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الوزراء  التابع لمجلس  القرار  شهد مركز المعلومــــات ودعم اتخاذ 

التغيــــرات  لُيواكب  الت؛  المصري - منذ نشأته عام ١٩٨٥– عدة تحو�

ا�ولى  مرحلته  فـي  اختص  فقد  المصري،  المجتمع  بها  مرَّ  التي 

إنشاء  كان  ثم  مصر،  فـي  المعلوماتية  البنية  بتطوير   (١٩٩٩  –  ١٩٨٥)

ل  تحو� نقطة   (١٩٩٩) عام  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة 

  (�ink Tank) فكـر   كُمؤسسة  دوره  لُيؤدي  مسيرته؛  فـي  رئيسة 

تدعم جهود ُمتخذ القرار فـي مجاالت التنمية المختلفة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح المركز يتبنَّى رؤية مفادها أن يكون المركز 

التنمية  قضايا  فـي  القرار  اتخاذ  دعم  مجــــال  فـي  تميًزا  ا�كثر  هو 

مع  التواصل  قنوات  وتعزيز  اء،  بنَّ مجتمعي  حوار  وإقامة  الشاملة، 

ا�سمى،  وهدفهــــــا  التنمية  غايــــــة  ُيَعد�  الذي  المصري  المواطن 

العامة،  السياسة  صنع  في  أكبر  بدور  لالضطالع  يؤهله  الذي  ا�مر 

وتعزيز كفاءة جهود التنمية وفاعليتها، وترسيخ مجتمع المعرفة.

عـن المركز
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عـــــن رؤى تكنولوجيـــــــة

االستراتيجية  والموضوعات  القضايا  من  عدًدا  تكنولوجية  رؤى  مجلة  تستعرض 

المتعلقة بالتكنولوجيا وانعكاساتها على الواقع العملي، مع دراسة قابليتها للتطبيق 

في  الخبراء  نظر  وجهة  عرض  إلى  باÆضافة  المختلفة،  الحكومية  القطاعات  في 

في  خبراتهم  من  واالستفادة  النقاش،  محل  والتقنية  التكنولوجية  الموضوعات 

المجاالت ذات الصلة.

رؤى  وطرح  الحالي  للوضع  تقييم  بعرض  القرار  صانعي  دعم  إلى  المجلة  تهدف 

التقنيات بتقديم توصيات وحلول عملية، تماشًيا  مستقبلية �وجه االستفادة من تلك 

مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، وفي إطار التحول العالمي تجاه 

الثورة الصناعية الرابعة.

 

تتمــيز المجـــلة أيًضا بطريقــة عــــرض مختلفـة تعتمـد على تقنيـــــة الواقــع المعــــزز 

(Augmented Reality) لتوفير ُبعد آخر من المعرفة والمعلومات بخصوص الموضوعات 

التقنية والتكنولوجية التي تم تناولها. 
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رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)



نظـــرة
عامـــــة

 عن التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والركائز ا�ساسية للتنفيذ

الرقمي أصبح الشاغل ا�كبر على عدة مستويات، وأصبح الحديث عنه ينمو بشكل الفت  التحول  إن 
لÓنظار، واستخدام اللفظ أصبح ليس بالغريب ولكن ما زال العديد ال يعي المعنى وإلى أي مدى تجدر 
اÆشارة إلى أهميته. ولكن ا�هم اÔن هو تعامل العديد من الحكومات مع هذا المصطلح الحديث 
ا وتوجه العديد من الدول إلى قطع شوط مهم لما له من أهمية في المجال االقتصادي بشكل  نسبًيّ

عام. 

سياسية  إرادة  هناك  ولكن  المصطلح،  هذا  أهمية  تعي  التي  الدول  من  العربية  مصر  جمهورية  تعد� 
اعتبار  من  بالرغم  الحديثة.  العصر  ولغة  تتماشى  جديدة  مصر  وبناء  بالتكنولوجيا  للحاق  حقيقة 
في  تثور  اÔن  مصر  فإن  كمنهج،  الدول  من  العديد  أخذته  نظام  وكأنها  التقدم  عدو  البيروقراطية 
أسهل  حياة  لتقديم  فقط  ليس  ببعض،  بعضها  البيانات  وربط  لمواطنيها  الخدمات  أفضل  تقديم 
ا�عمال  من  الهائل  الكم  هي  الحكومية  البيروقراطية  أن  إلى  هنا  اÆشارة  وتجدر  فعالة.  حياة  وإنما 
في  الوقت  من  الكثير  العاملين  من  العديد  يقضي  عليه  وبناًء  إدارة،  أية  لتشغيل  المطلوبة  الورقية 

القيام بمهامهم. 
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رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

لذلك نجد أن العديد من الدول تتجه اÔن إلى العمل بشكل احترافي وأكثر فاعلية، وكان مبدأ التحول 
الصعيد  وعلى  الدول.  القتصادات  أساسي  ومحرك  فاعلية  أكثر  لنظام  الخطوات  أول  هو  الرقمي 
العالمي، هناك حركة للخدمات الرقمية المتميزة في الحكومة؛ في العديد من البلدان، يمتد هذا إلى 
على  الحركات  تلك  وباعتبار  عديدة.  قطاعات   إلى   تمتد  أخذت  ثم  أولي  بشكل  الصحية  الرعاية 
المستوى الدولي نجد أن تلك الدول ومن بينها مصر تسعى إلى العمل على التوسع في مضمون هذا 

المعنى وتحقيق العديد من التحوالت على عدة مستويات أهمها المستوى االقتصادي. 

وعلى ذكر التحول الرقمي، نجد أن تأثيره ال يمتد إلى قطاعات الرعاية الصحية فقط، ولكن �بعد من 
خلق  يمكن  وأيًضا  والتصنيع.  والبنوك  والسيارات  االتصاالت  قطاعات  مثل  أوسع،  نطاق  وعلى  ذلك 

قيمة على اÆنترنت.

على  إضافية  قيمة  وتحقيق  الرقمي  التحول  من  النهج  هذا  العالمية  الشركات  من  الكثير  انتهجت 
إتاحة  وعند  الشركات  تلك  من  المقدمة  الخدمات  تسهيل  المستخدمون  توقع  بحيث  اÆنترنت، 
حكوماتهم  من  المقدمة  ذاتها  الخدمات  يتوقعون  المواطنين  فسنجد  ذاته،  المبدأ  الحكومات 
بالفاعلية نفسها المقدمة لهم من خدمات تلك الشركات مع توقع أكبر من الحماية والمسؤولية 

في الوقت نفسه. 
تتسارع وتيرة التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم ويواصل القطاع الخاص االستثمار في التقنيات 
للتقدم في المنافسة. ويقوم بتكييف نماذج أعماله؛ لتلبية توقعات العمالء المتزايدة باستمرار كذلك 
القدرة التنافسية. لذا التحول الرقمي هو مشروع طموح �ية منظمة ناهيك عن الحكومة. وأن تصبح 
تسهيل  إلى  الحكوميون  القرار  صناع  ويتطلع  للتحديث،  مستمرة  رحلة  هي  للتكيف  وقابًلا  مبتكًرا 
جديدة  رقمية  تحتية  بنية  تحقيق  جانب  إلى  الموظفين.  تمكين  كذلك  للمواطنين،  أوسع  مشاركة 

لتوفر وصوًلا أفضل إلى البيانات والخدمات(١).

سبقت مجموعة دول بتطبيق التحول الرقمي، وواجهت العديد من التحديات التي حققت على أرض 
الواقع مجموعة من الدروس قد يستفيد منها آخرون في هذا المجال. وبالحديث عن التحول الرقمي 
االصطناعي،  الذكاء  وهي:  وعملي؛  واقعي  بشكل  ترتبط  قد  التي  المصطلحات  من  العديد  سنجد 
والحوسبة السحابية، والواقع االفتراضي وBlockchain، وكذلك البنية التحتية كل تلك المصطلحات ال بد 
من التعرف عن قرب عنها وبواقعها العملي؛ �نها أصبحت أمًرا بالغ ا�همية وبخاصة للحكومات التي 
ونهضة  وتكنولوجية  رقمية  استفادة  أقصى  لتحقيق  ولكن  مواطنيها  لخدمة  فقط  ليس  تتطلع 

اقتصادية. 

عن  وتطوره  طبيعته  وفهم  اÆنسان  لذكاء  محاكاًة  يعد  والذي  االصطناعي،  الذكاء  إلى  وباÆشارة 
طريق برامج الحاسب اÔلي والتي تعد قادرة على محاكاة السلوك اÆنساني المتسم بالذكاء، وتنتشر 
المسيرة  والطائرات  القيادة  ذاتية  السيارات  فنجد  الحالي  عصرنا  في  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات 
وفي  وخالفها.  اÆلكترونية  وا�لعاب  والترفيه  واالستثمار  والترجمة  التحليل  وبرمجيات  طيار  بدون 
في  دمجه  وكيفية  االصطناعي  بالذكاء  الخاصة  التطبيقات  أهم  بسرد  سنقوم  التالية  السطور 

االستخدامات الحياتية واالستفادة منه على المستوى الحكومي .

 (1) https://www.forbes.com/sites/smartsheet/201929/03//how-digital-transformation-is-revolutionizing-government/?sh=3db22f6cd3a4
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أيًضا  أنه  الكثيرون  فسيظن  الرقمي،  للتحول  بالنسبة  أما 
كثيًرا  اليختلف  وربما  ا�عمال  في  الرقمية  لÓدوات  استخدام 
 Digital الرقمي"  "التحول  إذا وضعناه في مصطلح  المعنى  هذا 
غير  للمصطلح  الحقيقي  المعنى  سيظل  لكن   Transformation

هذا  في  المختصين  غير  من  العظمى  للغالبية  بالنسبة  واضح 
الحقل التقني. 

لكن سيكون من المفيد جًدا لفهم كلمة "رقمي" أن نضعها 
في سياق ذي معنى ملموس في الواقع العملي؛ لكي تصل 
الفكرة إلى غير المختصين. ماذا لو أضفنا كلمة "تجربة" بدًلا من 
 Digital الرقمية"  "التجربة  المصطلح  سيصبح  "التحول"  كلمة 
Experience. هنا نقصد تجربة المستخدم اÆيجابية باستخدام 

 .Positive Digital Experience التكنولوجيا الرقمية

"تقديم  هي  الرقمي  التحول  من  ا�ساسية  الغاية  كانت  إذا 
سيستفيد  فماذا  للمستخدم،  إيجابية"  رقمية  تجربة 
يحتاج  بما  يفي  ال  معقد  رقمي  نظام  وجود  من  المستخدم 
إليه لحل مشكلته؟ ال شيء سوى المزيد من التعقيد. جميعنا 
يفضل الحلول البسيطة لمشكالتنا التقليدية والتي تؤدي في 
التحول  غاية  هو  أشرنا  كما  وهذا  إيجابية،  تجربة  إلى  النهاية 
أتت بحلول رقمية  التي  إلى نماذج ا�عمال  النظر  . عند  الرقمي 
لمشكالت تقليدية أدت إلى تحسين تجربة المستخدم سنصل 
 Netflixو Airbnbو Uber :إلى الغاية من التحول الرقمي(٢)، مثل

وغيرها. 

ا  حالًيّ نتوقع  فإننا  ا�ساسية،  والغاية  النماذج  هذه  على  بناًء 
أي  من  اÆيجابية  الرقمية  التجربة  هذه  نجد  أن  كمستخدمين 
ا، وهذا ما يمثل تحدًيا كبيًرا للجهات  جهة نتعامل معها رقمًيّ
وضع  دون  الرقمي  التحول  مع  تتعامل  ال  التي  والمؤسسات 
لمنظومة  االستراتيجي  التخطيط  في  منه  ا�ساسية  الغاية 

التحول الرقمي. 

د. محمد الجندي
خبير التحول الرقمي مكتب النائب العام المصري 

ا�من السيبراني وحماية البيانات

التحول الرقمي واحد من المصطلحات التي يختلف فيها الكثيرون، كما أنه يثير الكثير من الجدل 
في أوساط المتخصصين وغير المتخصصين عن المعنى والمفهوم ا�ساسي للمصطلح. 

انتشار  مع  خصوًصا  التكنولوجيا  تستخدم  ال  مؤسسة  أي  نجد  أن  الحالي  القرن  في  الصعب  من 
التقنيات الرقمية والبرمجيات ومواقع اÆنترنت ووسائل االتصاالت الحديثة، وبالتالي لن يكون هناك 
صعوبة في فهم أهمية هذه ا�دوات الرقمية في الفترة الحالية. لكن يظهر الجدل عندما نتحدث 

ا با�ساس؟ لماذا التحول إًذا؟ عن كلمة "رقمي" ولماذا نحتاج إلى "تحول" أليس العالم رقمًيّ

معناها  عن  شخص  أي  سألت  إذا  الذي  "رقمي"  كلمة  تعريف  إلى  سيأخذنا  لكن  منطقي،  سؤال 
التقنية للكلمة،  أيًضا، لكن ببساطة وبدون الدخول في التعقيدات  ستحصل على إجابات مختلفة 
 Binary الثنائي  النظام  طريق  عن  الكمبيوتر  بها  يتواصل  التي  الطريقة  تعني  إنها  القول  يمكننا 

System أو المعروف(١)  بـ (٠,١).
الرقمي"  والتحول  والرقمنة  وا�تمتة  "الميكنة  مثل  الملتبسة  المفاهيم  بعض  شرح  من  البد  وهنا 
التحول  عن  التعبير  في  المتخصصين  قبل  من  حتى  تستخدم  قد  التي  المصطلحات  من  وغيرها 
إلى ملف رقمي على جهاز   Scanner اليد عبر ماسح ضوئي  الرقمي. إن تحويل ورقة مكتوبة بخط 
الكمبيوتر يمكن حفظه ومشاهدته على شاشة الكمبيوتر مثال واضح اللتباس المعنى؛ حيث يعتبر 
ذلك.  غير  الحقيقة  أن  من  الرغم  على  الرقمي،  التحول  إطار  في  تدخل  العملية  هذه  أن  الكثيرون 
فهذه العملية ال تعدو سوى تحويل الورقة المادية الملموسة إلى صيغة رقمية يعبر عنها بكلمة 

Digitization، وأن هذه العملية ال تعدو أكثر من أرشفة رقمية للوثائق!

أخرى  بملفات  الملف  هذا  وربط   Metadata إليه  رقمية  بيانات  وإضافة  الملف  هذا  معالجة  تمت  إذا 
ومحددات مختلفة ومعالجتها، سواء في قواعد بيانات أو بدون قواعد بيانات، فيمكننا ببساطة أن 
نطلق على هذه العملية Digitalization، أو بمعنى آخر استخدام ا�دوات الرقمية في تحقيق دورة 

عمل تقليدية، وهو ما يطلق عليه باللغة العربية "رقمنة".

(1) https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/digital
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أيًضا  أنه  الكثيرون  فسيظن  الرقمي،  للتحول  بالنسبة  أما 
كثيًرا  اليختلف  وربما  ا�عمال  في  الرقمية  لÓدوات  استخدام 
 Digital الرقمي"  "التحول  إذا وضعناه في مصطلح  المعنى  هذا 
غير  للمصطلح  الحقيقي  المعنى  سيظل  لكن   Transformation

هذا  في  المختصين  غير  من  العظمى  للغالبية  بالنسبة  واضح 
الحقل التقني. 

لكن سيكون من المفيد جًدا لفهم كلمة "رقمي" أن نضعها 
في سياق ذي معنى ملموس في الواقع العملي؛ لكي تصل 
الفكرة إلى غير المختصين. ماذا لو أضفنا كلمة "تجربة" بدًلا من 
 Digital الرقمية"  "التجربة  المصطلح  سيصبح  "التحول"  كلمة 
Experience. هنا نقصد تجربة المستخدم اÆيجابية باستخدام 

 .Positive Digital Experience التكنولوجيا الرقمية

"تقديم  هي  الرقمي  التحول  من  ا�ساسية  الغاية  كانت  إذا 
سيستفيد  فماذا  للمستخدم،  إيجابية"  رقمية  تجربة 
يحتاج  بما  يفي  ال  معقد  رقمي  نظام  وجود  من  المستخدم 
إليه لحل مشكلته؟ ال شيء سوى المزيد من التعقيد. جميعنا 
يفضل الحلول البسيطة لمشكالتنا التقليدية والتي تؤدي في 
التحول  غاية  هو  أشرنا  كما  وهذا  إيجابية،  تجربة  إلى  النهاية 
أتت بحلول رقمية  التي  إلى نماذج ا�عمال  النظر  . عند  الرقمي 
لمشكالت تقليدية أدت إلى تحسين تجربة المستخدم سنصل 
 Netflixو Airbnbو Uber :إلى الغاية من التحول الرقمي(٢)، مثل

وغيرها. 

ا  حالًيّ نتوقع  فإننا  ا�ساسية،  والغاية  النماذج  هذه  على  بناًء 
أي  من  اÆيجابية  الرقمية  التجربة  هذه  نجد  أن  كمستخدمين 
ا، وهذا ما يمثل تحدًيا كبيًرا للجهات  جهة نتعامل معها رقمًيّ
وضع  دون  الرقمي  التحول  مع  تتعامل  ال  التي  والمؤسسات 
لمنظومة  االستراتيجي  التخطيط  في  منه  ا�ساسية  الغاية 

التحول الرقمي. 

ا�من السيبراني وحماية البيانات

التحول الرقمي واحد من المصطلحات التي يختلف فيها الكثيرون، كما أنه يثير الكثير من الجدل 
في أوساط المتخصصين وغير المتخصصين عن المعنى والمفهوم ا�ساسي للمصطلح. 

انتشار  مع  خصوًصا  التكنولوجيا  تستخدم  ال  مؤسسة  أي  نجد  أن  الحالي  القرن  في  الصعب  من 
التقنيات الرقمية والبرمجيات ومواقع اÆنترنت ووسائل االتصاالت الحديثة، وبالتالي لن يكون هناك 
صعوبة في فهم أهمية هذه ا�دوات الرقمية في الفترة الحالية. لكن يظهر الجدل عندما نتحدث 

ا با�ساس؟ لماذا التحول إًذا؟ عن كلمة "رقمي" ولماذا نحتاج إلى "تحول" أليس العالم رقمًيّ

معناها  عن  شخص  أي  سألت  إذا  الذي  "رقمي"  كلمة  تعريف  إلى  سيأخذنا  لكن  منطقي،  سؤال 
التقنية للكلمة،  أيًضا، لكن ببساطة وبدون الدخول في التعقيدات  ستحصل على إجابات مختلفة 
 Binary الثنائي  النظام  طريق  عن  الكمبيوتر  بها  يتواصل  التي  الطريقة  تعني  إنها  القول  يمكننا 

System أو المعروف(١)  بـ (٠,١).
الرقمي"  والتحول  والرقمنة  وا�تمتة  "الميكنة  مثل  الملتبسة  المفاهيم  بعض  شرح  من  البد  وهنا 
التحول  عن  التعبير  في  المتخصصين  قبل  من  حتى  تستخدم  قد  التي  المصطلحات  من  وغيرها 
إلى ملف رقمي على جهاز   Scanner اليد عبر ماسح ضوئي  الرقمي. إن تحويل ورقة مكتوبة بخط 
الكمبيوتر يمكن حفظه ومشاهدته على شاشة الكمبيوتر مثال واضح اللتباس المعنى؛ حيث يعتبر 
ذلك.  غير  الحقيقة  أن  من  الرغم  على  الرقمي،  التحول  إطار  في  تدخل  العملية  هذه  أن  الكثيرون 
فهذه العملية ال تعدو سوى تحويل الورقة المادية الملموسة إلى صيغة رقمية يعبر عنها بكلمة 

Digitization، وأن هذه العملية ال تعدو أكثر من أرشفة رقمية للوثائق!

أخرى  بملفات  الملف  هذا  وربط   Metadata إليه  رقمية  بيانات  وإضافة  الملف  هذا  معالجة  تمت  إذا 
ومحددات مختلفة ومعالجتها، سواء في قواعد بيانات أو بدون قواعد بيانات، فيمكننا ببساطة أن 
نطلق على هذه العملية Digitalization، أو بمعنى آخر استخدام ا�دوات الرقمية في تحقيق دورة 

عمل تقليدية، وهو ما يطلق عليه باللغة العربية "رقمنة".

(2)https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/202115/06//when-a-great-custo

mer-experience-requires-digital-transformation-to-succeed
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لتصل الفكرة بشكل أوضح، ربما نحتاج إلى مثال عملي لكيفية تحويل 
باستخدام  إيجابية  رقمية  تجربة  إلى  التقليدية  المستخدم  تجربة 
أفالًما  يشاهد  أن  يريد  المستخدم  أن  لنفترض  الرقمية.  التكنولوجيا 

بالشكل التقليدي، سيحتاج إلى عدة خطوات على سبيل المثال:

• المستخدم يفكر في مشاهدة فيلم محدد.
• المستخدم يستخدم سيارته، ويتجه إلى متجر استئجار ا�فالم.

• ربما يكون الطقس أو الطريق غير سلٍس. 
• يصل المتجر، ويكتشف أن الفيلم الذي يريده غير متاح.

• يضطر المستخدم للعودة أو اختيار فيلم آخر قد ال يكون في قائمته 
المفضلة.

مشكلة  وهي  اÆطالق  على  إيجابية  ليست  تجربة  هي  النهاية،  في 
تجارب  عن  تحدثنا  لو  فماذا  ا�فالم،  كمشاهدة  بسيطة  تقليدية 
أو  ا�عمال  مع  كالتعامل  تعقيًدا،  أكثر  لكنها  مماثلة  تقليدية 

المؤسسات الحكومية!

مثال  إلى  ا�فالم  لمشاهدة  السابق  التقليدي  المثال  هذا  تحول  إذا 
يريد مشاهدة  أنه  المستخدم في  أن يفكر  الرقمي، فيكفي  للتحول 

�Net ويختار الفيلم ويشاهده!ix فيلم، ببساطة سيفتح

اÔن هي تجربة بسيطة، وسلسة، وسريعة، ومختصرة، وإيجابية...هذه 
هي غاية التحول الرقمي.
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التقليدية  بالطرق  ا�فالم  مشاهدة  عند  المستخدم  لتجربة  مقارنة  السابق  الشكل  يمثل 
تتميز   Netflix Netflix. سنجد أن التجربة الرقمية اÆيجابية في  ومشاهدة ا�فالم عن طريق(٣) 

بالتالي:

• استخدام الخدمة في أي مكان حتى المنزل.
• الذكاء االصطناعي AI يساعد على اقتراح محتوى للمستخدم.

• اشتراك بسيط لعدد غير محدود من المشاهدات.
.Smart Device إمكانية الحصول على المحتوى عن طريق أي جهاز ذكي •

 .Netflix على عكس التجربة التقليدية، فهي ليست بالسهولة والسالسة كما في تجربة

ربما يتبادر لÓذهان أن هذه التجربة السلسة واÆيجابية لخدمة مثل Netflix هي التحول الرقمي 
أي أن التطبيق أو التقنية هي التحول الرقمي، لكن الحقيقة أن التطبيق أو الخدمة اÆلكترونية 

ما هو إال مجرد أداة أو وسيلة للوصول إلى الهدف وليست هي الهدف بحد ذاته.

وهنا تجدر اÆشارة إلى عنوان المقال بأن "التحول الرقمي ليس التكنولوجيا فقط"، إنما القيادة 
واحدة من أهم محاور التحول الرقمي، إذ إن عدم وجود قيادة مؤمنة بهذه الفكرة وطريقة 
التفكير ووجود من يدعم الفكرة ويستطيع تنفيذها فلن يكون هناك تحول رقمي بالمعنى 
الحقيقي. فالتحول الرقمي فكرة وطريقة عمل وثقافة على مستوى المؤسسة وليس قسًما 
مختًصا بالتكنولوجيا، بل تتسع لتشمل أيًضا المستخدم للخدمات الرقمية، سواء داخل أو خارج 
المؤسسة. لهذا ال يجب التعامل مع التحول الرقمي على أنه مشروع؛ �ن المشروعات دائًما لها 
الرقمي أسلوب تفكير وثقافة وسياسات لتقديم خدمات سلسة  التحول  بداية ونهاية، لكن 
النضج  لتقييم  العالمية  ا�طر  نذكر  أن  يمكننا  اÆطار  هذا  وفي  تكنولوجيا.  يكون  أن  قبل 
المؤسسي في التحول الرقمي Digital Transformation Maturity Models، فلن تجد في هذه 

ا�طر ما يتحدث فقط عن التكنولوجيا بمعزل عن عناصر ومحاور أخرى تسبق التكنولوجيا(٤). 

معظم ا�طر المستخدمة لتقييم المؤسسات في التحول الرقمي تعتمد على محاور تضم:
• الرؤية واالستراتيجية الرقمية.
• ثقافة المؤسسة والعاملين.

• دورة العمل والحوكمة.
• التكنولوجيا والقدرات واÆمكانات.

معها  التعامل  وكيفية  المحاور  هذه  من  محور  كل  في  التفاصيل  من  الكثير  بالطبع  هناك 
للوصول بالمؤسسة إلى حالة النضج الرقمي Digital Maturity، وهو ما ينطوي على العديد من 
التفكير  في  العلمية  المنهجية  باتباع  تؤمن  للمؤسسة  قيادة  إلى  تحتاج  التي  الخطوات 

وتوظيفها في ملف التحول الرقمي. 

(3) https://motm.substack.com/p/to-create-a-successful-company-do

(4)https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Medi

a-Telecommunications/deloitte-digital-maturity-model.pdf 
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م. أسامة المصــري
خبير الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

مسؤول حماية البيانات الشخصية- فودافون مصر  

الذكاء االصطناعي والخصوصية: التوازن المطلوب

هذه  فإن  ذلك  ومع  البشرية،  تفيد  وكيف  للتكنولوجيا  السريع  التطور  ينكر  أن  يستطيع  أحد  ال 
الفوائد تأتي دائًما بتكلفة، ومن دور الحكومات أن تضع القواعد وتضع الحوكمة السليمة لتحقيق 

أقصى الفوائد بأقل ضرر من هذه التقنيات.

التلقائية  القرار  صنع  عملية  بسيطة  بكلمات  وهي  االصطناعي  الذكاء  هي  التقنيات  هذه  إحدى 
استناًدا إلى تحليل البيانات المتراكمة (تقنية التعلم اÔلي) و / أو قواعد معينة مبنية على الخبرة / 
من  العملية  هذه  تختلف  أن  يمكن  خوارزمية،  شكل  في  مكتوبة  التقليدية)  (التقنية  المعرفة 
بناًء على معايير محددة مسبًقا (على سبيل المثال،  بنتائج معينة  بيانات بسيطة/قواعد مرتبطة 
تعيين هدية/خطة أسعار لعمالء ذوي خصائص معينة)، انتقاال إلى التحليالت المتقدمة/نمذجة 
البيانات التي يمكن أن تتنبأ بسلسلة من ا�حداث في المستقبل القريب واتخاذ القرارات وفًقا لذلك 
المعقدة/نمذجة  التحليالت  إلى  وصوال  الدواء)،  وتطوير  الطبي  التشخيص  مجال  (مثل  التنبؤ 
المثال فى  التي يمكن أن تتنبأ/تغير أفعال/قرارات شخص ما في المستقبل، على سبيل  البيانات 

مجال التسويق وصناعات اÆعالنات المستهدفة.

كما هو مذكور أعاله في AI Tech Industry ، هناك مجاالت غير متعلقة بالخصوصية (مثل مجال 
(مثل  بالخصوصية  متعلقة  ومجاالت  الطبي)  التشخيص  ومجال  االتصاالت  شبكة  تحسين 
التسويق ومجال  قوة إنفاذ القانون) وبالتالي فإن التأثير المحتمل على الخصوصية لتلك المجاالت 
الشخصية  البيانات  حماية  مستوى  على  حقيقي  قلق  هو  الشخصية  البيانات  مع  تتعامل  التي 
البيانات  هذه  على  بناًء  القرارات  اتخاذ  وكيفية  استخدامها  كيفية  مستوى  وعلى  نفسها 

الشخصية، و يمكن أن يتمثل هذا التأثير السلبى على الخصوصية في شكل:

- القرارات المتحيزة غير المقصودة: قد يحدث مثل هذا التأثير غير المرغوب فيه للقرارات المتحيزة 
لعدة أسباب، من بينها.

في  المستخدمة  القديمة  المتراكمة  البيانات  من  كجزء  بالفعل  الموجودة  المتحيزة:  القرارات   (١
.ML ليÔتقنية التعلم ا

٢) تقييد التكنولوجيا بسبب عدم القدرة على كشف حاالت معينة دون حاالت أخرى (مثل تقنية 
التعرف على مالمح/تعابير الوجه).

 ٣) نقص العينات/زيادة العينات من البيانات المستخدمة في بناء الخوارزمية لتحديد قرار معين.
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للذكاء  ا�خالقية  غير  االستخدام  حاالت 
مطوري  قبل  من  التأثير  هذا  يحدث  االصطناعي: 
التكنولوجيا بسبب قوة التكنولوجيا وعدم وجود 
وما  االصطناعي  الذكاء  استخدام  لحاالت؛  حدود 
وغير  ا�خالقية  االستخدامات  حاالت  يحدد 
في  حدث  ما  المثال  سبيل  على  أخالقية، 
باختيار  التالعب  حيث  من  ا�مريكية  االنتخابات 
التي  المنشورات  تخصيص  خالل  من  ا�شخاص 
تتوافق مع تفضيالتهم/معتقداتهم الشخصية 
الذكاء  ومحاولة  الشخصية  بياناتهم  باستخدام 

االصطناعي إقناعهم بمرشح دون اÔخر.

في  كبيرا  تحدًيا  يمثل  هذا  البيانات:  تسريب   -
الصعب  من  يكون  حيث  االصطناعي؛  الذكاء 
انتهاء  بعد  الشخصية  البيانات  حذف  للغاية 
السماح  الصعب  من  يكون  وبالتالي  غرضها، 
المحو  طلب  في  حقهم  بممارسة  لÓشخاص 
العامة  الالئحة  بموجب  مطلوب  هو  لما  وفًقا 
بياناتهم  �ن  نظًرا  GDPR؛  البيانات  لحماية 
وال  الضخمة  البيانات  بيئة  في  مبعثرة  الشخصية 
وهذا  بسهولة  ومحوها  موقعها  تحديد  يمكن 
في  البيانات  تسريب  خطر  إلى  النهاية  في  يؤدي 
في  الضخمة  للبيانات  الضروري  غير  الوجود  ظل 
مثل هذه البيئات والمحاوالت المستمرة للقرصنة 
البيانات  هذه  مثل  على  للحصول  محاولة  في 

Æساءة استخدامها.

غموض القرارات: يرجع هذا التأثير بشكل أساسي 
إلى االفتقار إلى الشفافية وعدم قدرة ا�شخاص 
تجاه  المعرفة"  في  "حقهم  ممارسة  على 
كيفية  يفهمون  ال  حيث  الشخصية؛  بياناتهم 
حالة  في  خاصة  اÔلية  القرارات  هذه  مثل  اتخاذ 
نظرهم  وجهة  من  فيها  المرغوب  غير  القرارات 
كان  إذا  مما  التحقق  على  القدرة  عدم  وبالتالي 

هذا القرار مناسبا أم ال.

- استخدام الذكاء االصطناعي مع ا�شخاص غير 
اتخاذ  حرية  أو  القدرة  يملكون  ال   / القادرين 
ا�طفال،  المثال  سبيل  على  بأنفسهم  قراراتهم 
كبار  اللجوء،  طالبو  عقلية،  بأمراض  المصابون 
عليهم  المحكوم  ا�شخاص  المرضى،  السن، 
بعقوبة، وبشكل عام حيث يوجد عدم توازن في 
العالقة بين ا�شخاص المعنيين بالبيانات والجهة 
ال  حيث  تجاههم؛  التكنولوجيا  تستخدم  التي 
يملك هؤالء ا�شخاص القدرة/إمكانية التعبير عن 
عدم الموافقة أو االنزعاج العاطفي تجاه القرارات 

المفروضة عليهم.

القرارات  صنع  هي  اÔلي  التعلم  تقنية 
البيانات  تحليل  إلى  استناًدا  التلقائية، 
التقنيات  هذه  إحدى  وتعد  المتراكمة  

هي الذكاء االصطناعي.
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الذكاء  استخدام  الحالية  الخصوصية  ولوائح  قوانين  عالجت  بالكاد 
مادة   GDPR االصطناعي دون دراسة شاملة، على سبيل المثال الئحة 
٢٢ قامت بتقييد عملية صنع القرار اÔلي التي لها تأثير قانوني أو مهم 

على ا�شخاص في ثالثة سيناريوهات فقط:
١) تنفيذ العقد.

٢) مصرح بها بموجب قانون إحدى الدول ا�عضاء.
٣) الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات.

وفي حالة (١) و(٣)، يجب وضع التدابير المناسبة لحماية حقوق صاحب 
البيانات وحرياته ومصالحه المشروعة، و كحد أدنى إعطاء الحق في 
على  واالعتراض  نظره  وجهة  عن  للتعبير  بشري  تدخل  على  الحصول 
إال  الحساسة  الشخصية  البيانات  تقييد استخدام  إلى  باÆضافة  القرار، 
ناحية  من  بينما  العامة،  المصلحة  أو  الصريحة  الموافقة  حالة  في 
الذكاء  استخدام  المصري  البيانات  حماية  قانون  يغطي  ال  أخرى، 
الجهود  هذه  مثل  إن  به.  المرتبطة  الخصوصية  وتأثيرات  االصطناعي 
المبذولة لمعالجة الذكاء االصطناعي في قوانين الخصوصية تحظى 
أن  أكثر  مالئًما  وسيكون  المناسب  المكان  ليست  ولكنها  بالتقدير 
وجه  على  االصطناعي  للذكاء  وشامل  مخصص  قانون  هناك  يكون 
التحديد لوضع القواعد التي تنظم مثل هذه التكنولوجيا من جوانب 

مختلفة بما في ذلك الخصوصية.

وبناًء على ما سبق ونظًرا الحتياج مثل هذه التكنولوجيا إلى التشجيع 
والتعزيز لصالح خدمة البشرية في مختلف المجاالت، فإن الحاجة إلى 
قانون و لوائح تنظيمية لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي أصبحت حتمية 
الجانبية  اÔثار  من  للتخفيف  واستخدامها  تطويرها  عملية  لتنظيم 
المصاحبة لها، بما في ذلك الخصوصية كأحد الجوانب الرئيسة لهذه 
يمكن  التي  القواعد  حول  المقترحة  التوصيات  بعض  يلي  وفيما  اÔثار 

إدراجها في القانون المرجو.

فرض الشفافية تجاه ا�شخاص المعنيين بالبيانات حول كيفية اتخاذ 
القرارات التي تؤثر عليهم والمعايير المستخدمة التخاذ تلك القرارات 
الملكية  التأثير على  أو  الحق في عدم الكشف عن ماهية  مع حفظ 

الفكرية للخوارزمية المستخدمة.

تقنيات  استخدام  يؤثر  قد 
بشكل  االصطناعي  الذكاء 
سلبي على خصوصة البيانات 
القرارات   : في  يتمثل  فقد 
المقصودة  غير  المتحيزة 
إلى  إضافة  البيانات،  وتسريب 
في  التقنية  تلك  استخدام 

ممارسات غير أخالقية. 
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في  والطعن  المناسب  التبرير  طلب  في  الحق  البيانات  أصحاب  منح 
التبرير  مع  ومتناقض  صحيح  غير  أنه  تبين  إذا  االقتضاء  حسب  القرار 

المقدم.

لما  واضحة  معايير  بتحديد  الصناعة  لتلك  المنظمة  الجهة  إلزام   -
يشكل حاالت االستخدام ا�خالقي واالستخدام غير ا�خالقي للذكاء 
االصطناعي مع وضع قائمة محددة لحاالت االستخدام غير ا�خالقي  

التي يجب حظرها.

االقتضاء  حسب  أساسية  قواعد  لوضع  الالزمة  التدابير  اتخاذ  فرض   -
تصحيح  شأنها  من  التي  الخوارزمية  بناء  في  ممكنة  كانت  ومتى 
مناهضة  المثال  سبيل  على  االصطناعي،  الذكاء  قرارات  انحرافات 

التمييز.

التي  االصطناعي  الذكاء  استخدام  لحاالت  المناسب  التوثيق  فرض   -
تتعلق  قرارات  اتخاذ  تتضمن  والتي  الشخصية،  البيانات  مع  تتعامل 

بهم ومدى امتثالها لمتطلبات القوانين واللوائح المعنية.

المطورة  االصطناعي  الذكاء  لخوارزمية  الدورية  المراجعة  فرض   -
والقرارات ذات الصلة المتخذة بمرور الوقت لضمان االتساق مع نيتها 

ا�ولية المعتمدة من قبل الجهة المنظمة للصناعة.

القادرين/ال  غير  ا�شخاص  مع  االصطناعي  الذكاء  استخدام  تقييد   -
عند  االستخدامات  تلك  وإبقاء  بأنفسهم،  قراراتهم  اتخاذ  يملكون 
الحد ا�دنى وعلى أساس الضرورة وخضوعها لتقييم واعتماد الجهة 

التنظيمية المعنية.

أن  التوصيات فى حين  ، ما ورد أعاله عبارة عن عدد محدود من  أخيًرا 
الذكاء  صناعة  يقود  الذي  الخاص  القطاع  جانب  من  التعاون 
وا�كاديميين،  والباحثين،  ا�خالق،  وعلماء  والتقنيين،  االصطناعي، 
منه؛  البد  أمر  والحكومات  السياسات،  وصانعي  االجتماع،  وعلماء  
الذكاء  تطوير  وتوجيه  لتنظيم  مناسبة  حوكمة/أطر  Æنشاء 

االصطناعي لعقود قادمة.

١٦



واقع  القوانين  تالئم  أن  يجب  ثانية  جهة  ومن 
والتطور  الرقي  تواكب  بحيث  الُمعاش،  المجتمعات 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الظروف  وجميع 
والدينية؛ إذ إن القانون ُيعد ظاهرة اجتماعية، وهذا ما 
لظروف  القانونية  القواعد  توافق  ضرورة  يستتبع 

المجتمع وا�فراد.

وفًقا  تتحدد  القانون  جودة  فإن  ذلك،  على  وبناًء 
الثقافية  المجتمع  معطيات  وعكسه،  لمواكبته 
مواكبته  عدم  حال  إذ  كافة،  والحضارية  واالجتماعية 
ا�فراد  حقوق  يكبل  قيد  مجرد  القانون  يصبح 
على  تمردهم  يستتبع  ما  وهذا  وآمالهم،  وحرياتهم 

القوانين، ومن َثم رفضها.

إذ  و"سافيني"؛  "مونتسكيو"  أفكار  ذلك  عكس  وقد 
بالنسبية،  تتسم  القوانين  أن  إلى  "مونتسكيو"  ذهب 
إلى خضوعها لطبيعة كل شعب من  وهذا ما يؤدي 
وطبيعة  المناخ  وكذلك  والعادات،  المعتقدات  حيث 
ا�رض وموقعها، فيما ذهب "سافيني" إلى أن القانون 
هو ترجمة لروح الشعوب ووجدانها، وهذا ما يستتبع 

وجود قانون لكل شعب.

في  المجتمع  ظروف  انعكاس  أن  إلى  اÆشارة  وتجدر 
القانون يرتبط بأمرين، أولهما: حيازة القانون رضا أفراد 

أ.د. أحمد ديهوم 
أستاذ القانون 

مدير مركز التحكيم – كلية الحقوق – جامعة عين شمس 

 (i) التحول الرقمي والقانون

شهد مفهوم "وسائل اÆعالم" العديد من التطورات، وذلك في أعقاب التطورات التكنولوجية المستحدثة 
سواء  وذلك  المجتمعات،  في  وفعاًلا  جديًدا  نهًجا  االجتماعي  التواصل  وسائل  تمثل  إذ  المجتمعات،  في 
بصورة سلبية أو إيجابية. وُيناط بوسائل اÆعالم قديًما وحديًثا التأثير في مناحي الحياة كافة، بما تشمله من 
أنها  كما  وتطبيقها،  القانونية  القاعدة  تطور  في  اÆعالم  وسائل  ساهمت  حيث  وقضائي؛  قانوني  أثر 

ساهمت من خالل التأثير على الرأي العام في المجال القضائي. 

بحيث  الرقمي  التحول  في  شرعت  إذ  التكنولوجيا؛  مجال  في  التطورات  من  العديد  الدولة  شهدت  وقد 
يساعد ا�فراد في سهولة الوصول إلى البيانات وقضاء الخدمات الخاصة بهم دون تحمل عناء ومشقة 

التنقل والتردد على المصالح الحكومية المختلفة؛ مما يرتب عليه القضاء على التكدس.

وأمام هذا التطور التكنولوجي للدولة، وما تسعى إليه من تحول رقمي، يثور التساؤل عن أثر هذا التطور 
على النظم القانونية القائمة بما تتضمنه من مبادئ مستقرة، ودور القانون والتكنولوجيا في دعم هذه 

التطورات. 

وتساهم وسائل اÆعالم بدوٍر مهم في تحقيق أهداف القانون، ومن َثم المجتمع؛ إذ إن القاعدة القانونية 
إنها قد  الدور منفردة، حيث  الحفاظ على ا�من والنظام االجتماعي، وإن كانت ال تقوم بهذا  إلى  تهدف 

تفقد دورها في تحقيق الضبط االجتماعي حال عدم تمتعها بالفعالية والفاعلية.

وتجدر اÆشارة إلى أن غايات القانون تمثل وسائل لتحقيق الفعالية، ومن َثم فاعلية القانون، ومفاد ذلك أن 
القاعدة القانونية هدفها يستلزم اكتسابها الفعالية، بحيث تعكس أحوال المجتمع وآماله، هذا بجانب 

تضمنها عنصر القهر المتمثل في الجزاء، وذلك لكبح جماح شهوات ا�فراد من أنانية وعدوانية.

ر الفعالية للقانون يتوقف على عدة مقومات أساسية، فمن جهة يجب أن  وتجدر اÆشارة هنا إلى أن توف�
تصدر القاعدة القانونية وفًقا لìجراءات المقررة في الدستور والقانون، وهذا ما يعكس ضرورة اكتسابها 

الشرعية الشكلية، إذ تعني عدم مخالفة القاعدة ا�دنى القاعدة ا�على حال اÆصدار.

(i) جزء من بحث منشور تحت مسمى أثر اÆعالم القانوني
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واقع  القوانين  تالئم  أن  يجب  ثانية  جهة  ومن 
والتطور  الرقي  تواكب  بحيث  الُمعاش،  المجتمعات 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الظروف  وجميع 
والدينية؛ إذ إن القانون ُيعد ظاهرة اجتماعية، وهذا ما 
لظروف  القانونية  القواعد  توافق  ضرورة  يستتبع 

المجتمع وا�فراد.

وفًقا  تتحدد  القانون  جودة  فإن  ذلك،  على  وبناًء 
الثقافية  المجتمع  معطيات  وعكسه،  لمواكبته 
مواكبته  عدم  حال  إذ  كافة،  والحضارية  واالجتماعية 
ا�فراد  حقوق  يكبل  قيد  مجرد  القانون  يصبح 
على  تمردهم  يستتبع  ما  وهذا  وآمالهم،  وحرياتهم 

القوانين، ومن َثم رفضها.

إذ  و"سافيني"؛  "مونتسكيو"  أفكار  ذلك  عكس  وقد 
بالنسبية،  تتسم  القوانين  أن  إلى  "مونتسكيو"  ذهب 
إلى خضوعها لطبيعة كل شعب من  وهذا ما يؤدي 
وطبيعة  المناخ  وكذلك  والعادات،  المعتقدات  حيث 
ا�رض وموقعها، فيما ذهب "سافيني" إلى أن القانون 
هو ترجمة لروح الشعوب ووجدانها، وهذا ما يستتبع 

وجود قانون لكل شعب.

في  المجتمع  ظروف  انعكاس  أن  إلى  اÆشارة  وتجدر 
القانون يرتبط بأمرين، أولهما: حيازة القانون رضا أفراد 

الواقع  عن  ر  ُيعبِّ القانون  دام  فما  المجتمع، 
لديهم  يتوفر  ا�فراد  فإن  ويواكبه،  االجتماعي 
تحقيق  إلى  باÆضافة  هذا  عنه،  االجتماعي  الرضا 
العامة، وذلك دون إهدار مصالح  مصالح المجتمع 
المصالح  بين  توازن  يوجد  بحيث  الخاصة،  ا�فراد 

المختلفة. 

في  وسائله  يحدد  مجتمع  كل  أن  ذلك  ومفاد 
الخروقات  ومواجهة  االجتماعي  الضبط  تحقيق 
والخالفات، وذلك وفًقا للعادات والتقاليد وا�خالق 
إلى  باÆضافة  هذا  السائدة،  الدينية  والمعتقدات 

أوضاع المجتمع في النواحي كافة.

ُيعرف  ما  أو  ا�فراد  ورغبات  آمال  تحقيق  وثانيهما: 
بالتقدم االجتماعي؛ إذ إن اÆنسان يسعى دائًما إلى 
مجتمع  في  العيش  خالل  من  السعادة  تحقيق 

أفضل وحياة أرغد.

وتجدر اÆشارة إلى أن هدف التقدم االجتماعي لم 
"كوندورست"  أفكار  أثر  على  حديًثا،  إال  يظهر 
خالل  من  وذلك   ،"Kant" "كانط"  و   "Condorcet"
أن  يجب  هدًفا  واعتباره  اÆنساني،  بالتقدم  اÆيمان 
كافة  اÆنسانية  المجتمعات  تحقيقه  إلى  تسعى 

خالل تاريخها.

وبالرغم من اعتبار التقدم االجتماعي إحدى غايات 
وكيفية  بماهيته  يحيط  الغموض  فإن  القانون، 
تحقيقه، ويرجع ذلك إلى تباين وجهات النظر في 
زمان  ومن  آخر  إلى  شخص  من  التقدم  ماهية 
ا�مر  قصر  ضرورة  استتبع  ما  وهذا  Ôخر،  ومكان 
على اÆشارة إلى حدود وأبعاد التقدم دون التطرق 

إلى الماهية أو ا�ساليب.

وغير خاٍف أن وسائل االتصال قد تقوم بدوٍر فّعال 
القانون  فعالية  لتحقيق  الركيزة  هذه  في 
المتطورة  االتصال  وسائل  باعتبار  إذ  وفاعليته، 

ا اÔن فى المجتمعات، فإن  ا وحيوًيّ معطًى أساسًيّ

 (i) التحول الرقمي والقانون

شهد مفهوم "وسائل اÆعالم" العديد من التطورات، وذلك في أعقاب التطورات التكنولوجية المستحدثة 
سواء  وذلك  المجتمعات،  في  وفعاًلا  جديًدا  نهًجا  االجتماعي  التواصل  وسائل  تمثل  إذ  المجتمعات،  في 
بصورة سلبية أو إيجابية. وُيناط بوسائل اÆعالم قديًما وحديًثا التأثير في مناحي الحياة كافة، بما تشمله من 
أنها  كما  وتطبيقها،  القانونية  القاعدة  تطور  في  اÆعالم  وسائل  ساهمت  حيث  وقضائي؛  قانوني  أثر 

ساهمت من خالل التأثير على الرأي العام في المجال القضائي. 

بحيث  الرقمي  التحول  في  شرعت  إذ  التكنولوجيا؛  مجال  في  التطورات  من  العديد  الدولة  شهدت  وقد 
يساعد ا�فراد في سهولة الوصول إلى البيانات وقضاء الخدمات الخاصة بهم دون تحمل عناء ومشقة 

التنقل والتردد على المصالح الحكومية المختلفة؛ مما يرتب عليه القضاء على التكدس.

وأمام هذا التطور التكنولوجي للدولة، وما تسعى إليه من تحول رقمي، يثور التساؤل عن أثر هذا التطور 
على النظم القانونية القائمة بما تتضمنه من مبادئ مستقرة، ودور القانون والتكنولوجيا في دعم هذه 

التطورات. 

وتساهم وسائل اÆعالم بدوٍر مهم في تحقيق أهداف القانون، ومن َثم المجتمع؛ إذ إن القاعدة القانونية 
إنها قد  الدور منفردة، حيث  الحفاظ على ا�من والنظام االجتماعي، وإن كانت ال تقوم بهذا  إلى  تهدف 

تفقد دورها في تحقيق الضبط االجتماعي حال عدم تمتعها بالفعالية والفاعلية.

وتجدر اÆشارة إلى أن غايات القانون تمثل وسائل لتحقيق الفعالية، ومن َثم فاعلية القانون، ومفاد ذلك أن 
القاعدة القانونية هدفها يستلزم اكتسابها الفعالية، بحيث تعكس أحوال المجتمع وآماله، هذا بجانب 

تضمنها عنصر القهر المتمثل في الجزاء، وذلك لكبح جماح شهوات ا�فراد من أنانية وعدوانية.

ر الفعالية للقانون يتوقف على عدة مقومات أساسية، فمن جهة يجب أن  وتجدر اÆشارة هنا إلى أن توف�
تصدر القاعدة القانونية وفًقا لìجراءات المقررة في الدستور والقانون، وهذا ما يعكس ضرورة اكتسابها 

الشرعية الشكلية، إذ تعني عدم مخالفة القاعدة ا�دنى القاعدة ا�على حال اÆصدار.
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واقع  القوانين  تالئم  أن  يجب  ثانية  جهة  ومن 
والتطور  الرقي  تواكب  بحيث  الُمعاش،  المجتمعات 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الظروف  وجميع 
والدينية؛ إذ إن القانون ُيعد ظاهرة اجتماعية، وهذا ما 
لظروف  القانونية  القواعد  توافق  ضرورة  يستتبع 

المجتمع وا�فراد.

وفًقا  تتحدد  القانون  جودة  فإن  ذلك،  على  وبناًء 
الثقافية  المجتمع  معطيات  وعكسه،  لمواكبته 
مواكبته  عدم  حال  إذ  كافة،  والحضارية  واالجتماعية 
ا�فراد  حقوق  يكبل  قيد  مجرد  القانون  يصبح 
على  تمردهم  يستتبع  ما  وهذا  وآمالهم،  وحرياتهم 

القوانين، ومن َثم رفضها.

إذ  و"سافيني"؛  "مونتسكيو"  أفكار  ذلك  عكس  وقد 
بالنسبية،  تتسم  القوانين  أن  إلى  "مونتسكيو"  ذهب 
إلى خضوعها لطبيعة كل شعب من  وهذا ما يؤدي 
وطبيعة  المناخ  وكذلك  والعادات،  المعتقدات  حيث 
ا�رض وموقعها، فيما ذهب "سافيني" إلى أن القانون 
هو ترجمة لروح الشعوب ووجدانها، وهذا ما يستتبع 

وجود قانون لكل شعب.

في  المجتمع  ظروف  انعكاس  أن  إلى  اÆشارة  وتجدر 
القانون يرتبط بأمرين، أولهما: حيازة القانون رضا أفراد 

 (i) التحول الرقمي والقانون

شهد مفهوم "وسائل اÆعالم" العديد من التطورات، وذلك في أعقاب التطورات التكنولوجية المستحدثة 
سواء  وذلك  المجتمعات،  في  وفعاًلا  جديًدا  نهًجا  االجتماعي  التواصل  وسائل  تمثل  إذ  المجتمعات،  في 
بصورة سلبية أو إيجابية. وُيناط بوسائل اÆعالم قديًما وحديًثا التأثير في مناحي الحياة كافة، بما تشمله من 
أنها  كما  وتطبيقها،  القانونية  القاعدة  تطور  في  اÆعالم  وسائل  ساهمت  حيث  وقضائي؛  قانوني  أثر 

ساهمت من خالل التأثير على الرأي العام في المجال القضائي. 

بحيث  الرقمي  التحول  في  شرعت  إذ  التكنولوجيا؛  مجال  في  التطورات  من  العديد  الدولة  شهدت  وقد 
يساعد ا�فراد في سهولة الوصول إلى البيانات وقضاء الخدمات الخاصة بهم دون تحمل عناء ومشقة 

التنقل والتردد على المصالح الحكومية المختلفة؛ مما يرتب عليه القضاء على التكدس.

وأمام هذا التطور التكنولوجي للدولة، وما تسعى إليه من تحول رقمي، يثور التساؤل عن أثر هذا التطور 
على النظم القانونية القائمة بما تتضمنه من مبادئ مستقرة، ودور القانون والتكنولوجيا في دعم هذه 

التطورات. 

وتساهم وسائل اÆعالم بدوٍر مهم في تحقيق أهداف القانون، ومن َثم المجتمع؛ إذ إن القاعدة القانونية 
إنها قد  الدور منفردة، حيث  الحفاظ على ا�من والنظام االجتماعي، وإن كانت ال تقوم بهذا  إلى  تهدف 

تفقد دورها في تحقيق الضبط االجتماعي حال عدم تمتعها بالفعالية والفاعلية.

وتجدر اÆشارة إلى أن غايات القانون تمثل وسائل لتحقيق الفعالية، ومن َثم فاعلية القانون، ومفاد ذلك أن 
القاعدة القانونية هدفها يستلزم اكتسابها الفعالية، بحيث تعكس أحوال المجتمع وآماله، هذا بجانب 

تضمنها عنصر القهر المتمثل في الجزاء، وذلك لكبح جماح شهوات ا�فراد من أنانية وعدوانية.

ر الفعالية للقانون يتوقف على عدة مقومات أساسية، فمن جهة يجب أن  وتجدر اÆشارة هنا إلى أن توف�
تصدر القاعدة القانونية وفًقا لìجراءات المقررة في الدستور والقانون، وهذا ما يعكس ضرورة اكتسابها 

الشرعية الشكلية، إذ تعني عدم مخالفة القاعدة ا�دنى القاعدة ا�على حال اÆصدار.

ويعكس  االعتبار  بعين  يأخذها  أن  يجب  القانون 
التعامل معها ووضعها، كما أنه من خالل وسائل 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  وخاصة  االتصال، 
عن  المجتمعات  رضا  مدى  عن  الكشف  يمكن 
آمال  عن  الكشف  يمكن  كما  وتطبيقه،  القانون 
التقدم  عن  ورؤياها  وأحالمها  المجتمعات 
مالءمة  مدى  إلى  باÆضافة  هذا  االجتماعي، 

القواعد القانونية وأثرها.

واالقتصادية  االجتماعية  التطورات  أثر  ظهر  وقد 
القانونية  المبادئ  تطبيق  في  والتكنولوجيا 
قديًما  وظيفته  اقتصرت  القانون  إن  إذ  المستقرة؛ 
بينهم،  فيما  والتوفيق  ا�فراد  حقوق  ضمان  على 
الفردية  الملكية  حقوق  إعالء  تأثير  تحت  وذلك 
على  يسهل  أحكام  وهي  ا�فراد،  وحرية 

المخاطبين الوصول إليها.

تطور  ضوء  في  تغيرت  قد  المعطيات  هذه  أن  بيد 
انعكاس  مجرد  القانون  يعد  لم  إذ  المجتمع؛ 
للتجارب القانونية؛ حيث إنه لم تقف وظيفته على 
إلى  القانون  تحول  بل  فحسب،  الوقائي  المفهوم 
واالجتماعي  السياسي  لìصالح  متحركة  أداة 

واالقتصادي.

في  الدولة  لرغبة  مواكبًة  يجب،  الوضع  هذا  وإزاء 
القيام بحزمة تعديالت تشريعية،  الرقمي،  التحول 
التكنولوجي  التطور  التشريعات  تعكس  بحيث 
الذي تحدثه الدولة، وذلك من خالل إدخال ا�نظمة 
التكنولوجية الحديثة لتحل محل النظم القديمة، 

وذلك في إطار التحول الرقمي.

القيام  العدل من محاولة  به وزارة  ولعل ما تقوم 
منظومة  إقرار  نحو  والسعي  القضاء،  بإلكترونية 
يكون  الحديثة،  التكنولوجيا  على  تقوم  قضائية 
بداية الخطوة نحو مواكبة القانون للتطورات التي 

يشهدها المجتمع.
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أ. د. غادة محمد عامر
وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث – جامعة بنها

زميل ومحاضر كلية الدفاع- أكاديمية ناصر العسكرية

ثورة التكنولوجيا والتحول الرقمي في الحكومات

ا. كما أن االقتصاد  ستستمر التقنيات الرقمية في التأثير على االقتصاد العالمي بوتيرة متسارعة جًدّ
لجودة  المستمر  التحسين  تتطلب  التي  الرقمية  التقنيات  على  متزايد  بشكل  سيعتمد  العالمي 
التكنولوجيا الجديدة، إلى جانب توفير اتصال ا�جهزة تحقيق مكاسب في  الرقمي. وتتيح  االتصال 
امتداد  ومع  والعدالة.   الشفافية  معايير  أعلى  وتحقيق  الخدمات  أفضل  وتقديم  المتابعة  كفاءة 
يوفر  كما  وأماًنا.  وكفاءة  إنصاًفا  أكثر  تنقل  إلى  يؤدي  أن  يمكن  النقل،  أنظمة  إلى  الرقمي  االتصال 
فرًصا كبيرة للبلدان Æعادة تشكيل طريقة انتقال ا�فراد والسلع والخدمات. أيًضا سيزيد تأثير الرقمنة 
على كل أنواع الصناعات، مما يعيد تشكيل توقعات المستهلك ونماذج ا�عمال. ا�مر الذي يؤثر على 
البلدان كافة، وسيتداخل في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك مجاالت ا�عمال والتعليم، والترفيه 
التحتية  البنية  إنشاء  في  تستثمر  أن  البلدان  على  سيتعين  التنافسية،  قدرتها  وكذلك  والتواصل 
وحسب  الركب.  عن  بالتخلف  المخاطرة  أو  والمستقبلي،  الحالي  الطلب  لتلبية  المتقدمة  الرقمية 
في  لìنترنت  نشط  مستخدم  مليارات   ٤٫٦٦ هناك  كان   ٢٠٢١ يناير  في  أنه   "Statista  " "أستاتيسكا"  موقع 
جميع أنحاء العالم، أي نسبة ٥٩٫٥٪ من سكان العالم. ومن هذا المجموع، وصل ٩٢٫٦٪ (٤٫٣٢ مليارات) 
على  ا  رقمًيّ تحوًلا  تشهد  الحكومات  من  الكثير  أن  نجد  لذلك  المحمولة.  ا�جهزة  عبر  اÆنترنت  إلى 
وشفافية  كفاءة  أكثر  بشكل  الحكومية  والبرامج  الخدمات  تقديم  أجل  من  المستويات  جميع 
المواطنين  توقعات  لتلبية  ا�همية  بالغ  أمًرا  الرقمي  الحكومي  التحول  أصبح  لقد  وفعالية.  
المعاصرين، وعندما يتعلق ا�مر بالسكان الذين يصعب الوصول إليهم، فقد يكون الجهاز المحمول 
هو الجهاز الوحيد الذي يمتلكونه وُيَمِكنهم من الوصول إلى الخدمات الحكومية. لهذه ا�سباب 
الويب  مواقع  إنشاء  من  المحمولة  ا�جهزة  تجارب  تحسين  الحكومية  الهيئات  تواصل  وأكثر، 
المستجيبة للهاتف المحمول. وُيظهر تقرير المشاركة المدنية لعام ٢٠١٩ أن نصف الزيارات التي تتم 

للمواقع الحكومية على مستوى العالم تتم باستخدام أجهزة الهاتف المحمول.

إن التحول الحكومي الرقمي هو: التطبيق المستمر للتكنولوجيا الحديثة لتحسين ا�داء الحكومي. 
اÆعالم  وسائل  ذلك  في  بما  الجديدة  الرقمي  التحول  تقنيات  استغالل  هو:  الفنية  الناحية  ومن 
االجتماعية، وا�جهزة المحمولة، وتكنولوجيا التحليالت، أو ا�جهزة المضمنة؛ Æحداث تأثيرات إيجابية 
أما  جديدة.  أعمال  نماذج  إنشاء  أو  العمليات  وتبسيط  الخدمات،  تحسين  مثل  المجتمع،  في  كبيرة 
تكنولوجيات التحول الرقمي هي تكنولوجيات تمكن المؤسسات من تحويل الطريقة التي يتفاعل 
االصطناعي،  الذكاء  مثل  محددة،  �غراض  محيطهم  ومع  البعض  بعضهم  مع  ا  رقمًيّ الناس  بها 

وبرامج  السحابية،  والحوسبة  المعزز،  والواقع 
اÔلي،  والتعلم  الضخمة  والبيانات  التحليالت، 
إن  التكنولوجيات.  من  وغيرها  السيبراني  وا�من 
لمشكالت  حلوًلا  يقدم  ال  الرقمي  التحول 
يقلل  وال  عالية  وبكفاءة  سريع  بشكل  المجتمع 
تقديم  إلى  ذلك  يتعدى  بل  وحسب،  التكلفة 
الخدمات الشخصية بشكل يناسب كل فرد في 
هي  هذه  وظروفه).  وضعه  (بحسب  المجتمع 
التحول  تقنيات  بها  تعمل  التي  الطريقة  بالضبط 
المشكالت  حول  كاملة  صورة  تقدم  الرقمي، 
وسائل  وتوفر  للمواطنين  المتزايدة  والحاجات 
أفضل.  بشكل  توقعاتهم  لتلبية  البيانات  لتحليل 
ن الحكومات  كما يمكن للتحول الرقمي أن ُيَمكِّ
المكتسبة  البيانات  وتحليل  المقاييس  تتبع  من 
من خالل التعامل الرقمي مع المستفيدين. وبناًء 
اقتراح  الحكومية  للجهات  يمكن  ذلك،  على 
وتحسين وتنفيذ استراتيجياتها الستهداف بعض 

التحسينات. 

ومن المميزات المهمة للتحول الرقمي أنه يشجع 
كما  الدولة،  هيئات  جميع  بين  التعاون  ويفعل 
والموارد،  الخبرات  تبادل  عبر  التعلم  من  يمكنها 
أيًضا يمكنها من دعم بعضها في الوقت نفسه 
التي  التغيرات  ومع  قوية.  اتصاالت  ظل  في 
يواجهها العالم أجمع بسبب الكوارث الطبيعية 
الدولية، يجب أن تكون كل حكومة  الصراعات  أو 
مستعدة جيًدا لكل أنواع هذه التغييرات. ويمكن 
مؤسسات  وكذلك  أفراد  تأهيل  الرقمي  للتحول 
التغيرات  هذه  لمواكبة  االبتكار  على  قادرة 
تمكن  كما  الجديدة.  والتحديات  واالتجاهات 
الحكومة الرقمية المواطنين والقوى العاملة من 
والبيانات  المعلومات  إلى  بأمان  الوصول 
أي  وفي  مكان  أي  في  الجودة  عالية  والخدمات 
مع  الحكومة  تكيف  ومع  جهاز.  أي  وعلى  وقت 
الخاص  القطاع  على  يتعين  الجديد،  العالم  هذا 

والحكومي العمل مًعا لبناء البنية التحتية الالزمة 
القوة  من  واالستفادة  الرقمية  الحكومة  لدعم 
وستتجاوز  التكاليف.  لخفض  للحكومة  الشرائية 
أتمتة  مجرد  المستقبل  في  الرقمية  الحكومة 

العمليات اليدوية السابقة. 

ويخلص التقرير الذي صدر مؤخًرا عن مركز "آي بي 
التحديات  الرقمية:  الخدمات  "فرق  بعنوان  إم" 
التحديات  أحد  أن  إلى  للحكومة"  والتوصيات 
والتوصيات للحكومات هو إعادة النظر في الُنهج 
وهو  الرقمية،  الخدمات  لتقديم  الحكومية 
والتي  الموروثة،  المعلومات  تكنولوجيا  مشكلة 
بدأت في  البلدان  العديد من  أن  تنبع من حقيقة 
التي  التكنولوجيات  باستخدام  عملياتها  رقمنة 
في  التقني  للتطور  مواكبة  غير  وتعد  تتقادم 
القديمة  ا�جهزة  تجديد  (عملية  الحالي   الوقت 
بدًلا من شراء أجهزة حديثة تناسب التكنولوجيات 
عن  صادر  تقرير  ويشير  الرقمي).  للتحول  الحديثة 
في  واالبتكار  المعلومات  تكنولوجيا  مؤسسة 
عام ٢٠١٥م إلى أن كل زيادة قدرها دوالر واحد في 
أدت  المعلومات  تكنولوجيا  على  الجديد  اÆنفاق 
إجمالي  في  دوالرات   ٣٫٤٩ إلى  يصل  انخفاض  إلى 
في  التغيير  عجلة  دفع  إن  الحكومية.  النفقات 
الحكومة يتطلب أكثر من مجرد سياسات جديدة 
إن  بل  المستوردة،  الجديدة  التكنولوجيا  ضخ  أو 
الحكومات سوف تحتاج إلى المزيد من الدعم من 
تصنع  أن  تستطيع  لكي  وذلك  أجمع  المجتمع 
ويتطلب  الرقمي.  التحول  تكنولوجيات  وتبتكر 
ذلك تركيًزا متواصًلا على تنفيذ خطط استراتيجية 
المهارات واكتساب معظم  لتحديث مجموعات 
أفراد المجتمع في كل القطاعات -سواء العامة 
أو الخاصة- المعرفة التي تتطلبها عملية التحول 
المهارات  مجموعات  أخرى  بعبارة  أو  الرقمي، 
تقنيات  ودمج  تبني  خالل  من  الجديدة  ا�ساسية 

التحول الرقمي.  
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ثورة التكنولوجيا والتحول الرقمي في الحكومات

ا. كما أن االقتصاد  ستستمر التقنيات الرقمية في التأثير على االقتصاد العالمي بوتيرة متسارعة جًدّ
لجودة  المستمر  التحسين  تتطلب  التي  الرقمية  التقنيات  على  متزايد  بشكل  سيعتمد  العالمي 
التكنولوجيا الجديدة، إلى جانب توفير اتصال ا�جهزة تحقيق مكاسب في  الرقمي. وتتيح  االتصال 
امتداد  ومع  والعدالة.   الشفافية  معايير  أعلى  وتحقيق  الخدمات  أفضل  وتقديم  المتابعة  كفاءة 
يوفر  كما  وأماًنا.  وكفاءة  إنصاًفا  أكثر  تنقل  إلى  يؤدي  أن  يمكن  النقل،  أنظمة  إلى  الرقمي  االتصال 
فرًصا كبيرة للبلدان Æعادة تشكيل طريقة انتقال ا�فراد والسلع والخدمات. أيًضا سيزيد تأثير الرقمنة 
على كل أنواع الصناعات، مما يعيد تشكيل توقعات المستهلك ونماذج ا�عمال. ا�مر الذي يؤثر على 
البلدان كافة، وسيتداخل في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك مجاالت ا�عمال والتعليم، والترفيه 
التحتية  البنية  إنشاء  في  تستثمر  أن  البلدان  على  سيتعين  التنافسية،  قدرتها  وكذلك  والتواصل 
وحسب  الركب.  عن  بالتخلف  المخاطرة  أو  والمستقبلي،  الحالي  الطلب  لتلبية  المتقدمة  الرقمية 
في  لìنترنت  نشط  مستخدم  مليارات   ٤٫٦٦ هناك  كان   ٢٠٢١ يناير  في  أنه   "Statista  " "أستاتيسكا"  موقع 
جميع أنحاء العالم، أي نسبة ٥٩٫٥٪ من سكان العالم. ومن هذا المجموع، وصل ٩٢٫٦٪ (٤٫٣٢ مليارات) 
على  ا  رقمًيّ تحوًلا  تشهد  الحكومات  من  الكثير  أن  نجد  لذلك  المحمولة.  ا�جهزة  عبر  اÆنترنت  إلى 
وشفافية  كفاءة  أكثر  بشكل  الحكومية  والبرامج  الخدمات  تقديم  أجل  من  المستويات  جميع 
المواطنين  توقعات  لتلبية  ا�همية  بالغ  أمًرا  الرقمي  الحكومي  التحول  أصبح  لقد  وفعالية.  
المعاصرين، وعندما يتعلق ا�مر بالسكان الذين يصعب الوصول إليهم، فقد يكون الجهاز المحمول 
هو الجهاز الوحيد الذي يمتلكونه وُيَمِكنهم من الوصول إلى الخدمات الحكومية. لهذه ا�سباب 
الويب  مواقع  إنشاء  من  المحمولة  ا�جهزة  تجارب  تحسين  الحكومية  الهيئات  تواصل  وأكثر، 
المستجيبة للهاتف المحمول. وُيظهر تقرير المشاركة المدنية لعام ٢٠١٩ أن نصف الزيارات التي تتم 

للمواقع الحكومية على مستوى العالم تتم باستخدام أجهزة الهاتف المحمول.

إن التحول الحكومي الرقمي هو: التطبيق المستمر للتكنولوجيا الحديثة لتحسين ا�داء الحكومي. 
اÆعالم  وسائل  ذلك  في  بما  الجديدة  الرقمي  التحول  تقنيات  استغالل  هو:  الفنية  الناحية  ومن 
االجتماعية، وا�جهزة المحمولة، وتكنولوجيا التحليالت، أو ا�جهزة المضمنة؛ Æحداث تأثيرات إيجابية 
أما  جديدة.  أعمال  نماذج  إنشاء  أو  العمليات  وتبسيط  الخدمات،  تحسين  مثل  المجتمع،  في  كبيرة 
تكنولوجيات التحول الرقمي هي تكنولوجيات تمكن المؤسسات من تحويل الطريقة التي يتفاعل 
االصطناعي،  الذكاء  مثل  محددة،  �غراض  محيطهم  ومع  البعض  بعضهم  مع  ا  رقمًيّ الناس  بها 

وبرامج  السحابية،  والحوسبة  المعزز،  والواقع 
اÔلي،  والتعلم  الضخمة  والبيانات  التحليالت، 
إن  التكنولوجيات.  من  وغيرها  السيبراني  وا�من 
لمشكالت  حلوًلا  يقدم  ال  الرقمي  التحول 
يقلل  وال  عالية  وبكفاءة  سريع  بشكل  المجتمع 
تقديم  إلى  ذلك  يتعدى  بل  وحسب،  التكلفة 
الخدمات الشخصية بشكل يناسب كل فرد في 
هي  هذه  وظروفه).  وضعه  (بحسب  المجتمع 
التحول  تقنيات  بها  تعمل  التي  الطريقة  بالضبط 
المشكالت  حول  كاملة  صورة  تقدم  الرقمي، 
وسائل  وتوفر  للمواطنين  المتزايدة  والحاجات 
أفضل.  بشكل  توقعاتهم  لتلبية  البيانات  لتحليل 
ن الحكومات  كما يمكن للتحول الرقمي أن ُيَمكِّ
المكتسبة  البيانات  وتحليل  المقاييس  تتبع  من 
من خالل التعامل الرقمي مع المستفيدين. وبناًء 
اقتراح  الحكومية  للجهات  يمكن  ذلك،  على 
وتحسين وتنفيذ استراتيجياتها الستهداف بعض 

التحسينات. 

ومن المميزات المهمة للتحول الرقمي أنه يشجع 
كما  الدولة،  هيئات  جميع  بين  التعاون  ويفعل 
والموارد،  الخبرات  تبادل  عبر  التعلم  من  يمكنها 
أيًضا يمكنها من دعم بعضها في الوقت نفسه 
التي  التغيرات  ومع  قوية.  اتصاالت  ظل  في 
يواجهها العالم أجمع بسبب الكوارث الطبيعية 
الدولية، يجب أن تكون كل حكومة  الصراعات  أو 
مستعدة جيًدا لكل أنواع هذه التغييرات. ويمكن 
مؤسسات  وكذلك  أفراد  تأهيل  الرقمي  للتحول 
التغيرات  هذه  لمواكبة  االبتكار  على  قادرة 
تمكن  كما  الجديدة.  والتحديات  واالتجاهات 
الحكومة الرقمية المواطنين والقوى العاملة من 
والبيانات  المعلومات  إلى  بأمان  الوصول 
أي  وفي  مكان  أي  في  الجودة  عالية  والخدمات 
مع  الحكومة  تكيف  ومع  جهاز.  أي  وعلى  وقت 
الخاص  القطاع  على  يتعين  الجديد،  العالم  هذا 

والحكومي العمل مًعا لبناء البنية التحتية الالزمة 
القوة  من  واالستفادة  الرقمية  الحكومة  لدعم 
وستتجاوز  التكاليف.  لخفض  للحكومة  الشرائية 
أتمتة  مجرد  المستقبل  في  الرقمية  الحكومة 

العمليات اليدوية السابقة. 

ويخلص التقرير الذي صدر مؤخًرا عن مركز "آي بي 
التحديات  الرقمية:  الخدمات  "فرق  بعنوان  إم" 
التحديات  أحد  أن  إلى  للحكومة"  والتوصيات 
والتوصيات للحكومات هو إعادة النظر في الُنهج 
وهو  الرقمية،  الخدمات  لتقديم  الحكومية 
والتي  الموروثة،  المعلومات  تكنولوجيا  مشكلة 
بدأت في  البلدان  العديد من  أن  تنبع من حقيقة 
التي  التكنولوجيات  باستخدام  عملياتها  رقمنة 
في  التقني  للتطور  مواكبة  غير  وتعد  تتقادم 
القديمة  ا�جهزة  تجديد  (عملية  الحالي   الوقت 
بدًلا من شراء أجهزة حديثة تناسب التكنولوجيات 
عن  صادر  تقرير  ويشير  الرقمي).  للتحول  الحديثة 
في  واالبتكار  المعلومات  تكنولوجيا  مؤسسة 
عام ٢٠١٥م إلى أن كل زيادة قدرها دوالر واحد في 
أدت  المعلومات  تكنولوجيا  على  الجديد  اÆنفاق 
إجمالي  في  دوالرات   ٣٫٤٩ إلى  يصل  انخفاض  إلى 
في  التغيير  عجلة  دفع  إن  الحكومية.  النفقات 
الحكومة يتطلب أكثر من مجرد سياسات جديدة 
إن  بل  المستوردة،  الجديدة  التكنولوجيا  ضخ  أو 
الحكومات سوف تحتاج إلى المزيد من الدعم من 
تصنع  أن  تستطيع  لكي  وذلك  أجمع  المجتمع 
ويتطلب  الرقمي.  التحول  تكنولوجيات  وتبتكر 
ذلك تركيًزا متواصًلا على تنفيذ خطط استراتيجية 
المهارات واكتساب معظم  لتحديث مجموعات 
أفراد المجتمع في كل القطاعات -سواء العامة 
أو الخاصة- المعرفة التي تتطلبها عملية التحول 
المهارات  مجموعات  أخرى  بعبارة  أو  الرقمي، 
تقنيات  ودمج  تبني  خالل  من  الجديدة  ا�ساسية 

التحول الرقمي.  
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د. محمد نافع   
مدرس إدارة ا�عمال خبير تحليالت الموارد البشرية

دور إدارة البيانات الضخمة في دعم ا�داء الحكومي 

ا كبيًرا في كمية البيانات الرقمية التي يمكن الحصول  ا وإدارًيّ يشهد العالم في عصرنا الحالي ِحراًكا علمًيّ
عليها من مختلف شبكات التواصل االجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها. وعليه، فإن توظيف هذه 
البيانات واستخدامها في اتخاذ القرارات الحكومية ليست بالفكرة الجديدة، ولكن يتم تسليط الضوء عليها 
اليوم بشكل أكثر وضوًحا من ذي قبل وبخاصة فيما يعرف بعصر البيانات الضخمة أو الـ Big Data. وتعد هذه 
ا �ي مجتمع قائم على المعرفة، وتأتي أهمية الموضوع من كون تحول العديد  البيانات مصدر قوة أساسًيّ
البيانات  من  قدر  أكبر  تخزين  على  كبير  بشكل  االعتماد  إلى  العالم  حول  الحكومية  والجهات  الهيئات  من 
سليم  نحو  على  الضخمة  البيانات  لتحليل  كان  ولما  لمواطنيها.  وفرص  خدمات  من  تقدمه  بما  المتعلقة 
تحليل  عملية  حظيـت  فقد  المستدامة،  واالقتصادية  المجتمعية  التنمية  تحقيق  في  القصوى  ا�همية 

البيانات الضخمة بترحيب كل من صانعي القرار، ومحللي الصناعات، ومحترفي ا�عمال والتسويق.  

التي  المطردة  السرعة  زيادة  هو  البيانات  تحليل  على  االعتماد  إلى  للتحول  الحكومات  يدفع  ما  أهم  ولعل 
تتولد بها البيانات المتاحة أمام متخذ القرار، وبتعميق النظر نجد أن هذا الكم الهائل من البيانات الضخمة 
في  وتوظيفها  وإدارتها  تحليلها  على  الحكومية  والهيئات  المؤسسات  قدرة  من  بكثير  أكبر  بسرعة  يتولد 
تتبع كل منها وزارة  الجهات والتي  إلى كل من هذه  المهمة. وبالنظر  القرارات االستراتيجية  عمليات تصنع 
مستقلة بذاتها، ففي النقاط التالية نعرض تصوًرا لما يمكن أن تقدمه تحليالت وإدارة البيانات الضخمة في 

كل جهة على حدة. 

في  ا�همية  شديد  دوًرا  تلعب  الضخمة  البيانات  أن  نجد  الصحة،  بملفات  يتعلق  فيما  المثال  سبيل  فعلى 
تحليل وتحديد طبيعة ا�مراض التي قد تصيب بعض المواطنين -ال قدر اò- في بعض المناطق وا�قاليم 
على  ا�قاليم  لتلك  الطبي  الدعم  توجيه  يتم  ثم  ومن  وا�وبئة.  ا�مراض  بيانات  خرائط  خالل  من  المختلفة 
ا�طباء  تخصصات  توزيع  إعادة  من  الصحة  وزارة  ذلك  ن  وُيمكِّ بل  ا�مراض،  تلك  لمكافحة  الخصوص  وجه 
للبيانات.  وتحليل  دراسة  دون  توزيعها  من  وفعالية  كفاءة  أكثر  بشكل  وا�دوية  وا�مصال  والمستشفيات 
صحية  كوارث  بأية  والتنبؤ  المستقبل  استقراء  يمكن  الضخمة  البيانات  استخدام  بتعزيز  أنه  ذلك  إلى  أِضف 
محتملة وتوجيه اÆدارات المعنية التخاذ جميع التدابير واÆجراءات الوقائية منها. باÆضافة إلى ذلك، تساعد 
المحلي  اÆنتاج  وتأمين  ا  محلًيّ إنتاجها  من  البد  التي  لÓدوية  الدوائي  التصنيع  عملية  في  الضخمة  البيانات 
الدائم منها والوقوف على ما سوف يتم استيراده من الخارج، وذلك تبًعا لخرائط البيانات المتعلقة با�مراض 

وا�وبئة المحتملة.  

أن  نجد  سوف  التعليمي،  بالقطاع  يتعلق  وفيما 
بتنفيذ  المعنية  الجهات  ن  تمكِّ الضخمة  البيانات 
سياسات التعليم على المستويين الجامعي وما قبل 
الجامعي. فنجد أن هذا النوع من البيانات يمكننا من 
وقاعات  الفصول  كثافة  تحديد  على  الوقوف 
المدارس  توزيع  إعادة  عليه  يترتب  مما  المحاضرات، 
تحديد  على  فقط  ا�مر  يقتصر  وال  والجامعات. 
في  التراكمي  التطور  تحديد  إلى  يمتد  بل  الكثافات، 
المستوى التعليمي لكل طالب، وبالتالي يتم تحديد 
التعليم  مراحل  في  المطلوبة  التدريسية  الكفاءات 
لربط  استراتيجية  خطة  وضع  يمكن  وهنا  المختلفة. 
بالمناهج  التربية  كليات  في  التدريسية  المناهج 
التعليم  مراحل  في  المتاحة  الجديدة  التعليمية 
معلمين  على  الحصول  يمكن  ثم  ومن  ا�ساسي، 
يتناسب  بما  التكنولوجية  التقنيات  بأحدث  مدججين 
الطالب.  من  الجديدة  ا�جيال  وقدرات  تطلعات  مع 
احتياجات  بيانات  بخريطة  يعرف  ما  جانب  إلى  هذا 
سوق العمل المستقبلية في كل تخصص، باÆضافة 
لفتح  واكتسابها  توافرها  الالزم  المهارات  نوعية  إلى 
عن  الباحثين  أمام  وجديدة  حقيقية  عمل  فرص 
وظائف، ولعل من أبرز ما قامت به الحكومة المصرية 
في تعزيز تطوير وتعليم مهارات الطالب والخريجين 
في مجال تحليل البيانات الضخمة هو محاولة عقد 
منصة   مثل  وعالمية،  دولية  منصات  مع  شراكات 
دراسية  منًحا  تقدم  والتي   ،www.udacity.com
ا عن بعد تحديًدا في ثالثة مجاالت  للتعليم إلكترونًيّ
هذه  المعاصر  واقعنا  في  بكثرة  عليها  الطلب  يزداد 
الرقمي،  والتسويق  البيانات،  تحليل  وهي:  ا�يام؛ 

وتصميم وإنشاء المواقع اÆلكترونية.  

التضامن  وهيئات  وزارات  تقدمه  ما  مجال  في  أما 
بالغ  دوًرا  الضخمة  للبيانات  أن  نجد  االجتماعي، 
ا�همية في هذا الصدد على وجه الخصوص. فعلى 
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دور إدارة البيانات الضخمة في دعم ا�داء الحكومي 

ا كبيًرا في كمية البيانات الرقمية التي يمكن الحصول  ا وإدارًيّ يشهد العالم في عصرنا الحالي ِحراًكا علمًيّ
عليها من مختلف شبكات التواصل االجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها. وعليه، فإن توظيف هذه 
البيانات واستخدامها في اتخاذ القرارات الحكومية ليست بالفكرة الجديدة، ولكن يتم تسليط الضوء عليها 
اليوم بشكل أكثر وضوًحا من ذي قبل وبخاصة فيما يعرف بعصر البيانات الضخمة أو الـ Big Data. وتعد هذه 
ا �ي مجتمع قائم على المعرفة، وتأتي أهمية الموضوع من كون تحول العديد  البيانات مصدر قوة أساسًيّ
البيانات  من  قدر  أكبر  تخزين  على  كبير  بشكل  االعتماد  إلى  العالم  حول  الحكومية  والجهات  الهيئات  من 
سليم  نحو  على  الضخمة  البيانات  لتحليل  كان  ولما  لمواطنيها.  وفرص  خدمات  من  تقدمه  بما  المتعلقة 
تحليل  عملية  حظيـت  فقد  المستدامة،  واالقتصادية  المجتمعية  التنمية  تحقيق  في  القصوى  ا�همية 

البيانات الضخمة بترحيب كل من صانعي القرار، ومحللي الصناعات، ومحترفي ا�عمال والتسويق.  

التي  المطردة  السرعة  زيادة  هو  البيانات  تحليل  على  االعتماد  إلى  للتحول  الحكومات  يدفع  ما  أهم  ولعل 
تتولد بها البيانات المتاحة أمام متخذ القرار، وبتعميق النظر نجد أن هذا الكم الهائل من البيانات الضخمة 
في  وتوظيفها  وإدارتها  تحليلها  على  الحكومية  والهيئات  المؤسسات  قدرة  من  بكثير  أكبر  بسرعة  يتولد 
تتبع كل منها وزارة  الجهات والتي  إلى كل من هذه  المهمة. وبالنظر  القرارات االستراتيجية  عمليات تصنع 
مستقلة بذاتها، ففي النقاط التالية نعرض تصوًرا لما يمكن أن تقدمه تحليالت وإدارة البيانات الضخمة في 

كل جهة على حدة. 

في  ا�همية  شديد  دوًرا  تلعب  الضخمة  البيانات  أن  نجد  الصحة،  بملفات  يتعلق  فيما  المثال  سبيل  فعلى 
تحليل وتحديد طبيعة ا�مراض التي قد تصيب بعض المواطنين -ال قدر اò- في بعض المناطق وا�قاليم 
على  ا�قاليم  لتلك  الطبي  الدعم  توجيه  يتم  ثم  ومن  وا�وبئة.  ا�مراض  بيانات  خرائط  خالل  من  المختلفة 
ا�طباء  تخصصات  توزيع  إعادة  من  الصحة  وزارة  ذلك  ن  وُيمكِّ بل  ا�مراض،  تلك  لمكافحة  الخصوص  وجه 
للبيانات.  وتحليل  دراسة  دون  توزيعها  من  وفعالية  كفاءة  أكثر  بشكل  وا�دوية  وا�مصال  والمستشفيات 
صحية  كوارث  بأية  والتنبؤ  المستقبل  استقراء  يمكن  الضخمة  البيانات  استخدام  بتعزيز  أنه  ذلك  إلى  أِضف 
محتملة وتوجيه اÆدارات المعنية التخاذ جميع التدابير واÆجراءات الوقائية منها. باÆضافة إلى ذلك، تساعد 
المحلي  اÆنتاج  وتأمين  ا  محلًيّ إنتاجها  من  البد  التي  لÓدوية  الدوائي  التصنيع  عملية  في  الضخمة  البيانات 
الدائم منها والوقوف على ما سوف يتم استيراده من الخارج، وذلك تبًعا لخرائط البيانات المتعلقة با�مراض 

وا�وبئة المحتملة.  

أن  نجد  سوف  التعليمي،  بالقطاع  يتعلق  وفيما 
بتنفيذ  المعنية  الجهات  ن  تمكِّ الضخمة  البيانات 
سياسات التعليم على المستويين الجامعي وما قبل 
الجامعي. فنجد أن هذا النوع من البيانات يمكننا من 
وقاعات  الفصول  كثافة  تحديد  على  الوقوف 
المدارس  توزيع  إعادة  عليه  يترتب  مما  المحاضرات، 
تحديد  على  فقط  ا�مر  يقتصر  وال  والجامعات. 
في  التراكمي  التطور  تحديد  إلى  يمتد  بل  الكثافات، 
المستوى التعليمي لكل طالب، وبالتالي يتم تحديد 
التعليم  مراحل  في  المطلوبة  التدريسية  الكفاءات 
لربط  استراتيجية  خطة  وضع  يمكن  وهنا  المختلفة. 
بالمناهج  التربية  كليات  في  التدريسية  المناهج 
التعليم  مراحل  في  المتاحة  الجديدة  التعليمية 
معلمين  على  الحصول  يمكن  ثم  ومن  ا�ساسي، 
يتناسب  بما  التكنولوجية  التقنيات  بأحدث  مدججين 
الطالب.  من  الجديدة  ا�جيال  وقدرات  تطلعات  مع 
احتياجات  بيانات  بخريطة  يعرف  ما  جانب  إلى  هذا 
سوق العمل المستقبلية في كل تخصص، باÆضافة 
لفتح  واكتسابها  توافرها  الالزم  المهارات  نوعية  إلى 
عن  الباحثين  أمام  وجديدة  حقيقية  عمل  فرص 
وظائف، ولعل من أبرز ما قامت به الحكومة المصرية 
في تعزيز تطوير وتعليم مهارات الطالب والخريجين 
في مجال تحليل البيانات الضخمة هو محاولة عقد 
منصة   مثل  وعالمية،  دولية  منصات  مع  شراكات 
دراسية  منًحا  تقدم  والتي   ،www.udacity.com
ا عن بعد تحديًدا في ثالثة مجاالت  للتعليم إلكترونًيّ
هذه  المعاصر  واقعنا  في  بكثرة  عليها  الطلب  يزداد 
الرقمي،  والتسويق  البيانات،  تحليل  وهي:  ا�يام؛ 

وتصميم وإنشاء المواقع اÆلكترونية.  

التضامن  وهيئات  وزارات  تقدمه  ما  مجال  في  أما 
بالغ  دوًرا  الضخمة  للبيانات  أن  نجد  االجتماعي، 
ا�همية في هذا الصدد على وجه الخصوص. فعلى 

الضخمة  البيانات  توافرت  كلما  المثال،  سبيل 
الوزارة  استطاعت  وشمولية  دقة  أكثر  بشكل 
لمواردها  ا�مثل  التوزيع  من  المعنية  والهيئات 
العبء  لتخفيف  أكبر  وفعالية  بكفاءة 
االجتماعي عن كاهل مستحقي الدعم. وحتى 
يتسنى ذلك، البد من حصر شامل وشديد الدقة 
لجميع ا�سر والعائالت المستحقة للدعم حتى 
المقدمة  الخدمات  بين  الربط  عملية  بنجاح  تتم 
من  الكريمة  ا�سر  لهذه  جهة  من  أكثر  من 
خدمات مالية تابعة لوزارة التضامن بالتعاون مع 
دعم  إلى  باÆضافة  المالية،  وزارة  مخصصات 
وتأمين صحي بالتعاون مع وزارة الصحة، ودعم 
لذا،  التعليم.  وزارة  من  لهم  مخصص  تعليمي 
في  تساعد  استراتيجية  رؤية  وجود  من  فالبد 
الحالي  الوضع  وصف  مجرد  من  التحول  عملية 
التي  ا�سر  بعدد  والتنبؤ  التوقع  إلى  ا�سر  لتلك 
سوف تدخل في شريحة مستحقي الدعم في 
الشريحة  من  تخرج  التي  ا�خرى  ا�سر  مقابل 

نفسها.

المتاحة  الموارد  وتوزيع  إعداد  يمكن  وبالتالي 
بشكل أكثر فعالية بين المواطنين.  

الحكومات  تقوم  يوم  كل  فإن  وختاًما، 
لسياساتها  التخطيط  في  البيانات  باستخدام 
العامة المستقبلية التي من شأنها تنفيذ جميع 
واُ�طر  الزمنية  للجداول  طبًقا  الحكومة  برامج 
ذلك  لجعل  ولكن  ذلك.  لتنفيذ  الموضوعة 
أكبر  جمع  للحكومات  يتسنى  وحتى  ممكًنا، 
قدر ممكن من البيانات حول كل ما يتعلق بكل 
ذلك  يتم  أن  بد  ال  بمواطنيها،  الحياتية  الجوانب 
ثقة  لكسب  القانونية  المشروعية  من  إطار  في 
أن  فكرة  لدعم  ا؛  إعالمًيّ والترويج  المواطنين، 
بشكل  المواطن  يتيحها  التي  البيانات  جميع 
ليس  الحكومات،  تساعد  سوف  ودقيق  سليم 
له  المقدمة  الخدمات  كل  تحسين  في  فقط 
التنبؤ  إمكانية  إلى  ا�مر  يمتد  سوف  بل  ا،  حالًيّ
في  تظهر  قد  التي  المستقبلية  بالمتطلبات 

المستقبل ودرء أية مشكالت قد تظهر الحًقا.  

٢٤



مواردها أو بمعنى آخر الجاهزية بشـــكل احترافي في 
االستفادة من الموارد وكذلك بناء قدرة حقيقية على 
إدارة ا�زمـــات؛ �ن التنبـــؤ أصبح أســـهل وأدواته متاحة 

ويمكن تجهيزها. 

ال تنطـــوي أهميـــة التحـــول الرقمي علـــى الخدمات 
المصرفية والرعاية الصحية، ولكن نجده جلًيا في كل 
مناحي الحياة إلى جانب الخدمات المصرفية والرعاية 
الصحية في القطاع العـــام والتصنيع وبرامج الحماية 
االجتماعية والتأميـــن وإدارة ا�زمات والتعليم وغيرها.. 
ومن هـــذا اÆدراك والضـــرورة تبنى العديـــد من الدول 

استراتيجيات للتحول الرقمي. 

الرقمية، طبيعة  اعتبـــرت طبيعة الحكومـــة  وبالتالي 
متعـــددة متعلقة بأكثـــر من عامل وليســـت ظاهرة 
تقنيـــة أحادية المنظور، ولكن لتحقيـــق ا�هداف التي 
تســـعى إليها الحكومات والدول لهـــذا التحول فهي 
متنوعـــة اعتماًدا على هـــذا التعلق وطبيعـــة التحول 
وارتباطه بأكثر من عامل، فهي تشـــمل وتنطوي على 
الفاعلية والحكم الرشيد من خالل الشفافية وبالتالي 
المساءلة وزيادة ثقة المواطنين. إًذا فمن  خالل منظور 
متعدد التخصصات والرؤى، ومع التقدم التكنولوجي 
بشـــكل عـــام والتحـــول بشـــكل خاص فـــي تقديم 
الخدمات بشـــكل أكثر فاعلية وتتطور، سواء أكان من 
خالل شركات أم مؤسســـات القطاع الخاص والعام، 
نجد أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة للحكومات 
وبالتالي تبنـــى العديد من الدول اســـتراتيجيات رقمية 
وطنيـــة. وذلك لوصف محددات التحول التي تســـعى 
إليه الـــدول وعملهـــا الـــذي يعتمد علـــى العديد من 
التقنيـــات التكنولوجية. مع أخذ تلك الدول في االعتبار 
العقـــد االجتماعي  لطبيعتها كـــدول، ومن منظـــور 
بخصوص التحول الرقمي والذي يختلف عن محددات 
التحـــول الرقمي لتقديـــم الخدمـــات والمنتجات في 

البنوك ومؤسسات ا�عمال والقطاع الخاص. 

وبالرغم من اهتمام الدول بالتحول الرقمي واالعتماد 

أ . نورهان نهادي موسى 
مستشار قانوني 

الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية

التكاملية في التحول الرقمي 

ا في تقديم الخدمات والسلع. ونظًرا لتلك ا�همية أخذت  ا، بل وأساسًيّ إن العنصر البشـــري يلعب دوًرا مهًمّ
الشـــركات بالتركيز على هذا العنصر ا�ساسي في الوجود والمنافسة، بل تطوير العنصر البشري ذاته لبناء 
تنافسية حقيقية، وأخذ مصطلح الموارد البشرية في التوسع والتطور وما زال هذا التطوير ال ينقطع، ولكن 
بتداخل التكنولوجيا تغيرت النظرة إلى الموارد البشـــرية عما كانت عليـــه من قبل. ومع تطور المجتمعات 
والمؤسســـات االقتصادية أصبح االعتماد على الورق يقل مقارنة باستخدام الحاسب اÔلي أو الكمبيوتر، ثم 
أصبح لشـــبكات اÆنترنت أيًضا دور فعال وأساســـي ليس في تقديم السلع والخدمات فقط بل في مراحل 
إنتاج الســـلع والخدمات. ومع هذا التطوير أصبح هناك ضرورة لالنتقال إلى المرحلة الرقمية، واالعتماد على 
العنصر البشري بشـــكل أوحد، وهو التحول المعاصر إلى الكمبيوتر وهذا ما ُسمي" الرقمنة".  ومع التقدم 
التكنولوجـــي الهائـــل أدرك العديد من المؤسســـات االقتصادية ثـــم الحكومات أهمية االســـتفادة من 
التكنولوجيا، وأصبح العاملون في هذا المجال قادرين على تقديم حلول لزيادة الكفاءة والفعالية وبالتالي 
االســـتفادة من كم المعلومات الرقمية  التي أصبحت ضرورة ال غنى عنها، وهي ما ظلت تتطور لتصبح اÔن 
المعالجة الرقمية. ومن هنا تجلت الضرورة لتلك المؤسســـات Æعادة الهيكلة وإعادة تصميم ا�عمال من 
أجل االســـتفادة القصوى من الواقع المفروض، وهو الواقع الرقمي وبالتالي اســـتفادة الدول والحكومات 
التي أدركتها المؤسســـات االقتصاديـــة. ومن هنا أخذت الدول والحكومات بتطبيـــق التحول الرقمي فيما 

يتماشى مع طبيعتها؛ اعتماًدا على مفهوم العقد االجتماعي الذي يربطها مع شعوبها. 

سيتضح بشـــكل ســـريع التحول الرقمي بالنســـبة للحكومات وما إذا كانت مصر لحقت بالركاب وأدركت 
أهميـــة هذا التحـــول، ولكن هـــل يكفي فقـــط إدراك ا�هميـــة والقيام ببعـــض المبادرات اعتمـــاًدا على 
التكنولوجيـــا أو البد من تبني اســـتراتيجية للتحول الرقمي؟ وهل تبني اســـتراتيجية للتحول الرقمي كافًيا 

لالستفادة من مبدأ التحول الرقمي؟
وبالحديث عن التكنولوجيا بشـــكل عام وتكنولوجيا المعلومات بشـــكل خاص تعاظم في اÔونة ا�خيرة 
الحديث عن التحول الرقمي، وطرأت مفاهيم جديدة مثل الحكومة اÆلكترونية أو الرقمية وأحياًنا الذكية. 
وللتعرف على ما إذا كانت مصر على الخريطة الرقمية تجدر اÆشارة هنا إلى التعرف على معنى الحكومة 
الرقميـــة وأهميتهـــا، خاصة ونحن بصـــدد الجمهورية الجديـــدة وتبني خطوات ســـريعة وفعالة للتقدم 
واالزدهار االقتصادي واالجتماعي. مع العلم أن االســـتفادة من التحول الرقمي ال تكمن في االستفادة من 
كـــم المعلومـــات الهائل التي تحصل عليـــه بالضرورة، ولكن أيًضـــا في تجنب الـــدول والحكومات Æهدار 

في المجال إال لخلق بيئة آمنة تحتوي أيًضا على لوائح 
واضحة لتحقيـــق العدالة والمســـاواة وتحافظ على 

الخصوصية وتجابه الفساد. 

في النهاية، إلى جانب القوانين والتشريعات ال بد من 
العمل حـــول التحـــول الرقمي في الدولـــة المصرية 
التكامل المســـتمر  بشـــكل تكاملي بحيث يســـاعد 
للتقنيات الجديدة (مثل الحوســـبة السحابية ووسائل 
الهاتف المحمول)  التواصل االجتماعي وتكنولوجيـــا 
في الحيـــاة اليومية لÓفراد والشـــركات والحكومات 
علـــى انفتاح الحكومات وإحداث أشـــكال جديدة من 
المشـــاركة العامة والعالقـــات التي تتجـــاوز العامة 
والخاصـــة. وتوفر هذه البيئة الرقميـــة الجديدة فرًصا 
لمزيد من العالقات التعاونية والتشاركية التي تسمح 
المواطنيـــن  (أي  المعنييـــن  المصلحـــة  �صحـــاب 
والشـــركات والمنظمـــات غير الحكومية)، بتشـــكيل 
ا�ولويات السياســـية بنشـــاط، والتعاون في تصميم 
الخدمات العامة والمشـــاركة فـــي تقديمها لتوفير 
المزيـــد من االتســـاق والحلول المتكاملـــة للتحديات 
نـــة رقمًيا وإنتاج  المعقدة. وتعمل المشـــاركة الُممكَّ
الخدمات على تغيير توقعات الناس بشأن عالقاتهم 
مع الحكومات. ونتيجة لذلك، هناك حاجة إلى مناهج 
جديـــدة للحوكمـــة العامـــة لدعـــم التحـــول مـــن 
المواطنيـــن  احتياجـــات  تتوقـــع  التـــي  الحكومـــات 
إلى  المواطن)  المتمحـــور حـــول  (النهج  والشـــركات 
المواطنين والشركات التي تحدد احتياجاتها الخاصة 
ومعالجتها بالشـــراكة مع الحكومـــات (الُنهج التي 
يقودهـــا المواطـــن). وإلـــى جانب هـــذا المنظور من 
التكامـــل، ال بـــد مـــن أن يتـــم التكامل بيـــن أصحاب 
المصالـــح والجهـــات المعنيـــة في تطبيـــق وتحقيق 
التحول الرقمي، سواء وزارات أو هيئات والتي من خالل 
هذا التكامل ســـتتمكن الدولـــة المصرية من تحقيق 
مؤشرات الجمهورية الجديدة بأقل تكلفة وفي أقل 

وقت وبشكل أكثر فاعلية.

تحقيقها إلى أهداف اســـتراتيجية ٢٠٣٠ بشـــكل عام 
والتحول الرقمي بشكل خاص. 

ومن الجدير بالذكر، أنه بالرغم من التحديات، فإن ٢٠٢٠ 
قدمـــت قانـــون رقـــم ١٩٤ الخـــاص بتنظيـــم البنك 
المركـــزي وبا�خـــص بالتكنولوجيـــا المالية وكذلك 
قانون حماية البيانات الشـــخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، 
وبناًء على ما تقدم البد من دعم التوجه االقتصادي 
واالجتماعـــي واحتـــرام التطور الســـريع فـــي البيئة 
التكنولوجية عـــن طريق تقديم قوانين أكثر فاعلية 
وداعمـــة تخلـــق بيئـــة تشـــريعية آمنة، وذلـــك أيًضا 
لتخفيف العبء على عاتق الدولة المصرية  لتحقيق 
امتثال حقيقي، وبناء ســـحابة ذكية  تكون مدعومة 
وجديـــرة بالثقة، وهذا ما ســـوف يتـــم تحقيقه من 
خالل التكامل بيـــن البعد القانونـــي والبعد التقني 
لخلـــق مجتمـــع أكثـــر أماًنـــا. وبالرغم مـــن تداخل 
المكون الدولي فـــي مســـاءلة التكنولوجيا واعتبار 
اÆنترنـــت وســـيًطا عامـــًلا، فعليه ال يمكـــن إنكار أن 
المتطلبات المتعلقة باالمتثال معقدة جًدا أكثر مما 
يبـــدو ودقيقة. وكما ذكرنا أن المكون الدولي يلعب 
دوًرا شبه أساسي في تلك العالقات وبالتالي تختلف 
وتظهر  القضائي  واالختصـــاص  القانونيـــة  ا�نظمة 
العديد من الشركات عابرة القارات لتلعب دوًرا فعاًلا 
يحقق نوًعا من التوحد فـــي المفاهيم ويخلق بيئة 
أحادية كمرجعية، بحيـــث تخلق في هذا المجال ما 
يعرف بشهادات االمتثال، والتي يتم اعتمادها دولًيا 
وتصبح أكثر شمولية و انتشـــاًرا. وهذا يؤكد أننا لسنا 

وفكرة التعامل مع االســـتراتيجيات والتي تحتاج إلى 
التنقيح المســـتمر تأتي في إطار التكامل، بمعنى أن 
التحـــول الرقمي لن يحقق مبتغـــاه إال بالتكامل بين 
مكونات الدولة بحيث ال يعمل كل صاحب مصلحة 
بمعزل عن اÔخر، آخذين فـــي االعتبار التوجه الدولي 
الدقيـــق فـــي التفرقة بيـــن الحكومـــة اÆلكترونية 

والحكومة الرقمية.

لحقت الدولة المصرية بهذا الركاب، سواء من خالل 
تبني استراتيجية لها رؤية شـــاملة والتي من خاللها 
تم تدشـــين أولـــى الخطوات المدروســـة فـــي بناء 
مجتمـــع وبيئة رقميـــة مكتملـــة ا�ركان. ومن هذه 
الخطـــوات كانـــت الخطـــوة ا�ولـــى التـــي البد من 
الوقوف علـــى أرض صلبة مـــن الناحية التشـــريعية 
التشـــريعية  الســـلطة  قدمت  وبالتالي  والقانونيـــة 
مجموعة قوانين -والتي ما زلنا في طور تطويرها- 
ولكن مـــا زالت البيئة التشـــريعية تحتاج إلى مواءمة 
من خالل استصدار تشريعات أكثر فاعلية من ناحية 
التطبيـــق ومتوازية مع باقي التشـــريعات إلى جانب 
مواكبـــة التطـــور الســـريع الـــذي تحظى بـــه البيئة 
التكنولوجية أو التقنية، وهذا الذي ســـيؤدي إلى أمن 
فعال وامتثال قوي وحقيقي. ومن تلك التشريعات 
والقوانين، قانون تنظيم االتصاالت رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ 
وقانون التوقيع اÆلكتروني رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ والذي 
ســـيصبح له ضرورة قويـــة ليس في عالـــم ا�عمال 
فقـــط، ولكن ما زال هذا القانـــون والئحته التنفيذية 
يحتاجان إلى اهتمام من الناحية التنفيذية بشـــكل 
أقـــوى. إلى جانب أحد القوانين التـــي لها صلة قوية 
االقتصـــادي  واالزدهـــار  الرقمـــي  التحـــول  بمبـــدأ 
واالجتماعـــي والتي تســـاهم فـــي تحقيقهم هو 
قانون الملكيـــة الفكرية رقم ٨٢ لســـنة ٢٠٠٢ والذي 
حان الوقـــت اÔن من النظـــرة إليه بتمعـــن وتدقيق 
لتغيير العديد من نصوصه؛ لمواكبة التوجه الدولي 
السياســـية في  القيادة  وكذلك لمســـاعدة ودعم 
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مواردها أو بمعنى آخر الجاهزية بشـــكل احترافي في 
االستفادة من الموارد وكذلك بناء قدرة حقيقية على 
إدارة ا�زمـــات؛ �ن التنبـــؤ أصبح أســـهل وأدواته متاحة 

ويمكن تجهيزها. 

ال تنطـــوي أهميـــة التحـــول الرقمي علـــى الخدمات 
المصرفية والرعاية الصحية، ولكن نجده جلًيا في كل 
مناحي الحياة إلى جانب الخدمات المصرفية والرعاية 
الصحية في القطاع العـــام والتصنيع وبرامج الحماية 
االجتماعية والتأميـــن وإدارة ا�زمات والتعليم وغيرها.. 
ومن هـــذا اÆدراك والضـــرورة تبنى العديـــد من الدول 

استراتيجيات للتحول الرقمي. 

الرقمية، طبيعة  اعتبـــرت طبيعة الحكومـــة  وبالتالي 
متعـــددة متعلقة بأكثـــر من عامل وليســـت ظاهرة 
تقنيـــة أحادية المنظور، ولكن لتحقيـــق ا�هداف التي 
تســـعى إليها الحكومات والدول لهـــذا التحول فهي 
متنوعـــة اعتماًدا على هـــذا التعلق وطبيعـــة التحول 
وارتباطه بأكثر من عامل، فهي تشـــمل وتنطوي على 
الفاعلية والحكم الرشيد من خالل الشفافية وبالتالي 
المساءلة وزيادة ثقة المواطنين. إًذا فمن  خالل منظور 
متعدد التخصصات والرؤى، ومع التقدم التكنولوجي 
بشـــكل عـــام والتحـــول بشـــكل خاص فـــي تقديم 
الخدمات بشـــكل أكثر فاعلية وتتطور، سواء أكان من 
خالل شركات أم مؤسســـات القطاع الخاص والعام، 
نجد أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة للحكومات 
وبالتالي تبنـــى العديد من الدول اســـتراتيجيات رقمية 
وطنيـــة. وذلك لوصف محددات التحول التي تســـعى 
إليه الـــدول وعملهـــا الـــذي يعتمد علـــى العديد من 
التقنيـــات التكنولوجية. مع أخذ تلك الدول في االعتبار 
العقـــد االجتماعي  لطبيعتها كـــدول، ومن منظـــور 
بخصوص التحول الرقمي والذي يختلف عن محددات 
التحـــول الرقمي لتقديـــم الخدمـــات والمنتجات في 

البنوك ومؤسسات ا�عمال والقطاع الخاص. 

وبالرغم من اهتمام الدول بالتحول الرقمي واالعتماد 

على تحسين الجودة وتسهيل نقاط االتصال وأيًضا 
وعيها بفوائد التحول الرقمي، فإن هذا ال ينبغي أن 
يطلق عنانه من خالل برامج تقنية للحماية فقط أي 
تكنولوجيـــا  تقنيـــات  علـــى  االعتمـــاد  يمكـــن  ال 
المعلومات في حماية مقدرات التحول الرقمي أو 
ما يمكـــن أن يترتب عليـــه، وبالتالي البـــد من عمل 
التحول الرقمي في إطار تشريعي يعطي الفرصة 

لالمتثال وتحقيق ا�من ويحقق الشفافية. 

ولتوضيح إلى أي مدى أصبح التحول الرقمي ضرورة 
ال يمكـــن االســـتغناء عنـــه أو التأخر فـــي تحقيقه 
بشـــكل فعال وإرادة حقيقية، نجـــد أن العديد من 
الدراســـات أوضحت أن شركات العالم تستثمر في 
تطوير تقنيات التحول الرقمي وأصبح التطوير فيها 
غاية ووســـيلة للتنافســـية، ســـواء على المستوى 
المحلـــي أو الدولـــي. من ناحية أخـــرى فيما يخص 
الـــدول  تلـــك  تبنـــي  جانـــب  إلـــى  الحكومـــات، 
الســـتراتيجيات رقميـــة، فإنها لم تكتـــِف بل بدأت 
باالســـتثمار في تطوير التقنيـــات وا�هم هنا إدراك 
العديـــد مـــن الحكومـــات �هميـــة نهـــج التحول 
وأساســـياته واعتماد الحوكمـــة والتنظيم وإدراك 
بعـــد الحماية وآثار هـــذا التحول علـــى المواطنين 
والمجتمع. وبالتالي هنـــاك نوع من التغيير الجذري 
في التوقعات حيال هذا التغير، وأصبح هناك ضرورة 
التشـــريعية والقانونية لنظام حماية  ملحة لÓطر 
فعال ليس اعتماًدا علـــى التقنيات وتطورها. وهذا 
الـــركاب لحقت بـــه الدولـــة المصرية فـــي فهم 
التحول الرقمـــي وآلياته وضرورة التطوير الســـريع 
فيه تماشًيا مع أطر تشـــريعية وقانونية قوية مما 
سيســـهم في فاعليـــة التحول الرقمـــي وأهداف 
الحوكمـــة وزيادة الشـــفافية والنزاهـــة. ليس هذا 
الدولـــة المصرية تعمـــل بجميع  فحســـب، فـــإن 
مؤسســـاتها على التنمية االجتماعية واالقتصادية 
وزيادة ثقة المواطنين، ومما ال يدع مجاًلا للشك أن 
مصر اســـتطاعت أن تحقق فـــي كل تلك الملفات 

نتائج ملموسة.

التكاملية في التحول الرقمي 

ا في تقديم الخدمات والسلع. ونظًرا لتلك ا�همية أخذت  ا، بل وأساسًيّ إن العنصر البشـــري يلعب دوًرا مهًمّ
الشـــركات بالتركيز على هذا العنصر ا�ساسي في الوجود والمنافسة، بل تطوير العنصر البشري ذاته لبناء 
تنافسية حقيقية، وأخذ مصطلح الموارد البشرية في التوسع والتطور وما زال هذا التطوير ال ينقطع، ولكن 
بتداخل التكنولوجيا تغيرت النظرة إلى الموارد البشـــرية عما كانت عليـــه من قبل. ومع تطور المجتمعات 
والمؤسســـات االقتصادية أصبح االعتماد على الورق يقل مقارنة باستخدام الحاسب اÔلي أو الكمبيوتر، ثم 
أصبح لشـــبكات اÆنترنت أيًضا دور فعال وأساســـي ليس في تقديم السلع والخدمات فقط بل في مراحل 
إنتاج الســـلع والخدمات. ومع هذا التطوير أصبح هناك ضرورة لالنتقال إلى المرحلة الرقمية، واالعتماد على 
العنصر البشري بشـــكل أوحد، وهو التحول المعاصر إلى الكمبيوتر وهذا ما ُسمي" الرقمنة".  ومع التقدم 
التكنولوجـــي الهائـــل أدرك العديد من المؤسســـات االقتصادية ثـــم الحكومات أهمية االســـتفادة من 
التكنولوجيا، وأصبح العاملون في هذا المجال قادرين على تقديم حلول لزيادة الكفاءة والفعالية وبالتالي 
االســـتفادة من كم المعلومات الرقمية  التي أصبحت ضرورة ال غنى عنها، وهي ما ظلت تتطور لتصبح اÔن 
المعالجة الرقمية. ومن هنا تجلت الضرورة لتلك المؤسســـات Æعادة الهيكلة وإعادة تصميم ا�عمال من 
أجل االســـتفادة القصوى من الواقع المفروض، وهو الواقع الرقمي وبالتالي اســـتفادة الدول والحكومات 
التي أدركتها المؤسســـات االقتصاديـــة. ومن هنا أخذت الدول والحكومات بتطبيـــق التحول الرقمي فيما 

يتماشى مع طبيعتها؛ اعتماًدا على مفهوم العقد االجتماعي الذي يربطها مع شعوبها. 

سيتضح بشـــكل ســـريع التحول الرقمي بالنســـبة للحكومات وما إذا كانت مصر لحقت بالركاب وأدركت 
أهميـــة هذا التحـــول، ولكن هـــل يكفي فقـــط إدراك ا�هميـــة والقيام ببعـــض المبادرات اعتمـــاًدا على 
التكنولوجيـــا أو البد من تبني اســـتراتيجية للتحول الرقمي؟ وهل تبني اســـتراتيجية للتحول الرقمي كافًيا 

لالستفادة من مبدأ التحول الرقمي؟
وبالحديث عن التكنولوجيا بشـــكل عام وتكنولوجيا المعلومات بشـــكل خاص تعاظم في اÔونة ا�خيرة 
الحديث عن التحول الرقمي، وطرأت مفاهيم جديدة مثل الحكومة اÆلكترونية أو الرقمية وأحياًنا الذكية. 
وللتعرف على ما إذا كانت مصر على الخريطة الرقمية تجدر اÆشارة هنا إلى التعرف على معنى الحكومة 
الرقميـــة وأهميتهـــا، خاصة ونحن بصـــدد الجمهورية الجديـــدة وتبني خطوات ســـريعة وفعالة للتقدم 
واالزدهار االقتصادي واالجتماعي. مع العلم أن االســـتفادة من التحول الرقمي ال تكمن في االستفادة من 
كـــم المعلومـــات الهائل التي تحصل عليـــه بالضرورة، ولكن أيًضـــا في تجنب الـــدول والحكومات Æهدار 

في المجال إال لخلق بيئة آمنة تحتوي أيًضا على لوائح 
واضحة لتحقيـــق العدالة والمســـاواة وتحافظ على 

الخصوصية وتجابه الفساد. 

في النهاية، إلى جانب القوانين والتشريعات ال بد من 
العمل حـــول التحـــول الرقمي في الدولـــة المصرية 
التكامل المســـتمر  بشـــكل تكاملي بحيث يســـاعد 
للتقنيات الجديدة (مثل الحوســـبة السحابية ووسائل 
الهاتف المحمول)  التواصل االجتماعي وتكنولوجيـــا 
في الحيـــاة اليومية لÓفراد والشـــركات والحكومات 
علـــى انفتاح الحكومات وإحداث أشـــكال جديدة من 
المشـــاركة العامة والعالقـــات التي تتجـــاوز العامة 
والخاصـــة. وتوفر هذه البيئة الرقميـــة الجديدة فرًصا 
لمزيد من العالقات التعاونية والتشاركية التي تسمح 
المواطنيـــن  (أي  المعنييـــن  المصلحـــة  �صحـــاب 
والشـــركات والمنظمـــات غير الحكومية)، بتشـــكيل 
ا�ولويات السياســـية بنشـــاط، والتعاون في تصميم 
الخدمات العامة والمشـــاركة فـــي تقديمها لتوفير 
المزيـــد من االتســـاق والحلول المتكاملـــة للتحديات 
نـــة رقمًيا وإنتاج  المعقدة. وتعمل المشـــاركة الُممكَّ
الخدمات على تغيير توقعات الناس بشأن عالقاتهم 
مع الحكومات. ونتيجة لذلك، هناك حاجة إلى مناهج 
جديـــدة للحوكمـــة العامـــة لدعـــم التحـــول مـــن 
المواطنيـــن  احتياجـــات  تتوقـــع  التـــي  الحكومـــات 
إلى  المواطن)  المتمحـــور حـــول  (النهج  والشـــركات 
المواطنين والشركات التي تحدد احتياجاتها الخاصة 
ومعالجتها بالشـــراكة مع الحكومـــات (الُنهج التي 
يقودهـــا المواطـــن). وإلـــى جانب هـــذا المنظور من 
التكامـــل، ال بـــد مـــن أن يتـــم التكامل بيـــن أصحاب 
المصالـــح والجهـــات المعنيـــة في تطبيـــق وتحقيق 
التحول الرقمي، سواء وزارات أو هيئات والتي من خالل 
هذا التكامل ســـتتمكن الدولـــة المصرية من تحقيق 
مؤشرات الجمهورية الجديدة بأقل تكلفة وفي أقل 

وقت وبشكل أكثر فاعلية.

تحقيقها إلى أهداف اســـتراتيجية ٢٠٣٠ بشـــكل عام 
والتحول الرقمي بشكل خاص. 

ومن الجدير بالذكر، أنه بالرغم من التحديات، فإن ٢٠٢٠ 
قدمـــت قانـــون رقـــم ١٩٤ الخـــاص بتنظيـــم البنك 
المركـــزي وبا�خـــص بالتكنولوجيـــا المالية وكذلك 
قانون حماية البيانات الشـــخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، 
وبناًء على ما تقدم البد من دعم التوجه االقتصادي 
واالجتماعـــي واحتـــرام التطور الســـريع فـــي البيئة 
التكنولوجية عـــن طريق تقديم قوانين أكثر فاعلية 
وداعمـــة تخلـــق بيئـــة تشـــريعية آمنة، وذلـــك أيًضا 
لتخفيف العبء على عاتق الدولة المصرية  لتحقيق 
امتثال حقيقي، وبناء ســـحابة ذكية  تكون مدعومة 
وجديـــرة بالثقة، وهذا ما ســـوف يتـــم تحقيقه من 
خالل التكامل بيـــن البعد القانونـــي والبعد التقني 
لخلـــق مجتمـــع أكثـــر أماًنـــا. وبالرغم مـــن تداخل 
المكون الدولي فـــي مســـاءلة التكنولوجيا واعتبار 
اÆنترنـــت وســـيًطا عامـــًلا، فعليه ال يمكـــن إنكار أن 
المتطلبات المتعلقة باالمتثال معقدة جًدا أكثر مما 
يبـــدو ودقيقة. وكما ذكرنا أن المكون الدولي يلعب 
دوًرا شبه أساسي في تلك العالقات وبالتالي تختلف 
وتظهر  القضائي  واالختصـــاص  القانونيـــة  ا�نظمة 
العديد من الشركات عابرة القارات لتلعب دوًرا فعاًلا 
يحقق نوًعا من التوحد فـــي المفاهيم ويخلق بيئة 
أحادية كمرجعية، بحيـــث تخلق في هذا المجال ما 
يعرف بشهادات االمتثال، والتي يتم اعتمادها دولًيا 
وتصبح أكثر شمولية و انتشـــاًرا. وهذا يؤكد أننا لسنا 

وفكرة التعامل مع االســـتراتيجيات والتي تحتاج إلى 
التنقيح المســـتمر تأتي في إطار التكامل، بمعنى أن 
التحـــول الرقمي لن يحقق مبتغـــاه إال بالتكامل بين 
مكونات الدولة بحيث ال يعمل كل صاحب مصلحة 
بمعزل عن اÔخر، آخذين فـــي االعتبار التوجه الدولي 
الدقيـــق فـــي التفرقة بيـــن الحكومـــة اÆلكترونية 

والحكومة الرقمية.

لحقت الدولة المصرية بهذا الركاب، سواء من خالل 
تبني استراتيجية لها رؤية شـــاملة والتي من خاللها 
تم تدشـــين أولـــى الخطوات المدروســـة فـــي بناء 
مجتمـــع وبيئة رقميـــة مكتملـــة ا�ركان. ومن هذه 
الخطـــوات كانـــت الخطـــوة ا�ولـــى التـــي البد من 
الوقوف علـــى أرض صلبة مـــن الناحية التشـــريعية 
التشـــريعية  الســـلطة  قدمت  وبالتالي  والقانونيـــة 
مجموعة قوانين -والتي ما زلنا في طور تطويرها- 
ولكن مـــا زالت البيئة التشـــريعية تحتاج إلى مواءمة 
من خالل استصدار تشريعات أكثر فاعلية من ناحية 
التطبيـــق ومتوازية مع باقي التشـــريعات إلى جانب 
مواكبـــة التطـــور الســـريع الـــذي تحظى بـــه البيئة 
التكنولوجية أو التقنية، وهذا الذي ســـيؤدي إلى أمن 
فعال وامتثال قوي وحقيقي. ومن تلك التشريعات 
والقوانين، قانون تنظيم االتصاالت رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ 
وقانون التوقيع اÆلكتروني رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ والذي 
ســـيصبح له ضرورة قويـــة ليس في عالـــم ا�عمال 
فقـــط، ولكن ما زال هذا القانـــون والئحته التنفيذية 
يحتاجان إلى اهتمام من الناحية التنفيذية بشـــكل 
أقـــوى. إلى جانب أحد القوانين التـــي لها صلة قوية 
االقتصـــادي  واالزدهـــار  الرقمـــي  التحـــول  بمبـــدأ 
واالجتماعـــي والتي تســـاهم فـــي تحقيقهم هو 
قانون الملكيـــة الفكرية رقم ٨٢ لســـنة ٢٠٠٢ والذي 
حان الوقـــت اÔن من النظـــرة إليه بتمعـــن وتدقيق 
لتغيير العديد من نصوصه؛ لمواكبة التوجه الدولي 
السياســـية في  القيادة  وكذلك لمســـاعدة ودعم 
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مواردها أو بمعنى آخر الجاهزية بشـــكل احترافي في 
االستفادة من الموارد وكذلك بناء قدرة حقيقية على 
إدارة ا�زمـــات؛ �ن التنبـــؤ أصبح أســـهل وأدواته متاحة 

ويمكن تجهيزها. 

ال تنطـــوي أهميـــة التحـــول الرقمي علـــى الخدمات 
المصرفية والرعاية الصحية، ولكن نجده جلًيا في كل 
مناحي الحياة إلى جانب الخدمات المصرفية والرعاية 
الصحية في القطاع العـــام والتصنيع وبرامج الحماية 
االجتماعية والتأميـــن وإدارة ا�زمات والتعليم وغيرها.. 
ومن هـــذا اÆدراك والضـــرورة تبنى العديـــد من الدول 

استراتيجيات للتحول الرقمي. 

الرقمية، طبيعة  اعتبـــرت طبيعة الحكومـــة  وبالتالي 
متعـــددة متعلقة بأكثـــر من عامل وليســـت ظاهرة 
تقنيـــة أحادية المنظور، ولكن لتحقيـــق ا�هداف التي 
تســـعى إليها الحكومات والدول لهـــذا التحول فهي 
متنوعـــة اعتماًدا على هـــذا التعلق وطبيعـــة التحول 
وارتباطه بأكثر من عامل، فهي تشـــمل وتنطوي على 
الفاعلية والحكم الرشيد من خالل الشفافية وبالتالي 
المساءلة وزيادة ثقة المواطنين. إًذا فمن  خالل منظور 
متعدد التخصصات والرؤى، ومع التقدم التكنولوجي 
بشـــكل عـــام والتحـــول بشـــكل خاص فـــي تقديم 
الخدمات بشـــكل أكثر فاعلية وتتطور، سواء أكان من 
خالل شركات أم مؤسســـات القطاع الخاص والعام، 
نجد أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة للحكومات 
وبالتالي تبنـــى العديد من الدول اســـتراتيجيات رقمية 
وطنيـــة. وذلك لوصف محددات التحول التي تســـعى 
إليه الـــدول وعملهـــا الـــذي يعتمد علـــى العديد من 
التقنيـــات التكنولوجية. مع أخذ تلك الدول في االعتبار 
العقـــد االجتماعي  لطبيعتها كـــدول، ومن منظـــور 
بخصوص التحول الرقمي والذي يختلف عن محددات 
التحـــول الرقمي لتقديـــم الخدمـــات والمنتجات في 

البنوك ومؤسسات ا�عمال والقطاع الخاص. 

وبالرغم من اهتمام الدول بالتحول الرقمي واالعتماد 

التكاملية في التحول الرقمي 

ا في تقديم الخدمات والسلع. ونظًرا لتلك ا�همية أخذت  ا، بل وأساسًيّ إن العنصر البشـــري يلعب دوًرا مهًمّ
الشـــركات بالتركيز على هذا العنصر ا�ساسي في الوجود والمنافسة، بل تطوير العنصر البشري ذاته لبناء 
تنافسية حقيقية، وأخذ مصطلح الموارد البشرية في التوسع والتطور وما زال هذا التطوير ال ينقطع، ولكن 
بتداخل التكنولوجيا تغيرت النظرة إلى الموارد البشـــرية عما كانت عليـــه من قبل. ومع تطور المجتمعات 
والمؤسســـات االقتصادية أصبح االعتماد على الورق يقل مقارنة باستخدام الحاسب اÔلي أو الكمبيوتر، ثم 
أصبح لشـــبكات اÆنترنت أيًضا دور فعال وأساســـي ليس في تقديم السلع والخدمات فقط بل في مراحل 
إنتاج الســـلع والخدمات. ومع هذا التطوير أصبح هناك ضرورة لالنتقال إلى المرحلة الرقمية، واالعتماد على 
العنصر البشري بشـــكل أوحد، وهو التحول المعاصر إلى الكمبيوتر وهذا ما ُسمي" الرقمنة".  ومع التقدم 
التكنولوجـــي الهائـــل أدرك العديد من المؤسســـات االقتصادية ثـــم الحكومات أهمية االســـتفادة من 
التكنولوجيا، وأصبح العاملون في هذا المجال قادرين على تقديم حلول لزيادة الكفاءة والفعالية وبالتالي 
االســـتفادة من كم المعلومات الرقمية  التي أصبحت ضرورة ال غنى عنها، وهي ما ظلت تتطور لتصبح اÔن 
المعالجة الرقمية. ومن هنا تجلت الضرورة لتلك المؤسســـات Æعادة الهيكلة وإعادة تصميم ا�عمال من 
أجل االســـتفادة القصوى من الواقع المفروض، وهو الواقع الرقمي وبالتالي اســـتفادة الدول والحكومات 
التي أدركتها المؤسســـات االقتصاديـــة. ومن هنا أخذت الدول والحكومات بتطبيـــق التحول الرقمي فيما 

يتماشى مع طبيعتها؛ اعتماًدا على مفهوم العقد االجتماعي الذي يربطها مع شعوبها. 

سيتضح بشـــكل ســـريع التحول الرقمي بالنســـبة للحكومات وما إذا كانت مصر لحقت بالركاب وأدركت 
أهميـــة هذا التحـــول، ولكن هـــل يكفي فقـــط إدراك ا�هميـــة والقيام ببعـــض المبادرات اعتمـــاًدا على 
التكنولوجيـــا أو البد من تبني اســـتراتيجية للتحول الرقمي؟ وهل تبني اســـتراتيجية للتحول الرقمي كافًيا 

لالستفادة من مبدأ التحول الرقمي؟
وبالحديث عن التكنولوجيا بشـــكل عام وتكنولوجيا المعلومات بشـــكل خاص تعاظم في اÔونة ا�خيرة 
الحديث عن التحول الرقمي، وطرأت مفاهيم جديدة مثل الحكومة اÆلكترونية أو الرقمية وأحياًنا الذكية. 
وللتعرف على ما إذا كانت مصر على الخريطة الرقمية تجدر اÆشارة هنا إلى التعرف على معنى الحكومة 
الرقميـــة وأهميتهـــا، خاصة ونحن بصـــدد الجمهورية الجديـــدة وتبني خطوات ســـريعة وفعالة للتقدم 
واالزدهار االقتصادي واالجتماعي. مع العلم أن االســـتفادة من التحول الرقمي ال تكمن في االستفادة من 
كـــم المعلومـــات الهائل التي تحصل عليـــه بالضرورة، ولكن أيًضـــا في تجنب الـــدول والحكومات Æهدار 

التـــي واجهتها اÆدارة السياســـية،  التحديات  ومن 
أصبحـــت الدولـــة اÔن تعـــي أن تحســـين تقديـــم 
الخدمات وكفاءة القطاع العام يســـيران جنًبا إلى 
جنب للنمـــو االقتصـــادي والمســـاواة المجتمعية 
وإشراك المواطن. هذا اÆشراك الذي دفع مجموع 
الدول بشـــكل عام إلى توفير بيئة رقمية تشاركية 
وتشكيل ا�ولويات وخاصة ا�ولويات السياسية إلى 
جانب تحقيق التنافســـية بين ا�جهزة الحكومية، 
وذلـــك لتقديـــم ا�فضـــل للمجتمعات وتســـمح 
بتقديم ا�فضـــل �صحاب المصالح، ســـواء أكانوا 
مواطنين أم شـــركات أم حتى منظمات المجتمع 

المدني. 

لذلـــك ندعو إلـــى التعلم مـــن التجارب الســـابقة 
وانتهـــاج منهج جديـــد للحوكمة العامـــة؛ لدعم 
الدولة المصرية في هذا التحول والتي تتمحور في 
المقـــام ا�ول حـــول المواطـــن؛ �ن هنـــاك بعض 
المخاطـــر فـــي هـــذا الســـياق تقـــع علـــى عاتق 
الحكومات والتي من ناحية أخرى عليها االستعداد 
لهـــا والتوقـــع والتأقلم مـــع طبيعـــة التطور في 
مجال تكنولوجيا المعلومات والتي بالضرورة تؤدي 
إلى توقع متغيـــرات اجتماعيـــة، وبالتالي ال يمكن 
تبني اســـتراتيجية حتى وإن كانت رقمية دون إعادة 
النظر والفحص بشـــكل دوري والتأكد من المنهج 
الســـتخدام  التحتيـــة  البنيـــة  وجاهزيـــة  المتبـــع 
التكنولوجيا. وبالرغم من مجموعة المبادرات التي 
اتخذتهـــا الدولة المصرية وكذلـــك وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيـــا المعلومات إلى جانـــب إدراك العديد 
من الوزارات والهيئات تنفيذ اســـتراتيجية مصر ٢٠٣٠ 
فـــي االتصـــاالت وتكنولوجيا المعلومـــات با�بعاد 
الثالثة. وبالتالي التكيف مع الديناميكيات وســـرعة 
التطـــور التي تتم بواســـطة البيئـــة الرقمية وصنع 
سياســـات قوية وأكثر فاعلية تساهم في التطور 
والتنمية والتجديد بمنهجية أو وفًقا لرؤى مصطلح 
الجمهورية الجديدة التي تسعى القيادة لتحقيقه. 

في المجال إال لخلق بيئة آمنة تحتوي أيًضا على لوائح 
واضحة لتحقيـــق العدالة والمســـاواة وتحافظ على 

الخصوصية وتجابه الفساد. 

في النهاية، إلى جانب القوانين والتشريعات ال بد من 
العمل حـــول التحـــول الرقمي في الدولـــة المصرية 
التكامل المســـتمر  بشـــكل تكاملي بحيث يســـاعد 
للتقنيات الجديدة (مثل الحوســـبة السحابية ووسائل 
الهاتف المحمول)  التواصل االجتماعي وتكنولوجيـــا 
في الحيـــاة اليومية لÓفراد والشـــركات والحكومات 
علـــى انفتاح الحكومات وإحداث أشـــكال جديدة من 
المشـــاركة العامة والعالقـــات التي تتجـــاوز العامة 
والخاصـــة. وتوفر هذه البيئة الرقميـــة الجديدة فرًصا 
لمزيد من العالقات التعاونية والتشاركية التي تسمح 
المواطنيـــن  (أي  المعنييـــن  المصلحـــة  �صحـــاب 
والشـــركات والمنظمـــات غير الحكومية)، بتشـــكيل 
ا�ولويات السياســـية بنشـــاط، والتعاون في تصميم 
الخدمات العامة والمشـــاركة فـــي تقديمها لتوفير 
المزيـــد من االتســـاق والحلول المتكاملـــة للتحديات 
نـــة رقمًيا وإنتاج  المعقدة. وتعمل المشـــاركة الُممكَّ
الخدمات على تغيير توقعات الناس بشأن عالقاتهم 
مع الحكومات. ونتيجة لذلك، هناك حاجة إلى مناهج 
جديـــدة للحوكمـــة العامـــة لدعـــم التحـــول مـــن 
المواطنيـــن  احتياجـــات  تتوقـــع  التـــي  الحكومـــات 
إلى  المواطن)  المتمحـــور حـــول  (النهج  والشـــركات 
المواطنين والشركات التي تحدد احتياجاتها الخاصة 
ومعالجتها بالشـــراكة مع الحكومـــات (الُنهج التي 
يقودهـــا المواطـــن). وإلـــى جانب هـــذا المنظور من 
التكامـــل، ال بـــد مـــن أن يتـــم التكامل بيـــن أصحاب 
المصالـــح والجهـــات المعنيـــة في تطبيـــق وتحقيق 
التحول الرقمي، سواء وزارات أو هيئات والتي من خالل 
هذا التكامل ســـتتمكن الدولـــة المصرية من تحقيق 
مؤشرات الجمهورية الجديدة بأقل تكلفة وفي أقل 

وقت وبشكل أكثر فاعلية.

تحقيقها إلى أهداف اســـتراتيجية ٢٠٣٠ بشـــكل عام 
والتحول الرقمي بشكل خاص. 

ومن الجدير بالذكر، أنه بالرغم من التحديات، فإن ٢٠٢٠ 
قدمـــت قانـــون رقـــم ١٩٤ الخـــاص بتنظيـــم البنك 
المركـــزي وبا�خـــص بالتكنولوجيـــا المالية وكذلك 
قانون حماية البيانات الشـــخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، 
وبناًء على ما تقدم البد من دعم التوجه االقتصادي 
واالجتماعـــي واحتـــرام التطور الســـريع فـــي البيئة 
التكنولوجية عـــن طريق تقديم قوانين أكثر فاعلية 
وداعمـــة تخلـــق بيئـــة تشـــريعية آمنة، وذلـــك أيًضا 
لتخفيف العبء على عاتق الدولة المصرية  لتحقيق 
امتثال حقيقي، وبناء ســـحابة ذكية  تكون مدعومة 
وجديـــرة بالثقة، وهذا ما ســـوف يتـــم تحقيقه من 
خالل التكامل بيـــن البعد القانونـــي والبعد التقني 
لخلـــق مجتمـــع أكثـــر أماًنـــا. وبالرغم مـــن تداخل 
المكون الدولي فـــي مســـاءلة التكنولوجيا واعتبار 
اÆنترنـــت وســـيًطا عامـــًلا، فعليه ال يمكـــن إنكار أن 
المتطلبات المتعلقة باالمتثال معقدة جًدا أكثر مما 
يبـــدو ودقيقة. وكما ذكرنا أن المكون الدولي يلعب 
دوًرا شبه أساسي في تلك العالقات وبالتالي تختلف 
وتظهر  القضائي  واالختصـــاص  القانونيـــة  ا�نظمة 
العديد من الشركات عابرة القارات لتلعب دوًرا فعاًلا 
يحقق نوًعا من التوحد فـــي المفاهيم ويخلق بيئة 
أحادية كمرجعية، بحيـــث تخلق في هذا المجال ما 
يعرف بشهادات االمتثال، والتي يتم اعتمادها دولًيا 
وتصبح أكثر شمولية و انتشـــاًرا. وهذا يؤكد أننا لسنا 

وفكرة التعامل مع االســـتراتيجيات والتي تحتاج إلى 
التنقيح المســـتمر تأتي في إطار التكامل، بمعنى أن 
التحـــول الرقمي لن يحقق مبتغـــاه إال بالتكامل بين 
مكونات الدولة بحيث ال يعمل كل صاحب مصلحة 
بمعزل عن اÔخر، آخذين فـــي االعتبار التوجه الدولي 
الدقيـــق فـــي التفرقة بيـــن الحكومـــة اÆلكترونية 

والحكومة الرقمية.

لحقت الدولة المصرية بهذا الركاب، سواء من خالل 
تبني استراتيجية لها رؤية شـــاملة والتي من خاللها 
تم تدشـــين أولـــى الخطوات المدروســـة فـــي بناء 
مجتمـــع وبيئة رقميـــة مكتملـــة ا�ركان. ومن هذه 
الخطـــوات كانـــت الخطـــوة ا�ولـــى التـــي البد من 
الوقوف علـــى أرض صلبة مـــن الناحية التشـــريعية 
التشـــريعية  الســـلطة  قدمت  وبالتالي  والقانونيـــة 
مجموعة قوانين -والتي ما زلنا في طور تطويرها- 
ولكن مـــا زالت البيئة التشـــريعية تحتاج إلى مواءمة 
من خالل استصدار تشريعات أكثر فاعلية من ناحية 
التطبيـــق ومتوازية مع باقي التشـــريعات إلى جانب 
مواكبـــة التطـــور الســـريع الـــذي تحظى بـــه البيئة 
التكنولوجية أو التقنية، وهذا الذي ســـيؤدي إلى أمن 
فعال وامتثال قوي وحقيقي. ومن تلك التشريعات 
والقوانين، قانون تنظيم االتصاالت رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ 
وقانون التوقيع اÆلكتروني رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ والذي 
ســـيصبح له ضرورة قويـــة ليس في عالـــم ا�عمال 
فقـــط، ولكن ما زال هذا القانـــون والئحته التنفيذية 
يحتاجان إلى اهتمام من الناحية التنفيذية بشـــكل 
أقـــوى. إلى جانب أحد القوانين التـــي لها صلة قوية 
االقتصـــادي  واالزدهـــار  الرقمـــي  التحـــول  بمبـــدأ 
واالجتماعـــي والتي تســـاهم فـــي تحقيقهم هو 
قانون الملكيـــة الفكرية رقم ٨٢ لســـنة ٢٠٠٢ والذي 
حان الوقـــت اÔن من النظـــرة إليه بتمعـــن وتدقيق 
لتغيير العديد من نصوصه؛ لمواكبة التوجه الدولي 
السياســـية في  القيادة  وكذلك لمســـاعدة ودعم 
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مواردها أو بمعنى آخر الجاهزية بشـــكل احترافي في 
االستفادة من الموارد وكذلك بناء قدرة حقيقية على 
إدارة ا�زمـــات؛ �ن التنبـــؤ أصبح أســـهل وأدواته متاحة 

ويمكن تجهيزها. 

ال تنطـــوي أهميـــة التحـــول الرقمي علـــى الخدمات 
المصرفية والرعاية الصحية، ولكن نجده جلًيا في كل 
مناحي الحياة إلى جانب الخدمات المصرفية والرعاية 
الصحية في القطاع العـــام والتصنيع وبرامج الحماية 
االجتماعية والتأميـــن وإدارة ا�زمات والتعليم وغيرها.. 
ومن هـــذا اÆدراك والضـــرورة تبنى العديـــد من الدول 

استراتيجيات للتحول الرقمي. 

الرقمية، طبيعة  اعتبـــرت طبيعة الحكومـــة  وبالتالي 
متعـــددة متعلقة بأكثـــر من عامل وليســـت ظاهرة 
تقنيـــة أحادية المنظور، ولكن لتحقيـــق ا�هداف التي 
تســـعى إليها الحكومات والدول لهـــذا التحول فهي 
متنوعـــة اعتماًدا على هـــذا التعلق وطبيعـــة التحول 
وارتباطه بأكثر من عامل، فهي تشـــمل وتنطوي على 
الفاعلية والحكم الرشيد من خالل الشفافية وبالتالي 
المساءلة وزيادة ثقة المواطنين. إًذا فمن  خالل منظور 
متعدد التخصصات والرؤى، ومع التقدم التكنولوجي 
بشـــكل عـــام والتحـــول بشـــكل خاص فـــي تقديم 
الخدمات بشـــكل أكثر فاعلية وتتطور، سواء أكان من 
خالل شركات أم مؤسســـات القطاع الخاص والعام، 
نجد أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة للحكومات 
وبالتالي تبنـــى العديد من الدول اســـتراتيجيات رقمية 
وطنيـــة. وذلك لوصف محددات التحول التي تســـعى 
إليه الـــدول وعملهـــا الـــذي يعتمد علـــى العديد من 
التقنيـــات التكنولوجية. مع أخذ تلك الدول في االعتبار 
العقـــد االجتماعي  لطبيعتها كـــدول، ومن منظـــور 
بخصوص التحول الرقمي والذي يختلف عن محددات 
التحـــول الرقمي لتقديـــم الخدمـــات والمنتجات في 

البنوك ومؤسسات ا�عمال والقطاع الخاص. 

وبالرغم من اهتمام الدول بالتحول الرقمي واالعتماد 

التكاملية في التحول الرقمي 

ا في تقديم الخدمات والسلع. ونظًرا لتلك ا�همية أخذت  ا، بل وأساسًيّ إن العنصر البشـــري يلعب دوًرا مهًمّ
الشـــركات بالتركيز على هذا العنصر ا�ساسي في الوجود والمنافسة، بل تطوير العنصر البشري ذاته لبناء 
تنافسية حقيقية، وأخذ مصطلح الموارد البشرية في التوسع والتطور وما زال هذا التطوير ال ينقطع، ولكن 
بتداخل التكنولوجيا تغيرت النظرة إلى الموارد البشـــرية عما كانت عليـــه من قبل. ومع تطور المجتمعات 
والمؤسســـات االقتصادية أصبح االعتماد على الورق يقل مقارنة باستخدام الحاسب اÔلي أو الكمبيوتر، ثم 
أصبح لشـــبكات اÆنترنت أيًضا دور فعال وأساســـي ليس في تقديم السلع والخدمات فقط بل في مراحل 
إنتاج الســـلع والخدمات. ومع هذا التطوير أصبح هناك ضرورة لالنتقال إلى المرحلة الرقمية، واالعتماد على 
العنصر البشري بشـــكل أوحد، وهو التحول المعاصر إلى الكمبيوتر وهذا ما ُسمي" الرقمنة".  ومع التقدم 
التكنولوجـــي الهائـــل أدرك العديد من المؤسســـات االقتصادية ثـــم الحكومات أهمية االســـتفادة من 
التكنولوجيا، وأصبح العاملون في هذا المجال قادرين على تقديم حلول لزيادة الكفاءة والفعالية وبالتالي 
االســـتفادة من كم المعلومات الرقمية  التي أصبحت ضرورة ال غنى عنها، وهي ما ظلت تتطور لتصبح اÔن 
المعالجة الرقمية. ومن هنا تجلت الضرورة لتلك المؤسســـات Æعادة الهيكلة وإعادة تصميم ا�عمال من 
أجل االســـتفادة القصوى من الواقع المفروض، وهو الواقع الرقمي وبالتالي اســـتفادة الدول والحكومات 
التي أدركتها المؤسســـات االقتصاديـــة. ومن هنا أخذت الدول والحكومات بتطبيـــق التحول الرقمي فيما 

يتماشى مع طبيعتها؛ اعتماًدا على مفهوم العقد االجتماعي الذي يربطها مع شعوبها. 

سيتضح بشـــكل ســـريع التحول الرقمي بالنســـبة للحكومات وما إذا كانت مصر لحقت بالركاب وأدركت 
أهميـــة هذا التحـــول، ولكن هـــل يكفي فقـــط إدراك ا�هميـــة والقيام ببعـــض المبادرات اعتمـــاًدا على 
التكنولوجيـــا أو البد من تبني اســـتراتيجية للتحول الرقمي؟ وهل تبني اســـتراتيجية للتحول الرقمي كافًيا 

لالستفادة من مبدأ التحول الرقمي؟
وبالحديث عن التكنولوجيا بشـــكل عام وتكنولوجيا المعلومات بشـــكل خاص تعاظم في اÔونة ا�خيرة 
الحديث عن التحول الرقمي، وطرأت مفاهيم جديدة مثل الحكومة اÆلكترونية أو الرقمية وأحياًنا الذكية. 
وللتعرف على ما إذا كانت مصر على الخريطة الرقمية تجدر اÆشارة هنا إلى التعرف على معنى الحكومة 
الرقميـــة وأهميتهـــا، خاصة ونحن بصـــدد الجمهورية الجديـــدة وتبني خطوات ســـريعة وفعالة للتقدم 
واالزدهار االقتصادي واالجتماعي. مع العلم أن االســـتفادة من التحول الرقمي ال تكمن في االستفادة من 
كـــم المعلومـــات الهائل التي تحصل عليـــه بالضرورة، ولكن أيًضـــا في تجنب الـــدول والحكومات Æهدار 

في المجال إال لخلق بيئة آمنة تحتوي أيًضا على لوائح 
واضحة لتحقيـــق العدالة والمســـاواة وتحافظ على 

الخصوصية وتجابه الفساد. 

في النهاية، إلى جانب القوانين والتشريعات ال بد من 
العمل حـــول التحـــول الرقمي في الدولـــة المصرية 
التكامل المســـتمر  بشـــكل تكاملي بحيث يســـاعد 
للتقنيات الجديدة (مثل الحوســـبة السحابية ووسائل 
الهاتف المحمول)  التواصل االجتماعي وتكنولوجيـــا 
في الحيـــاة اليومية لÓفراد والشـــركات والحكومات 
علـــى انفتاح الحكومات وإحداث أشـــكال جديدة من 
المشـــاركة العامة والعالقـــات التي تتجـــاوز العامة 
والخاصـــة. وتوفر هذه البيئة الرقميـــة الجديدة فرًصا 
لمزيد من العالقات التعاونية والتشاركية التي تسمح 
المواطنيـــن  (أي  المعنييـــن  المصلحـــة  �صحـــاب 
والشـــركات والمنظمـــات غير الحكومية)، بتشـــكيل 
ا�ولويات السياســـية بنشـــاط، والتعاون في تصميم 
الخدمات العامة والمشـــاركة فـــي تقديمها لتوفير 
المزيـــد من االتســـاق والحلول المتكاملـــة للتحديات 
نـــة رقمًيا وإنتاج  المعقدة. وتعمل المشـــاركة الُممكَّ
الخدمات على تغيير توقعات الناس بشأن عالقاتهم 
مع الحكومات. ونتيجة لذلك، هناك حاجة إلى مناهج 
جديـــدة للحوكمـــة العامـــة لدعـــم التحـــول مـــن 
المواطنيـــن  احتياجـــات  تتوقـــع  التـــي  الحكومـــات 
إلى  المواطن)  المتمحـــور حـــول  (النهج  والشـــركات 
المواطنين والشركات التي تحدد احتياجاتها الخاصة 
ومعالجتها بالشـــراكة مع الحكومـــات (الُنهج التي 
يقودهـــا المواطـــن). وإلـــى جانب هـــذا المنظور من 
التكامـــل، ال بـــد مـــن أن يتـــم التكامل بيـــن أصحاب 
المصالـــح والجهـــات المعنيـــة في تطبيـــق وتحقيق 
التحول الرقمي، سواء وزارات أو هيئات والتي من خالل 
هذا التكامل ســـتتمكن الدولـــة المصرية من تحقيق 
مؤشرات الجمهورية الجديدة بأقل تكلفة وفي أقل 

وقت وبشكل أكثر فاعلية.

تحقيقها إلى أهداف اســـتراتيجية ٢٠٣٠ بشـــكل عام 
والتحول الرقمي بشكل خاص. 

ومن الجدير بالذكر، أنه بالرغم من التحديات، فإن ٢٠٢٠ 
قدمـــت قانـــون رقـــم ١٩٤ الخـــاص بتنظيـــم البنك 
المركـــزي وبا�خـــص بالتكنولوجيـــا المالية وكذلك 
قانون حماية البيانات الشـــخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، 
وبناًء على ما تقدم البد من دعم التوجه االقتصادي 
واالجتماعـــي واحتـــرام التطور الســـريع فـــي البيئة 
التكنولوجية عـــن طريق تقديم قوانين أكثر فاعلية 
وداعمـــة تخلـــق بيئـــة تشـــريعية آمنة، وذلـــك أيًضا 
لتخفيف العبء على عاتق الدولة المصرية  لتحقيق 
امتثال حقيقي، وبناء ســـحابة ذكية  تكون مدعومة 
وجديـــرة بالثقة، وهذا ما ســـوف يتـــم تحقيقه من 
خالل التكامل بيـــن البعد القانونـــي والبعد التقني 
لخلـــق مجتمـــع أكثـــر أماًنـــا. وبالرغم مـــن تداخل 
المكون الدولي فـــي مســـاءلة التكنولوجيا واعتبار 
اÆنترنـــت وســـيًطا عامـــًلا، فعليه ال يمكـــن إنكار أن 
المتطلبات المتعلقة باالمتثال معقدة جًدا أكثر مما 
يبـــدو ودقيقة. وكما ذكرنا أن المكون الدولي يلعب 
دوًرا شبه أساسي في تلك العالقات وبالتالي تختلف 
وتظهر  القضائي  واالختصـــاص  القانونيـــة  ا�نظمة 
العديد من الشركات عابرة القارات لتلعب دوًرا فعاًلا 
يحقق نوًعا من التوحد فـــي المفاهيم ويخلق بيئة 
أحادية كمرجعية، بحيـــث تخلق في هذا المجال ما 
يعرف بشهادات االمتثال، والتي يتم اعتمادها دولًيا 
وتصبح أكثر شمولية و انتشـــاًرا. وهذا يؤكد أننا لسنا 

وفكرة التعامل مع االســـتراتيجيات والتي تحتاج إلى 
التنقيح المســـتمر تأتي في إطار التكامل، بمعنى أن 
التحـــول الرقمي لن يحقق مبتغـــاه إال بالتكامل بين 
مكونات الدولة بحيث ال يعمل كل صاحب مصلحة 
بمعزل عن اÔخر، آخذين فـــي االعتبار التوجه الدولي 
الدقيـــق فـــي التفرقة بيـــن الحكومـــة اÆلكترونية 

والحكومة الرقمية.

لحقت الدولة المصرية بهذا الركاب، سواء من خالل 
تبني استراتيجية لها رؤية شـــاملة والتي من خاللها 
تم تدشـــين أولـــى الخطوات المدروســـة فـــي بناء 
مجتمـــع وبيئة رقميـــة مكتملـــة ا�ركان. ومن هذه 
الخطـــوات كانـــت الخطـــوة ا�ولـــى التـــي البد من 
الوقوف علـــى أرض صلبة مـــن الناحية التشـــريعية 
التشـــريعية  الســـلطة  قدمت  وبالتالي  والقانونيـــة 
مجموعة قوانين -والتي ما زلنا في طور تطويرها- 
ولكن مـــا زالت البيئة التشـــريعية تحتاج إلى مواءمة 
من خالل استصدار تشريعات أكثر فاعلية من ناحية 
التطبيـــق ومتوازية مع باقي التشـــريعات إلى جانب 
مواكبـــة التطـــور الســـريع الـــذي تحظى بـــه البيئة 
التكنولوجية أو التقنية، وهذا الذي ســـيؤدي إلى أمن 
فعال وامتثال قوي وحقيقي. ومن تلك التشريعات 
والقوانين، قانون تنظيم االتصاالت رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ 
وقانون التوقيع اÆلكتروني رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ والذي 
ســـيصبح له ضرورة قويـــة ليس في عالـــم ا�عمال 
فقـــط، ولكن ما زال هذا القانـــون والئحته التنفيذية 
يحتاجان إلى اهتمام من الناحية التنفيذية بشـــكل 
أقـــوى. إلى جانب أحد القوانين التـــي لها صلة قوية 
االقتصـــادي  واالزدهـــار  الرقمـــي  التحـــول  بمبـــدأ 
واالجتماعـــي والتي تســـاهم فـــي تحقيقهم هو 
قانون الملكيـــة الفكرية رقم ٨٢ لســـنة ٢٠٠٢ والذي 
حان الوقـــت اÔن من النظـــرة إليه بتمعـــن وتدقيق 
لتغيير العديد من نصوصه؛ لمواكبة التوجه الدولي 
السياســـية في  القيادة  وكذلك لمســـاعدة ودعم 
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VR & AR الواقع االفتراضي والواقع المعزز:

طريق  عن  تصنع  ا�بعاد  ثالثية  مجسمة  افتراضية  بيئة  هو   :(VR. Virtual Reality) االفتراضي  الواقع 
برمجيات الكمبيوتر من خالل نظارات الواقع االفتراضي VR headset مع االستعانة بتطبيقات خاصة 
من  انتقلت  كأنك   – افتراضي  آخر  بعالم  الحقيقي  العالم  حجب  يتم  وفيها  التقنية،  هذه  تدعم 
طريق  عن  معها  يتفاعل  افتراضية  بيئة  في  منغمًسا  المستخدم  ويكون    – آخر  مكان  إلى  مكان 
أجهزة استشعار خاصة تمكنه من محاكاة العديد من الحواس، مثل: الرؤية والسمع واللمس. أما 
مع  الحقيقي  العالم  خصائص  تدمج  تفاعلية  تقنية  فهو   :(AR Augmented Reality)المعزز الواقع 
عالم افتراضي بشكل ثنائي أو ثالثي ا�بعاد، مثل توليد صورة افتراضية أو أصوات أو معلومات نصية 
حقيقية  غير  اصطناعية  بيئة  يعرض  الذي  االفتراضي  الواقع  عكس  وعلى  الحقيقية.  البيئة  داخل 
بالكامل، فإن الواقع المعزز يعتمد على المزج بين الواقع الحقيقي المحيط بمستخدم التقنية مع 

أدوات افتراضية.

ويمكن االستفادة بالتطبيقات الخاصة بالواقع االفتراضي والواقع المعزز في العديد من المجاالت، 
المناطق  جميع  لتصوير  والتجسيم  التصوير  تقنيات  استخدام  يمكن  مثًلا  السياحة  قطاع  ففي 
وجعلها  المتاحة،  وا�نشطة  والخدمات  والمنتجعات  الفنادق  وكذا  والترفيهية،  وا�ثرية  السياحية 
متاحة على منصات التواصل االجتماعي ومنصات الفيديو للتعريف بأنواع السياحة المتعددة في 
أكثر  وفعال  تفاعلي  بشكل  والترويج  المحتملين  المستخدمين  وطوائف  أشكال  كل  وجذب  مصر 
من خالل تطوير تجربة تعايش افتراضية عما ستتم تجربته في حالة السفر إلى بلد ما واÆقامة في 
اتخاذ  وكيفية  السياحة  بشأن  الدراسات  من  العديد  ا�خيرة  اÔونة  في  ظهرت  فقد  معينة.  فنادق 
وجهات  استعراض  أو  أوًال  االطالع  يفضل  المستخدم  سلوك  أن  لنجد  الوجهات  لتحديد  القرارات 
العطالت أو الفنادق قبل اتخاذ القرار.  دراسة حديثة، بتكليف من فيسبوك شملت ١١٣٠٠ شخٍص في 
والمملكة  ونيجيريا  وكوريا  والهند  وإندونيسيا  وفرنسا  وألمانيا  وكندا  والبرازيل  (أستراليا  بلدان 
باستعراض  مهتمون  ا�شخاص  هؤالء  من   ٪٧١ أن   ،٢٠١٨ سبتمبر  في  المتحدة)  والواليات  المتحدة 

وجهات العطالت أو الفنادق قبل اتخاذ القرار (٢). 

التقنيات أصبحت تستخدم في إجراء العمليات الجراحية، ففي  أما في القطاع الصحي، فإن تلك 
ا�ولى  وللمرة  لمريض  ا�معاء  من  السرطانية  ا�نسجة  Æزالة  جراحية  عملية  إجراء  تم   ٢٠١٦ عام 
رويال  االفتراضي ٣٦٠ درجة في مستشفى  الواقع  Microsoft Hololens headsets كاميرا  باستخدام  
من  وتمكنوا  العمليات  غرفة  في  ا  فعلًيّ موجودين  غير  أطباء  العملية  في  شارك  حيث  لندن،  في 
مناظرة المريض وعرض الفحوصات بشكل ثالثي ا�بعاد وإبداء النصح واÆرشاد لÓطباء الموجودين 
عالج  في  للمساعدة  النفسي  الطب  في  استخدامها  يمكن  كما   .(٣) العمليات  غرفة  داخل  ا  فعلًيّ
المخاوف  مواجهة  على  للتأقلم  للمرضى  افتراضية  تجارب  خلق  خالل  من  النفسية  ا�مراض 

االجتماعي  والقلق  التوحد  وحاالت  العالية  أو  الضيقة  ا�ماكن  من  الفوبيا  مرضى  مثل  والمواقع، 
واضطرابات ما بعد الصدمات النفسية واالكتئاب.

كما يمكن االستفادة من تقنية الواقع المعزز في التسوق اÆلكتروني، والتي تسمح  للعمالء بتصفح 
المنتج وتجربته بشكل تفاعلي قبل شرائه دون الحاجة إلى ترك المنزل وإهدار الوقت والمجهود في 
IKEA Place الذي  التنقل بين الفروع Æيجاد أنسب منتج لالحتياجات الشخصية والتجارية، مثل تطبيق 
يسمح للعميل بتجربة أية قطعة أثاث من خالل كاميرا الموبايل ومعرفة ما إذا كانت تتناسب مع 
المنتجات قبل  الذي يسمح للعمالء بتجربة   Buy+ مساحة الغرفة ولونها وتصميمها، وكذا تطبيق 
شرائها من خالل VR headset واثنين من العصا اÆلكترونية، وكذا التطبيقات العديدة لعدد من محال 

 . virtual dressing room ا عن طريق تقنية المالبس لتجربة المالبس والمجوهرات وغيرها افتراضًيّ

 (2) https://www.facebook.com/business/news/insights/3-things-marketers-need-to-know-about-ar-and-vr 
 (3) https://infinityleap.com/the-royal-london-hospital-plays-a-host-to-first-vr-operation/
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VR & AR الواقع االفتراضي والواقع المعزز:

طريق  عن  تصنع  ا�بعاد  ثالثية  مجسمة  افتراضية  بيئة  هو   :(VR. Virtual Reality) االفتراضي  الواقع 
برمجيات الكمبيوتر من خالل نظارات الواقع االفتراضي VR headset مع االستعانة بتطبيقات خاصة 
من  انتقلت  كأنك   – افتراضي  آخر  بعالم  الحقيقي  العالم  حجب  يتم  وفيها  التقنية،  هذه  تدعم 
طريق  عن  معها  يتفاعل  افتراضية  بيئة  في  منغمًسا  المستخدم  ويكون    – آخر  مكان  إلى  مكان 
أجهزة استشعار خاصة تمكنه من محاكاة العديد من الحواس، مثل: الرؤية والسمع واللمس. أما 
مع  الحقيقي  العالم  خصائص  تدمج  تفاعلية  تقنية  فهو   :(AR Augmented Reality)المعزز الواقع 
عالم افتراضي بشكل ثنائي أو ثالثي ا�بعاد، مثل توليد صورة افتراضية أو أصوات أو معلومات نصية 
حقيقية  غير  اصطناعية  بيئة  يعرض  الذي  االفتراضي  الواقع  عكس  وعلى  الحقيقية.  البيئة  داخل 
بالكامل، فإن الواقع المعزز يعتمد على المزج بين الواقع الحقيقي المحيط بمستخدم التقنية مع 

أدوات افتراضية.

ويمكن االستفادة بالتطبيقات الخاصة بالواقع االفتراضي والواقع المعزز في العديد من المجاالت، 
المناطق  جميع  لتصوير  والتجسيم  التصوير  تقنيات  استخدام  يمكن  مثًلا  السياحة  قطاع  ففي 
وجعلها  المتاحة،  وا�نشطة  والخدمات  والمنتجعات  الفنادق  وكذا  والترفيهية،  وا�ثرية  السياحية 
متاحة على منصات التواصل االجتماعي ومنصات الفيديو للتعريف بأنواع السياحة المتعددة في 
أكثر  وفعال  تفاعلي  بشكل  والترويج  المحتملين  المستخدمين  وطوائف  أشكال  كل  وجذب  مصر 
من خالل تطوير تجربة تعايش افتراضية عما ستتم تجربته في حالة السفر إلى بلد ما واÆقامة في 
اتخاذ  وكيفية  السياحة  بشأن  الدراسات  من  العديد  ا�خيرة  اÔونة  في  ظهرت  فقد  معينة.  فنادق 
وجهات  استعراض  أو  أوًال  االطالع  يفضل  المستخدم  سلوك  أن  لنجد  الوجهات  لتحديد  القرارات 
العطالت أو الفنادق قبل اتخاذ القرار.  دراسة حديثة، بتكليف من فيسبوك شملت ١١٣٠٠ شخٍص في 
والمملكة  ونيجيريا  وكوريا  والهند  وإندونيسيا  وفرنسا  وألمانيا  وكندا  والبرازيل  (أستراليا  بلدان 
باستعراض  مهتمون  ا�شخاص  هؤالء  من   ٪٧١ أن   ،٢٠١٨ سبتمبر  في  المتحدة)  والواليات  المتحدة 

وجهات العطالت أو الفنادق قبل اتخاذ القرار (٢). 

التقنيات أصبحت تستخدم في إجراء العمليات الجراحية، ففي  أما في القطاع الصحي، فإن تلك 
ا�ولى  وللمرة  لمريض  ا�معاء  من  السرطانية  ا�نسجة  Æزالة  جراحية  عملية  إجراء  تم   ٢٠١٦ عام 
رويال  االفتراضي ٣٦٠ درجة في مستشفى  الواقع  Microsoft Hololens headsets كاميرا  باستخدام  
من  وتمكنوا  العمليات  غرفة  في  ا  فعلًيّ موجودين  غير  أطباء  العملية  في  شارك  حيث  لندن،  في 
مناظرة المريض وعرض الفحوصات بشكل ثالثي ا�بعاد وإبداء النصح واÆرشاد لÓطباء الموجودين 
عالج  في  للمساعدة  النفسي  الطب  في  استخدامها  يمكن  كما   .(٣) العمليات  غرفة  داخل  ا  فعلًيّ
المخاوف  مواجهة  على  للتأقلم  للمرضى  افتراضية  تجارب  خلق  خالل  من  النفسية  ا�مراض 

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

االجتماعي  والقلق  التوحد  وحاالت  العالية  أو  الضيقة  ا�ماكن  من  الفوبيا  مرضى  مثل  والمواقع، 
واضطرابات ما بعد الصدمات النفسية واالكتئاب.

كما يمكن االستفادة من تقنية الواقع المعزز في التسوق اÆلكتروني، والتي تسمح  للعمالء بتصفح 
المنتج وتجربته بشكل تفاعلي قبل شرائه دون الحاجة إلى ترك المنزل وإهدار الوقت والمجهود في 
IKEA Place الذي  التنقل بين الفروع Æيجاد أنسب منتج لالحتياجات الشخصية والتجارية، مثل تطبيق 
يسمح للعميل بتجربة أية قطعة أثاث من خالل كاميرا الموبايل ومعرفة ما إذا كانت تتناسب مع 
المنتجات قبل  الذي يسمح للعمالء بتجربة   Buy+ مساحة الغرفة ولونها وتصميمها، وكذا تطبيق 
شرائها من خالل VR headset واثنين من العصا اÆلكترونية، وكذا التطبيقات العديدة لعدد من محال 

 . virtual dressing room ا عن طريق تقنية المالبس لتجربة المالبس والمجوهرات وغيرها افتراضًيّ

٣٢
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:(3D Printing) الطباعة ثالثية ا�بعاد

ما الطباعة ثالثية ا�بعاد؟

هذه  تسمى  رقمي،  ملف  من  ا�بعاد  ثالثية  صلبة  كائنات  صنع  عملية  هي  ا�بعاد  ثالثية  الطباعة 
من  متتالية  طبقات  إضافة  طريق  عن  وتصنيعها  إنشاؤها  يتم  حيث  اÆضافي،  التصنيع  العملية 
التي يتم دمجها  أو حبيبات المسحوق  أو السوائل  البالستيك  المواد حتى يتم اÆنشاء، مواد (مثل 

ا. مًعا) (٤)، على عكس التصنيع الطرحي، وهي إزالة المواد لتترك خلفها منتًجا نهائًيّ

التقليدية؛ منها  التصنيع  بأساليب  المزايا مقارنة  ا�بعاد مجموعة من  ثالثية  الطباعة  تقدم عملية 
المرونة والدقة في التصميم، والسرعة في التصميم، والتوفير المالي الهائل (٥)، ومن المتوقع أن 

تنمو لتصبح سوق صناعة تزيد قيمتها على ٣٥ مليار دوالر بحلول عام  ٢٠٢٧ (٦).

التطبيقات العملية للطباعة ثالثية ا�بعاد:

وتسريع  البشرية،  ا�عضاء  زرع  عمليات  Æجراء  التقنية  هذه  استخدام  يمكن  الطبي  المجال  ففي 
اÆجراءات الجراحية، وإنتاج نسخ أرخص من ا�دوات الجراحية المطلوبة، وتحسين حياة أولئك الذين 
يعتمدون على ا�طراف االصطناعية، والمختبر الطبي وشركة ا�بحاث بمقرها في الواليات المتحدة 
"أورجانافو" تقوم  بتجارب طباعة أنسجة الكبد وا�معاء لدراسة ا�عضاء في المختبر، وكذلك في 
في  العملية  هذه  استخدام  تم  أنه  نجاًحا  ا�كثر  التجارب  ومن   ،(٧) ا�مراض  لبعض  ا�دوية  تطوير 

طباعة ا�طراف االصطناعية بمثالية  (٨).

تتيح  حيث  ا�بعاد،  ثالثية  الطباعة  استخدام  في  ناجحة  تجارب  يوجد  أيًضا  التعليم  قطاع  وفي 
الطباعة ثالثية ا�بعاد للمعلمين تصميم خبرات تعليمية ثرية تنقل التعلم من شاشات الكمبيوتر 
إلى أيدي الطالب وتدب الحياة في موضوعات غنية متنوعة باستخدام الطباعة ثالثية ا�بعاد، والتي 
يمكن أن تشجع على المشاركة والعمل الجماعي والتخطيط والتصميم والتفكير من خالل ا�فكار 

الصعبة أو المعقدة  (٩). 

ومع تطور تقنية الطباعة ثالثية ا�بعاد، سوف تقوم بتحويل كل صناعة رئيسة في العالم تقريًبا 
وتغيير الطريقة التي نعيش ونعمل بها، ومن الضروري أن يتم التعرف على أنها تقنية سريعة التطور 

وبإمكانات محتملة هائلة.

(4) https://3dprinting.com/what-is-3d-printing
(5) https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-3d-printing/pros-and-cons
(6) https://bit.ly/2QghXyi
(7) https://www.medicaldevice-network.com/features/3d-printing-in-the-medical-field-applications
(8) https://www.amputee-coalition.org/3d-printed-prosthetics/
(9) https://bit.ly/3wRdzX1

ثانًيا:
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(10) https://bit.ly/3sdQM4r
(11) https://www.javatpoint.com/cloud-computing-applications
(12) https://www.wired.com/insights/201309//why-the-u-s-government-is-moving-to-cloud-computing/
(13) https://www.ijcsi.org/papers/IJCSI-12174-170-5-.pdf
(14) https://www.nextgov.com/it-modernization/202102//federal-cloud-spending-tops-66-billion/171865/

ثالًثا:

:(Cloud Computing) الحوسبة السحابية

لتخزين  اÆنترنت  على  المستضافة  البعيدة   (Servers) الخوادم  من  شبكة  استخدام  ممارسة 
تخزين  يتم  (١٠)ببساطة  شخصي،  كمبيوتر  أو  محلي  خادم  من  بدًلا  ومعالجتها،  وإدارتها  البيانات 
ارتباطها  وعدم  إليها  الوصول  لتسهيل  اÆنترنت  عبر  البيانات  وقواعد  والبرامج  المعلومات  جميع 

بجهاز واحد.

التطبيقات العملية للحوسبة السحابية:

والتخزين  واالسترداد  للبيانات  االحتياطي  النسخ  مثل  متعددة،  تطبيقات  لها  السحابية  الحوسبة 
السحابي، ويتم استخدامها في قطاع التعليم؛ حيث توفر العديد من منصات التعلم عن بعد عبر 
أنها  في  التعليم  مجال  في  السحابة  استخدام  ميزة  وتتمثل  للطالب،  معلومات  وبوابات  اÆنترنت 
تكون بمثابة فصل دراسي افتراضي عبر اÆنترنت، وسهولة الوصول، وتخزين البيانات بأمان، وقابلية 
التوسع، وتحسين الوصول والتواصل للطالب، وال تحتاج إال إلى الحد ا�دنى من متطلبات ا�جهزة  (١١).

وقد يكون التطبيق ا�كثر شهرة للحوسبة الحسابية هو خدمة iCloud لشركة Apple، وعلى الرغم 
الجهات  بدأت  فقد  الخدمة،  هذه  من  ا�ول  المستفيد  هو  الخاص  القطاع  أن  يبدو  قد  أنه  من 
الوكاالت الحكومية نحو  المزيد من  المتحدة، تميل  الواليات  أيًضا، ففي  الحكومية في االستفادة 
التجارية،  العمليات  كفاءة  وتحسين  التكاليف  لتقليل  المعلومات  تكنولوجيا  خدمات  مشاركة 
 / المواطنين  خدمات  من  متنوعة  مجموعة  تقريًبا  والمحلية  الفيدرالية  الوكاالت  جميع  وتقدم 
استهالكهم  بمراقبة  للمواطنين  السماح  يساعد  أن  يمكن  المثال،  سبيل  على  الذاتية.  الخدمات 
للطاقة والمياه على أن يكونوا أكثر يقظة في استخدامهم، والوصول إلى حالة طلبات خدمتهم 

(الطلبات، والقروض،... إلخ) وحتى السجالت الطبية الخاصة بهم (١٢) (١٣). 

(١٤) عام ٢٠١٤ والتي  بلومبرج  اÆنفاق الحكومي من قبل  إن اهتمام الحكومة ا�مريكية وفقا لدليل 
أشارت إلى أن اÆنفاق الفيدرالي بخصوص الخدمات السحابية قد يصل إلى ١٫٧ مليار دوالر و باالطالع 
 ٦٫١ نحو  فيه  الفيدرالية  الوكاالت  نفقات  بلغت  والذي   ،٢٠١٩ عام  في  واÆنفاق  االستثمار  حجم  على 

مليارات دوالر بالمقارنة بعام ٢٠٢٠ و التي ارتفعت، لتصل إلى نحو ٦٫٦ مليارات دوالر. 
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مستوى  على  السحابية  للخدمات  النهائي  المستخدم  إنفاق  وصل   ٢٠١٧ عام  في  أن  بالذكر  جدير 
في  الزيادة  المتوقع  ومن   ٢٠٢٠ عام  في  دوالر  مليار   ٢٧٠ إلى  ليصل  دوالر،  مليار   ١٤٥ إلى  العالم 

االستخدام ليصل اÆنفاق المتوقع في عام ٢٠٢٢ إلى ٣٩٧ مليار دوالر (١٥).

يستمر سوق الحوسبة السحابية العامة في جميع أنحاء العالم في النمو ومن المتوقع أن يصل 
إلى ما يقدر بنحو ٤٨٢ مليار دوالر أمريكي في عام ٢٠٢٢. وعليه تجدر اÆشارة إلى أن من بين الفوائد 

العديدة للحوسبة السحابية العامة ، تقديم الخدمات للعميل من خالل نموذج الدفع أوًال  بأول. 

وهذا يعني أنه ال يجب إجراء استثمارات مسبقة تؤدي بخالف ذلك إلى تكاليف تشغيل للحفاظ على 
البنية التحتية لÓجهزة والتطبيقات في مكان العمل. بدًال من ذلك ، يضمن مزود الخدمة السحابية 

اÆدارة السليمة للنظام وصيانته وال يدفع العميل إال مقابل الخدمات المستهلكة (١٦).

(15) https://www.statista.com/statistics/273818/global-revenue-generated-with-cloud-computing-since-2009/
(16) https://www.statista.com/statistics/273818/global-revenue-generated-with-cloud-computing-since-2009/
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:(Blockchain Technology) البلوك تشين

Blockchain “ البلوك تشين” عبارة عن دفتر أستاذ مشترك وغير قابل للتغيير لتسجيل المعامالت 
نظًرا  العالم،  أنحاء  جميع  في  الشركات  من  العديد  تتبناه  ولهذا   .(١٧) الثقة  وبناء  ا�صول  وتتبع 
لصعوبة االختراق. و من ناحية أخرى يمكن أن يكون ا�صل ملموًسا (منزل ، سيارة ، نقود ، أرض) أو غير 
ملموس (الملكية الفكرية ، براءات االختراع ، حقوق النشر ، العالمات التجارية). عملًيا ، يمكن تتبع أي 
التكاليف  ويخفض  المخاطر  من  يقلل  مما   ،  blockchain شبكة  على  وتداوله  قيمة  ذي  شيء 

لجميع المعنيين.

"سلسلة  باسم  العربية  باللغة  يعرف  والذي   ،(blockchain) تشين  البلوك  إّن  ببساطة:  نقول  قد 
أجهزة  من  مركزية  ال  شبكة  خالل  من  عليها  والحفاظ  تخزينها  يتم  اّلتي  البيانات  هو  الكتل" 
الحاسوب (١٨). وهو أيًضا نظام لتسجيل المعلومات بطريقة تجعل من الصعب أو المستحيل تغيير 
Blockchain، تتم إضافة  النظام أو اختراقه أو خداعه، وفي كل مرة تحدث معاملة جديدة على 
سجل لتلك المعاملة إلى دفتر ا�ستاذ لكل مشارك يسهل عملية تسجيل المعامالت وتتبع ا�صول 

في شبكة أعمال.

هذا يعني أنه إذا تم تغيير كتلة واحدة في سلسلة واحدة، فسيكون من الواضح على الفور أنه تم 
في  كتلة  كل  تغيير  عليهم  فسيتعين   ،Blockchain نظام  إتالف  المتسللون  أراد  وإذا  بها.  العبث 

السلسلة، عبر جميع اÆصدارات الموزعة للسلسلة، وهذا هو السبب في أنها آمنة للغاية.

تعد Blockchain مثالية لتقديم هذه المعلومات؛ �نها توفر معلومات فورية ومشتركة وشفافة 
المصرح  الشبكة  أعضاء  قبل  من  إال  إليه  الوصول  يمكن  ال  للتغيير  قابل  غير  دفتر  في  مخزنة  تماًما 
لهم. ويمكن لشبكة Blockchain تتبع الطلبات والمدفوعات والحسابات واÆنتاج وغير ذلك الكثير. 
و�ن ا�عضاء يشاركون رؤية واحدة للحقيقة، فيمكنك رؤية كل التفاصيل في الوقت الفعلي(١٩). بحيث 

إن فوائد blockchain تمثل ثقة أكبر ، وقدًرا  أكبر من ا�من ومزيًدا من الكفاءات  تكمن أهميته (٢٠) .

:Blockchain التطبيقات العملية

التأمين،  مثل  الصناعات  من  العديد  في  استخدامها  يمكن  فإنه   ،Blockchain تقنية  �مان  نظًرا 
وتمويل التجارة، والمدفوعات الدولية، والطاقة، وما إلى ذلك، وباÆشارة إلى أفضل التجارب بخصوص 
فيما   Blockchain تقنية  إستونيا  اعتمدت  بحيث  إستونيا،   تجربة  إلى  نشير  تشين  البلوك  تطبيقات 
 ،KSI Blockchain يتعلق بالرعاية الصحية في ٢٠١٢، والتكنولوجيا المختارة لÓنظمة اÆستونية هي 

التي يستخدمها الناتو ووزارة الدفاع ا�مريكية أيًضا (٢١).

(17) https://www.ibm.com/topics/what-is-blockchain
(18) https://ar.cryptonews.com/guides/what-is-blockchain.htm
(19) https://www.euromoney.com/learning/blockchain-explained/what-is-blockchain
(20) https://www.ibm.com/topics/what-is-blockchain
(21) https://www.pwc.com/gx/en/services/legal/tech/assets/estonia-the-digital-republic-secured-by-blockchain.pdf

رابًعا:
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خالل  من  اÆلكترونية  للتهديدات  التعرض  إلى  ا  رقمًيّ مجتمًعا  كونك  يؤدي  أن  المحتمل  ومن 
االستثمارات الكبيرة في البنية التحتية لÓمن السيبراني، وقد طورت إستونيا خبراتها بشكل واسع في 

هذا المجال، لتصبح واحدة من أكثر خبراء ا�من اÆلكتروني الدولي شهرة وتقديًرا في العالم (٢٢) .

e-Governance X-Road i-Voting Mobile ID

1997 2001 2005 2007
e-Health

2008

e-Tax Digital ID e-School
2000 2001 2002

Blockchain e-Residency Data
Embassy

2008 2014 2017

(22)  https://www.pwc.com/gx/en/services/legal/tech/assets/estonia-the-digital-republic-secured-by-blockchain.pdf
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:(Internet of Things) إنترنت ا�شياء

لغة  قراء  على  ا  نسبًيّ جديد  ا�شياء  إنترنت  لفظ  فإن  باÆنترنت،  المقصود  فهم  اليسير  من  كان  إذا 
الضاد، في السنوات القليلة الماضية، فقد أصبح إنترنت ا�شياء أحد أهم التقنيات في القرن الحادي 
والعشرين. اÔن ، يمكننا توصيل الضرورات اليومية (أدوات المطبخ، والسيارات، وأجهزة تنظيم الحرارة، 
وأجهزة مراقبة ا�طفال) باÆنترنت من خالل ا�جهزة المدمجة، وبالتالي تحقيق تواصل سلس بين 
ا�شخاص والعمليات وا�شياء (٢٣). ُيقصد با�شياء هنا أي جهاز أو طرفية أو نحو ذلك يمكن تعريفه 
على اÆنترنت من خالل إلصاق عنوان إنترنت (IP) به مثل السيارة، والتلفاز وا�دوات المنزلية المختلفة 
كالثالجة والغسالة وأجهزة اÆنذار. القاعدة في تعريف ا�شياء هي كل شيء يمكن أن تتعرف عليه 
التحكم  اÆنسان  يستطيع  وبالتالي   .(٢٤) المعروفة  اÆنترنت  بروتوكوالت  خالل  من  اÆنترنت  شبكة 

بسهولة بهذه ا�شياء عن قرب وعن بعد.

خامًسا:

تطبيقات إنترنت ا�شياء:

ا في المنزل، ولهذه  هناك تطبيقات حياتية Æنترنت ا�شياء يمكن للشخص العادي استخدامها يومًيّ
أولية Æنترنت ا�شياء، كأن يقوم الشخص بتشغيل محرك  التطبيقات عدة أشكال فهناك أشكال 
السيارة عن بعد والتحكم في إنارة المنزل وتدفئته وتشغيل الغسالة دون الحاجة إلى الوجود في 
المنزل من خالل تطبيقات الموبايل، وهناك أشكال أكثر تقدًما اÔن تعتمد على تفاعل وتواصل تلك 
ا�جهزة مع بعضها البعض دون تدخل اÆنسان باستخدام بروتوكول اÆنترنت، فمثًلا يمكن للثالجة 
التواصل مع مراكز التسوق لشراء المستلزمات وتوصيلها دون تدخل بشري، كما يمكن استخدامها 
في وسائل النقل وتقليل الحوادث من خالل أجهزة الحاسب اÔلي وأجهزة االستشعار في السيارات 
على  تتعرف  أن  والخرائط  باÆنترنت  واالتصال  ا�جهزة  تلك  طريق  عن  للسيارة  يمكن  حيث  الحديثة؛ 

حواف وأرصفة وإشارات الطرق واتخاذ قرارات بالسير أو االصطفاف أو التوقف دون تدخل السائق. 

ن  كما يمكن استخدام  إنترنت ا�شياء في مجال اÆدارة الصحية بنظام التنبيهات الطارئة؛ حيث يمكِّ
ا�جهزة التي يرتديها المريض كساعة يد مثًلا أو شريحة صغيرة تزرع في جسد المريض من مراقبة 
عن  بالتوقف  المريض  وإبالغ  القلب،  نبضات  وإدارة  الدم  ضغط  قياس  طريق  عن  له  الصحية  الحالة 
فور  الدموية  الجلطات  لتجنب  معين  دواء  تناول  أو  القلب  عضلة  إرهاق  لتجنب  الرياضة  ممارسة 
بدايتها واالتصال بأقارب المريض واÆسعاف في الحاالت الطارئة، كما يمكن استخدامها في إدارة 
المستلزمات  وتوفر  جاهزيتها  ودرجة  الشاغرة  المستشفيات  معرفة  طريق  عن  المستشفيات 
الطبية، وتتم االستفادة من تلك ا�مور في حاالت الحوادث مثًلا؛ حيث تبلغ سيارات اÆسعاف للتوجه 
إلى المستشفى ا�نسب دون تدخل اÆنسان مما يوفر الوقت ويساعد على سرعة إنقاذ المصابين. 
ويمكن استخدامها في مجال الزراعة وتوفير المياه؛ حيث يمكن �جهزة االستشعار أن تعطي أوامر 
وتحديد  والرطوبة  الحرارة  درجة  على  اعتماًدا  المزروعات  محددة  بنسبة  تروي  بأن  المياه  لرشاشات 

أنسب ا�وقات والنسب المطلوبة للري.

في حين أن فكرة إنترنت ا�شياء موجودة منذ فترة طويلة، إال أن مجموعة من التطورات الحديثة 
أكثر  تقنيات  إلى  الوصول  ناحية  من  سواء  عملية،  أكثر  جعلتها   المختلفة  التقنيات  من  عدد  في 
فاعلية مما يسهم في انخفاض التكلفة وكذلك كيفية االتصال، أو من خالل التطور في التعلم 

اÔلي والتحليالت والتطور المشهود في مجال الذكاء االصطناعي. 

(23) https://www.oracle.com/internet-of-things/what-is-iot/
(24)https://e.paaet.edu.kw/institutes/AR/HigherInstituteOfCommunicationsAndNavigation/TechnicalSections/ComputerSection/
SectionArticles/Pages/إنترنت-ا�شياء--Internet-of-Thing-(IoT).aspx



٤٠

:(Internet of Things) إنترنت ا�شياء

لغة  قراء  على  ا  نسبًيّ جديد  ا�شياء  إنترنت  لفظ  فإن  باÆنترنت،  المقصود  فهم  اليسير  من  كان  إذا 
الضاد، في السنوات القليلة الماضية، فقد أصبح إنترنت ا�شياء أحد أهم التقنيات في القرن الحادي 
والعشرين. اÔن ، يمكننا توصيل الضرورات اليومية (أدوات المطبخ، والسيارات، وأجهزة تنظيم الحرارة، 
وأجهزة مراقبة ا�طفال) باÆنترنت من خالل ا�جهزة المدمجة، وبالتالي تحقيق تواصل سلس بين 
ا�شخاص والعمليات وا�شياء (٢٣). ُيقصد با�شياء هنا أي جهاز أو طرفية أو نحو ذلك يمكن تعريفه 
على اÆنترنت من خالل إلصاق عنوان إنترنت (IP) به مثل السيارة، والتلفاز وا�دوات المنزلية المختلفة 
كالثالجة والغسالة وأجهزة اÆنذار. القاعدة في تعريف ا�شياء هي كل شيء يمكن أن تتعرف عليه 
التحكم  اÆنسان  يستطيع  وبالتالي   .(٢٤) المعروفة  اÆنترنت  بروتوكوالت  خالل  من  اÆنترنت  شبكة 

بسهولة بهذه ا�شياء عن قرب وعن بعد.

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

تطبيقات إنترنت ا�شياء:

ا في المنزل، ولهذه  هناك تطبيقات حياتية Æنترنت ا�شياء يمكن للشخص العادي استخدامها يومًيّ
أولية Æنترنت ا�شياء، كأن يقوم الشخص بتشغيل محرك  التطبيقات عدة أشكال فهناك أشكال 
السيارة عن بعد والتحكم في إنارة المنزل وتدفئته وتشغيل الغسالة دون الحاجة إلى الوجود في 
المنزل من خالل تطبيقات الموبايل، وهناك أشكال أكثر تقدًما اÔن تعتمد على تفاعل وتواصل تلك 
ا�جهزة مع بعضها البعض دون تدخل اÆنسان باستخدام بروتوكول اÆنترنت، فمثًلا يمكن للثالجة 
التواصل مع مراكز التسوق لشراء المستلزمات وتوصيلها دون تدخل بشري، كما يمكن استخدامها 
في وسائل النقل وتقليل الحوادث من خالل أجهزة الحاسب اÔلي وأجهزة االستشعار في السيارات 
على  تتعرف  أن  والخرائط  باÆنترنت  واالتصال  ا�جهزة  تلك  طريق  عن  للسيارة  يمكن  حيث  الحديثة؛ 

حواف وأرصفة وإشارات الطرق واتخاذ قرارات بالسير أو االصطفاف أو التوقف دون تدخل السائق. 

ن  كما يمكن استخدام  إنترنت ا�شياء في مجال اÆدارة الصحية بنظام التنبيهات الطارئة؛ حيث يمكِّ
ا�جهزة التي يرتديها المريض كساعة يد مثًلا أو شريحة صغيرة تزرع في جسد المريض من مراقبة 
عن  بالتوقف  المريض  وإبالغ  القلب،  نبضات  وإدارة  الدم  ضغط  قياس  طريق  عن  له  الصحية  الحالة 
فور  الدموية  الجلطات  لتجنب  معين  دواء  تناول  أو  القلب  عضلة  إرهاق  لتجنب  الرياضة  ممارسة 
بدايتها واالتصال بأقارب المريض واÆسعاف في الحاالت الطارئة، كما يمكن استخدامها في إدارة 
المستلزمات  وتوفر  جاهزيتها  ودرجة  الشاغرة  المستشفيات  معرفة  طريق  عن  المستشفيات 
الطبية، وتتم االستفادة من تلك ا�مور في حاالت الحوادث مثًلا؛ حيث تبلغ سيارات اÆسعاف للتوجه 
إلى المستشفى ا�نسب دون تدخل اÆنسان مما يوفر الوقت ويساعد على سرعة إنقاذ المصابين. 
ويمكن استخدامها في مجال الزراعة وتوفير المياه؛ حيث يمكن �جهزة االستشعار أن تعطي أوامر 
وتحديد  والرطوبة  الحرارة  درجة  على  اعتماًدا  المزروعات  محددة  بنسبة  تروي  بأن  المياه  لرشاشات 

أنسب ا�وقات والنسب المطلوبة للري.

في حين أن فكرة إنترنت ا�شياء موجودة منذ فترة طويلة، إال أن مجموعة من التطورات الحديثة 
أكثر  تقنيات  إلى  الوصول  ناحية  من  سواء  عملية،  أكثر  جعلتها   المختلفة  التقنيات  من  عدد  في 
فاعلية مما يسهم في انخفاض التكلفة وكذلك كيفية االتصال، أو من خالل التطور في التعلم 

اÔلي والتحليالت والتطور المشهود في مجال الذكاء االصطناعي. 

(15) https://www.statista.com/statistics/273818/global-revenue-generated-with-cloud-computing-since-2009/
(16) https://www.statista.com/statistics/273818/global-revenue-generated-with-cloud-computing-since-2009/



٤١

:(Big Data) البيانات الضخمة

في الوقت الحاضر، أصبح استخدام البيانات الضخمة أمًرا شائًعا من قبل الشركات  وبالتالي أصبحت 
المنافسة بين الشركات بعضها البعض في كيفية تحليل واستخدام تلك البيانات، ولكن استخدام 
البيانات الضخمة والتعامل  البيانات ال يقتصر على مجال ا�عمال أو من قبل الشركات، بل أصبحت 

عليها وسيلة فعالة للحكومات لتحقيق أقصى درجات االستفادة.

 .Google في هذه ا�يام ، يتم إنشاء البيانات باستمرار في أي وقت نفتح فيه تطبيًقا أو نبحث في
يتم  التي  المهيكلة  وغير  المهيكلة  البيانات  من  ضخمة  مجموعات  إلى  الضخمة  البيانات  وتشير 

إنشاؤها ونقلها بسرعة من مجموعة متنوعة من المصادر (٢٥) .

 فهي مجموعة من البيانات التي لها خصائصها الفريدة (مثل الحجم، والسرعة، والتنوع، والتباين، 
الحالية والتقليدية لتحقيق االستفادة  التكنولوجيا  ، وال يمكن معالجتها بكفاءة باستخدام  ...إلخ) 
عملية  فكل  ا�وقات  كل  وفي  حولنا  من  شيء  كل  طريق  عن  الضخمة  البيانات  تلك  تنشأ  منها، 
أو  الرفض  أو  باÆعجاب  زر  ضغطة  كل   ) مثل:  االجتماعي،  التواصل  وسائل  في  تبادل  وكل  رقمية 
المشاركة أو مشاهدة محتوى معين عدة مرات أو لفترة طويلة أو حتى وجودك في مجموعة أو 
إعجابك بصفحة على منصات التواصل لمشاهدة محتوى معين أو لها توجه اقتصادي أو سياسي 
معين دون أن تقوم بضغط زر اÆعجاب أو إجابتك الستطالعات رأي أو تحميل برامج أو تطبيقات)  ينتج 
لنا البيانات الضخمة، والتي تتناقلها ا�نظمة وأجهزة االستشعار وبسبب ضخامة حجم تلك البيانات 

وتنوعها وسرعتها تحتاج إلى طرق معالجة خاصة لتحليل تلك البيانات وتصنيفها. 

وتقاس تلك البيانات (البيتا بايت petabyte ألف تيرا بايت) أو (اÆيكسا بايت Exabyte مليون تيرا بايت). 
ا ننشئ ما يقارب ٢٫٥ كوينتيليون بايت من  ووفًقا لشركة IBM،  فإنه ابتداء من العام ٢٠١٢ فإننا يومًيّ

البيانات الضخمة (كوينتيليون هو الرقم واحد مسبوق بثمانية عشر (١٨) صفًرا).

االستخدامات العملية للبيانات الضخمة: 

القوة  يملك  والمعلومة  المعرفة  يملك  فمن  والمعلومات،  البيانات  عصر  هو  الحالي  العصر  إن   
والثروة فقد شبه البعض البيانات الضخمة بأنها بترول العصر الحديث، يمكن االستفادة من البيانات 
ا في جداول  الخاصة بالمواطنين في مجال الرعاية الصحية  عن طريق تجميع بيانات المرضى  يومًيّ
وكل  وغيرها  العالجية  الخطة  وتفاصيل  لهم،  المرضي  والتاريخ  المرضى،  كأعمار  ومتفرعة  كبيرة 
يتمكن  هنا  ومن  اÆلكتروني.  الطبي  الملف  نظام  في  متطورة  بيانات  قواعد  في  يحفظ  ذلك 

(25) https://builtin.com/big-data

سادًسا:

التي يمكن تحليلها  الدراسات واÆحصاءات  النظام وإنشاء  البيانات من  الباحثون والطلبة باستخراج 
لتوفير معلومات قيمة تساهم في التنبؤ با�وبئة، وعالج المرضى، وتحديد ا�دوية والمضادات ا�كثر 
فعالية للجينات المصرية والعربية واÆفريقية، وتحسين نوعية الحياة، وتجنب ما يمكن تجنبه من 

حاالت الوفاة.

كما يمكن استخدام البيانات الضخمة في جميع المجاالت والقطاعات، فعلى سبيل المثال  قطاع 
المفضلة  للوجهات  والتحليالت  الرأي  استقصاءات  طريق  عن  القطاع  هذا  دعم  يمكن  السياحة  
منصات  على  العمالء  لهؤالء  النتائج  تلك  وإظهار  المحتملين،  العمالء  لماليين  بالفعل  الموجودة 
التواصل االجتماعي. كذلك في قطاعات التضامن االجتماعي بحيث يمكن أن يساهم في تقليل 
نسب الفقر عن طريق معرفة مستحقي الدعم ونسبتهم والقطاعات التي تحتاج إلى المزيد من 
الدعم، ا�مر الذي تساهم فيه استخدام تلك البيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بتحسين 
تسهم  وطنية  استراتيجيات  بناء  في  والمساهمة  الفقر  على  والقضاء  والصحة  التعليم  قطاعات 

في التطور والنهوض ومكافحة الفساد.
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:(Big Data) البيانات الضخمة

في الوقت الحاضر، أصبح استخدام البيانات الضخمة أمًرا شائًعا من قبل الشركات  وبالتالي أصبحت 
المنافسة بين الشركات بعضها البعض في كيفية تحليل واستخدام تلك البيانات، ولكن استخدام 
البيانات الضخمة والتعامل  البيانات ال يقتصر على مجال ا�عمال أو من قبل الشركات، بل أصبحت 

عليها وسيلة فعالة للحكومات لتحقيق أقصى درجات االستفادة.

 .Google في هذه ا�يام ، يتم إنشاء البيانات باستمرار في أي وقت نفتح فيه تطبيًقا أو نبحث في
يتم  التي  المهيكلة  وغير  المهيكلة  البيانات  من  ضخمة  مجموعات  إلى  الضخمة  البيانات  وتشير 

إنشاؤها ونقلها بسرعة من مجموعة متنوعة من المصادر (٢٥) .

 فهي مجموعة من البيانات التي لها خصائصها الفريدة (مثل الحجم، والسرعة، والتنوع، والتباين، 
الحالية والتقليدية لتحقيق االستفادة  التكنولوجيا  ، وال يمكن معالجتها بكفاءة باستخدام  ...إلخ) 
عملية  فكل  ا�وقات  كل  وفي  حولنا  من  شيء  كل  طريق  عن  الضخمة  البيانات  تلك  تنشأ  منها، 
أو  الرفض  أو  باÆعجاب  زر  ضغطة  كل   ) مثل:  االجتماعي،  التواصل  وسائل  في  تبادل  وكل  رقمية 
المشاركة أو مشاهدة محتوى معين عدة مرات أو لفترة طويلة أو حتى وجودك في مجموعة أو 
إعجابك بصفحة على منصات التواصل لمشاهدة محتوى معين أو لها توجه اقتصادي أو سياسي 
معين دون أن تقوم بضغط زر اÆعجاب أو إجابتك الستطالعات رأي أو تحميل برامج أو تطبيقات)  ينتج 
لنا البيانات الضخمة، والتي تتناقلها ا�نظمة وأجهزة االستشعار وبسبب ضخامة حجم تلك البيانات 

وتنوعها وسرعتها تحتاج إلى طرق معالجة خاصة لتحليل تلك البيانات وتصنيفها. 

وتقاس تلك البيانات (البيتا بايت petabyte ألف تيرا بايت) أو (اÆيكسا بايت Exabyte مليون تيرا بايت). 
ا ننشئ ما يقارب ٢٫٥ كوينتيليون بايت من  ووفًقا لشركة IBM،  فإنه ابتداء من العام ٢٠١٢ فإننا يومًيّ

البيانات الضخمة (كوينتيليون هو الرقم واحد مسبوق بثمانية عشر (١٨) صفًرا).

االستخدامات العملية للبيانات الضخمة: 

القوة  يملك  والمعلومة  المعرفة  يملك  فمن  والمعلومات،  البيانات  عصر  هو  الحالي  العصر  إن   
والثروة فقد شبه البعض البيانات الضخمة بأنها بترول العصر الحديث، يمكن االستفادة من البيانات 
ا في جداول  الخاصة بالمواطنين في مجال الرعاية الصحية  عن طريق تجميع بيانات المرضى  يومًيّ
وكل  وغيرها  العالجية  الخطة  وتفاصيل  لهم،  المرضي  والتاريخ  المرضى،  كأعمار  ومتفرعة  كبيرة 
يتمكن  هنا  ومن  اÆلكتروني.  الطبي  الملف  نظام  في  متطورة  بيانات  قواعد  في  يحفظ  ذلك 

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

التي يمكن تحليلها  الدراسات واÆحصاءات  النظام وإنشاء  البيانات من  الباحثون والطلبة باستخراج 
لتوفير معلومات قيمة تساهم في التنبؤ با�وبئة، وعالج المرضى، وتحديد ا�دوية والمضادات ا�كثر 
فعالية للجينات المصرية والعربية واÆفريقية، وتحسين نوعية الحياة، وتجنب ما يمكن تجنبه من 

حاالت الوفاة.

كما يمكن استخدام البيانات الضخمة في جميع المجاالت والقطاعات، فعلى سبيل المثال  قطاع 
المفضلة  للوجهات  والتحليالت  الرأي  استقصاءات  طريق  عن  القطاع  هذا  دعم  يمكن  السياحة  
منصات  على  العمالء  لهؤالء  النتائج  تلك  وإظهار  المحتملين،  العمالء  لماليين  بالفعل  الموجودة 
التواصل االجتماعي. كذلك في قطاعات التضامن االجتماعي بحيث يمكن أن يساهم في تقليل 
نسب الفقر عن طريق معرفة مستحقي الدعم ونسبتهم والقطاعات التي تحتاج إلى المزيد من 
الدعم، ا�مر الذي تساهم فيه استخدام تلك البيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بتحسين 
تسهم  وطنية  استراتيجيات  بناء  في  والمساهمة  الفقر  على  والقضاء  والصحة  التعليم  قطاعات 

في التطور والنهوض ومكافحة الفساد.



منها  االستفادة  تعظيم  تستلزم   االصطناعي  الذكاء  مجال  في  الهائلة  التكنولوجية  الثورة  تلك 
هذا  استخدامات  في  القادمة  الفترة  خالل  لتحقيقها  الدولة  تهدف  التي  التنمية  خطط  ومواكبة 
سيقطعها  التي  الكيلومترات  بماليين  الورقية  المعامالت  ماليين  بتوفير  ستقوم  حيث  المجال؛ 
ا، ا�مر الذي سيعود باÆيجاب على االقتصاد من  المستخدمون أو العمالء الراغبون في التسوق يومًيّ
خالل تقليل محروقات البترول وتخفيف الضغط على وسائل النقل والطرق والبنية التحتية وتقليل 
وتشخيص  الحوادث  وتقليل  التعليم  في  ا�خرى  االستخدامات  جانب  إلى  الكهرباء،  استهالك 
واكتشاف ا�مراض وتحليل الحمض النووي في وقت قياسي ا�مر الذي سيؤدي إلى اندثار العديد 
وا�طر  التشريعات  Æصدار  التجهيز  أصبح  فقد  المصريين،  لدى  والمتوطنة  المزمنة  ا�مراض  من 
لتشجيع  تمهيًدا  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  حوكمة  أجل  من  الدولة  في  ا�ساسية  التنظيمية 
فتجدر  واستخدامها.  مواكبتها  على  والخاصة  العامة  بمستوياتها  وإلزامها  المختلفة  القطاعات 
اÆشارة إلى الوضع التشريعي واÆطار القانوني لتلك الثورة التكنولوجية الهائلة؛ �نه من المهم بناء 
استراتيجية وطنية تتبناها الدولة، وتؤكد أن التشريعات الحالية تستطيع أن تضع قواعد الستخدام 

التقنيات الرقمية. 

إن التحديات بشكل عام من خالل الواقع العملي ستولد العديد من التساؤالت واالفتراضات التي 
الدولة جاهزة للتعامل معها لتحقيق أقصى درجة من االستفادة من  ال بد وأن تكون كل أجهزة 
التحول الرقمي وتقنيات التكنولوجيا. وتتبنى الدولة المصرية خطة للتنمية االقتصادية وبالحديث 
المفهوم  طرح  عدم  يجب  واالستثماري  االقتصادي  القطاع  في  المثال  سبيل  على  التحديات،  عن 
الصحيح من االستفادة والعائد االقتصادي، والتحديث السريع في عالم التكنولوجيا وتباين بين ما 
هو إيجابي وما هو سلبي في تأثير التكنولوجيا على ا�نشطة وخاصة فيما يتعلق باقتصادات الدول، 
واالنتهاكات الفنية والتكنولوجيا وطرق التصدي لها، سواء من الناحية الفنية أو القانونية. وبالحديث 
عن المجتمع المصري تحديًدا نجد أن نسيج المجتمع متباين، بحيث إن الفجوة بين الريف والحضر 
على سبيل المثال والمستوى التعليمي والفجوة التكنولوجية بين ا�جيال إلى جانب البنية التحتية 
كل ذلك قد يعوق التقدم التكنولوجي، ويحد من آثار الرقمنة، لذا ال بد من تبني استراتيجية وطنية. 

٤٣

:(Machine Learning) لةªتعلم ا

كا�نظمة   - اليوم  نستخدمها  التي  الخدمات  من  العديد  تدعم  التي  العملية  هو  اÔلي  التعلم 
  ،Spotifyو   YouTubeو   Netflix على  الموجودة  تلك  مثل  يومي  بشكل  تقريًبا  عليها  المتعامل 
 ،Twitterو   Facebook مثل  االجتماعي  التواصل  وقنوات   ،Google مثل  البحث  محركات  كذلك 
Alexa(٢٦). والتعلم اÔلي هو أحد تطبيقات الذكاء االصطناعي  Siri و  والمساعدين الصوتيين مثل 
برمجتها  تتم  أن  دون  التجربة  من  ا  تلقائًيّ والتحسين  التعلم  على  القدرة  لÓنظمة  يوفر  الذي   (AI)

بشكل صريح.

ا لزيادة دقتها  وهو فرع من فروع الذكاء االصطناعي (AI) يقدم لÓنظمة القدرة على التعلم تلقائًيّ
من  شكل  أي  دون  بمفردها،  التعلم  من  اÔلة  أنظمة  تمكين  هو  ا�ساسي  والهدف  برمجة.  دون 
أشكال التدخل البشري (٢٧)، ويركز التعلم اÔلي على إنشاء خوارزميات كمبيوتر يمكنها الوصول إلى 
ثم  بالمراقبة،  به  الخاصة  التعلم  عملية  تبدأ  مستقبلية.  تنبؤات  لعمل  استخدامها  ثم  البيانات، 
على  اÔلي  التعلم  وارتكاز  أساس  من  بالرغم  أفضل.  قرارات  اتخاذ  وأخيًرا  البيانات،  من  التحقق 
التطبيقات التي تتعلم من التجربة وتحسن عملية اتخاذ القرار، وكذلك الدقة في التنبؤ، فإن هذا 
التي بال شك تحتاج إلى  التحديات والتساؤالت  التعلم من اÔلة نفسها سيثير العديد من  النوع من 

نظام قانوني ينظم عملية التعلم. 

تطبيقات تعلم اÔلة:

طريق  عن   (  distance learning) بعد  عن  التعليم  مجال  في  التقنية  تلك  من  االستفادة  تمكن 
إنشاؤها  تم  برامج  عن  عبارة  وهي   (chat bots) الدردشة  روبوتات  باستخدام  اÆلكتروني  المعلم 
باستخدام التعلم اÔلي والذكاء االصطناعي للتفاعل مع البشر؛ لتقديم تجربة تعليمية تفاعلية عن 
وإعطاء  والشرح  معين  بموضوع  المتعلقة  لÓسئلة  دقيقة  إجابات  لتقديم  تصميمها  طريق 
التقييمات، وتحسين أداء المدرسين والطالب حيث يساعد الطالب على تحديد مرحلة الخطأ التي 
الجزئية  تلك  على  التدريبات  من  العديد  بإعطائه  يقوم  ثم  مثًلا  معينة  مسألة  حل  خالل  بها  وقع 
وأفضل  للدراسة  مجال  أفضل  تحديد  من  الطالب  تمكن  كما  للطالب،  الضعف  موطن  لتحسين 
التي  الصور  من  لعدد  واختياره  ا�سئلة  من  عدد  عن  الطالب  إجابة  خالل  من  بها  لاللتحاق  كلية 
أفضل  فيها  اللوغاريتمات  تحدد  والتي  اÆنترنت  على  االختبارات  من  العديد  ا  حالًيّ ويوجد  يفضلها، 
قبيل  االختبار  ذلك  توفير  في  بالفعل  الجامعات  من  عدد  بدأ  وقد  للدراسة،  كلية  وأفضل  مجال 

االلتحاق بإحدى كلياتها وعلى سبيل المثال الجامعة البريطانية في مصر (٢٨).

(26) https://www.technologyreview.com/2018103781/17/11//what-is-machine-learning-we-drew-you-another-flowchart/
(27) https://www.ibm.com/cloud/learn/machine-learning
يمكنك خوض تجربة اختبار الجامعة البريطانية في مصر الختيار أفضل كلية حسب ميولك الدراسية (28)
http://bue-quiz.getsirclesapp.com/?fbclid=IwAR2UjsAGdrWPdKNIy2u0Uasg5gXPAUXG6t3vNXl3Y8_hB1ZfYW4oOljtzFg 

سابًعا:

تراها  التي  الحلول  أفضل  واقتراح  بشري  تدخل  دون  البيانات  تحليل  في  استخدامها  يمكن  كما 
تعيين  في  استخدامها  فيمكن  البشري،  العنصر  لعواطف  تأثير  دون  المدخالت  على  اعتماًدا 

الموظفين والقيادات التنفيذية واختيار المعلمين والطالب Æلحاقهم بالكليات.
 

وقد بدأ بالفعل اعتماد عدد كبير من القطاعات على نظام (ML) فعلى سبيل المثال،  قام نادي 
ليفربول بتطبيق ذلك ، "الطريقة التي استخدمها ليفربول بخصوص البيانات لصالحهم على مدى 
بياناتنا يجعلنا فخورين جًدا” حسب هوغو  السنوات الماضية هي طريقة ثورية واختيارهم لجودة 

بورديغوني ، الرئيس التنفيذي لشركة SkillCorner ، في بيان صحفي (٢٩).

 فبفضل تحليل كميات هائلة من البيانات. سيتم تحليل كل العب في الدوري اÆنجليزي و "تقييمه" 
وفًقا لمعايير مختلفة ، مثل العقوبات: الطريقة التي يسددون بها ، قوتهم ، معدل نجاحهم ، وما 
ورقة  على  العب  كل  سيحصل   ، فيديو  لعبة  في  الحال  هو  كما   ، الغاية  هذه  لتحقيق  ذلك.  إلى 
المواصفات الشخصية الخاصة. باستخدام كل هذه اÆحصاءات، ستكون تقنية Deepmind قادرة 

على إنشاء سيناريوهات لعب مناسبة بشكل خاص ، باستخدام خوارزميات معقدة  (٣٠). 



منها  االستفادة  تعظيم  تستلزم   االصطناعي  الذكاء  مجال  في  الهائلة  التكنولوجية  الثورة  تلك 
هذا  استخدامات  في  القادمة  الفترة  خالل  لتحقيقها  الدولة  تهدف  التي  التنمية  خطط  ومواكبة 
سيقطعها  التي  الكيلومترات  بماليين  الورقية  المعامالت  ماليين  بتوفير  ستقوم  حيث  المجال؛ 
ا، ا�مر الذي سيعود باÆيجاب على االقتصاد من  المستخدمون أو العمالء الراغبون في التسوق يومًيّ
خالل تقليل محروقات البترول وتخفيف الضغط على وسائل النقل والطرق والبنية التحتية وتقليل 
وتشخيص  الحوادث  وتقليل  التعليم  في  ا�خرى  االستخدامات  جانب  إلى  الكهرباء،  استهالك 
واكتشاف ا�مراض وتحليل الحمض النووي في وقت قياسي ا�مر الذي سيؤدي إلى اندثار العديد 
وا�طر  التشريعات  Æصدار  التجهيز  أصبح  فقد  المصريين،  لدى  والمتوطنة  المزمنة  ا�مراض  من 
لتشجيع  تمهيًدا  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  حوكمة  أجل  من  الدولة  في  ا�ساسية  التنظيمية 
فتجدر  واستخدامها.  مواكبتها  على  والخاصة  العامة  بمستوياتها  وإلزامها  المختلفة  القطاعات 
اÆشارة إلى الوضع التشريعي واÆطار القانوني لتلك الثورة التكنولوجية الهائلة؛ �نه من المهم بناء 
استراتيجية وطنية تتبناها الدولة، وتؤكد أن التشريعات الحالية تستطيع أن تضع قواعد الستخدام 

التقنيات الرقمية. 

إن التحديات بشكل عام من خالل الواقع العملي ستولد العديد من التساؤالت واالفتراضات التي 
الدولة جاهزة للتعامل معها لتحقيق أقصى درجة من االستفادة من  ال بد وأن تكون كل أجهزة 
التحول الرقمي وتقنيات التكنولوجيا. وتتبنى الدولة المصرية خطة للتنمية االقتصادية وبالحديث 
المفهوم  طرح  عدم  يجب  واالستثماري  االقتصادي  القطاع  في  المثال  سبيل  على  التحديات،  عن 
الصحيح من االستفادة والعائد االقتصادي، والتحديث السريع في عالم التكنولوجيا وتباين بين ما 
هو إيجابي وما هو سلبي في تأثير التكنولوجيا على ا�نشطة وخاصة فيما يتعلق باقتصادات الدول، 
واالنتهاكات الفنية والتكنولوجيا وطرق التصدي لها، سواء من الناحية الفنية أو القانونية. وبالحديث 
عن المجتمع المصري تحديًدا نجد أن نسيج المجتمع متباين، بحيث إن الفجوة بين الريف والحضر 
على سبيل المثال والمستوى التعليمي والفجوة التكنولوجية بين ا�جيال إلى جانب البنية التحتية 
كل ذلك قد يعوق التقدم التكنولوجي، ويحد من آثار الرقمنة، لذا ال بد من تبني استراتيجية وطنية. 

٤٤

:(Machine Learning) لةªتعلم ا

كا�نظمة   - اليوم  نستخدمها  التي  الخدمات  من  العديد  تدعم  التي  العملية  هو  اÔلي  التعلم 
  ،Spotifyو   YouTubeو   Netflix على  الموجودة  تلك  مثل  يومي  بشكل  تقريًبا  عليها  المتعامل 
 ،Twitterو   Facebook مثل  االجتماعي  التواصل  وقنوات   ،Google مثل  البحث  محركات  كذلك 
Alexa(٢٦). والتعلم اÔلي هو أحد تطبيقات الذكاء االصطناعي  Siri و  والمساعدين الصوتيين مثل 
برمجتها  تتم  أن  دون  التجربة  من  ا  تلقائًيّ والتحسين  التعلم  على  القدرة  لÓنظمة  يوفر  الذي   (AI)

بشكل صريح.

ا لزيادة دقتها  وهو فرع من فروع الذكاء االصطناعي (AI) يقدم لÓنظمة القدرة على التعلم تلقائًيّ
من  شكل  أي  دون  بمفردها،  التعلم  من  اÔلة  أنظمة  تمكين  هو  ا�ساسي  والهدف  برمجة.  دون 
أشكال التدخل البشري (٢٧)، ويركز التعلم اÔلي على إنشاء خوارزميات كمبيوتر يمكنها الوصول إلى 
ثم  بالمراقبة،  به  الخاصة  التعلم  عملية  تبدأ  مستقبلية.  تنبؤات  لعمل  استخدامها  ثم  البيانات، 
على  اÔلي  التعلم  وارتكاز  أساس  من  بالرغم  أفضل.  قرارات  اتخاذ  وأخيًرا  البيانات،  من  التحقق 
التطبيقات التي تتعلم من التجربة وتحسن عملية اتخاذ القرار، وكذلك الدقة في التنبؤ، فإن هذا 
التي بال شك تحتاج إلى  التحديات والتساؤالت  التعلم من اÔلة نفسها سيثير العديد من  النوع من 

نظام قانوني ينظم عملية التعلم. 

تطبيقات تعلم اÔلة:

طريق  عن   (  distance learning) بعد  عن  التعليم  مجال  في  التقنية  تلك  من  االستفادة  تمكن 
إنشاؤها  تم  برامج  عن  عبارة  وهي   (chat bots) الدردشة  روبوتات  باستخدام  اÆلكتروني  المعلم 
باستخدام التعلم اÔلي والذكاء االصطناعي للتفاعل مع البشر؛ لتقديم تجربة تعليمية تفاعلية عن 
وإعطاء  والشرح  معين  بموضوع  المتعلقة  لÓسئلة  دقيقة  إجابات  لتقديم  تصميمها  طريق 
التقييمات، وتحسين أداء المدرسين والطالب حيث يساعد الطالب على تحديد مرحلة الخطأ التي 
الجزئية  تلك  على  التدريبات  من  العديد  بإعطائه  يقوم  ثم  مثًلا  معينة  مسألة  حل  خالل  بها  وقع 
وأفضل  للدراسة  مجال  أفضل  تحديد  من  الطالب  تمكن  كما  للطالب،  الضعف  موطن  لتحسين 
التي  الصور  من  لعدد  واختياره  ا�سئلة  من  عدد  عن  الطالب  إجابة  خالل  من  بها  لاللتحاق  كلية 
أفضل  فيها  اللوغاريتمات  تحدد  والتي  اÆنترنت  على  االختبارات  من  العديد  ا  حالًيّ ويوجد  يفضلها، 
قبيل  االختبار  ذلك  توفير  في  بالفعل  الجامعات  من  عدد  بدأ  وقد  للدراسة،  كلية  وأفضل  مجال 

االلتحاق بإحدى كلياتها وعلى سبيل المثال الجامعة البريطانية في مصر (٢٨).

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

تراها  التي  الحلول  أفضل  واقتراح  بشري  تدخل  دون  البيانات  تحليل  في  استخدامها  يمكن  كما 
تعيين  في  استخدامها  فيمكن  البشري،  العنصر  لعواطف  تأثير  دون  المدخالت  على  اعتماًدا 

الموظفين والقيادات التنفيذية واختيار المعلمين والطالب Æلحاقهم بالكليات.
 

وقد بدأ بالفعل اعتماد عدد كبير من القطاعات على نظام (ML) فعلى سبيل المثال،  قام نادي 
ليفربول بتطبيق ذلك ، "الطريقة التي استخدمها ليفربول بخصوص البيانات لصالحهم على مدى 
بياناتنا يجعلنا فخورين جًدا” حسب هوغو  السنوات الماضية هي طريقة ثورية واختيارهم لجودة 

بورديغوني ، الرئيس التنفيذي لشركة SkillCorner ، في بيان صحفي (٢٩).

 فبفضل تحليل كميات هائلة من البيانات. سيتم تحليل كل العب في الدوري اÆنجليزي و "تقييمه" 
وفًقا لمعايير مختلفة ، مثل العقوبات: الطريقة التي يسددون بها ، قوتهم ، معدل نجاحهم ، وما 
ورقة  على  العب  كل  سيحصل   ، فيديو  لعبة  في  الحال  هو  كما   ، الغاية  هذه  لتحقيق  ذلك.  إلى 
المواصفات الشخصية الخاصة. باستخدام كل هذه اÆحصاءات، ستكون تقنية Deepmind قادرة 

على إنشاء سيناريوهات لعب مناسبة بشكل خاص ، باستخدام خوارزميات معقدة  (٣٠). 

(29) https://www.sporttechie.com/liverpool-fc-skillcorner-ai-platform-soccer-data-sports-tech/
(30) https://www.nst.com.my/lifestyle/bots/2021690931/05//tech-liverpool-fc-use-ai-setting-strategies-and-techniques



٤٥

منها  االستفادة  تعظيم  تستلزم   االصطناعي  الذكاء  مجال  في  الهائلة  التكنولوجية  الثورة  تلك 
هذا  استخدامات  في  القادمة  الفترة  خالل  لتحقيقها  الدولة  تهدف  التي  التنمية  خطط  ومواكبة 
سيقطعها  التي  الكيلومترات  بماليين  الورقية  المعامالت  ماليين  بتوفير  ستقوم  حيث  المجال؛ 
ا، ا�مر الذي سيعود باÆيجاب على االقتصاد من  المستخدمون أو العمالء الراغبون في التسوق يومًيّ
خالل تقليل محروقات البترول وتخفيف الضغط على وسائل النقل والطرق والبنية التحتية وتقليل 
وتشخيص  الحوادث  وتقليل  التعليم  في  ا�خرى  االستخدامات  جانب  إلى  الكهرباء،  استهالك 
واكتشاف ا�مراض وتحليل الحمض النووي في وقت قياسي ا�مر الذي سيؤدي إلى اندثار العديد 
وا�طر  التشريعات  Æصدار  التجهيز  أصبح  فقد  المصريين،  لدى  والمتوطنة  المزمنة  ا�مراض  من 
لتشجيع  تمهيًدا  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  حوكمة  أجل  من  الدولة  في  ا�ساسية  التنظيمية 
فتجدر  واستخدامها.  مواكبتها  على  والخاصة  العامة  بمستوياتها  وإلزامها  المختلفة  القطاعات 
اÆشارة إلى الوضع التشريعي واÆطار القانوني لتلك الثورة التكنولوجية الهائلة؛ �نه من المهم بناء 
استراتيجية وطنية تتبناها الدولة، وتؤكد أن التشريعات الحالية تستطيع أن تضع قواعد الستخدام 

التقنيات الرقمية. 

إن التحديات بشكل عام من خالل الواقع العملي ستولد العديد من التساؤالت واالفتراضات التي 
الدولة جاهزة للتعامل معها لتحقيق أقصى درجة من االستفادة من  ال بد وأن تكون كل أجهزة 
التحول الرقمي وتقنيات التكنولوجيا. وتتبنى الدولة المصرية خطة للتنمية االقتصادية وبالحديث 
المفهوم  طرح  عدم  يجب  واالستثماري  االقتصادي  القطاع  في  المثال  سبيل  على  التحديات،  عن 
الصحيح من االستفادة والعائد االقتصادي، والتحديث السريع في عالم التكنولوجيا وتباين بين ما 
هو إيجابي وما هو سلبي في تأثير التكنولوجيا على ا�نشطة وخاصة فيما يتعلق باقتصادات الدول، 
واالنتهاكات الفنية والتكنولوجيا وطرق التصدي لها، سواء من الناحية الفنية أو القانونية. وبالحديث 
عن المجتمع المصري تحديًدا نجد أن نسيج المجتمع متباين، بحيث إن الفجوة بين الريف والحضر 
على سبيل المثال والمستوى التعليمي والفجوة التكنولوجية بين ا�جيال إلى جانب البنية التحتية 
كل ذلك قد يعوق التقدم التكنولوجي، ويحد من آثار الرقمنة، لذا ال بد من تبني استراتيجية وطنية. 

:(Machine Learning) لةªتعلم ا

كا�نظمة   - اليوم  نستخدمها  التي  الخدمات  من  العديد  تدعم  التي  العملية  هو  اÔلي  التعلم 
  ،Spotifyو   YouTubeو   Netflix على  الموجودة  تلك  مثل  يومي  بشكل  تقريًبا  عليها  المتعامل 
 ،Twitterو   Facebook مثل  االجتماعي  التواصل  وقنوات   ،Google مثل  البحث  محركات  كذلك 
Alexa(٢٦). والتعلم اÔلي هو أحد تطبيقات الذكاء االصطناعي  Siri و  والمساعدين الصوتيين مثل 
برمجتها  تتم  أن  دون  التجربة  من  ا  تلقائًيّ والتحسين  التعلم  على  القدرة  لÓنظمة  يوفر  الذي   (AI)

بشكل صريح.

ا لزيادة دقتها  وهو فرع من فروع الذكاء االصطناعي (AI) يقدم لÓنظمة القدرة على التعلم تلقائًيّ
من  شكل  أي  دون  بمفردها،  التعلم  من  اÔلة  أنظمة  تمكين  هو  ا�ساسي  والهدف  برمجة.  دون 
أشكال التدخل البشري (٢٧)، ويركز التعلم اÔلي على إنشاء خوارزميات كمبيوتر يمكنها الوصول إلى 
ثم  بالمراقبة،  به  الخاصة  التعلم  عملية  تبدأ  مستقبلية.  تنبؤات  لعمل  استخدامها  ثم  البيانات، 
على  اÔلي  التعلم  وارتكاز  أساس  من  بالرغم  أفضل.  قرارات  اتخاذ  وأخيًرا  البيانات،  من  التحقق 
التطبيقات التي تتعلم من التجربة وتحسن عملية اتخاذ القرار، وكذلك الدقة في التنبؤ، فإن هذا 
التي بال شك تحتاج إلى  التحديات والتساؤالت  التعلم من اÔلة نفسها سيثير العديد من  النوع من 

نظام قانوني ينظم عملية التعلم. 

تطبيقات تعلم اÔلة:

طريق  عن   (  distance learning) بعد  عن  التعليم  مجال  في  التقنية  تلك  من  االستفادة  تمكن 
إنشاؤها  تم  برامج  عن  عبارة  وهي   (chat bots) الدردشة  روبوتات  باستخدام  اÆلكتروني  المعلم 
باستخدام التعلم اÔلي والذكاء االصطناعي للتفاعل مع البشر؛ لتقديم تجربة تعليمية تفاعلية عن 
وإعطاء  والشرح  معين  بموضوع  المتعلقة  لÓسئلة  دقيقة  إجابات  لتقديم  تصميمها  طريق 
التقييمات، وتحسين أداء المدرسين والطالب حيث يساعد الطالب على تحديد مرحلة الخطأ التي 
الجزئية  تلك  على  التدريبات  من  العديد  بإعطائه  يقوم  ثم  مثًلا  معينة  مسألة  حل  خالل  بها  وقع 
وأفضل  للدراسة  مجال  أفضل  تحديد  من  الطالب  تمكن  كما  للطالب،  الضعف  موطن  لتحسين 
التي  الصور  من  لعدد  واختياره  ا�سئلة  من  عدد  عن  الطالب  إجابة  خالل  من  بها  لاللتحاق  كلية 
أفضل  فيها  اللوغاريتمات  تحدد  والتي  اÆنترنت  على  االختبارات  من  العديد  ا  حالًيّ ويوجد  يفضلها، 
قبيل  االختبار  ذلك  توفير  في  بالفعل  الجامعات  من  عدد  بدأ  وقد  للدراسة،  كلية  وأفضل  مجال 

االلتحاق بإحدى كلياتها وعلى سبيل المثال الجامعة البريطانية في مصر (٢٨).

تراها  التي  الحلول  أفضل  واقتراح  بشري  تدخل  دون  البيانات  تحليل  في  استخدامها  يمكن  كما 
تعيين  في  استخدامها  فيمكن  البشري،  العنصر  لعواطف  تأثير  دون  المدخالت  على  اعتماًدا 

الموظفين والقيادات التنفيذية واختيار المعلمين والطالب Æلحاقهم بالكليات.
 

وقد بدأ بالفعل اعتماد عدد كبير من القطاعات على نظام (ML) فعلى سبيل المثال،  قام نادي 
ليفربول بتطبيق ذلك ، "الطريقة التي استخدمها ليفربول بخصوص البيانات لصالحهم على مدى 
بياناتنا يجعلنا فخورين جًدا” حسب هوغو  السنوات الماضية هي طريقة ثورية واختيارهم لجودة 

بورديغوني ، الرئيس التنفيذي لشركة SkillCorner ، في بيان صحفي (٢٩).

 فبفضل تحليل كميات هائلة من البيانات. سيتم تحليل كل العب في الدوري اÆنجليزي و "تقييمه" 
وفًقا لمعايير مختلفة ، مثل العقوبات: الطريقة التي يسددون بها ، قوتهم ، معدل نجاحهم ، وما 
ورقة  على  العب  كل  سيحصل   ، فيديو  لعبة  في  الحال  هو  كما   ، الغاية  هذه  لتحقيق  ذلك.  إلى 
المواصفات الشخصية الخاصة. باستخدام كل هذه اÆحصاءات، ستكون تقنية Deepmind قادرة 

على إنشاء سيناريوهات لعب مناسبة بشكل خاص ، باستخدام خوارزميات معقدة  (٣٠). 



٤٦

منها  االستفادة  تعظيم  تستلزم   االصطناعي  الذكاء  مجال  في  الهائلة  التكنولوجية  الثورة  تلك 
هذا  استخدامات  في  القادمة  الفترة  خالل  لتحقيقها  الدولة  تهدف  التي  التنمية  خطط  ومواكبة 
سيقطعها  التي  الكيلومترات  بماليين  الورقية  المعامالت  ماليين  بتوفير  ستقوم  حيث  المجال؛ 
ا، ا�مر الذي سيعود باÆيجاب على االقتصاد من  المستخدمون أو العمالء الراغبون في التسوق يومًيّ
خالل تقليل محروقات البترول وتخفيف الضغط على وسائل النقل والطرق والبنية التحتية وتقليل 
وتشخيص  الحوادث  وتقليل  التعليم  في  ا�خرى  االستخدامات  جانب  إلى  الكهرباء،  استهالك 
واكتشاف ا�مراض وتحليل الحمض النووي في وقت قياسي ا�مر الذي سيؤدي إلى اندثار العديد 
وا�طر  التشريعات  Æصدار  التجهيز  أصبح  فقد  المصريين،  لدى  والمتوطنة  المزمنة  ا�مراض  من 
لتشجيع  تمهيًدا  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  حوكمة  أجل  من  الدولة  في  ا�ساسية  التنظيمية 
فتجدر  واستخدامها.  مواكبتها  على  والخاصة  العامة  بمستوياتها  وإلزامها  المختلفة  القطاعات 
اÆشارة إلى الوضع التشريعي واÆطار القانوني لتلك الثورة التكنولوجية الهائلة؛ �نه من المهم بناء 
استراتيجية وطنية تتبناها الدولة، وتؤكد أن التشريعات الحالية تستطيع أن تضع قواعد الستخدام 

التقنيات الرقمية. 

إن التحديات بشكل عام من خالل الواقع العملي ستولد العديد من التساؤالت واالفتراضات التي 
الدولة جاهزة للتعامل معها لتحقيق أقصى درجة من االستفادة من  ال بد وأن تكون كل أجهزة 
التحول الرقمي وتقنيات التكنولوجيا. وتتبنى الدولة المصرية خطة للتنمية االقتصادية وبالحديث 
المفهوم  طرح  عدم  يجب  واالستثماري  االقتصادي  القطاع  في  المثال  سبيل  على  التحديات،  عن 
الصحيح من االستفادة والعائد االقتصادي، والتحديث السريع في عالم التكنولوجيا وتباين بين ما 
هو إيجابي وما هو سلبي في تأثير التكنولوجيا على ا�نشطة وخاصة فيما يتعلق باقتصادات الدول، 
واالنتهاكات الفنية والتكنولوجيا وطرق التصدي لها، سواء من الناحية الفنية أو القانونية. وبالحديث 
عن المجتمع المصري تحديًدا نجد أن نسيج المجتمع متباين، بحيث إن الفجوة بين الريف والحضر 
على سبيل المثال والمستوى التعليمي والفجوة التكنولوجية بين ا�جيال إلى جانب البنية التحتية 
كل ذلك قد يعوق التقدم التكنولوجي، ويحد من آثار الرقمنة، لذا ال بد من تبني استراتيجية وطنية. 

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

:(Machine Learning) لةªتعلم ا

كا�نظمة   - اليوم  نستخدمها  التي  الخدمات  من  العديد  تدعم  التي  العملية  هو  اÔلي  التعلم 
  ،Spotifyو   YouTubeو   Netflix على  الموجودة  تلك  مثل  يومي  بشكل  تقريًبا  عليها  المتعامل 
 ،Twitterو   Facebook مثل  االجتماعي  التواصل  وقنوات   ،Google مثل  البحث  محركات  كذلك 
Alexa(٢٦). والتعلم اÔلي هو أحد تطبيقات الذكاء االصطناعي  Siri و  والمساعدين الصوتيين مثل 
برمجتها  تتم  أن  دون  التجربة  من  ا  تلقائًيّ والتحسين  التعلم  على  القدرة  لÓنظمة  يوفر  الذي   (AI)

بشكل صريح.

ا لزيادة دقتها  وهو فرع من فروع الذكاء االصطناعي (AI) يقدم لÓنظمة القدرة على التعلم تلقائًيّ
من  شكل  أي  دون  بمفردها،  التعلم  من  اÔلة  أنظمة  تمكين  هو  ا�ساسي  والهدف  برمجة.  دون 
أشكال التدخل البشري (٢٧)، ويركز التعلم اÔلي على إنشاء خوارزميات كمبيوتر يمكنها الوصول إلى 
ثم  بالمراقبة،  به  الخاصة  التعلم  عملية  تبدأ  مستقبلية.  تنبؤات  لعمل  استخدامها  ثم  البيانات، 
على  اÔلي  التعلم  وارتكاز  أساس  من  بالرغم  أفضل.  قرارات  اتخاذ  وأخيًرا  البيانات،  من  التحقق 
التطبيقات التي تتعلم من التجربة وتحسن عملية اتخاذ القرار، وكذلك الدقة في التنبؤ، فإن هذا 
التي بال شك تحتاج إلى  التحديات والتساؤالت  التعلم من اÔلة نفسها سيثير العديد من  النوع من 

نظام قانوني ينظم عملية التعلم. 

تطبيقات تعلم اÔلة:

طريق  عن   (  distance learning) بعد  عن  التعليم  مجال  في  التقنية  تلك  من  االستفادة  تمكن 
إنشاؤها  تم  برامج  عن  عبارة  وهي   (chat bots) الدردشة  روبوتات  باستخدام  اÆلكتروني  المعلم 
باستخدام التعلم اÔلي والذكاء االصطناعي للتفاعل مع البشر؛ لتقديم تجربة تعليمية تفاعلية عن 
وإعطاء  والشرح  معين  بموضوع  المتعلقة  لÓسئلة  دقيقة  إجابات  لتقديم  تصميمها  طريق 
التقييمات، وتحسين أداء المدرسين والطالب حيث يساعد الطالب على تحديد مرحلة الخطأ التي 
الجزئية  تلك  على  التدريبات  من  العديد  بإعطائه  يقوم  ثم  مثًلا  معينة  مسألة  حل  خالل  بها  وقع 
وأفضل  للدراسة  مجال  أفضل  تحديد  من  الطالب  تمكن  كما  للطالب،  الضعف  موطن  لتحسين 
التي  الصور  من  لعدد  واختياره  ا�سئلة  من  عدد  عن  الطالب  إجابة  خالل  من  بها  لاللتحاق  كلية 
أفضل  فيها  اللوغاريتمات  تحدد  والتي  اÆنترنت  على  االختبارات  من  العديد  ا  حالًيّ ويوجد  يفضلها، 
قبيل  االختبار  ذلك  توفير  في  بالفعل  الجامعات  من  عدد  بدأ  وقد  للدراسة،  كلية  وأفضل  مجال 

االلتحاق بإحدى كلياتها وعلى سبيل المثال الجامعة البريطانية في مصر (٢٨).

تراها  التي  الحلول  أفضل  واقتراح  بشري  تدخل  دون  البيانات  تحليل  في  استخدامها  يمكن  كما 
تعيين  في  استخدامها  فيمكن  البشري،  العنصر  لعواطف  تأثير  دون  المدخالت  على  اعتماًدا 

الموظفين والقيادات التنفيذية واختيار المعلمين والطالب Æلحاقهم بالكليات.
 

وقد بدأ بالفعل اعتماد عدد كبير من القطاعات على نظام (ML) فعلى سبيل المثال،  قام نادي 
ليفربول بتطبيق ذلك ، "الطريقة التي استخدمها ليفربول بخصوص البيانات لصالحهم على مدى 
بياناتنا يجعلنا فخورين جًدا” حسب هوغو  السنوات الماضية هي طريقة ثورية واختيارهم لجودة 

بورديغوني ، الرئيس التنفيذي لشركة SkillCorner ، في بيان صحفي (٢٩).

 فبفضل تحليل كميات هائلة من البيانات. سيتم تحليل كل العب في الدوري اÆنجليزي و "تقييمه" 
وفًقا لمعايير مختلفة ، مثل العقوبات: الطريقة التي يسددون بها ، قوتهم ، معدل نجاحهم ، وما 
ورقة  على  العب  كل  سيحصل   ، فيديو  لعبة  في  الحال  هو  كما   ، الغاية  هذه  لتحقيق  ذلك.  إلى 
المواصفات الشخصية الخاصة. باستخدام كل هذه اÆحصاءات، ستكون تقنية Deepmind قادرة 

على إنشاء سيناريوهات لعب مناسبة بشكل خاص ، باستخدام خوارزميات معقدة  (٣٠). 



البنية التحتية الرقمية :

تاريخ البنية التكنولوجية
مجهودات الدولة تقنيات لتطوير البنية التكنولوجية

مجهودات الدولة قانوًنا لتطوير البنية التكنولوجية
كيفية بناء اقتصاد رقمي





البنية التحتية الرقمية:

حاضنات  ذلك  في  بما  تنافسية،  بيئة  وخلق  االبتكار  لتعزيز  سياسات  المصرية  الحكومة  وضعت 
ا�عمال لتمكين الشباب، لكن ما تزال مصر تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك تحديث البنية 
وخاصة  وا�من،  الثقة  وتعزيز  واالتصاالت،  التقنيات  من  المواطنين  احتياجات  لتلبية  التحتية 
البيانات والتجارة اÆلكترونية. كل هذه ا�مور إما قيد  التشريعات، مثل الجرائم اÆلكترونية وحماية 

المناقشة في البرلمان أو ما تزال قيد التطوير.

تعد ملكية الهاتف المحمول مؤشًرا ناشًئا آخر مهًما يعكس فرًصا للشباب للتميز في استخدام 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ حيث بلغت نسبة امتالك الهواتف المحمولة كنسبة مئوية من 

إجمالي ا�فراد ٨٤٫٨٪ في عام ٢٠١٥.

تكنولوجيا  استخدام  وتحسين  تعزيز  إلى  الخطة  تهدف  االتصاالت،  لتنظيم  القومي  للجهاز  وفًقا 
المعلومات واالتصاالت عبر القطاعات الحكومية كذلك تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليص 

الفجوة الرقمية بين المجتمعات الحضرية والريفية.

تم توقيع العديد من اتفاقيات الترخيص هذا العام، والتي تهدف إلى ضخ استثمارات جديدة في 
وتمهيد  والمعلومات  البيانات  وإدارة  بناء  في  للشباب  جديدة  عمل  فرص  وتوفير  المصرية  السوق 

الطريق النتشار الحوسبة السحابية (٣١) .

٤٩

ًاوال:



البنية التحتية الرقمية:

حاضنات  ذلك  في  بما  تنافسية،  بيئة  وخلق  االبتكار  لتعزيز  سياسات  المصرية  الحكومة  وضعت 
ا�عمال لتمكين الشباب، لكن ما تزال مصر تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك تحديث البنية 
وخاصة  وا�من،  الثقة  وتعزيز  واالتصاالت،  التقنيات  من  المواطنين  احتياجات  لتلبية  التحتية 
البيانات والتجارة اÆلكترونية. كل هذه ا�مور إما قيد  التشريعات، مثل الجرائم اÆلكترونية وحماية 

المناقشة في البرلمان أو ما تزال قيد التطوير.

تعد ملكية الهاتف المحمول مؤشًرا ناشًئا آخر مهًما يعكس فرًصا للشباب للتميز في استخدام 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ حيث بلغت نسبة امتالك الهواتف المحمولة كنسبة مئوية من 

إجمالي ا�فراد ٨٤٫٨٪ في عام ٢٠١٥.

تكنولوجيا  استخدام  وتحسين  تعزيز  إلى  الخطة  تهدف  االتصاالت،  لتنظيم  القومي  للجهاز  وفًقا 
المعلومات واالتصاالت عبر القطاعات الحكومية كذلك تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليص 

الفجوة الرقمية بين المجتمعات الحضرية والريفية.

تم توقيع العديد من اتفاقيات الترخيص هذا العام، والتي تهدف إلى ضخ استثمارات جديدة في 
وتمهيد  والمعلومات  البيانات  وإدارة  بناء  في  للشباب  جديدة  عمل  فرص  وتوفير  المصرية  السوق 

الطريق النتشار الحوسبة السحابية (٣١) .

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

 (31) https://diodeweb.files.wordpress.com/201711//egypt-digital-economy-actions.pdf

٥٠



تاريخ البنية التكنولوجية (٣٢):

البنية ا�ساسية لتكنولوجيا المعلومات، تشير إلى المكونات المركبة الالزمة لتشغيل وإدارة خدمات 
من  التكنولوجية   للبنية  ولما   المعلومات(٣٣).  تكنولوجيا  تشغيل  وبيئات  المعلومات  تكنولوجيا 
أهمية فال بد من تعزيز تنمية البنية التحتية والخدمات بما في ذلك بناء الثقة وا�من في استخدام 

االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(٣٤) .

ر عدد المستخدمين في ذلك الوقت بما يتراوح بين ٢٠٠٠ و٣٠٠٠  دخل اÆنترنت في مصر عام ١٩٩٣ وُقدِّ
وسرعته المتوفرة كانت ٦٤ كيلوبت في الثانية و١٢٨ كيلوبت في الثانية(٣٥). 

وثاني  قصوى  كأولوية  اÆلكتروني  ا�من  المعلومات  تكنولوجيا  شركات  ُتدرج  الحالي،  الوقت  في 
تدفق  كل  ترى  الرقمية  للشبكة  التحتية  البنية  �ن  نظًرا  الرقمي،  التحول  بعد  استثمار  أولوية  أكبر 

لحركة البيانات(٣٦). 

تم إنشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات، وقد أدى ذلك إلى 
 ،٢٠٢٠ عام  إفريقيا  في  الثانية  المرتبة  لتحتل  اÆنترنت،  سرعة  متوسط  حيث  من  مصر  ترتيب  تحسين 

مقارنة بالمرتبة الـ ٤٠ في عام ٢٠١٩ والمرتبة الـ ٩١ على المستوى الدولي، بدًلا من المرتبة الـ ٩٧.

مما ساعد على إدراج الدولة في قائمة أفضل الدول في إفريقيا والعالم. لقد مكنت االستثمارات 
مدى  على  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  لتطوير  ضخها  تم  التي  الضخمة 
مع  البيانات،  حركة  في  المسبوقة  غير  الزيادة  استيعاب  من  مصر  في  اÆنترنت  الماضية  السنوات 

الظروف االستثنائية  التي مرت بها البالد(٣٧) بل العالم أجمع و ما نتج من انتشار فيروس كورونا. 

التنظيمية مع  الهيئة  "الكتاب السنوي لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ٢٠١٩" تعمل  لـ  وفًقا 
شركة اتصاالت مصر في العديد من مشروعات تطوير البنية التحتية المتعلقة باالتصاالت.

وتعمل الحكومة على تحسين سرعة اÆنترنت، حيث صرح المهندس "عمرو طلعت" وزير االتصاالت 
١٫٦ مليار دوالر  استثمار حوالي  بأنه تم   ٢٠١٩ المحلية في ديسمبر  للصحافة  المعلومات  وتكنولوجيا 
خالل العام ونصف الماضيين. ونتيجة لذلك قفز متوسط سرعات التنزيل من ٥٫٧ ميجابت في الثانية 

إلى ٢٠ ميجابت في الثانية خالل تلك الفترة.

١. ووفًقا للحكومة، سيبقى القمر  في أواخر نوفمبر ٢٠١٩، أطلقت مصر بنجاح القمر الصناعي طيبة 
الصناعي في مداره لمدة ١٥ عاًما على ا�قل وسيزود "كل شبر" من البالد بخدمات االتصال واÆنترنت، 

باÆضافة إلى حوض النيل ومناطق أخرى في شمال إفريقيا.

ا على التحرك نحو االقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي للبالد، مما يوفر  فتركز الحكومة حالًيّ
للحكومة  المستمر  الرقمي  التحول  ويوفر  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  لشركات  فرًصا 

للشركات ا�مريكية تقنيات مجربة وأسعاًرا تنافسية وفرًصا متنوعة.

في يونيو ٢٠٢٠، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لتحسين البنية التحتية لخدمات اÆنترنت من خالل 
زيادة متوسط سرعة اÆنترنت إلى ٢٠ ميجابت في الثانية في عام ٢٠٢٠ ،٤٠ ميجابت في الثانية في عام 

٢٠٢١، مقارنة بـ ١٥٫٥ ميجابت في الثانية في عام ٢٠١٩(٣٨). 

ونخص بالذكر أن الحكومة المصرية تفتتح العاصمة اÆدارية الجديدة، وهي أول مدينة ذكية في 
مصر عالوة على ذلك، أصبح النظام البيئي للشركات الناشئة من أقوى ا�نظمة في المنطقة، حيث 

ا وساعد الشركات المحلية على النجاح(٣٩).  اجتذب تمويًلا قياسًيّ

يمكن تلخيص ما سبق في شكل نقاط محددة كاªتي:

يتراوح بما  الوقت  ذلك  في  المستخدمين  عدد  ر  وُقدِّ مصر،  في  اÆنترنت  دخل   :١٩٩٣ عام 
بين ٢٠٠٠ و٣٠٠٠(٤٠). 

عام ١٩٩٦: دخل الهاتف المحمول. 
عام ١٩٩٨: إنشاء الشركة المصرية لالتصاالت. 

عام ١٩٩٩: إدخال خدمة الشبكة الرقمية.
عام ٢٠٠٢: بدء مشروع اÆنترنت المجاني في القاهرة والمحافظات.

عام ٢٠٠٣: تم إنشاء المركز القومي لتنظيم االتصاالت بمقتضى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣(٤١). 
ا من حيث متوسط سرعة اÆنترنت. عام ٢٠١٩: مصر تحتل المرتبة ا�ربعين في إفريقيا، والـ ٩٧ دولًيّ

عام ٢٠١٩: أطلقت مصر بنجاح القمر الصناعي طيبة١.
ا من حيث متوسط سرعة اÆنترنت. عام ٢٠٢٠: مصر تحتل المرتبة الثانية في إفريقيا، والـ ٩١ دولًيّ

(32) https://www.te.eg/wps/portal/te/About/!ut/p/z004/_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivQNdjAz93Q28_S3NLA0cfT1dDCyDzI3cA830
       gxOL9L30o_ArApqSmVVYGOWoH5Wcn1eSWlGiH1GSqmqQmJRfWgJnlBarGmRkFpfkF1XqF2S7hwMAqTkjnw!!/
(33) https://www.ibm.com/ae-ar/topics/infrastructure
(34) https://www.itu.int/ar/ITU-D/Technology/Pages/default.aspx 
(35) http://www.mohamedrashad.com/internet_history_egypt.html
(36) https://www.stl.tech/blog/digital-networks-the-neural-network-of-the-digital-age/
(37) https://mcit.gov.eg/en/Digital_Egypt

٥١

ثانًيا:



تاريخ البنية التكنولوجية (٣٢):

البنية ا�ساسية لتكنولوجيا المعلومات، تشير إلى المكونات المركبة الالزمة لتشغيل وإدارة خدمات 
من  التكنولوجية   للبنية  ولما   المعلومات(٣٣).  تكنولوجيا  تشغيل  وبيئات  المعلومات  تكنولوجيا 
أهمية فال بد من تعزيز تنمية البنية التحتية والخدمات بما في ذلك بناء الثقة وا�من في استخدام 

االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(٣٤) .

ر عدد المستخدمين في ذلك الوقت بما يتراوح بين ٢٠٠٠ و٣٠٠٠  دخل اÆنترنت في مصر عام ١٩٩٣ وُقدِّ
وسرعته المتوفرة كانت ٦٤ كيلوبت في الثانية و١٢٨ كيلوبت في الثانية(٣٥). 

وثاني  قصوى  كأولوية  اÆلكتروني  ا�من  المعلومات  تكنولوجيا  شركات  ُتدرج  الحالي،  الوقت  في 
تدفق  كل  ترى  الرقمية  للشبكة  التحتية  البنية  �ن  نظًرا  الرقمي،  التحول  بعد  استثمار  أولوية  أكبر 

لحركة البيانات(٣٦). 

تم إنشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات، وقد أدى ذلك إلى 
 ،٢٠٢٠ عام  إفريقيا  في  الثانية  المرتبة  لتحتل  اÆنترنت،  سرعة  متوسط  حيث  من  مصر  ترتيب  تحسين 

مقارنة بالمرتبة الـ ٤٠ في عام ٢٠١٩ والمرتبة الـ ٩١ على المستوى الدولي، بدًلا من المرتبة الـ ٩٧.

مما ساعد على إدراج الدولة في قائمة أفضل الدول في إفريقيا والعالم. لقد مكنت االستثمارات 
مدى  على  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  لتطوير  ضخها  تم  التي  الضخمة 
مع  البيانات،  حركة  في  المسبوقة  غير  الزيادة  استيعاب  من  مصر  في  اÆنترنت  الماضية  السنوات 

الظروف االستثنائية  التي مرت بها البالد(٣٧) بل العالم أجمع و ما نتج من انتشار فيروس كورونا. 

التنظيمية مع  الهيئة  "الكتاب السنوي لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ٢٠١٩" تعمل  لـ  وفًقا 
شركة اتصاالت مصر في العديد من مشروعات تطوير البنية التحتية المتعلقة باالتصاالت.

وتعمل الحكومة على تحسين سرعة اÆنترنت، حيث صرح المهندس "عمرو طلعت" وزير االتصاالت 
١٫٦ مليار دوالر  استثمار حوالي  بأنه تم   ٢٠١٩ المحلية في ديسمبر  للصحافة  المعلومات  وتكنولوجيا 
خالل العام ونصف الماضيين. ونتيجة لذلك قفز متوسط سرعات التنزيل من ٥٫٧ ميجابت في الثانية 

إلى ٢٠ ميجابت في الثانية خالل تلك الفترة.

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

١. ووفًقا للحكومة، سيبقى القمر  في أواخر نوفمبر ٢٠١٩، أطلقت مصر بنجاح القمر الصناعي طيبة 
الصناعي في مداره لمدة ١٥ عاًما على ا�قل وسيزود "كل شبر" من البالد بخدمات االتصال واÆنترنت، 

باÆضافة إلى حوض النيل ومناطق أخرى في شمال إفريقيا.

ا على التحرك نحو االقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي للبالد، مما يوفر  فتركز الحكومة حالًيّ
للحكومة  المستمر  الرقمي  التحول  ويوفر  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  لشركات  فرًصا 

للشركات ا�مريكية تقنيات مجربة وأسعاًرا تنافسية وفرًصا متنوعة.

في يونيو ٢٠٢٠، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لتحسين البنية التحتية لخدمات اÆنترنت من خالل 
زيادة متوسط سرعة اÆنترنت إلى ٢٠ ميجابت في الثانية في عام ٢٠٢٠ ،٤٠ ميجابت في الثانية في عام 

٢٠٢١، مقارنة بـ ١٥٫٥ ميجابت في الثانية في عام ٢٠١٩(٣٨). 

ونخص بالذكر أن الحكومة المصرية تفتتح العاصمة اÆدارية الجديدة، وهي أول مدينة ذكية في 
مصر عالوة على ذلك، أصبح النظام البيئي للشركات الناشئة من أقوى ا�نظمة في المنطقة، حيث 

ا وساعد الشركات المحلية على النجاح(٣٩).  اجتذب تمويًلا قياسًيّ

يمكن تلخيص ما سبق في شكل نقاط محددة كاªتي:

يتراوح بما  الوقت  ذلك  في  المستخدمين  عدد  ر  وُقدِّ مصر،  في  اÆنترنت  دخل   :١٩٩٣ عام 
بين ٢٠٠٠ و٣٠٠٠(٤٠). 

عام ١٩٩٦: دخل الهاتف المحمول. 
عام ١٩٩٨: إنشاء الشركة المصرية لالتصاالت. 

عام ١٩٩٩: إدخال خدمة الشبكة الرقمية.
عام ٢٠٠٢: بدء مشروع اÆنترنت المجاني في القاهرة والمحافظات.

عام ٢٠٠٣: تم إنشاء المركز القومي لتنظيم االتصاالت بمقتضى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣(٤١). 
ا من حيث متوسط سرعة اÆنترنت. عام ٢٠١٩: مصر تحتل المرتبة ا�ربعين في إفريقيا، والـ ٩٧ دولًيّ

عام ٢٠١٩: أطلقت مصر بنجاح القمر الصناعي طيبة١.
ا من حيث متوسط سرعة اÆنترنت. عام ٢٠٢٠: مصر تحتل المرتبة الثانية في إفريقيا، والـ ٩١ دولًيّ

(38) https://www.itu.int/ar/ITU-D/Technology/Pages/default.aspx 
(39) http://www.mohamedrashad.com/internet_history_egypt.html
(40) https://www.stl.tech/blog/digital-networks-the-neural-network-of-the-digital-age/
(41) https://mcit.gov.eg/en/Digital_Egypt
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االستثمارات  لجذب  ابتكار  منصة  إنشاء  ُيقترح  االستثمار،  لسياسة  الرقمي  التحول  تحسين  أجل  من 
اÆنتاجية فتعمل على تحسين نظام اÆدارة المالية العامة من حيث االستثمار وكذلك تنفيذ آليات 
مبتكرة من أبسط وأسرع طرق االستثمار (تجربة العملة المشفرة)، ولكن في المشروعات الحقيقية، 

وليس الرموز الرقمية التي تخلق بالفعل قيمة مضافة وتولد الصالح العام.

في  لالستثمار  المستثمرين  لجميع  حقيقية  فرًصا  كاملة  بشفافية  تعمل  التي  المنصة  ستوفر 
المؤسسين. وسيتمكن كل مستثمر من إجراء  الوسطاء  مشروعات حقيقية، حتى بدون مشاركة 

ا وعالمة، ولكن يتلقى جزًءا معيًنا من أرباح الشركة(٤٢).  استثمار عبر اÆنترنت ال يتلقى رمًزا رقمًيّ

لقد أدركت مصر الحاجة إلى تطوير قاعدة معلوماتها ومعرفتها من خالل استثمارات كبيرة في 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتنمية القدرات البشرية وتحسين الوصول إليها وتعليم وتدريب 

عالي الجودة مع التركيز على إنشاء محتوى رقمي في متناول المجتمع(٤٣).  

الناتج  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مساهمة  سجلت   ،٢٠١٨/٢٠١٧ المالية  السنة  خالل  في 
المعلومات واالتصاالت  ١٤٫١٪. ومصر نمت استثمارات تكنولوجيا  المحلي اÆجمالي ٣٫٢٪، بمعدل نمو 

بنسبة ٣٨٪ مقارنة بالعام الماضي، في حين بلغت الصادرات الرقمية ٣٫٢٥ مليارات دوالر أمريكي.

المواطن  بناء  وإعادة  القدرات  لبناء  الواجب  االعتبار  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  أولت 
االتصاالت  وزارة  تسعى  المعلومات.  وتقنية  االتصاالت  وزارة  لمصلحة  قصوى  كأولوية  المصري 
وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء مجموعة متنوعة من المواهب والخبراء، من خالل إطالق العديد 
من المبادرات والبرامج الجديدة، بما في ذلك مبادرة Masarak، وWazeefa Tech، والرائد التكنولوجي القادم 
إطالق  ولوحة  العربي،  للشباب  المجاني  الذاتي  التدريب  لتوفير  العربية  الرقمية  والمنصة   ،  (NTL)
التطبيقات اÆفريقية ا�خرى؛ لتعزيز مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل وتشجيع االبتكار 

وريادة ا�عمال.

بالتعاون مع القطاعات المختلفة، أنجزت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تكامل ٦٠ قاعدة 
بيانات وطنية وتطوير النظام الرقمي للعاصمة اÆدارية الجديدة في حكومة رقمية بالكامل؛ حيث 
الحوافز  وتقديم  الدولية،  االستثمارات  جذب  إلى  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  تطمح 

للمستثمرين، وتطوير المجمعات التكنولوجية.

ستعمل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات دائًما على تلبية االحتياجات الجديدة لمصر، وتلتزم 
بمواصلة دورها الديناميكي والفعال في تعزيز قطاع االتصاالت الوطنية وتقنية المعلومات(٤٤). 

هناك ثالث تقنيات رئيسة ستشكل وجود تعاون بين مجموعة شركات تاليس والحكومة المصرية. 
التقنية ا�ولى هي بالتأكيد الذكاء االصطناعي، استثمرت تاليس حوالي ٧ مليارات يورو في السنوات 
بناء تكنولوجيا التحول الرقمي، والتي نأمل جلبها إلى مصر. والثانية هي ا�من  ا�ربع الماضية في 
السيبراني، وهو أمر بالغ ا�همية مع كل التحول الرقمي الجاري. وتتمتع تاليس بموقع فريد لتأمين 
مثل هذا التحول الرقمي والتأكد من منع القرصنة وتأمين البيانات. والثالثة هي البيانات الضخمة و 

تحليالتها.

يعد الذكاء االصطناعي موضوًعا شائًقا على مستوى العالم، ومن التقنيات المهمة التي سنحرص 
على تقديمها لمصر قريًبا هي القطارات ذاتية القيادة، والتي ستقلل من العامل البشري في ربط 
العالم يعملون في  أنحاء  ألف مهندس في جميع   ٣٠ "تاليس" حوالي  القطارات وقيادتها. وتضم 
مجال البحث والتطوير في هذا المجال، وبالتالي فهي في وضع فريد للتعامل مع هذه التقنيات 

والتأكد من أنها تفيد أشخاًصا حقيقيين(٤٥). 

يتم تطوير استراتيجية متكاملة لبناء قاعدة من الكفاءات الرقمية، إلى جانب تنفيذ خطة التدريب 
جميع  في  الرقمية  الكفاءات  لبناء  العالمية  والجامعات  التكنولوجيا  شركات  كبرى  مع  بالتعاون 

المجاالت على مختلف المستويات ودمج نماذج التعلم الرقمي التقليدية والنائية.

يتم تحقيق هذه االستراتيجية باتباع نهج هرمي يبدأ بـ:

محو ا�مية الرقمية. 
برامج التدريب على التكنولوجيا المتوسطة. 

برامج التدريب على التكنولوجيا المتقدمة التي تهدف إلى إعداد جيل من الفنيين المهرة القادرين 
على المنافسة في سوق العمل.

قمة الهرم التدريبي هي منح درجة الماجستير العملي المتخصص Ôالف المتعلمين كل عام من 
خالل مبادرة بناة مصر الرقمية (DEBI) ، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا 

والجامعات العالمية(٤٦). 
مصر  مشروع  على  المستمر  العمل  خالل  من  لبلدها  الرقمي  التحول  المصرية  الحكومة  تقود 
الرقمية الضخم. وقد تم تطوير المشروع من خالل تعزيز المعرفة واالبتكار التكنولوجيين، ويحقق 

المشروع نتائج مبكرة يمكن أن تفيد قادة التكنولوجيا الذين يمارسون ا�عمال التجارية في البالد.
والهدف النهائي للبرنامج هو تحويل ا�مة إلى اقتصاد قائم على المعرفة يتميز بقوة عاملة ذات 
المعلومات،  كثيف  نشاط  أساس  على  والخدمات  والسلع  الفكرية  الملكية  وإنشاء  عالية،  مهارات 
الرقمية،  والوظائف  والمهارات  الرقمي،  التحول  وهي:  رئيسة،  ركائز  ثالث  على  المشروع  ويحتوي 

واالبتكار الرقمي(٤٧). (42)https://www.researchgate.net/profile/Iuliia-Kornieieva/publication/325212214_INVESTMENT_COOPERATION_THROUGH_DIGITAL_
DEVELOPMENT/links/5c65979fa6fdccb608c3a875/INVESTMENT-COOPERATION-THROUGH-DIGITAL-DEVELOPMENT.pdf?origin=publ
ication_detail
(43) file:///C:/Users/abdel/Downloads/ICT Building Knowledge-Based Societies Egypt.pdf
(44) https://www.mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_1672019000_Yearbook2018.pdf
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االستثمارات  لجذب  ابتكار  منصة  إنشاء  ُيقترح  االستثمار،  لسياسة  الرقمي  التحول  تحسين  أجل  من 
اÆنتاجية فتعمل على تحسين نظام اÆدارة المالية العامة من حيث االستثمار وكذلك تنفيذ آليات 
مبتكرة من أبسط وأسرع طرق االستثمار (تجربة العملة المشفرة)، ولكن في المشروعات الحقيقية، 

وليس الرموز الرقمية التي تخلق بالفعل قيمة مضافة وتولد الصالح العام.

في  لالستثمار  المستثمرين  لجميع  حقيقية  فرًصا  كاملة  بشفافية  تعمل  التي  المنصة  ستوفر 
المؤسسين. وسيتمكن كل مستثمر من إجراء  الوسطاء  مشروعات حقيقية، حتى بدون مشاركة 

ا وعالمة، ولكن يتلقى جزًءا معيًنا من أرباح الشركة(٤٢).  استثمار عبر اÆنترنت ال يتلقى رمًزا رقمًيّ

لقد أدركت مصر الحاجة إلى تطوير قاعدة معلوماتها ومعرفتها من خالل استثمارات كبيرة في 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتنمية القدرات البشرية وتحسين الوصول إليها وتعليم وتدريب 

عالي الجودة مع التركيز على إنشاء محتوى رقمي في متناول المجتمع(٤٣).  

الناتج  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مساهمة  سجلت   ،٢٠١٨/٢٠١٧ المالية  السنة  خالل  في 
المعلومات واالتصاالت  ١٤٫١٪. ومصر نمت استثمارات تكنولوجيا  المحلي اÆجمالي ٣٫٢٪، بمعدل نمو 

بنسبة ٣٨٪ مقارنة بالعام الماضي، في حين بلغت الصادرات الرقمية ٣٫٢٥ مليارات دوالر أمريكي.

المواطن  بناء  وإعادة  القدرات  لبناء  الواجب  االعتبار  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  أولت 
االتصاالت  وزارة  تسعى  المعلومات.  وتقنية  االتصاالت  وزارة  لمصلحة  قصوى  كأولوية  المصري 
وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء مجموعة متنوعة من المواهب والخبراء، من خالل إطالق العديد 
من المبادرات والبرامج الجديدة، بما في ذلك مبادرة Masarak، وWazeefa Tech، والرائد التكنولوجي القادم 
إطالق  ولوحة  العربي،  للشباب  المجاني  الذاتي  التدريب  لتوفير  العربية  الرقمية  والمنصة   ،  (NTL)
التطبيقات اÆفريقية ا�خرى؛ لتعزيز مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل وتشجيع االبتكار 

وريادة ا�عمال.

بالتعاون مع القطاعات المختلفة، أنجزت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تكامل ٦٠ قاعدة 
بيانات وطنية وتطوير النظام الرقمي للعاصمة اÆدارية الجديدة في حكومة رقمية بالكامل؛ حيث 
الحوافز  وتقديم  الدولية،  االستثمارات  جذب  إلى  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  تطمح 

للمستثمرين، وتطوير المجمعات التكنولوجية.

ستعمل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات دائًما على تلبية االحتياجات الجديدة لمصر، وتلتزم 
بمواصلة دورها الديناميكي والفعال في تعزيز قطاع االتصاالت الوطنية وتقنية المعلومات(٤٤). 

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

هناك ثالث تقنيات رئيسة ستشكل وجود تعاون بين مجموعة شركات تاليس والحكومة المصرية. 
التقنية ا�ولى هي بالتأكيد الذكاء االصطناعي، استثمرت تاليس حوالي ٧ مليارات يورو في السنوات 
بناء تكنولوجيا التحول الرقمي، والتي نأمل جلبها إلى مصر. والثانية هي ا�من  ا�ربع الماضية في 
السيبراني، وهو أمر بالغ ا�همية مع كل التحول الرقمي الجاري. وتتمتع تاليس بموقع فريد لتأمين 
مثل هذا التحول الرقمي والتأكد من منع القرصنة وتأمين البيانات. والثالثة هي البيانات الضخمة و 

تحليالتها.

يعد الذكاء االصطناعي موضوًعا شائًقا على مستوى العالم، ومن التقنيات المهمة التي سنحرص 
على تقديمها لمصر قريًبا هي القطارات ذاتية القيادة، والتي ستقلل من العامل البشري في ربط 
العالم يعملون في  أنحاء  ألف مهندس في جميع   ٣٠ "تاليس" حوالي  القطارات وقيادتها. وتضم 
مجال البحث والتطوير في هذا المجال، وبالتالي فهي في وضع فريد للتعامل مع هذه التقنيات 

والتأكد من أنها تفيد أشخاًصا حقيقيين(٤٥). 

يتم تطوير استراتيجية متكاملة لبناء قاعدة من الكفاءات الرقمية، إلى جانب تنفيذ خطة التدريب 
جميع  في  الرقمية  الكفاءات  لبناء  العالمية  والجامعات  التكنولوجيا  شركات  كبرى  مع  بالتعاون 

المجاالت على مختلف المستويات ودمج نماذج التعلم الرقمي التقليدية والنائية.

يتم تحقيق هذه االستراتيجية باتباع نهج هرمي يبدأ بـ:

محو ا�مية الرقمية. 
برامج التدريب على التكنولوجيا المتوسطة. 

برامج التدريب على التكنولوجيا المتقدمة التي تهدف إلى إعداد جيل من الفنيين المهرة القادرين 
على المنافسة في سوق العمل.

قمة الهرم التدريبي هي منح درجة الماجستير العملي المتخصص Ôالف المتعلمين كل عام من 
خالل مبادرة بناة مصر الرقمية (DEBI) ، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا 

والجامعات العالمية(٤٦). 
مصر  مشروع  على  المستمر  العمل  خالل  من  لبلدها  الرقمي  التحول  المصرية  الحكومة  تقود 
الرقمية الضخم. وقد تم تطوير المشروع من خالل تعزيز المعرفة واالبتكار التكنولوجيين، ويحقق 

المشروع نتائج مبكرة يمكن أن تفيد قادة التكنولوجيا الذين يمارسون ا�عمال التجارية في البالد.
والهدف النهائي للبرنامج هو تحويل ا�مة إلى اقتصاد قائم على المعرفة يتميز بقوة عاملة ذات 
المعلومات،  كثيف  نشاط  أساس  على  والخدمات  والسلع  الفكرية  الملكية  وإنشاء  عالية،  مهارات 
الرقمية،  والوظائف  والمهارات  الرقمي،  التحول  وهي:  رئيسة،  ركائز  ثالث  على  المشروع  ويحتوي 

واالبتكار الرقمي(٤٧).
(45) https://enterprise.press/201909/05//thales-eyes-investment-egypts-digital-infrastructure/
(46) https://mcit.gov.eg/en/Digital_Egypt
(47) https://www.cio.com/article/3587147/how-egypts-digital-transformation-creates-business-opportunities.html

٥٤



مجهودات الدولة تقنيات لتطوير البنية التكنولوجية (٤٨)(٤٩):

التحول الرقمي لخلق اقتصاد رقمي(٥٠).
جذب مزودي اÆنترنت الدوليين لالستثمار في مصر وإنشاء مراكز بيانات محلية.

إطالق ٦٠ خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية.
تصنيع جهاز لوحي بمكون محلي بنسبة ٥٠ ٪.

تطوير عدد من البحوث (جهاز لجمع وتحليل بيانات المياه والمناخ- ترشيد االستهالك- تطوير جهاز 
المبكر وتحديد ا�عطال قبل حدوثها- تصميم وتطوير محطة خدمة هاتف نقال  للتنبؤ  مراقبة 

اقتصادية لتغطية المناطق النائية والريفية).
برنامج التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (خطة ٢٠٣٠).

(48) https://mcit.gov.eg/ar/Media_Center/Latest_News/News/63428
(49) https://gate.ahram.org.eg/News/2804133.aspx
(50) https://www.egypttoday.com/Article/365017//Digitizing-Egypt

٥٥

ثالًثا:



رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)رابع�:

(51)  https://diodeweb.files.wordpress.com/201711//egypt-digital-economy-actions.pdf
(52)   https://mcit.gov.eg/ar/Media_Center/Latest_News/News/63428

٥٦

مجهودات الدولة قانوًنا لتطوير البنية التكنولوجية (٥١)(٥٢):

وتعديل  جنيه،  مليون   ٣٠ باستثمارات  اÆلكتروني  للتوقيع  الجذرية  للسلطة  التحتية  البنية  تطوير 
الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اÆلكتروني. 

إصدار ومناقشة عدة تشريعات تخدم البنية التكنولوجية مثل:
              الجرائم اÆلكترونية. 

              حماية البيانات. 
              التجارة اÆلكترونية.



كيفية بناء اقتصاد رقمي (٥٣)(٥٤):

تحسين البنية التحتية الرقمية (النطاق العريض الثابت والمتنقل وكابالت ا�لياف البصرية).
إلكترونية  خدمات  وتقديم  المعيشية  ظروفه  تحسين  خالل  من  المواطن  حياة  جودة  تحسين 

متعددة.
االبتكار وريادة ا�عمال.

المنصات الرقمية (التجارة اÆلكترونية، الحكومة اÆلكترونية، مشاركة البيانات). 
الخدمات المالية الرقمية. 

محو ا�مية الرقمية والمهارات. 

النمو  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  مساهمة  بتعظيم  المصرية  الحكومة  تقوم 
وتصنيعها،  اÆلكترونيات  وتصميم  القدرات،  بناء  على  التركيز  خالل  من  مصر  في  االقتصادي 
الحكومية  للخدمات  الرقمي  للتحول  خطة  االستراتيجية  تتضمن  كما  التكنولوجيا.  ومجمعات 

ا�ساسية في المجاالت التالية: التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الحكومية (٥٥).

(53) https://www.egypttoday.com/Article/367519//Interview-World-Bank’s-VP-talks-Egypt-s-future-with-digital
(54) https://mcit.gov.eg/ar/Digital_Government
(55) https://www.trade.gov/country-commercial-guides/egypt-information-and-communications-technology-and-digital-economy

٥٧

خامًسا:



رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

٥٨



تحديات تطبيق التكنولوجيا

العوائق الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة

الشفافية والتمكين

إمكانية الوصول إلى الخدمات والتقنيات الرقمية

مدى توفر البيانات عبر ا¶نترنت وتدفق البيانات عبر الحدود

تكلفة التكنولوجيا

الخصوصية وا�من





العوائق الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة  (٥٦):

تستند الثورة الصناعية الرابعة إلى الثورة الرقمية، التي تمثل طرًقا جديدة تصبح فيها التكنولوجيا 
باختراق  الرابعة  الصناعية  الثورة  وتتميز  اÆنسان.  جسم  وحتى  المجتمعات  من  يتجزأ  ال  جزًءا 
وتكنولوجيا  االصطناعي،  والذكاء  الروبوتات،  تتضمن  المجاالت،  من  عدد  في  الناشئة  التكنولوجيا 
المستقلة  المركبات  وكذلك  ا�بعاد،  ثالثية  والطباعة  الحيوية،  والتكنولوجيا  والحوسبة،  النانو، 
التصنيع وتفعيل  " االستخدام الكثيف للتكنولوجيا في عمليات  بأنها  البعض  وغيرها. وقد عرفها 
يسمى  ما  إلى  للتحول  و"الروبوت"  االصطناعي"،  و"الذكاء  السحابية"،  و"الحوسبة  ا�شياء"،  "إنترنت 
"اÆنترنت  مصطلح  مثل  البعض،  بعضها  التكنولوجيا  ألفاظ  تداخلت  وقد   .(٥٧) الذكي"  "المصنع 
الصناعي" أو "المصنع الرقمي"، ولكن كما أشارت إليه بعض التقارير أن لفظ "الثورة الصناعية الرابعة" 
ا  رقمًيّ العمليات  تحويل  على  تعمل  الصناعية"  "الثورة  أن  إلى  نشير  أن  يمكن  لذلك  شمولية.  أكثر 
إلى  ووصوًلا  والشراء،  المنتج  تطوير  من  بدًءا  بأكملها،  المؤسسة  في  عمودي  بشكل  وتكاملها 

عمليات التصنيع، والخدمات اللوجستية، وتقديم الخدمة  (٥٨). 

وبناء عليه، نستطيع أن نشير إلى أن "الثورة الصناعية" عبارة عن عملية تغيير شامل في أدوات اÆنتاج 
ووسائله وحجمه وعالقاته ومستواه، والتبادل الكامل في أساليب التمويل والتسويق والتوزيع. فقد 
عرفها البعض بأنها "طريقة لوصف عدم وضوح الحدود بين العوالم المادية والرقمية والبيولوجية"، 
فهي مزيج من التطورات في الذكاء االصطناعي (AI) ، والروبوتات، وإنترنت ا�شياء (IoT) ، والطباعة 
التقنيات. وبشكل مبسط، فإن  الوراثية، والحوسبة الكمومية، وغيرها من  ثالثية ا�بعاد، والهندسة 
"الثورة الصناعية الرابعة" (٤IR) هي اندماج التطورات في الذكاء االصطناعي (AI) ، والروبوتات، وإنترنت 
ا�شياء (IoT) ، والهندسة الوراثية، والحوسبة الكمومية، والمزيد. آخذين في االعتبار أنه، إلى جانب تلك 

اÆنجازات فهناك كذلك عوائق نشير إلى بعضها.

العوائق: 
هناك بعض العوائق التي تعد أساسيًة، وهي كالتالي:

١- االستثمار المرتفع لتنفيذها  (٥٩). 
٢- عدم الوضوح فيما يتعلق بالفائدة االقتصادية  (٦٠). 

٣- التحديات في تكامل سلسلة اÆمداد  (٦١). 
٤- خطر االنتهاكات ا�منية  (٦٢). 

٥- مستوى النضج المنخفض للتكنولوجيا المفضلة  (٦٣). 
٦- تباين تأثير التكنولوجيا بين اÆيجاب والسلب  (٦٤). 

٧- افتقاد المعايير وا�نظمة وأشكال التصديق  (٦٥). 
٨- نقص البنية التحتية  (٦٦). 

١٩- نقص المهارات الرقمية  (٦٧). 
١٠- التحديات في ضمان جودة البيانات  (٦٨). 

١١- نقص الثقافة الرقمية الداخلية والتدريب  (٦٩). 
١٢- مقاومة التغيير واستخدام التكنولوجيا الحديثة  (٧٠). 

١٣- إدارة التغيير غير الفعال  (٧١). 
١٤- عدم وجود استراتيجية رقمية إلى جانب ندرة الموارد  (٧٢). 

 (56) https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000001RIhBEAW?tab=publications
 (57) https://omran.org/ar/ما-هي-الثورة-الصناعية-الرابعة؟
 (58)    https://www.pwc.com/m1/en/publications/documents/middle-east-industry-40--survey-ar.pdf

٦١

ًاوال:



العوائق الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة  (٥٦):

تستند الثورة الصناعية الرابعة إلى الثورة الرقمية، التي تمثل طرًقا جديدة تصبح فيها التكنولوجيا 
باختراق  الرابعة  الصناعية  الثورة  وتتميز  اÆنسان.  جسم  وحتى  المجتمعات  من  يتجزأ  ال  جزًءا 
وتكنولوجيا  االصطناعي،  والذكاء  الروبوتات،  تتضمن  المجاالت،  من  عدد  في  الناشئة  التكنولوجيا 
المستقلة  المركبات  وكذلك  ا�بعاد،  ثالثية  والطباعة  الحيوية،  والتكنولوجيا  والحوسبة،  النانو، 
التصنيع وتفعيل  " االستخدام الكثيف للتكنولوجيا في عمليات  بأنها  البعض  وغيرها. وقد عرفها 
يسمى  ما  إلى  للتحول  و"الروبوت"  االصطناعي"،  و"الذكاء  السحابية"،  و"الحوسبة  ا�شياء"،  "إنترنت 
"اÆنترنت  مصطلح  مثل  البعض،  بعضها  التكنولوجيا  ألفاظ  تداخلت  وقد   .(٥٧) الذكي"  "المصنع 
الصناعي" أو "المصنع الرقمي"، ولكن كما أشارت إليه بعض التقارير أن لفظ "الثورة الصناعية الرابعة" 
ا  رقمًيّ العمليات  تحويل  على  تعمل  الصناعية"  "الثورة  أن  إلى  نشير  أن  يمكن  لذلك  شمولية.  أكثر 
إلى  ووصوًلا  والشراء،  المنتج  تطوير  من  بدًءا  بأكملها،  المؤسسة  في  عمودي  بشكل  وتكاملها 

عمليات التصنيع، والخدمات اللوجستية، وتقديم الخدمة  (٥٨). 

وبناء عليه، نستطيع أن نشير إلى أن "الثورة الصناعية" عبارة عن عملية تغيير شامل في أدوات اÆنتاج 
ووسائله وحجمه وعالقاته ومستواه، والتبادل الكامل في أساليب التمويل والتسويق والتوزيع. فقد 
عرفها البعض بأنها "طريقة لوصف عدم وضوح الحدود بين العوالم المادية والرقمية والبيولوجية"، 
فهي مزيج من التطورات في الذكاء االصطناعي (AI) ، والروبوتات، وإنترنت ا�شياء (IoT) ، والطباعة 
التقنيات. وبشكل مبسط، فإن  الوراثية، والحوسبة الكمومية، وغيرها من  ثالثية ا�بعاد، والهندسة 
"الثورة الصناعية الرابعة" (٤IR) هي اندماج التطورات في الذكاء االصطناعي (AI) ، والروبوتات، وإنترنت 
ا�شياء (IoT) ، والهندسة الوراثية، والحوسبة الكمومية، والمزيد. آخذين في االعتبار أنه، إلى جانب تلك 

اÆنجازات فهناك كذلك عوائق نشير إلى بعضها.

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

العوائق: 
هناك بعض العوائق التي تعد أساسيًة، وهي كالتالي:

١- االستثمار المرتفع لتنفيذها  (٥٩). 
٢- عدم الوضوح فيما يتعلق بالفائدة االقتصادية  (٦٠). 

٣- التحديات في تكامل سلسلة اÆمداد  (٦١). 
٤- خطر االنتهاكات ا�منية  (٦٢). 

٥- مستوى النضج المنخفض للتكنولوجيا المفضلة  (٦٣). 
٦- تباين تأثير التكنولوجيا بين اÆيجاب والسلب  (٦٤). 

٧- افتقاد المعايير وا�نظمة وأشكال التصديق  (٦٥). 
٨- نقص البنية التحتية  (٦٦). 

١٩- نقص المهارات الرقمية  (٦٧). 
١٠- التحديات في ضمان جودة البيانات  (٦٨). 

١١- نقص الثقافة الرقمية الداخلية والتدريب  (٦٩). 
١٢- مقاومة التغيير واستخدام التكنولوجيا الحديثة  (٧٠). 

١٣- إدارة التغيير غير الفعال  (٧١). 
١٤- عدم وجود استراتيجية رقمية إلى جانب ندرة الموارد  (٧٢). 

٦٢

(59) Geissbauer, R., Schrauf, S. & Koch, V. (2014). Industry 4.0: Opportunities and Challenges of Industrial Internet, 
       PricewaterhouseCoopers. Available at: https://www.pwc.nl/en/assets/documentAhlers, T., 2015. Industrie 4.0: The Big Unknown? 
       Freudenberg IT
(60) Brynjolfsson, E. (1993). The productivity paradox of information technology. Communications of the ACM, 36(12), 6677-.
(61) Breunig, M., Kelly, R., Mathis, R., & Wee, D. (2016). Getting the most out of Industry 4.0. Retrieved March 12, 2018, from 
       https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/ourinsights/industry-40-looking-beyond-the-initial-hype
(62) Lee, I., & Lee, K. (2015). The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and challenges for enterprises. Business Horizons,
       58(4), 431-440.
(63) Lee, I., & Lee, K. (2015). The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and challenges for enterprises. Business Horizons,
       58(4), 431-440.
(64) Schwab, K. (2017). The fourth industrial revolution. Crown Business.
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(67) Hung, M., 2016. IoT Implementation and Management - from the Edge to the Cloud [WWW Document]. Gartner. URL 
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(68) Chen, Z. K., Yang, S. Q., Tan, S., Zhao, H., He, L., Zhang, G., & Yang, H. Y. (2014). The Data Allocation Strategy Based on Load in
       NoSQL Database. In Applied Mechanics and Materials (Vol. 513, pp. 14641469-). Trans Tech Publications.
(69) Breunig, M., Kelly, R., Mathis, R., & Wee, D. (2016). Getting the most out of Industry 4.0. Retrieved March 12, 2018, from 
       https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/ourinsights/industry-40-looking-beyond-the-initial-hype
(70) Haddud, A., DeSouza, A., Khare, A., & Lee, H. (2017). Examining potential benefits and challenges associated with the Internet of 
       Things integration in supply chains. Journal of Manufacturing Technology Management, 28(8), 10551085-.
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(71) Anderson, D., & Anderson, L. A. (2010). Beyond change management: How to achieve breakthrough results through conscious
       change leadership (Vol. 36). John Wiley & Sons.
https://www.wiley.com/en-us/Beyond+Change+Management%3A+How+to+Achieve+Breakthrough+Results+Through+Conscious+Chan
       ge+Leadership%2C+2nd+Edition-p-9780470648087
(72) Schröder, C. (2016). The challenges of industry 4.0 for small and medium-sized enterprises. Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn.
https://www.researchgate.net/publication/305789672_The_Challenges_of_Industry_40_for_Small_and_Medium-sized_Enterprises



الشفافية والتمكين:

يشير التشبيه المجازي للشفافية إلى وسيط نرى من خالله ا�شياء، ويمكن لآلخرين أن ينظروا إلينا 
من خالله. وتقدم هذه االستعارة افتراضين مهمين، كما الحظ JM Balkin. أوًلا، يفترض أن ما يوجد 
على  موجود  هو  عما  المفاهيمية  الناحية  من  منفصل  الشفاف  الوسيط  من  واحد  جانب  على 
الجانب اÔخر. ثانًيا، يفترض أن عملية الرؤية من خالل الوسيط ال تغير بشكل جوهري طبيعة ما يتم 

عرضه  (٧٣). 

الحكومة  أن يالحظوا من خاللها تصرفات  للناس  التي يمكن  "الدقة  بأنها  الشفافية  لذلك تعرف 
والسياسيين"،  (٧٤) وبشكل أكثر تفصيًلا  "فهي الوضوح والعقالنية وااللتزام بالمتطلبات أو الشروط 
وسهولة  وبساطتها  التنفيذية  اÆجراءات  وسهولة  للجميع،  الفرص  وتكافؤ  للعمل  المرجعية 
اتخاذ  في  التام  الوضوح  فهي  وبالتالي  تنفيذها،  في  النزاهة  وكذلك  تعقيدها،  وعدم  فهمها 
القرارات ورسم الخطط والسياسات وعرضها على الجهات المعنية بمراقبة أداء الحكومة نيابة عن 

الشعب وخضوع الممارسات اÆدارية والسياسية للمحاسبة والمراقبة المستمرة  (٧٥). 

الحكومية  العمليات  حول  المنشورة  المعلومات  إلى  عموًما  نشير  فإننا  الشفافية،  نناقش  عندما 
 Publish What(٧٦) و   ،CorpWatch مثل  مشروعات،  أيًضا  (هناك  الحكوميين.  والمسؤولين  والميزانيات 
YouPay، وSourcemap التي تهدف إلى نشر المزيد من المعلومات حول القطاع الخاص الذي يصب 

في المصلحة العامة) وفي بعض ا�حيان، يتم توفير هذه المعلومات من قبل الحكومات نفسها، 
على سبيل المثال:

المعلومات في  أول قانون لحرية  "فيسينتي فوكس"  آنذاك  المكسيك  رئيس  ٢٠٠٢، وقع  يونيو  في 
بالده، والذي يتطلب من الوكاالت الحكومية أن تنشر بطريقة روتينية جميع المعلومات المتعلقة 
العقود  ومنح  الداخلية  والتقارير  ورواتبها  وموظفيها  وعملياتها  وميزانيتها  اليومية  بوظائفها 
دويل"  "كيت  قبل  من  للقانون  واضح  تحليل  نشر  تم  إليها.(٧٧)وقد  الوصول  يمكن  التي  واالمتيازات 
.(٧٨)ونشر "جون أكرمان" تقييًما مدته ثالث سنوات لتطبيق المكسيك للقانون مقارنة  يوم صدوره 

بمبادرات حرية المعلومات المماثلة في جميع أنحاء العالم(٧٩). 

 (73)    J. M. Balkin, “How Mass Media Simulate Political Transparency,” 1998, 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.108014797589909367175/
العاني وآخرون ، ٢٠٠٥ ، ص ٥٩٤ (74) 
الصيرفي . ٢٠٠٦ ، ص ١٦ (75) 
 (76) CordWatch, http://www.corpwatch.org/.
 (77) Congress of the Union, Federal Transparency and Access to Public Government Information Law, trans. Carlota McAllister, June 10, 
2002, http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB68/laweng.pdf
 (78) Kate Doyle, “Mexico’s New Freedom of Information Law,” The National Security Archive, June 10, 2002, 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB68/
 (79) John M. Ackerman, “Mexico’s Freedom of Information Law in International Perspective,” in Mexico’s Rightto-Know Reforms: Civil 
Society Perspectives, ed. Jonathan Fox, Libby Haight, Helena Hofbauer and Tania Sánchez, (Mexico City: FUNDAR/Woodrow Wilson 
International Center for Scholars, 2007), 
http://www.fundar.org.mx/secciones/publicaciones/pdf/right_to_know/SEC820%John%20M.%20 Ackerman.pdf

٦٣

ثانًيا:

أظهر عدد من الدراسات كيف أن زيادة الشفافية تؤدي إلى زيادة ا�داء واالستجابة في الحكومة 
والقطاع الخاص. وقد أدت مبادرات الشفافية إلى انخفاض بنسبة ٢٠ في المائة في عدد ا�شخاص 
أكثر  سيارات  (٨٠)وتصميم  با�غذية،  مرتبطة  أمراض  بسبب  المستشفيات  في  العالج  يتلقون  الذين 
أماًنا، (٨١)وتدفقات أكبر من االستثمار ا�جنبي المباشر ، (٨٢)وأسواق مالية أكثر كفاءة . (٨٣)وفي دراسة 
في  والثقة  الشفافية  بين  إيجابية  عالقة  ويبلي"  و"بول  ماهوني"  إس  "ميشيل  وجدت  وطنية، 

الحكومة (٨٤) .



الشفافية والتمكين:

يشير التشبيه المجازي للشفافية إلى وسيط نرى من خالله ا�شياء، ويمكن لآلخرين أن ينظروا إلينا 
من خالله. وتقدم هذه االستعارة افتراضين مهمين، كما الحظ JM Balkin. أوًلا، يفترض أن ما يوجد 
على  موجود  هو  عما  المفاهيمية  الناحية  من  منفصل  الشفاف  الوسيط  من  واحد  جانب  على 
الجانب اÔخر. ثانًيا، يفترض أن عملية الرؤية من خالل الوسيط ال تغير بشكل جوهري طبيعة ما يتم 

عرضه  (٧٣). 

الحكومة  أن يالحظوا من خاللها تصرفات  للناس  التي يمكن  "الدقة  بأنها  الشفافية  لذلك تعرف 
والسياسيين"،  (٧٤) وبشكل أكثر تفصيًلا  "فهي الوضوح والعقالنية وااللتزام بالمتطلبات أو الشروط 
وسهولة  وبساطتها  التنفيذية  اÆجراءات  وسهولة  للجميع،  الفرص  وتكافؤ  للعمل  المرجعية 
اتخاذ  في  التام  الوضوح  فهي  وبالتالي  تنفيذها،  في  النزاهة  وكذلك  تعقيدها،  وعدم  فهمها 
القرارات ورسم الخطط والسياسات وعرضها على الجهات المعنية بمراقبة أداء الحكومة نيابة عن 

الشعب وخضوع الممارسات اÆدارية والسياسية للمحاسبة والمراقبة المستمرة  (٧٥). 

الحكومية  العمليات  حول  المنشورة  المعلومات  إلى  عموًما  نشير  فإننا  الشفافية،  نناقش  عندما 
 Publish What(٧٦) و   ،CorpWatch مثل  مشروعات،  أيًضا  (هناك  الحكوميين.  والمسؤولين  والميزانيات 
YouPay، وSourcemap التي تهدف إلى نشر المزيد من المعلومات حول القطاع الخاص الذي يصب 

في المصلحة العامة) وفي بعض ا�حيان، يتم توفير هذه المعلومات من قبل الحكومات نفسها، 
على سبيل المثال:

المعلومات في  أول قانون لحرية  "فيسينتي فوكس"  آنذاك  المكسيك  رئيس  ٢٠٠٢، وقع  يونيو  في 
بالده، والذي يتطلب من الوكاالت الحكومية أن تنشر بطريقة روتينية جميع المعلومات المتعلقة 
العقود  ومنح  الداخلية  والتقارير  ورواتبها  وموظفيها  وعملياتها  وميزانيتها  اليومية  بوظائفها 
دويل"  "كيت  قبل  من  للقانون  واضح  تحليل  نشر  تم  إليها.(٧٧)وقد  الوصول  يمكن  التي  واالمتيازات 
.(٧٨)ونشر "جون أكرمان" تقييًما مدته ثالث سنوات لتطبيق المكسيك للقانون مقارنة  يوم صدوره 

بمبادرات حرية المعلومات المماثلة في جميع أنحاء العالم(٧٩). 

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)
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(80) Russ Linden, “Transparency Breeds Self-Correcting Behavior,” Governing, January 13, 2010,   
http://www.governing.com/columns/mgmt-insights/Transparency-Breeds-Self-Correcting-Behavior.html
(81) Archon Fung, Mary Graham and David Weil, Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency (Cambridge: Cambridge
       University Press, 2007).
(82) Z. Drabek and W. Payne, “The Impact of Transparency on Foreign Direct Investment,” World Trade Organization Economic Research
      and Analysis Division, February 2009,  http://ideas.repec.org/p/fth/wtoera/99- 02.html
(83) D. Andrew Austin and Jane G. Gravelle, “Does Price Transparency Improve Market Efficiency? Implications of Empirical Evidence in
       Other Markets for the Health Sector,” CRS Report for Congress, July 24, 2007, http://www.fas.org/sgp/crs/secrecy/RL34101.pdf
(84) Andrea Mattozzi and Antonio Merlo, “The Transparency of Politics and the Quality of Politicians,” Penn Institute for Economic 
       Research, January 2007, http://economics.sas.upenn.edu/system/files/07008-.pdf

أظهر عدد من الدراسات كيف أن زيادة الشفافية تؤدي إلى زيادة ا�داء واالستجابة في الحكومة 
والقطاع الخاص. وقد أدت مبادرات الشفافية إلى انخفاض بنسبة ٢٠ في المائة في عدد ا�شخاص 
أكثر  سيارات  (٨٠)وتصميم  با�غذية،  مرتبطة  أمراض  بسبب  المستشفيات  في  العالج  يتلقون  الذين 
أماًنا، (٨١)وتدفقات أكبر من االستثمار ا�جنبي المباشر ، (٨٢)وأسواق مالية أكثر كفاءة . (٨٣)وفي دراسة 
في  والثقة  الشفافية  بين  إيجابية  عالقة  ويبلي"  و"بول  ماهوني"  إس  "ميشيل  وجدت  وطنية، 

الحكومة (٨٤) .



وال تنشر الحكومات معلومات حول أنشطتها وميزانيتها لعدد من ا�سباب، 
تتضمن: 

نقص الموارد. 
نقص الخبرة الفنية. 

الخوف من توجيه النقد وفضح السلوك الفاسد. 

أوكولوه"،  "أوري  فيقول  �نفسهم،  المعلومات  هذه  نشر  في  المواطنون  بدأ  البلدان  بعض  في 
البرلمان لمنع  (٨٥)Mzalendo، في عام ٢٠٠٦ طالب نواب "كينيون" بإغالق موقع  لـ  المؤسس المشارك 
جلسات  بحضور  المهتمون  الكينيون  المواطنون  بدأ  .(٨٦)ثم  الذاتية  سيرتهم  إلى  الجمهور  وصول 
البرلمان لنشر مالحظاتهم، والمساعدة في بناء قاعدة بيانات على اÆنترنت للمعلومات التشريعية. 
وبالمثل، تجمع أصوات مومباي،(٨٧)وتنشر معلومات حول السجالت الجنائية للموظفين العموميين 

والمرشحين لالنتخابات(٨٨). 

وإنفاقها،  أنشطتها  حول  معلومات  الواقع،  في  تنشر،  الحكومات  أن  نجد  ا�حيان  من  كثير  في 
لكنها تفعل ذلك بطرق يصعب الوصول إليها أو فهمها، على سبيل المثال: 

في تل أبيب: تنشر الحكومة ميزانيتها كل عام كوثيقة PDF طويلة ومفصلة، وجميع المعلومات 
فهم  بسهولة  يستطيعون  ال  المواطنين  تجعل  بطريقة  نشرها  يتم  ولكن  موجودة،  الصلة  ذات 

قرارات اÆنفاق الحكومية وتصورها وتحليلها(٨٩).

في ا�رجنتين: ُيطلب من جميع ا�حزاب السياسية الكشف علًنا عن مساهمات الحملة التي تلقتها 
قبل عشرة أيام على ا�قل من يوم التصويت. ومع ذلك، مرة أخرى تنشر هذه ا�حزاب المعلومات 
ُتعد االنتخابية.  الحمالت  في  والسياسة  المال  بين  العالقات  تحجب  طويلة   PDF تقارير  في 
تقارن  تفاعلية  تصورات  باستخدام  نفسها  المعلومات  لتقديم  محاولة  هي   Dinero y Política

وتناقض بوضوح مساهمات الحملة حسب المنطقة والحزب السياسي والصناعة(٩٠).  

ا، والتي يتم  في كينيا: تأخذ أداة تتبع الميزانية ميزانيات مشروعات التنمية المحلية الممولة اتحادًيّ
يمكن  حيث  واحدة؛  بيانات  قاعدة  في  وتقدمها  الحكومية،  الويب  صفحات  أعماق  في  دفنها 

للمستخدمين ترك تعليقات حول التقدم المحرز وتأثير وكفاءة المشروعات(٩١). 

(85) Mzalendo: Eye on Kenya’s Parliament, http://www.mzalendo.com/
(86) David Sasaki, “Mzalendo,” Technology for Transparency Network, http://transparency.globalvoicesonline.org/project/mzalendo
(87) “Bills,” Mzalendo: Eye on Kenya’s Parliament, http://www.mzalendo.com/Bills.List.php
(88) Mumbai Votes, http://mumbaivotes.com/
(89) David Sasaki, “Our Budget,” Technology for Transparency Network, http://transparency.globalvoicesonline.org/project/our-budget
(90) Renata Avila, “Dinero y Política [Money in Politics], Technology for Transparency Network, 
http://transparency.globalvoicesonline.org/project/dinero-y-pol%C3%ADtica-money-politics
(91) Rebekah Heacock, “Budget Tracking Tool,” Technology for Transparency Network, 
http://transparency.globalvoicesonline.org/project/budget-tracking-tool

٦٥



رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)
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إمكانية الوصول إلى الخدمات والتقنيات الرقمية:

عندما نتحدث عن الرقمنة على مستوى الدولة، فإن توفير البنية التحتية المناسبة لضمان إمكانية 
أهم  يعد  الرقمية  الخدمات  إلى  المؤسسات  أو  الجمهور  من  سواء  المستخدمين،  جميع  وصول 
خطوة لنجاح عملية الرقمنة. ولكن توجد بضعة تحديات قد تحول دون حدوث ذلك، بما فيها عدم 
ووجود  التساوي،  على  والنائية  الريفية  والمناطق  المدن  في  المدى  واسعة  اتصاالت  شبكة  توفر 
الفئات  بين  رقمية  أجهزة  على  الحصول  وإمكانية  التكنولوجيا  استخدام  معرفة  في  فجوات 
ما  هو  التحديات  تلك  على  والتغلب  وأخرى.  والرجال،  النساء  وبين  المختلفة  واالجتماعية  العمرية 

يضمن شمول الرقمنة للفئات المختلفة من المستخدمين.

كما يالحظ أن الفجوات التكنولوجية الموجودة ليست مادية ملموسة فقط، فمنها اجتماعية مثل 
إحصاءات  وتشير  للفرد.  الدخل  متوسط  مثل  واقتصادية  والتعليم،  والجنس  العمر  في  الفروق 
النساء  دون  الرجال  من  أكبر  عدد  توصل  المرجح  من  أنه  إلى  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 
فرص  زيادة  مع  أنه  إلى  أيًضا  تشير  كما  الريفية.  المناطق  في  وخاصة  البلدان،  بعض  في  لìنترنت 
تلك  إلى  الوصول  في  المختلفة  ا�عمار  بين  فجوات  ظهرت  ا  إلكترونًيّ العامة  الخدمات  تقديم 
الخدمات، فأصبح ا�شخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ٥٥ و٦٥ عاًما أقل احتمال للتوصل إلى تلك 
الخدمات عن الذين تتراوح أعمارهم بين ١٤ و٢٤ عاًما. هذا باÆضافة إلى الفجوات المماثلة بين الفئات 
الفئات  من  أقل  الخدمات  إلى  توصلهم  فرص  تكون  ما  عادة  والذي  التعليم  منعدمة  أو  ا�قل 

الحاصلة على التعليم المناسب (٩٢). 

وتتجاوز تحديات التوصل إلى التكنولوجيا وجود البنية التحتية، وتمتد إلى
ا¶طارات القانونية والتنظيمية: 

١- الحواجز اللغوية. 
٢- ا�مية بما فيها ا�مية الرقمية. 

٣- والقدرة على تحمل التكاليف، سواء بالنسبة للدول وا�فراد، وهو ما سنتناوله الحًقا (٩٣). 

داخل  الحديثة  التكنولوجيا  مع  التعامل  مهارات  نقص  هو  حدة  ا�كثر  التحديات  من  أيًضا  ويعد 
الحكومات نفسها، حيث يفتقر موظفو الخدمة المدنية لهذه المهارات وهو ما يجب إصالحه من 
الرقمنة على  الموظفين لضمان نجاح  بين  اÆلكترونية  ا�مية  المناسبة لمحو  التدريبات  توفير  خالل 

المستوى المؤسسي (٩٤). 

(92) https://www.oecd.org/going-digital/enhancing-access-digital-transformation.pdf
(93) https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020_un_e-government_survey_full_report.pdf 
(94)https://www.govtechleaders.com/201803/07//government-digital-transformation-saving-costs-through-effective-digital-change/#ne
wsletter-modal 

٦٧

ثالًثا:

الرقمنة خارج المدن:

على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي أحرزته عدة بالد نامية في الفترة ا�خيرة، فإن الفجوة بين 
الريف والحضر تظل موجودة بشكل كبير. فتظهر البيانات أن نسبة ا�سر التي لديها خدمات إنترنت 
هذه  أن  من  وبالرغم  الحضرية.  المناطق  في  الماثلة  النسبة  من  أقل  كانت  الريفية  المناطق  في 
الستقبال  المناطق  تلك  تأهيل  فوائد  تثبت  فإنها  الشبكات،  توصيل  صعوبة  إلى  تشير  المعلومات 
التكنولوجيا، حتى إذا كان بعض قاطني تلك المناطق قادًرا على التوصل إلى التكنولوجيا عن طريق 
امتالك الجهاز المناسب فهذا ال يعني بالضرورة قدرته على توفير اشتراك لìنترنت أو الوعي  بوجود 
أن  الحكومة  تحاول  التي  الخدمات  تلك  وبين  بينه  عائق  هناك  فيظل  إليها،  يحتاج  التي  الخدمات 

توفرها لمواطنيها (٩٥). 

ا؟  لم يعد وصول الرقمنة إلى الريف والمناطق النائية أمًرا أساسًيّ

- المشكالت االجتماعية واالقتصادية التي تواجهها هذه المناطق، منها: 
- الهجرة الداخلية للشباب إلى الحضر. 

- انخفاض مستوى المهارات، وبالتالي الخدمات.
التواصل  بالتهميش وانعدام  الذي ينشر اÆحساس  المسافات  التقليدية، وُبعد  الصناعات  - هيمنة 

مع المناطق المتمدنة.



إمكانية الوصول إلى الخدمات والتقنيات الرقمية:

عندما نتحدث عن الرقمنة على مستوى الدولة، فإن توفير البنية التحتية المناسبة لضمان إمكانية 
أهم  يعد  الرقمية  الخدمات  إلى  المؤسسات  أو  الجمهور  من  سواء  المستخدمين،  جميع  وصول 
خطوة لنجاح عملية الرقمنة. ولكن توجد بضعة تحديات قد تحول دون حدوث ذلك، بما فيها عدم 
ووجود  التساوي،  على  والنائية  الريفية  والمناطق  المدن  في  المدى  واسعة  اتصاالت  شبكة  توفر 
الفئات  بين  رقمية  أجهزة  على  الحصول  وإمكانية  التكنولوجيا  استخدام  معرفة  في  فجوات 
ما  هو  التحديات  تلك  على  والتغلب  وأخرى.  والرجال،  النساء  وبين  المختلفة  واالجتماعية  العمرية 

يضمن شمول الرقمنة للفئات المختلفة من المستخدمين.

كما يالحظ أن الفجوات التكنولوجية الموجودة ليست مادية ملموسة فقط، فمنها اجتماعية مثل 
إحصاءات  وتشير  للفرد.  الدخل  متوسط  مثل  واقتصادية  والتعليم،  والجنس  العمر  في  الفروق 
النساء  دون  الرجال  من  أكبر  عدد  توصل  المرجح  من  أنه  إلى  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 
فرص  زيادة  مع  أنه  إلى  أيًضا  تشير  كما  الريفية.  المناطق  في  وخاصة  البلدان،  بعض  في  لìنترنت 
تلك  إلى  الوصول  في  المختلفة  ا�عمار  بين  فجوات  ظهرت  ا  إلكترونًيّ العامة  الخدمات  تقديم 
الخدمات، فأصبح ا�شخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ٥٥ و٦٥ عاًما أقل احتمال للتوصل إلى تلك 
الخدمات عن الذين تتراوح أعمارهم بين ١٤ و٢٤ عاًما. هذا باÆضافة إلى الفجوات المماثلة بين الفئات 
الفئات  من  أقل  الخدمات  إلى  توصلهم  فرص  تكون  ما  عادة  والذي  التعليم  منعدمة  أو  ا�قل 

الحاصلة على التعليم المناسب (٩٢). 

وتتجاوز تحديات التوصل إلى التكنولوجيا وجود البنية التحتية، وتمتد إلى
ا¶طارات القانونية والتنظيمية: 

١- الحواجز اللغوية. 
٢- ا�مية بما فيها ا�مية الرقمية. 

٣- والقدرة على تحمل التكاليف، سواء بالنسبة للدول وا�فراد، وهو ما سنتناوله الحًقا (٩٣). 

داخل  الحديثة  التكنولوجيا  مع  التعامل  مهارات  نقص  هو  حدة  ا�كثر  التحديات  من  أيًضا  ويعد 
الحكومات نفسها، حيث يفتقر موظفو الخدمة المدنية لهذه المهارات وهو ما يجب إصالحه من 
الرقمنة على  الموظفين لضمان نجاح  بين  اÆلكترونية  ا�مية  المناسبة لمحو  التدريبات  توفير  خالل 

المستوى المؤسسي (٩٤). 

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)
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(95)https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/852bd3b9-en.pdf?expires=1618936077&id=id&accname=guest&checksum=486B5ABBC38
932291A575CDBD2A3A6FC

الرقمنة خارج المدن:

على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي أحرزته عدة بالد نامية في الفترة ا�خيرة، فإن الفجوة بين 
الريف والحضر تظل موجودة بشكل كبير. فتظهر البيانات أن نسبة ا�سر التي لديها خدمات إنترنت 
هذه  أن  من  وبالرغم  الحضرية.  المناطق  في  الماثلة  النسبة  من  أقل  كانت  الريفية  المناطق  في 
الستقبال  المناطق  تلك  تأهيل  فوائد  تثبت  فإنها  الشبكات،  توصيل  صعوبة  إلى  تشير  المعلومات 
التكنولوجيا، حتى إذا كان بعض قاطني تلك المناطق قادًرا على التوصل إلى التكنولوجيا عن طريق 
امتالك الجهاز المناسب فهذا ال يعني بالضرورة قدرته على توفير اشتراك لìنترنت أو الوعي  بوجود 
أن  الحكومة  تحاول  التي  الخدمات  تلك  وبين  بينه  عائق  هناك  فيظل  إليها،  يحتاج  التي  الخدمات 

توفرها لمواطنيها (٩٥). 

ا؟  لم يعد وصول الرقمنة إلى الريف والمناطق النائية أمًرا أساسًيّ

- المشكالت االجتماعية واالقتصادية التي تواجهها هذه المناطق، منها: 
- الهجرة الداخلية للشباب إلى الحضر. 

- انخفاض مستوى المهارات، وبالتالي الخدمات.
التواصل  بالتهميش وانعدام  الذي ينشر اÆحساس  المسافات  التقليدية، وُبعد  الصناعات  - هيمنة 

مع المناطق المتمدنة.



بإمكانية  يؤمنون  الكثيرين  ولكن  والحضر،  الريف  بين  االنقسام  تزايد  في  المشكالت  تلك  تسببت 
التعليم  مثل:  مختلفة،  مجاالت  في  فرص  توفير  خاللها  من  فيمكن  عليه.  التغلب  في  الرقمنة 
ا  إلكترونًيّ ا�عمال  وريادة  إلكترونية  صحية  خدمات  إلى  والوصول  اÆلكتروني،  المهارات  وتدريب 
وغيرها. فقد أصبحت الوظائف مستقلة عن عوائق المكان، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، فقد 
أصبح توفير العمل عن بعد ممكًنا فال يقتصر الحصول على عمل الوجود في موقعه طالما يتوفر 
عن  والبعيدة  الريفية  بالمناطق  كامنة  وإمكانات  فرص  وجود  من  وبالرغم  اÆلكتروني.  التوصيل 
المدن من شأنها أن تضاهي مثيالتها بالمدن إذا أتيحت التكنولوجيا والتوصيل اÆلكتروني المالئم. 

فقد حظيت الرقمنة حتى اÔن باهتمام أقل من المدن من قبل صناع السياسات والقرارات(٩٦).  

وهناك سبب آخر وراء أهمية الرقمنة في الريف والمناطق النائية، وهو تسهيل الوصول إلى احتياجات 
صناعة  عند  االعتبار  في  للسياسات  وتقييمهم  أصواتهم  وأخذ  المناطق  هذه  في  المستخدمين 
واتخاذ القرارات. فيمكن للحكومات تحقيق ذلك من خالل جمع وتحليل البيانات التي ستتوفر عند 

استخدام سكان تلك المناطق للخدمات الرقمية التي توفرها الدولة لهم(٩٧).  

(96)https://www.eprc-strath.eu/public/dam/jcr:d31b925c-c8da-4200-acfb-e27f6f949efb/EPRP%20111_Meeting%20challenges%20of%
20digitalisation.pdf 
(97)https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6c26b0ba-en.pdf?expires=1618778876&id=id&accname=guest&checksum=ED4E003B4363
58DFEE83427AB71C366C

٦٩

االتصاالت  لسوق  التنظيمي  اÆطار  على  االتصاالت  لتنظيم  القومي  الجهاز  وافق  بالذكر  وجدير 
المصرية، بما في ذلك خدمات الجيل الرابع (٤G) ، مما يسمح لمشغلي الهاتف المحمول بتقديم 
تراخيص  االتصاالت  لتنظيم  القومي  الجهاز  منح  كما  النهائيين.  للمستخدمين  نفسها  الخدمات 
 ،٢٠١٧ عام  وفي  ا�ربعة.  الرئيسين  االتصاالت  لمشغلي  الرابع  الجيل  من  المحمول  الهاتف  خدمات 
المحمول،   الهاتف  خدمات  توفير  خالل  من  متكامًلا  اتصاالت  مشغل  لالتصاالت  المصرية  أصبحت 
البنية  رابع مقدم لخدمات المحمول في السوق المصرية. إن  وبذلك تعد المصرية لالتصاالت هي 
التحتية الرقمية هي أساس االقتصاد الرقمي ، كما يمثل التمكين عامًلا رئيًسا لسد الفجوة الرقمية 
تطوير  درجة  وتنعكس  مصر.  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  صناعة  كبير  بشكل  ويمّكن 
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل مباشر في عدد مستخدمي اÆنترنت في 
أي اقتصاد. ففي مصر، ارتفعت نسبة مستخدمي اÆنترنت من ٢٩٫٥٪ في ٢٠١٤/٢٠١٣ إلى ٣٧٫٨٪ ٢٠١٦/٢٠١٥ 

وهو ما يبشر بأنها تسير بخطوات ثابتة نحو الرقمنة الكلية(٩٨). 



بإمكانية  يؤمنون  الكثيرين  ولكن  والحضر،  الريف  بين  االنقسام  تزايد  في  المشكالت  تلك  تسببت 
التعليم  مثل:  مختلفة،  مجاالت  في  فرص  توفير  خاللها  من  فيمكن  عليه.  التغلب  في  الرقمنة 
ا  إلكترونًيّ ا�عمال  وريادة  إلكترونية  صحية  خدمات  إلى  والوصول  اÆلكتروني،  المهارات  وتدريب 
وغيرها. فقد أصبحت الوظائف مستقلة عن عوائق المكان، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، فقد 
أصبح توفير العمل عن بعد ممكًنا فال يقتصر الحصول على عمل الوجود في موقعه طالما يتوفر 
عن  والبعيدة  الريفية  بالمناطق  كامنة  وإمكانات  فرص  وجود  من  وبالرغم  اÆلكتروني.  التوصيل 
المدن من شأنها أن تضاهي مثيالتها بالمدن إذا أتيحت التكنولوجيا والتوصيل اÆلكتروني المالئم. 

فقد حظيت الرقمنة حتى اÔن باهتمام أقل من المدن من قبل صناع السياسات والقرارات(٩٦).  

وهناك سبب آخر وراء أهمية الرقمنة في الريف والمناطق النائية، وهو تسهيل الوصول إلى احتياجات 
صناعة  عند  االعتبار  في  للسياسات  وتقييمهم  أصواتهم  وأخذ  المناطق  هذه  في  المستخدمين 
واتخاذ القرارات. فيمكن للحكومات تحقيق ذلك من خالل جمع وتحليل البيانات التي ستتوفر عند 

استخدام سكان تلك المناطق للخدمات الرقمية التي توفرها الدولة لهم(٩٧).  

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

٧٠

(98) https://diodeweb.files.wordpress.com/201711//egypt-digital-economy-actions.pdf 

االتصاالت  لسوق  التنظيمي  اÆطار  على  االتصاالت  لتنظيم  القومي  الجهاز  وافق  بالذكر  وجدير 
المصرية، بما في ذلك خدمات الجيل الرابع (٤G) ، مما يسمح لمشغلي الهاتف المحمول بتقديم 
تراخيص  االتصاالت  لتنظيم  القومي  الجهاز  منح  كما  النهائيين.  للمستخدمين  نفسها  الخدمات 
 ،٢٠١٧ عام  وفي  ا�ربعة.  الرئيسين  االتصاالت  لمشغلي  الرابع  الجيل  من  المحمول  الهاتف  خدمات 
المحمول،   الهاتف  خدمات  توفير  خالل  من  متكامًلا  اتصاالت  مشغل  لالتصاالت  المصرية  أصبحت 
البنية  رابع مقدم لخدمات المحمول في السوق المصرية. إن  وبذلك تعد المصرية لالتصاالت هي 
التحتية الرقمية هي أساس االقتصاد الرقمي ، كما يمثل التمكين عامًلا رئيًسا لسد الفجوة الرقمية 
تطوير  درجة  وتنعكس  مصر.  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  صناعة  كبير  بشكل  ويمّكن 
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل مباشر في عدد مستخدمي اÆنترنت في 
أي اقتصاد. ففي مصر، ارتفعت نسبة مستخدمي اÆنترنت من ٢٩٫٥٪ في ٢٠١٤/٢٠١٣ إلى ٣٧٫٨٪ ٢٠١٦/٢٠١٥ 

وهو ما يبشر بأنها تسير بخطوات ثابتة نحو الرقمنة الكلية(٩٨). 



مدى توفر البيانات عبر ا¶نترنت وتدفق البيانات عبر الحدود:

وسهولة  بالدقة  تتميز  بيانات  قاعدة  توفير  فإن  الدولة،  مستوى  على  الرقمنة  عن  نتحدث  عندما 
ولكن  الرقمنة.  عملية  نجاح  خطوات  أهم  من  والمنشآت  الجهات  قبل  من  إليها  الوصول  إمكانية 

توجد بضعة تحديات قد تحول دون حدوث ذلك بما فيها :

عدم توافر التقنيات واالستراتيجيات التكنولوجية الالزمة لجمع البيانات في المؤسسات أو الجهات.
عدم دقة البيانات التي يمكن جمعها عبر اÆنترنت(٩٩). 

عدم وجود خبراء في تحليل تلك البيانات لالستفادة منها(١٠٠). 
عدم وجود قوانين تنظم عملية جمع البيانات وحمايتها(١٠١).  

يمكن أن تأتي هذه البيانات من مصادر مختلفة، مثًلا(١٠٢):

ا�نظمة والتطبيقات.
عمليات البحث على اÆنترنت.

بيانات المنظمات والشركات(١٠٣). 
ا�بحاث.

مصدر  على  العثور  أكثر  المهم  من  ولكن  للبيانات،  لها  حصر  ال  مصادر  وجود  الحقيقة  في  ونرى 
يقّدم المعلومات بطريقة موثوق بها ومنظمة(١٠٤). 

يمكن أن نأخذ الصين كمثال في جمع قواعد البيانات، فقد كشف االتحاد الدولي لالتصاالت في 
تقرير له عن استحواذ الصين على ٢٣٪ من تدفقات البيانات عبر الحدود، أي ما يقرب من ضعف نصيب 

الواليات المتحدة، التي تحتل المرتبة الثانية بفارق كبير بنسبة ١٢ ٪( ١٠٥).  

(99) https://learn.canvas.net/courses/4/pages/open-data-in-more-detail
(100) https://carjj.org/sites/default/files/ebooks/personal_data_book.pdf 
(101)  https://sitcegypt.org/?p=1679
(102) https://blog.hotmart.com/ar/%D985%%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D98%A%D8%B9%D986%%D98%A-data-science/ 
(103) https://sitcegypt.org/?p=4048 
(104)https://bu.edu.eg/portal/uploads/Education/Fundamentals/2173/publications/Walaa%20Mahmoud_Requirements%20of%20Acade
mic%20Human%20Resources%20Development%20at%20Banha%20University%20in%20the%20Digital%20Age%20Current%20Situ
ation%20and%20Future%20Scenarios.pdf 
(105) https://www.albawabhnews.com/4230614

٧١

رابًعا:

من  الحدود  عبر  البيانات  تدفقات  أن  إلى  لالتصاالت  الدولي  االتحاد  بكشف  جاء  الذي  التقرير  أشار 
الصين في عام ٢٠١٩ تجاوزت بكثير أي دول أخرى من التي تم فحصها، بما في ذلك الواليات المتحدة. 
الموارد  من  هائلة  كميات  في  تتحكم  حيث  العالم،  في  للبيانات  العظمى  القوة  الصين  أصبحت 
البيانات من مصادر  أن يكون توفر  المستقبل. ويمكن  التنافسية في  المهمة لقدرتها االقتصادية 
أجنبية ميزة في تطوير الذكاء االصطناعي وتقنيات المعلومات، وعالوة على ذلك، يمكن أن تكون 

الصين المستفيد ا�كبر من شبكة اÆنترنت المقسمة(١٠٦). 



مدى توفر البيانات عبر ا¶نترنت وتدفق البيانات عبر الحدود:

وسهولة  بالدقة  تتميز  بيانات  قاعدة  توفير  فإن  الدولة،  مستوى  على  الرقمنة  عن  نتحدث  عندما 
ولكن  الرقمنة.  عملية  نجاح  خطوات  أهم  من  والمنشآت  الجهات  قبل  من  إليها  الوصول  إمكانية 

توجد بضعة تحديات قد تحول دون حدوث ذلك بما فيها :

عدم توافر التقنيات واالستراتيجيات التكنولوجية الالزمة لجمع البيانات في المؤسسات أو الجهات.
عدم دقة البيانات التي يمكن جمعها عبر اÆنترنت(٩٩). 

عدم وجود خبراء في تحليل تلك البيانات لالستفادة منها(١٠٠). 
عدم وجود قوانين تنظم عملية جمع البيانات وحمايتها(١٠١).  

يمكن أن تأتي هذه البيانات من مصادر مختلفة، مثًلا(١٠٢):

ا�نظمة والتطبيقات.
عمليات البحث على اÆنترنت.

بيانات المنظمات والشركات(١٠٣). 
ا�بحاث.

مصدر  على  العثور  أكثر  المهم  من  ولكن  للبيانات،  لها  حصر  ال  مصادر  وجود  الحقيقة  في  ونرى 
يقّدم المعلومات بطريقة موثوق بها ومنظمة(١٠٤). 

يمكن أن نأخذ الصين كمثال في جمع قواعد البيانات، فقد كشف االتحاد الدولي لالتصاالت في 
تقرير له عن استحواذ الصين على ٢٣٪ من تدفقات البيانات عبر الحدود، أي ما يقرب من ضعف نصيب 

الواليات المتحدة، التي تحتل المرتبة الثانية بفارق كبير بنسبة ١٢ ٪( ١٠٥).  

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

٧٢

من  الحدود  عبر  البيانات  تدفقات  أن  إلى  لالتصاالت  الدولي  االتحاد  بكشف  جاء  الذي  التقرير  أشار 
الصين في عام ٢٠١٩ تجاوزت بكثير أي دول أخرى من التي تم فحصها، بما في ذلك الواليات المتحدة. 
الموارد  من  هائلة  كميات  في  تتحكم  حيث  العالم،  في  للبيانات  العظمى  القوة  الصين  أصبحت 
البيانات من مصادر  أن يكون توفر  المستقبل. ويمكن  التنافسية في  المهمة لقدرتها االقتصادية 
أجنبية ميزة في تطوير الذكاء االصطناعي وتقنيات المعلومات، وعالوة على ذلك، يمكن أن تكون 

الصين المستفيد ا�كبر من شبكة اÆنترنت المقسمة(١٠٦). 

(106) https://www.albawabhnews.com/4230614 



تكلفة التكنولوجيا:

ا�فراد  من  للمستخدمين  الحكومية  الخدمات  لتوفير  التكنولوجيا  استخدام  أن  المرجح  من 
والكيانات يعد أكثر فعالية مقارنة با�ساليب التقليدية من حيث تكلفة هذه الخدمات. ومع ذلك 
فإن تبني التكنولوجيا على نطاق الدولة عملية مكلفة تستوجب للمضي فيها دراسة أوجه الصرف 

المستحقة Æتمامها(١٠٧). 

الراهن:  الوضع  من  أقل  بتكلفة  نفسها  الحالية  الخدمات  تقدم  باعتبارها  الكفاءة  ناحية  ومن 
رقمنة  كفاءة  ا�بحاث  أثبتت  المثال  سبيل  فعلى  القطاعات.  باختالف  الرقمنة  تكلفة  ستختلف 
خدمات قطاع الصحة بشكل كبير عن تقديمها بالطرق التقليدية، وبالرغم من أن تطبيق ا�ساليب 
التكنولوجية في قطاع التعليم يعد أكثر تكلفة من عدم استخدامها، فإن نتائجها أكثر فعالية 

ونجاًحا من ا�ساليب االعتيادية؛ �نها تنتج عن تحسن واضح في أداء القطاع(١٠٨).  

في  اÆلكترونية  الخدمات  إمكانية  من  الرغم  فعلى  الرقمنة:  لتطبيق  الالزمة  الموارد  ناحية  من 
لتوفير  الحكومات  معاناة  في  ا�حيان  بعض  في  تكمن  الكبرى  المشكلة  فإن  التكاليف،  خفض 
التمويل الالزم لالستثمار في المبادرات الرقمية خاصة مع تنافسها مع أولويات اÆنفاق مثل الصحة 

وا�من العام(١٠٩).  

(107) https://content.iospress.com/articles/information-polity/ip180095
(108) https://www.elibrary.imf.org/view/IMF0719781484315224-24304/9781484315224-24304//ch08.xml?language=en&redirect=true 
(109)https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/digital-transformation-in-government/DUP_1081_Journey-to-govt-digit
al-future_MASTER.pdf

٧٣

خامًسا:

توفير  في  الدولة  نجحت  إذا  ذلك،  ومع 
الرقمنة  الالزمة من تكاليف Æدخال  الموارد 
وتدريب  قطاعاتها،  على  وتطبيقها 
أعضائها على اعتياد استخدام التكنولوجيا 
وإيجاد  الطبيعي  عملهم  مسار  في 
عندئذ  تكلفة  وأقل  كفاءة  أكثر  تطبيقات 
في  نتائجها  إثمار  في  الرقمنة  ستبدأ 
الموارد  توفير  مع  القطاعات  أداء  تحسين 
الخدمات  أن  إلى  باÆضافة  للدولة.  المالية 
التي تقدم  البيانات  بتوليد  الرقمية ستقوم 
المستخدمين  استفادة  كيفية  حول  رؤية 
ويمكن  العام،  القطاع  خدمات  من 
الخدمات  لتحسين  البيانات  تلك  استخدام 

نفسها لتزيد من كفاءة التكلفة(١١٠). 

ليس هناك شك في أن تكلفة التكنولوجيا 
ليست بســـيطة ، خاصة في مرحلة التنفيذ 
المبكرة ، ولكن من المرجح أن توفر بشـــكل 
فعال االســـتخدام المعتـــاد للحكومة في 
 ، توفيـــر هـــذه الخدمـــات للمســـتخدمين 
المـــدى  علـــى  المـــوارد  توفيـــر  وبالتالـــي 

الطويل(١١١).



تكلفة التكنولوجيا:

ا�فراد  من  للمستخدمين  الحكومية  الخدمات  لتوفير  التكنولوجيا  استخدام  أن  المرجح  من 
والكيانات يعد أكثر فعالية مقارنة با�ساليب التقليدية من حيث تكلفة هذه الخدمات. ومع ذلك 
فإن تبني التكنولوجيا على نطاق الدولة عملية مكلفة تستوجب للمضي فيها دراسة أوجه الصرف 

المستحقة Æتمامها(١٠٧). 

الراهن:  الوضع  من  أقل  بتكلفة  نفسها  الحالية  الخدمات  تقدم  باعتبارها  الكفاءة  ناحية  ومن 
رقمنة  كفاءة  ا�بحاث  أثبتت  المثال  سبيل  فعلى  القطاعات.  باختالف  الرقمنة  تكلفة  ستختلف 
خدمات قطاع الصحة بشكل كبير عن تقديمها بالطرق التقليدية، وبالرغم من أن تطبيق ا�ساليب 
التكنولوجية في قطاع التعليم يعد أكثر تكلفة من عدم استخدامها، فإن نتائجها أكثر فعالية 

ونجاًحا من ا�ساليب االعتيادية؛ �نها تنتج عن تحسن واضح في أداء القطاع(١٠٨).  

في  اÆلكترونية  الخدمات  إمكانية  من  الرغم  فعلى  الرقمنة:  لتطبيق  الالزمة  الموارد  ناحية  من 
لتوفير  الحكومات  معاناة  في  ا�حيان  بعض  في  تكمن  الكبرى  المشكلة  فإن  التكاليف،  خفض 
التمويل الالزم لالستثمار في المبادرات الرقمية خاصة مع تنافسها مع أولويات اÆنفاق مثل الصحة 

وا�من العام(١٠٩).  

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

٧٤

(110)https://www.govtechleaders.com/201803/07//government-digital-transformation-saving-costs-through-effective-digital-change/#ne
wsletter-modal 
(111) https://www.neoledge.com/us/the-cost-of-digital-innovation-in-local-government/

توفير  في  الدولة  نجحت  إذا  ذلك،  ومع 
الرقمنة  الالزمة من تكاليف Æدخال  الموارد 
وتدريب  قطاعاتها،  على  وتطبيقها 
أعضائها على اعتياد استخدام التكنولوجيا 
وإيجاد  الطبيعي  عملهم  مسار  في 
عندئذ  تكلفة  وأقل  كفاءة  أكثر  تطبيقات 
في  نتائجها  إثمار  في  الرقمنة  ستبدأ 
الموارد  توفير  مع  القطاعات  أداء  تحسين 
الخدمات  أن  إلى  باÆضافة  للدولة.  المالية 
التي تقدم  البيانات  بتوليد  الرقمية ستقوم 
المستخدمين  استفادة  كيفية  حول  رؤية 
ويمكن  العام،  القطاع  خدمات  من 
الخدمات  لتحسين  البيانات  تلك  استخدام 

نفسها لتزيد من كفاءة التكلفة(١١٠). 

ليس هناك شك في أن تكلفة التكنولوجيا 
ليست بســـيطة ، خاصة في مرحلة التنفيذ 
المبكرة ، ولكن من المرجح أن توفر بشـــكل 
فعال االســـتخدام المعتـــاد للحكومة في 
 ، توفيـــر هـــذه الخدمـــات للمســـتخدمين 
المـــدى  علـــى  المـــوارد  توفيـــر  وبالتالـــي 

الطويل(١١١).



الخصوصية وا�من:

التكنولوجيـــا هـــي محـــرك التحـــول الرقمي، 
والبيانـــات هي الوقـــود والعمليـــة هي نظام 
التوجيه، يجب أن يعمل كل هذا مًعا بشـــكل 
جيد؛ �ن التكنولوجيا ليست مجرد مشروع، بل 
شـــيء يجب أن يصبح جزًءا من كيان المنظمة 
وهذا يعني وضع ثقافـــة جديدة بحيث يصبح 

التحول طريقة طبيعية للعمل.

ا في  ضمان أمن البيانات يشـــكل عنصًرا مركزًيّ
تنفيذ اســـتراتيجية التحول الرقمي، وقد بينت 
الدراســـة االســـتقصائية أيًضـــا أن العديد من 
الشـــركات تتحرك نحـــو اســـتخدام الخدمات 
الســـحابية الخاصـــة ممـــا يـــدل علـــى تزايـــد 

المخاوف بشأن أمن البيانات(١١٢).  

هناك بيانات مهمة البد مـــن حمايتها؛ لكي ال 
تخترق أيـــة خصوصية للبيانـــات وأمن الفضاء 
اÆلكتروني في التحـــول الرقمي، وذلك بهدف 
الحفاظ على ثقة المستهلك أو اكتساب ميزة 

تنافسية.

ترتبـــط  مرتبطـــان(١١٣):  وا�مـــن  الخصوصيـــة 
فـــي  للتحكـــم  حقـــوق  بـــأي  الخصوصيـــة 
الشـــخصية وكيفية استخدامها،  المعلومات 
أما ا�من فيشير إلى كيفية حماية المعلومات 
الناس يعتبرون الخصوصية  الشخصية وبعض 
وا�مـــن متشـــابهين، ولكنهما ليس الشـــيء 
نفســـه، ومعرفة كيف يختلفان تســـاعد على 

حماية البيانات.

(112) https://media.kaspersky.com/ar/business-security/enterprise/TMD_Product_Datasheet_Customer.pdf
(113) https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-privacy-vs-security-whats-the-difference.html
(114)https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/9/7/1868989/
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سادًسا:

منتجات ا�من الســـيبراني(١١٤)يمكن أن تساعد 
على حمايـــة الخصوصية وا�مـــن في الوقت 

نفسه أحياًنا، فمثًلا: 

 لنأخـــذ شـــبكة VPN وهـــي شـــبكة افتراضية 
خاصة، ومنتج أمني يعمل كنفق للمعلومات 
والنشـــاطات على اÆنترنت ويشفر كل البيانات 
المرســـلة أو التي تم اســـتالمها على الجهاز، 
وهـــذه الشـــبكة الخاصـــة االفتراضية تعطي 
مســـتخدميها الخصوصية والتي تساعد على 
منع المواقع ومقدمـــي خدمات اÆنترنت من 
تتبع المعلومات. كذلك تســـاعد على الحماية 
من وصول اÔخرين إلى المعلومات الشخصية 

والبيانات ا�خرى. 

نستخلص مما سبق أن المزايا التي تعود على 
الدولة هي تقليل ا�ضرار المالية و التشـــغيلية 
التي تسببها الجرائم اÆلكترونية و كذلك الحد 
من التعقيـــد من خالل إدارة يســـيرة موجهة 
�غراض ا�عمال التجارية. أيًضا تقليل التكاليف 
اÆدارية مـــن خالل إتمـــام المهـــام وعمليات 
االمتثال ا�منية المبســـطة، وزيادة العائد على 
االســـتثمار من خالل االنســـياب اÔلـــي للعمل، 
كذلك  التجاريـــة.  العمليـــات  تعطيـــل  وعدم 
والحـــد من عوامل التعـــرض لخطر المتقدمة 
من خالل الكشـــف الســـريع، وتحويل فعالية 
الحكومـــة مـــن خـــالل رؤى أعمـــق للبيانـــات 

الضخمة.

يبـــدو أن العالـــم يفيض بالبيانـــات، وذلك بفضـــل التطورات الســـريعة التي 
شـــهدتها التكنولوجيـــا على مدى ا�عوام العشـــرة إلى الخمســـة عشـــر 
الماضية. ويزعم البعض على نحو متزايـــد أن المعرفة القائمة على البيانات 
قـــادرة على تغيير الطرق التي نفهم بها العالم، وأيًضا الطرق التي يمكن أن 

نحكمه بها.

الحكومة التي تحركها البيانات(١١٥)(١١٦):

ا. يجب أن يكون الوصول إلى البيانات وإدارتها موثوًقا به ومحمًيّ

حوكمة البيانات هي أداة مهمة لحل المشـــكالت، والفكرة هي أن البيانات 
تستغل  و تحلل للســـماح للمجتمعات المحلية والمجتمعات المدنية بتوليد 

معرفتها الخاصة بها والعمل على أساسها وفًقا لذلك.

حوكمـــة البيانات هي اÆدارة العامة لتوافر البيانات وســـهولة اســـتخدامها 
وجودتها وأمنها.



الخصوصية وا�من:

التكنولوجيـــا هـــي محـــرك التحـــول الرقمي، 
والبيانـــات هي الوقـــود والعمليـــة هي نظام 
التوجيه، يجب أن يعمل كل هذا مًعا بشـــكل 
جيد؛ �ن التكنولوجيا ليست مجرد مشروع، بل 
شـــيء يجب أن يصبح جزًءا من كيان المنظمة 
وهذا يعني وضع ثقافـــة جديدة بحيث يصبح 

التحول طريقة طبيعية للعمل.

ا في  ضمان أمن البيانات يشـــكل عنصًرا مركزًيّ
تنفيذ اســـتراتيجية التحول الرقمي، وقد بينت 
الدراســـة االســـتقصائية أيًضـــا أن العديد من 
الشـــركات تتحرك نحـــو اســـتخدام الخدمات 
الســـحابية الخاصـــة ممـــا يـــدل علـــى تزايـــد 

المخاوف بشأن أمن البيانات(١١٢).  

هناك بيانات مهمة البد مـــن حمايتها؛ لكي ال 
تخترق أيـــة خصوصية للبيانـــات وأمن الفضاء 
اÆلكتروني في التحـــول الرقمي، وذلك بهدف 
الحفاظ على ثقة المستهلك أو اكتساب ميزة 

تنافسية.

ترتبـــط  مرتبطـــان(١١٣):  وا�مـــن  الخصوصيـــة 
فـــي  للتحكـــم  حقـــوق  بـــأي  الخصوصيـــة 
الشـــخصية وكيفية استخدامها،  المعلومات 
أما ا�من فيشير إلى كيفية حماية المعلومات 
الناس يعتبرون الخصوصية  الشخصية وبعض 
وا�مـــن متشـــابهين، ولكنهما ليس الشـــيء 
نفســـه، ومعرفة كيف يختلفان تســـاعد على 

حماية البيانات.

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)
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(115) Agbozo, E., & Spassov, K. (n.d.). Establishing Efficient Governance through Data-Driven eGovernment. 
https://www.researchgate.net/profile/Ebenezer-Agbozo/publication/326598832_Establishing_Efficient_Governance_through_Data-Driven
_e-Government/links/5c8a87c9a6fdcc3817540a47/Establishing-Efficient-Governance-through-Data-Driven-e-Government.pdf
(116) The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector | OECD iLibrary. (n.d.).. Retrieved June 3, 2021, from 
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/059814a7-en/index.html?itemId=/content/publication/059814a7-en

منتجات ا�من الســـيبراني(١١٤)يمكن أن تساعد 
على حمايـــة الخصوصية وا�مـــن في الوقت 

نفسه أحياًنا، فمثًلا: 

 لنأخـــذ شـــبكة VPN وهـــي شـــبكة افتراضية 
خاصة، ومنتج أمني يعمل كنفق للمعلومات 
والنشـــاطات على اÆنترنت ويشفر كل البيانات 
المرســـلة أو التي تم اســـتالمها على الجهاز، 
وهـــذه الشـــبكة الخاصـــة االفتراضية تعطي 
مســـتخدميها الخصوصية والتي تساعد على 
منع المواقع ومقدمـــي خدمات اÆنترنت من 
تتبع المعلومات. كذلك تســـاعد على الحماية 
من وصول اÔخرين إلى المعلومات الشخصية 

والبيانات ا�خرى. 

نستخلص مما سبق أن المزايا التي تعود على 
الدولة هي تقليل ا�ضرار المالية و التشـــغيلية 
التي تسببها الجرائم اÆلكترونية و كذلك الحد 
من التعقيـــد من خالل إدارة يســـيرة موجهة 
�غراض ا�عمال التجارية. أيًضا تقليل التكاليف 
اÆدارية مـــن خالل إتمـــام المهـــام وعمليات 
االمتثال ا�منية المبســـطة، وزيادة العائد على 
االســـتثمار من خالل االنســـياب اÔلـــي للعمل، 
كذلك  التجاريـــة.  العمليـــات  تعطيـــل  وعدم 
والحـــد من عوامل التعـــرض لخطر المتقدمة 
من خالل الكشـــف الســـريع، وتحويل فعالية 
الحكومـــة مـــن خـــالل رؤى أعمـــق للبيانـــات 

الضخمة.

يبـــدو أن العالـــم يفيض بالبيانـــات، وذلك بفضـــل التطورات الســـريعة التي 
شـــهدتها التكنولوجيـــا على مدى ا�عوام العشـــرة إلى الخمســـة عشـــر 
الماضية. ويزعم البعض على نحو متزايـــد أن المعرفة القائمة على البيانات 
قـــادرة على تغيير الطرق التي نفهم بها العالم، وأيًضا الطرق التي يمكن أن 

نحكمه بها.

الحكومة التي تحركها البيانات(١١٥)(١١٦):

ا. يجب أن يكون الوصول إلى البيانات وإدارتها موثوًقا به ومحمًيّ

حوكمة البيانات هي أداة مهمة لحل المشـــكالت، والفكرة هي أن البيانات 
تستغل  و تحلل للســـماح للمجتمعات المحلية والمجتمعات المدنية بتوليد 

معرفتها الخاصة بها والعمل على أساسها وفًقا لذلك.

حوكمـــة البيانات هي اÆدارة العامة لتوافر البيانات وســـهولة اســـتخدامها 
وجودتها وأمنها.
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الحوكمة:

مكونات حوكمة  البيانات
أنواع البيانات وتصنيفها

الحوكمة االستباقية
التحديات في تعزيز  حوكمة البيانات

إمكانية اكتشاف البيانات ومشاركتها وقابلية التشغيل
حماية خصوصية المواطنين





مكونات حوكمة  البيانات (١١٧)(١١٨):

السلطة  وتخصص  البيانات  إدارة  تحدد  التي  البيانات)،  إدارة  (سياسة  البيانات  سياسات  لجنة  تنشئ 
وتحدد نطاق اÆدارة ومن سيقوم بالمشاركة فيها وإنشاء (لجنة إدارة البيانات)، التي تؤلف دليل إدارة 

البيانات.

تتطلب حوكمة البيانات الكثير من التخطيط وصنع القرار والرصد، ومن الواضح أن توثيق العمليات 
التجارية،  القرارات  التخاذ  البيانات  استخدام  في  النجاح  على  سيساعدك  البيانات  استخدام  لكيفية 
فعندما ال تمتلك الشركات الحماية المطلوبة  للبيانات بشكل صحيح، يتعرض ا�من  للخطر، ويمكن 

أن يكون التحليل غير صحيح، وسوء استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات الحيوية.

تتطلب حوكمة البيانات الكثير؛ �نها تنطوي على العمل الجماعي واالستثمار والموارد، وكذلك إذا 
تم تأسيس حوكمة البيانات بشكل فعال يمكن أن تعزز جودة المعلومات.

يجب أن تكون إدارة البيانات كالتالي: 

تنسيق الجهود بين الوكاالت والبرامج.
تحديد أدوار واضحة وتحديد المسؤوليات.

ضمان اتساق تعريف البيانات وقواعد ا�عمال والعمليات المتعلقة بإدارة البيانات(١١٩). 

(117) Data-driven government: Challenges and a path forward - PDF Free Download. (n.d.). Docplayer.net. Retrieved June 4, 2021, from 
https://docplayer.net/18793630-Data-driven-government-challenges-and-a-path-forward.html
(118) Introduction to data governance. (n.d.). Tableau. Retrieved June 2, 2021, from 
https://www.tableau.com/learn/articles/what-is-data-governance
(119) Wiseman, J. (n.d.). Data-Driven Government: The Role of Chief Data Officers. 
https://www.innovations.harvard.edu/sites/default/files/Data-Driven-Government.pdf  
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ًاوال:



وحتى اÔن، تجولنا حول مفاهيم وتعاريف عامة إلى حد ما، وهذه بعض االســـتخدامات الملموسة 
للبيانـــات الضخمة، التـــي أظهرت إمكاناتها الحقيقية من خالل الشـــركات التي بـــدأت بالفعل في 

وضعها موضع التنفيذ.

تعزيز صنع القرار وعملية اÆنتاج: ويراهن المزيد والمزيد من المصانع على البيانات الضخمة باعتبارها 
أكثر قدرة على المنافســـة، وتســـتخدم بعض الشـــركات اÔن البيانات التي تم الحصول عليها في 
المصنع، من خالل أجهزة االستشعار المثبتة في اÔالت، لتحسين عملياتها. وباÆضافة إلى ذلك، فإن 

كل هذه المعلومات تحسن عملية اتخاذ القرارات، وقبل كل شيء، تحسن الالمركزية.

تعزيز عالقات العمالء وا�عمال: ُتعد معرفة المســـتهلك هي المفتـــاح �ي عمل تجاري، فمن خالل 
تحليل البيانـــات الضخمة، يمكنك تخصيص خبراتـــك، وتحليل دوافعك، والحصول على مســـاعدة 

أفضل في الحفاظ على العمالء.

دورة قيمة البيانات (١٢٠):

توليد البيانات: عند قيام المستخدم بأية عملية بحث، أو التقاط صورة، أو مشاهدة فيلم، أو القيام 
ا. بأي فعل وهو متصل باÆنترنت أو استخدام هاتف ذكي، فتتولد البيانات بتلك التحركات تلقائًيّ

تجميـــع البيانات: يتم أحياًنا تجميع معظم البيانات التي يتم توليدها ولكن المنهج ا�كثر فعالية 
هو اختيار ما يتم تجميعه أوًلا، ويتم هذا عن طريق استهداف أنواع معينة من البيانات، مثل: أ-نتائج 
اســـتطالعات الرأي اÆلكترونية. ب-الدراسات االســـتقصائية. ج-المالحظة المباشرة لكيفية تعامل 

المستخدمين مع الموقع اÆلكتروني أو التطبيق وغيرها.

معالجـــة البيانات: وتتكون تلـــك المرحلة من عدة خطوات مثل: (أ) الفلتـــرة: وهي تحويل البيانات 
الخام إلى ما يمكن اســـتخدامه والتخلص من البيانات التي يشوبها أخطاء. (ب ) الصياغة والتنسيق. 
(ج) ضغـــط البيانات ليتم تخزينها بشـــكل أكفأ.  (د) التشـــفير: حيث يتم تحويـــل البيانات إلى أكواد 

لضمان تخزينها بشكل أكفأ.

تخزين البيانات: يتم تخزين البيانات المعالجة لالستفادة منها الحًقا، ويمكن أن تخزن بوضعها في 
قواعـــد للبيانات ُتخـــزن على الُســـُحب اÆلكترونية (Cloud)، أو الخـــوادم (Servers)، أو باســـتخدام طرق 
التخزيـــن العادية، مثـــل: محركات ا�قراص الصلبـــة (Hard Drive) أو ا�قراص المدمجـــة (CD) أو غيرها، 
ويجـــب على الجهـــة التي تتعامل مع البيانات أن تختار  أنســـب وســـيلة لحفظ نســـخ مـــن البيانات 

وحمايتها من الضياع.

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

(120) van Ooijen, C., B. Ubaldi and B. Welby (2019), "A data-driven public sector: Enabling the strategic use of data for productive, 
inclusive and trustworthy governance", OECD Working Papers on Public Governance, No. 33, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.178709/ab162c-en.
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إدارة البيانات: تعد عملية مســـتمرة وليســـت 
خطـــوة محـــددة؛ حيـــث تتضمـــن التخزين أو 
التشـــفير أو غيرهـــا من العمليـــات التي تضمن 
تسجيل البيانات وحفظها، وسير سلسلة حياة 
البيانات بشكل صحيح، ولهذا تعد أهم عملية. 

تحليـــل البيانات: هي الخطوة التي يتم فيها 
اســـتخدام التقنيـــات الحســـابية واÆحصائيـــة 
لتحليـــل البيانات وتحويلها إلـــى معلومات لها 
دالالت، وتكمن أهمية هذه الخطوة ليس فقط 
في استفادة الجهة المجمعة للبيانات بشكل 
مباشـــر، ولكن �نها تســـاهم أيًضا في عملية 
التي يقـــوم عليها  اÔلـــي وا�ســـاليب  التعلم 
الـــذكاء االصطناعي والخوارزميات واســـتخراج 

البيانات بصورة أكفأ(١٢١).  

تصور البيانات: ُتعد هذه الخطوة مهمة جًدا 
لعرض البيانات بشـــكل مريح للعين، ويســـهل 
اســـتيعابها وتقديمهـــا لصنـــاع القـــرار وغيـــر 
التكنولوجية.  المجـــاالت  فـــي  المتخصصيـــن 
وتتحقق عن طريق اســـتخدام معينات بصرية 

مختلفة للعرض، مثل اÆنفوجراف وغيرها. 

البيانـــات: تعـــد هـــذه هي  ترجمة/تفســـير 
الخطوة التي تتم فيها تجميع وعرض البيانات، 
وال تقتصر فقط علـــى الترجمة المرئية بل أيًضا 
المنطقي  اÆنســـانية والتفسير  اللمسة  إضفاء 
لمـــا يتـــم عرضـــه للتوصـــل إلـــى المعلومات 
النهائية التي يتم اســـتخدامها، سواء للوصول 
إلى نظريات علمية أو استراتيجيات اقتصادية أو 
مـــن  غيرهـــا  أو  دوليـــة  أو  محليـــة  سياســـات 
اســـتخدامات ال حصر لها، وهنـــا تكمن القيمة 

(121) The Data Value Chain: Moving from Production to Impact. (2018, February 8). Open Data Watch. 
https://opendatawatch.com/publications/the-data-value-chain-moving-from-production-to-impact/#:~:text=The%20data%20value%20
chain%20has%20four%20major%20 stages%3A%20collection%2C%20 publication
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الحقيقية للبيانات، حيث إنه في هذه المرحلة 
تتحول إلى ســـلعة ثمينة لها استخدامات وآثار 

واقعية ملموسة (١٢٢).

نشـــر البيانـــات: بعـــد أن أصبحـــت البيانـــات 
البيانات  مفهومة، ويقوم بنشرها مستخدمو 
مـــن الباحثين أو من يمكنهـــم تحديد القيمة 
الحقيقيـــة لتلـــك البيانـــات من خـــالل ربطها 

بالواقع.

يتم  البيانـــات:  اســـتغالل/إعادة اســـتغالل 
اســـتغالل البيانات من خالل عرضها على صناع 
القرار، سواء معلومات أو أدلة لتعضيد نظريات 
أو قـــرارات معينة أو حســـب ما ينـــوي عارضها 
اســـتخدامها لتكون عامًلا مؤثـــًرا في صناعة 
القـــرارات الحكوميـــة، وتعـــد هـــذه الخطوة 
النهائية في التسلسل وبداية دورة جديدة من 
اســـتغالل تلك البيانات من وجهـــة نظر أخرى 

مختلفة. 

التخلص مـــن البيانات: يمكن للبيانات بعد أن 
رحلتهـــا،  تنتهـــي  أن  القيمـــة  بـــدورات  تمـــر 
وتســـتوجب إزاحتها Æفســـاح المجـــال لبيانات 
جديدة. تتم خطوة التطهير عن طريق مســـح 
كل النسخ الموجودة لهذه البيانات من أرشيف 
الجهة وجميـــع ســـجالتها، وهنـــا يظهر دور 
الحوكمـــة الذكيـــة لمراقبـــة البيانـــات والتي 
تحرص  الحوكمة على التخلص الصحيح منها.

على النقيـــض مما تنتهـــي إليـــه البيانات في 
البيانات  تسلســـلها الطبيعي، فإن دورة قيمة 
يمكنها أال تنتهـــي بالتخلص مـــن البيانات، بل 
االســـتفادة  لتحقيـــق  اســـتخدامها  بإعـــادة 

القصوى.



إدارة البيانات: تعد عملية مســـتمرة وليســـت 
خطـــوة محـــددة؛ حيـــث تتضمـــن التخزين أو 
التشـــفير أو غيرهـــا من العمليـــات التي تضمن 
تسجيل البيانات وحفظها، وسير سلسلة حياة 
البيانات بشكل صحيح، ولهذا تعد أهم عملية. 

تحليـــل البيانات: هي الخطوة التي يتم فيها 
اســـتخدام التقنيـــات الحســـابية واÆحصائيـــة 
لتحليـــل البيانات وتحويلها إلـــى معلومات لها 
دالالت، وتكمن أهمية هذه الخطوة ليس فقط 
في استفادة الجهة المجمعة للبيانات بشكل 
مباشـــر، ولكن �نها تســـاهم أيًضا في عملية 
التي يقـــوم عليها  اÔلـــي وا�ســـاليب  التعلم 
الـــذكاء االصطناعي والخوارزميات واســـتخراج 

البيانات بصورة أكفأ(١٢١).  

تصور البيانات: ُتعد هذه الخطوة مهمة جًدا 
لعرض البيانات بشـــكل مريح للعين، ويســـهل 
اســـتيعابها وتقديمهـــا لصنـــاع القـــرار وغيـــر 
التكنولوجية.  المجـــاالت  فـــي  المتخصصيـــن 
وتتحقق عن طريق اســـتخدام معينات بصرية 

مختلفة للعرض، مثل اÆنفوجراف وغيرها. 

البيانـــات: تعـــد هـــذه هي  ترجمة/تفســـير 
الخطوة التي تتم فيها تجميع وعرض البيانات، 
وال تقتصر فقط علـــى الترجمة المرئية بل أيًضا 
المنطقي  اÆنســـانية والتفسير  اللمسة  إضفاء 
لمـــا يتـــم عرضـــه للتوصـــل إلـــى المعلومات 
النهائية التي يتم اســـتخدامها، سواء للوصول 
إلى نظريات علمية أو استراتيجيات اقتصادية أو 
مـــن  غيرهـــا  أو  دوليـــة  أو  محليـــة  سياســـات 
اســـتخدامات ال حصر لها، وهنـــا تكمن القيمة 

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

(122) Wing, J. M. (2019). The Data Life Cycle. Issue 1. https://doi.org/10.116299608/f92.e26845b4 
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الحقيقية للبيانات، حيث إنه في هذه المرحلة 
تتحول إلى ســـلعة ثمينة لها استخدامات وآثار 

واقعية ملموسة (١٢٢).

نشـــر البيانـــات: بعـــد أن أصبحـــت البيانـــات 
البيانات  مفهومة، ويقوم بنشرها مستخدمو 
مـــن الباحثين أو من يمكنهـــم تحديد القيمة 
الحقيقيـــة لتلـــك البيانـــات من خـــالل ربطها 

بالواقع.

يتم  البيانـــات:  اســـتغالل/إعادة اســـتغالل 
اســـتغالل البيانات من خالل عرضها على صناع 
القرار، سواء معلومات أو أدلة لتعضيد نظريات 
أو قـــرارات معينة أو حســـب ما ينـــوي عارضها 
اســـتخدامها لتكون عامًلا مؤثـــًرا في صناعة 
القـــرارات الحكوميـــة، وتعـــد هـــذه الخطوة 
النهائية في التسلسل وبداية دورة جديدة من 
اســـتغالل تلك البيانات من وجهـــة نظر أخرى 

مختلفة. 

التخلص مـــن البيانات: يمكن للبيانات بعد أن 
رحلتهـــا،  تنتهـــي  أن  القيمـــة  بـــدورات  تمـــر 
وتســـتوجب إزاحتها Æفســـاح المجـــال لبيانات 
جديدة. تتم خطوة التطهير عن طريق مســـح 
كل النسخ الموجودة لهذه البيانات من أرشيف 
الجهة وجميـــع ســـجالتها، وهنـــا يظهر دور 
الحوكمـــة الذكيـــة لمراقبـــة البيانـــات والتي 
تحرص  الحوكمة على التخلص الصحيح منها.

على النقيـــض مما تنتهـــي إليـــه البيانات في 
البيانات  تسلســـلها الطبيعي، فإن دورة قيمة 
يمكنها أال تنتهـــي بالتخلص مـــن البيانات، بل 
االســـتفادة  لتحقيـــق  اســـتخدامها  بإعـــادة 

القصوى.
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Collecting 
and 
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Published data (e.g. open data)
Sensory data (e.g. CCTV)
Requested data (e.g. forms)
Admin data (e.g. contracts)
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Storage
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Catalogue
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Storing, 
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Public Value

Source: https://iplens.org/201724/02//data-ownership-in-the-big-data-era
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رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)
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أنواع البيانات وتصنيفها:

البيانات هي الوقود الذي يمكن أن يقود ا�عمال إلى المسار الصحيح أو على ا�قل تقديم رؤى قابلة 
(١٢٣)مختلفة.  تجارب  تجربة  أو  الحالية،  للحمالت  استراتيجيات  وضع  في  تساعد  أن  يمكن  للتنفيذ 

فنحن ندخل في العصر الرقمي؛ حيث ننتج الكثير من البيانات.

الكمية  البيانات  هما:  قسمين،  إلى  تنقسم  البيانات  أن  نالحظ  البيانات  أنواع  إلى  نتطرق  أن  وقبل 
والبيانات النوعية.

ا، ويفعل ذلك من خالل مراعاة  البيانات الكمية: يحاول هذا النوع من البيانات تحديد ا�شياء كمًيّ
القيم الرقمية التي تجعلها قابلة للعد في الطبيعة. وتكون مثل ( عدد السكان – عدد المرضى – 
للقياس، فإنها  الكمية رقمية وقابلة  البيانات  ). نظًرا �ن  ...إلخ  المشروعات-  أعداد  الطالب -  أعداد 

تفسح المجال جيًدا للتحليالت (١٢٤). 

مجموعة  باستخدام  الدراسة  قيد  العنصر  الفئوية  أو  النوعية  البيانات  تصف  النوعية:  البيانات 
محدودة من الفئات المنفصلة. وهذا يعني أن هذا النوع من البيانات ال يمكن عده أو قياسه بسهولة 
باستخدام ا�رقام، وبالتالي تقسيمه إلى فئات، جنس الشخص (ذكر، أنثى)  هو مثال جيد لهذا النوع 

من البيانات.

ا؛ �ن نماذج التعلم اÔلي ال يمكنها التعامل مع هذه  النوعية أمًرا مهًمّ البيانات للبيانات  يعد ترميز 
القيم بشكل مباشر وتحتاج إلى تحويلها إلى أنواع رقمية؛ �ن النماذج ذات طبيعة رياضية (١٢٥).  

(123) Sharma, R. (2020, December 1). 4 Types of Data: Nominal, Ordinal, Discrete, Continuous. Retrieved from upGrad blog website: 
https://www.upgrad.com/blog/types-of-data/  
(124) Formplus Blog. (2019, July 23). 7 Data Collection Methods & Tools For Research. Retrieved from Formpl.us website: 
https://www.formpl.us/blog/data-collection-method 
(125) Types of Data Collection | Animating Democracy. (n.d.). Retrieved from animatingdemocracy.org website: 
https://animatingdemocracy.org/types-of-data-collection 
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ثانًيا:



رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

أنواع البيانات::

البيانات المفتوحة: هي "البيانات التي يمكن استخدامها بحرية وإعادة استخدامها وتوزيعها، فهي 
وحقوق  عليها)،  التحليالت  تطبيق  (فرصة  استخدامها  حيث  من  شخص  �ي  مجاًنا  متاحة  بيانات 
معهد  وينص  ا�خرى.  التحكم  آليات  أو  االختراع  براءات  أو  النشر  حقوق  من  قيود  دون  النشر  إعادة 
يمكن  بطرق  مشاركتها  تمت  إذا  فقط  مفيدة  المفتوحة  البيانات  أن  على  المفتوحة  البيانات 

لÓشخاص فهمها بالفعل. يجب أن تتم مشاركتها بتنسيق موحد، ويمكن تتبعها بسهولة (١٢٦).

البيانات السرية: يتطلب الوصول إلى البيانات السرية إذًنا و/ أو تصريًحا محدًدا. وقد تتضمن أنواع البيانات 
السرية أرقام الضمان االجتماعي وبيانات حامل البطاقة ووثائق االندماج واالستحواذ والمزيد (١٢٧). 

البيانات الكبيرة: أصبحت مجموعات البيانات أكبر من أي وقت مضى وأكثر تعقيًدا ومتاحة بسرعة 
المتزايدة للمحتوى،  الرقمنة  أن  "البيانات الضخمة". كما  التطور عموًما باسم  إلى هذا  أعلى، ويشار 
وزيادة مراقبة ا�نشطة البشرية وانتشار إنترنت ا�شياء هي محركات رئيسة لتوليد البيانات الضخمة 

 .(١٢٨) (OECD)

والشخص  للتحديد.  قابل  أو  محدد  طبيعي  بشخص  تتعلق  معلومات  أي  هي  الشخصية:  البيانات 
الطبيعي الذي يمكن التعرف عليه هو الشخص الذي يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
على وجه الخصوص بالرجوع إلى معّرف مثل االسم أو رقم التعريف أو بيانات الموقع أو واحد أو 

أكثر من العوامل المحددة للعوامل المادية والفسيولوجية والجينية واالقتصادية (١٢٩). 

يمكن أيًضا تصنيف البيانات وفًقا لمستوى حساسيتها - مرتفع أو متوسط أو منخفض (١٣٠). 
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(126) Bridgwater, A. (2018, July 5). The 13 Types Of Data. Retrieved June 2, 2021, from Forbes website: 
https://www.forbes.com/sites/adrianbridgwater/201805/07//the-13-types-of-data/?sh=1b7ef9fe3362 
(127) Harvey, S. (2020, March 18). 4 Common Types of Data Classification | KirkpatrickPrice. KirkpatrickPrice Home. 
https://kirkpatrickprice.com/blog/classifying-data/ 
(128) https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/SBO(2019)3&docLanguage=En 
(129) https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/SBO(2019)3&docLanguage=En 
(130) What is Data Classification? | Best Practices & Data Types | Imperva. (n.d.). Learning Center. 
https://www.imperva.com/learn/data-security/data-classification/ 

Low Sensitivity

Public website content,
press releases

Emails and documents
with no confidential data

Financial records,
intellectual property,
authentication data

Medium Sensitivity High Sensitivity



Updated: 82020/11/, J. P. (2020, July 13). What is Data Classification? Guidelines and Process | Varonis. Inside out Security. 
https://www.varonis.com/blog/data-classification
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3 sensitivity Level System

Low

Types of Data Classification

Medium
High

Public web
pages and blogs

Public Information
Internal Use Only

Highly Protected

Non-identifiable
personal data

Social security
numbers & legal
documentation

User Automated

Depends on a manual,
end-user selection of

each document.

Depends on a file parser
combined with a string
analysis system to find

data in  files.



رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

٨٨

What is Data
Classification?
The process of analyzing
structured or unstructured data
and organizing it into categories
based on file type, contents,
and other metadata.



الحوكمة االستباقية (١٣١):

هو  التوقعي  التنميط  أو  االستباقي،  الحكم 
ممارسة تستخدمها الدولة لجمع المعلومات 
تقييم  أجل  من  مواطنيها  عن  والبيانات 
التنبؤ  يمكن  بطريقة  السلوكيات  أو  ا�حداث 

بها على أساس المعرفة التي يتم جمعها.

لصنع  طريقة  أيًضا  هي  االستباقية  الحوكمة 
النتائج  لتوقع  تنبؤية  مقاييس  تستخدم  القرار 
البيانات  على  بناًء  القرارات  التخاذ  المحتملة 

المقدمة.

يتألف  حكم  نظام  هي  االستباقية  الحوكمة 
التبصر  على  تعتمد  ومؤسسات  عمليات  من 
أساليب  ووضع  المخاطر،  لتقليل  والتنبؤات 
المبكر  تصورها  في  ا�حداث  لمعالجة  فعالة 

أو منعها تماًما.

موجز تاريخي عن الحوكمة االستباقية:

من  مستمد  مفهوم  هو  االستباقي  الحكم 
مصطلحات ذات معنى مماثل، مثل المشاركة 
محور  كان  الذي  ا�مامي،  والنشر  ا�مامية 
اتخذتها منظمة  التي  للقرارات  الرئيس  التركيز 
اÔونة  في   (NATO) ا�طلسي  شمال  حلف 

ا�خيرة.

والحكومات  المواطنون  يقوم  أحياًنا 
دليل  و/أو  كمساهمات  البيانات  باستخدام 
المختلفة  بالمسائل  يتعلق  فيما  القرار  لصنع 

داخل المجتمع، وعلى سبيل المثال: 

(131) Anticipatory Innovation Governance. (n.d.). Observatory of Public Sector Innovation. https://oecd-opsi.org/projects/anticipatory/
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ثالًثا:

أجل  من  فنلندية  برلمانية  لجنة  لديها   فنلندا 
التنبؤ  في  النظر  بعد  من  تستفيد  المستقبل، 

بأثر التطورات على البلد وتقييمها.

"مؤشر  بعنوان  ا�لفية  مشروع  بدأ   :٢٠٠١ عام 
تنبؤية  منهجية  ويستخدم  المستقبل"،  حالة 
إلى  استناًدا  العالم  بلدان  بمستقبل  للتنبؤ 
البيانات التاريخية والمتغيرات والمؤشرات، مثل 
 ، السكانية  والزيادة  اÆجمالي،  المحلي  الناتج 
ومعدالت اÆلمام بالقراءة والكتابة، واÆسكان، 

والبطالة.

الحوكمة االستباقية تتيح للنظام ما يلي: 
مترابط  نظام  ولديه  االستبصار،  استخدام 
ويتلقى  والسياسات،  االستبصار  إجراءات  يدمج 
الكفاءة  تحسين  أجل  من  الفعل  ردود 

والمعرفة، ويسمح بالمرونة.

للحوكمة  يمكن  بالردود  السماح  خالل  من 
البرامج  تطور  وتقييم  اكتشاف  االستباقية 
إجراء  ويمكن  المستقبلية،  والسياسات 
مراجعة  عمليات  خالل  من  المالحظات 
يتكيف  أن  ويجب  ا�داء،  وتقييم  الحسابات 
التي  االحتماالت  في  للنظر  االستباقي  النظام 
تنتج عن البيانات. وقد يبدو غير تقليدي للسماح 
البيانات  بأن يكون فعاًلا ويعتمد على  للنظام 

العملية.

كما يأخذ الحكم االستشرافي في االعتبار أن 
المفهوم ال يمكن أن يتنبأ بالمستقبل بالتأكيد، 
عدة  الحسبان  في  يأخذ  أن  يمكن  أنه  إال 
وتسمح  محتملة.  مستقبلية  مسارات 
باستخدام  للدولة  التوقعية  الحوكمة 
العامة المجمعة من أجل تحديد  المعلومات 
هذه  أساس  على  واالستنتاجات  التنبؤات 

تجمعها  التي  البيانات  اعتبار  ويمكن  البيانات،  
الحكومات بكميات كبيرة بيانات ضخمة.

التنبؤية  التحليالت  الحكومات  تستخدم 
قد  التي  وا�حداث  السلوك  أنواع  لفحص 

تحدث نتيجة لهذه البيانات المجمعة.

بالحوكمة  تستعين  أن  اÆنفاذ  لوكاالت  يمكن 
استباقية  حماية  توفير  أجل  من  االستباقية 
للجمهور، وذلك مثًلا عن طريق تقدير ا�ماكن 
في  جرائم  فيها  تقع  أن  يمكن  التي 

المستقبل.



الحوكمة االستباقية (١٣١):

هو  التوقعي  التنميط  أو  االستباقي،  الحكم 
ممارسة تستخدمها الدولة لجمع المعلومات 
تقييم  أجل  من  مواطنيها  عن  والبيانات 
التنبؤ  يمكن  بطريقة  السلوكيات  أو  ا�حداث 

بها على أساس المعرفة التي يتم جمعها.

لصنع  طريقة  أيًضا  هي  االستباقية  الحوكمة 
النتائج  لتوقع  تنبؤية  مقاييس  تستخدم  القرار 
البيانات  على  بناًء  القرارات  التخاذ  المحتملة 

المقدمة.

يتألف  حكم  نظام  هي  االستباقية  الحوكمة 
التبصر  على  تعتمد  ومؤسسات  عمليات  من 
أساليب  ووضع  المخاطر،  لتقليل  والتنبؤات 
المبكر  تصورها  في  ا�حداث  لمعالجة  فعالة 

أو منعها تماًما.

موجز تاريخي عن الحوكمة االستباقية:

من  مستمد  مفهوم  هو  االستباقي  الحكم 
مصطلحات ذات معنى مماثل، مثل المشاركة 
محور  كان  الذي  ا�مامي،  والنشر  ا�مامية 
اتخذتها منظمة  التي  للقرارات  الرئيس  التركيز 
اÔونة  في   (NATO) ا�طلسي  شمال  حلف 

ا�خيرة.

والحكومات  المواطنون  يقوم  أحياًنا 
دليل  و/أو  كمساهمات  البيانات  باستخدام 
المختلفة  بالمسائل  يتعلق  فيما  القرار  لصنع 

داخل المجتمع، وعلى سبيل المثال: 
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أجل  من  فنلندية  برلمانية  لجنة  لديها   فنلندا 
التنبؤ  في  النظر  بعد  من  تستفيد  المستقبل، 

بأثر التطورات على البلد وتقييمها.

"مؤشر  بعنوان  ا�لفية  مشروع  بدأ   :٢٠٠١ عام 
تنبؤية  منهجية  ويستخدم  المستقبل"،  حالة 
إلى  استناًدا  العالم  بلدان  بمستقبل  للتنبؤ 
البيانات التاريخية والمتغيرات والمؤشرات، مثل 
 ، السكانية  والزيادة  اÆجمالي،  المحلي  الناتج 
ومعدالت اÆلمام بالقراءة والكتابة، واÆسكان، 

والبطالة.

الحوكمة االستباقية تتيح للنظام ما يلي: 
مترابط  نظام  ولديه  االستبصار،  استخدام 
ويتلقى  والسياسات،  االستبصار  إجراءات  يدمج 
الكفاءة  تحسين  أجل  من  الفعل  ردود 

والمعرفة، ويسمح بالمرونة.

للحوكمة  يمكن  بالردود  السماح  خالل  من 
البرامج  تطور  وتقييم  اكتشاف  االستباقية 
إجراء  ويمكن  المستقبلية،  والسياسات 
مراجعة  عمليات  خالل  من  المالحظات 
يتكيف  أن  ويجب  ا�داء،  وتقييم  الحسابات 
التي  االحتماالت  في  للنظر  االستباقي  النظام 
تنتج عن البيانات. وقد يبدو غير تقليدي للسماح 
البيانات  بأن يكون فعاًلا ويعتمد على  للنظام 

العملية.

كما يأخذ الحكم االستشرافي في االعتبار أن 
المفهوم ال يمكن أن يتنبأ بالمستقبل بالتأكيد، 
عدة  الحسبان  في  يأخذ  أن  يمكن  أنه  إال 
وتسمح  محتملة.  مستقبلية  مسارات 
باستخدام  للدولة  التوقعية  الحوكمة 
العامة المجمعة من أجل تحديد  المعلومات 
هذه  أساس  على  واالستنتاجات  التنبؤات 

تجمعها  التي  البيانات  اعتبار  ويمكن  البيانات،  
الحكومات بكميات كبيرة بيانات ضخمة.

التنبؤية  التحليالت  الحكومات  تستخدم 
قد  التي  وا�حداث  السلوك  أنواع  لفحص 

تحدث نتيجة لهذه البيانات المجمعة.

بالحوكمة  تستعين  أن  اÆنفاذ  لوكاالت  يمكن 
استباقية  حماية  توفير  أجل  من  االستباقية 
للجمهور، وذلك مثًلا عن طريق تقدير ا�ماكن 
في  جرائم  فيها  تقع  أن  يمكن  التي 

المستقبل.

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)



والتعلم اªلي وتحليالت البيانات:

  :(١٣٢) (AI) الذكاء االصطناعي

هو تكرار للذكاء البشري عن طريق القدرة على 
بالمعلومات  الكمبيوتر  أجهزة  تزويد 
ببساطة  يعد  بشكل  البشرية  والتصرفات 

محاكاة للتصرف و الذكاء البشري.

على  قادرة  كمبيوتر  أجهزة  إنشاء  خالل  من 
التعلم.

القصد  االصطناعي:  الذكاء  أنظمة  صفات 
هذه  تمنح  التكيف،  على  والقدرة  والذكاء 
التي  القرارات  اتخاذ  على  القدرة  الصفات 
الخبرة  من  بشري  مستوى  تقليد  تتطلب 

والممارسة.

 :(١٣٣) (Machine Learning) التعلم ا�لي

للتعلم  الكمبيوتر  أجهزة  برمجة  علم  هو 
الذكاء  أشكال  من  شكل  وهو  ا،  تلقائًيّ
االصطناعي يسمح �جهزة الكمبيوتر بالتصرف 
تواجه  عندما  تعلمها  يحسن  مما  البشر،  مثل 

بيانات إضافية.

على  كبير  بشكل  اÔلي  التعلم  تركيز  ينصب 
إجراء  كيفية  تعلم  يمكنها  برامج  إنشاء 
مبرمجة  تكون  أن  دون  والقرارات  التنبؤات 

بشكل مباشر للقيام بذلك. 

٩١

أنواع  لجميع  التقنية  هذه  استخدام  يمكن 
إلى  البحث  محركات  تشغيل  من  ا�غراض، 

تشخيص الحاالت الطبية.

  :(١٣٤)(Data Analytics) تحليالت البيانات

هو علم تحليل مجموعات البيانات للعثور على 
واستخالص  ا�سئلة  عن  واÆجابة  االتجاهات 
النتائج، وهو مجال متنوع ومعقد يعتمد غالًبا 
والخوارزميات  المتخصصة  البرامج  على 

والتشغيل اÔلي.

أية  في  البيانات  تحليالت  مبادئ  تطبيق  يمكن 
بجميع  المؤسسات  توظف  تقريًبا،  صناعة 
على  لمساعدتها  البيانات  محللي  أنواعها 
البيانات  على  وقائمة  مستنيرة  قرارات  اتخاذ 
حول مجاالت مختلفة من أعمالها. عادة، يتم 
الماضية،  ا�حداث  من  الحالية  البيانات  تحليل 
مما يعني أنه يمكن تحديد االتجاهات الحالية.

الوصفية،  التحليالت  البيانات:  تحليالت  أنواع 
التنبؤية،  والتحليالت  التشخيصية،  والتحليالت 

والتحليالت التقريرية.

أوجه التداخل:

١- االعتماد على البيانات: 
على  المجاالت  هذه  من  مجال  كل  يعتمد 
زادت  البيانات، فكلما  تحليل كميات هائلة من 
في  فعاليتها  زادت  المتاحة،  المعلومات 

تحقيق النتائج.

٢- الرؤية: 
ُيمكن استخدام كل مجال من هذه المجاالت 
Æنتاج رؤى مفصلة في مناطق معينة من خالل 
فحص البيانات، والتي يمكن لكل منها تحديد 
قّيمة  نتائج  وتقديم  االتجاهات  وإبراز  ا�نماط 

وقابلة للتنفيذ.

٣- النماذج التنبؤية: 
تنبؤات  إنشاء  في  التقنيات  هذه  تساعد 
يمكن  الموجودة.  البيانات  على  بناًء  وتوقعات 
أن تساعد هذه العملية المؤسسات من جميع 
واتخاذ  للمستقبل  التخطيط  على  ا�نواع 

قرارات مستنيرة.

(131) Russell, S. and Norvig, P. (2009). Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd ed. Harlow, Essex: Prentice Hall.
(132)Russell, S. and Norvig, P. (2009). Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd ed. Harlow, Essex: Prentice Hall.
(133)Mergel, I. (2016). Big Data in Public Affairs Education. Journal of Public Affairs Education, 22(2), 231–248. 
https://doi.org/10.108015236803.2016.12002243/



والتعلم اªلي وتحليالت البيانات:

  :(١٣٢) (AI) الذكاء االصطناعي

هو تكرار للذكاء البشري عن طريق القدرة على 
بالمعلومات  الكمبيوتر  أجهزة  تزويد 
ببساطة  يعد  بشكل  البشرية  والتصرفات 

محاكاة للتصرف و الذكاء البشري.

على  قادرة  كمبيوتر  أجهزة  إنشاء  خالل  من 
التعلم.

القصد  االصطناعي:  الذكاء  أنظمة  صفات 
هذه  تمنح  التكيف،  على  والقدرة  والذكاء 
التي  القرارات  اتخاذ  على  القدرة  الصفات 
الخبرة  من  بشري  مستوى  تقليد  تتطلب 

والممارسة.

 :(١٣٣) (Machine Learning) التعلم ا�لي

للتعلم  الكمبيوتر  أجهزة  برمجة  علم  هو 
الذكاء  أشكال  من  شكل  وهو  ا،  تلقائًيّ
االصطناعي يسمح �جهزة الكمبيوتر بالتصرف 
تواجه  عندما  تعلمها  يحسن  مما  البشر،  مثل 

بيانات إضافية.

على  كبير  بشكل  اÔلي  التعلم  تركيز  ينصب 
إجراء  كيفية  تعلم  يمكنها  برامج  إنشاء 
مبرمجة  تكون  أن  دون  والقرارات  التنبؤات 

بشكل مباشر للقيام بذلك. 

٩٢

أنواع  لجميع  التقنية  هذه  استخدام  يمكن 
إلى  البحث  محركات  تشغيل  من  ا�غراض، 

تشخيص الحاالت الطبية.

  :(١٣٤)(Data Analytics) تحليالت البيانات

هو علم تحليل مجموعات البيانات للعثور على 
واستخالص  ا�سئلة  عن  واÆجابة  االتجاهات 
النتائج، وهو مجال متنوع ومعقد يعتمد غالًبا 
والخوارزميات  المتخصصة  البرامج  على 

والتشغيل اÔلي.

أية  في  البيانات  تحليالت  مبادئ  تطبيق  يمكن 
بجميع  المؤسسات  توظف  تقريًبا،  صناعة 
على  لمساعدتها  البيانات  محللي  أنواعها 
البيانات  على  وقائمة  مستنيرة  قرارات  اتخاذ 
حول مجاالت مختلفة من أعمالها. عادة، يتم 
الماضية،  ا�حداث  من  الحالية  البيانات  تحليل 
مما يعني أنه يمكن تحديد االتجاهات الحالية.

الوصفية،  التحليالت  البيانات:  تحليالت  أنواع 
التنبؤية،  والتحليالت  التشخيصية،  والتحليالت 

والتحليالت التقريرية.

أوجه التداخل:

١- االعتماد على البيانات: 
على  المجاالت  هذه  من  مجال  كل  يعتمد 
زادت  البيانات، فكلما  تحليل كميات هائلة من 
في  فعاليتها  زادت  المتاحة،  المعلومات 

تحقيق النتائج.

٢- الرؤية: 
ُيمكن استخدام كل مجال من هذه المجاالت 
Æنتاج رؤى مفصلة في مناطق معينة من خالل 
فحص البيانات، والتي يمكن لكل منها تحديد 
قّيمة  نتائج  وتقديم  االتجاهات  وإبراز  ا�نماط 

وقابلة للتنفيذ.

٣- النماذج التنبؤية: 
تنبؤات  إنشاء  في  التقنيات  هذه  تساعد 
يمكن  الموجودة.  البيانات  على  بناًء  وتوقعات 
أن تساعد هذه العملية المؤسسات من جميع 
واتخاذ  للمستقبل  التخطيط  على  ا�نواع 

قرارات مستنيرة.

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)
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أوجه االختالف: 

تحليالت البيانات
(Data Analytics)

التعلم ا�لي
(Machine Learning)

(AI) الذكاء االصطناعي

تقنية تسمح �جهزة 
الكمبيوتر أو اÔالت 

بمحاكاة السلوك البشري.
الغرض

نوع من الذكاء 
االصطناعي يسمح 

�جهزة الكمبيوتر أو اÔالت 
ا من  بالتعلم تلقائًيّ
البيانات دون أن تتم 
برمجتها على وجه 

التحديد.

علم تحليل مجموعات 
البيانات للعثور على 

االتجاهات واÆجابة عن 
ا�سئلة واستخالص 

النتائج.

إنشاء أنظمة كمبيوتر 
ذكية تشبه اÆنسان 

يمكنها حل المشكالت 
المعقدة.

ا®هداف

إنشاء أنظمة كمبيوتر 
يمكنها التعلم باستمرار 
من البيانات، مما يسمح 
لها بأداء مهمة معينة 

وإعطاء مخرجات دقيقة.

تحليل البيانات الحالية من 
ا�حداث الماضية، لتحديد 

االتجاهات الحالية.

يتمتع الذكاء االصطناعي 
بنطاق واسع ويمكن 

تطبيقه على مجموعة 
متنوعة من المهام.

النطاق
أضيق نطاًقا وعادة ما 

يتم تطبيقه على مهام 
محددة للغاية.

يمكن تطبيق مبادئ 
تحليالت البيانات في أي 

صناعة تقريًبا.
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رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)



التحديات في تعزيز حكومة تحركها البيانات:
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رابًعا:

(135) Oza, H. (n.d.). What Is Big Data – Potentials And Benefits | HData Systems. Www.hdatasystems.com. 
https://www.hdatasystems.com/blog/what-is-big-data-potentials-and-benefits
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Human and
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capacities

Data sharing,
discoverability

and
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Obtaining
useful data

Enabling frameworks

Ethical and 
accoutable use of 
government data

Diversified digital 
skills

Organisational 
resistanceAvailability

Quality

Relevance

Awareness and 
discoverability

Interoperability

Investment in data
analytics tools

The role of the 
private sector

Shared government 
platforms and data

Leadership skills

Transparency and 
establishing rights 

to data

Managing risks to 
government data

The impreative to 
act

Protecting the 
privacy of citizens

١- الحصول على البيانات (التوافر والجودة والمالءمة)(١٣٥): 

البيانات وحدها ال تترجم إلى الحكومة التي تحركها البيانات.

عنصر البيانات الفردية ليست له قيمة تذكر غير قابليته للتطبيق على المواطن أو ا�عمال التجارية أو أي 
موضوع آخر. وتأتي القيمة العليا من استخدام جميع البيانات للحصول على معلومات قابلة للتنفيذ، 

وجعلها متاحة عندما تكون مطلوبة. 

فبعضها  التجارية.  والحلول  المنتجات  استخدام  الشائع  ولكن  تحليلية،  أدوات  الوكاالت  بعض  لدى 
يوفر ا�دوات الالزمة لبناء نماذج تحليلية كمكونات قياسية. ولكن ا�مر يتطلب أدوات تحليلية أخرى 

لدعم نطاق أوسع من االحتياجات التحليلية.

ا�مثلة:

أدوات تحليل الهوية: التي تحدد الشخص، من يعرف من ومن لديه عالقة عائلية أو تجارية مع من، 
ا. وهذه تساعد في مجاالت عديدة وإقامة عالقات بين كيانات متميزة ظاهرًيّ

أدوات التصور: التي تظهر نتائج التحليل في الرسوم البيانية وعلى الخرائط. في كثير من ا�حيان، وهذا 
يوفر رؤية أكثر من مجرد رؤية النتائج الموجزة في ا�رقام.

أدوات تحليل البيانات غير المهيكلة: تمكن من الكشف عن ا�نماط أو االتجاهات في الملفات الداخلية 
غير المهيكلة.

اÆنترنت ومصادر بيانات وسائل التواصل االجتماعي: وهي تستخدم لتحديد تلك التي تهم الوكالة أو 
للتعمق في عملية العمل على قضية فردية أو عمل تجاري.

أدوات التحليل المعرفي: هي أحدث القدرات التحليلية، وتوفر تحليًلا متقدًما.

هذه  تأتي  اÆدارة.  مثل  مختلفة،  �غراض  الالزمة  المعلومات  وتقديم  استخراج  المعلومات:  لوحات 
المعلومات عموًما من مجموعة من المصادر.

مثل  بمسؤوليات  يضطلعون  الذين  لÓفراد  تتاح  والمحللين:  الحسابات  لمراجعي  تحليلية  أدوات 
مراجعة الحسابات أو البحث؛ �ن ا�دوات التحليلية ال تحل محل اÆنسان حتى اÔن. 

أدوات تحليل المشاعر االجتماعية: التي تمكن وسائل اÆعالم االجتماعية من تقييم أنماط ما يقال عن 
لبرامجها  ا�وسع  واÆدراك  المجتمع  في  أفضل  بشكل  صورتها  فهم  من  تتمكن  حتى  الوكاالت، 
االجتماعي  التواصل  وسائل  حضور  وإدارة  لذلك  وفًقا  البرامج  تعديل  للوكالة  ويمكن  وخدماتها. 

الخاصة بها بشكل فعال.

ويمكن لهذه ا�دوات جميًعا أن تلعب دوًرا في جعل وكاالت إدارة اÆيرادات أكثر ذكاًء. ومن المرجح أن 
يتم النظر في كل هذه ا�مور، وستواجه الوكاالت التحدي المتمثل في تحديد ما يلزم منها كيفية 

دمجها لدعم برنامج تحليلي متماسك وفعال.
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١- الحصول على البيانات (التوافر والجودة والمالءمة)(١٣٥): 

البيانات وحدها ال تترجم إلى الحكومة التي تحركها البيانات.

عنصر البيانات الفردية ليست له قيمة تذكر غير قابليته للتطبيق على المواطن أو ا�عمال التجارية أو أي 
موضوع آخر. وتأتي القيمة العليا من استخدام جميع البيانات للحصول على معلومات قابلة للتنفيذ، 

وجعلها متاحة عندما تكون مطلوبة. 

فبعضها  التجارية.  والحلول  المنتجات  استخدام  الشائع  ولكن  تحليلية،  أدوات  الوكاالت  بعض  لدى 
يوفر ا�دوات الالزمة لبناء نماذج تحليلية كمكونات قياسية. ولكن ا�مر يتطلب أدوات تحليلية أخرى 

لدعم نطاق أوسع من االحتياجات التحليلية.

ا�مثلة:

أدوات تحليل الهوية: التي تحدد الشخص، من يعرف من ومن لديه عالقة عائلية أو تجارية مع من، 
ا. وهذه تساعد في مجاالت عديدة وإقامة عالقات بين كيانات متميزة ظاهرًيّ

أدوات التصور: التي تظهر نتائج التحليل في الرسوم البيانية وعلى الخرائط. في كثير من ا�حيان، وهذا 
يوفر رؤية أكثر من مجرد رؤية النتائج الموجزة في ا�رقام.

أدوات تحليل البيانات غير المهيكلة: تمكن من الكشف عن ا�نماط أو االتجاهات في الملفات الداخلية 
غير المهيكلة.

اÆنترنت ومصادر بيانات وسائل التواصل االجتماعي: وهي تستخدم لتحديد تلك التي تهم الوكالة أو 
للتعمق في عملية العمل على قضية فردية أو عمل تجاري.

أدوات التحليل المعرفي: هي أحدث القدرات التحليلية، وتوفر تحليًلا متقدًما.

هذه  تأتي  اÆدارة.  مثل  مختلفة،  �غراض  الالزمة  المعلومات  وتقديم  استخراج  المعلومات:  لوحات 
المعلومات عموًما من مجموعة من المصادر.

مثل  بمسؤوليات  يضطلعون  الذين  لÓفراد  تتاح  والمحللين:  الحسابات  لمراجعي  تحليلية  أدوات 
مراجعة الحسابات أو البحث؛ �ن ا�دوات التحليلية ال تحل محل اÆنسان حتى اÔن. 

أدوات تحليل المشاعر االجتماعية: التي تمكن وسائل اÆعالم االجتماعية من تقييم أنماط ما يقال عن 
لبرامجها  ا�وسع  واÆدراك  المجتمع  في  أفضل  بشكل  صورتها  فهم  من  تتمكن  حتى  الوكاالت، 
االجتماعي  التواصل  وسائل  حضور  وإدارة  لذلك  وفًقا  البرامج  تعديل  للوكالة  ويمكن  وخدماتها. 

الخاصة بها بشكل فعال.

ويمكن لهذه ا�دوات جميًعا أن تلعب دوًرا في جعل وكاالت إدارة اÆيرادات أكثر ذكاًء. ومن المرجح أن 
يتم النظر في كل هذه ا�مور، وستواجه الوكاالت التحدي المتمثل في تحديد ما يلزم منها كيفية 

دمجها لدعم برنامج تحليلي متماسك وفعال.

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)
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إمكانية اكتشاف البيانات ومشاركتها 
وقابلية التشغيل البيني:

بعد تحديد المعايير التي يتم من خاللها توفير 
البيانـــات، يجب النظر فـــي كيفية التعامل مع 
البيانات  لتلك  المســـتمر  والتطبيق  االستخدام 
داخل مؤسساتها العامة من خالل النظر في 
كيفية العثور على البيانات (قابلية االكتشاف)، 
وإتاحتها لآلخرين الستخدامها (المشاركة)، أو 
(قابليـــة  اســـتخدامها  وإعـــادة  معالجتهـــا 
التشغيل البيني). السماح للبيانات بالتدفق عبر 
الحدود التنظيمية يواجـــه عدًدا من التحديات 

الثقافية والتقنية واÆجرائية(١٣٦). 

المقاومة التنظيمية:

ُتعد المقاومة التنظيمية موضوًعا متكرًرا في 
جهـــود التحـــول الرقمي للحكومـــات لتأمين 
قيادة بصيرة وفعالة لطريقة عمل مستقبلية 
ال تقيدهـــا تجـــارب الماضـــي بشـــكل مفرط. 
بالنســـبة للكثيرين، بعض ا�شخاص تشير إلى 
علـــى  اعتراًضـــا  باعتبـــاره  الملكيـــة  فقـــدان 
بينما يخشـــى اÔخرون من إساءة  المشـــاركة 
تفســـير البيانات أو المســـاومة على السرية أو 
زيادة عبء العمل الخاص بهم، هذه المقاومة 
التنظيمية والتحفظات هي تحد ثقافي يجب 

التغلب عليه(١٣٧).
 

داخل االتحاد ا�وروبـــي، كان التحدي المتمثل 
في مشـــاركة البيانـــات داخـــل الحكومة هو 
 once-only " محور الجهود لتأســـيس مبـــدأ
principle" منذ أن أقـــره وزراء االتحاد ا�وروبي 
في اÆعالن الوزاري حول الحكومة اÆلكترونية 
في عـــام ٢٠٠٩.(١٣٨)تهـــدف هـــذه الجهود إلى 
إنشاء خط أساس للتفاعل مع الحكومة؛ حيث 
يجـــب علـــى أولئـــك الذيـــن يتعاملـــون مـــع 
الحكومة أن يتوقعوا تقديم المعلومات مرة 
واحدة فقط، مع إعادة اســـتخدامها ببساطة 
فـــي ظـــروف الحقة. تبنـــت العديـــد من دول 
االتحـــاد ا�وروبي هـــذا المبدأ، ولكـــن نظًرا �ن 
التنفيذ كان مسؤولية كل دولة، فقد اختلفت 

ردود أفعالها.

قد يكون هذا النهج القائم على التشريع هو 
ا�كثر فعالية في إنشـــاء ممارسات مستدامة 
عبر الحكومة لمشاركة البيانات. ففي النرويج، 
طـــورت الدولة شـــبكة ناضجة من ســـجالت 
البيانات ا�ساســـية، مع تعريفات واضحة حول 
المسؤول عن كل مهمة من المهام الرئيسة 
المرتبطة بإدارة البيانـــات الحكومية والملكية 
وسلسلة القيمة (منظمة التعاون االقتصادي 

 . (٢٠١٧ ،OECD والتنمية

 ومع ذلـــك، فإن المقاومة التنظيمية ليســـت 
مجـــرد قضية عوامـــل ثقافيـــة أو بيئية، فقد 
تكـــون هناك أســـباب مهمة وشـــرعية للحذر 
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خامًسا:

(136) Ubaldi, B.-C., Van Ooijen, C., & Welby, B. (2019). A data-driven public sector. In OECD i Library (p. 31). Retrieved from Organization 
for Economic Co-operation and Development website: 
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/a-data-driven-public-sector_09ab162c-en 
(137)Martin, K., A. Borah and R. Palmatier (2017), “Data Privacy: Effects on Customer and Firm 
Performance”, Journal of Marketing, doi: 10.1509/jm.15.0497, pp. 3658-, https://journals.sagepub.com/doi/10.1509/jm.15.0497 
(138) European Union (2009), Ministerial Declaration on eGovernment, 
https://ec.europa.eu/digital%20single-market/sites/digital-agenda/files/ministerial-declaration-on-egovernment-ma 
(139) OECD (2017), Digital Government Review of Norway: Boosting the Digital Transformation of the Public Sector, 
https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US91105G0&p=OECD+Digital+Government+Studies%2C+OECD+Publishing%
2C+Paris%2C+https%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17872%F9789264279742-en. 

بشأن استخدام وإعادة استخدام البيانات من 
وجهة نظـــر قانونية من حيـــث التحكم في 
البيانات وا�ثر المالي. فـــي الحاالت التي يكون 
فيهـــا للحكومات نفقات ماليـــة عامة لتوفير 
البنيـــة التحتيـــة التقنيـــة والتنظيميـــة لجمع 
البيانات ثم معالجتها، ُينظر إلى هذه البيانات 
بشـــكل مفهوم علـــى أنها أصـــل يمكن من 
خاللـــه توليد الدخـــل. يتطلب تغييـــر الثقافة 
Æتاحة تلك البيانات بدون هيكل الرسوم حالة 
عمل قوية تجادل وتثبت القيمة ا�وســـع التي 
ستقدمها مثل هذه الخطوة، وقد تحتاج إلى 
إعـــادة النظر في ترتيبات التمويل للمؤسســـة 

ا�صلية.

الوعي وقابلية االكتشاف:

- ُيعد إنشـــاء الشـــروط التي يكـــون بموجبها 
ا�شـــخاص في الحكومة أكثـــر انفتاًحا على 
مشـــاركة البيانـــات عبـــر الحـــدود التنظيمية 
خطوة تمكين مهمة، لكن الحكومات تواجه 
أيًضـــا تحديات فـــي قابلية اكتشـــاف البيانات 
وفهرســـتها في جميع أنحـــاء القطاع العام. 
ليســـت هنـــاك حاجـــة فقـــط إلـــى أن تكون 
الوكاالت علـــى درايـــة بالبيانات التـــي تتحمل 
مســـؤوليتها في الجمع، ولكـــن يجب عليها 
أيًضا مراعاة عمليات تغيير البيانات التي تديرها، 

وذلك �نه يجـــب أن يكون لدى بقية الحكومة 
مصـــدر موثـــوق للمعلومـــات حـــول البيانات 
المتاحـــة، والظروف التي قـــد تتغير في ظلها 

تلك البيانات بمرور الوقت(١٤٠).  

- من خالل إنشاء هذا النمط من إدارة البيانات 
داخل ا�جـــزاء الفردية للحكومـــة، يصبح من 
الممكن تجميع المصادر المتباينة في فهرس 
للبيانات المتاحة. إن ضمان ســـهولة اكتشاف 
ذلك لفـــرق الخدمـــة ومصممي السياســـات 
والموردين الحكوميين ســـيعزز فرص تحقيق 
اÆمكانات الهائلة للبيانات. نظًرا �ن هذا يبسط 
عملية تحديد الوصول إلى البيانات والتدفقات 
عبر الحكومة، فإنه يجعل من الممكن تحديد 
ومعالجـــة االزدواجيـــة التاريخيـــة فـــي جمع 
البيانات وتخزينهـــا. هذا أمر مرغـــوب فيه �ن 
هـــذه القضايا ال تســـتنزف كفـــاءة الحكومة 
فحســـب، بل تشـــكل عبًئـــا علـــى المواطنين 
المعلومات  تقديـــم  منهـــم  ُيطلـــب  عندما 

نفسها بشكل متكرر.



إمكانية اكتشاف البيانات ومشاركتها 
وقابلية التشغيل البيني:

بعد تحديد المعايير التي يتم من خاللها توفير 
البيانـــات، يجب النظر فـــي كيفية التعامل مع 
البيانات  لتلك  المســـتمر  والتطبيق  االستخدام 
داخل مؤسساتها العامة من خالل النظر في 
كيفية العثور على البيانات (قابلية االكتشاف)، 
وإتاحتها لآلخرين الستخدامها (المشاركة)، أو 
(قابليـــة  اســـتخدامها  وإعـــادة  معالجتهـــا 
التشغيل البيني). السماح للبيانات بالتدفق عبر 
الحدود التنظيمية يواجـــه عدًدا من التحديات 

الثقافية والتقنية واÆجرائية(١٣٦). 

المقاومة التنظيمية:

ُتعد المقاومة التنظيمية موضوًعا متكرًرا في 
جهـــود التحـــول الرقمي للحكومـــات لتأمين 
قيادة بصيرة وفعالة لطريقة عمل مستقبلية 
ال تقيدهـــا تجـــارب الماضـــي بشـــكل مفرط. 
بالنســـبة للكثيرين، بعض ا�شخاص تشير إلى 
علـــى  اعتراًضـــا  باعتبـــاره  الملكيـــة  فقـــدان 
بينما يخشـــى اÔخرون من إساءة  المشـــاركة 
تفســـير البيانات أو المســـاومة على السرية أو 
زيادة عبء العمل الخاص بهم، هذه المقاومة 
التنظيمية والتحفظات هي تحد ثقافي يجب 

التغلب عليه(١٣٧).
 

داخل االتحاد ا�وروبـــي، كان التحدي المتمثل 
في مشـــاركة البيانـــات داخـــل الحكومة هو 
 once-only " محور الجهود لتأســـيس مبـــدأ
principle" منذ أن أقـــره وزراء االتحاد ا�وروبي 
في اÆعالن الوزاري حول الحكومة اÆلكترونية 
في عـــام ٢٠٠٩.(١٣٨)تهـــدف هـــذه الجهود إلى 
إنشاء خط أساس للتفاعل مع الحكومة؛ حيث 
يجـــب علـــى أولئـــك الذيـــن يتعاملـــون مـــع 
الحكومة أن يتوقعوا تقديم المعلومات مرة 
واحدة فقط، مع إعادة اســـتخدامها ببساطة 
فـــي ظـــروف الحقة. تبنـــت العديـــد من دول 
االتحـــاد ا�وروبي هـــذا المبدأ، ولكـــن نظًرا �ن 
التنفيذ كان مسؤولية كل دولة، فقد اختلفت 

ردود أفعالها.

قد يكون هذا النهج القائم على التشريع هو 
ا�كثر فعالية في إنشـــاء ممارسات مستدامة 
عبر الحكومة لمشاركة البيانات. ففي النرويج، 
طـــورت الدولة شـــبكة ناضجة من ســـجالت 
البيانات ا�ساســـية، مع تعريفات واضحة حول 
المسؤول عن كل مهمة من المهام الرئيسة 
المرتبطة بإدارة البيانـــات الحكومية والملكية 
وسلسلة القيمة (منظمة التعاون االقتصادي 

 . (٢٠١٧ ،OECD والتنمية

 ومع ذلـــك، فإن المقاومة التنظيمية ليســـت 
مجـــرد قضية عوامـــل ثقافيـــة أو بيئية، فقد 
تكـــون هناك أســـباب مهمة وشـــرعية للحذر 

١٠٠

بشأن استخدام وإعادة استخدام البيانات من 
وجهة نظـــر قانونية من حيـــث التحكم في 
البيانات وا�ثر المالي. فـــي الحاالت التي يكون 
فيهـــا للحكومات نفقات ماليـــة عامة لتوفير 
البنيـــة التحتيـــة التقنيـــة والتنظيميـــة لجمع 
البيانات ثم معالجتها، ُينظر إلى هذه البيانات 
بشـــكل مفهوم علـــى أنها أصـــل يمكن من 
خاللـــه توليد الدخـــل. يتطلب تغييـــر الثقافة 
Æتاحة تلك البيانات بدون هيكل الرسوم حالة 
عمل قوية تجادل وتثبت القيمة ا�وســـع التي 
ستقدمها مثل هذه الخطوة، وقد تحتاج إلى 
إعـــادة النظر في ترتيبات التمويل للمؤسســـة 

ا�صلية.

الوعي وقابلية االكتشاف:

- ُيعد إنشـــاء الشـــروط التي يكـــون بموجبها 
ا�شـــخاص في الحكومة أكثـــر انفتاًحا على 
مشـــاركة البيانـــات عبـــر الحـــدود التنظيمية 
خطوة تمكين مهمة، لكن الحكومات تواجه 
أيًضـــا تحديات فـــي قابلية اكتشـــاف البيانات 
وفهرســـتها في جميع أنحـــاء القطاع العام. 
ليســـت هنـــاك حاجـــة فقـــط إلـــى أن تكون 
الوكاالت علـــى درايـــة بالبيانات التـــي تتحمل 
مســـؤوليتها في الجمع، ولكـــن يجب عليها 
أيًضا مراعاة عمليات تغيير البيانات التي تديرها، 

وذلك �نه يجـــب أن يكون لدى بقية الحكومة 
مصـــدر موثـــوق للمعلومـــات حـــول البيانات 
المتاحـــة، والظروف التي قـــد تتغير في ظلها 

تلك البيانات بمرور الوقت(١٤٠).  

- من خالل إنشاء هذا النمط من إدارة البيانات 
داخل ا�جـــزاء الفردية للحكومـــة، يصبح من 
الممكن تجميع المصادر المتباينة في فهرس 
للبيانات المتاحة. إن ضمان ســـهولة اكتشاف 
ذلك لفـــرق الخدمـــة ومصممي السياســـات 
والموردين الحكوميين ســـيعزز فرص تحقيق 
اÆمكانات الهائلة للبيانات. نظًرا �ن هذا يبسط 
عملية تحديد الوصول إلى البيانات والتدفقات 
عبر الحكومة، فإنه يجعل من الممكن تحديد 
ومعالجـــة االزدواجيـــة التاريخيـــة فـــي جمع 
البيانات وتخزينهـــا. هذا أمر مرغـــوب فيه �ن 
هـــذه القضايا ال تســـتنزف كفـــاءة الحكومة 
فحســـب، بل تشـــكل عبًئـــا علـــى المواطنين 
المعلومات  تقديـــم  منهـــم  ُيطلـــب  عندما 

نفسها بشكل متكرر.

(140) Ubaldi, B.-C., Van Ooijen, C., & Welby, B. (2019). A data-driven public sector. In OECD i Library (p. 33). Retrieved from Organization 
for Economic Co-operation and Development website: 
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رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)



التوافقية:

جنًبـــا إلى جنب مع الثقافـــة داخل المنظمات 
يقدمون  الذين  ا�شـــخاص  وقدرة  الحكومية 
الخدمات على المعرفة والوصول إلى البيانات 
المتاحة، يجب أيًضا وضع الجهود على قابلية 
اســـتخدام البيانات عبر القطـــاع العام. لذلك، 
فإن الســـؤال المهم هو كيفية ضمان قابلية 

التشغيل البيني للبيانات(١٤١). 

بعـــض االعتبـــارات التـــي ينتجها ذلـــك تقنية 
بطبيعتها، وتتعلق بالنظام الذي ينتج البيانات، 
وا�شكال التي يتم نشرها بها، وا�سئلة حول 
جودتها ؛ وأخـــرى تتعلق بـــدالالت ا�لفاظ من 
حيث البيانات الوصفيـــة، أو عندما يكون للبلد 
لغات رســـمية متعددة، فـــإن التحديات تكمن 

في اختالف اللغات.
 

تعد قابلية التشـــغيل البيني قضية حاســـمة 
علـــى المســـتوى الوطني واÆقليمـــي لضمان 
قـــدرة القطاع العـــام على معالجـــة القضايا 

ككل وزيادة اÆمكانات. 

ومع ذلك، تزداد أهمية مشـــاركة البيانات عبر 
الحـــدود الدوليـــة مـــع استكشـــاف البلـــدان 
للخدمـــات عبر الحـــدود. على هـــذا النحو، من 
المهم أن تشارك البلدان في الجهود المبذولة 
Æنشاء واعتماد معايير بيانات عالمية إن أمكن. 
داخـــل االتحـــاد ا�وروبي، تم وضـــع ٤٧ توصية 
البيني  التشـــغيل  ملموســـة كجزء من إطـــار 

ا�وروبـــي (EIF) لدعـــم الـــدول ا�عضـــاء في 
حمايـــة الجهـــود المبذولـــة Æنشـــاء قابليـــة 
الوطني  الصعيديـــن  علـــى  البيني  التشـــغيل 

والدولي.
 

عـــالوة على ذلك، في كوريـــا، تتبنى الحكومة 
نهًجا يعزز بنية المؤسسة Æدارة موارد البيانات 

على الصعيدين المحلي والدولي(١٤٢). 

القدرات البشرية والتقنية:

المهـــارات الرقميـــة المتنوعـــة: يعـــد وجـــود 
المهارات التكنولوجية والرقمية المتنوعة من 
التي تواجههـــا الحكومات في  التحديات  أبرز 
المراحـــل ا�وليـــة للرقمنة؛ حيث إنـــه عادة ما 
يفتقر موظفـــو القطاع العـــام الذين اعتادوا 
ـــا إلـــى المهارات  علـــى أداء مهماتهـــم يدوًيّ
ـــا، وقد تجد  الرقميـــة المطلوبـــة �دائها رقمًيّ
الحكومـــات صعوبـــة فـــي توفيـــر التدريبات 
�داء  المطلوبـــة  المهـــارات  لتنميـــة  الالزمـــة 

المهمات بشكل فعال. 

كما أن اعتياد العامليـــن على الطرق الجديدة 
قد يســـتغرق وقًتا ال تتحمله القطاعات أو قد 
تنمو مهارات بعض العاملين دون اÔخرين في 
مكان العمل نفسه أو في قطاعات منفصلة، 
ممـــا قد يؤدي إلـــى حدوث فجوة فـــي ا�داء 
ترســـل صـــورة غير منظمـــة عـــن ا�داء العام 
للحكومـــة المنفـــذة لهـــذه السياســـة. ومن 
المرجح ظهور تلك الفجوة با�خص بين ا�عمار 

١٠١
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المختلفة في قطاع التعليم؛ حيث يعرف عن 
ا�جيال الجديدة مهاراتهم الرقمية المتنوعة 
منذ الصغر. وقد يواجه المعلمون صعوبة في 
مواكبتها في العملية التعليمية الرقمية(١٤٣). 

لهـــذا مـــن ا�فضل أن تتـــم تهيئـــة العاملين 
التدريـــب المكثف قبل  ومهاراتهم من خالل 
البدء في عملية الرقمنة من ا�ســـاس؛ تفادًيا 

لتلك المشكلة(١٤٤). 

الرئيس لرقمنة  الريادة: يكمن الهدف  مهارات 
الحكومات ليس في االســـتغناء عن المهارات 
البشـــرية واســـتبدال ا�جهزة بهـــا، ولكن في 
تحسين أدائها وتســـهيل عمل القائمين بهذا 
ا�داء، لذلـــك يجب مع التركيز علـــى التقنيات 
الحديثـــة المبهرة التركيز أيًضا على آثارها على 
فـــرق العمل في القطاع علـــى المدى البعيد، 
وا�خذ فـــي الحســـبان إذا كانت ســـتعزز روح 
الفريق وتســـهل التواصل بين العناصر البشرية 
في القطاع أم ســـتؤدي إلى االنعـــزال وغياب 
التواصل الذي سيؤدي بدوره إلى الفوضى في 

ا�داء العام(١٤٥).  

االســـتثمار فـــي أدوات تحليـــل البيانـــات: يعد 
االســـتثمار في أدوات التحليل الحديثة مكلًفا 
جـــًدا؛ خصوًصـــا �نـــه اليتوقف عنـــد مرحلة 
التأســـيس والتشـــغيل، بـــل أيًضا تحتـــاج هذه 

ا�نظمـــة الحديثة إلى صيانـــة دورية. ولكونها 
أنظمـــة معقـــدة، فـــإن تكلفة الصيانـــة ُتعد 

باهظة.
ا أنظمة أكثر  على الجانب المشرق تظهر يومًيّ
تطوًرا في الكفاءة وأقل في التكلفة، وهو ما 
يحث على البحـــث والمتابعـــة الدائمة Æيجاد 

أنظمة تحليل بيانات أحدث وأرخص. 

ويمكـــن أيًضا تخفيـــض التكلفة عـــن طريق 
تأســـيس بنية تحتية مرنة لتقبل أدوات تخزين 
بيانات أقل تكلفة، مثل نظام تخزين الُســـُحب 
(Cloud Storage)؛ حيـــث يقتضـــي دفع ثمن 

المساحة المستغلة فقط(١٤٦).   

لتخفيـــض تكلفة أدوات التحليـــل يمكن أيًضا 
التركيز على اختيار منظومة أبســـط بإمكانات 
أقـــل؛ حيث تكفـــي أداء مـــا توجد مـــن أجله 
والتملـــك إمكانـــات أعلى مـــن المطلوب؛ �ن 

كثرة اÆمكانات تنتج كثرة في التكاليف. 

لذلك، ينصح بشـــدة تبنـــي منظومة مفصلة 
خصيًصـــا لتلبية احتياجات كل قطاع حســـب 

كمية بياناته وتفاصيلها دون زيادة(١٤٧). 



التوافقية:

جنًبـــا إلى جنب مع الثقافـــة داخل المنظمات 
يقدمون  الذين  ا�شـــخاص  وقدرة  الحكومية 
الخدمات على المعرفة والوصول إلى البيانات 
المتاحة، يجب أيًضا وضع الجهود على قابلية 
اســـتخدام البيانات عبر القطـــاع العام. لذلك، 
فإن الســـؤال المهم هو كيفية ضمان قابلية 

التشغيل البيني للبيانات(١٤١). 

بعـــض االعتبـــارات التـــي ينتجها ذلـــك تقنية 
بطبيعتها، وتتعلق بالنظام الذي ينتج البيانات، 
وا�شكال التي يتم نشرها بها، وا�سئلة حول 
جودتها ؛ وأخـــرى تتعلق بـــدالالت ا�لفاظ من 
حيث البيانات الوصفيـــة، أو عندما يكون للبلد 
لغات رســـمية متعددة، فـــإن التحديات تكمن 

في اختالف اللغات.
 

تعد قابلية التشـــغيل البيني قضية حاســـمة 
علـــى المســـتوى الوطني واÆقليمـــي لضمان 
قـــدرة القطاع العـــام على معالجـــة القضايا 

ككل وزيادة اÆمكانات. 

ومع ذلك، تزداد أهمية مشـــاركة البيانات عبر 
الحـــدود الدوليـــة مـــع استكشـــاف البلـــدان 
للخدمـــات عبر الحـــدود. على هـــذا النحو، من 
المهم أن تشارك البلدان في الجهود المبذولة 
Æنشاء واعتماد معايير بيانات عالمية إن أمكن. 
داخـــل االتحـــاد ا�وروبي، تم وضـــع ٤٧ توصية 
البيني  التشـــغيل  ملموســـة كجزء من إطـــار 

ا�وروبـــي (EIF) لدعـــم الـــدول ا�عضـــاء في 
حمايـــة الجهـــود المبذولـــة Æنشـــاء قابليـــة 
الوطني  الصعيديـــن  علـــى  البيني  التشـــغيل 

والدولي.
 

عـــالوة على ذلك، في كوريـــا، تتبنى الحكومة 
نهًجا يعزز بنية المؤسسة Æدارة موارد البيانات 

على الصعيدين المحلي والدولي(١٤٢). 

القدرات البشرية والتقنية:

المهـــارات الرقميـــة المتنوعـــة: يعـــد وجـــود 
المهارات التكنولوجية والرقمية المتنوعة من 
التي تواجههـــا الحكومات في  التحديات  أبرز 
المراحـــل ا�وليـــة للرقمنة؛ حيث إنـــه عادة ما 
يفتقر موظفـــو القطاع العـــام الذين اعتادوا 
ـــا إلـــى المهارات  علـــى أداء مهماتهـــم يدوًيّ
ـــا، وقد تجد  الرقميـــة المطلوبـــة �دائها رقمًيّ
الحكومـــات صعوبـــة فـــي توفيـــر التدريبات 
�داء  المطلوبـــة  المهـــارات  لتنميـــة  الالزمـــة 

المهمات بشكل فعال. 

كما أن اعتياد العامليـــن على الطرق الجديدة 
قد يســـتغرق وقًتا ال تتحمله القطاعات أو قد 
تنمو مهارات بعض العاملين دون اÔخرين في 
مكان العمل نفسه أو في قطاعات منفصلة، 
ممـــا قد يؤدي إلـــى حدوث فجوة فـــي ا�داء 
ترســـل صـــورة غير منظمـــة عـــن ا�داء العام 
للحكومـــة المنفـــذة لهـــذه السياســـة. ومن 
المرجح ظهور تلك الفجوة با�خص بين ا�عمار 

١٠٢

المختلفة في قطاع التعليم؛ حيث يعرف عن 
ا�جيال الجديدة مهاراتهم الرقمية المتنوعة 
منذ الصغر. وقد يواجه المعلمون صعوبة في 
مواكبتها في العملية التعليمية الرقمية(١٤٣). 

لهـــذا مـــن ا�فضل أن تتـــم تهيئـــة العاملين 
التدريـــب المكثف قبل  ومهاراتهم من خالل 
البدء في عملية الرقمنة من ا�ســـاس؛ تفادًيا 

لتلك المشكلة(١٤٤). 

الرئيس لرقمنة  الريادة: يكمن الهدف  مهارات 
الحكومات ليس في االســـتغناء عن المهارات 
البشـــرية واســـتبدال ا�جهزة بهـــا، ولكن في 
تحسين أدائها وتســـهيل عمل القائمين بهذا 
ا�داء، لذلـــك يجب مع التركيز علـــى التقنيات 
الحديثـــة المبهرة التركيز أيًضا على آثارها على 
فـــرق العمل في القطاع علـــى المدى البعيد، 
وا�خذ فـــي الحســـبان إذا كانت ســـتعزز روح 
الفريق وتســـهل التواصل بين العناصر البشرية 
في القطاع أم ســـتؤدي إلى االنعـــزال وغياب 
التواصل الذي سيؤدي بدوره إلى الفوضى في 

ا�داء العام(١٤٥).  

االســـتثمار فـــي أدوات تحليـــل البيانـــات: يعد 
االســـتثمار في أدوات التحليل الحديثة مكلًفا 
جـــًدا؛ خصوًصـــا �نـــه اليتوقف عنـــد مرحلة 
التأســـيس والتشـــغيل، بـــل أيًضا تحتـــاج هذه 

ا�نظمـــة الحديثة إلى صيانـــة دورية. ولكونها 
أنظمـــة معقـــدة، فـــإن تكلفة الصيانـــة ُتعد 

باهظة.
ا أنظمة أكثر  على الجانب المشرق تظهر يومًيّ
تطوًرا في الكفاءة وأقل في التكلفة، وهو ما 
يحث على البحـــث والمتابعـــة الدائمة Æيجاد 

أنظمة تحليل بيانات أحدث وأرخص. 

ويمكـــن أيًضا تخفيـــض التكلفة عـــن طريق 
تأســـيس بنية تحتية مرنة لتقبل أدوات تخزين 
بيانات أقل تكلفة، مثل نظام تخزين الُســـُحب 
(Cloud Storage)؛ حيـــث يقتضـــي دفع ثمن 

المساحة المستغلة فقط(١٤٦).   

لتخفيـــض تكلفة أدوات التحليـــل يمكن أيًضا 
التركيز على اختيار منظومة أبســـط بإمكانات 
أقـــل؛ حيث تكفـــي أداء مـــا توجد مـــن أجله 
والتملـــك إمكانـــات أعلى مـــن المطلوب؛ �ن 

كثرة اÆمكانات تنتج كثرة في التكاليف. 

لذلك، ينصح بشـــدة تبنـــي منظومة مفصلة 
خصيًصـــا لتلبية احتياجات كل قطاع حســـب 

كمية بياناته وتفاصيلها دون زيادة(١٤٧). 

(143) OECD iLibrary | Home. (n.d.). Www.oecd-Ilibrary.org. Retrieved June 1, 2021, from 
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/fae51e68-en/index.html?itemId=/content/component/fae51e68-en 
(144) National Transformation in the Middle East A Digital Journey. (n.d.). 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/technology-media-telecommunications/dtme_tmt_national-transformati
on-in-the-middleeast/National%20Transformation%20in%20the%20Middle%20East%20-%20A%20Digital%20Journey.pdf
(145) Budd, E. (2019, August 13). 3 Tips To Enhance Your Leadership Training With Technology. ELearning Industry; eLearning Industry. 
https://elearningindustry.com/leadership-training-technology-tips-enhance  
(146) Trofimov, B. (2021, February 15). 5 Challenges Of Big Data Analytics in 2021. RTInsights. 
https://www.rtinsights.com/5-challenges-of-big-data-analytics-in-2021/
(147) Datamine Limited. (2019). The Cost of Analytics | Datamine. Datamine.com. 
https://www.datamine.com/how-much-does-data-analytics-and-ai-cost

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)



دور القطاع الخاص: يتمتع القطاع الخاص في كثير من ا�حيان بثقة المستخدمين، والقدرة على 
جمع واستخدام بياناتهم بشكل ذكي وسلس، ويرجع هذا لعدة أسباب:

أوًلا:
ملحوظ  بشكل  للجمهور  المقدمة  الخدمات  تحسين  في  البيانات  الخاص  القطاع  يستخدم 

يشجعهم على مشاركة بيانات أكثر؛ ليحظوا بخدمات أفضل. 

التطور مما  الناحية ا�خرى عادة ما تظهر جهات القطاع العام بصورة متجمدة غير سريعة  وفي 
يعوق رغبة الجمهور بمشاركة بياناتهم أو اÆسهام فى تطويرها .

ثانًيا:
مع موجة التطور التكنولوجي وتطور القدرات الحديثة في القطاع الخاص ، يواصل المستخدمون 
نقل  في  خاص  بشكل  و  التواصل  سهولة  بشعور  لتزويدهم  الخدمات  وأسرع  أفضل  عن  البحث 

صورة العمالء بالطرق التالية لتطوير الخدمات والمساعدة المقدمة عند الطلب.

وفي الناحية ا�خرى، لم ينجح القطاع العام بعد في تطوير مفهوم خدمة العمالء إلى الحد الذي 
يضفي عليه الشعور المطلوب، في حين أن الجمهور أصبح يتوقع بل يطالب بأن يرقى القطاع العام 

بخدماته إلى مستوى القطاع الخاص نفسه.

التي  سياساته  نتيجة  البيانات  واستغالل  جمع  في  الخاص  للقطاع  الشديد  النجاح  أن  من  وبالرغم 
يشوبها نوع من الغموض أو االلتواء أو حال استغالل رغبة الجمهور فهي ا�سهل دائًما من ناحية 
القطاع الخاص، وعدم قدرة الحكومات على استخدام ا�ساليب نفسها لما عليها من مسؤولية 
الشفافية والوضوح تجاه مواطنيها، فإن ا�سباب السابقة أدت إلى وجود مقارنة دائمة من الجمهور 
حجم  لتفاوت  عادلة  غير  مقارنة  إنها  القول  صح  متنافسين-وإن  كانا  لو  كما  القطاعين  بين 
إلى  اللجوء  الحكومات  على  يجب  السبب:  لهذا  القطاعين-ولكن  بين  واÆمكانات  المسؤوليات 
وأدوات  أساليب  من  اÔن  يستخدمه  وما  السابقة،  وأخطائه  تجاربه  من  لالستفادة  الخاص  القطاع 
مؤكدة  سياسات  تطبيق  تفضل  بل  التجربة  تحتمل  ال  التى  الدول  لموارد  توفيًرا  البيانات؛  الستغالل 

النجاح(١٤٨).  

منصات وبيانات حكومية مشتركة: تتلخص فكرة المنصة الحكومية المشتركة فى تجسيد مبدأ 
شفافية الحكومات. ويتم ذلك عن طريق استخدام وسائل التواصل الحديثة الستغالل البيانات التي 
كل  استخدام  في  يقتصر   أن  من  بدًلا  الدولة  قطاعات  جميع  يشمل  أوسع  بشكل  جمعها  يتم 

قطاع البيانات التي يجمعها في داخله فقط؛ حيث توفر هذه الفكرة الموارد التي كانت تستهلك 
تخزين  مساحة  وتوفر  آخر،  قطاع  بالفعل  إليها  توصل  قد  بيانات  وتحليل  لجمع  قطاع  كل  من 

إضافية لتلك البيانات التي كانت ستهدر بتخزين البيانات ذاتها  أكثر من مرة(١٤٩). 

ويمكن أخذ الواليات المتحدة ا�مريكية كمثال على هذه النقطة؛ حيث أنشأت موقع ”Data.gov“ في 
في  المختلفة  القطاعات  بين  المشتركة   الوصفية  البيانات  بجمع  الموقع  يقوم  بحيث   ٢٠٠٩ عام 
الموقع  هذا  عبر  وُتنشر  بعد)  فيما  تلقائي  وبشكل   ٢٠١٣ قبل  يدوي  (بشكل  الفيدرالية  الحكومة 

لتكون مصدًرا للبيانات، سواء لباقي القطاعات أو للجمهور(١٥٠).  

(148) Data driven government. (n.d.). Retrieved June 1, 2021, from 
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/be/pdf/Markets/at-gov-brochure.pdf  
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دور القطاع الخاص: يتمتع القطاع الخاص في كثير من ا�حيان بثقة المستخدمين، والقدرة على 
جمع واستخدام بياناتهم بشكل ذكي وسلس، ويرجع هذا لعدة أسباب:

أوًلا:
ملحوظ  بشكل  للجمهور  المقدمة  الخدمات  تحسين  في  البيانات  الخاص  القطاع  يستخدم 

يشجعهم على مشاركة بيانات أكثر؛ ليحظوا بخدمات أفضل. 

التطور مما  الناحية ا�خرى عادة ما تظهر جهات القطاع العام بصورة متجمدة غير سريعة  وفي 
يعوق رغبة الجمهور بمشاركة بياناتهم أو اÆسهام فى تطويرها .

ثانًيا:
مع موجة التطور التكنولوجي وتطور القدرات الحديثة في القطاع الخاص ، يواصل المستخدمون 
نقل  في  خاص  بشكل  و  التواصل  سهولة  بشعور  لتزويدهم  الخدمات  وأسرع  أفضل  عن  البحث 

صورة العمالء بالطرق التالية لتطوير الخدمات والمساعدة المقدمة عند الطلب.

وفي الناحية ا�خرى، لم ينجح القطاع العام بعد في تطوير مفهوم خدمة العمالء إلى الحد الذي 
يضفي عليه الشعور المطلوب، في حين أن الجمهور أصبح يتوقع بل يطالب بأن يرقى القطاع العام 

بخدماته إلى مستوى القطاع الخاص نفسه.

التي  سياساته  نتيجة  البيانات  واستغالل  جمع  في  الخاص  للقطاع  الشديد  النجاح  أن  من  وبالرغم 
يشوبها نوع من الغموض أو االلتواء أو حال استغالل رغبة الجمهور فهي ا�سهل دائًما من ناحية 
القطاع الخاص، وعدم قدرة الحكومات على استخدام ا�ساليب نفسها لما عليها من مسؤولية 
الشفافية والوضوح تجاه مواطنيها، فإن ا�سباب السابقة أدت إلى وجود مقارنة دائمة من الجمهور 
حجم  لتفاوت  عادلة  غير  مقارنة  إنها  القول  صح  متنافسين-وإن  كانا  لو  كما  القطاعين  بين 
إلى  اللجوء  الحكومات  على  يجب  السبب:  لهذا  القطاعين-ولكن  بين  واÆمكانات  المسؤوليات 
وأدوات  أساليب  من  اÔن  يستخدمه  وما  السابقة،  وأخطائه  تجاربه  من  لالستفادة  الخاص  القطاع 
مؤكدة  سياسات  تطبيق  تفضل  بل  التجربة  تحتمل  ال  التى  الدول  لموارد  توفيًرا  البيانات؛  الستغالل 

النجاح(١٤٨).  

منصات وبيانات حكومية مشتركة: تتلخص فكرة المنصة الحكومية المشتركة فى تجسيد مبدأ 
شفافية الحكومات. ويتم ذلك عن طريق استخدام وسائل التواصل الحديثة الستغالل البيانات التي 
كل  استخدام  في  يقتصر   أن  من  بدًلا  الدولة  قطاعات  جميع  يشمل  أوسع  بشكل  جمعها  يتم 

قطاع البيانات التي يجمعها في داخله فقط؛ حيث توفر هذه الفكرة الموارد التي كانت تستهلك 
تخزين  مساحة  وتوفر  آخر،  قطاع  بالفعل  إليها  توصل  قد  بيانات  وتحليل  لجمع  قطاع  كل  من 

إضافية لتلك البيانات التي كانت ستهدر بتخزين البيانات ذاتها  أكثر من مرة(١٤٩). 

ويمكن أخذ الواليات المتحدة ا�مريكية كمثال على هذه النقطة؛ حيث أنشأت موقع ”Data.gov“ في 
في  المختلفة  القطاعات  بين  المشتركة   الوصفية  البيانات  بجمع  الموقع  يقوم  بحيث   ٢٠٠٩ عام 
الموقع  هذا  عبر  وُتنشر  بعد)  فيما  تلقائي  وبشكل   ٢٠١٣ قبل  يدوي  (بشكل  الفيدرالية  الحكومة 

لتكون مصدًرا للبيانات، سواء لباقي القطاعات أو للجمهور(١٥٠).  

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

١٠٤

(149)Mildebrath, H., & Ragonnaud, G. (n.d.). AT A GLANCE Plenary -March II 2021. Retrieved June 1, 2021, from 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021690527//EPRS_ATA(2021)690527_EN.pdf  
(150) How to get your Open Data on Data.gov | resources.data.gov. (n.d.). Resources.data.gov. Retrieved June 1, 2021, from 
https://resources.data.gov/resources/data-gov-open-data-howto/  
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·The nature of many jobs is changing due to technology.
· Low-skilled workers are most at risk of being in a highly outomatable job.
· Quality workers’ training can help workers in occupations at high risk of 
automation to a low risk occupation  

·Skills help bridge digital divides in terms of digital device access, use and 
outcomes.
·Higher cognitive skills enable individuals to do more diverse and complex 
activities on line and better protect their online privacy.
·A range of skills are necessary to navigate sources of information and 
understand the implications of harmful behaviours on line.

·In schools, technology can help develop skills for a digital future but its 
potential has not been realised yet.
·Open educational resources are important sources for lifelong skills 
development, though they have have mosily benefitted already skilled 
individuals.

·Policies can foster lifelong learning and ensure everyone can adapt to 
changing work environments and societies.
· Policies can address the geographic dimension of digitalisation and ensure 
its benefits are more equally shared within countries.
·The policy effort can be better coordinated across areas and actors.



رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

١٠٦

(151)  OECD (2017), Recommendation of the Council on Public Integrity, OECD, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0435
(152)  GOV.UK (2018), Data Ethics Framework, GOV.UK, 
https://www.gov.uk/government/publications/data-ethics-framework/data-ethics-framework

Digital Competence is the set of knowledge, skills, attitudes,
strategies, values and awareness

that are required when using ICT and digital media

to perform tasks, solve problems, communicate, manage
information collaborate, create and share content, and
build knowledge

Learning
domains

Tools

Competence
areas

Modes

Purpose

 الشرعية والثقة العامة:
هناك أربعة مجاالت تؤثر على الشرعية وثقة 

الجمهور في الجهود المبذولة :

االســـتخدام ا�خالقـــي وموضـــع المســـاءلة 
للبيانات الحكومية:

أحـــد االعتبارات عند القيام بذلـــك هو الوضوح 
بشـــأن الشـــكل ا�خالقي للبيانات. تـــم اقتراح 
نموذج مهم لهذا في توصية منظمة التعاون 
االقتصـــادي والتنميـــة الصـــادرة عـــن مجلس 
النزاهـــة العامة (منظمة التعـــاون االقتصادي 
والتنميـــة، ٢٠١٧) (١٥١)التي تحـــدد النزاهة العامة 
على أنها "المواءمة المتسقة وااللتزام بالقيم 
والمبـــادئ والمعاييـــر ا�خالقيـــة المشـــتركة 

لدعـــم المصلحة العامـــة، وإعطائها ا�ولوية 
على المصالح الخاصة في القطاع العام".

من ا�مثلة المفيدة علـــى كيفية قيام بلد ما 
بتهيئـــة الظروف التـــي يعمل فيها ممارســـو 
البيانـــات هو تطويـــر المملكة المتحـــدة إطار 
أخالقيات البيانات داخل وزارة الرقمية والثقافة 
واÆعالم والرياضـــة (GOV.UK، ٢٠١٨). (١٥٢) حيث 
تم اعتماد مدونة قواعد الســـلوك هذه على 
المســـتوى الوزاري من قبل مجتمع الممارسة 
وهـــي تكمل الجوانب ا�خـــرى لنهج المملكة 
المتحـــدة القائـــم علـــى المعايير فـــي صنع 
السياسات وتقديم الخدمات لخلق مجموعة 

واضحة من التوقعات.



حماية خصوصية المواطنين:

 يمكن لنهج DDPS أن يساعد الحكومات على 
زيادة فعالية وجودة الخدمـــات التي تقدمها 
للمواطنين والشـــركات. نظًرا لتحفيز االقتصاد 
وتعزيز الرفاهية، ويمكن لهذه التدخالت أيًضا 
زيـــادة مســـتويات الثقة فـــي الحكومة. ومع 
ذلك، في حالة إساءة اســـتخدام تلك البيانات 
التي تقع على عاتق الحكومة، فسيتم تهديد 
تلك الثقـــة. وبالتالي، فإن التحـــدي اÔخر الذي 
يواجـــه الحكومـــات التي ترغب فـــي تعظيم 
فـــرص البيانات هو النظر فـــي كيفية التعامل 
مـــع اســـتخدامها بطـــرق تحمـــي خصوصية 
المواطنيـــن بطريقـــة شـــاملة، مـــع مراعـــاة 

الخصوصية الجسدية والخصوصية الفكرية.

 لمنظمـــة التعـــاون االقتصـــادي والتنمية دور 
راســـخ في تعزيز احتـــرام الخصوصية كقيمة 
للبيانـــات  الحـــر  للتدفـــق  وشـــرط  أساســـية 
الشـــخصية عبـــر الحـــدود. يوصي إطـــار عمل 
االقتصادي  التعـــاون  لمنظمـــة  الخصوصيـــة 
مبـــادئ  بعـــدة   (١٥٣)(٢٠١٣  ،OECD) والتنميـــة 

للتعامل مع البيانات الشخصية:
أ. مبدأ تقييد المجموعة

ب. مبدأ جودة البيانات
جـ. مبدأ تحديد الغرض

د. استخدم مبدأ التقييد
هـ. مبدأ الضمانات ا�منية

و. مبدأ االنفتاح
ز. مبدأ المشاركة الفردية

ح. مبدأ المساءلة

الشفافية وإرساء حقوق البيانات:

مرحلة جمـــع البيانات أو تجميعهـــا: قد يبدو 
التحدي المتمثل في الشـــفافية بشأن مصدر 
البيانـــات واضًحا، ولكن نظًرا للمخاوف بشـــأن 
حالـــة المراقبـــة، فقد يكـــون ا�مر أكثـــر إثارة 
للجـــدل مما كان متوقًعا فـــي البداية. إذا تم 
إنشـــاء توقع للشـــفافية، فمـــن المحتمل أن 
يكـــون �ي وقت يتـــم فيه إبقـــاء المعلومات 
ســـرية  قد ينتج عنه تداعيات مـــن حيث الثقة 
والتنميـــة،  االقتصـــادي  التعـــاون  (منظمـــة 

 .(١٥٤)(٢٠١٥

أثارت  البيانات وتخزينها والتي  مرحلة معالجة 
تســـاؤالت منها، هـــل ينبغي أن تكـــون هناك 
شـــفافية بشـــأن قواعـــد البيانـــات والترتيبات 
المتعلقـــة بكيفيـــة إدارتهـــا؟ غالًبـــا ما تكون 
البيانـــات "الســـاكنة" فـــي هـــذه المرحلة من 
الـــدورة هـــي ا�كثر عرضـــة لتهديـــدات ا�من 
الرقمـــي. وبالتالي، هل الشـــفافية هنا تزيد، أو 
تقلـــل من إمكانية خـــرق البيانـــات؟ في حين 
يجب أن تكون الحكومات واضحة بشأن المدة 
التـــي تحتفظ فيهـــا بالبيانات والظـــروف التي 
تحذفها بموجبهـــا، وما الحقـــوق التي يجب 
نســـيانها؟ في حين أن هذا الحـــق مقنن في 
الالئحـــة العامة لحمايـــة البيانـــات، فهل من 
المناســـب أن يمتد إلى الحكومـــة التي تزودك 
التعـــاون  (منظمـــة  والخدمـــات؟  بالســـلع 

االقتصادي والتنمية، ٢٠١٥)(١٥٥). 

١٠٧

سادًسا:

(153 )OECD (2013), The OECD Privacy Guidelines, http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf

البيانات: هي مرحلة مهمة  مرحلة مشـــاركة 
للحكومات حتـــى تكون قـــادرة على تقديم 
أو  المواطنيـــن  تجنـــب  تحويليـــة  خدمـــات 
الشركات االضطرار إلى تقديم البيانات نفسها 
إلى مصـــادر متعددة. يتم استكشـــاف توفير 
الشـــفافية عنـــد مشـــاركة البيانـــات أو إعادة 
اســـتخدامها بطرق مختلفة، ولكن يمكن أن 
يحاكـــي نموذًجا مـــن هولندا؛ حيـــث يمكن 
البيانات  للمواطنيـــن إجـــراء "فحـــص ســـجل 
الشـــخصية" عبر  (whogetsmydata) وكذلك 
هو نظام  لديه القدرة على اســـترداد البيانات 

من سجل قاعدة السجالت الشخصية.

مرحلة استخدام البيانات التخاذ القرار: ما مدى 
التـــي ينبغـــي أن تكـــون عليهـــا  الشـــفافية 
الحكومة؟ من غير المحتمـــل أن يكون نهًجا 
واحًدا لجميع البيانـــات داخل الحكومة، فهل 
تتطلب بعض المواقـــف والموضوعات مناهج 
مختلفـــة؟ إذا تـــم تنفيذ قـــرار بعـــد التقييم 
فـــي  الحـــق  للمواطـــن  كان  إذا  الحســـابي، 
الحصول على تفســـير، فمـــاذا يعني ذلك في 
الممارســـة وإلى أي مدى يمكن فهم تفسير 
كيفية وصـــول الخوارزمية إلى القـــرار؟ وعلى 
ســـبيل المثال  فـــإن قانون االقتصـــاد الرقمي 
الفرنســـي (Loi Lemaire) هـــو مثـــال جيـــد. 
جعلـــت الحكومـــة الفرنســـية الخوارزميـــات 
المســـتخدمة التخاذ القرار العام في متناول 

الجميع.



حماية خصوصية المواطنين:

 يمكن لنهج DDPS أن يساعد الحكومات على 
زيادة فعالية وجودة الخدمـــات التي تقدمها 
للمواطنين والشـــركات. نظًرا لتحفيز االقتصاد 
وتعزيز الرفاهية، ويمكن لهذه التدخالت أيًضا 
زيـــادة مســـتويات الثقة فـــي الحكومة. ومع 
ذلك، في حالة إساءة اســـتخدام تلك البيانات 
التي تقع على عاتق الحكومة، فسيتم تهديد 
تلك الثقـــة. وبالتالي، فإن التحـــدي اÔخر الذي 
يواجـــه الحكومـــات التي ترغب فـــي تعظيم 
فـــرص البيانات هو النظر فـــي كيفية التعامل 
مـــع اســـتخدامها بطـــرق تحمـــي خصوصية 
المواطنيـــن بطريقـــة شـــاملة، مـــع مراعـــاة 

الخصوصية الجسدية والخصوصية الفكرية.

 لمنظمـــة التعـــاون االقتصـــادي والتنمية دور 
راســـخ في تعزيز احتـــرام الخصوصية كقيمة 
للبيانـــات  الحـــر  للتدفـــق  وشـــرط  أساســـية 
الشـــخصية عبـــر الحـــدود. يوصي إطـــار عمل 
االقتصادي  التعـــاون  لمنظمـــة  الخصوصيـــة 
مبـــادئ  بعـــدة   (١٥٣)(٢٠١٣  ،OECD) والتنميـــة 

للتعامل مع البيانات الشخصية:
أ. مبدأ تقييد المجموعة

ب. مبدأ جودة البيانات
جـ. مبدأ تحديد الغرض

د. استخدم مبدأ التقييد
هـ. مبدأ الضمانات ا�منية

و. مبدأ االنفتاح
ز. مبدأ المشاركة الفردية

ح. مبدأ المساءلة

الشفافية وإرساء حقوق البيانات:

مرحلة جمـــع البيانات أو تجميعهـــا: قد يبدو 
التحدي المتمثل في الشـــفافية بشأن مصدر 
البيانـــات واضًحا، ولكن نظًرا للمخاوف بشـــأن 
حالـــة المراقبـــة، فقد يكـــون ا�مر أكثـــر إثارة 
للجـــدل مما كان متوقًعا فـــي البداية. إذا تم 
إنشـــاء توقع للشـــفافية، فمـــن المحتمل أن 
يكـــون �ي وقت يتـــم فيه إبقـــاء المعلومات 
ســـرية  قد ينتج عنه تداعيات مـــن حيث الثقة 
والتنميـــة،  االقتصـــادي  التعـــاون  (منظمـــة 

 .(١٥٤)(٢٠١٥

أثارت  البيانات وتخزينها والتي  مرحلة معالجة 
تســـاؤالت منها، هـــل ينبغي أن تكـــون هناك 
شـــفافية بشـــأن قواعـــد البيانـــات والترتيبات 
المتعلقـــة بكيفيـــة إدارتهـــا؟ غالًبـــا ما تكون 
البيانـــات "الســـاكنة" فـــي هـــذه المرحلة من 
الـــدورة هـــي ا�كثر عرضـــة لتهديـــدات ا�من 
الرقمـــي. وبالتالي، هل الشـــفافية هنا تزيد، أو 
تقلـــل من إمكانية خـــرق البيانـــات؟ في حين 
يجب أن تكون الحكومات واضحة بشأن المدة 
التـــي تحتفظ فيهـــا بالبيانات والظـــروف التي 
تحذفها بموجبهـــا، وما الحقـــوق التي يجب 
نســـيانها؟ في حين أن هذا الحـــق مقنن في 
الالئحـــة العامة لحمايـــة البيانـــات، فهل من 
المناســـب أن يمتد إلى الحكومـــة التي تزودك 
التعـــاون  (منظمـــة  والخدمـــات؟  بالســـلع 

االقتصادي والتنمية، ٢٠١٥)(١٥٥). 

١٠٨

(154) OECD (2015), Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Well-Being, OECD Publishing, Paris, 
https://dx.doi.org/10.17879789264229358-/en
(155) OECD (2015), Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Well-Being, OECD Publishing, Paris, 
https://dx.doi.org/10.17879789264229358-/en

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

البيانات: هي مرحلة مهمة  مرحلة مشـــاركة 
للحكومات حتـــى تكون قـــادرة على تقديم 
أو  المواطنيـــن  تجنـــب  تحويليـــة  خدمـــات 
الشركات االضطرار إلى تقديم البيانات نفسها 
إلى مصـــادر متعددة. يتم استكشـــاف توفير 
الشـــفافية عنـــد مشـــاركة البيانـــات أو إعادة 
اســـتخدامها بطرق مختلفة، ولكن يمكن أن 
يحاكـــي نموذًجا مـــن هولندا؛ حيـــث يمكن 
البيانات  للمواطنيـــن إجـــراء "فحـــص ســـجل 
الشـــخصية" عبر  (whogetsmydata) وكذلك 
هو نظام  لديه القدرة على اســـترداد البيانات 

من سجل قاعدة السجالت الشخصية.

مرحلة استخدام البيانات التخاذ القرار: ما مدى 
التـــي ينبغـــي أن تكـــون عليهـــا  الشـــفافية 
الحكومة؟ من غير المحتمـــل أن يكون نهًجا 
واحًدا لجميع البيانـــات داخل الحكومة، فهل 
تتطلب بعض المواقـــف والموضوعات مناهج 
مختلفـــة؟ إذا تـــم تنفيذ قـــرار بعـــد التقييم 
فـــي  الحـــق  للمواطـــن  كان  إذا  الحســـابي، 
الحصول على تفســـير، فمـــاذا يعني ذلك في 
الممارســـة وإلى أي مدى يمكن فهم تفسير 
كيفية وصـــول الخوارزمية إلى القـــرار؟ وعلى 
ســـبيل المثال  فـــإن قانون االقتصـــاد الرقمي 
الفرنســـي (Loi Lemaire) هـــو مثـــال جيـــد. 
جعلـــت الحكومـــة الفرنســـية الخوارزميـــات 
المســـتخدمة التخاذ القرار العام في متناول 

الجميع.



بالبيانـــات  الخاصـــة  المخاطـــر  إدارة 
الحكومية:

تأثرت العديد من الحكومات من خالل تعطيل 
أنظمة الكمبيوتر بســـبب البرامـــج الضارة مثل 
WannaCry Not Petya أو خـــرق مجموعـــات 
البيانـــات القيمة، مثل بيانـــات الناخبين وبيانات 

المواطنة وبيانات الموظفين.

تقـــدم توصية منظمـــة التعـــاون االقتصادي 
والتنميـــة بشـــأن إدارة مخاطر ا�مـــن الرقمي 
(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ٢٠١٥)  (١٥٦) 
االقتصادي  االزدهـــار  أبعـــاد  حـــول  إرشـــادات 
واالجتماعـــي لمخاطر ا�مـــن الرقمي وأهمية 
الحكومات Æدارة التهديـــدات ونقاط الضعف 
والحـــوادث المتعلقـــة بأمن البيانـــات بفعالية 

وكفاءة.

١٠٩

(156 )OECD (2015), Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity: OECD Recommendation and Companion 
Document, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.17879789264245471-/en

تتمثل إحـــدى طرق الحكومة فـــي التوقعات 
التي تحددهـــا لموظفيها. وتعد السياســـات 
والمخزونـــات  البيانـــات  بتخزيـــن  المتعلقـــة 
والتشـــفير والوصـــول وإدارة الهويـــة أمًرا بالغ 
ا�همية Æدارة أية مخاطر لÓمن الرقمي، ولكن 
يجب أن يتم تفعيلها داخل المؤسســـات بدًلا 

من كونها شيًئا يمكن وضعه عبر الحكومة. 

تقع على عاتق كل ُمقدم خدمة مســـؤولية 
النظر في كيفية مراقبـــة وتأمين بيئات اÆنتاج 
الخاصة بـــه للحفاظ على البيانات الشـــخصية 
آمنة من الوقوع في ا�يدي الخاطئة أو التالعب 
بها وغيرهـــا من البيانات مـــن التعرض للخطر 
(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ٢٠١٥)(١٥٧). 

أنشـــأت العديـــد مـــن دول منظمـــة التعاون 
االقتصادي والتنمية، مثـــل البرتغال والمملكة 
المتحـــدة، منظمات مخصصـــة للتعامل مع 
مســـائل ا�من الســـيبراني، للحفاظ على أمن 
الدولـــة ومســـاعدة اÆدارات الحكوميـــة على 

تنفيذ سياسات فعالة.



بالبيانـــات  الخاصـــة  المخاطـــر  إدارة 
الحكومية:

تأثرت العديد من الحكومات من خالل تعطيل 
أنظمة الكمبيوتر بســـبب البرامـــج الضارة مثل 
WannaCry Not Petya أو خـــرق مجموعـــات 
البيانـــات القيمة، مثل بيانـــات الناخبين وبيانات 

المواطنة وبيانات الموظفين.

تقـــدم توصية منظمـــة التعـــاون االقتصادي 
والتنميـــة بشـــأن إدارة مخاطر ا�مـــن الرقمي 
(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ٢٠١٥)  (١٥٦) 
االقتصادي  االزدهـــار  أبعـــاد  حـــول  إرشـــادات 
واالجتماعـــي لمخاطر ا�مـــن الرقمي وأهمية 
الحكومات Æدارة التهديـــدات ونقاط الضعف 
والحـــوادث المتعلقـــة بأمن البيانـــات بفعالية 

وكفاءة.

١١٠

(157) OECD (2015), Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity: OECD Recommendation and Companion 
Document, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.17879789264245471-/en

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

تتمثل إحـــدى طرق الحكومة فـــي التوقعات 
التي تحددهـــا لموظفيها. وتعد السياســـات 
والمخزونـــات  البيانـــات  بتخزيـــن  المتعلقـــة 
والتشـــفير والوصـــول وإدارة الهويـــة أمًرا بالغ 
ا�همية Æدارة أية مخاطر لÓمن الرقمي، ولكن 
يجب أن يتم تفعيلها داخل المؤسســـات بدًلا 

من كونها شيًئا يمكن وضعه عبر الحكومة. 

تقع على عاتق كل ُمقدم خدمة مســـؤولية 
النظر في كيفية مراقبـــة وتأمين بيئات اÆنتاج 
الخاصة بـــه للحفاظ على البيانات الشـــخصية 
آمنة من الوقوع في ا�يدي الخاطئة أو التالعب 
بها وغيرهـــا من البيانات مـــن التعرض للخطر 
(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ٢٠١٥)(١٥٧). 

أنشـــأت العديـــد مـــن دول منظمـــة التعاون 
االقتصادي والتنمية، مثـــل البرتغال والمملكة 
المتحـــدة، منظمات مخصصـــة للتعامل مع 
مســـائل ا�من الســـيبراني، للحفاظ على أمن 
الدولـــة ومســـاعدة اÆدارات الحكوميـــة على 

تنفيذ سياسات فعالة.



الثقافة والقيادة وتحسين تجربة المواطن: 

المعرفة الرقمية

القدرة على القيادة

مهارات القوى العاملة





الثقافة والقيادة وتحسين تجربة المواطن: 

بالناس.  متعلق  هو   ما  بقدر  فقط   بالتكنولوجيا  الرقمي  التحول  يتعلق  ال  السائد،  لالعتقاد  خالًفا 
وبالتالي  يمكنك شراء أية تقنية حديثة، لكن قدرتك على التكيف مع مستقبل رقمي أكثر تعتمد 
التالي من المهارات، وسد الفجوة بين عرض المواهب والطلب عليها، والتحقق  على تطوير الجيل 

من إمكاناتك وإمكانات اÔخرين في المستقبل (١٥٨). 

المعرفة الرقمية:

القادة بكل إخالص �نهم يدركون قوته ولكن مع تقدم  يتبناه  الرقمي هو عمل شامل،  التحول 
الشركات من البرامج التجريبية إلى التبني على نطاق واسع، فإنها غالًبا ما تواجه عقبة غير متوقعة، 

وهي: الصراع الثقافي، فبالتالي ال يوجد تحول رقمي دون ثقافة رقمية (١٥٩). 

تواجه  ما  غالًبا  فإنها  بها،  الخاصة  الرقمية  العمالء  تجربة  تحسين  إلى  الشركات  تسعى  عندما 
مخاوف تتعلق بتحسين واجهة المستخدم واالستجابة للجّوال وطرق االتصال والتأكد من تقديمها 
في الوقت الفعلي عبر جميع نقاط االتصال (١٦٠). ففي الوقت الذي يشعر فيه الناس بعدم اليقين 
العاطفي  الذكاء  إظهار  يمكنهم  الذين  القادة  وراء  السعي  سيتم  الوظيفي،  أمنهم  بشأن 

والتعاطف الحقيقي والقدرة على اÆلهام والمشاركة في جميع المجاالت (١٦١). 

(158) https://hbr.org/202005//digital-transformation-is-about-talent-not-technology 
(159) https://www.futureseriesfuse.com/insights/digital-transformation 
(160) https://gdsgroup.com/insights/technology/what-is-digital-culture/#:~:text=A%20digital%20 
culture%20is%20a,think%20and%20communication%20within%20society. 
(161)https://www.michaelpage.com.au/advice/career-advice/productivity-and-performance/why-upskilling-and-learning-during-disruption

١١٣

ًاوال:



القدرة على القيادة:

على الرغم من أهمية التكنولوجيا، فإن الجزء المتعلق با�شخاص في عملية التحول هو ا�همية 
نفسها. من الواضح أن القيادة اليوم هي عملية توازن، تتطلب مجموعة فريدة من المهارات لدفع 
من   ٪٤٢ تعتقد   ،Deloitte لشركة  وفًقا  العاملة.  والقوى  والمنظمة  القائد  ثمار  يجني  الذي  النجاح 
العصر  في  النجاح  حيث  القادة؛  تطوير  في  االستثمار  جًدا  المهم  من  أنه  اÔن  الكبرى  الشركات 

الرقمي يعتمد عليه.

ومن ناحية أخرى، فإن هذا التطوير ليس بالهين و إجراءاته ليست بسيطة. ولكن إجراء هذا التغيير 
أصبح ضرورة قصوى، وبالتالي يمكن أن نشير بشكل مبدئي إلى عدة مهارات ال بد من توافرها في 

القادة الرقميين اليوم، وهي كاÔتي: 

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

١١٤

ثانًيا:

التواصل

الرؤية
مهارات تتوافر

في
القادة الرقميين

محو
ا®مية

الرقمية
وضع

استراتيجية

االبتكار

المخاطرة



مهارات القوى العاملة: 

المهارات الرقمية ضرورية بشكل متزايد الغتنام فرص العمل الناشئة، والوظائف التي تتطلب مزيًجا 
أن تكون  إلى  ...) تميل  الجماعي  (االتصال والتخطيط والعمل  المعرفية  الرقمية وغير  المهارات  من 

مدفوعة ا�جر أكثر من غيرها. 

يبحث أصحاب العمل عن فريق عمل يمكنهم التكيف مع التغيير، ويكونون منفتحين على التعلم. 
بالتفاعالت االجتماعية وتتطلب  ٢٠١١ غنية  ا�وروبي منذ عام  االتحاد  التي نمت في  المهن  فمعظم 

مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فوق المتوسط(١٦٢). 

قال "باتريك تامي"، الرئيس التنفيذي لشركة Beringer Tame: "توضح اÆحصاءات أنه من الواضح أن 
مجال  في  ا�خرى  واالبتكارات  االصطناعي  الذكاء  صعود  وإن  فقط.  للتسريع  مهيأة  التغيير  وتيرة 
�ن  نظًرا  القادمة.  السنوات  خالل  شك  بال  سيتغير  توظيفها،  وكيفية  عملها،  وكيفية  التكنولوجيا، 
أجبرنا  فقد  السنين،  مر  على  الرقمي  التحول  نحو  كبيرة  خطوات  خطت  قد  الصناعات  من  العديد 
انتشار الوباء الحالي "كورونا" وزاد من حاجتنا إلى تحول واسع النطاق. فتحول الشركات اÔن تركيزها 
عرض  من  للبقاء،  لتفعله  الكثير  لديها  الشركات  من  العديد  أن  في  شك  هناك  وليس  الرقمية  إلى 
منتج أو خدمة وكذلك ضمان أنها تعمل بكفاءة من خالل وجود أفضل القوى العاملة في المكان "(١٦٣). 

"القدرة  أن  إلى  ألمانيا  في  والتوظيف  المهارات  على  الرقمي  التحول  تأثير  حول  حديثة  دراسة  تشير 
على التخطيط والتنظيم، والعمل بشكل مستقل"، جنًبا إلى جنب مع خبرة العمل الخاصة بالشركة 

والمهنة، ضرورية للتحول الرقمي الناجح لـ "ا�عمال".

 في العام الماضي، وجد تقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز(١٦٤)أن أكبر التحديات التي 
إلى  االفتقار  في  تتمثل  تزال  ما  الصناعية  الرقمية  التقنيات  تبني  في  البريطانية  الشركات  تواجه 

الثقافة الرقمية والموهبة ورؤية العمليات الرقمية الواضحة.

فهناك نقص في الخبرة داخل التعليم العالي والتعليم اÆضافي والمدارس لدعم احتياجات أرباب 
العمل وبالتالي، فإن ا�ولوية العاجلة هي أن تعمل الصناعة والحكومة مًعا لزيادة مستوى مهارات 

التكنولوجيا الرقمية الصناعية في القوى العاملة الحالية.

(162) https://ec.europa.eu/jrc/en/facts4eufuture/changing-nature-work-skills-digital-ageng-disruption
(163) https://www.thehrdirector.com/features/digital/digital-transformation-facilitating-a-skilled-digital-workforce-within-your-business/
(164)

١١٥

ثالًثا:



سيتم تحقيق ذلك من خالل ما يلي:

زيادة االستثمار واالستيعاب في اكتساب المهارات.
تحديد متطلبات المهارة المستقبلية بشكل أفضل.

تحسين توفير التدريب الجيد والوصول إليه لدعم هذه المهارات المستقبلية.
إنشاء نظام تطوير مهارات رشيق قادر على االستجابة الحتياجات السوق المتغيرة بسرعة.

خلق ثقافة التعلم مدى الحياة ومسارات وظيفية أوضح للكبار(١٦٥). 

العمالء  وخبرة  رقمية  بمهارات  يتمتعون  موظف   ١٠٠٠ من  مجموعة  ديبوت"  "هوم  شركة  أنشأت 
وتحليلها. وأحد استخدامات هذه البيانات هو توفير التكاليف من خالل التحليالت التنبؤية لمستويات 

المخزون المحلي(١٦٦). 

المواهب  استراتيجية  تحديد  إلى  المؤسسات  تحتاج  لÓعمال،  التحويلي  النهج  هذا  مثل  لتمكين 
الشاملة واالستثمار فيها، والتي تتبنى النموذج الرقمي الجديد.

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

١١٦

(165) https://www.thepeoplespace.com/ideas/articles/upskilling-crucial-successful-digital-transformation-business 
(166) https://www.hysolate.com/learn/digital-transformation/digital-transformation-for-business-5-big-success-stories/



يمكن تصنيف المواهب الالزمة إلى الفئات الثالث التالية:

إن أفضل طريقة لجعل مؤسستك أكثر تركيًزا على البيانات والرقمنة هي االستثمار بشكل انتقائي 
في ا�شخاص ا�كثر قابلية للتكيف والفضول والمرونة في المقام ا�ول.

نظًرا �ن ال أحد يعرف ما المهارات ا�ساسية الصعبة في المستقبل، فإن أفضل إجراء هو المراهنة 
على ا�شخاص الذين من المرجح أن يطوروا هذه المهارات. تتمثل فلسفة تنمية المواهب الخاصة 
في الجمع بين هذا التركيز المزدوج على إمكانات المهارات الشخصية والمعرفة بالمهارات الصعبة: 
ونطابق  شغوف)  عقل  لديهم  الذين  (ا�شخاص  للتعلم  العالية  القابلية  ذوي  ا�شخاص  نختار 
اهتماماتهم مع المهارات المطلوبة، فإن المفتاح هو أن فضولهم يظل كما هو. الكفاءة التقنية 

مؤقتة، لكن الفضول الفكري يجب أن يكون دائًما.

يكفي  بما  ماهرين  نكن  لم  إذا  صلة  ذا  يكون  لن  ذكاًء  ا�كثر  االبتكار  إن  حًقا:  جًدا  بسيط  ا�مر  لذا 
مع  تتعاون  لم  إذا  فائدة  أقل  ستصبح  لìعجاب  إثارة  البشرية  العقول  أكثر  وحتى  الستخدامه؛ 

التكنولوجيا.
أوًلا  عليهم  يجب  التكنولوجيا،  في  االستثمار  في  القادة  يفكر  عندما  أنه  هو  ا�ساسي  المعنى   

التفكير في االستثمار في ا�شخاص الذين يمكنهم جعل هذه التكنولوجيا مفيدة(١٦٨). 

(167) https://www.weforum.org/agenda/20193-/06/key-talents-for-a-successful-digital-transformation/ 
(168) https://hbr.org/202005//digital-transformation-is-about-talent-not-technology

١١٧

ا  تلعب القيادة دوًرا مهًمّ
للغاية في تحديد سياق 

استراتيجية التحول 
الرقمي للمؤسسة. 

وبالتالي، تتطلب القيادة 
التحويلية جلب الناس في 

رحلة جديدة بممارسات 
ومخاطر وفرص غير 

معروفة.

نظًرا �ن التحول الرقمي 
تغذيه ا�نظمة، يجب أن 
تكون المواهب في هذه 

الفئة متعددة 
التخصصات، وعلى دراية 
جيدة بالتقنيات الرقمية، 
وكيف يمكن تطبيقها 

بشكل فعال في 
المؤسسة المعنية.

لتكون قادًرا على التعامل 
مع االضطرابات الرقمية 

والتكيف مع التغيير، 
ستشكل ا�نماط 
السلوكية للفكر 

والعواطف الطريقة التي 
يعمل بها الناس في 

المستقبل(١٦٧). 

ثالًثا: السلوكية:ثانًيا: التقنية:أوًلا: القيادة:



رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

١١٨

(169) https://www.cmswire.com/digital-workplace/why-culture-change-is-essential-for-digital-transformation/ 
(170) https://www.aetna.com/index.html
(171) https://hbr.org/201207//cultural-change-that-sticks 

تغيير الثقافة واµدارة: 

غير  التكنولوجيا  يجعل  ال  الثقافي  التغيير 
أهمية  من  الرغم  على  لكن  مهمة، 
الكاملة  القصة  تروي  ال  فإنها  التكنولوجيا، 
للتحول الرقمي. وال يمكن التغاضي عن ثقافة 
الشائعة  الخاطئة  المفاهيم  فمن  المجتمع، 
فإن  تقنيتها،  بتحديث  ما  شركة  قامت  إذا  أنه 
فإن  ذلك،  ومع  يحدث.  الرقمي  التحول 
يتعلق  ال  الرقمي  التحول  أن  هي  الحقيقة 
بالتكيف  يتعلق  -فإنه  فقط  بالبرمجيات 
التنظيمي. لمواكبة التغيير الذي يقوده التحول 
الرقمي، يجب أن تكون المنظمات مرنة وقابلة 
ضرورية  التنظيمية  الثقافة  أن  كما  للتكيف، 

لنجاح أي مبادرة رقمية(١٦٩). 

الحادي  القرن  من  ا�ول  العقد  أوائل  في 
على  بقوة  Aetna(١٧٠)تكافح  كانت  والعشرين، 
قوية  اÆيرادات  ظلت  بينما  الجبهات.  جميع 
وا�طباء  العمالء  مع  عالقتها  وكانت  ا،  ظاهرًيّ
مع   Aetna اندمجت  عندما  بسرعة  تتآكل 
رعاية  شركة  وهي   ،U.S. Healthcare شركة 
تبع   ،١٩٩٦ عام  في  التكلفة،  منخفضة  صحية 
ذلك صراع ثقافي كبير. ولكن بدًلا من التكيف 
ا�كثر  ا�مريكية  الصحية  الرعاية  طرق  مع 
المحافظة   Aetna ثقافة  أصبحت  عدوانية، 
تصميم  تم  المثال،  سبيل  فعلى  تشدًدا.  أكثر 
التزام  لتعزيز  خصيًصا  Aetnaالجديدة 
الموظفين تجاه العمالء وهو ما ينعكس في 
تاريخ الشركة في االستجابة السريعة للكوارث 

الطبيعية(١٧١). 

أكثر  ببساطة  هي  ا  رقمًيّ الناضجة  والمنظمات 
مستعدة  إنها  منافسيها.  من  وتعاوًنا  ابتكاًرا 
الموظفين  استعداد  مع  شيء،  كل  لتحدي 
التي  التغييرات  مع  للتكيف  تماًما  المشاركين 
تخشى  وال  الرقمية.  التقنيات  ستحدثها 
توظيف  من  أيًضا  ا  رقمًيّ الناضجة  المنظمات 
قابلة  وهي  أخرى  قطاعات  من  مهارات 
اقتراحاتهم  وتنفيذ  الموظفين  إلى  لالستماع 
أنهم  يعلمون  فهم  المستويات.  كل  على 
بحاجة إلى االبتكار باستمرار، والتفكير باستمرار 

في كيفية القيام بالمزيد وتحسين ا�داء.

نحو  رحلتها  تبدأ  منظمة  أية  أن  يعني  هذا 
النضج الرقمي تحتاج إلى إحداث تحول ثقافي 
مع نضجها. ومع ذلك، ال يمكنك فقط أن تقرر 
إلى  بحاجة  أنت  مختلفة:  ستكون  الثقافة  أن 
مكان  في  السائدة  للظروف  واضح  تغيير 

العمل.



وللقيام بذلك، نحتاج إلى معالجة عدد من العوامل، العديد منها يتعلق بكيفية تعاون الموظفين 
واتخاذ القرارات مًعا كمنظمة، فنكون بحاجة إلى(١٧٢) :

١- االبتعاد عن البيروقراطية التقليدية والبطيئة ذات الطبقات، وتصبح أكثر مرونة في كيفية تحليل 
البيانات والتصرف بناًء عليها.

٢- العمل بكفاءة أكبر عبر الحدود الوظيفية التقليدية لتحقيق ا�هداف المشتركة.

االضطرابات  من  بدًلا  منخفض  مستوى  على  المستمر  التطور  على  قائمة  ثقافة  نحو  التحرك   -٣
الكبيرة كل بضع سنوات.

عشية  بين  الثقافي  التغيير  يحدث  أن  يمكن  فال  واÆصرار"،  الصبر  تتطلب  الثقافي  التغيير  "عملية 
أعلى  من  المرسلة  المذكرات  بعض  خالل  من  أو  االجتماعات،  من  واحد  أسبوع  في  أو  وضحاها 

المستويات.

لديهم  والموظفون  سنوات،   ثالث  إلى  سنة  من  أطول  زمنية  فترة  خالل  يحدث  أن  يجب  فالتغيير 
تغيير عقلية وغرائز كل شخص في  تغيير ثقافي ينطوي على  أي  لنمو  إليه  الذي يحتاجون  الدعم 

الشركة(١٧٣). 

وإدارة التغيير هي واحدة من أهم االستراتيجيات لضمان التحول الناجح(١٧٤).  

هناك خمس خطوات µدارة التغيير الثقافي(١٧٥): 

ا: ١- قياس القيمة الثقافية كمًيّ

ذلك  لك  سيسمح  بحيث  الحالية،  ثقافتك  مكانة  معرفة  هي  الثقافة،  لتغيير  ا�ولى  الخطوة 
التغيير المطلوب وتمكين المساءلة والقدرة على تتبع تغير  بالحصول على فكرة جيدة عن مقدار 

ثقافتك بشكل أكثر دقة بمرور الوقت.

٢- تعمد محاذاة الثقافة واالستراتيجية والهيكل:

تأكد من أن تغيير الثقافة يتناسب مع استراتيجية عمل الشركة أو المجموعة، وأن كالهما يتناسب 
مع هيكل المنظمة (أنظمتها وسياساتها الرسمية).

(172) https://www.ancoris.com/blog/culture-change-key-digital-transformation
(173) https://www.ifcc.org/media/478037/sedef-yenice-organizational-culture-and-managing-change-pathcape.pdf 
(174) https://www.impactmybiz.com/blog/blog-5-change-management-strategies-for-digital-transformation/ 
(175)https://executiveeducation.wharton.upenn.edu/thought-leadership/wharton-at-work/201409//managing-culture-change/#:~:text=To
%20manage%20culture%20change%2C%20the,using%20the%20motion%20steps%20below. 

١١٩

٣- ضمان مشاركة الموظفين وأصحاب المصلحة:

ال يمكن للتغيير أن ينجح بدون المشاركة الهادفة للعديد من ا�شخاص في جميع أنحاء المنظمة. 
ويمكن أن تتراوح المشاركة من تقديم ا�فكار والحلول وردود الفعل على المفاهيم بشكل فردي، 

إلى المشاركة في اجتماعات الفريق لتصميم وبناء الثقافة الجديدة والهيكل التنظيمي.

٤- التواصل وإظهار التغيير مراًرا وتكراًرا:

المستقبل  رؤية  لتوصيل  وا�فعال  الكلمات  واستخدم  التغيير،  عملية  أثناء  ضروري  المتكرر  االتصال 
المنشود.

٥- إدارة االستجابة العاطفية -(استجابتك وموظفيك). 



وللقيام بذلك، نحتاج إلى معالجة عدد من العوامل، العديد منها يتعلق بكيفية تعاون الموظفين 
واتخاذ القرارات مًعا كمنظمة، فنكون بحاجة إلى(١٧٢) :

١- االبتعاد عن البيروقراطية التقليدية والبطيئة ذات الطبقات، وتصبح أكثر مرونة في كيفية تحليل 
البيانات والتصرف بناًء عليها.

٢- العمل بكفاءة أكبر عبر الحدود الوظيفية التقليدية لتحقيق ا�هداف المشتركة.

االضطرابات  من  بدًلا  منخفض  مستوى  على  المستمر  التطور  على  قائمة  ثقافة  نحو  التحرك   -٣
الكبيرة كل بضع سنوات.

عشية  بين  الثقافي  التغيير  يحدث  أن  يمكن  فال  واÆصرار"،  الصبر  تتطلب  الثقافي  التغيير  "عملية 
أعلى  من  المرسلة  المذكرات  بعض  خالل  من  أو  االجتماعات،  من  واحد  أسبوع  في  أو  وضحاها 

المستويات.

لديهم  والموظفون  سنوات،   ثالث  إلى  سنة  من  أطول  زمنية  فترة  خالل  يحدث  أن  يجب  فالتغيير 
تغيير عقلية وغرائز كل شخص في  تغيير ثقافي ينطوي على  أي  لنمو  إليه  الذي يحتاجون  الدعم 

الشركة(١٧٣). 

وإدارة التغيير هي واحدة من أهم االستراتيجيات لضمان التحول الناجح(١٧٤).  

هناك خمس خطوات µدارة التغيير الثقافي(١٧٥): 

ا: ١- قياس القيمة الثقافية كمًيّ

ذلك  لك  سيسمح  بحيث  الحالية،  ثقافتك  مكانة  معرفة  هي  الثقافة،  لتغيير  ا�ولى  الخطوة 
التغيير المطلوب وتمكين المساءلة والقدرة على تتبع تغير  بالحصول على فكرة جيدة عن مقدار 

ثقافتك بشكل أكثر دقة بمرور الوقت.

٢- تعمد محاذاة الثقافة واالستراتيجية والهيكل:

تأكد من أن تغيير الثقافة يتناسب مع استراتيجية عمل الشركة أو المجموعة، وأن كالهما يتناسب 
مع هيكل المنظمة (أنظمتها وسياساتها الرسمية).

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

١٢٠

٣- ضمان مشاركة الموظفين وأصحاب المصلحة:

ال يمكن للتغيير أن ينجح بدون المشاركة الهادفة للعديد من ا�شخاص في جميع أنحاء المنظمة. 
ويمكن أن تتراوح المشاركة من تقديم ا�فكار والحلول وردود الفعل على المفاهيم بشكل فردي، 

إلى المشاركة في اجتماعات الفريق لتصميم وبناء الثقافة الجديدة والهيكل التنظيمي.

٤- التواصل وإظهار التغيير مراًرا وتكراًرا:

المستقبل  رؤية  لتوصيل  وا�فعال  الكلمات  واستخدم  التغيير،  عملية  أثناء  ضروري  المتكرر  االتصال 
المنشود.

٥- إدارة االستجابة العاطفية -(استجابتك وموظفيك). 



ُوجد أن فعالية القيادة في أوقات التغيير مرتبطة ارتباًطا وثيًقا باستخدام الذكاء العاطفي. فتؤثر 
أن  إلى  القادة  ويحتاج  التغيير،  مع  بها  يتعاملون  التي  الطريقة  على  ا  قوًيّ ا  تأثيًرً الموظفين  عواطف 

يكونوا تحليليين و استراتيجيين بقدر ما يتعلق برسائلهم العاطفية مثل رسائلهم المعرفية.

وقد يختلف شكل إدارة التغيير من منظمة إلى أخرى، ولكن ستشارك جميع 
االستراتيجيات في ثالثة أهداف أساسية: 

تحسين عائد االستثمار للقوى العاملة.
خلق ميزة تنافسية.

تنشيط وتمكين الموظفين.

تجربة المستخدم، خدمة المواطن وإشراك المواطن: 

ليس من الغريب أن تكون المتطلبات ا�ساسية لمعظم العمالء هي تجربة مستخدم محّسنة عبر 
ا لبقاء الشركات على قيد  جميع ا�نظمة ا�ساسية وا�جهزة. وتعد تجربة المستخدم مطلًبا أساسًيّ
والتجارة  والصناعة  التكنولوجيا  كانت  حيث  الرابعة؛  الصناعية  الثورة  عصر  في  خاصة  الحياة، 
واالتصاالت منسوجة مًعا لدفع االبتكار على مستوى العالم أمًرا ال يمكن تصوره قبل بضع سنوات.

احتياجات  تقييم  من  القرار  صانعي  تمكين  تم  فقد  أعيننا.  أمام  يتغير  ا�عمال  مشهد  اليوم، 
عمالئهم، مما يجعل استراتيجية أعمالهم وقدراتهم التقنية تتماشى مع رغبات عمالئهم لتجاوز 

عتبة التحول الرقمي. ومع ذلك، فإن بعض الشركات تكافح من أجل التكيف(١٧٦). 

أي مبادرة للتحول الرقمي ال تأخذ في االعتبار تجربة المستخدم هي بمثابة إعداد نفسها للفشل؛ 
ا لما  ذلك �ن هناك ما هو أكثر للنجاح من مقاييس اÆنتاجية. فتعد تجربة المستخدم مكوًنا أساسًيّ
الموظفين مع مسؤولياتهم  رائعة، وتلعب دوًرا هائًلًا في كيفية تعامل  الخدمة  أو  المنتج  يجعل 

في تقديم تلك المنتجات أو الخدمات للعمالء.

أي عمل ُيخطط لالنتقال إلى عالم رقمي بالكامل يحتاج إلى أن يأخذ تجربة المستخدم في االعتبار 
إلى  بذلك  للقيام  الوقت  أخذ  يؤدي  أن  ويمكن  عمل.  سير  أو  تطبيق  أي  نشر  أو  تطوير  أو  إنشاء  قبل 

مضاعفة العوائد اÆيجابية على طول الخط.
في  بكثير  أسهل  بوقت  الرقمي  للتحول  القيادة  نحو  موجًها  نهًجا  تتخذ  التي  المنظمات  وتتمتع 
المبادئ  بين  يجمع  نهًجا  نجاًحا  الشركات  أكثر  تستخدم  ما  وعادًة  التغيير.  في  الموظفين  إشراك 

االستراتيجية التالية(١٧٧): 

(176) https://www.kforce.com/articles/why-ux-should-lead-digital-transformation/     
(177) https://www.uptophealth.com/digital-transformation-design-ux-best-practices/ 

١٢١

أنحاء  جميع  في  الشركة  قيم  إظهار   -١
المنظمة:

لتحديد  الكافي  الوقت  يأخذون  الذين  القادة 
قيم شركاتهم ومواءمتها مع مبادرة التحول 
تجربة  على  التأثير  على  قادرون  الرقمي، 

المستخدم بطرق تعزز تلك القيم.

خطوات  إلى  الرقمي  التحول  كسر   -٢
صغيرة يمكن التحكم فيها:

نظامك  من  التخلص  المغري  من  يكون  قد 
القديم، واستبدال بديل جديد وعالي ا�داء به 

ا. في يوم واحد، لكن هذا ليس واقعًيّ

العالم  أنحاء  جميع  في  البلدان  تقوم 
لمبادرات  والتمويل  الموارد  بتخصيص 
من  مواطنيها  لتقريب  الرقمية  الحكومة 

الخدمات العامة وإدارة الدولة بكفاءة.

التي  للبلدان  البارزة  ا�مثلة  بعض  يلي  فيما 
الرقمية.  الحكومة  تبني  في  ا�فق  دفعت 
كنماذج  الحكومات  هذه  إلى  النظر  يمكن 
يحتذى بها من قبل الدول ا�خرى التي تتطلع 

إلى تحديث استراتيجياتها.



ُوجد أن فعالية القيادة في أوقات التغيير مرتبطة ارتباًطا وثيًقا باستخدام الذكاء العاطفي. فتؤثر 
أن  إلى  القادة  ويحتاج  التغيير،  مع  بها  يتعاملون  التي  الطريقة  على  ا  قوًيّ ا  تأثيًرً الموظفين  عواطف 

يكونوا تحليليين و استراتيجيين بقدر ما يتعلق برسائلهم العاطفية مثل رسائلهم المعرفية.

وقد يختلف شكل إدارة التغيير من منظمة إلى أخرى، ولكن ستشارك جميع 
االستراتيجيات في ثالثة أهداف أساسية: 

تحسين عائد االستثمار للقوى العاملة.
خلق ميزة تنافسية.

تنشيط وتمكين الموظفين.

تجربة المستخدم، خدمة المواطن وإشراك المواطن: 

ليس من الغريب أن تكون المتطلبات ا�ساسية لمعظم العمالء هي تجربة مستخدم محّسنة عبر 
ا لبقاء الشركات على قيد  جميع ا�نظمة ا�ساسية وا�جهزة. وتعد تجربة المستخدم مطلًبا أساسًيّ
والتجارة  والصناعة  التكنولوجيا  كانت  حيث  الرابعة؛  الصناعية  الثورة  عصر  في  خاصة  الحياة، 
واالتصاالت منسوجة مًعا لدفع االبتكار على مستوى العالم أمًرا ال يمكن تصوره قبل بضع سنوات.

احتياجات  تقييم  من  القرار  صانعي  تمكين  تم  فقد  أعيننا.  أمام  يتغير  ا�عمال  مشهد  اليوم، 
عمالئهم، مما يجعل استراتيجية أعمالهم وقدراتهم التقنية تتماشى مع رغبات عمالئهم لتجاوز 

عتبة التحول الرقمي. ومع ذلك، فإن بعض الشركات تكافح من أجل التكيف(١٧٦). 

أي مبادرة للتحول الرقمي ال تأخذ في االعتبار تجربة المستخدم هي بمثابة إعداد نفسها للفشل؛ 
ا لما  ذلك �ن هناك ما هو أكثر للنجاح من مقاييس اÆنتاجية. فتعد تجربة المستخدم مكوًنا أساسًيّ
الموظفين مع مسؤولياتهم  رائعة، وتلعب دوًرا هائًلًا في كيفية تعامل  الخدمة  أو  المنتج  يجعل 

في تقديم تلك المنتجات أو الخدمات للعمالء.

أي عمل ُيخطط لالنتقال إلى عالم رقمي بالكامل يحتاج إلى أن يأخذ تجربة المستخدم في االعتبار 
إلى  بذلك  للقيام  الوقت  أخذ  يؤدي  أن  ويمكن  عمل.  سير  أو  تطبيق  أي  نشر  أو  تطوير  أو  إنشاء  قبل 

مضاعفة العوائد اÆيجابية على طول الخط.
في  بكثير  أسهل  بوقت  الرقمي  للتحول  القيادة  نحو  موجًها  نهًجا  تتخذ  التي  المنظمات  وتتمتع 
المبادئ  بين  يجمع  نهًجا  نجاًحا  الشركات  أكثر  تستخدم  ما  وعادًة  التغيير.  في  الموظفين  إشراك 

االستراتيجية التالية(١٧٧): 

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

١٢٢

أنحاء  جميع  في  الشركة  قيم  إظهار   -١
المنظمة:

لتحديد  الكافي  الوقت  يأخذون  الذين  القادة 
قيم شركاتهم ومواءمتها مع مبادرة التحول 
تجربة  على  التأثير  على  قادرون  الرقمي، 

المستخدم بطرق تعزز تلك القيم.

خطوات  إلى  الرقمي  التحول  كسر   -٢
صغيرة يمكن التحكم فيها:

نظامك  من  التخلص  المغري  من  يكون  قد 
القديم، واستبدال بديل جديد وعالي ا�داء به 

ا. في يوم واحد، لكن هذا ليس واقعًيّ

العالم  أنحاء  جميع  في  البلدان  تقوم 
لمبادرات  والتمويل  الموارد  بتخصيص 
من  مواطنيها  لتقريب  الرقمية  الحكومة 

الخدمات العامة وإدارة الدولة بكفاءة.

التي  للبلدان  البارزة  ا�مثلة  بعض  يلي  فيما 
الرقمية.  الحكومة  تبني  في  ا�فق  دفعت 
كنماذج  الحكومات  هذه  إلى  النظر  يمكن 
يحتذى بها من قبل الدول ا�خرى التي تتطلع 

إلى تحديث استراتيجياتها.



إستونيا:

الحكومات  أكثر  من  بواحدة  وتتمتع  العام،  القطاع  في  الرقمي  التحول  في  رائدة  إستونيا  تعد 
الرقمية شموًلًا في العالم. وتدمج المنصة الحكومية عبر اÆنترنت جميع المواطنين ، وتوفر الوصول 

إلى ٩٩٪ من خدمات الدولة باستثناء حاالت الزواج والطالق والمعامالت العقارية.

كوريا الجنوبية:

 ٧٠ من  أكثر  الكورية  الحكومية  الخدمات  توحد 
كما  فئة،   ١٢ إلى  مقسمة  حكومية  خدمة  ألف 
مثيرة  رقمية  حكومية  مبادرات  تنفيذ  يتم 
سبيل  على  البلديات.  مستوى  على  لالهتمام 
بها  خاصة  رقمية  بوابة  "سيول"  تمتلك  المثال، 

للمواطنين. 

١٢٣



المملكة العربية السعودية:

التحول  رؤية  في  المثيرة  الرقمية  المبادرات  من  مجموعة  إلى  السعودية  العربية  المملكة  تسعى 
الرقمي ٢٠٣٠. بحلول هذا الوقت، تخطط الحكومة لتحقيق طموحها في إنشاء حكومة إلكترونية 

رائدة في العالم لتسريع التنويع االقتصادي وتحديث اÆدارة.

إعطاء ا®ولوية للمواطنين:

الرقمية،  الحكومة  استراتيجيات  لدفع  الجهود  المواطن  على  تركز  التي  المقاربات  تقود  أن  يجب 
مع  وتعامل  لذلك.  وفًقا  الرقمية  عمل  إطار  وصمم  مواطنك،  رغبات  عن  بدقة  بالتعبير  فابدأ 
وقم  متنوعة.  وتوقعات  فريدة  واحتياجات  فريدة  مستخدم  مسارات  لديهم  كعمالء  المواطنين 
بتحديد الخدمات ذات ا�ولوية القصوى وتحليل المشكالت الرئيسة واالختناقات التي يمكن حلها 

ا. من خالل اÆدارة الممّكنة رقمًيّ

بوابة تواجه المستخدم (من  إلى  الرقمية، سيكون هناك حاجة  المبادرات  المواطنين في  وÆشراك 
الناحية المثالية قناة شاملة، للسماح بالوصول عبر ا�جهزة والمنصة). فهناك عنصر أساسي آخر في 
أي منصة حكومية رقمية هو حل الهوية الرقمية المتكامل، مثل نظام مصادقة Aadhaar الهندي أو 

تطبيق الهاتف المحمول للهوية الرقمية للكويت(١٧٨). 

رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

١٢٤

(178) https://www.intellias.com/digital-transformation-in-government-a-guide-for-execution/



الرقمية والخدمات  انتشار فيروس كورونا من أهمية ا�دوات  زاد  وقد 
مختلف  إلى  الوصول  إلى  الناس  من  الكثير  يحتاج  حيث  اÆلكترونية، 
على  المتزايد  الطلب  وأدى  حكومتهم.  إغالق  أثناء  العامة  الخدمات 
الخدمات العامة الرقمية إلى زيادة وضوح تحديات الرقمية. فيجب أن 
وفائدة  الرقمي  االقتصاد  لنمو  منصات  توفير  على  الحكومات  تركز 
والحديث  اÔمن  للتطبيق  النماذج  تمكين  عن  فضًلا  المجتمع، 

للتكنولوجيا لخدمة السكان(١٧٩). 

ضمان إمكانية الوصول إلى الخدمة:

البوابات  تحتاج  المدنية،  المسائل  لجميع  شامل  متجر  بمثابة  لتكون 
من  مفتوح.  تطبيق  برنامج  واجهة  تقديم  إلى  التفاعلية  الحكومية 
خالل توصيل البيانات من أقسام متعددة وأنظمة الجهات الخارجية 
على  المفتوحة  التطبيقات  برمجة  واجهات  وتعمل  البيانات،  ومصادر 
جلب جميع الخدمات تحت سقف واحد، مما يتيح االتصال والتكامل 

اÔمن والسلس.

راحة  من  المفتوحة  التطبيقات  برمجة  واجهات  توافر  ويعزز 
المستخدم ويبسط العمليات. وخير مثال على ذلك هو بوابة خدمات 
الوصول  إمكانية  البلد  لسكان  توفر  والتي  جامايكا،  في  المواطنين 
على مدار الساعة طوال أيام ا�سبوع إلى جميع الخدمات العامة من 

موقع ويب واحد.

توفير بنية تحتية ال غنى عنها لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت:

على  تفاعالت  Æقامة  ا  أساسًيّ شرًطا  والموثوق  القوي  االتصال  يعد 
الصعيد الوطني بين المواطنين والمسؤولين الحكوميين. ومع ذلك، 
أن  يجب  يكفي.  ال  مكان  كل  في  اÆنترنت  تغطية  ضمان  مجرد  فإن 
أساسية  جوانب  على  الشامل  الرقمية  الحكومة  عمل  إطار  يشتمل 
أخرى للبنية التحتية، مثل ا�جهزة ذات ا�سعار المعقولة للمجتمعات، 
ومراكز البيانات اÔمنة والموثوقة، أو نظام الدفع عبر اÆنترنت الجدير 

بالثقة(١٨٠). 

١٢٥

(179) https://www.gmfus.org/blog/202023/07//governments-need-citizen-centered-digital-transformation 
(180) https://www.intellias.com/digital-transformation-in-government-a-guide-for-execution/



رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

١٢٦



ا�من واالمتثال للتحول الحكومي:





١٢٩

(181) https://almalnews.com/اتيجية-التحول-الرقمي-نائب
/لبحث-اس
(182)https://almalnews.com/اتيجية-التحول-الرقمي-نائب
/لبحث-اس

ا�من واالمتثال للتحول الحكومي:

وباÆشـــارة إلـــى الجمهورية الجديـــدة نجد أن 
اللحاق  العربيـــة فـــي ركاب  جمهورية مصـــر 
الحقيقي والفعـــال للرقمنة والتحول الرقمي 
الشـــامل، آخـــذة فـــي االعتبـــار كل الـــدروس 
والتحديـــات التي تعرض لها البعـــض. وبالتالي 
نجـــد علـــى المســـتوى التنفيـــذي العديد من 
وتأهيـــل  الرقميـــة  للحكومـــة  المبـــادرات 
المنشـــودة  ا�هداف  تتحقق  حتى  المواطنين 
من برنامج عام وشـــامل للخدمات الحكومية. 
ومن ناحية أخرى نجد أن المستوى التشريعي 
يحـــاول تقديـــم ا�طـــر القانونيـــة الصحيحة 
الرقمنة أكثر فاعليـــة وبمأمن.  لجعل نظـــام 
ومـــن ناحية أخرى نجد الحديـــث أصبح واضًحا 
الحكومية  الجهـــات  بامتثـــال  يتعلـــق  فيمـــا 
لمؤشرات ا�من اÆلكتروني التي يجب أن تطبق 
من قبل المؤسســـات الحكومية، كما البد من 
التطبيـــق من جهات ا�عمال والشـــركات التي 

تلعب دوًرا رائًدا في التنمية االقتصادية. 

وباÆشارة إلى كل ما سبق فيما يتعلق بالتحول 
الرقمـــي، كان من المهـــم اÆشـــارة أيًضا إلى 
الهوية الرقمية التي تعد الفرصة لدفع التغيير 
التحويلـــي للمواطنين والتكيف مـــع أولويات 

وأدوات الصناعة الجديدة. 

اليـــوم، ُينظر إلى الهويـــة الرقميـــة على أنها 
فرصة لدفـــع التغييـــر التحويلـــي للمواطنين 
والشـــركات واÆدارات العامـــة، ممـــا يســـاعد 
الحكومات كذلـــك على تمكين النـــاس وبناء 
مجتمـــع رقمي أكثر اتصاًلا مـــن خالل تقديم 
رحلـــة العمـــالء الرقميـــة ا�ولـــى - الخدمات 

واالبتكارات التي من شأنها تحسين الحياة من 
المواطنين مع توفير التكاليف.

نجـــد أن الحكومـــات علـــى كل المســـتويات 
تعتمد بشكل متزايد على تقنيات المعلومات 
وا�من كجزء من بنية تحتية أساسية، وتقنيات 
ا�من هـــي التكنولوجيـــا التي تســـاعد  علي 
استخدام اÆنترنت بسالم وأمان، وإدارة البيانات 
والمعلومات بشـــكل مناســـب كمـــا تكلمنا 
ســـابًقا كمثال عن الحوسبة السحابية أو جدار 
الحمايـــة، وهـــو مـــا يعـــزز أمـــن ا�شـــخاص 
والممتلكات والمعلومـــات. فقد أكد الدكتور 
لمنظمة  التنفيـــذي  المديـــر  شـــديد"  "محمد 
وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  وزارة  اتصـــال(١٨١)أن 
بنـــاء مصر  المعلومات تســـعى جاهـــدة إلى 
الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل 

ا في مناحي الحياة كافة(١٨٢).  رقمًيّ

إًذا نجد جهوًدا مبذولـــة تجاه التحول الرقمي 
وا�من السيبراني بشكل تكاملي، وعلى سبيل 
المثال نجد جهود وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
الرقمية وذلك  المعلومات فيما يخص مصـــر 
تماشـــًيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية مصر 
لتحقيق التحـــول الرقمي، فقد شـــرعت وزارة 
بناء  المعلومـــات في  االتصـــاالت وتكنولوجيا 
مصـــر الرقميـــة. وتمثل مصـــر الرقميـــة رؤية 
وخطة شـــاملة وُتعـــد بمثابة حجر ا�ســـاس 
لتحويل مصر إلى مجتمـــع رقمي. وللبدء في 
هذا التحول إلى مجتمـــع رقمي وبناء اقتصاد 
رقمي قوي، يرتكز بناء مصر الرقمية على أربعة 
محاور أساســـية: التحول الرقمـــي، والمهارات، 

والوظائف الرقمية، واÆبداع الرقمي. 

تجدر اÆشـــارة هنا إلـــى التعرف علـــى تقنيات 
ا�من وأهمية الحوسبة الســـحابية في تعزيز 
ا�من. ففي عام ٢٠٢٠، أصدرت Aptum دراســـة 
تتعلق بالحوســـبة الســـحابية ومدى أهميتها 
وتأثيرها على ا�مـــن (١٨٣)، وفي بعض اÆجابات 
مـــن   (٪٥٩) االســـتقصائية  الدراســـة  علـــى 
المجيبيـــن، قالـــوا إنهـــم يقللون مـــن البنية 
التحتية المحلية إلى حد مـــا ويزيدون عمليات 
نشر السحابة العامة في غضون ١٨-٢٤ شهًرا 

القادمة(١٨٤) .

 أشـــار ٥١٪  مـــن كبار صانعي القـــرار في مجال 
تكنولوجيـــا المعلومـــات إلـــى أن ا�مـــان هو 
المحـــرك الرئيـــس وراء االنتقال إلى الســـحابة، 
وعلـــى وجه التحديـــد لتقليـــل احتمالية خرق 
البيانات وا�خطاء البشـــرية التي يمكن أن تأتي 

مع الحلول التقليدية في أماكن العمل.  



رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

١٣٠

ا�من واالمتثال للتحول الحكومي:

وباÆشـــارة إلـــى الجمهورية الجديـــدة نجد أن 
اللحاق  العربيـــة فـــي ركاب  جمهورية مصـــر 
الحقيقي والفعـــال للرقمنة والتحول الرقمي 
الشـــامل، آخـــذة فـــي االعتبـــار كل الـــدروس 
والتحديـــات التي تعرض لها البعـــض. وبالتالي 
نجـــد علـــى المســـتوى التنفيـــذي العديد من 
وتأهيـــل  الرقميـــة  للحكومـــة  المبـــادرات 
المنشـــودة  ا�هداف  تتحقق  حتى  المواطنين 
من برنامج عام وشـــامل للخدمات الحكومية. 
ومن ناحية أخرى نجد أن المستوى التشريعي 
يحـــاول تقديـــم ا�طـــر القانونيـــة الصحيحة 
الرقمنة أكثر فاعليـــة وبمأمن.  لجعل نظـــام 
ومـــن ناحية أخرى نجد الحديـــث أصبح واضًحا 
الحكومية  الجهـــات  بامتثـــال  يتعلـــق  فيمـــا 
لمؤشرات ا�من اÆلكتروني التي يجب أن تطبق 
من قبل المؤسســـات الحكومية، كما البد من 
التطبيـــق من جهات ا�عمال والشـــركات التي 

تلعب دوًرا رائًدا في التنمية االقتصادية. 

وباÆشارة إلى كل ما سبق فيما يتعلق بالتحول 
الرقمـــي، كان من المهـــم اÆشـــارة أيًضا إلى 
الهوية الرقمية التي تعد الفرصة لدفع التغيير 
التحويلـــي للمواطنين والتكيف مـــع أولويات 

وأدوات الصناعة الجديدة. 

اليـــوم، ُينظر إلى الهويـــة الرقميـــة على أنها 
فرصة لدفـــع التغييـــر التحويلـــي للمواطنين 
والشـــركات واÆدارات العامـــة، ممـــا يســـاعد 
الحكومات كذلـــك على تمكين النـــاس وبناء 
مجتمـــع رقمي أكثر اتصاًلا مـــن خالل تقديم 
رحلـــة العمـــالء الرقميـــة ا�ولـــى - الخدمات 

واالبتكارات التي من شأنها تحسين الحياة من 
المواطنين مع توفير التكاليف.

نجـــد أن الحكومـــات علـــى كل المســـتويات 
تعتمد بشكل متزايد على تقنيات المعلومات 
وا�من كجزء من بنية تحتية أساسية، وتقنيات 
ا�من هـــي التكنولوجيـــا التي تســـاعد  علي 
استخدام اÆنترنت بسالم وأمان، وإدارة البيانات 
والمعلومات بشـــكل مناســـب كمـــا تكلمنا 
ســـابًقا كمثال عن الحوسبة السحابية أو جدار 
الحمايـــة، وهـــو مـــا يعـــزز أمـــن ا�شـــخاص 
والممتلكات والمعلومـــات. فقد أكد الدكتور 
لمنظمة  التنفيـــذي  المديـــر  شـــديد"  "محمد 
وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  وزارة  اتصـــال(١٨١)أن 
بنـــاء مصر  المعلومات تســـعى جاهـــدة إلى 
الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل 

ا في مناحي الحياة كافة(١٨٢).  رقمًيّ

إًذا نجد جهوًدا مبذولـــة تجاه التحول الرقمي 
وا�من السيبراني بشكل تكاملي، وعلى سبيل 
المثال نجد جهود وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
الرقمية وذلك  المعلومات فيما يخص مصـــر 
تماشـــًيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية مصر 
لتحقيق التحـــول الرقمي، فقد شـــرعت وزارة 
بناء  المعلومـــات في  االتصـــاالت وتكنولوجيا 
مصـــر الرقميـــة. وتمثل مصـــر الرقميـــة رؤية 
وخطة شـــاملة وُتعـــد بمثابة حجر ا�ســـاس 
لتحويل مصر إلى مجتمـــع رقمي. وللبدء في 
هذا التحول إلى مجتمـــع رقمي وبناء اقتصاد 
رقمي قوي، يرتكز بناء مصر الرقمية على أربعة 
محاور أساســـية: التحول الرقمـــي، والمهارات، 

والوظائف الرقمية، واÆبداع الرقمي. 

تجدر اÆشـــارة هنا إلـــى التعرف علـــى تقنيات 
ا�من وأهمية الحوسبة الســـحابية في تعزيز 
ا�من. ففي عام ٢٠٢٠، أصدرت Aptum دراســـة 
تتعلق بالحوســـبة الســـحابية ومدى أهميتها 
وتأثيرها على ا�مـــن (١٨٣)، وفي بعض اÆجابات 
مـــن   (٪٥٩) االســـتقصائية  الدراســـة  علـــى 
المجيبيـــن، قالـــوا إنهـــم يقللون مـــن البنية 
التحتية المحلية إلى حد مـــا ويزيدون عمليات 
نشر السحابة العامة في غضون ١٨-٢٤ شهًرا 

القادمة(١٨٤) .

 أشـــار ٥١٪  مـــن كبار صانعي القـــرار في مجال 
تكنولوجيـــا المعلومـــات إلـــى أن ا�مـــان هو 
المحـــرك الرئيـــس وراء االنتقال إلى الســـحابة، 
وعلـــى وجه التحديـــد لتقليـــل احتمالية خرق 
البيانات وا�خطاء البشـــرية التي يمكن أن تأتي 

مع الحلول التقليدية في أماكن العمل.  

(183) https://aptum.com/cloud-hub/
(184) https://www.techuk.org/resource/overcoming-security-and-compliance-barricades-during-digital-transformation.html
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(185 )Choi H, Park MJ, Rho JJ, Zo H. Rething the assessment of e government implementation in developing countries from the 
perspective of the design-reality gap: Applications in the Indonesian e-procurement system. Telecommunications Policy. 2016; 
40::644–660. [Google Scholar]
(186) https://www.rmg-sa.com/التحول-الرقمي-dt/الخدمات-ا�ستشارية-�-التحول-الرقمي/
(187) https://bit.ly/3i3piwQ
(188) https://e-estonia.com/how-estonia-became-a-global-heavyweight-in-cyber-security/
(189)    https://www.sans.org/it-security

يجـــب أن نشـــير إلـــى أن  الجانبيـــن القانونـــي 
والتشـــريعي لهما دور مهم في إطار التحّول 
الرقمـــي، إذ البد مـــن توافر تشـــريعات تنظم 
للخدمـــات  واالســـتخدام  اÆتاحـــة  عمليـــات 
الحكوميـــة (١٨٥) وبالتالـــي نســـتطيع أن نفرد 
الحديث عن ا�من الســـيبراني. وبصدد اÆشارة 
التشـــريعي، وكذلك بعـــد تبني  الجانـــب  إلى 
الدولة اســـتراتيجية وطنيـــة أو قومية للتحول 
اÆشـــارة  فتجدر  الســـيبراني،  وا�مـــن  الرقمي 
ســـريًعا إلى أنه من الصعب جًدا أن نرى تعريًفا 
موحـــًدا للتحـــول الرقمي، ورغـــم ذلك يمكن 
التعريـــف "بأنـــه عملية مســـتمرة تقـــوم بها 
المنشـــآت للتكيـــف مـــع متطلبـــات عمالئها 
ومنســـوبيها المتغيـــرة عبـــر االســـتفادة من 
القـــدرات الرقمية لبنـــاء نماذج عمـــل جديدة، 
ومنتجات جديدة وخدمات جديدة وصوًلا إلى 
عدة أهداف، منها تحسين الكفاءة التشغيلية، 
وتحســـين ا�داء التنظيمـــي وتحســـين تجربة 
العمالء" . (١٨٦) وقد يتضح للوهلة ا�ولى أن ذلك 
ينطبق على المؤسسات االقتصادية والقطاع 
ا على المســـتوى  الخـــاص، إال أن ذلك بـــات جلًيّ

الحكومي مع التكييف بال شك.    

يتم تعزيز ا�من السيبراني الحالي في إستونيا  
من خالل البنيـــة التحتية عالية ا�داء للحكومة 
اÆلكترونيـــة، والهوية الرقمية الموثوقة، وخط 
ا�ســـاس ا�منـــي اÆلزامي لجميع الســـلطات 
الحوادث  لرصـــد  مركزي  ونظـــام  الحكومية، 
واÆبالغ عنها وحلها. ويلتزم مقدمو الخدمات 
الحيويـــة بتقييـــم وإدارة مخاطـــر تكنولوجيا 

وا�هم  بهم.  الخاصة  واالتصاالت  المعلومات 
من ذلك، هناك فهم مشـــترك مفـــاده أنه ال 
يمكـــن ضمان ا�مـــن الســـيبراني إال من خالل 
التعاون وأن المســـاهمة المشـــتركة مطلوبة 
علـــى جميع المســـتويات - الدولـــة والقطاع 

الخاص وا�فراد" (١٨٨).
 

االزدهـــار االقتصـــادي  الحديـــث عـــن  وقبـــل 
واالجتماعـــي، الـــذي مـــن المتوقـــع حدوثـــه 
التطـــور  مـــن  المتوقعـــة  النتائـــج  كإحـــدى 
التكنولوجي يجب أن نشير سريًعا إلى أن ا�من 
التكنولوجـــي أو المعـــروف أيًضا باســـم "أمن 
تكنولوجيـــا المعلومـــات" هـــو عمليـــة تنفيذ 
لحمايـــة  المصممـــة  وا�نظمـــة  التدابيـــر 
المعلومات بشـــكل آمـــن (البيانـــات التجارية 
الصوتيـــة والصور  والشـــخصية والمحادثـــات 
الوســـائط  المتحركة وعروض  الثابتة والصـــور 
المتعـــددة، بما في ذلـــك تلك التـــي لم يتم 
أشـــكال  مختلف  باســـتخدام  بعد)  تصويرها 
التكنولوجيا التي تم تطويرها Æنشاء وتخزين 
واســـتخدام وتبادل هـــذه المعلومات ضد أي 
وصول غير مصرح به أو سوء استخدام أو عطل 
أو تعديل أو إتالف أو إفشـــاء غير الئق، وبالتالي 
الحفاظ على القيمة والسرية والنزاهة والتوافر 
واالســـتخدام المقصـــود وقدرتهـــا على أداء 

الوظائف الحرجة المسموح بها (١٨٩). 

االزدهار االقتصادي واالجتماعي:

وبالرغم من التحديات والعوائق التي قد تحد 

من تطبيق التكنولوجيا وبا�خص بالحديث عن 
التكنولوجية  التطـــورات  فإن  الصناعية،  الثورة 
أدت إلـــى  خفـــض تكلفـــة ممارســـة ا�عمال 
التجارية بشـــكل كبيـــر. فعلى ســـبيل المثال، 
يمكـــن لعدد قليـــل فقط مـــن الفنيين الذين 
يتحكمـــون في ا�نظمـــة الروبوتية تشـــغيل 
مصنع تصنيـــع كامل، وقد أدت التطورات في 
صناعة الكمبيوتر، إلى جانب التقدم في مجال 
االتصاالت، إلى زيادة فرص العمل وتعزيز النمو 
االقتصادي . (١٩٠)وباÆشارة إلى استراتيجية مصر 
 ٢٠٢٠-  ٢٠١٤ المعلومـــات  وتكنولوجيا  لالتصاالت 
التي جـــاءت تحت عنوان الوصول إلى االقتصاد 
الرقمـــي مـــن خـــالل االتصـــاالت وتكنولوجيا 
المعلومات لتحقيق االزدهار والحرية والعدالة 
االجتماعيـــة للجميـــع ، (١٩١)وباÆشـــارة إلى تلك 
االستراتيجية منذ عام ٢٠١٤ ما هو إال تأكيد تأثير 
تطبيـــق التكنولوجيـــا والتحـــول الرقمي على 
الدولـــة مـــن المنظـــور االقتصـــادي، وكذلك 
االجتماعي. وبالتالي، فإنه من الجدير بالذكر أن 
هذا التحول وتلك التطبيقـــات التكنولوجية ال 
تقع علـــى عاتق الجهـــاز التنفيذي فحســـب، 
ولكن البد من مشـــاركة العديـــد من أصحاب 
المصالح وذلـــك لتنفيذ مجموعة حقيقية من 
ا�عمـــال والخدمـــات للوصـــول إلـــى الهدف 
المنشـــود، وهـــو "مصـــر الرقميـــة"، وهو أحد 

ا�هداف االستراتيجية للدولة.

ربمـــا مـــن المهـــم أن نؤكـــد أن التكنولوجيا  
(١٩٢)تسهل اســـتخدام الموارد االقتصادية في 

إنتـــاج الســـلع والخدمـــات بكفـــاءة وابتـــكار، 

وبالتالي تســـاعد بشـــكل مباشـــر فـــى النمو 
االقتصادي ، (١٩٣)وا�هم من ذلك أنها تســـاعد 
الدول النامية مثلها مثل أية دولة أخرى بطرق 
مثل نشـــر العولمة، وقد أدى االنتشـــار السريع 
للتكنولوجيا التي يغذيها اÆنترنت إلى تغييرات 
ثقافيـــة إيجابية فـــي البلـــدان الناميـــة. وقد 
ساهم االتصال ا�ســـهل وا�سرع في صعود 
الديمقراطيـــة، فضًلا عـــن التخفيف من حدة 
الفقر. ويمكـــن للعولمة أيًضـــا أن تزيد الوعي 

الثقافي وتعزز التنوع. 
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يجـــب أن نشـــير إلـــى أن  الجانبيـــن القانونـــي 
والتشـــريعي لهما دور مهم في إطار التحّول 
الرقمـــي، إذ البد مـــن توافر تشـــريعات تنظم 
للخدمـــات  واالســـتخدام  اÆتاحـــة  عمليـــات 
الحكوميـــة (١٨٥) وبالتالـــي نســـتطيع أن نفرد 
الحديث عن ا�من الســـيبراني. وبصدد اÆشارة 
التشـــريعي، وكذلك بعـــد تبني  الجانـــب  إلى 
الدولة اســـتراتيجية وطنيـــة أو قومية للتحول 
اÆشـــارة  فتجدر  الســـيبراني،  وا�مـــن  الرقمي 
ســـريًعا إلى أنه من الصعب جًدا أن نرى تعريًفا 
موحـــًدا للتحـــول الرقمي، ورغـــم ذلك يمكن 
التعريـــف "بأنـــه عملية مســـتمرة تقـــوم بها 
المنشـــآت للتكيـــف مـــع متطلبـــات عمالئها 
ومنســـوبيها المتغيـــرة عبـــر االســـتفادة من 
القـــدرات الرقمية لبنـــاء نماذج عمـــل جديدة، 
ومنتجات جديدة وخدمات جديدة وصوًلا إلى 
عدة أهداف، منها تحسين الكفاءة التشغيلية، 
وتحســـين ا�داء التنظيمـــي وتحســـين تجربة 
العمالء" . (١٨٦) وقد يتضح للوهلة ا�ولى أن ذلك 
ينطبق على المؤسسات االقتصادية والقطاع 
ا على المســـتوى  الخـــاص، إال أن ذلك بـــات جلًيّ

الحكومي مع التكييف بال شك.    

يتم تعزيز ا�من السيبراني الحالي في إستونيا  
من خالل البنيـــة التحتية عالية ا�داء للحكومة 
اÆلكترونيـــة، والهوية الرقمية الموثوقة، وخط 
ا�ســـاس ا�منـــي اÆلزامي لجميع الســـلطات 
الحوادث  لرصـــد  مركزي  ونظـــام  الحكومية، 
واÆبالغ عنها وحلها. ويلتزم مقدمو الخدمات 
الحيويـــة بتقييـــم وإدارة مخاطـــر تكنولوجيا 

وا�هم  بهم.  الخاصة  واالتصاالت  المعلومات 
من ذلك، هناك فهم مشـــترك مفـــاده أنه ال 
يمكـــن ضمان ا�مـــن الســـيبراني إال من خالل 
التعاون وأن المســـاهمة المشـــتركة مطلوبة 
علـــى جميع المســـتويات - الدولـــة والقطاع 

الخاص وا�فراد" (١٨٨).
 

االزدهـــار االقتصـــادي  الحديـــث عـــن  وقبـــل 
واالجتماعـــي، الـــذي مـــن المتوقـــع حدوثـــه 
التطـــور  مـــن  المتوقعـــة  النتائـــج  كإحـــدى 
التكنولوجي يجب أن نشير سريًعا إلى أن ا�من 
التكنولوجـــي أو المعـــروف أيًضا باســـم "أمن 
تكنولوجيـــا المعلومـــات" هـــو عمليـــة تنفيذ 
لحمايـــة  المصممـــة  وا�نظمـــة  التدابيـــر 
المعلومات بشـــكل آمـــن (البيانـــات التجارية 
الصوتيـــة والصور  والشـــخصية والمحادثـــات 
الوســـائط  المتحركة وعروض  الثابتة والصـــور 
المتعـــددة، بما في ذلـــك تلك التـــي لم يتم 
أشـــكال  مختلف  باســـتخدام  بعد)  تصويرها 
التكنولوجيا التي تم تطويرها Æنشاء وتخزين 
واســـتخدام وتبادل هـــذه المعلومات ضد أي 
وصول غير مصرح به أو سوء استخدام أو عطل 
أو تعديل أو إتالف أو إفشـــاء غير الئق، وبالتالي 
الحفاظ على القيمة والسرية والنزاهة والتوافر 
واالســـتخدام المقصـــود وقدرتهـــا على أداء 

الوظائف الحرجة المسموح بها (١٨٩). 

االزدهار االقتصادي واالجتماعي:

وبالرغم من التحديات والعوائق التي قد تحد 

من تطبيق التكنولوجيا وبا�خص بالحديث عن 
التكنولوجية  التطـــورات  فإن  الصناعية،  الثورة 
أدت إلـــى  خفـــض تكلفـــة ممارســـة ا�عمال 
التجارية بشـــكل كبيـــر. فعلى ســـبيل المثال، 
يمكـــن لعدد قليـــل فقط مـــن الفنيين الذين 
يتحكمـــون في ا�نظمـــة الروبوتية تشـــغيل 
مصنع تصنيـــع كامل، وقد أدت التطورات في 
صناعة الكمبيوتر، إلى جانب التقدم في مجال 
االتصاالت، إلى زيادة فرص العمل وتعزيز النمو 
االقتصادي . (١٩٠)وباÆشارة إلى استراتيجية مصر 
 ٢٠٢٠-  ٢٠١٤ المعلومـــات  وتكنولوجيا  لالتصاالت 
التي جـــاءت تحت عنوان الوصول إلى االقتصاد 
الرقمـــي مـــن خـــالل االتصـــاالت وتكنولوجيا 
المعلومات لتحقيق االزدهار والحرية والعدالة 
االجتماعيـــة للجميـــع ، (١٩١)وباÆشـــارة إلى تلك 
االستراتيجية منذ عام ٢٠١٤ ما هو إال تأكيد تأثير 
تطبيـــق التكنولوجيـــا والتحـــول الرقمي على 
الدولـــة مـــن المنظـــور االقتصـــادي، وكذلك 
االجتماعي. وبالتالي، فإنه من الجدير بالذكر أن 
هذا التحول وتلك التطبيقـــات التكنولوجية ال 
تقع علـــى عاتق الجهـــاز التنفيذي فحســـب، 
ولكن البد من مشـــاركة العديـــد من أصحاب 
المصالح وذلـــك لتنفيذ مجموعة حقيقية من 
ا�عمـــال والخدمـــات للوصـــول إلـــى الهدف 
المنشـــود، وهـــو "مصـــر الرقميـــة"، وهو أحد 

ا�هداف االستراتيجية للدولة.

ربمـــا مـــن المهـــم أن نؤكـــد أن التكنولوجيا  
(١٩٢)تسهل اســـتخدام الموارد االقتصادية في 

إنتـــاج الســـلع والخدمـــات بكفـــاءة وابتـــكار، 

(190)  https://bit.ly/3wHtCGa
(191) https://mcit.gov.eg/Ar/Media_Center/Latest_News/News/3659
(192) https://www.mercatus.org/bridge/commentary/how-technology-affects-economic-growth
(193) http://eprints.lse.ac.uk/850811//WP269.pdf

وبالتالي تســـاعد بشـــكل مباشـــر فـــى النمو 
االقتصادي ، (١٩٣)وا�هم من ذلك أنها تســـاعد 
الدول النامية مثلها مثل أية دولة أخرى بطرق 
مثل نشـــر العولمة، وقد أدى االنتشـــار السريع 
للتكنولوجيا التي يغذيها اÆنترنت إلى تغييرات 
ثقافيـــة إيجابية فـــي البلـــدان الناميـــة. وقد 
ساهم االتصال ا�ســـهل وا�سرع في صعود 
الديمقراطيـــة، فضًلا عـــن التخفيف من حدة 
الفقر. ويمكـــن للعولمة أيًضـــا أن تزيد الوعي 

الثقافي وتعزز التنوع. 



١٣٣

(194) https://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/200708-/developing-economies/
(195) https://www.eli.org/international-programs/technologies-sustainable-development
(196) https://marsd.daamdth.org/201819/03/القانون-رقم-10-لسنة-2003-بإصدار-قانون-تنظيم//
(197) https://manshurat.org/node/31487
(198) https://wipolex.wipo.int/ar/legislation/details/13546
(199) https://manshurat.org/node/66932
(200) http://www.du.edu.eg/upFilesCenter/qaap/1388160304.pdf
(201) https://www.eglf.org/-2020قانون-البنك-ا�ركزي-194-لسنة/
(202) https://www.oecd.org/going-digital/strengthening-digital-government.pdf

(١٩٤)وبنـــاًء علـــى مـــا تقـــدم نشـــير إلى أن 

االستفادة على سبيل المثال وليس الحصر 
يمكن أن تكمن في ا�تي: 

الحصـــول علـــى الميـــاه النظيفة (مـــن خالل 
تقنيـــات تنقيـــة الميـــاه والكفـــاءة والتوصيل 

والصرف الصحي).

الحصول على طاقة نظيفة، وبأسعار معقولة 
ومســـتدامة (علـــى ســـبيل المثـــال، من خالل 
التقنيات الموفرة للطاقة والتكنولوجيات التي 

تستخدم مصادر بديلة للطاقة) .

العيـــش فـــي بيئـــة أكثر اســـتقراًرا مـــن خالل 
التخفيـــف من آثـــار تغيـــر المناخ (على ســـبيل 
المثـــال، عمليات أكثـــر كفاءة في اســـتخدام 
الطاقـــة والتحكم في االنبعاثـــات)، والتكيف 
مع تغير المناخ (على ســـبيل المثال، استخدام 
نظم المعلومات الجغرافية للمســـاعدة في 
تخطيط استخدام ا�راضي)، والقدرة على إدارة 
الموارد الطبيعية بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

إتاحـــة أنظمـــة إدارة بيئية فعالة (على ســـبيل 
المثال، فـــي مراقبة االمتثال واÆنفـــاذ، وتوفير 
وصول الجمهور إلى المعلومات، وبناء القدرات، 

وزيادة الوعي العام)(١٩٥).  

وÆكمال المنظومة للتحول الرقمي، كان البد 
من وجود بيئة تشريعية داعمة لعملية التحول 

البيئـــة  بـــأن  نقـــول  أن  النســـتطيع  الرقمـــي 
التشـــريعية مكتملة، ولكنها في طور التنمية 
والتطويـــر Æنتاج قوانين داعمـــة لتحول رقمي 
والتقدم.  االزدهـــار  لدعـــم  وحقيقـــي  فعال 
وبتحليل الوضـــع الراهن في مصـــر من حيث 
التشـــريعات نجد مجموعة من القوانين مثل 
قانـــون تنظيم االتصـــاالت رقم ١٠ لســـنة ٢٠٠٣  
(١٩٦)وقراراته الوزارية ٢٠٠٣  و٢٠٠٦ ثم القرار الخاص 

بالئحة الجـــزاءات رقم ٦٦٧ لســـنة ٢٠١٧ وقانون 
جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لســـنة ٢٠١٨  
التوقيـــع  وقانـــون  التنفيذيـــة،  (١٩٧)والئحتـــه 

اÆلكترونـــي رقـــم ١٥ لســـنة ٢٠٠٤ ، (١٩٨)وقانون 
حماية البيانات الشـــخصية رقم ١٥١ لسنة  ٢٠٢٠، 
(١٩٩)وقانون حماية الملكيـــة الفكرية رقم ٨٢ 

لســـنة ٢٠٠٢ (٢٠٠)وقانون تنظيـــم البنك المركزي 
(التكنولوجيـــا الماليـــة)، وبا�خص قانون رقم 

١٩٤ لسنة  ٢٠٢٠(٢٠١). 

وبالحديـــث عـــن التحول الرقمـــي والحكومة 
المصريـــة  القيـــادة  تســـعى  ومـــا  الرقميـــة 
القوانين.  إلى بعـــض  لتحقيقه، فقـــد أشـــرنا 
وتجدر اÆشارة إلى أن التحول الرقمي قد مكن 
المســـتخدمين ومقدمي الخدمات من اختيار 
كيفيـــة الوصول إلى خدمة أو تقديمها، ولكن 
ا  أعمال التكامل الســـريع  تعد محوًرا أساســـًيّ
للتقنيـــات الرقميـــة بحيث تعمل علـــى تغيير 
المجتمعـــات واالقتصـــادات (٢٠٢). أيًضـــا أحـــد 
الجوانـــب المهمـــة لذلـــك هـــو التغييـــر في 
التوقعات لـــدى المواطنين والشـــركات حول 

هـــذه  تلبيـــة  الحكومـــات،  مـــع  تفاعلهـــم 
والحقيقي  الجديـــد  التحدي  هـــي  التوقعات 
الذي يمثل اÔن تحدًيا جديًدا أمام الحكومات. 
وباÆشـــارة إلى كل ما ســـبق، نجد أن الشاغل 
ا�كبر، سواء للحكومات أو مقدمي الخدمات 
على نطاق ا�عمال ومـــن ناحية أخرى متلقي 
الخدمات أو المواطن بشكل عام هو الحماية، 
والســـؤال حماية ماذا؟ وقد أشـــرنا سالًفا إلى 
البيانات على ســـبيل المثال وتقســـيماتها من 
حيث ا�همية وكيفية الحماية. ولكن بشـــكل 
عام فكـــرة التحـــول إلـــى شـــبكات اÆنترنت 
وتداخل أدوات إنتاجية جديدة متعلقة بشكل 
مباشـــر بتكنولوجيـــا المعلومـــات تأتـــي تبًعا 
للحديث بشـــكل أقـــوى عن الحمايـــة وا�طر 
عام  بشـــكل  الجريمة  وبالتالـــي  التشـــريعية، 
والجريمة اÆلكترونية بشكل خاص وبالضرورة 
الجـــزاءات. وبالتالي يأتي التحول إلى الرقمنة أو 
التحـــول الرقمي بما له من إيجابيات وامتيازات، 
ولكن يضفي تحدًيا جديًدا للحكومات بشكل 
عام، وعـــن طريقـــه يتحول مفهـــوم العقد 
االجتماعي بشكل خاص. وبالتالي نشير سريًعا 
إلـــى أن الجرائـــم اÆلكترونيـــة هي ا�نشـــطة 
اÆجرامية التي تتم بواسطة أجهزة الكمبيوتر 
أو اÆنترنت، وهي تشكل خطًرا كبيًرا على أمن 
أية دولـــة واقتصادهـــا. وبالتالي نجـــد أنه من 
المهم اÆشارة إلى أن االمتثال الحكومي أصبح 
إحدى ا�دوات، وفي الوقت ذاته وســـيلة. تجدر 
اÆشـــارة هنـــا إلـــى أهميـــة اعتمـــاد سياســـة 

الشـــفافية واالمتثـــال وقبل ذلك وجـــود بيئة 
تشـــريعية متكاملة تتضمن ا�طر القانونية و 

اللوائح والسياسات العامة.

نخلص مما ســـبق إلى، أن الطريق إلى الرقمنة 
ليـــس بالهين، ولكنـــه ليس مســـتحيًلا، ولكن 
يستتبع منظومة متكاملة من سياسات وأطر 
تحكم الرقمنة وتحقق الحماية. لذلك نجد أن 
الدولـــة المصريـــة تســـعى فـــي مشـــروعها 
القومي مصـــر الرقميـــة إلى تحقيـــق جميع 
الوســـائل للوصـــول إلى رقمنة شـــاملة، لذلك 
ســـعت الدولة المصرية إلى توفير أطر قانونية 
وتعاون على مســـتوى دولـــي لتحقيق أقصى 

فائدة للدولة بشكل عام. 

ويوفـــر قانـــون الجرائـــم اÆلكترونيـــة قواعد 
ومعايير السلوك الستخدام اÆنترنت، وإجراءات 
والخاصة  والحكوميـــة  العامـــة  المنظمـــات 
الجنائية ومســـائل  اÆثبات واÆجراءات  وقواعد 
الفضـــاء  فـــي  ا�خـــرى  الجنائيـــة  العدالـــة 
اÆلكتروني وتقليل المخاطـــر أو التخفيف من 
الضرر الـــذي يلحق با�فراد والمؤسســـات في 

حالة حدوث جريمة إلكترونية(٢٠٣). 

في عام ٢٠١٢ ، ذكرت شركة نورتون أن الجرائم 
اÆلكترونيـــة تكلـــف العالـــم أكثـــر بكثير من 
الســـوق الســـوداء العالمية للمواد المخدرة و 

الممنوعة(٢٠٤). 



رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

١٣٤

(١٩٤)وبنـــاًء علـــى مـــا تقـــدم نشـــير إلى أن 

االستفادة على سبيل المثال وليس الحصر 
يمكن أن تكمن في ا�تي: 

الحصـــول علـــى الميـــاه النظيفة (مـــن خالل 
تقنيـــات تنقيـــة الميـــاه والكفـــاءة والتوصيل 

والصرف الصحي).

الحصول على طاقة نظيفة، وبأسعار معقولة 
ومســـتدامة (علـــى ســـبيل المثـــال، من خالل 
التقنيات الموفرة للطاقة والتكنولوجيات التي 

تستخدم مصادر بديلة للطاقة) .

العيـــش فـــي بيئـــة أكثر اســـتقراًرا مـــن خالل 
التخفيـــف من آثـــار تغيـــر المناخ (على ســـبيل 
المثـــال، عمليات أكثـــر كفاءة في اســـتخدام 
الطاقـــة والتحكم في االنبعاثـــات)، والتكيف 
مع تغير المناخ (على ســـبيل المثال، استخدام 
نظم المعلومات الجغرافية للمســـاعدة في 
تخطيط استخدام ا�راضي)، والقدرة على إدارة 
الموارد الطبيعية بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

إتاحـــة أنظمـــة إدارة بيئية فعالة (على ســـبيل 
المثال، فـــي مراقبة االمتثال واÆنفـــاذ، وتوفير 
وصول الجمهور إلى المعلومات، وبناء القدرات، 

وزيادة الوعي العام)(١٩٥).  

وÆكمال المنظومة للتحول الرقمي، كان البد 
من وجود بيئة تشريعية داعمة لعملية التحول 

البيئـــة  بـــأن  نقـــول  أن  النســـتطيع  الرقمـــي 
التشـــريعية مكتملة، ولكنها في طور التنمية 
والتطويـــر Æنتاج قوانين داعمـــة لتحول رقمي 
والتقدم.  االزدهـــار  لدعـــم  وحقيقـــي  فعال 
وبتحليل الوضـــع الراهن في مصـــر من حيث 
التشـــريعات نجد مجموعة من القوانين مثل 
قانـــون تنظيم االتصـــاالت رقم ١٠ لســـنة ٢٠٠٣  
(١٩٦)وقراراته الوزارية ٢٠٠٣  و٢٠٠٦ ثم القرار الخاص 

بالئحة الجـــزاءات رقم ٦٦٧ لســـنة ٢٠١٧ وقانون 
جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لســـنة ٢٠١٨  
التوقيـــع  وقانـــون  التنفيذيـــة،  (١٩٧)والئحتـــه 

اÆلكترونـــي رقـــم ١٥ لســـنة ٢٠٠٤ ، (١٩٨)وقانون 
حماية البيانات الشـــخصية رقم ١٥١ لسنة  ٢٠٢٠، 
(١٩٩)وقانون حماية الملكيـــة الفكرية رقم ٨٢ 

لســـنة ٢٠٠٢ (٢٠٠)وقانون تنظيـــم البنك المركزي 
(التكنولوجيـــا الماليـــة)، وبا�خص قانون رقم 

١٩٤ لسنة  ٢٠٢٠(٢٠١). 

وبالحديـــث عـــن التحول الرقمـــي والحكومة 
المصريـــة  القيـــادة  تســـعى  ومـــا  الرقميـــة 
القوانين.  إلى بعـــض  لتحقيقه، فقـــد أشـــرنا 
وتجدر اÆشارة إلى أن التحول الرقمي قد مكن 
المســـتخدمين ومقدمي الخدمات من اختيار 
كيفيـــة الوصول إلى خدمة أو تقديمها، ولكن 
ا  أعمال التكامل الســـريع  تعد محوًرا أساســـًيّ
للتقنيـــات الرقميـــة بحيث تعمل علـــى تغيير 
المجتمعـــات واالقتصـــادات (٢٠٢). أيًضـــا أحـــد 
الجوانـــب المهمـــة لذلـــك هـــو التغييـــر في 
التوقعات لـــدى المواطنين والشـــركات حول 

(203) The role of cybercrime law 
https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-3/key-issues/the-role-of-cybercrime-law.html
(204) 2012 Norton Cybercrime report  
https://www.bizcommunity.com/f/13112012/_Norton_Cybercrime_Report_.pdf

هـــذه  تلبيـــة  الحكومـــات،  مـــع  تفاعلهـــم 
والحقيقي  الجديـــد  التحدي  هـــي  التوقعات 
الذي يمثل اÔن تحدًيا جديًدا أمام الحكومات. 
وباÆشـــارة إلى كل ما ســـبق، نجد أن الشاغل 
ا�كبر، سواء للحكومات أو مقدمي الخدمات 
على نطاق ا�عمال ومـــن ناحية أخرى متلقي 
الخدمات أو المواطن بشكل عام هو الحماية، 
والســـؤال حماية ماذا؟ وقد أشـــرنا سالًفا إلى 
البيانات على ســـبيل المثال وتقســـيماتها من 
حيث ا�همية وكيفية الحماية. ولكن بشـــكل 
عام فكـــرة التحـــول إلـــى شـــبكات اÆنترنت 
وتداخل أدوات إنتاجية جديدة متعلقة بشكل 
مباشـــر بتكنولوجيـــا المعلومـــات تأتـــي تبًعا 
للحديث بشـــكل أقـــوى عن الحمايـــة وا�طر 
عام  بشـــكل  الجريمة  وبالتالـــي  التشـــريعية، 
والجريمة اÆلكترونية بشكل خاص وبالضرورة 
الجـــزاءات. وبالتالي يأتي التحول إلى الرقمنة أو 
التحـــول الرقمي بما له من إيجابيات وامتيازات، 
ولكن يضفي تحدًيا جديًدا للحكومات بشكل 
عام، وعـــن طريقـــه يتحول مفهـــوم العقد 
االجتماعي بشكل خاص. وبالتالي نشير سريًعا 
إلـــى أن الجرائـــم اÆلكترونيـــة هي ا�نشـــطة 
اÆجرامية التي تتم بواسطة أجهزة الكمبيوتر 
أو اÆنترنت، وهي تشكل خطًرا كبيًرا على أمن 
أية دولـــة واقتصادهـــا. وبالتالي نجـــد أنه من 
المهم اÆشارة إلى أن االمتثال الحكومي أصبح 
إحدى ا�دوات، وفي الوقت ذاته وســـيلة. تجدر 
اÆشـــارة هنـــا إلـــى أهميـــة اعتمـــاد سياســـة 

الشـــفافية واالمتثـــال وقبل ذلك وجـــود بيئة 
تشـــريعية متكاملة تتضمن ا�طر القانونية و 

اللوائح والسياسات العامة.

نخلص مما ســـبق إلى، أن الطريق إلى الرقمنة 
ليـــس بالهين، ولكنـــه ليس مســـتحيًلا، ولكن 
يستتبع منظومة متكاملة من سياسات وأطر 
تحكم الرقمنة وتحقق الحماية. لذلك نجد أن 
الدولـــة المصريـــة تســـعى فـــي مشـــروعها 
القومي مصـــر الرقميـــة إلى تحقيـــق جميع 
الوســـائل للوصـــول إلى رقمنة شـــاملة، لذلك 
ســـعت الدولة المصرية إلى توفير أطر قانونية 
وتعاون على مســـتوى دولـــي لتحقيق أقصى 

فائدة للدولة بشكل عام. 

ويوفـــر قانـــون الجرائـــم اÆلكترونيـــة قواعد 
ومعايير السلوك الستخدام اÆنترنت، وإجراءات 
والخاصة  والحكوميـــة  العامـــة  المنظمـــات 
الجنائية ومســـائل  اÆثبات واÆجراءات  وقواعد 
الفضـــاء  فـــي  ا�خـــرى  الجنائيـــة  العدالـــة 
اÆلكتروني وتقليل المخاطـــر أو التخفيف من 
الضرر الـــذي يلحق با�فراد والمؤسســـات في 

حالة حدوث جريمة إلكترونية(٢٠٣). 

في عام ٢٠١٢ ، ذكرت شركة نورتون أن الجرائم 
اÆلكترونيـــة تكلـــف العالـــم أكثـــر بكثير من 
الســـوق الســـوداء العالمية للمواد المخدرة و 

الممنوعة(٢٠٤). 



١٣٥

(205) https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=386006
(206) https://tiec.gov.eg/Arabic/MediaCenter/PressReleases/Pages/2020-Global-Startup-Ecosystem-Report-.aspx
(207) https://sis.gov.eg/Story/204714/إنجازات-قطاع-ا�تصا�ت-وتكنولوجيا-ا�علومات-�6--سنوات?lang=ar
(208) https://sis.gov.eg/Story/204714/إنجازات-قطاع-ا�تصا�ت-وتكنولوجيا-ا�علومات-�6--سنوات?lang=ar

وال يقتصر خطـــر الهجمـــات اÆلكترونية على 
المستوى الشـــخصي فحســـب، بل يمكن أن 
تعانـــي الحكومـــات مـــن عواقـــب هجـــوم 
إلكتروني إرهابي يمكـــن أن يوجه ضربة كبيرة 
للبنيـــة التحتية �ي دولة، مثـــل توجيه هجوم 
نحـــو نظـــام الشـــبكة الكهربائيـــة أو النظام 
المصرفـــي لبلد ما. والجريمة الســـيبرانية هي 
تهديد عالمي، غالًبا ما يتمركز المجرمون في 
التعاون  البالد المســـتهدفة، مما يجعل  خارج 
ا للحد من هـــذا النوع من  الدولي أمـــًرا ضرورًيّ

الجرائم.

وهنا، نجـــد بعض المجهـــودات ا�وليـــة التي 
اتخذتها الدولـــة المصرية نحو التحول الرقمي 
الكامـــل واÔمـــن على ســـبيل المثـــال، قانون 
مكافحة الجرائم اÆلكترونية رقم ١٧٥ لســـنة 
٢٠١٨، والـــذي كان مـــن ضمـــن حزمـــة قوانين 
جديـــدة تتماشـــى والواقع العملـــي الجديد؛ 
بحيث صدق الرئيس "عبد الفتاح السيسي" على 
القانون رقم ١٧٥ لســـنة ٢٠١٨  قانوًنا لمكافحة 
تكنولوجيـــا  وجرائـــم  اÆنترنـــت  جرائـــم 
لمحاربة  أولـــي  بهـــدف  وذلـــك  المعلومـــات، 
المنظمات المتطرفة واÆرهابية التي تستخدم 
اÆنترنـــت للترويج لتلك ا�فـــكار واعتبار اÆنترنت 
هو الســـاحة الجديدة لنقل اÆرهاب والتطرف 
للحمايـــة  وجـــه  دون  عبـــره  الكثيريـــن  إلـــى 
السياســـية  القيادة  مـــن  وإيماًنا  والمجابهـــة. 
والحكومة فـــي مشـــوارها للرقمنة، وكذلك 
الحماية الفعالة نجد أن  فكرة التعاون الدولي 
تكنولوجيـــا  مرحلـــة  أدوات  إحـــدى  هـــي 
المعلومات والتـــي البد لها من إطـــار قانوني 

دولي، وبالتالي نصـــت المادة ٤ من القانون ١٧٤ 
لســـنة ٢٠١٨ على أهمية التعاون الدولي ، وحثت 
الســـلطات المصرية المختصـــة بالتوصل إلى 
اتفاقيات تغطي تكنولوجيا اÆنترنت والجرائم 

اÆلكترونية مع أكبر عدد من الدول(٢٠٥).  

جـــاءت مصر، وفًقـــا للتقرير العالمـــي الدولي 
لبيئـــة الشـــركات الناشـــئة  GSER ٢٠٢٠، ضمن 
أفضـــل ١٠ نظـــم أيكولوجيـــة على مســـتوى 
العالم، ويعد هذا النجاح واحًدا من مؤشـــرات 
التحول الرقمي وتشـــجيع الشـــركات الناشئة 
أيًضا علـــى تقديـــم الخدمات وفق أســـاليب 
تكنولوجيـــا المعلومات.(٢٠٦)وقد حققت مصر 
على المســـتوى الدولي واÆقليمي في مجال 
وزارة  اعتمـــدت  وقـــد  االســـتثمارات.  جـــذب 
خطًطا  المعلومـــات  وتكنولوجيا  االتصـــاالت 
طموحـــة احتوت علـــى العديد مـــن ا�هداف 
والمحاور أبرزها تنفيذ "رؤية مصر ٢٠٣٠" والتحول 
الرقمي.(٢٠٧)وهنـــاك العديـــد مـــن المبـــادرات 
أصبحت على أرض الواقع في أكثر من مجال، 
إال أن الوعي الموجود يؤكد فكرة الشـــمولية 
التي نعتبرها أولى الخطوات. فقد تم التعاون 
مع جميع قطاعـــات الدولة مـــن أجل رقمنة 
أكثر من ٢٠ خدمة حكوميـــة من خالل قنوات 
مختلفـــة، حيـــث ســـيتم إتاحتها مـــن خالل 
والمنصـــات  المحمـــول  الهاتـــف  تطبيقـــات 
الرقمية ومراكز الخدمـــات الحكومية.(٢٠٨)في 
رئيـــس الجمهورية تم  إطار تكليفات الســـيد 
تنفيذ مشروع المنطقة التكنولوجية في كل 
من مدينة برج العرب بمحافظة اÆســـكندرية، 
أسيوط،  بمحافظة  الجديدة  أســـيوط  ومدينة 

ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة 
بني ســـويف الجديدة بمحافظة بني سويف؛ 
كما تم دعـــم هذه المناطـــق بالبنية التحتية 
الخاصـــة  ا�نشـــطة  كل  الســـتقبال  الالزمـــة 
المعلومات  وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  بصناعة 
واالبتـــكار، وما يرتبط بها من أنشـــطة خدمية 

وإنتاجية أخرى(٢٠٩). 

وكما تم التوضيح أن التعاون على المســـتوى 
اÆلكترونـــي  الفضـــاء  مجـــال  فـــي  الدولـــي 
ومكافحة الجريمـــة اÆلكترونية أمر بات ملًحا 
ـــا. فهناك بعض الحـــركات والمبادرات  وضرورًيّ
لحوكمـــة اÆنترنت، وكذلك بعض التعاون في 
أدوات  مـــن  وغيرهـــا  االصطناعـــي  الـــذكاء 
تكنولوجيا المعلومـــات. وبهذا التحدي نؤكد 
أن الفضـــاء اÆلكتروني برز فـــي الفترة ا�خيرة 
بحيث تعمل جميع الجهات، سواء الحكومية 

أو غيـــر الحكومية علـــى العمل على تســـليح 
التقدم التكنولوجي. وقد تم تســـليط الضوء 
على الحاجة الملحة  للقانون الدولي لتعكس 

الواقع الجديد(٢١٠).  

وبالتالي، فقد حان الوقت لمطالبة حكومات 
العالـــم بتنفيـــذ القواعـــد الدوليـــة لحمايـــة 
الرابعة  جنيف  لمعاهدة  المدني  االســـتخدام 
مثلما تحمي اتفاقيـــة جنيف الرابعة المدنيين 
منذ فتـــرة طويلـــة، فنحـــن اÔن بحاجـــة إلى 
اتفاقية جنيف الرقميـــة التي تلزم الحكومات 
بحماية المدنيين، فـــإن الحماية من الهجمات 
القومية تتطلب مســـاعدة  اÆلكترونية للدول 
التكنولوجيا(٢١١)والتعاون  شـــركات  من  فعالة 
على المستوى الدولي نظًرا لطبيعة ا�نشطة 
اÆلكترونية و السبرانية التي تعد عابرة للحدود.

خالصة القول هـــي أن التكنولوجيا قد تواجه 
بعـــض االنتقـــادات، وهـــذا أمر طبيعـــي إال أن 
التكنولوجيـــا -مما ال يعطي مجاًلا للشـــك- 
تسهل اســـتخدام الموارد، ســـواء االقتصادية 
في إنتاج الســـلع أو تقديـــم الخدمات بكفاءة 
وابتكار، وبالتالي تســـاعد بشـــكل مباشـــر في 
النمو االقتصادي والرخـــاء االجتماعي، وا�هم 
من ذلك أنها تساعد الدول النامية مثلها مثل 
أية دولة أخرى، ولكـــن بطرق أكثر فاعلية على 
اقتصـــادات تلك الدول مثل خفـــض التكاليف 
ووضـــع معايير للجودة. وفـــي الوقت الحالي 
نستطيع أن نشير إلى أن المعظم في مرحلة 
التكييف أكثر من االبتـــكار، ولكن مع ا�حداث 
العالمية ا�خيرة المتعلقة بانتشار كوفيد - ١٩ 
أصبـــح ال بديل عـــن االبتكار. فقد أدى االنتشـــار 
السريع للتكنولوجيا التي يغذيها اÆنترنت إلى 
تغييـــرات ثقافية إيجابية في البلـــدان النامية. 
وقد ســـاهم االتصال ا�ســـهل وا�ســـرع في 
صعود الديمقراطيـــة، فضًلا عن التخفيف من 
حدة الفقـــر. ويمكـــن للعولمة أيًضـــا أن تزيد 
الوعي الثقافي وتعزز التنوع، فتعمل كل دولة 
على استراتيجية للتحول الرقمي وتعمل على 
إضفاء إطار تشـــريعي فعـــال لضمان الحماية 
ولكن مـــا زالت الحاجـــة إلى التعـــاون الدولي 
وتعاون شـــركات التكنولوجيـــا مع حكومات 
الـــدول. هـــذا، وتســـعى مصـــر إلـــى تحقيق 
المشـــروع القومي وهو "مصـــر الرقمية" وقد 
اتخذت خطـــوات واثقة إال أن المشـــوار ما زال 
يحتاج إلى الضغط في مجال التكامل لتحقيق 
هذا المشروع بشـــكل فعال وفي أقل وقت، 
فالبد من تبنـــي اســـتراتيجية واضحة للتحول 

الرقمي ولكن بمؤشرات كيفية وواضحة. 



رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

١٣٦

وال يقتصر خطـــر الهجمـــات اÆلكترونية على 
المستوى الشـــخصي فحســـب، بل يمكن أن 
تعانـــي الحكومـــات مـــن عواقـــب هجـــوم 
إلكتروني إرهابي يمكـــن أن يوجه ضربة كبيرة 
للبنيـــة التحتية �ي دولة، مثـــل توجيه هجوم 
نحـــو نظـــام الشـــبكة الكهربائيـــة أو النظام 
المصرفـــي لبلد ما. والجريمة الســـيبرانية هي 
تهديد عالمي، غالًبا ما يتمركز المجرمون في 
التعاون  البالد المســـتهدفة، مما يجعل  خارج 
ا للحد من هـــذا النوع من  الدولي أمـــًرا ضرورًيّ

الجرائم.

وهنا، نجـــد بعض المجهـــودات ا�وليـــة التي 
اتخذتها الدولـــة المصرية نحو التحول الرقمي 
الكامـــل واÔمـــن على ســـبيل المثـــال، قانون 
مكافحة الجرائم اÆلكترونية رقم ١٧٥ لســـنة 
٢٠١٨، والـــذي كان مـــن ضمـــن حزمـــة قوانين 
جديـــدة تتماشـــى والواقع العملـــي الجديد؛ 
بحيث صدق الرئيس "عبد الفتاح السيسي" على 
القانون رقم ١٧٥ لســـنة ٢٠١٨  قانوًنا لمكافحة 
تكنولوجيـــا  وجرائـــم  اÆنترنـــت  جرائـــم 
لمحاربة  أولـــي  بهـــدف  وذلـــك  المعلومـــات، 
المنظمات المتطرفة واÆرهابية التي تستخدم 
اÆنترنـــت للترويج لتلك ا�فـــكار واعتبار اÆنترنت 
هو الســـاحة الجديدة لنقل اÆرهاب والتطرف 
للحمايـــة  وجـــه  دون  عبـــره  الكثيريـــن  إلـــى 
السياســـية  القيادة  مـــن  وإيماًنا  والمجابهـــة. 
والحكومة فـــي مشـــوارها للرقمنة، وكذلك 
الحماية الفعالة نجد أن  فكرة التعاون الدولي 
تكنولوجيـــا  مرحلـــة  أدوات  إحـــدى  هـــي 
المعلومات والتـــي البد لها من إطـــار قانوني 

دولي، وبالتالي نصـــت المادة ٤ من القانون ١٧٤ 
لســـنة ٢٠١٨ على أهمية التعاون الدولي ، وحثت 
الســـلطات المصرية المختصـــة بالتوصل إلى 
اتفاقيات تغطي تكنولوجيا اÆنترنت والجرائم 

اÆلكترونية مع أكبر عدد من الدول(٢٠٥).  

جـــاءت مصر، وفًقـــا للتقرير العالمـــي الدولي 
لبيئـــة الشـــركات الناشـــئة  GSER ٢٠٢٠، ضمن 
أفضـــل ١٠ نظـــم أيكولوجيـــة على مســـتوى 
العالم، ويعد هذا النجاح واحًدا من مؤشـــرات 
التحول الرقمي وتشـــجيع الشـــركات الناشئة 
أيًضا علـــى تقديـــم الخدمات وفق أســـاليب 
تكنولوجيـــا المعلومات.(٢٠٦)وقد حققت مصر 
على المســـتوى الدولي واÆقليمي في مجال 
وزارة  اعتمـــدت  وقـــد  االســـتثمارات.  جـــذب 
خطًطا  المعلومـــات  وتكنولوجيا  االتصـــاالت 
طموحـــة احتوت علـــى العديد مـــن ا�هداف 
والمحاور أبرزها تنفيذ "رؤية مصر ٢٠٣٠" والتحول 
الرقمي.(٢٠٧)وهنـــاك العديـــد مـــن المبـــادرات 
أصبحت على أرض الواقع في أكثر من مجال، 
إال أن الوعي الموجود يؤكد فكرة الشـــمولية 
التي نعتبرها أولى الخطوات. فقد تم التعاون 
مع جميع قطاعـــات الدولة مـــن أجل رقمنة 
أكثر من ٢٠ خدمة حكوميـــة من خالل قنوات 
مختلفـــة، حيـــث ســـيتم إتاحتها مـــن خالل 
والمنصـــات  المحمـــول  الهاتـــف  تطبيقـــات 
الرقمية ومراكز الخدمـــات الحكومية.(٢٠٨)في 
رئيـــس الجمهورية تم  إطار تكليفات الســـيد 
تنفيذ مشروع المنطقة التكنولوجية في كل 
من مدينة برج العرب بمحافظة اÆســـكندرية، 
أسيوط،  بمحافظة  الجديدة  أســـيوط  ومدينة 

(209) https://mcit.gov.eg/Ar/Media_Center/Press_Room/Press_Releases/63428
(210) https://www.unhcr.org/innovation/digital-geneva-convention-mean-future-humanitarian-action/
(211) https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/201714/02//need-digital-geneva-convention/#sm.0001hkfw5aob5evwum620jqwsabzv

ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة 
بني ســـويف الجديدة بمحافظة بني سويف؛ 
كما تم دعـــم هذه المناطـــق بالبنية التحتية 
الخاصـــة  ا�نشـــطة  كل  الســـتقبال  الالزمـــة 
المعلومات  وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  بصناعة 
واالبتـــكار، وما يرتبط بها من أنشـــطة خدمية 

وإنتاجية أخرى(٢٠٩). 

وكما تم التوضيح أن التعاون على المســـتوى 
اÆلكترونـــي  الفضـــاء  مجـــال  فـــي  الدولـــي 
ومكافحة الجريمـــة اÆلكترونية أمر بات ملًحا 
ـــا. فهناك بعض الحـــركات والمبادرات  وضرورًيّ
لحوكمـــة اÆنترنت، وكذلك بعض التعاون في 
أدوات  مـــن  وغيرهـــا  االصطناعـــي  الـــذكاء 
تكنولوجيا المعلومـــات. وبهذا التحدي نؤكد 
أن الفضـــاء اÆلكتروني برز فـــي الفترة ا�خيرة 
بحيث تعمل جميع الجهات، سواء الحكومية 

أو غيـــر الحكومية علـــى العمل على تســـليح 
التقدم التكنولوجي. وقد تم تســـليط الضوء 
على الحاجة الملحة  للقانون الدولي لتعكس 

الواقع الجديد(٢١٠).  

وبالتالي، فقد حان الوقت لمطالبة حكومات 
العالـــم بتنفيـــذ القواعـــد الدوليـــة لحمايـــة 
الرابعة  جنيف  لمعاهدة  المدني  االســـتخدام 
مثلما تحمي اتفاقيـــة جنيف الرابعة المدنيين 
منذ فتـــرة طويلـــة، فنحـــن اÔن بحاجـــة إلى 
اتفاقية جنيف الرقميـــة التي تلزم الحكومات 
بحماية المدنيين، فـــإن الحماية من الهجمات 
القومية تتطلب مســـاعدة  اÆلكترونية للدول 
التكنولوجيا(٢١١)والتعاون  شـــركات  من  فعالة 
على المستوى الدولي نظًرا لطبيعة ا�نشطة 
اÆلكترونية و السبرانية التي تعد عابرة للحدود.

خالصة القول هـــي أن التكنولوجيا قد تواجه 
بعـــض االنتقـــادات، وهـــذا أمر طبيعـــي إال أن 
التكنولوجيـــا -مما ال يعطي مجاًلا للشـــك- 
تسهل اســـتخدام الموارد، ســـواء االقتصادية 
في إنتاج الســـلع أو تقديـــم الخدمات بكفاءة 
وابتكار، وبالتالي تســـاعد بشـــكل مباشـــر في 
النمو االقتصادي والرخـــاء االجتماعي، وا�هم 
من ذلك أنها تساعد الدول النامية مثلها مثل 
أية دولة أخرى، ولكـــن بطرق أكثر فاعلية على 
اقتصـــادات تلك الدول مثل خفـــض التكاليف 
ووضـــع معايير للجودة. وفـــي الوقت الحالي 
نستطيع أن نشير إلى أن المعظم في مرحلة 
التكييف أكثر من االبتـــكار، ولكن مع ا�حداث 
العالمية ا�خيرة المتعلقة بانتشار كوفيد - ١٩ 
أصبـــح ال بديل عـــن االبتكار. فقد أدى االنتشـــار 
السريع للتكنولوجيا التي يغذيها اÆنترنت إلى 
تغييـــرات ثقافية إيجابية في البلـــدان النامية. 
وقد ســـاهم االتصال ا�ســـهل وا�ســـرع في 
صعود الديمقراطيـــة، فضًلا عن التخفيف من 
حدة الفقـــر. ويمكـــن للعولمة أيًضـــا أن تزيد 
الوعي الثقافي وتعزز التنوع، فتعمل كل دولة 
على استراتيجية للتحول الرقمي وتعمل على 
إضفاء إطار تشـــريعي فعـــال لضمان الحماية 
ولكن مـــا زالت الحاجـــة إلى التعـــاون الدولي 
وتعاون شـــركات التكنولوجيـــا مع حكومات 
الـــدول. هـــذا، وتســـعى مصـــر إلـــى تحقيق 
المشـــروع القومي وهو "مصـــر الرقمية" وقد 
اتخذت خطـــوات واثقة إال أن المشـــوار ما زال 
يحتاج إلى الضغط في مجال التكامل لتحقيق 
هذا المشروع بشـــكل فعال وفي أقل وقت، 
فالبد من تبنـــي اســـتراتيجية واضحة للتحول 

الرقمي ولكن بمؤشرات كيفية وواضحة. 



١٣٧

وال يقتصر خطـــر الهجمـــات اÆلكترونية على 
المستوى الشـــخصي فحســـب، بل يمكن أن 
تعانـــي الحكومـــات مـــن عواقـــب هجـــوم 
إلكتروني إرهابي يمكـــن أن يوجه ضربة كبيرة 
للبنيـــة التحتية �ي دولة، مثـــل توجيه هجوم 
نحـــو نظـــام الشـــبكة الكهربائيـــة أو النظام 
المصرفـــي لبلد ما. والجريمة الســـيبرانية هي 
تهديد عالمي، غالًبا ما يتمركز المجرمون في 
التعاون  البالد المســـتهدفة، مما يجعل  خارج 
ا للحد من هـــذا النوع من  الدولي أمـــًرا ضرورًيّ

الجرائم.

وهنا، نجـــد بعض المجهـــودات ا�وليـــة التي 
اتخذتها الدولـــة المصرية نحو التحول الرقمي 
الكامـــل واÔمـــن على ســـبيل المثـــال، قانون 
مكافحة الجرائم اÆلكترونية رقم ١٧٥ لســـنة 
٢٠١٨، والـــذي كان مـــن ضمـــن حزمـــة قوانين 
جديـــدة تتماشـــى والواقع العملـــي الجديد؛ 
بحيث صدق الرئيس "عبد الفتاح السيسي" على 
القانون رقم ١٧٥ لســـنة ٢٠١٨  قانوًنا لمكافحة 
تكنولوجيـــا  وجرائـــم  اÆنترنـــت  جرائـــم 
لمحاربة  أولـــي  بهـــدف  وذلـــك  المعلومـــات، 
المنظمات المتطرفة واÆرهابية التي تستخدم 
اÆنترنـــت للترويج لتلك ا�فـــكار واعتبار اÆنترنت 
هو الســـاحة الجديدة لنقل اÆرهاب والتطرف 
للحمايـــة  وجـــه  دون  عبـــره  الكثيريـــن  إلـــى 
السياســـية  القيادة  مـــن  وإيماًنا  والمجابهـــة. 
والحكومة فـــي مشـــوارها للرقمنة، وكذلك 
الحماية الفعالة نجد أن  فكرة التعاون الدولي 
تكنولوجيـــا  مرحلـــة  أدوات  إحـــدى  هـــي 
المعلومات والتـــي البد لها من إطـــار قانوني 

دولي، وبالتالي نصـــت المادة ٤ من القانون ١٧٤ 
لســـنة ٢٠١٨ على أهمية التعاون الدولي ، وحثت 
الســـلطات المصرية المختصـــة بالتوصل إلى 
اتفاقيات تغطي تكنولوجيا اÆنترنت والجرائم 

اÆلكترونية مع أكبر عدد من الدول(٢٠٥).  

جـــاءت مصر، وفًقـــا للتقرير العالمـــي الدولي 
لبيئـــة الشـــركات الناشـــئة  GSER ٢٠٢٠، ضمن 
أفضـــل ١٠ نظـــم أيكولوجيـــة على مســـتوى 
العالم، ويعد هذا النجاح واحًدا من مؤشـــرات 
التحول الرقمي وتشـــجيع الشـــركات الناشئة 
أيًضا علـــى تقديـــم الخدمات وفق أســـاليب 
تكنولوجيـــا المعلومات.(٢٠٦)وقد حققت مصر 
على المســـتوى الدولي واÆقليمي في مجال 
وزارة  اعتمـــدت  وقـــد  االســـتثمارات.  جـــذب 
خطًطا  المعلومـــات  وتكنولوجيا  االتصـــاالت 
طموحـــة احتوت علـــى العديد مـــن ا�هداف 
والمحاور أبرزها تنفيذ "رؤية مصر ٢٠٣٠" والتحول 
الرقمي.(٢٠٧)وهنـــاك العديـــد مـــن المبـــادرات 
أصبحت على أرض الواقع في أكثر من مجال، 
إال أن الوعي الموجود يؤكد فكرة الشـــمولية 
التي نعتبرها أولى الخطوات. فقد تم التعاون 
مع جميع قطاعـــات الدولة مـــن أجل رقمنة 
أكثر من ٢٠ خدمة حكوميـــة من خالل قنوات 
مختلفـــة، حيـــث ســـيتم إتاحتها مـــن خالل 
والمنصـــات  المحمـــول  الهاتـــف  تطبيقـــات 
الرقمية ومراكز الخدمـــات الحكومية.(٢٠٨)في 
رئيـــس الجمهورية تم  إطار تكليفات الســـيد 
تنفيذ مشروع المنطقة التكنولوجية في كل 
من مدينة برج العرب بمحافظة اÆســـكندرية، 
أسيوط،  بمحافظة  الجديدة  أســـيوط  ومدينة 

ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة 
بني ســـويف الجديدة بمحافظة بني سويف؛ 
كما تم دعـــم هذه المناطـــق بالبنية التحتية 
الخاصـــة  ا�نشـــطة  كل  الســـتقبال  الالزمـــة 
المعلومات  وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  بصناعة 
واالبتـــكار، وما يرتبط بها من أنشـــطة خدمية 

وإنتاجية أخرى(٢٠٩). 

وكما تم التوضيح أن التعاون على المســـتوى 
اÆلكترونـــي  الفضـــاء  مجـــال  فـــي  الدولـــي 
ومكافحة الجريمـــة اÆلكترونية أمر بات ملًحا 
ـــا. فهناك بعض الحـــركات والمبادرات  وضرورًيّ
لحوكمـــة اÆنترنت، وكذلك بعض التعاون في 
أدوات  مـــن  وغيرهـــا  االصطناعـــي  الـــذكاء 
تكنولوجيا المعلومـــات. وبهذا التحدي نؤكد 
أن الفضـــاء اÆلكتروني برز فـــي الفترة ا�خيرة 
بحيث تعمل جميع الجهات، سواء الحكومية 

أو غيـــر الحكومية علـــى العمل على تســـليح 
التقدم التكنولوجي. وقد تم تســـليط الضوء 
على الحاجة الملحة  للقانون الدولي لتعكس 

الواقع الجديد(٢١٠).  

وبالتالي، فقد حان الوقت لمطالبة حكومات 
العالـــم بتنفيـــذ القواعـــد الدوليـــة لحمايـــة 
الرابعة  جنيف  لمعاهدة  المدني  االســـتخدام 
مثلما تحمي اتفاقيـــة جنيف الرابعة المدنيين 
منذ فتـــرة طويلـــة، فنحـــن اÔن بحاجـــة إلى 
اتفاقية جنيف الرقميـــة التي تلزم الحكومات 
بحماية المدنيين، فـــإن الحماية من الهجمات 
القومية تتطلب مســـاعدة  اÆلكترونية للدول 
التكنولوجيا(٢١١)والتعاون  شـــركات  من  فعالة 
على المستوى الدولي نظًرا لطبيعة ا�نشطة 
اÆلكترونية و السبرانية التي تعد عابرة للحدود.

خالصة القول هـــي أن التكنولوجيا قد تواجه 
بعـــض االنتقـــادات، وهـــذا أمر طبيعـــي إال أن 
التكنولوجيـــا -مما ال يعطي مجاًلا للشـــك- 
تسهل اســـتخدام الموارد، ســـواء االقتصادية 
في إنتاج الســـلع أو تقديـــم الخدمات بكفاءة 
وابتكار، وبالتالي تســـاعد بشـــكل مباشـــر في 
النمو االقتصادي والرخـــاء االجتماعي، وا�هم 
من ذلك أنها تساعد الدول النامية مثلها مثل 
أية دولة أخرى، ولكـــن بطرق أكثر فاعلية على 
اقتصـــادات تلك الدول مثل خفـــض التكاليف 
ووضـــع معايير للجودة. وفـــي الوقت الحالي 
نستطيع أن نشير إلى أن المعظم في مرحلة 
التكييف أكثر من االبتـــكار، ولكن مع ا�حداث 
العالمية ا�خيرة المتعلقة بانتشار كوفيد - ١٩ 
أصبـــح ال بديل عـــن االبتكار. فقد أدى االنتشـــار 
السريع للتكنولوجيا التي يغذيها اÆنترنت إلى 
تغييـــرات ثقافية إيجابية في البلـــدان النامية. 
وقد ســـاهم االتصال ا�ســـهل وا�ســـرع في 
صعود الديمقراطيـــة، فضًلا عن التخفيف من 
حدة الفقـــر. ويمكـــن للعولمة أيًضـــا أن تزيد 
الوعي الثقافي وتعزز التنوع، فتعمل كل دولة 
على استراتيجية للتحول الرقمي وتعمل على 
إضفاء إطار تشـــريعي فعـــال لضمان الحماية 
ولكن مـــا زالت الحاجـــة إلى التعـــاون الدولي 
وتعاون شـــركات التكنولوجيـــا مع حكومات 
الـــدول. هـــذا، وتســـعى مصـــر إلـــى تحقيق 
المشـــروع القومي وهو "مصـــر الرقمية" وقد 
اتخذت خطـــوات واثقة إال أن المشـــوار ما زال 
يحتاج إلى الضغط في مجال التكامل لتحقيق 
هذا المشروع بشـــكل فعال وفي أقل وقت، 
فالبد من تبنـــي اســـتراتيجية واضحة للتحول 

الرقمي ولكن بمؤشرات كيفية وواضحة. 



رؤى تكنولوجيــة - العــدد (٢)

١٣٨





أول قاعدة تشريعات عربية تعتمد على الذكاء االصطناعي

البوابـة القانونية للتشــريعات المصريـــــة 

قاعــدة بيانــات متكاملــة عــن التشــريعات والقوانيــن وا�حــكام، والتــي يعــود 

تاريخها إلى عام ١٨٢٨؛ حيث يبلغ عدد التشريعات أكثر من ٢٨٠ ألف تشريع 

ويبلــغ عــدد ا�حــكام أكثر مــن ٧٠ ألف حكم متنــوع، ما بين أحــكام النقض 
واÆداريــة العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم االقتصادية.
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