل إقراض املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
يف  العربية  البنوك  من  االئتامنية  القروض  من  املائة  يف   8 نسبة 
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، مقارنة بنسبة 18 يف املائة 
يف البلدان املتوسطة الدخل عىل الصعيد العاملي؛ يتم تعيني التجارة 
اإللكرتونية إىل الرباعي يف خمس سنوات. يرغب واحد من كل ثالثة 
عمالء من البنوك يف تحويل البنك ؛ تسعى 88 يف املائة من الرشكات 

الناشئة يف التكنولوجيا الحيوية إىل إقامة رشاكات مع الرشكات.

102   Kamenetz, 2010, p. 137; Al-Ani, 2017.

103  For an overview of Arab Moocs: https://www.mooc-list.com/tags/arab-world

104  Sallam, 2017, p. 536.

.ffلدور وكاالت التوظيف العامة في العالم العربي وتركيزها على التدريب: البنك الدولي ، 2012 ، ص. 6   105
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من ناحية اخرى شهدت املنطقة ازدهاًرا يف مجال املعلومات الحيوية، وبات 
وتطويرها.  العالج  وبروتوكوالت  لتقييم محارض  البيانات  يستخدمون  األطباء 
ومن بني هؤالء الرواد اإلقليميني مستشفى رسطان األطفال 57357 يف مرص، 
الحيوية   املعلومات  بيانات  معالجة  ومتخصيص  مهنديس  عىل  تعتمد  التي 
لتحقيق اخرتاقات طبية يف عالج الرسطان.، وهنا يجب التنويه اىل ان التوسع 
يف اللجوء لرقمنة املعلومات الطبية  سيستلزم بالرضورة ازدياد اعداد الخريجني 
يف هذه التخصصات من أجل تلبية الطلب املستقبيل عىل مثل تلك الوظائف.

تطمح اإلمارات العربية املتحدة - بحلول عام 2030 - يف تحقيق ريادة عاملية  
يف   العمليات  عدد  من  ستقلص  تقنية  وهي  األبعاد،  ثالثية  الطباعة  مبجال 
سلسلة اإلنتاج، كام ستمّكن العاملني يف املجال الطبي من التعرف عىل الحالة 
أخرى  طبية  اصطناعية ومستلزمات  مناذج  وتجهيز  والعظام  لألسنان  املرضية 

بتكاليف لوجستية وإنتاجية أقل.
الالجئني   األبعاد يف مخيامت  الطابعات ثالثية  ايضاً  ستستخدم   - ويف االردن 

لتسهيل صناعة 117األطراف الصناعية.
تلك  الطبية  املستلزمات  انتاج  عمليات  تقليص  يؤدي  قد  أخرى  ناحية  من 
كام  املهارة،  منخفيض  التجميع  لعامل  املتاحة  العمل  فرص  عدد  تقليص  إىل 
واملهندسني ومربمجي118   للمبتكرين  فرص عمل جديدة  أيضاً  يخلق ذلك  قد 
الصعيدين  عىل  االتجاه  هذا  املتوقع يف  االرتفاع  إىل  وبالنظر   - لذا   -  CAD
التغيريات  تلك  تنعكس  أن  ينبغي  املقبلة،  السنوات  يف  والدويل  اإلقليمي 
االيجابية عىل املناهج الدراسية والتوسع يف التخصصات املرنة املفتوحة، من 

أجل توفري الخريجني املناسبني لشغل تلك الوظائف.

7.6.3
ما يتوجب القيام به؟

وضع اسرتاتيجية صحية رقمية كجزء من اسرتاتيجية التأمني الصحي الشامل.
املصلحة  وأصحاب  والجامعات  الناشئة  والرشكات  الحكومات  بني  التعاون 

اآلخرين لتشجيع البحث والتطوير وزيادة االبتكار يف هذا القطاع.
استخدام املنصات الطبية الرقمية مع خدمات العالج عن بُعد التي تستهدف 
الفئات واملناطق املحرومة لتعزيز ودعم الربامج والعروض التقليدية لتحقيق 

التغطية الصحية الشاملة.
إنشاء أقسام جامعية جديدة يف الهندسة الطبية الحيوية والرتكيز  عىل االمناط 

ثالثية األبعاد، واملعلوماتية الحيوية، والتشخيص.
بعد  خاصة   - الخاصة  الطبية  املعلومات  لحامية  الهادفة  القوانني  تحديث 

التوسع يف انشاء  السجالت الرقمية الطبية.
بالتكنولوجيا  األمر  يتعلق  عندما  والجودة  التنظيمية  املعايري  يف  نقص  هناك 
الصحية يف جميع أنحاء املنطقة، ما يؤدي إىل انعدام الثقة  داخل - وبني - كل 
من املؤسسة الطبية واملرىض عىل السواء ، ما يستوجب إنشاء ادارات تنظيمية 
املؤسسة  قبل  - من  فيها  الثقة  الرقمية ورفع  الصحية  الرعاية  قبول  لتحسني 

الطبية وبالتايل تحسني 119رعاية املرىض

7.7
اإلدارة والحوكمة اإللكرتونية

7.7.1
حجم وشكل القطاع العام

اعتمدت برامج الرعاية الصحية يف املنطقة العربية - وما تزال - عىل القطاع 
وما  الستينيات  سنوات  شهدتها  التي  التطورات  وبعد  األوىل،  بالدرجة  العام 
وتحقيق  التغيري،  بعملية  للقيام  ومؤسساتها  الدولة  عىل  ُىعّول  كان  بعده، 

117  Williams, 2018.

118  Cox, 2017.

119  D’Souza, 2015b.

الصحية  وعالقتها بتخفيض التكاليف، ورصد ومعالجة االسباب الرئيسية للوفاة 
يف املنطقة العربية، خاصة الناجمة عن األمراض غي109ر املعدية.

7.6.2
رقمنة قطاع الرعاية الصحية

تتمثل االتجاهات الرقمية الرئيسية التي ستنعكس عىل قطاع الرعاية الصحية 
املحمولة،  والتقنيات  ُبعد،  عن  العالج  خدمات  هي  يف  املنطقةالعربية  يف 
والسجالت الطبية الرقمية، واملعلوماتية الحيوية، والطباعة ثالثية األبعاد. هذا 
التي  التجارة اإللكرتونية   - الدفع والحجز عرب االنرتنت  باإلضافة إىل خدمات 

تناولناها من قبل يف  الجزء الخاص بالخدمات املالية والتجارة عىل التوايل.
خدمات العالج عن بُعد تتشابه واملكاملات الهاتفية ورسائل الربيد اإللكرتوين 
املرئية، وستتمكن من توفري ترسيع   الهاتف املحمول والدردشات  وتطبيقات 
التجربة  وتبسيط  أوسع،  جغرافية  ملناطق  للمرىض  الطبية  الخدمة  وصول 
غري  زيارات  إىل  الحاجة  عىل  القضاء  خالل  من  تكاليفها  وخفض   ، الطبية 
رضورية إىل املستشفىات كذلك - ستكون مفيدة بشكل خاص ملرىض املناطق 
الريفية الذين يعانون من عوائق  الوصول إىل مراكز الرعاية الصحية ، أو أولئك 
الذين يعيشون يف البلدان التي دمرتها الحروب ويحتاج  سكانها إىل مساعدات 

طبية110 رسيعة بشكل متكرر.
 رشكة „ شيزلونج -Shezlong - هي إحدى الرشكات الناشئة التي تقدم مثل 
تخدم  اإلنرتنت  عرب  مرصية  عالجية  منصة  عن  عبارة  وهي  الخدمات،  تلك 

املرىض يف111 جميع أنحاء العامل
الصحية  الرعاية  تسهيل  فقط   ليس   - عديدة  العالج  من  النوع  مزاياهذا    
العاجلة عن بعد خدمات فحسب - بل ايضاً خلق فرص عمل خدمية متنوعة،  
فعىل سبيل املثال ال الحرص - سيزداد الطلب عىل مهنديس الطب الحيوي، وذلك 
النشاء وتجهيز تقنيات االتصال الرضورية112، وكذلك لتحويل الغرف العادية 
إىل غرف عمليات وغريها وفقاً للرضورة،  وسوف تتطلب خدمات العالج تلك 
الجراحة عن  مثل  األخرى  املعقدة  العمليات  بأخصائيني الجراء  االستعداد113 
بعد باالعتامد عىل روبوتات الجراحة، هذا باإلضافة إلى ما يحتاجة ذلك من 
مع  للتعامل  التمريض  قطاع  يف  ومتخصصني  متخصصات  تشغيل  يف  التوسع 
توجيهات االطباء عن بعد برسعة ودقة سواء فيام يتعلق بالعمليات او حتى 

يف االلتزام بتوقيتات الجرعات واألدوية للمرىض.
سوق  حجم   يبلغ  ان  املتوقع  أفريقيامن  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف 
األجهزة الطبية  إىل 4,504  مليون دوالر بحلول عام 2022 ، بزيادة قدرها ٪17   
املرىض  التقني  املجال  هذا  يف  التطور  وسيساعد  هذا   114،2016 بعام  مقارنة 
واألطباء عىل رصد واكتشاف التغريات يف الحاالت املرضية املزمنة برسعة أكرب 
وبشكل مستمر دون انقطاع، وبالتايل  الوقاية من حدوث ما ميكن منعه - كام 
يف حاالت مراقبة سكر الدم أو ضغط الدم مثالً . أحد األمثلة عىل ذلك هو 
استحداث اجهزة السلكية لتشخيص عمل القلب - Cardio Diagnostics عن 
بعد يف لبنان - وتقوم تلك األجهزة بتسجيل وكشف ونقل معلومات القلب اوالً 
 GPS بأول لألطباء - كذلك تتميز تلك االجهزة  بخاصية مالحية 115 وفقاً لنظام
- تسمح بتتبع حركة املريض  يف حاالت الطوارئ الطبية ، ومن غري املحتمل ان 
يكون لتطور التقني هذا آثار سلبية عىل فرص العمل يف مهنة الطب، حيث 
تنقلها األجهزة، والتعامل  التي  البيانات  سيظل األطباء ملزمني برصد وتفسري 

معها.
بدأ الحصول عىل املعلومات الطبية الخاصة باملرىض رقمياً يكتسب املزيد من 
األهمية يف دول مجلس التعاون الخليجي، ويف عام 2017، نقلت هيئة الصحة 
إلكرتوين  نظام  إىل  مريض  الف  واربعامئة  مليون  من  أكرث  معلومات  ديب  يف 
موحد، وذلك لتسهيل التعامل مع املعلومات حني الحاجة اليها  بكل املرافق 
الطوارئ  حاالت  خالل  االجراءات  ترسيع  يتيح  ما  البالد،  يف  واالطباء  الطبية 

الطبية وكذلك تقليص وقت انتظا116ر للمرىض.

109  Pupic, 2017.

110  D’Souza, 2015a.

111   View Shezlong’s website: https://shezlong.com/en/

112   Engineering in Medicine and Biology Society )n.d.(: Telemedicine.

113  Medical Futurist, 2018.

114  Market Data Forecast, 2016.

115  D’Souza, 2015a.

116  Arabian Business, 2017.
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7.7.3
ما يجب القيام به

وضع اسرتاتيجيات عربية إلنشاء »دولة رشاكة رقمية«.
حيث ستعمل هذه الدولة عىل متكني املواطنني من التحول اىل منتجني أحرار 
للخدمات العامة والخاصة من خالل مصادر املعرفة املفتوحة يف مجال التعليم 
املتنوعه   الثقافية  والربامج  املفتوح،  التعليم  موارد  عىل  تعتمد   - والثقافة 

متعددة املشارب - وفتح امكانيات الوصول اىل نتائج البحوث 
العلمية  - يف  الصناعة / الزراعة - مع توفري ما يسمح باملشاريع 
الصغرية واملتوسطة من حيث املساحات واالحجام يف املصانع 
واملزارع، والسامح بالتنوع البيولوجي من حيث الكم والكيف  
والتقنيات  املفتوحة  الزراعة  وبرامج  اساليب  واستخدام 
املتعددة  آالت واملشاعات املدنية التي قرر فيها املواطن وليس 
املوازنة  وتخطيط  الترشيعات  وضع  يف  واملشاركة   - الحكومة 

العامة، وشفافية البيانات واملعلومات الحكومية، والرعاية االجتامعية وبرامج 
التضامن االجتامعي وغري ذلك.

استخدام الربامج االليكرتونية  املفتوحة  يف الجهات الحكومية للتسهيل عىل 
املواطنني.

البدء يف استخدام منصات للتعبئة واملشاركة يف القضاياالعامة وتحفيز املواطنني 
والزراعة128   والطب  والصحة  األمن  حول  الخطط  اغناء  يف  املساهمة  عىل127 

وغري ذلك بارائهم 129 ومقرتحاتهم.

7.8
صناعة البناء يف منطقة الرشق 

األوسط

7.8.1
حجم وأهمية هذه الصناعة

الرشق  بلدان  فيها  تستثمر  التي  القطاعات  أكرب  أحد  التشييد  قطاع  تُعترب 
األوسط وشامل أفريقيا  منذ سنوات عديدة، وحتى لو كان قطاع اإلنشاءات 
قد تأثر بشدة يف السنوات املاضية - خاصة يف دول مجلس التعاون الخليجي 
بشدة يف  يبدوا واعداً  ان املستقبل  اال   - النفط  انخفاض أسعار  130 بسبب   -

هذا القطاع اآلن.
الرشق  منطقة  يف  ملحوظاً  انتعاشاً  يشهد  القطاع  هذا  ان  بينت  التوقعات 
انشاء  استكامل  يجري  2018، حيث  عام  بداية  منذ  أفريقيا  األوسط وشامل 
اإلنشاءات  بقطاع  الغالب  يف  املرتبطة  التحتية  البنية  مشاريع  من  العديد 
النمو  يف  التوقعات اىل ان معدل  عىل املدى الطويل والقيص131ر فيام تشري 
منطقة الرشق األوسط وشامل 132 إفريقيا لعام 2018 سيصل اىل 8.5٪  ليحقق  
225 مليار دوالر، بينام يف السنوات التالية من املتوقع أن يكون معدل النمو 

.)/http://floksociety.org( )مجتمع المعرفة المفتوحة / الحرة( Flok مشروع مجتمع المعرفة المفتوح إكوادور. المصدر: مجتمع   127

 39(؛ 1. إصدار التوجيه الحكومي الخاص بك. 2. إنشاء "بنية أساسية بسيطة .O’Reilly، 2010b، p( ويستتبع ذلك 10 خطوات عملية  128
 وموثوقة ويمكن الوصول إليها بشكل عام والتي" تعرض "البيانات األساسية" من مدينتك أو بلدتك أو وكالتك. قبل أن تتمكن من إنشاء
 يجب أوالً اعتماد بنية تعتمد على البيانات وموجهة نحو الخدمة لكافة تطبيقاتك. 3- "قم بإنشاء مواقع الويب ، Data.gov موقع مثل
 والتطبيقات الخاصة بك باستخدام نفس األنظمة المفتوحة للوصول إلى البيانات األساسية عند إتاحتها للجمهور بشكل عام 4. مشاركة
 لبرمجة التطبيقات الحكومية على صعيد المدن والمحليات. Data.gov .5 واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة مع الجمهور ، باستخدام
 شارك عملك مع مدن أو مقاطعات أو واليات أو وكاالت أخرى. قد يعني هذا توفير عملك كبرنامج مفتوح المصدر ، والعمل مع الهيئات
 الحكومية األخرى لتوحيد خدمات الويب للوظائف المشتركة ، وبناء منصة حوسبة سحابية مشتركة ، أو ببساطة مشاركة أفضل  6. : دعم
 المعايير المفتوحة الحالية واستخدام برامج مفتوحة المصدر كلما أمكن ذلك. 7. قم بإنشاء قائمة بالتطبيقات البرمجية التي يمكن إعادة
 استخدامها من قبل موظفي الحكومة دون الحاجة إلى الشراء. 8. قم بإنشاء "متجر تطبيقات" يحتوي على التطبيقات التي أنشأها القطاع
التواصل االجتماعي التي أنشأتها وحدتك الحكومية الخاصة. 9. إنشاء مبادئ توجيهية مبسطة لوسائل  التطبيقات   الخاص باإلضافة إلى 
 تسمح لموظفي الحكومة بإشراك الجمهور دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الرؤساء. 10. رعاية االجتماعات ، ومعسكرات

.الرموز ، وجلسات النشاط األخرى لوضع المواطنين فعليًا للعمل على القضايا المدنية

.fانظر مثال المنصات الزراعية على سبيل المثال. في العاني ، 2016 ، ص. 231    129

130    Delloite )2017(: A middle east point of view. Available online: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
xe/Documents/About-Deloitte/mepovdocuments/mepovissue22/construction_mepov22.pdf )May 2018(

131  Paromita Dey )2017(: سوق البناء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يصل إلى 225 مليار دوالر بحلول عام 2018. متاح عبر 
/http://www.cbnme.com/news/mena-construction-market-hit225-bn-2018 :اإلنترنت

132  Ventureonsite )2017(:   قطاع البناء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يتوسع بنسبة 5.8٪ في عام 2018. متاح عبر اإلنترنت: 
https: //www.venturesonsite.com/news/construction-sector-in-mena-region-to-hit-us-225 2018 مليار )مايو(

يف  الحفاظ  مع  التنمية،  التنمية  معدالت  من  املستهدف 
نفس الوقت عىل االستقرار السيايس120 - لكن هذا املنهج 
التي  السلبية   اآلثار  بنّي حجم  املنطقة  دول  أرسته  الذي 

نجمت عن تلك االسرتاتيجية ومنها : 
ومحدودية  العام،  القطاع  يف  األخالقي  غري  السلوك   
عالوة  الخاص.  القطاع  وقهر  املساءلة،  وضعف  الشفافية، 
عىل ذلك، غالبًا ما كانت النامذج البريوقراطية املطبقة والحوكمة موجودة جنبًا 
إىل جنب مع أمناط محلية األخرى، وبنتيجة تلك االزدواجية  نجمت مشاكل121 
هيكلية ال ميكن تجاهلها، لذا مل يكن من املستغرب املطالبة باإلصالحات مبكراً 
نسبياً، حيث مل يكن من املتاح معالجة القضايا األساسية، وبكفاءة أكرب دون 
يف  االصالح  عملية  لعرقلة  أداة  باتت  البريوقراطية  أن  أي   - االصالحات  تلك 
القطاع  فاعلية   فانعدام   - يدور يف حلقة مفرغة  األخري  ليظل هذا  املجتمع 
تتطلب   املطلوبة  واإلصالحات   - برمته  والسوق  الخاص  القطاع  تعيق  العام 
عملية  ان  ذلك  اىل  يُضاف   - وهكذا!122  أكرث  بريوقراطية  إجراءات  بدورها 
اإلصالح الدميقراطي بدورها كانت بطيئة للغاية ، ومل يكن املواطنون يف وضع 
يسمح لهم باعالن آرائهم واملشاركة يف العمليات االدارية املطبقة  - ما ضاعف 

الحاجة - اجتامعياً - لعملية 123 االصالح تلك.

7.7.2
الرقمنة والربيع العريب والقطاع العام

هناك جانبان عطال  رقمنة القطاع العام:
السيايس، ويف  التي غريت املشهد  العريب،  الربيع  بالطبع حركة   أحدهام كان 
املبدأ يف وضع أقوى فيام يتعلق  العرب من حيث  النهاية وضعت املواطنني 
الحلقة  كرس  يف  الرقمنة  ساهمت  ذلك،  عىل  وعالوة  السياسية.  باملشاركة 
املفرغة - وبات من املمكن من حيث املبدأ السامح بفعالية وكفاءة أكرب عىل 
نحو يوفر املداخل الكفيلة بالخروج من املصاعب املالية التي عانت منها اغلب 
دول املنطقة - بحيث بات من املمكن ان يصبح املواطنون جزًء من عملية 
تقديم الخدمات يف سلسلة خلق الخدمات العامة - ما قلص من الحاجة إىل 

املوارد العامة وبالتايل تطوير نهج أكث124ر دميقراطية لإلدارة. 
باملشاركة  ملواطنيها  تسمح  منصة  اىل  الحکومة  تتحول   ، السيناريو  هذا  يف   
يف العملية االجتامعية برمتها - عىل نحو يحمي البنية التحتية ويسمح بأطر 
اكرث تعاونية تؤدي يف النهاية اىل ما ميكن وصفه بخلق »املشاعات«، وحينها 
السوق وتحفيز  لفعاليات  اىل مجرد مدير  القانوين  الدولة مبفهومها  ستتحول 
ومتكني وتنظيم أصول البالد وفقاً لكفاءات و قدرات ودوافع مواطنيها - بطريقة 

أكرث فعالية125، وباستخدام عقالين للتقنيات الحديثة واملنصات الرقمية.
 من ناحية ثانية  تحل منظومة انتاج وخدمات  الكتل املتقابلة  اعتامداً عىل 
الكفاءة - محل اسرتاتيجية الدولة الحالية،  وبدالً من احتكار تقديم الخدمات 
بني   والتعاون  التكامل  اسرتاتيجيات  تتفعل  آخر-  دون  طرف  من  االنتاج  أو 
وضامن   بوضع  الحكومة  فيه  تكتفي  نحو  عىل   - البعض  وبعضهم  املواطنني 

آليات تقديم الخدمات - املقدمة من املواطنني بالدرجة االوىل 
اما عىل املدى املنظور فستصبح املعلومات التي ينتجها املواطنون مبثابة رشيان 
الحياة لالقتصاد واألمة، وسيقع عىل عاتق الحكومة مسؤولية التعامل مع تلك 
املعلومات باعتبارها الكنز الوطني، كذلك سريتبط املواطنون ببعضهم البعض  
بشكل مل يسبق له مثيل تتكامل فيه مهاراتهم لحل ما يواجههم من ازمات 
عىل  الشفافية  ستتسع  كذلك   - واالقليمي  املحيل  الصعيدين  اعىل  ومشاكل 
ومتى  أين  للمواطنني  الحكومة   والخدمات  املعلومات  بتقديم   يسمح  نحو 
يف  والتحديث  باالبتكار  لهم  يسمح   ما  املواطنون  وسيُخّول  إليها،  يحتاجون 
اساليب االدارة والحكم . يف هذا النموذج - ستكون الحكومة مجرد وسيط و 
داعم ومحّفز لالدارة املدنية - عىل جميع الُصعد - وليست املحرك126 االول لها. 

120   Huntington, 1968.

121  El Tayeb, 1987, p. 129f.

122  lsenhans, 1984, p. 139ff. For more on early attempts to reform the Arab administration: Saigh, 1987. 

 اقترح البنك الدولي - دون نجاح كبير - أن اإلدارة في البلدان النامية يمكن أن تفسح مجاالت أكبر، و إنشاء "بدائل المنافسة" لكي تدمج  123
.Israel، 1987، p. 98ff :المواطنين وتخلق المزيد من الضغوط للتصرف في السوق. انظر

124  Al-Ani, 2016.

125  O’Reilly, 2010a, p. 65.

126  O’Reilly, 2010b, p. 14f.
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واملهام  بالتعاقدات،  املتعلقة  املستندات  بجميع  اإلنرتنت،  البيانات هذه عرب 
االدارية الخاصة بها  وتخزينها.

وباإلضافة إىل ذلك ، تُستخدم بعض املنصات األخرى مثل أشعة الليزر ثالثية 
األبعاد يف مسح أرايض املباين، والكشف عن شبكات املجاري وخطوط الهاتف 
تلك  املرحلة  نفس  ويف  الكهرباء،   وخطوط   140 الضوئية  األلياف  وكابالت 
تُستخدم  املروحيات والطائرات بدون طيار  لرسم وتصوير الخرائط ، عالوة 

عىل املراقبة واملسح 141 الضويئ.
وبالرغم ما ذُكر - فإن تلك األدوات ال متثل سوى جزء صغري من التطور الحاصل 
املقاولون  بها  التي يستغل  فالطريقة  ولذا  والتشييد،  البناء  يف قطاع  صناعة 
املثال  بالكامل. عىل سبيل  تعتمد عليهم  والتحديات  الفرص  والرشكات هذه 
تقنيات جديدة من  إدخال  املقبلة  للفرتة  البناء يف ديب  اسرتاتيجية  تتضمن   ،
أجل تسهيل قطاع البناء، وخفض التكاليف واملدة الزمنية، وتعترب اسرتاتيجية 
الطباعة ثالثية األبعاد واحدة من هذه األدوات التي  تهدف إىل تقليص تكلفة 
الذي  الوقت  تقليل  إىل  باإلضافة  كبري،  بشكل  والعاملة   البناء  مواد  من  كل 
يستغرقه تشييد املباين،142  وتوضح التوقعات أن 25٪ من مجمل املباين يف ديب 

سيتم طباعتها  بنظام االبعاد الثالثية 3D حتى 143 عام 2025. 

من ناحية أخرى تعد تقنية »التامثل واملتشابهات« ابتكار آخر يف سوق ديب، 
حيث يجري االعتامد عىل سالسل االنطمة االليكرتونية  لالنظمة يف استكامل 144 

وترسيع وتنميط النظام العقاري برمته.
ان استحداث التكنولوجيا الرقمية يف  الصناعة  ببلدان  منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا يعني ان تلك البلدان باتت أكرث إدراكاً لحقيقة أن املستقبل مل 
يكون لالقتصاديات  التي تعتمد فقط عىل القطاعات الرئيسية التقليدية مثل 
النفط والغاز أو السياحة، وعليه فقدبات هناك قناعة عملية التحويل الرقمي  
األدوات  استخدام  خالل  من  جديدة  اقتصاديات  وتطوير  الستيعاب  فرصة 

التكنولوجية 145 املتاحة كرضورة ال غنى عنها لخلق فرص عمل جديدة.
 

140  Roland Berger )2016( Think Act, Digitalization in the construction Industry: Building Europe’s roads to 
Construction 4.0 )June 2018(

141  McKinsey & Company )2017( Reinventing Construction: A route to higher productivity. Available online:

142   Deloitte )2018( Middle East Real Estate Predictions: Dubai )June 2018(

143   Ibid.

144   Ibid. )June 2018(
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:متاح على اإلنترنت

السنوي 6.3 ٪ ، أي ما يعادل 330 مليار دوال، ما يجعل املنطقة واحدة من 
أرسع املناطق منواً يف العامل - مع الرتكيز عىل  قطاع التشييد.

أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  البناء  مشاريع  من  العديد  يرتبط 
ارتباطًا وثيًقا بالنمو االقتصادي واستقرار أسعار النفط، واألهم من ذلك ارتباط 
يف  الدميوغرافية  للزيادة  ويُنظر  املنطقة،  يف  الدميوغرايف  بالنمو  برمته  األمر 
أرسع  مع  العامل  يف  األرسع  باعتبارها  أفريقيا  األوسط وشامل  الرشق  منطقة 
إىل  الحاجة  من  يزيد  ما   - الحرضية  املناطق  يف  السكان  بزيادة  يتعلق  فيام 

البناء، وخاصة لتلبية احتياجات 133 الشباب .
وللتدليل عىل ما سبق - تُعترب مصر واحدة من أكرث البلدان يف املنطقة استثامراً 
يف قطاع البناء والتشييد، حيث بلغ النمو يف هذا القطاع منذ عام 2016 حتى 
اآلن بنسبة 3.10 ٪، فيام يُتوقع استمرار النمو اإلیجايب بنسبة 3,5٪ للسنوات 
املشاريع  االوىل  بالدرجة  مرص  يف  التشييد  خطط  وتستهدف  المقبلة134، 
وظائف  وخلق  االقتصادي،  النمو  زيادة  بغرض   - الطاقة  ومشاريع  السكنية 
جديدة، وتقليص الكثافة عرب توزيع الزيادة السكانية عىل مساحات جغرافية 
أوسع  للتخفيف من األزمات املرورية يف القاهرة، وهو ما تستهدفه مرص ايضاً 

من خالل بناء عاصمة ادارية جديدة.
تشمل من  متعددة،  مراحل  تنفيذها عىل  يجري  البناء يف مرص  إسرتاتيجية   
ناحية استكامل البنية التحتية - التي تنعكس بدورها عىل املباين السكنية وغري 
السكنية واملباين الحكومية  والتجارية مبيزانية تبلغ حوايل 45 مليار دوالر.135 
الحكومة  بها  قامت  التي  اإلصالحات  ببعض  وثيًقا  ارتباطًا  التقدم  ويرتبط 
املرصية من خالل االنفتاح عىل نحو أكرب عىل القطاع الخاص  فتح املزيد أمام 
القطاع الخاص واألجنبي، وهو ما حفز بشكل كبري االستثامر يف املنطقة 136،  
التشييد استخدام  الفاعلة يف قطاع  وبالرغم من ذلك سيتوجب كل األطراف 
أحدث التقنيات وذلك الستكامل تنفيذ املشاريع القامئة واملقرتحة  يف اإلطار 

الزمني املحدد، وىف نفي الوقت تخفيض تكلفة تلك املشاريع قدر االمكان.

7.8.2
اآلثار املحتملة لرقمنة قطاع التشييد والبناء 

البناء  قطاع  لجعل  الفرص  من  واسعة  مجموعة  الرقمية  التكنولوجيا  تقدم 
يتغلب عىل التحديات الرئيسية التي تواجهه، ومنها عىل سبيل املثال :

 تقليل التكلفة والوقت - وذلك من حيث ان التكنولوجيا الرقمية يف صناعة 
البناء مصممة لتلبية احتياجات السوق، ما يقلص من الوقت الذي تستغرقه 
الرقمية  التكنولوجيا  يجعل  ما   - كبري  بشكل  التكاليف  من  يخّفض  املشاريع 
مفيدة ليس فقط لجميع الرشكات واألطراف املشاركة يف تلك املشاريع بل ايضاً  

لالقتصاد االجامل137ي ككل.
عمليات  ومنها  كثرية،  التشييد  قطاع  يعتمدها  بات  التي  الرقمية  اآلليات 
تشكيل »ومنذجة«  معلومات املباين ثالثية األبعاد، وتم بالفعل تنفيذ مثل تلك 
النامذج  من قبل بعض الدول الغربية، وذلك بغية توفري املزيد من البيانات 
الدقيقة والبدائل للمرشوعات املستقبلية أو االعتامد عليها يف تهيئة خطوات 
إضافية لنامذج خامسية االبعاد للمساهمة يف توفري شفافية االمناط - عالوة 

عىل تقليص النفقات 138 وغري ذلك.
التخزين  بيانات  نظام  السوق  يف  املتوفرة  األخرى  الفعالة  األدوات  ومن 
الخاصة   البيانات  جميع  تحديث  إىل  يهدف  الذي  االفرتاضية،  السحب  عىل 
من  مرحلة  كل  يف  التقدم  وتعقب  األبعاد،  ثالثية  املباين  مناذج  بتصميامت 
مراحل املرشوع139 بحسب الوقت الفعيل املطلوب النجازه، كام يتجري  قاعدة 

133  Keulertz, Martin / Mulligan, Mark/ Woertz, Eckart / Menichetti, Emanuela / Biscop, Sven )2016(: Material Factors 
for the MENA Region: Data, Sources, Trends and Drivers. Methodology and concept papers No.3. )online(. 

Available at: http://www.iai.it/sites/default/files/menara_cp_3.pdf  )June 2018(

134  Oxford Business Group )2018(: Social Construct State Focusing Sector Key Driver. Available at: https://
oxfordbusinessgroup.com/overview/social-constructs-state-focusing-sector-key-driver-economic-growth-various-

projects-planning-or )June 2018(

على  135 متاح   .2021 عام  حتى  الرئيسية  والفرص  االتجاهات  مصر:  في  اإلنشاءات   )2017( /https://www.reportbuyer.com :تقرير 
product/4068863/construction-in-egypt-key-trends-and-opportunities-to-2021 html. )2018 يونيو(

136  https://www.prnewswire.com/news-releases/construction-in-egypt--key-trends-and-opportunities-
to-2021-300552158.html

137  McKinsey & Company )2017(: Reinventing Construction: A route to higher productivity. Available online: 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Capital%20Projects%20and%20Infrastructure/Our%20
Insights/Reinventing%20construction%20through%20a%20productivity%20revolution/MGI-Reinventing-

construction-A-route-to-higher-productivity-Full-report.ashx

138  https://www.geospatialworld.net/article/how-re-modelling-construction-digitizing-industry/ )June 2018(

139   McKinsey & Company )2016(: Imagining construction’s digital future. Available online: https://www.mckinsey.
com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/imagining-constructions-digital-future )6/2018(
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7.8.3
ما يتوجب القيام به:

الرتكيز عىل رقمنة مراحل التشغيل والصيانة خاصة يف مشاريع البنية التحتية 
- وذلك ألهميتها بشدة لعمليات البناء .

الرتكيز عىل تكامل االمكانيات والربامج - وذلك عىل نحو يربط بن كل اصحاب 
املصلحة  واالعتامد عىل نظم مشرتكة لتخزين البيانات مثل »سحب التخزين«، 

والتي تكمن اهميتها  العملية حال ظهور اشكاالت تستوجب الحل .
دعم التعاون بني الجامعات ومعاهد البحث والتطوير ورشكات البناء ومناقشة 

التطبيقات مثل نظام الرقمنة  الخامسية .

7.9
الرعاىة الصحية

7.9.1
حجم وشكل قطاع الرعاية الصحية

يف السنوات التي أعقبت الربيع العريب، تعرض املسؤولون عن سياسة الرعاية 
الصحية يف املنطقة العربية لضغوط كبرية بسبب معضلة الكيفية التي ميكن 
من خاللها  توفري رعاية صحية ذات جودة أعىل، وبأسعار معقولة  للسكان 

الذين يتزايدون مبعدالت رسيعة.
التوقعات تشري اىل ان قيمة قطاع الرعاية الصحية يف منطقة الرشق األوسط 
رقم  وهو   ،2020 عام  بحلول  دوالر  مليار   144 إىل  ستصل  إفريقيا  وشامل 
أعىل بكثري من مبلغ 1.81 مليار دوالر املسجل عام 2011. وخالل السنوات 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  الصحية  الرعاية  مؤسسات  ثلث  سيكون  القادمة، 
وشامل أفريقيا. ضمن ملكية القطاع الخاص، فيام سيظل الثلثان اآلخران ملكية 
حكومية - وهي بأغلبها ترتكز  يف مرص والجزائر واملغرب واململكة154 العربية 

السعودية.
النمو يف حجم قطاع الرعاية الصحية ميكن ان يعزى إىل بضعة عوامل - من 
أعىل  معدل  وهو  سنويا،   ٪  9.1 بنسبة  املنطقة  يف  السكان  منو  معدل  بينها 
بكثري من املتوسط  العاملي البالغ 1.1 ٪، كذلك فهناك طلب متزايد عىل الرعاية 
انتشار  نتيجة  ايضاً  بل  األعامر،  معدل  ارتفاع  سبب  ب فقط  ليس  الصحية 
األمراض غري املعدية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة155، وهنا يجدر 
الوالدة  بعد  من  املبكرة  املراحل  يف  الصحية  الرعاية  انعدام  ن   ا اىل  االشارة 
مبارشة مروراً مبرحلة الطفولة ووصوالً اىل مرحلة الشباب تؤدي إىل تعقيدات 

كبرية  يف أمناط املرض.
من ناحية أخرى سيبلغ النقص يف عدد أرسّة املستشفيات يف منطقة الرشق 
األوسط وشامل إفريقيا 360 ألف رسير بحلول عام 2020، وهو ما سيؤدي 
تعلم   - ذلك  ومع  الصحية،156  الرعاية  قطاع  يف  التمويالت  تحفيز  ىل  إ أيًضا 
يعني  الصحي ال  القطاع  اإلنفاق عىل  ارتفاع  أن  الخاص  والقطاع  الحكومات 
دامئاً رعاية صحية أفضل - ما دفع العديد من الجهات الفاعلة يف القطاعني 
وانعكاس  الصحية  الرعاية  رقمنة  وجدوى  اهمية  ادارك  اىل  والخاص  العام 
املرض واملرىض عىل نحو   النفقات، وكذلك رصد ومعالجة  ذلك عىل تخفيض 
أكرث فعالية - خاصة وان األمراض غري املعدية احدى أهم األسباب الرئيسية 

للوفاة157 يف العامل العريب.

7.9.2
رقمنة الرعاية الصحية

تأثري الرقمنة عىل الرعاية الصحية موضوع شديد االتساع - حيث ميكن للرقمنة 
إدارة  أنظمة  تعزيز  خالل  من  الصحي  القطاع  يف  كبري  إيجايب  تأثري  تحقيق 

154  IMT Digital Health, 2014.

155  JLL, 2017.

156   IMT Digital Health, 2014.

157  Pupic, 2017.

السبل الضرورية لتعظيم الفوائد

 وتقليص املخاطر

التكيف مع التقنيات الجديدة بات رضورة ال غنى عنها الحداث 
تحسينات كاملة يف كل ما يتعلق باالقتصاد - وقطاع البناء والتشييد 
منه  مفروغ  أمر  القطاع  هذا  يف  الرقمي  فالتحول  لذا   - منه  جزء 
يف املدى املنظور - ويجري بحثه بالفعل من كل األطراف صاحبة 
العالقة وعليه فستتعلق الخطوة املقبلة بتدريب العامل والكوادر 
األخرى عىل تفهم أحدث التقنيات ف كل املستويات - بدًء بأطفال 
الحقاً   عملهم  تسهيل  أجل  من  العمل  امتهان  وحتى  املدارس 

ومراعاة متطلبات السوق146.

من أجل ذلك سيتوجب عىل الباحثني الشباب التدرب عىل التقنيات 
السوق  تلك  يف  لهم  قدم  ايجاد  ليستطيعون   وذلك  الرضوروية، 
املهارات147  اصحاب  القناص  الدولية  املنافسة  فيها  تحتدم  التي 
واملوهوبني، كذلك فاألمر برمته ميثل فرصة استثامرية كبرية لبلدان 
وجود  ظل  يف  خاصة  و  أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة 
نسبة عالية من البطالة بني الشباب يف املنطقة تصل148 لقرابة 40 
العايل عىل  املهني  التدريب  القطاع من خالل  % فاالبتكار يف هذا 
أحدث التقنيات واألدوات تضمن بكل تأكيد خلق املزيد من فرص 

العمل للشباب اآلن ويف املستقبل149.

بوضوح  التجارب  تظهر   - البناء  بالتحوالت يف صناعة  يتعلق  فيام 
أفريقيا  بلدان الرشق األوسط وشامل  املشاريع يف  العديد من  أن 
تأخرتعن املواعيد التي كانت مقررة لها، وذلك بسبب بسبب عدم 
اسعار  تذبذب  عىل  عالوة  االقليمية،  السياسية  األوضاع  استقرار 
النفط اإلقليمية - أو تعقد األنظمة150 البريوقراطية - كذلك فمن  
األوسط  الرشق  منطقة  دول  عىل  ينبغي  التي  االخرى  الخطوات 
وشامل أفريقيا قبل بدء كل مرشوع اتخاذها هو املراجعة النهائية 
للمشروع151  أفضل  بإدارة  لھم  سيسمح  ما  املوضوعة،  للخطة 
والتوقيتات - ما سيسهل من العملية برمتها ويجعلها أکثر شفافیة.

باإلضافة إىل ذلك، فان االعتامد عىل تنميط بيانات ومعلومات البناء 
إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  الخمساية  االبعاد  وفق 
من  ويزيد  برمته،152  القطاع  عىل  إيجايب  بشكل  ينعكس  أن  ميكن 
استقراره وشفافيته من حيث التكاليف والتصميم ورسعة التنفيذ، 
الفاعلة  الجهات  مبشاركة  وثيًقا  ارتباطًا  يرتبط  كله  ذلك  ان  عىل 
الدولية واالستثامرات األجنبية يف صناعة البناء داخل املنطقة، كذلك 
ومعالجة   - الجديدة  الفرص  من  القصوى  لالستفادة  فاالستعداد 
التحديات الحالية  بنجاح يتطلب إصالحات واسعة و تعاون لصيق 
وفعال بني القطاعني العام والخاص153، أو كام تسميه دول املنطقة 
بالرشاكة بني القطاعني العام والخاص - وهو يتزايد بشكل كبري يف 

الوقت الحايل تأثريه يف اقتصاديات دول املنطقة.

146  McKinsey & Company )2017( Reinventing Construction: A route to higher productivity. Available online: 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Capital%20Projects%20and%20Infrastructure/Our%20
Insights/Reinventing%20construction%20through%20a%20productivity%20revolution/MGI-Reinventing-

construction-A-route-to-higher-productivity-Full-report.ashx )June 2018(

 المنتدى االقتصادي العالمي )2018( الكتاب األبيض: العالم العربي الرقمي. فهم وتبني التغييرات اإلقليمية في الثورة الصناعية الرابعة.  147
)يونيو http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Arab_World_White_Paper_2018.pdf )2018 :متاح على اإلنترنت

 المنتدى االقتصادي العالمي )2017(: مستقبل الوظائف والمهارات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: إعداد المنطقة للثورة   148
)Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_EGW_FOJ_MENA.pdf )June 2018 .الصناعية الرابعة

149  Ibid.

150  EMIS )2015( Construction Sector MENA, p. 13 )June 2018(

151  McKinsey & Company )2017( Reinventing Construction: A route to higher productivity, p. 9. Available online: 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Capital%20Projects%20and%20Infrastructure/Our%20
Insights/Reinventing%20construction%20through%20a%20productivity%20revolution/MGI-Reinventing-

construction-A-route-to-higher-productivity-Full-report.ashx  )June 2018(

الرقمية  152 مع  البناء  صناعة  بناء  إعادة  المكانية:  الجغرافية  .BIM & Reality Capture. Available at: https://www، عالم 
geospatialworld.net/article/how-re-modelling-construction-digitizing-industry/ )June 2018(

للثورة  153 المنطقة  أفريقيا: إعداد  الشرق األوسط وشمال  الوظائف والمهارات في منطقة  العالمي )2017(: مستقبل  االقتصادي   المنتدى 
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هذا وتستخدم  تقنية الطبع الطبي ثالثية األبعاد يف مخيامت الالجئني األردنيني 
لصناعة األطراف التعويضية 159،  ولذا فمن املتوقع  ان يؤدي اختصار سلسلة 
لعامل  املتاحة  العمل  فرص  عدد  تقليص  إىل  التعويضية  األجهزة  تلك  انتاج 
التجميع منخفيض املهارة - اال ان ذلك  سيخلق ذلك أيضاً فرص عمل جديدة 
بالنظر  وذلك   ،160 الطبية  الربمجيات  ومهنديس  مصممي  من  املهرة  للكوادار 
للزيادة املتوقعة يف هذا االتجاه عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي يف السنوات 
املقبلة - وهو ما يتطلب اجراء تغريات حقيقية عىل املناهج الدراسية وإنشاء 
لشغل هذه  املناسبني  الخريجني  توفري  أجل  ، من  علمية مختلطة  تخصصات 

الوظائف.
اساليب متعددة  بُعده عرب  العالج عن  ، ستتمكن خدمات  وعالوة عىل ذلك 
مثل  املكاملات الهاتفية ورسائل الربيد اإللكرتوين وتطبيقات الهاتف املحمول 
والدردشات املرئية من توفري الرعاية الطبية إىل نطاق جغرايف أوسع ، وتبسيط 
التطبيقات الطبية وكذلك  تخفيض التكاليف من خالل القضاء عىل الحاجة إىل 
زيارات زائدة عن الحاجة إىل املستشفىات مثالً، كام ان ذلك التطور سيصبح 
مفيداً عىل وجه خاص وستكون مفيدة بشكل خاص ملرىض161 املناطق الريفية 
، أو أولئك  الرعاية الصحية  الذين يعانون من صعوبة الوصول إىل مؤسسات 
الذين يعيشون يف البلدان التي مزقتها الحروب ويحتاجون إىل املساعدة الطبية 
 ، Shezlong ومن بني هذه الرشكات الناشئة التي تقدم هذه الخدمات هي ،
وهي منصة عالجية مرصية عرب اإلنرتنت تخدم املرىض يف جميع 162 أنحاء العامل.

 خدمات التطبيب عن بعد  لن تسهل الرعاية الصحية فحسب - لكنها ستمّكن 
أيًضا من خلق فرص عمل متنوعة. سيزداد الطلب عىل مهنديس الطب الحيوي 
، وكذلك تحويل  الرضورية  االتصال  تكنولوجيات  إنشاء  حيث سيُطلب منهم 
الغرف غري املناسبة163 إىل غرف للعمليات وغري ذلك،  كام ستتطلب منظومة  
خدمات هاتفية معقدة الجراء عمليات جراحية  عن بُعد  بواسطة أخصائيني 
قادرين عىل التعامل مع تقنيات الجراحة الحديثة باإلضافة إىل ذلك ستساهم 
التمريض  لفرق  العمل  املزيد من فرص  توفري  أيًضا يف   164 الهاتفية  الخدمات 
-  والذين قد يضطرون إىل  تنفيذ توجيهات وتعليامت األطبا عىل اعطاء األدوية  

للمرىض عن بُعد.

7.9.3
ما يتوجب القيام به 

املصلحة  وأصحاب  والجامعات  الناشئة  والرشكات  الحكومات  بني  التعاون 
اآلخرين اآلخرين لتشجيع البحث والتطوير وزيادة االبتكار يف هذا القطاع.

أصبحت الهندسة الطبية يف غاية األهمية لقطاع الصحة. يجب عىل الجامعات 
خلق الوعي حول إمكاناتها وجذب املزيد من الشباب لدراستها.

تطوير املهارات الرقمية للقوى العاملة الحالية ودمج املزيد من التعليم الرقمي 
يف املناهج الطبية. إنشاء أقسام جامعية جديدة يف الهندسة الطبية الحيوية 

التي تركز عىل النمذجة ثالثية األبعاد، واملعلوماتية الحيوية، والتشخيص.
يجب عىل الدول التي اعتمدت السجالت الرقمية إنشاء قوانني تضمن حامية 

املعلومات الطبية الخاصة مثل قوانني خصوصية البيانات.
بالتكنولوجيا  األمر  يتعلق  عندما  والجودة  التنظيمية  املعايري  يف  نقص  هناك 
من  كل  من  الثقة  انعدام  إىل  يؤدي  مام  املنطقة،  أنحاء  جميع  يف  الصحية 
املؤسسة الطبية واملريض. وبالتايل، يجب إنشاء مجالس تنظيمية لتحسني قبول 
الرعاية الصحية الرقمية من قبل املؤسسة الطبية وتحسني استيعاب165 املرىض.

تحتية  بنية  تطوير  يف  والبحث  العايل  والتعليم  الصحة  وزارات  استشارة 
ومنصات لدعم البيانات الرقمية للمرىض عىل جميع املستويات، من املامرسة 
الرسيرية األساسية إىل البحث ، ومراجعة القوانني والقيود لضامن التقدم اآلمن 

واآلمن يف هذا املجال.

159  Williams, 2018.

160  Cox, 2017.

161  D’Souza, 2015a.

162  View Shezlong’s website: https://shezlong.com/en/

163  ngineering in Medicine and Biology Society )n.d.(: Telemedicine. 

164   Medical Futurist, 2018.

165  D’Souza, 2015b.

املستشفيات وتصنيف وتنميط البيانات. من أجل ذلك تزايدت عمليات اللجوء 
للتقنيات الجديدة مثل معالجة الصور املتقدمة والطباعة ثالثية األبعاد وتسلسل 
بيانات األجيال املتعاقبة والروبوت والعالج عن بُعد، ومع ذلك ما زالت تلك 
االساليب بحاجة إىل بحث وتطوير مكثف من أجل االستخدام عىل نطاق واسع. 
كذلك بات الحصول عىل املعلومات الطبية للمريض يف املجال الرقمي يكتسب 
املزيد من القوة. خالل عام 2017 - عىل سبيل املثال - نقلت هيئة الصحة يف ديب  
سجالت أكرث من 4,1 مليون مريض إىل النظام اإللكرتوين املوحد، ما أتاح لألطباء 
الحصول عىل معلومات حيوية عن املرىض عرب مجموعة واسعة من املرافق - 
وهو ما ميّكن من اتخاذ إجراءات أرسع خالل حاالت الطوارئ الطبية، ويقلل من  

وقت158 االنتظار للمرىض.
يُعترب توفري األدوية الصحيحة والفعالة للسكان أمر رضوري،  حتى يف املناطق 
العشوائية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، لكن هذا ال ميكن تحقيقه 

إال من خالل:
· تحسني أنظمة رعاية املرىض واملتابعة والتسجيل 

· وتطوير سبل تشخيص املرض وعالجه باستخدام التقنيات الحديثة 
· تأسيس نظم حديثة للمعلومات والبيانات عىل املريض واملرض عىل نحو موثق 

ودقيق
هذا عالوة عىل اإلميان بأهمية تحقيق الرعاية الصحية الشاملة.

يُعترب مركز أسوان للقلب رائد إقليمي ومثال حي يف املنطقة - حيث يقوم بتوفري 
الخدمات الرسيرية ملرىض القلب يف مرص واملنطقة ومراعاة مرضاه بشكل كامل 
وذلك باستخدام أفضل سبل البحث والتشخيص، وباالعتامد عىل أحدث تقنيات 
ومختربات األبحاث الصحية، باإلضافة إىل تطبيق برامج تدريب عىل أعىل مستوى 

لألطباء واملمرضات والباحثني واملتخصصني يف الرعاية الصحية.
ولضامن الجودة وتأمني  البيانات بكفاءة كاملة  باملركز يجري استخدام تقنية 
معلومات الرعاية الصحية املتقدمة، مع نظام السجالت الطبية اإللكرتونية،  ونظام 
أرشفة الصور واالتصاالت - مع االعتامد بالدرجة االوىل عىل الحلول االليكرتونية 
مع  التعامل  عرب  وذلك   ، الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض  املتعلقة  الحديثة 
الصور الرقمية للمريض والتشخيص الرسيري ونتائج املخترب باعتبارهم وحدة 
اإللكرتوين  البحث  وعمليات  الرسيرية  البيانات  بقواعد  ذلك  ويرتبط  واحدة. 
للبيانات والسجالت املصممة خصيًصا ألفواج املرىض املختلفة ومدى موافقتها 
ملعايري البحث، كذلك يجري استخدام العالج عن بعد من قبل لدعم التشخيص 
يف املناطق الريفية حول أسوان، وذلك  من خالل مساعدة األطباء عىل مشاركة 

الصور واملعلومات الرسيرية عرب اإلنرتنت والتشاور مع أقرانهم.
عىل  الرتكيز  مع  املراحل  ومتعدد  متكامل  بحث  برنامج  إنشاء  تم   - وأخريًا 
الدراسات السكانية واملرضية، والجمع بني الحلول املبتكرة من مجاالت الهندسة 
الطبية الحيوية وعلوم الحياة، لتغطية جميع جوانب الرعاية الشخصية للمرىض، 
مثل  التشخيص املتقدم باستخدام التعلم اآليل و الذكاء االصطناعى، الطباعة 
ثالثية األبعاد و منذجة وتنميط التنبؤ العددي ، علم الوراثة، وعلم الربوتينات، 
األداء، وذلك بهدف  فهم  الحوسبة عالية  إىل  باإلضافة  الحيوية  املعلوماتية  و 
طبيعة الصحة واملرض يف مرص واملنطقة واملساهمة يف تعزيز الكشف املبكر 
عن املرض والعالج الفعال لجميع املرىض، وهو ما يقتيض تنسيق وتكامل عمل 
الباحثني والعلامء واملهندسني والفيزيائيني واألطباء عن كثب لتطوير الربوتوكوالت 

ومحارض املعلومات  الرسيرية.
من ناحية أخرى ستؤدي الرقمنة يف القطاع الطبي  واالعتامد عىل املعلوماتية 
اآليل  والتعلم  الحوسبة  مثل  املتقدمة  الطبية  املجاالت  من  وغريها  الحيوية 
يف  الخريجني   اعداد  لزيادة  الحاجة  اىل  الطبي  املجال  يف  االصطناعي  والذكاء 
هذه التخصصات، وذلك  من أجل تلبية الطلب املستقبيل املتزايد عىل هذه 
التخصصات الوظيفية كام ستتطلب نهًجا يعتمد عىل  تعاون وتداخل التخصصات 
يف القطاع الصحي بشكل منتظم ومستمر بني األطباء واملهندسني وعلامء الطب 
خالل  من  البحث  مستوى  عىل  جديدة  مناذج  عىل  التعرف  وكذلك  الحيوي، 
استخدام منظومة التعلم اآليل والذكاء االصطناعي سوف وتطبيق ذلك عىل جميع 

املستويات يف القطاع الصحي.
تكامل التقنيات املتقدمة يف الرعاية الصحية - أمثلة:

أجل  من  البحث  من  مزيد  إىل  بحاجة  األبعاد  ثالثية  الطباعة  تقنية  تزال  ال 
استخدامها عىل نطاق واسع. وميكن أن متّكن املهنيني الطبيني عىل سبيل املثال  
األبعاد وكذلك عظام  ثالثية  تقنية  باالعتامد عىل  تعويضية  أسنان  من صناعة 
وأعضاء اصطناعية وأجهزة وادوات  طبية أخرى بتكاليف لوجستية وإنتاجية أقل. 

158  Arabian Business, 2017.
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8
تطبيق االسرتاتيجيات 

الرقمية
كل  برغم  تستوجب  كبرياً،  تحدياً  جوهرها  يف  متثل  الرقمنة  عملية  مازال 
الجهود الحالية تطوير اسرتاتيجيات ومتويل مراحلها،  خاصة وان هذا التحدي 
يتعلق  فيام   - التشغيلية  الكفاءات  يف  كبري  ونقص  املهارات  بندرة  مصحوب 
بتعلم اآلآلت وعلم البيانات عىل سبيل املثال - ما يتطلب ترتيب األولويات 

واللجوء للتدابري املناسبة.
التاثريات املتبادلة بني كل ما يتعلق بتفاصيل  اىل  عىل سبيل املثال - استناداً 

التشغيل والتوظيف وخالفه.
الدالئل تشري اىل ان امكانيات البلدان النامية لن تكون شبيهة مبثيلتها يف الصني، 

بل أقرب شبهاً بالبلدان الغربية فيام يتعلق بوضع وتنفيذ مثل تلك الربامج.
ويف هذا السياق، سيكون من املهم أن تنظر اإلدارات العامة يف البلدان النامية 
من  ودوليني  وطنيني  رشكاء  عىل  الحصول  إىل  تسعى  كمنصات  نفسها  إىل 
قطاع األعامل والعلوم والسياسة واملجتمع املدين يف موضوع الرقمنة  )انظر 
الشكل 2(. وباإلضافة إىل اسرتاتيجيات الرقمنة هذه ، سيكون من املهم تنفيذ 
 - صالحيتها  وانتهت  قدمية  كانت  وان  حتى   - تقليدية  إمنائية  اسرتاتيجيات 
وذلك النها ستمنح االقتصاديات املضطربة متسعاً من الوقت. كام سيتعني عىل 
برامج التنمية أيًضا التكهن أكرث من ذي قبل - مسبقاً - مبكونات  االستخدام 
 ،)... فعالية  ومدى  وأين  )متى  املستقبلية  وآثارها  الحديثة  للتقنيات  الفعال 
وقد   - املحتملة  املقصودة  وغري  السلبية  والجوانب  التداعيات  توقع  وكذلك 
تكون األخرية تلك أهم ما يجب عىل كوادر التخطيط التفكري فيه يف السنوات 
القادمة166   الخمسني سنة  السنوات  واملستمرة يف  اليوم،  مهمتنا  »إن  املقبلة: 

هي أن نحلم.«  

166   Wallerstein, 1995, p. 144.
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• Develop digital skills of existing labor force and 
incorporate more digital education in medical 
curriculums. Create new university departments 
in biomedical engineering which focus on 3D 
modelling, bio-informatics, and diagnostics.

• Use digital medical platforms with telemedicine 
services targeted at disadvantaged groups and 
regions to enhance and support traditional off er-
ings in order to achieve universal health cover-
age.

• Countries that have adopted digital records 
should create laws that ensure the protection of 
private medical information (such as data privacy 
laws). 

• There is a lack of regulatory and quality stan-
dards when it comes to health technology across 
the region, which results in a lack of trust from 
both the medical establishment and the patient. 
Thus, regulatory councils should be established 
to improve acceptance of digital healthcare by 
the medical establishment and improve uptake 
by patients.156

• Consulting the Ministries of Health, Higher Edu-
cation and Research on developing an infra-
structure and platforms to support Digitalization 
of patient data on all levels, from fundamental 
clinical practice to research, and review laws and 
restrictions to ensure secured and safe advance-
ment in this area.

156 D’Souza, 2015b.

157 For more on this role of the state as a platform, see Al-Ani, 2016.

158 Wallerstein, 1995, p. 144.

8. Implementing Digital 
Strategies

Digitization therefore remains a challenge, in that 
the necessary strategies must be developed and fi -
nanced in addition to existing eff orts. The nature of 
this challenge and the scarcity of skills, for example, 
in the fi eld of ML and data science, would suggest 
that appropriate measures must be prioritized (e.g., 
based on the multiplier or linkage eff ects, employ-
ment eff ect). There is some evidence to suggest that, 
unlike in China but similar to the West, the adminis-
tration in developing countries will not be in the sole 
position to devise such programs, let alone imple-
ment them. 

In this context, it will be important that public ad-
ministrations in developing countries also see them-
selves as platforms that seek relevant national and 
international partners from business, science, poli-
tics, and civil society for the digitization agenda items 
(see Fig. 2).157 In addition to these digitization strat-
egies, it will be important to implement “tradition-
al” development strategies that have an expiration 
date but that nonetheless give these troubled econ-
omies some more time. Development programs will 
therefore also have to speculate more than before 
on “temporal” components – for example, on the 
eff ective use and eff ects of technologies in the fu-
ture (when, where, how eff ective ….), as well as on 
possible negative and unintended eff ects. But this is 
probably the most important task that planners will 
have in the coming years: “Our task today, and for 
the next fi fty years, is the task of utopists.”158

Figure 2: Strategic digitization platforms. / Source: Own research.
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