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 لخص تنفيذيم

 

 تمهيدال

الم اليوم تغيرات وتحوالت أساسية في شتى المجاالت العلمية والمهنية والثقافية، وال عيشهد 

في عصر الثورة فشك بأن التكنولوجيا الرائدة باتت تشكل المحور الذي تدور حوله هذه التغيرات. 

ة منها الصناعية الرابعة، ال بد من االستعداد والجاهزية العالية لتطويع هذه التكنولوجيات واالستفاد

في مختلف المجاالت وأهمها النظام التربوي والتعليمي لما له من دور أساس في إعداد وتوجيه 

اليوم بات هناك عالقة تربط اإلنسان باآللة، فاألجيال التي ستحمل الشعلة في السنوات القادمة. 

وأخرى ذات تفاعالت عدة منها ذات طابع روتيني بسيط،  رتبوعالقة تربط اآللة باآللة، وهذا ي

 ، متطلبة مستوى عاٍل من الكفاءات المتقدمة السيما القدرة على التكيف.سلوكيةأبعاد معرفية و

إن تسخير التكنولوجيا وتطويعها في خدمة األنظمة التعليمية والتربوية هو أمر هام جداً، 

ً بانتهاج مسار التكنولوجيا الر ً وثيقا ً ارتباطا ائدة وضرورة حيث بات التجديد التربوي مرتبطا

إدماجها في العملية التربوية، مما يستوجب تالقي الجهات المعنية كافة، من واضعي السياسات 

والتربويين والعاملين في مجال التكنولوجيا والممولين، للتداول بسبل تفعيل استخدامات التكنولوجيا 

 المحتملة.الرائدة في المجال التربوي وتعظيم عائداتها والحد من آثارها السلبية 

ومؤسسة رفيق الحريري، بما يجمعهما من مساحات  األسكوا تقتالانطالقاً من هذا المنظور، 

مشتركة تصب في خدمة الصالح العام، على أهمية تناول التحديات المرتبطة بمسائل التكنولوجيا 

ل عنوان: والتربية والشباب وتلك المرافقة لها، وذلك من جوانبها المختلفة، في إطار ندوة تحم

في بيت األمم المتحدة في  عقدت "تأثيرات التكنولوجيا الرائدة على التربية وجمهورها الشاب"

 .2018تشرين الثاني/نوفمبر  30بيروت في 

هدفت الندوة في المقام األول الى زيادة الوعي وتسليط الضوء على أثر التكنولوجيا  

على التنمية المستدامة، وباألخص أثرها على تطوير  ،في عصر الثورة الصناعية الرابعة ،المتقدمة

التربوية، والسياسات المطلوبة، ودور  المنظومة التعليمية، وتمكين الشباب، وتحديد الخطوات

أصحاب الشأن الرئيسيين في التغلب على التحديات المحلية الخاصة بالتكنولوجيا والتعليم 

شارك المجتمعون في مناقشة أهم التغيرات الواجب والشباب، وتهيئة العمالة في المستقبل. حيث 

 استحداثها في المناهج والوسائل التعليمية، والمهارات المطلوبة لسوق العمل الجديد في المستقبل.

والطالب والمخترعين،  تربويينضمت الندوة مجموعةً متنّوعة من الخبراء واألكاديميين وال

 أغنت الحوار بالتجارب المختلفة.مؤسسات حكومية،  باإلضافة إلى ممثلين عن
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 تنظيم األعمال 

 االفتتاح

افتُتحت أعمال الندوة بكلمة للسيدة سلوى السنيورة بعاصيري، المديرة العامة لمؤسسة رفيق 

مؤكدة على تعميق التعاون وتضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف   األسكوافيها  الحريري، شكرت

التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن المنظومة التربوية في حالة حراك دائم، وأن المهمة األولى 

للتربية هي البحث المعمق عن دور اإلنسان في صناعة الحاضر والمستقبل، وذلك عبر جهٍد يُبذل، 

التربوية تتمحور حول تزويد الفرد بالمعرفة، والمؤسسات التعليمية هي وإبداع يُحقق. فالجهود 

حجر األساس والشرارة في تفعيل اإلبداع بالرغم من وجود حاضنات أخرى له. كما تناولت في 

كلمتها واقع التربية وما تعيشه من آثار الوافد التكنولوجي الجديد، والتغيرات التي طرأت على 

واألستاذ بسبب وصول التكنولوجيا، حيث بات بإمكان الطالب الحصول على العالقة بين  المتعلم 

المعلومات من اإلنترنت، ولكن زخم المعلومات ال يحقق بالضرورة الغاية المبتغاة بدون معرفة 

وخبرة. كما سلطت الضوء على أهمية إيجاد توازن حقيقي وبنّاء ما بين سرعة انتشار المستحدَث 

 يعابه وتشريعه، وذلك من أجل مواكبة الركب التكنولوجي الجديد. وبين القدرة على است

سكوا باإلنابة،  كلمة رحب  فيها بمؤسسة رفيق ألد منير تابت، األمين التنفيذي لثم ألقى السي

الحريري وبجميع المشاركين في بيت األمم المتحدة في بيروت، وسلّط الضوء على أن عنوان 

يما  وأن التكنولوجيا والتعليم والشباب هي كلمات ثالث تشكل الندوة عريض وعميق جداً، ال س

محور التنمية المستدامة،  وال يمكن الوصول بدونها إلى األهداف المرجوة. كما أشار إلى أهمية 

التعليم ومساهمته المباشرة في تحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة وهو "التعليم الجيد"، إضافة 

(. كما أشار إلى 16، 10، 8، 5، 3، 2، 1عة واسعة من األهداف األخرى )سهامه في مجموإإلى 

ً من خالل أجهزتأن األمم المتحدة، وعبر مختلف  ها، تدرك أهمية ودور التكنولوجيا وهذا بدا جليا

  2018االهتمام الخاص من األمين العام وإطالقه مؤخراً "استراتيجية التكنولوجيات الجديدة"، عام 

تلعب دورها المعتاد في مساعدة الدول األعضاء على تعظيم االستفادة من تسخير  كوااألسكما أن 

التكنولوجيا والحد من اآلثار السلبية المحتملة. وتوجه السيد تابت في ختام كلمته إلى توضيح أهمية 

بطاقة تعريف تدل على أن لبنان، حيث باتت كلمة "لبناني"  عنصر الموارد البشرية، وخاصة في

 خص مؤهل وُمعد إعداداً جيداً.الش

 مواضيع البحث والنقاش

كل منها بنقاش عام حول أهم وأبرز القضايا  رئيسية، اختتمتنُّظَمت الندوة في ثالث جلسات 

 التي تناولتها الجلسة.

 الثورة الصناعية الرابعة والتنمية المحلية

في أدار هذه الجلسة السيد معين حمزة، األمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وأشار 

ً كلمته إلى أهمية التكيف مع الواقع التكنولوجي العالمي  الى انه ال يمكن اآلن تجاهل  الجديد، الفتا

 ية والجامعية.،  بل يجب تغيير مفاهيم التعليم بكافة مراحله الدراس دور سلبيهذا الواقع أو لعب 
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، األسكوااستُهلت الجلسة بعرٍض للسيد فؤاد مراد، مسؤول برنامج التكنولوجيا الرائدة في 

ركز فيه على أن المستقبل الذي يسعى الجميع إليه ويستحق العمل من أجله هو المستقبل الذي يفعّل 

هذا يؤدي بدوره و  .جودة يا من أجل تحقيق تعليم أكثرالحلقة المتكاملة التي تبدأ بتسخير التكنولوج

ً الى تسخير  ،أفضل ةياإلى تعزيز االبتكار واالقتصاد التنافسي، الذي ينتج عنه رفاه وح مفضيا

وهكذا تستمر الدورة المنتجة  .موارد أكثر من أجل تطويع جديد للتكنولوجيا بشكل أكثر حداثة

ير السريع، وأن األداء والمستدامة. كما شرح األسباب المتنوعة التي تستوجب حتمية التغي

المتسارع للتكنولوجيا، بالتوازي مع انخفاض كلفة معظمها أدى إلى نشوء الثورة الصناعية الرابعة 

التي نشهدها اليوم. كما سلّط الضوء على أن التكنولوجيا الرائدة تمنح األمل في تحقيق أهداف 

مستوى المحلي اللبناني بمبادرات التنمية المستدامة بشكل فعال، وهذا بدأ ينعكس بالفعل على ال

وريادة أعمال اعتمدت على استخدام التكنولوجيا في العديد من المجاالت، مما يشكل دافعاً رئيسياً 

 لألساتذة والمدرسين إلعداد األجيال المهيأة بالمهارات المطلوبة لسوق العمل الجديد.

امعة القديس يوسف، أهم واستعرض السيد فادي الحاج، ممثالً لألب سليم دكاش رئيس ج

العناصر التي دلت على الثورة الصناعية الرابعة كالظهور المكثف للروبوتات، ووسائل النقل 

اآللية ومكننتها، والقدرات الخارقة للذكاء االصطناعي على استخدام البيانات الضخمة، والعلوم 

نسان، وغيرها. كما رّكز جسم اإل زراعتها فيالطبية المتطورة، والرقائق الصناعية التي يمكن 

على األثر اإليجابي للتكنولوجيا على الجوانب المختلفة، كزيادة الدخل، وتحسين نوعية المعيشة، 

في المستقبل ما بين مهارات روتينية ومهارات تتطلب مستوى  التي ستتوزعوالتعليم، والمهارات 

 إلنسانية بهذه التكنولوجيا.فكرياً بشرياً مبدعاً، كما نبه إلى ضرورة عدم تأثر هويتنا ا

قام السادة المحاورون، بتسليط الضوء على جوانب مختلفة، كَل حسب مجال خبرته، فابتدأ 

السيد فادي الجميل، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، باإلشارة إلى أن القطاع الصناعي في لبنان 

إلى سرد بعض قصص النجاح بات يعتمد على التكنولوجيا بشكل أكبر من السابق، باإلضافة 

المحلية، ودور المفكر اللبناني المهاجر في البلدان المتقدمة واإلنجازات التي يحرزها، كما أشار 

إلى أهمية التعليم المهني في منح الطالب المهارات الفعلية المطلوبة لسوق العمل. أما السيدة لمياء 

، فقد ألقت الضوء على أهمية التكامل بين المبيض، مديرة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

استبدال منطق تجميع أكدت على أهمية و .والدولة القادرة ؛الثية: الحريات والحقوق؛ التربيةث

المبادرة، والتقليد بالحداثة، وترسيخ مبدأ  األوامر بأخذالشهادات بتجميع المهارات، وانتظار 

لمخترع والمدير التنفيذي لشركة رودي تيونر، عرض السيد بسام جلغا، اوالجدارة في التوظيف. 

ً وكيف تغلب عليها باستخدام الحلول التكنولوجية  تجربته كاملةً والصعوبات التي واجهته محليا

حيث أنه، وباستخدام التكنولوجيا، تمّكن من تطوير نموذج العمل الخاص به، والحصول على 

يين للمبتكرين. اختتم السيد معين حمزة الجلسة التمويل. وأشار إلى ضرورة دعم الصناعيين اللبنان

للسعي لتقديم  األسكوامن  العلمية بإسهامبين الجامعات ومجلس البحوث  الحوار القائمباإلشارة إلى 

 عنوان التمويل اللبناني لالبتكار. بيروقراطي تحتمبادرة وطنية مستقلة عن أي جهاز 
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 الجلسة الثانية

 تهيئة العمالة المستقبلية األنظمة التعليمية ودورها في

أدار الجلسة الثانية السيد مروان حمادة، وزير التربية والتعليم العالي في لبنان، الذي ركز في 

كلمته إلى ضرورة تكييف الوسائل التربوية ومناهج التعليم مع التكنولوجيا المتقدمة، وضرورة 

 .تدريب المدرسين على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة

قدّم السيد صوما بو جودة، ممثالً السيد فضلو خوري رئيس الجامعة األمريكية في بيروت،  

مداخلة بعنوان "كيف يمكن للجامعات أن تهيء الطالب من أجل مستقبل عمل وحياة أفضل"، أشار 

ً أخالقيات وطرق  فيها إلى  ان التكنولوجيا الرائدة تتفاعل بعوامل متعددة، إال أنها تضيف أيضا

تعامل جديدة، وأن المهارات المطلوبة اآلن في سوق العمل اختلفت عن تلك في السنوات الخمس 

الماضية وهي ستختلف بالتأكيد عن المهارات المطلوبة في المستقبل، وسيكون أهمها اإلبداع 

والقيادة وحل المشاكل والمبادرة وثقافة التعاون في العمل، حيث أن األكفأ في المستقبل هو من 

الفرق بين من  كما أوضحسيكون قادراً على دمج خلفيته التعلمية بمهارات سوق العمل المطلوبة. 

ً  ”digital immigrant“يتعلم التكنولوجيا اآلن   digital“وبين من يعيشها ويتفاعل معها يوميا

native”. ها. فأطفال اليوم يعيشون التكنولوجيا في حياتهم على خالف األساتذة الذين يتعلمون

إضافة إلى أن التغيير في المناهج يجب أن يكون استجابة وانعكاساً الحتياجات المجتمع، وأن محو 

 األمية الرقمية بعناصرها المختلفة هو أمر هام جداً.

ثم استهل الحوارات السيد جميل شيّا، األستاذ المساعد في جامعة رفيق الحريري، الذي ركز 

إلى وضعية الحاضن لالبتكار والمّسرع له، وضرورة مية ؤسسات التعليعلى أهمية تحول الم

التحول من وضع الُمتقبل للتكنولوجيا إلى وضع الُمبدع في التكنولوجيا، وهذا يتطلب الحرية المالية 

والتشريعية، فالشهادات بمفردها ال تعني بالضرورة أن الشخص مهيئ بشكل كاف لخوض تجارب 

، األسكوامدير إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية في  سوق العمل. ثم عرض السيد حيدر فريحات،

كيفية اسهام التكنولوجيا الرائدة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة أي "التعليم 

الجيد"  علماً انه يرتبط  باألهداف األخرى، كما عرض العديد من وسائل التعليم الحديثة المعتمدة 

كما دعا إلى ي تفرض بطبيعة الحال إعادة اختيار النموذج  األنسب للتعليم. على التكنولوجيا، والت

م نفسه بدالً من التركيز على أداة التعليم، ألن التكنولوجيا أعادت تعريف كلمة التركيز على التعل

طالب وكلمة أستاذ. ثم قامت السيدة منال يونس، األستاذة في إدارة تكنولوجيا المعلومات في 

للبنانية األميركية، بعرض أهم التوجهات التكنولوجية الحديثة، وركزت على أن الثقافة الجامعة ا

والمجتمع هما من يحافظ على التكنولوجيا ويوظفانها التوظيف الصحيح، كما شرحت كيفية 

تحضير الطالب الجدد وتزويدهم بالمهارات المناسبة وجعلهم يخوضون تجاربهم بأنفسهم. 

ر التعليم الفعّال وحاضنات االبداع واالبتكار والشراكات بين الجامعات وأشارت إلى أهمية دو

والقطاع الصناعي. ثم استعرض السيد محمد وطفا، المخترع والمدير التنفيذي للمدرسة الدولية 

المشاكل المحلية في التعليم كاالفتقار للتحفيز، وللبنية التحتية المالئمة، عدداً من لالبتكار، 

واألهل، ونقص متعلم أساليب تقليدية في التعليم، والفجوة الموجودة بين األستاذ وال واالعتماد على
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االبتكار في المناهج التي تعتمد في الغالب على األسلوب النظري. ثم عرض تجربته الذاتية في 

ى إنشاء مدرسة متطورة تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحويل النظام التعليمي التقليدي إل

 نظام ذكي فعّال وممتع.

 الجلسة الثالثة

 التكنولوجيا الرائدة لإلدماج التربوي

الجلسة السيدة غنى مواس، ممثلةً السيد شارل عربيد، رئيس المجلس االقتصادي  أدارت هذه

كلمتها إلى ما أتاحته التكنولوجيا من معرفة ووفرة معلومات  وأشارت فيواالجتماعي في لبنان، 

 وعية فرص عمل مختلفة تستوجب تهيئة الشباب لمواجهة المستقبل الرقمي الجديد.بالتوازي مع ن

تحدثت السيدة ديما جمالي، نائب في البرلمان اللبناني، عن أهمية التعليم كأداة تمكين ونقل 

المجتمعات إلى واقع أفضل، مشيرةً إلى انضمام لبنان إلى العديد من االتفاقيات التي تتطلب منح 

الشباب التعليم الجيد في كافة مراحله االبتدائية والثانوية والجامعية، دون أي شكل من األطفال و

هي أشكال التمييز. كما نبهت إلى أهمية التعليم الشامل الذي يؤمن الفرص للجميع، وأن التكنولوجيا 

تتيح هكذا فرص من خالل توفير تقنيات حديثة تسمح لألطفال والشباب ذوي االحتياجات  التي

الخاصة من التعلم بشكل متساو مع الجميع، وأن على كافة المؤسسات التعليمية أن تُدمج هذه 

 التقنيات في أنظمتها التعليمية.

منظوره، فابتدأت السيدة دارين سالم، األستاذة  كل منأفكار  بطرح جملةثم قام المحاورون 

ام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المساعدة في الجامعة األميركية في بيروت، بشرح إمكانية استخد

األخرى في إطار اإلنتاج المستدام في المزارع المحلية، ضمن مشروع للتقليل من اآلثار الضارة 

النبعاثات الغازات، بغية مساعدة المزارعين على إنتاج الغاز الحيوي المطلوب، وبالطبع الوصول 

لمساعد في جامعة البلمند، بمداخلة ركز فيها إلى حياة أفضل. ثم قام السيد سامر أنوس، األستاذ ا

على اآلثار السلبية المحتملة للتكنولوجيا، فأشار على أنه بالرغم من االستعمال اليومي للتكنولوجيا 

في التنقل والتسوق وغيرها، إال أن الواقعية في الحديث عن فوائدها أمر هام، كما أشار إلى بعض 

ن المؤسسات التعليمية غير المهنية، وتأمين فرص العمل التحديات المحلية، وضرورة الحد م

للشباب، وتقليص الهوة بين الطبقة الفقيرة والثرية، كما ركز على دور التربية في خلق اقتصاد 

تنافسي لتجنب احتكار فوائد التكنولوجيا لطبقة اجتماعية معينة. ثم عرض السيد دانيال بستوري، 

درسته في استبدال وسائل التعليم التقليدية بأخرى حديثة، كما ركز مدير الليسيه عبد القادر، خطط م

على أهمية تدريب األطفال تدريباً تكنولوجياً بأبعاده المختلفة سواء في التصميم واالبداع أو النمذجة 

على الحاسوب أو المعلوماتية والبرمجة، كما أشار إلى أهمية التعليم على أساس المشاريع التي 

مشاكلهم بأنفسهم. ثم اختتم الحوار السيد وسيم الحريري،  يحل التالمذةتعاونية لكي  تكون جماعية

مهندس ومخترع روبوت تسليم وجبات المشفى آلياً، وركز على أن الهدف من توافر التكنولوجيا 

هو إراحة اإلنسان من األعمال الروتينية ومنحه الوقت الكافي للقيام باألعمال التي تطلب مستوى 

من فرصة المشاركة الفعالة،  يمّكن التالمذةمن التفكير واالبداع، كما أن استخدامها في التعليم  أعلى
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الى ومن عيش واقع مجال مهنتهم المستقبلية، كما أشار إلى أن الذهنية والثقافة مهمتان جداً اضافة 

 الفردي الذي يتم توجيهه تحت رعاية التعليم والتربية. الدافع

تركزت حول أهمية العامل االقتصادي  والحوارات التيمن المداخالت  بعددالجلسة اختتمت 

واإلرادة لتأمين المساواة في فرص الوصول إلى المعلومات والمعرفة، إلى جانب أهمية القرار 

 يشكالن الدافع الحقيقي لكل إنجاز. اللذين

 على التربية خلُص المشاركون في الندوة التربوية حول تأثيرات التكنولوجيا الرائدة

 وجمهورها الشباب، إلى الرسائل الرئيسية اآلتية:

وجوب تحمل المنظومة التربوية مسؤولية أكبر عند لعب دورها المعتاد في الواقع الذي  أ

نعيشه اليوم، اذ لم يعد يكفي الوقوف بموقع المتلقي، وإنما عليها التحول لموقع المبادر 

مناهج فقط، وإنما إضافة تسخير التكنولوجيا في الفعال. ولم تعد مسؤولياتها مراجعة ال

 خدمة التعليم، مع الحفاظ على إنسانية اإلنسان، ألنها أثمن ما يملك؛

أهمية وضع استراتيجيات وسياسات وخطط عملية هدفها تصحيح األخطاء القائمة ضمن   ب

وتطوير  المنظومة التربوية وتدارك األخطاء المستقبلية المحتمل حدوثها؛ إلى جانب بناء

 مستوى الكفاءات وتهيئتهم وتزويدهم بالعدة الالزمة لمواجهة التحوالت الكبرى؛

ضرورة تهيئة البيئة المالئمة التي توازن بين انفتاح الشباب على اإلمكانيات التي تتيحها   ج

التكنولوجيا الرائدة، وبين القيم والنُظم التي ترشدهم الى سبل تطويع التكنولوجيا 

 يما هو خير لمجتمعاتهم وأوطانهم؛واستخدامها ف

حجر  فهي تعدالنظر وبشكل جدي في وضع المؤسسات التعليمية وتجديد الرؤى بشأنها  د

البداية والنهاية لكونها هي التي ستبتكر  هيئة الموارد البشرية التي تعتبراألساس في ت

الصناعة الحلول للتحديات المحلية المختلفة في لبنان كالمياه والطاقة والزراعة و

 وغيرها؛

والتي الطاقة التي يتمتع بها األطفال والشباب الملتحقين بالمدارس والجامعات،  استثمار ه

هي أكبر بكثير مما يتم استثماره راهناً، لذا ال بد من استثارة أفضل مكنوناتهم وإيجاد 

الجماعي الوسائل التحفيزية لهم، ودعم ابتكاراتهم، وزيادة الوعي حول ثقافة التعاون 

ومشاطرة اآلخرين المصير المشترك وتوظيفهما التوظيف الصحيح، ومن جهة اخرى، 

ال بد من تحفيز األساتذة الذين يعملون على التطوير واالبتكار في األساليب التعليمية 

 المختلفة؛

تشجيع برامج التعاون بين القطاعات المختلفة بما فيها تعاون القطاع الصناعي،  و

اكز األبحاث، فذلك سيفضي إلى تزويد الطالب بالمهارات المطلوبة في والجامعات ومر

سوق العمل إلى جانب شهادته التعليمية األكاديمية، كما سيسهم في خلق المزيد من 

 اإلبداع، وصناعة التَميز؛
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دعم وتمويل النظم والتشريعات التي تخدم مواكبة التطور في القطاع العام انخراط  ز

والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز قدرة الدولة على التكنولوجي، 

استشراف المستقبل، والبد من تزويد موظفي القطاع العام بالمهارات الرقمية، ومهارات 

 القيادة، والقدرة على اتخاذ القرار الصائب؛

دام محو األمية الرقمية في مجتمعاتنا، وال سيما تعلم كيفية إيجاد وتطوير واستخ ح

المعلومات في عالم الرقمنة. ولمحو األمية عناصر متعددة ليست تعليمية فقط، بل أيضاً 

 ثقافية وإدراكية وإبداعية؛

أهمية التزاوج بين التكنولوجيا الرائدة وبين مهارات اإلنسان، وهذا التزاوج مطلوب ليس  ط

إلى  فقط على مستوى األفراد، وإنما على مستوى المؤسسات والحكومات، إضافة

 ضرورة دعم ثقافة التعليم المستمر مدى الحياة؛

هي مهارات التحليل النقدي، والتفكير المنطقي، ولمستقبل لالمهارات المطلوبة ب ماالهتما ي

وحل المشاكل، والتواصل، وثقافة التعاون الذي يعد أساسي في عالم خاٍل من الحدود التي 

 عرفة؛تفصل بين االختصاصات والتجارة والمعلومات والم

التوصل الى عدد من  الندوة، تمفي هذا اإلطار، وبناء على المناقشات التي جرت في 

 المبادرات العملية:

 المبادرات األربعة التي خلص االجتماع إليها

ومؤسسة رفيق الحريري ووزارة التربية والتعليم العالي: يقوم  األسكوابالتعاون ما بين  .1

المجلس األعلى للتعليم العالي بدراسة إمكانية تعميم اعتماد مقرر واحد على األقل على 

( في مناهج الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية onlineشبكة اإلنترنت )

إلنترنت وفتح هذا األفق أمام الطالب واألساتذة المختلفة، لتكوين مهارات االستفادة عبر ا

 في نفس الوقت.

والمجلس الوطني للبحوث العلمية ومؤسسة رفيق الحريري: يتم  األسكوابالتعاون ما بين  .2

بخصوص مذكرة تفاهم مع الجامعات ومراكز البحوث اللبنانية  على توقيعالتحفيز 

نولوجيا واالبتكار، والذي تم العمل عليه اللبناني ألخالقيات العلوم والبحث والتك الميثاق

ً من   من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية مع اليونسكو، من أجل جعله أكثر تطبيقا

 قبل الجامعات ومراكز البحوث المحلية.

الوطني للبحوث العلمية: مساعدة المؤسسة التعليمية  والمجلس األسكوابالتعاون ما بين  .3

 باالعتبار التعاونج لسياسة داخلية لتحفيز االبتكار: أخذاً التي ترغب في تطبيق نموذ

، حيث تم WIPOوالمنظمة العالمية للملكية الفكرية  األسكواالذي تم  في الماضي ما بين 

يمكن استخدامه داخل المؤسسات التعليمية  ”Template“تطوير نموذج لسياسة داخلية 
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من أجل  ايجاد محفزات لالبتكار والتطوير في الجامعات ومراكز البحوث اللبنانية أو أي 

 مؤسسة تعليمية راغبة بتطبيقه.

جمعية الصناعيين اللبنانيين: لما له من  لالبتكار لدىطرح مبادرة إنشاء المختبر الوطني  .4

 تكار في خدمة احتياجات الصناعة وسوق العمل.االب إطار توظيفأهمية في 
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 السيدة سلوى السنيورة بعاصيري
 المديرة العامة 

 مؤسسة رفيق الحريري

 

 

رئيسة المؤسسة يسعدني أن أرحب بكم باسم مؤسسة رفيق الحريري وأن أنقل إليكم تحيات 

السيدة نازك رفيق الحريري كما وأن أعرب عن كبير اعتزازها بالتعاون القائم بين المؤسسة 

فضالً عن القيمين عليهما على أكثر من صعيد. وهو تعاون يرتكز على تعميق الوعي  األسكواو

تي تعتبر التربية بالصالح العام ويستند الى تضافر الجهود التي تصب في تحقيق التنمية المستدامة ال

 أحد أبرز دعائمها والرافعة الفعلية لسائر األهداف والغايات.

والتربية هذه هي ما اختارها الرئيس الشهيد رفيق الحريري قاعدة أساس النطالقة المؤسسة 

، وهي التي أهلت المؤسسة بموجبها اآلالف من شباب لبنان ليكونوا مواطنين 1984في العام 

كفاءات المتقدمة، وهي أيضاً وأيضاً التي خصصت لها المؤسسة مناسبة سنوية عالميين من ذوي ال

للتداول وأصحاب االختصاص والشأن واالهتمام بشتى مفاهيمها والمضامين تحت عنوان "التجديد 

 التربوي". 

هو عنوان ال تقتصر فكرته على أن للمنظومة التربوية أبعاداً مترامية ومكونات متعددة 

الى قدرات مستنيرة لإلبحار في أعماقها، بل تتعداها الى فكرة أخرى قد تكون  تحتاج مجتمعة

األولى باالهتمام واألجدر بالتأمل وهي أن المنظومة التربوية في حالة حراك دائم وتطور مستمر، 

شأنها في ذلك شأن الحياة التي تنبثق منها، فال يتوقف نبضها وال يخفت صوتها وال ينضب جديدها. 

انا نزعم أن المهمة األولى للتربية تكمن في استطالع دائم لمعنى الحياة وبحث معمق حول لذا تر

دور االنسان في صياغة ذلك المعنى. فال غرابة إذن أن تمنح التربية العقل الصدارة وأن تلقي على 

 كاهل مريدها اإلنسان مسؤولية صناعة الحاضر والمستقبل عبر اجتهاد يبذل وابداع يحقق.

هو مؤات أن نستذكر في هذا السياق ما سبق للمفكرين االوائل ان اعتبروه الطبيعة وكم 

األساس لإلنسان وهي: القدرة على التفكير والتمييز والحاجة الى العيش مع اآلخر، وما اختبروه 

ة من أن التعلم المستمر هو الكفيل بمزيٍد من االفراج عن قدرة االنسان على التفكير كما المؤهل لتلبي

 حاجة االنسان االساس وهي العيش مع اآلخر.
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لقد تمحورت الجهود التربوية على مدى األزمنة السابقة حول تزويد االنسان الفرد بالمعرفة 

لتكون زاده في التعامل مع مستلزمات الحياة. وكم كانت المؤسسات التعليمية، وفي حقبات مختلفة، 

هذه حقيقة ال خالف حولها. ولكنها ال تلغي حقيقة هي الشرارة لإلبداع واالبتكار واالختراع. و

مقابلة: وهي أن ابداعات ال تقل أهمية قد تولدت في حاضنات اخرى، كان من شأنها أن تستجيب 

لحاجات اإلنسان المتعاظمة والمستجدة من جهة، وأن تستحدث له حاجات غير معهودة أو منتظرة 

اعفت مفاعيلها في العقدين السابقين مسجلة من جهة أخرى. وهذه ظاهرة تسارعت وتيرتها وتض

مثال  لنفسها حيثية خاصة بعيدة عما توفره الحاضنة االساس أعني بها المؤسسات التعليمية. وال

أكثر وضوحاً في هذا الصدد مما أحدثته الثورة الصناعية الرابعة، وفي صلبها التكنولوجيا الرقمية 

معرفية تشكلت خارج المنظومة التربوية على جميع وثورة المعلومات واالتصال، من اختراقات 

مستوياتها، ومع ذلك فهي غيرت في العالقة التقليدية بين األستاذ وطالب العلم، بعد أن أصبح هذا 

 األخير يحصل على المعلومات أيا تكن عبر الشبكية، باعتبارها وسيلة نقل واتصال.

ً مشدوهين أمام حجم وطبيعة وسرعة  دفق المعلومات المتأتية عن طريق ولئن نقف جميعا

الشبكية، اال اننا على وعي كامل بأن زخم المعلومات ال يمنح بالضرورة المعرفة المبتغاة 

والمرتكزة على المراجعة والتحقق واالستدالل. لذا ترانا والحالة هذه أمام جيل جديد يحلو للبعض 

واالستهالك، وهو مستعد، كما توحي  تسميته بالجيل الرقمي وقد غيّر في طريقة التعلم والعمل

 مؤشرات عدة، الى تغيير كل شيء دون حذر أو تقدير للمعايير أو العواقب.

تعيش راهناً اثار وتداعيات الوافد التكنولوجي الجديد، الذي  إن التربيةال افتات إذن بالقول 

اصل االجتماعي، استطاع عبر وسائطه المتعددة، االنترنت والهاتف الخلوي وسائر وسائل التو

 التأثير على مواقف األشخاص وقناعاتهم وسلوكياتهم وتطلعاتهم.

ً وتعقيداً وكلفة، ولم يعد  أمام هذا الواقع أضحت مسؤولية المنظومة التربوية أكثر تنوعا

مسموحاً لها أن تبقى في موقع المتلقي بل عليها أن تبادر وتتجاوب وتتفاعل مع ذلك المستجد وتشق 

ساراً معرفياً آمناً يرتكز على فكر تواصلي استكشافي ناقد مبدع، واستشرافي في المقام به وعبره م

 األول.

وال أقصد بذلك فقط ان على المنظومة التربوية مراجعة المناهج الدراسية افساحاً أمام ادماج 

دامها ومن ثم التكنولوجيا الرقمية في صلب العملية التعلمية وتزويد المتعلم بالكفاءات الالزمة الستخ

تطويعها وتطويرها، كما تمكين المتعلم بالمهارات الشاملة لالنخراط في سوق عمل دائم التحول 

والتجدد ال مكان فيه مستقبالً اال لذوي المهارات االبداعية العليا والقدرات التحليلية األسمى. بل 

روري لتضطلع، كما تاريخاً، أروم القول إن مهمة التربية تتعدى هذا الجانب التقني االساسي والض

ً في إطار تعامل  بتظهير انسانية االنسان فينا. وكم بات الجانب المعياري هذا أكثر حاجة والحاحا

الفرد مع األجهزة التكنولوجية وبرامجها، وفي االعتماد على الشبكية واستخداماتها. فهناك مخاوف 

وجيا الرقمية من ابتكارات متسارعة، من أن متصاعدة، في ظل االنبهار المتعاظم بما حققته التكنول

ً المجال بإرادته الالوعية، أمام ما يسمى الذكاء االصطناعي،  يتحول الفرد الى مجرد متلق مفسحا

 فيعطل ذكاءه االنساني، ويتخلى عن مكانته والدور.
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ً ممتداً في اقناع المستخدمين بأن األمر يتع لق لقد قطعت شركات التكنولوجيا الكبرى شوطا

ل هذا التسويق على الغالبية العظمى من مستخدمي ببناء مجتمع عالمي متصل ومتواصل، وسه  

الشبكية قبول مشاركة بياناتهم طوعاً مع آخرين مجهولين، موفرين في المحصلة معلومات شخصية 

معلومات تصلح لتشكل قاعدة بيانات تطال ما يزيد عن ثلث البشرية، وبتنا نقرأ أبحاثاً عدة تفيد أن ال

الشخصية لمستخدمي الشبكية ستشكل "نفط القرن الحادي والعشرين" وانها ستكون "محركة 

لحرب باردة قادمة بال شك في ظل تنافس شرس المتالك الريادة التكنولوجية في العالم." وأن 

ي القطاع الرقمي بما فيه "انترنت االشياء" هو الذي سيشكل القيمة المضافة في المشهد االقتصاد

العام، وذلك من خالل قاعدة البيانات المرتبطة بتبادل السلع والخدمات وليس بفضل السلع 

 والخدمات بحد ذاتها.

ً أن ال عودة الى الوراء بعد أن أصبحت التكنولوجيا الرقمية نسق حياة يومي  ندرك جميعا

أضافت الكثير و ،وبعد أن غزت مختلف األنشطة والقطاعات االقتصادية واالجتماعية والمعرفية

الكثير الى ما يشهده عالم اليوم من تطور نوعي على مستوى االستثمار في المشاريع العالمية 

ً يتعاظم بين  ً محموما المتعلقة باالستدامة والبنية التحتية الذكية. ولكننا ندرك في المقابل أن سباقا

رعنته وقوننته بما يخدم سرعة انتشار المستحدث وبين القدرة على استيعابه ومن ثم تنظيمه وش

ن هناك حاجة ماسة الى خلق توازن عقالني وبنّاء بين االندفاعة الى تحقيق المزيد أالصالح العام. و

من اإلنجازات التقنية والمعرفية واالقتصادية وبين الحد من التجاوزات المترتبة عنها على الصعد 

 االجتماعية واإلنسانية.

للتكنولوجيا الرقمية، سيما منها المعالجة الفائقة السرعة للبيانات فلقد رافق االنجازات الباهرة 

، 2030مليون رابط خدماتي بحلول العام  125التي قد تصل الى  األشياء،الضخمة وانترنت 

ً تجاوزات متنوعة ال تتسق  والتجارة االلكترونية والعملة الرقمية والعديد غيرها، رافقها جميعا

بينها؛ التنمير االلكتروني واالخبار المزيفة والجرائم السيبرية  ومبادئ حقوق االنسان ومن

والنفايات االلكترونية، واستغالل المعلومات الشخصية ألغراض ترويجية، كما التهميش لشرائح 

 واسعة من البشر عبر تمركز الثروات كما المهارات في أيدي نخبة محدودة من البشر.

الجهات المعنية كافة للحوار وتبادل الخبرات لكي  إن هذه األمور وسواها تستلزم تداعي

تشكل شريحة مؤثرة بغرض وضع سياسات استشرافية تصحح الخلل القائم وتستبق تجاوزات 

مستقبلية محتملة تنتج عن توظيف غير مقونن لإلمكانات الهائلة للتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها. كما 

نها تأهيل الكفاءات والكوادر البشرية بالمهارات يستدعي وضع وانتهاج سياسات تطويرية من شأ

 الالزمة للرفع من قدرتها على مواكبة التحوالت الكبرى.

لقد أردنا عبر تنظيم هذه الندوة العلمية أن نسلط الضوء على الحاجة الدائمة لالستثمار األفعل 

ثر هي المعبر األمثل في التربية. ومن نافل القول أن التكنولوجيات الرائدة المدروسة البعد واأل

 لهكذا استثمار وهذا ما سيناقشه المنتدون األفاضل في محاور ندوة اليوم.
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ً اال ان أشكر  بكامل طاقمها على استضافة فعاليات هذه الندوة ذات  األسكواال يسعني ختاما

األهمية في موضوعها والتوقيت. كما أن أشكر جميع من سيثري محاور الندوة بفكره وانجازاته 

 ومالحظاته مؤكدين مجدداً أن التربية ستبقى معبر الخالص على طريق التنمية المستدامة.
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 السيد منير ثابت 
 بالوكالة التنفيذياألمين 

 (األسكوالجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )

 
 

 صباح الخير لكم جميعاً،

بدايةً، أرحب بكم في بيت األمم المتحدة في بيروت، وأود أن أعبر عن سعادتي بلقائكم جميعاً 

تأثير التكنولوجيات  "هذه الندوة التي تعقد تحت مظلة عنوان كبير وعميق جداً، وهو إطار في

 ."المتقدمة على التعليم والشباب

ثالث كلمات  فهناكأردت أن أحلل هذا العنوان، ما إذا وقبل الخوض في بحر التفاصيل، 

أهمية هذا الموضوع، األولى هي التكنولوجيات الرائدة، والثانية هي التعليم،  شرحتغنينا عن 

تشكل  .والثالثة هي الشباب..، ثالث كلمات تشكل محور ما نعيشه وما سنعيشه في السنوات القادمة

محور االهتمام ومحط األنظار لكل عالم وخبير وباحث ومهتم بتحقيق التنمية، وأي تنمية ننتظرها 

 هتمام بهذه المحاور!بدون اال

حياء أي حضارة، لذلك لن إلالتعليم هو القلب النابض لجسد أي مجتمع، وهو الدم المتدفق 

نُفاجئ بأثر التعليم في تحقيق مجموعة كبيرة من أهداف التنمية المستدامة، بدءاً من الهدف المباشر 

"الصحة  3خرى مثل الهدف وهو الرابع " التعليم الجيد"، وصوالً إلى التفاعل مع األهداف األ

" القضاء التام على الجوع"،  2الهدف و" القضاء على الفقر"،  1الهدف مروراً بالجيدة والرفاه"، 

 8الهدف و" المساواة بين الجنسين"،  5الهدف و" الحد من أوجه عدم المساواة"،  10الهدف و

السالم والعدل والمؤسسات  " 16"العمل الالئق ونمو االقتصاد"، وأخيراً وليس آخراً الهدف 

 القوية".

 أالمن اإلشارة إلى ما يُرشد التعليم، ما يُنير الطريق السليم لمخرجات التعليم، هنا ال بد و

ً فاليوم وأكثر من أي وقت مضى، باتت التربية حاجة ملحة وأساس .وهي التربية في تصويب  ا

في عصر الذكاء اليوم حن نعيش نل القادمة، وتطويع التكنولوجيا. المعرفة وإرشاد األجيا

علم أن أي حيوية والهندسة الوراثية، وكلنا ياالصطناعي، في عصر الروبوت، عصر التكنولوجيا ال

ستخدم على وجهين وهي سيف ذو حدين..، وجه للشر ووجه مكن أن تُ يتكنولوجيا أو تقنية أو مهارة 
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ق المعرفة من أجل الخير في زمن للخير، وهنا بيت القصيد.. التربية هي من يصّوب ويمهد طري

 ".deep-learningتتحدى اآلالت بالـ "

 سيداتي وسادتي، الحضور الكرام،

تها، تدرك دور التكنولوجيا والعلوم واالبتكار في أجهزاألمم المتحدة اآلن، وعبر مختلف 

وفعاليةً. ولقد تجلى تنفيذ مهامها، وذلك خدمةً لميثاقها العريق الممتد لعقود.. ليصبح أكثر إنتاجيةً 

 .2018 العام ذلك من خالل استراتيجية األمين العام بشأن "التكنولوجيات الجديدة" التي أطلقت في

، فال زالت تلعب دورها في مساعدة الدول األعضاء، وعلى كافة المستويات، من األسكواأما 

مستدامة، بالتوازي مع التقليل أجل االستفادة القصوى وتعظيم أثر وفوائد التكنولوجيا في التنمية ال

كانت مقصودة أم غير مباشرة، وذلك من  ءن اآلثار السلبية المحتملة، سواوالحد قدر المستطاع م

 خالل وضع استراتيجيات وسياسات شاملة وعملية في تحقيق هذه الغاية. 

وجيا تسخير التكنولإذا ما أتينا على مسألة لقد تحدثت عن التكنولوجيا والتعليم، ولكن 

 وتوظيف التعليم، فشبابنا اليوم هو رائد األعمال ومبتكر الحلول وهو الذي يقود التغيير.

ة، وأصبحت كلمة "لبناني" هي حزمة من يثروة لبنان الحقيقتشكل الموارد البشرية ف

 .فقط المهارات والمناعة والمرونة وليست جنسية

اطلعت على المحاور التي سيجري النقاش يُسعدني اليوم، المشاركة في هذا اللقاء الهام، لقد 

أن نضيف لمسة حول التفاعل المتبادل بين إلى ، وكلها هامة جداً بالتأكيد، ولكنني أتطلع حولها

التعليم والتكنولوجيا، كيف تؤثر التكنولوجيا في التعليم، وكيف تتأثر به. إن رصد هذا التفاعل لهو 

 تفاعل ثنائي االتجاه.  األهمية، وهو غايةأمر في 

إن الهدف من لقائنا اليوم هو تسليط الضوء على بعض المحاور التي ال يمكن لندوة أو مؤتمر 

نحن نسلط الضوء على  حاور هي عميقة جداً وهي عمل يومي.وال حتى قمة أن تغطيها، فهذه الم

هذه الزوايا ل المحق عائلتكم، ولكنني أدعوكم الكتشاف ما قد يثير اهتمامكم..، في عملكم، في

 وتطبيق ما يتاح منها مباشرةً في مجاالتكم.

 !!!اليوم.. باتت كلمة "السرعة" تعني البطء، في زمٍن متسارع

ً وباألخص مجتمعنا اللبناني أتمنى  ً لقاًء موفقاً ومخرجات ذات فائدة لنا جميعا لكم جميعا

 الكريم.
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 د. معين حمزة
 األمين العام

 المجلس الوطني للبحوث العلمية

 

 

 

مؤسسة رفيق الحريري في فعاليات هذه الندوة التربوية التي تنظمها معاً يشرفني أن أشارك 

 بعنوان "تأثيرات التكنولوجيا الرائدة على التربية وجمهورها الشاب". األسكواو

شكل إضافة إلى العديد من المبادرات العربية واللبنانية تتأتي هذه الندوة في الوقت المناسب ل

الساعية لتحفيز التكيف مع الثورة الصناعية الرابعة وثورة الذكاء االصطناعي. فثورة الذكاء 

قد أصبحت واقعاً ال يمكن تجاهله كما لم يعد ممكناً االكتفاء بانتظار نتائجها لالستفادة  االصطناعي

 منها وكأننا مجرد مستهلكين هامشيين.

تعلمون جيداً أننا فشلنا في لعب دور أساسي في الثورة الزراعية، وفشلنا في لعب دور مهم 

االنترنت. وها نحن اآلن أمام الثورة في ثورة البخار والثورة الصناعية، واألمر عينه في ثورة 

 الصناعية الرابعة التي تختلف عن الثورات الثالث األولى.

هي مختلفة ألنها قادرة على احداث تغيير جذري في نمط حياة الناس إال أنها تتطلب تغيير 

ان مفاهيم التعليم بكل مراحله، ما قبل الجامعي والجامعي، لكي نهيئ أبناءنا من الشابات والشب

لنوعية وظائف وفرص العمل مختلفة عما هي عليه اآلن. فالمنظمات العالمية التي تستطلع آفاق 

االقتصاد وفرص العمل المجدية تنشر بشكل شبه يومي لوائح الوظائف والمهن والحرف التي 

سوف تندثر خالل السنوات العشر القادمة، ولوائح المهن الجديدة التي سوف تكون متاحة لكل فئات 

المجتمع، ولكل دولة دون استثناء. إن التحدي إذن يتمثل بتعزيز قدرتنا على التكيف ومواكبة الثورة 

الصناعية الرابعة، وهذا ما سيتناوله المحور األول للندوة عبر مداخلتي الدكتور فؤاد مراد واألب 

اء، كل في مجاله سليم كاش ممثالً بالدكتور فادي الحاج. يتبعه حوار يشارك فيه ثالثة خبراء أكف

وفي معالجة مسألة اليوم التي تشكل تحدياً أساسياً للتربية ولفرص العمل. وهم الدكتور فادي الجميل 

رئيس جمعية الصناعيين، السيدة لمياء مبيض مديرة المعهد المالي والسيد بسام جلغا وهو مخترع 

 ومدير تنفيذي لشركة رودي تيونر. 

 .األسكواد مراد مدير رئيسي للتكنولوجيات الرائدة في لن أطيل بداية مع الدكتور فؤا
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 د. فؤاد مراد
 للتكنولوجيات الرائدة يمدير رئيس

 (األسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )
 

 

 aالتكنولوجيات المتقدمة: قفزة نوعية إلى األلفية الثالثة

يشههههد العهههالم تقهههدماً لهههم يسهههبق لهههه مثيهههل فهههي التكنولوجيههها واالبتكهههار، ويعهههود للتسهههارع فهههي 

شهههههههبكات ومراكهههههههز البيانهههههههات، وشهههههههبكات الحّساسهههههههات بالالقهههههههدرة الحاسهههههههوبية الموصهههههههولة 

 واالستشعار. 

. علمهههاً bويمكهههن تعريهههف التكنولوجيهههات المتقدمهههة وتحديهههد شهههكلها حسهههب البيئهههة والسهههياق

لتحفيهههههز النمهههههو االقتصهههههادي المسهههههتدام والتنميهههههة  يح فرصهههههة فريهههههدةأن تكنولوجيهههههات اليهههههوم تتههههه

 االجتماعية.

، إلهههى بهههروز cلقهههد أدت الثهههورة الصهههناعية الرابعهههة، شهههأنها شهههأن الثهههورات الهههثالث السهههابقة

تكنولوجيههههههات ومفههههههاهيم جديههههههدة. منههههههها الههههههذكاء االصههههههطناعي )الصههههههنعي( والههههههتعلم اآللههههههي، 

وتكنولوجيهههههات رصهههههد المواقهههههع )الجغرافيهههههة فضهههههائياً(، والطهههههائرات المسهههههي رة، ونظهههههم الواقهههههع 

االفتراضهههههي، والتكنولوجيهههههات الحيويهههههة، والطباعهههههة متعهههههددة البعهههههد، والتكنولوجيههههها النانويهههههة، 

عصههههبونية، والتكنولوجيهههها الخضههههراء وغيرههههها مههههن التكنولوجيههههات التههههي تنتشههههر والتكنولوجيهههها ال

فهههي العهههالم بسهههرعة تفهههوق قدرتهههه االسهههتيعابية، سهههواء مهههن ناحيهههة المضهههمون أو اإلدارة. وتُعهههدّ 

                                                           
a       المرجع دراسة للكاتب بعنوان "التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة: استحداث فرص العمل الالئق وتمكين

الشباب في البلدان العربية". قدمت في الدورة الثالثين للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

  2018حزيران  28-25بيروت 
b. Ramalingam, B. and others, Ten Frontier Technologies for International Development, 

p. 10. 

c. من والثالثة الكهربائية، الطاقة من والثانية البخارية، الطاقة من األولى الصناعية الثورة انطلقت 
 اإلنتاج. ألتمتة المعلومات وتكنولوجيا اإللكترونيات
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هههد ا لثهههورة الصهههناعية الرابعهههة األسهههرع علهههى اإلطهههالق مهههن حيهههث االبتكهههارات التكنولوجيهههة، وتَع 

 .dاالنتقال إلى مستقبل أكثر استدامة بتخطي التنمية التقليدية وتسريع

تُحههههههد ث التكنولوجيههههههات الرائههههههدة تحههههههوالت ملموسههههههة فههههههي االقتصههههههادات والمجتمعههههههات، 

ويمكنههههها أن تكهههههون عهههههامالً مهههههن عوامهههههل التغييهههههر المثمهههههر الهههههذي يعهههههّزز األههههههداف اإلنمائيهههههة. 

وانين وتتهههزامن الفوائهههد الموعهههودة للتكنولوجيههها مهههع تهديهههدات محتملهههة تتطلهههب مواجهتهههها وضهههع قههه

حكوميههههة فعّالههههة، وتعههههاون أطههههراف متعههههددة علههههى الصههههعيد الههههدولي. ويجههههب موازنههههة مكاسههههب 

اإلنتاجيهههة المتوقعهههة مهههن التكنولوجيههها مهههع توزيهههع عهههادل للمنهههافع، مهههن خهههالل المشهههاركة الشهههاملة 

علهههى مسهههتوى المجتمهههع، ذلهههك أن التكنولوجيهههات قهههد تفهههاقم الالمسهههاواة بهههين البلهههدان وضهههمن البلهههد 

 .eيح حدوث نزاعات خطيرة جديدةالواحد، وأن تت

وللتكنولوجيهههها أدوار عههههدة، فهههههي أداة تمكههههين، وتيسههههير، ومنّصههههة إيصههههال الصههههوت. وهههههي 

تنضهههههوي علهههههى وسهههههائل فعالهههههة لزيهههههادة اإلنتاجيهههههة والمنعهههههة، وال سهههههيما فهههههي إعهههههادة اإلعمهههههار 

واإلغاثهههة؛ والحوكمهههة الشهههاملة والمصهههالحة؛ وعهههودة الالجئهههين والتأهيهههل؛ وإيجهههاد فهههرص العمهههل 

 إعادة التدريب للنساء خصوصاً والشباب عموماً؛ وتحقيق أمن المياه والطاقة والغذاء؛و

ولزيهههادة األثهههر اإليجهههابي والبنّهههاء للتكنولوجيههها علهههى المجتمهههع، وتجنّهههب النتهههائج السهههلبية أو 

دعهههم معرفهههة التكنولوجيهههات الرائهههدة واالبتكهههارات وفهمهههها،  المرحلهههة األولهههىالضهههارة ينبغهههي فهههي 

اسههتباقية، وال سههيما فههي الفتههرة الحاليههة التههي تشهههد ابتكههارات مزعزعههة بفضههل لوضههع سياسههات 

ازديهههاد قهههدرات تكنولوجيههها الحوسهههبة وآثارهههها علهههى نمهههو اإلنترنهههت، واالتصهههاالت، والبيانهههات، 

والقطاعهههات الحيويهههة مثهههل الرعايهههة الصهههحية وعلهههوم الحيهههاة والزراعهههة والميهههاه والطاقهههة. وفهههي 

عمههههالت اإللكترونيههههة، اسههههتناداً إلههههى تقنيههههة السالسههههل الكتليههههة التقلبههههات األخيههههرة فههههي أسههههعار ال

(Blockchain) خيهههر مثهههال علهههى التحهههديات التهههي تواجههههها الحكومهههات، والتهههي اتخهههذ معظمهههها ،

أثنهههاء التقلهههب الشهههديد ألسهههعار السهههوق. وعلهههى الهههدول العربيهههة أن تتجنهههب قهههدر  موقهههف المشهههاهد

 جابيات التكنولوجية.اإلمكان تبني سياسات ردود األفعال تجاه هذه اإلي

إعهههههداد المجتمههههع السههههتخدام االبتكههههارات والتكنولوجيهههههات  المرحلههههة الثانيههههةوينبغههههي فههههي 

النهههاس فهههي الهههتعلم. لهههذلك يجهههب أن يهههوفر  الجديهههدة. فاإلنترنهههت علهههى سهههبيل المثهههال تغيهههر طريقهههة

 المزيد من التعليم الفني والبحث التطبيقي.    قطاع التعليم 

تحضهههههير المجتمهههههع السهههههتخدام التكنولوجيهههههات الجديهههههدة، إلدارة  المرحلهههههة الثالثهههههةوتشهههههمل 

اآلثهههار التكنولوجيهههة بطريقهههة مالئمهههة. ولعهههل ههههذه المرحلهههة ههههي األصهههعب. فمهههن السههههل نسهههبياً 

                                                           
d.  PricewaterhouseCoopers (PwC), Fourth Industrial Revolution for the Earth: 

Harnessing the 4th Industrial Revolution for Sustainable Emerging Cities (2017), p. 2. 

Available from https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/assets/4ir-for-the-earth.pdf. 

e.  Independent Commission on Multilateralism, “The Impact of new technologies on 
peace, security and development” (2016), p. 10. Available from 

https://www.icm2016.org/IMG/pdf/new_tech_paper.pdf. 
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فهههههم التكنولوجيهههها باعتبارههههها مجموعههههة مههههن المههههدخالت الجديههههدة إلههههى النظههههام التعليمههههي، لكههههن 

وينبغهههي إيهههالء االهتمهههام للمعهههايير، التحهههدي يكمهههن فهههي تغييهههر طريقهههة المجتمهههع فهههي التصهههرف. 

واألنظمهههههة والسياسهههههات ذات الصهههههلة بهههههإدارة التكنولوجيههههها وتطبيقاتهههههها. ففهههههي مجهههههال الرعايهههههة 

الصهههحية علهههى سهههبيل المثهههال، يجهههب إدراج األدويهههة والعالجهههات المسهههتجدة فهههي النظهههام الصهههحي 

 بشكل مستمر. ويمكن للرعاية الصحية عن بعد تسريع هذا التحول.

االسهههتفادة مهههن سهههلطة الحكومهههة والمؤسسهههات الموثوقهههة لزيهههادة  ة الرابعهههةالمرحلهههوتشهههمل 

الفعاليهههة فهههي اسهههتخدام التكنولوجيههها واالبتكهههار والحصهههول علهههى التكنولوجيههها، وسهههعرها، وأمنهههها، 

ومههههدى مالءمتههههها. وعلههههى الحكومههههات الحههههد مههههن هجههههرة األدمغههههة، وتقيههههيم دور االبتكههههار فههههي 

السياسهههات ذات الصهههلة. وقهههد اقترحهههت اللجنهههة  تحقيهههق مصهههلحة المجتمهههع، ووضهههع آليهههة لصهههياغة

( إطههههاراً لسياسههههات االبتكههههار لتحقيههههق التنميههههة األسههههكوااالقتصههههادية واالجتماعيههههة لغربههههي آسههههيا )

. ويههوفر هههذا اإلطههار fالمسههتدامة الشههاملة فههي المنطقههة العربيههة، يمكههن أن يههؤدي دور هههذه اآلليههة

اتههههها لصههههياغة سياسههههات ابتكههههار مبههههادئ توجيهيههههة يمكههههن للحكومههههات أن تكيّفههههها حسههههب احتياج

فعالههههة، مههههن خههههالل التركيههههز علههههى الرؤيههههة واألهههههداف، ونظههههم االبتكههههار الوطنيههههة، وأصههههحاب 

 المصلحة.

 في الدول العربية تنمية المستدامةتحديات ال

تهههرتبط تحهههديات التنميهههة المسهههتدامة بالسهههياق المحلهههي. ففهههي معظهههم البلهههدان العربيهههة، يتسهههبب 

ومهههها يرافقههههه مههههن نههههدرة المههههوارد وآثههههار تغيّههههر المنهههها ، بتفههههاقم ارتفههههاع معههههدل النمههههو السههههكاني 

المشهههاكل وتزايهههد الصهههعوبات التهههي يواجههههها صهههانعو السياسهههات. ويهههزداد ههههذا الوضهههع سهههوءاً 

 بفعل التحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة العربية.

 شباب محبط: هل في التكنولوجيا ما يبعث األمل؟ -1

الهههذين بلغهههوا مسهههتويات مرتفعهههة مهههن  تطهههالالبطالهههة فهههي معظهههم البلهههدان العربيهههة و تنتشهههر

التعلهههيم. وتتهههأثر الشهههابات أكثهههر مهههن الفئهههات األخهههرى بأزمهههة البطالهههة فهههي المنطقهههة، بغهههض النظهههر 

ل أعلهههى معهههدالت البطالهههة فهههي أوسهههاط الفئهههات األكثهههر  عهههن مسهههتواهّن العلمهههي. وكثيهههراً مههها تُسهههج 

المحهههدودة لليهههد العاملهههة المهههاهرة، وال سهههيما مهههن النسهههاء. ومهههع أن تعلّمهههاً بسهههبب فهههرص العمهههل 

، ال تهههزال إمكانهههاتهم غيهههر gفهههي المائهههة مهههن سهههكان المنطقهههة العربيهههة دون سهههن الثالثهههين 60قرابهههة 

، ممهههها يثيههههر اإلحبههههاط وخيبههههة األمههههل. والتعلههههيم، الههههذي يُفتههههَرض أن يوّسههههع الخيههههارات مسههههتثمرة

لهههم يحقهههق مههها حملهههه مهههن وعهههود. وللحكومهههات دور  فهههي ويزيهههد النشهههاط االقتصهههادي واالجتمهههاعي، 

                                                           
f. E/ESCWA/TDD/2017/1. 

g.   أيضا   يتضمن التقرير اهذ ولكن   عاما   25-14 هي للشباب العمرية الفئة المتحدة، األمم لتعريف وفقا 
  أخرى عمرية فئات
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. hتشهههجيع المهههواطنين األكثهههر إبهههداعاً وتعلّمهههاً علهههى ابتكهههار تكنولوجيهههات جديهههدة وتطبيقهههات ممكنهههة

 2. ويبههههيّن الشههههكل 2017انتشههههار معههههدالت البطالههههة فههههي البلههههدان العربيههههة لعههههام  1ويبههههيّن الشههههكل 

فهههي  األسهههكواعامهههاً(. وورد فهههي تقريهههر  24-15نسهههبة البطالهههة لهههدى الشهههباب )مهههن الفئهههة العمريهههة 

 .iفي المائة من الشباب المؤهلين عاطلون عن العمل 30، أن 2014عام 

 معدالت البطالة في عدد من البلدان العربية-1الشكل 

 

 
 .2018شباط/فبراير  15، في http://data.un.org، : باالستناد إلى بيانات األمم المتحدةالمصدر      

 

 معدل بطالة الشباب في المنطقة العربية-2الشكل 

 

 
 ، : باالستناد إلى بيانات البنك الدوليالمصدر   

   data.worldbank.org/indicator  2018شباط/فبراير  15، في. 

 

                                                           
h.    الفئات، وجميع المهارات مختلف تناسب عمل فرص إلتاحة الحوافز تقديم في أيضا   دور   للحكومات 

 من أيضا   هي تستفيد لكي حرمانا   األكثر االجتماعية للفئات المساواة قدم على الجيد التعليم إتاحة وفي
 التكنولوجية. الثورة

i. E/ESCWA/EDGD/2014/2. 
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مليهههون شهههاب  60وتتفهههاقم المشهههكلة عنهههد تحليهههل بطالهههة الشهههباب. وتشهههير التقهههديرات إلهههى أن 

. jوشهههابة فهههي المنطقهههة العربيهههة سهههيبحثون عهههن فهههرص اقتصهههادية فهههي األعهههوام الثالثهههين المقبلهههة

بأعههههدادهم المتزايههههدة مههههن دون تحفيههههز االبتكههههار بطالههههة الشههههباب تضههههخم وال يمكههههن التصههههدي ل

وريههههادة األعمههههال والمنظومههههات المنتجههههة الجديههههدة. وإن لههههم يبههههادَر إلههههى إيجههههاد حلههههول دائمههههة، 

سهههيكون العديهههد مهههن الشهههباب والشهههابات عرضهههةً لالنخهههراط فهههي القطهههاع غيهههر النظهههامي الهههذي 

 نف خارج القانون.يفتقر إلى االستقرار. وقد يتحّول بعضهم إلى ضحايا أو مرتكبين للع

الوظهههائف لتحهههل محهههل  أتمتهههة بعهههض تهههؤدي إلهههىالتكنولوجيهههات المتقدمهههة أن ومهههن الواضهههح 

ليلية ـرز الحاجهههة إلهههى وظهههائف تحهههـامهههاً ومهنهههاً جديهههدة سهههتُتاح لإلنسهههان وستبهههمه كهههنّ ن، لـالعامليههه

وتشهههاورية يقهههوم بهههها. وقهههد يهههؤدي ذلهههك إلهههى الحهههد مهههن البطالهههة المتزايهههدة فهههي أوسهههاط خّريجهههي 

التعلهههيم العهههالي فهههي المنطقهههة. فالعديهههد مهههن الشهههبان والشهههابات المههههرة يغهههادرون المنطقهههة العربيهههة 

سههههنوياً سههههعياً وراء فههههرص أفضههههل فههههي الخههههارج. وقههههد يسههههاعد تطههههوير القطاعههههات باسههههتخدام 

رائهههدة، إلهههى جانهههب تقهههديم الحهههوافز المالئمهههة فهههي السهههوق، علهههى تثبيهههت الشهههباب التكنولوجيهههات ال

فهههي أوطهههانهم وجهههذب المغتهههربين ذوي المههههارات وإعهههادتهم إلهههى المنطقهههة، فيسههههمون بمزيهههد مهههن 

قطهههاع ريهههادة األعمهههال فهههي المنطقهههة العربيهههة، وال سهههيما  األسهههكواالتغييهههر التكنولهههوجي. وتشهههّجع 

قطهههاع معالجهههة الحاجهههات االجتماعيهههة التهههي تنشهههئ وظهههائف فهههي أوسهههاط الشهههباب. ويشهههمل ههههذا ال

 جديدة، كما تتيح الفرصة لإلسهام في التنمية المستدامة الشاملة للمجتمعات والبلدان.

ووكهههاالت األمهههم المتحهههدة فهههي المنطقهههة العربيهههة علهههى إجهههراء إصهههالحات  األسهههكواوتشهههّجع 

عمريهههههة أو االجتماعيهههههة فهههههي قطهههههاع التعلهههههيم تهههههزّود األطفهههههال والشهههههباب مهههههن جميهههههع الفئهههههات ال

بالمههههارات التهههي يتطلبهههها االقتصهههاد الحهههديث. وال تهههزال إتاحهههة فهههرص العمهههل والتهههدريب الالئقهههة 

 أولويةً في المنطقة.

 دور المرأة المهمش: هل في التكنولوجيا ما يسّهل التمكين؟ -2

أحهههرزت المهههرأة تقهههدماً مهمهههاً فهههي المنطقهههة العربيهههة فهههي األعهههوام الخمسهههين الماضهههية، لكهههن 

عوائهههق ال تهههزال عديهههدة.  وتسهههاعد التكنولوجيههها النهههاس علهههى تحسهههين نوعيهههة حيهههاتهم وقهههدرتهم ال

الشههههرائية. ولههههها العديههههد مههههن األدوار الهامههههة فههههي مجههههال تحسههههين المسههههاواة بههههين الجنسههههين فههههي 

 المنطقة، وتأمين االتصال بين النساء، وتمكينهّن.

 يا؟أصحاب االحتياجات الخاصة: هل يمكن الوصول إلى التكنولوج -3

 الخاصهههة ذوي االحتياجهههات  حصهههولاليهههوم لتحسهههين  االبتكهههارات التكنولوجيهههة  دَم ـتُستخههه

علههههى الحمايههههة االجتماعيههههة مههههن خههههالل المواقههههع اإللكترونيههههة التههههي يسهههههل ولوُجههههها، وقواعههههد 

                                                           
j.   المنطقة في عاما (24-15 العمرية الفئة )من الشباب عدد بلغ المتحدة، األمم بيانات ألحدث وفقا 

 وأن 2030 عام في مليون 92 إلى العدد هذا يرتفع أن ويُتوقَّع .2015 عام في مليون 71.6 العربية
 .2050 عام بحلول ماليين 104 يتجاوز
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البيانههههات الموّحههههدة للمسههههتفيدين. أمهههها االبتكههههارات األخههههرى، مثههههل الكراسههههي المتحركههههة لصههههعود 

السههههاللم، وأجهههههزة القههههراءة الرقميههههة الحديثههههة بلغههههة "بريههههل"، وأجهههههزة االتصههههال التههههي يمكههههن 

كههههة العينههههين، واألطههههراف االصههههطناعية اآلليههههة، فتسههههاعد األشههههخاص الههههتحكم بههههها بواسههههطة حر

ذوي االحتياجهههات الخاصهههة علهههى تحسهههين نوعيهههة حيهههاتهم، والتغلهههب علهههى الكثيهههر مهههن الحهههواجز 

 التي تمنعهم من الدراسة أو العمل.

 شريحة الفقراء: هل يجدون عوناً في االبتكار وريادة األعمال؟ -4

نسههبة ليسههت بالبسههيطة مههن السههكان دون خههط الفقههر فههي العديههد مههن البلههدان العربيههة تعههيش 

، يطهههال الفقهههر 2017الهههوطني. واسهههتناداً إلهههى التقريهههر العربهههي حهههول الفقهههر المتعهههدد األبعهههاد لعهههام 

فههههي المائههههة مههههن السههههكان، مهههها يعنههههي أنهههههم  40.6فههههي البلههههدان العشههههرة التههههي شههههملتها الدراسههههة 

كافيهههة، ومهههن أصهههول ضهههرورية التغذيهههة المهههن محرومهههون مهههن الخهههدمات الصهههحية والتعليميهههة، و

. ويمكهههن للبلهههدان العربيهههة تسهههخير التكنولوجيههها للتصهههدي kالعهههيشكالمعلومهههات، والتنقهههل، وسهههبل 

 للفقر المدقع ولمعالجة مسبباته على نطاق أوسع في المجتمع.

ولتمكهههين التكنولوجيههها مهههن أداء ههههذا الهههدور، البهههد مهههن إعهههداد السياسهههات والبهههرامج المناسهههبة 

وتحليهههل البيانهههات الضهههخمة وقواعهههد البيانهههات اإلداريهههة، وإنشهههاء المنصهههات التهههي تشهههمل تطهههوير 

التكنولوجيههههة لههههدعم صههههانعي القههههرار، وتعزيههههز جههههودة خههههدمات التعلههههيم والصههههحة وتوفرههههها؛ 

وتعزيهههز الحوكمهههة، وزيهههادة الشهههفافية والكفهههاءة فهههي اإلنفهههاق العهههام علهههى بهههرامج الحهههد مهههن الفقهههر. 

لتكنولوجيههههها الرقميهههههة وتهههههوفير التعلهههههيم المناسهههههب ويمكهههههن أن تسهههههتفيد البلهههههدان العربيهههههة مهههههن ا

للمههههواطنين باللهجههههات المحليههههة، واالسههههتثمار فههههي التكنولوجيهههها المتعلقههههة بكفههههاءة الطاقههههة والميههههاه 

والزراعهههة المسهههتدامة لتلبيهههة الحاجهههات األساسهههية.  وبتحفيهههز الممارسهههات االبتكاريهههة المجتمعيهههة 

افحهههة الفقهههر وتحقيهههق التنميهههة المسهههتدامة لمعالجهههة التحهههديات المحليهههة، يمكهههن المسهههاهمة فهههي مك

علههههى المسههههتوى المحلههههي. وفههههي بعههههض الحههههاالت، يمكههههن توسههههيع نطههههاق المبههههادرات االبتكاريههههة 

لتطهههال . lالتهههي نجحهههت محليهههاً أو نقلهههها إلهههى مجتمعهههات أخهههرى، وههههذا مههها يوّسهههع نطهههاق تأثيرهههها

 طبيعية مستنفدة. موارد

 وجيا المبتكرة؟موارد طبيعية مستنفدة: هل من حلول تسخر التكنول -5

تتهههأثر إدارة المهههوارد بعناقيهههد )مجمعهههات( التكنولوجيههها الرئيسهههية التهههي تهههؤدي دوراً حاسهههماً 

 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتزايههههد االبتكههههارات فههههي مجههههال الطاقههههة النظيفههههة والمصههههادر البديلههههة للطاقههههة، وهههههذا مهههها 

إلهههى أن التكنولوجيههها تهههدعم الهههنهج يخفهههف االعتمهههاد علهههى الوقهههود األحفهههوري. وتجهههدر اإلشهههارة 

 القائم على الترابط في تخطيط موارد المياه والطاقة والغذاء وإدارتها.

                                                           
k. E/ESCWA/EDID/2017/2. 

l. E/ESCWA/TDD/2017/Technical Paper.5. 
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 قرصنة متفّشية: أيَّ معضالت يمكن أن تحلّها التكنولوجيا؟ -6

ينطهههوي مجتمهههع المعلومهههات، واقتصهههاد المعرفهههة، والمهههدن الذكيهههة، وانترنهههت األشهههياء علهههى 

مهها هههو رقمههّي ومتصههل بالشههبكة العالميههة. ويسههود القلههق  خطههر ماثههل وغيههر منظههور يُحههدق بكههل

العهههالم كلهههه. ووفقههههاً إلحصهههاءات جديهههدة، تتعههههّرض البلهههدان العربيهههة لهجمههههات إلكترونيهههة تفههههوق 

. وقهههد أدّى ذلهههك إلهههى زيهههادة االسهههتثمار mفهههي المائهههة مههها تتعهههّرض لهههه سهههائر بلهههدان العهههالم 6بنسهههبة 

قتضههههي ضههههرورة مضههههافرة الجهههههود لفهههههم المحلههههي فههههي تكنولوجيهههها األمههههن السههههيبراني. وهههههذا ي

التكنولوجيههههات األساسههههية، وتحليههههل آثارههههها فههههي األجلَههههيةن الطويههههل والقصههههير، وكيفيههههة تكييفههههها 

 المناسب مع حاجات المجتمعات المحلية.

وكمههههها ال يخفهههههى، يمكهههههن إسهههههاءة اسهههههتخدام التطهههههورات التكنولوجيهههههة الهائلهههههة وتعهههههريض 

لهههههذا الجانههههب المظلههههم مههههن التكنولوجيهههها، المجتمعههههات إلههههى مخههههاطر غيههههر متوقعههههة. وللتصههههدي 

ينبغههههي علههههى الحكومههههات البههههدء بتحديههههد مههههواطن الضههههعف واالسههههتغالل المحتملههههة، ومعالجتههههها 

بالتشهههههريعات، والتكنولوجيهههههات، والمنهههههاهج التعليميهههههة، وبهههههأدوات لهههههدرء المخهههههاطر المحتملهههههة 

 وإزالتها.

بهههاألمن السهههيبراني وقهههد أعهههدّت بلهههدان عربيهههة مجموعهههة مهههن القهههوانين واألنظمهههة المتعلقهههة 

فهههي العقهههد الماضهههي. ولكهههّن ههههذا المجهههال ينطهههوي علهههى تهديهههدات تتغيهههر باسهههتمرار، وتسهههتدعي 

التحسهههين والمراجعهههة. وأنشهههأ عهههدد مهههن بلهههدان المنطقهههة مراكهههَز متخصصهههة للتعامهههل مهههع ههههذه 

التهديهههدات، وال سهههيما مواجههههة عمليهههات القرصهههنة التهههي تتعهههرض لهههها المنطقهههة بشهههكل مرعهههب، 

 الحسابات المصرفية بشتى أنواعها وصوالً إلى المشاريع الوطنية. والتي تستهدف

 األولويات اإلنمائية في الدول العربية

مهههع المخهههاطر المهههذكورة، ونهههدرة المهههوارد فهههي بعهههض البلهههدان العربيهههة وضهههعف إدارتهههها 

فههههي الههههبعض اآلخههههر، البههههد مههههن وضههههع سههههلّم أولويههههات مههههدّعم بالتكنولوجيهههها يشههههمل المواضههههيع 

 اآلتية:

I. الالئق العمل 

يشهههّكل العمهههل الالئهههق أولويهههة علهههى جهههدول أعمهههال البلهههدان، ففوائهههده مضهههاعفة ال تقتصهههر 

علهههى المجهههال االقتصهههادي فحسهههب، بهههل تشهههمل أيضهههاً ضهههمان االسهههتقرار االجتمهههاعي والسياسهههي. 

ويمكهههن أن تسههههم التكنولوجيههها فهههي النمهههو االقتصهههادي، مهههن طريهههق اسهههتخدام التكنولوجيههها التهههي 

                                                           
m.  PwC, A False Sense of Security? Cybersecurity in the Middle East (2016), p.4. 

Available from https://www.pwc.com/m1/en/publications/documents/middle-east-

cyber-security-survey.pdf. 
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وبهههنفس الوقهههت أعلهههى حهههد ممكهههن  nكهههن مهههن اإلربهههاك فهههي أسهههواق العمهههلتتسهههبّب بهههأدنى حهههدّ مم

 لإلنتاجية المجتمعية واالقتصادية المعززة بالتكنولوجيا.

وعليهههههه، ينبغهههههي تحليهههههل مههههههارات السهههههكان الهههههذين بلغهههههوا سهههههن العمهههههل، وتحديهههههد عهههههدد 

األشهههخاص القهههادرين علهههى تعلّهههم مههههارات جديهههدة، وأنهههواع الهههنُظم التهههي تسهههمح باالسهههتفادة مهههن 

تاجيههههة الشههههباب وتحسههههينها، فضههههالً عههههن المهههههارات التههههي يكثههههُر عليههههها الطلههههب. ففههههي أمريكهههها إن

الشهههمالية، وأوروبههها، وشهههرق آسهههيا، والهنهههد علهههى سهههبيل المثهههال، أصهههبحت مهنهههة تحليهههل البيانهههات 

. وقهههد يكهههون الحهههال كهههذلك فهههي oضهههمن الوظهههائف الخمهههس األولهههى مهههن حيهههث نمهههو فهههرص العمهههل

لقريههب، فههي ضههوء النمههو المّطههرد فههي المحتههوى العربههي الرقمههي البلههدان العربيههة فههي المسههتقبل ا

 على شبكة اإلنترنت.

أمهها التحههدّي المشههترك اآلخههر فهههو عههدم التطههابق بههين مكههان وجههود فههرص العمههل المتاحههة 

ومكههان إقامههة البههاحثين عههن عمههل. وفههي العديههد مههن القطاعههات، تههوفر التكنولوجيهها حههال  لمشههكلة 

 للناس بالعمل عن بعد والتواصل عبر الشبكة.عدم التطابق من خالل السماح 

واسهههتحدثت أنهههواع تمويهههل جديهههدة، مدعومهههة بالتكنولوجيههها يطلهههق عليهههها اسهههم التكنولوجيههها 

، تسههههههّهل علههههههى رواد األعمههههههال الحصههههههول علههههههى رأس المههههههال باسههههههتخدام Fintechالماليههههههة 

الناشهههئة فهههي اإلنترنهههت، وههههذا مههها يسهههمح بتهههوفير رؤوس األمهههوال الالزمهههة. ولجهههأت األسهههواق 

العهههالم إلهههى ريهههادة األعمهههال باعتبارهههها ضهههرورة. وتقهههدّم منهههاطق أخهههرى مهههن العهههالم أدلّهههة دامغهههة 

علهههى أن االبتكهههار وريهههادة األعمهههال يشهههّكالن وسهههيلة واعهههدة لتوليهههد الوظهههائف علهههى نطهههاق واسهههع. 

كمههها أن لريهههادة األعمهههال آثهههار غيهههر مباشهههرة علهههى فهههرص العمهههل الوطنيهههة، تُضهههاف إلهههى آثارهههها 

تماعيههههة والثقافيههههة. فأنشهههههطة ريههههادة األعمهههههال متفاوتههههة ومتنوعههههة، يمكهههههن أن تبههههدأ بهههههرواد االج

األعمههههال الهههههذين يعملههههون لحسهههههابهم الخههههاص بمشهههههاريع متناهيههههة الصهههههغر، لتصههههل إلهههههى رواد 

 األعمال االجتماعيين الذين يخدمون في عملهم مصلحة المجتمع.

إلهههى درجهههة معقولهههة، يشهههارك فيهههه ويُعهههدّ قطهههاع ريهههادة األعمهههال فهههي البلهههدان العربيهههة قويّهههاً 

فهههي المائهههة مهههن السهههكان العهههاملين، وههههي نسهههبة أعلهههى بكثيهههر مهههن نسهههب ألمانيههها، أو  13نحهههو 

 الواليات المتحدة األمريكية، أو اليابان.

غيهههر أّن ريهههادة األعمهههال فهههي المجهههال التكنولهههوجي فهههي المنطقهههة العربيهههة مههها زالهههت تعتمهههد 

ل الغههههرب، أو علههههى مههههدخرات المغتههههربين بشههههكل كثيههههف علههههى رأس المههههال المحّصههههل فههههي دو

العهههههرب الهههههذين اكتسهههههبوا خبهههههرة دوليهههههة فهههههي أمهههههاكن مثهههههل وادي السهههههليكون، أو بوسهههههطن، أو 

 نيويورك، أو لندن.

                                                           
n. .E/ESCWA/EDID/2017/WP.7 

o.  PwC, “What’s next for the data science and analytics job market?” (n.d.). Available 
from https://www.pwc.com/us/en/library/data-science-and-analytics.html (accessed 

January 2018). 
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وتجههههدر اإلشههههارة إلههههى أن التمويههههل لههههيس شههههرطاً إلطههههالق االبههههداعات الشههههبابية المعههههززة 

االبهههداعات التكنولوجيهههة بالتكنولوجيههها فكثيهههر منهههها بحاجهههة إلهههى تمويهههل بسهههيط أو بهههذري كمههها أن 

 رج المنظومات الرسمية للتكنولوجيا واالبتكار.ايمكن أن تتم خ

عامهههاً أن  25و 3وال بهههدّ لقطهههاع التعلهههيم الرسهههمي الهههذي يضهههّم طالبهههاً تتهههراوح أعمهههارهم بهههين 

يههههؤدّي دوره ويسههههاعد علههههى تزويههههد عّمههههال المسههههتقبل بالمهههههارات المطلوبههههة، كمهههها ينبغههههي أن 

إلنتاجيهههة لضهههمان تحسهههين ههههذه المههههارات وتطبيقهههها. وبنهههاًء علهههى مههها يتعهههاون مهههع القطاعهههات ا

 سبق، يُقترح اتخاذ ثالثة تدابير أساسية في السنوات العشر القادمة.

 ، والً أ

وضههههع منههههاهج تعليميههههة قويههههة وديناميههههة لتعلههههيم مهههههارات تكنولوجيهههها المعلومههههات واالتصههههاالت  

 مبكهههرة إلعهههداد األطفهههال لممارسهههة الجديهههدة. ويمكهههن تهههدريس لغهههات البرمجهههة المناسهههبة فهههي سهههنٍ 

 مهٍن في مجال البرمجة، واستخداماتها في مهن أخرى.

 ً  ،ثانيا

فتهههرات تدريبيهههة وبهههرامج الهههتعلّم التجريبهههي ضهههمن القطهههاع، ألن المهههدارس والجامعهههات سهههتحتاج ادمهههاج  

إلهههى المسهههاعدة لتطهههوير المنهههاهج بالسهههرعة التهههي تتطهههّور بهههها التكنولوجيههها. وقهههد اسهههتُخدمت ههههذه الهههنُهج 

علهههى مههههدى عقهههود فههههي أمريكههها الشههههمالية وأوروبههها، عّرفههههت خاللهههها الطههههالب والمعلّمهههين علههههى أحههههدث 

وجيهههههات المسهههههتخدمة فهههههي مكهههههان العمهههههل. ويتعهههههيّن علهههههى الحكومهههههات أن تعهههههّزز ههههههذه البهههههرامج، التكنول

فتسهههتخدم سهههلطتها للجمهههع بهههين الشهههركات الكبهههرى المحليهههة أو الدوليهههة التهههي تمهههارس األعمهههال التجاريهههة 

فههي بلهههدانها، والجامعهههات والمؤسسهههات التعليميهههة المحليهههة. ولمههها كانهههت التكنولوجيهههات الرائهههدة تعتمهههد علهههى 

حليهههل العلمهههي والخوارزميهههات الرياضهههية، فهههإن دراسهههة العلهههوم والتكنولوجيههها والهندسهههة والرياضهههيات الت

أمههههر شههههديد األهميههههة فههههي البلههههدان المتقدمههههة، لتحقيههههق الحههههد األقصههههى مههههن فوائههههد اسههههتخدام التطبيقههههات 

ن المتقدمهههة. ويشهههّكل المتخّرجهههون فهههي مجهههال العلهههوم والتكنولوجيههها والهندسهههة والرياضهههيات فئهههة كبيهههرة مههه

، وينبغههي اسههتثمار ذلههك علههى 3المجتمههع فههي العديههد مههن الههدول العربيههة، علههى النحههو المبههيّن فههي الرسههم 

 .النحو األمثل ضمن دورة البحث والتطوير واالبتكار
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أعهههداد المتخهههرجين فهههي مجهههال العلهههوم والتكنولوجيههها والهندسهههة والرياضهههيات فهههي عهههدد مهههن  -3الشهههكل 

 البلدان العربية

 

 
  http://data.un.orgباالستناد إلى بيانات من معهد اليونسكو لإلحصاءات، المصدر: 

 .2018شباط/فبراير  15في 

 .2015-2014األرقام هي أحدث البيانات المتاحة وهي تعود إلى الفترة مالحظة: 

 

المتخهههرجين فهههي مجهههال العلهههوم والتكنولوجيههها والهندسهههة والرياضهههيات فهههي عهههدد نسهههبة أعهههداد  -4الشهههكل 

 من البلدان العربية إلى عدد سكانها

 

 
  http://data.un.orgباالستناد إلى بيانات من معهد اليونسكو لإلحصاءات، المصدر: 

 .2018شباط/فبراير  15في 

 .2015-2014األرقام هي أحدث البيانات المتاحة وهي تعود إلى الفترة مالحظة: 
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 ً   ،ثالثا

فههههي البلههههدان العربيههههة أن توافههههق علههههى أداء دور  ةعلههههى الشههههركات المحليههههة والشههههركات متعههههددة الجنسههههي

أكبههههر فههههي تههههدريب القههههوة العاملههههة اإلقليميههههة. ويجههههب أال تنحصههههر مسههههاهمتها بالمسههههؤولية االجتماعيههههة 

أن تشهههارك فهههي بنهههاء المجتمعهههات المحليهههة، فتكهههون جهههزءاً مهههن اسهههتراتيجية أوسهههع نطاقهههاً للشهههركات، بهههل 

إلعههادة تههدريب البههالغين مههن القههوة العاملههة. وفههي العديههد مههن البلههدان، ال يُسههتفاد بالشههكل الكههافي مههن نسههبة 

 كبيهههرة مهههن خريجهههي الكليهههات. لهههذلك، ال بهههدّ مهههن إعهههادة تهههدريبهم علهههى اسهههتخدام التكنولوجيههها الجديههههدة،

كلغهههات البرمجهههة ووسهههائل التواصهههل االجتمهههاعي للمسهههّوقين. ومهههن شهههأن العمهههل واالسهههتثمار المسهههؤول 

 اجتماعياً أن يعودا بفوائد إيجابية على المجتمع، باإلضافة إلى األرباح التجارية.

II. التنويع االقتصادي 

األنشههههطة تحتهههاج المنطقههههة إلههههى تغييههههرات للتغلّههههب علههههى مشههههكلة اإلنتاجيههههة الضههههعيفة السههههائدة فههههي 

، ولتوليهههد الماليهههين مهههن فهههرص العمهههل الجديهههدة pاالقتصهههادية التهههي يغلهههب عليهههها الطهههابع غيهههر النظهههامي

للشهههباب، فضهههالً عهههن تحسهههين حصهههة العامهههل مهههن الهههدخل للحهههد مهههن الفقهههر. وتقّهههدم التكنولوجيههها واالبتكهههار 

كمههها يقلّهههل مهههن حلهههوالً مبتكهههرة ضهههمن إطهههار السياسهههات الصهههناعية للتحهههّول الهيكلهههي والوظهههائف المنتجهههة، 

اآلثهههار المرب كهههة التهههي قهههد تخلّفهههها التكنولوجيههها. وتسهههاعد بعهههض التكنولوجيهههات الرقميهههة فهههي تحقيهههق المزيهههد 

 من النمو وتولّد فرَص عمل جديدة.

ويتصههههدّر االقتصههههاد الرقمههههي اليههههوم جههههدول أعمههههال المناقشههههات المتعلقههههة بالسياسههههات العامههههة فههههي 

. ويعهههود ههههذا االهتمهههام إلهههى عهههاملين رئيسهههيين. العامهههل qقدمهههةالعديهههد مهههن البلهههدان، وخاصهههةً البلهههدان المت

األول ههههو النمهههو الهائهههل فهههي التكنولوجيهههات الرقميهههة، حيهههث يحصهههل نصهههف سهههكان العهههالم تقريبهههاً علهههى 

خهههههدمات شهههههبكة اإلنترنهههههت. وأمههههها العامهههههل الثهههههاني، وههههههو بهههههنفس القهههههدر مهههههن األهميهههههة، فههههههو أّن ههههههذه 

ي بهههدءاً مهههن التجهههارة اإللكترونيهههة، مهههروراً بالنقهههل، والتعلهههيم، التكنولوجيهههات متغلغلهههة فهههي االقتصهههاد العهههالم

 .rوالصحة، وصوالً إلى التواصل االجتماعي والعالقات الشخصية

وعلههههى البلههههدان العربيههههة التههههي تسههههعى إلههههى اعتمههههاد التكنولوجيهههها المتقدمههههة وتحههههديثها، أن تجههههري 

 إصالحات مناسبة وتستثمر الموارد في المجاالت التالية:

فهههي المائهههة مهههن النهههاتج المحلهههي  0.6تنفهههق البلهههدان العربيهههة مههها متوسهههطة  تطثثثوير.البحثثثث وال •

فهههي المائهههة فهههي منهههاطق أخهههرى  3إلهههى  2اإلجمهههالي علهههى البحهههث والتطهههوير مقارنهههة بنحهههو 

                                                           
p. E/ESCWA/EDID/2017/4. 

q. نميةوالت االقتصادي التعاون منظمة في المستوى رفيع الوزاري االجتماع في واضح بشكل ذلك تجل ى 
 من )لمزيد الرقمي. االقتصاد حول (1998 عام منذ نوعه من )الثالث 2016 حزيران/يونيو في

 أن ورغم (.http://www.oecd.org/internet/ministerial/meeting على االطالع يمكن المعلومات،
 تقدمة(،الم للبلدان منظمة )وهي االجتماع، هذا نظمت التي هي والتنمية االقتصادي التعاون منظمة
 مصر. بينها ومن المنظمة، في األعضاء غير النامية البلدان بعض إليه انضمت

r. E/ESCWA/TDD/2017/2. 
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. ومههههن األهميههههة بمكههههان إشههههراك القطههههاع sقههههادت عمليههههة التصههههنيع فههههي السههههنوات األخيههههرة

حهههوافز حكوميهههة ال تقتصهههر علهههى الخهههاص المحلهههي فهههي أنشهههطة البحهههث والتطهههوير مهههع مهههنح 

اإلعفهههاء الضهههريبي. وال بهههدّ مهههن وضهههع المزيهههد مهههن البهههرامج التهههي تعهههالج مشهههاكل الصهههناعة 

 المحلية، وتربطها بمنتجي المعارف في الجامعات وفي مراكز البحوث.

•  ً . قهههد تكهههون بعهههض تشثثثجيع القطاعثثثات الحديثثثثة حيثثثث كثافثثثة اليثثثد العاملثثثة مرتفعثثثة نسثثثبيا

مزعزعههة وتههؤدي إلههى انتقههال اليههد العاملههة مههن قطههاع آلخههر كمهها قههد  التكنولوجيههات الرقميههة

تههؤدي إلههى انقههراض بعههض الوظهههائف والمهههن وبههزو  أخههرى، وههههذا مهها يههؤثر علههى أنمهههاط 

اإلنتاجيهههة والقهههدرة التنافسهههية. ويشهههكل حجهههم ههههذه اآلثهههار، واتجاهاتهههها، وتوزيعهههها، موضهههوع 

توجيههههه الثههههورة الرقميههههة فههههي نقههههاش، علههههى غههههرار خيههههارات السياسههههة العامههههة الهادفههههة إلههههى 

االتجهههههاه المنشهههههود اجتماعيهههههاً. ومهههههن أبهههههرز األههههههداف التهههههي تهههههدفع المنطقهههههة إلهههههى اعتمهههههاد 

التكنولوجيهها، تحديهههد إمكاناتهههها فههي إيجهههاد فهههرص العمههل الالئهههق إلهههى جانههب زيهههادة اإلنتاجيهههة، 

فههههي مختلههههف المجههههاالت بمهههها فيههههها الخههههدمات الحديثههههة المتطههههّورة ذات اليههههد العاملههههة الكثيفههههة 

 نسبياً في المنطقة.

ويهههؤدي تحهههديث السياسهههات الصهههناعية إلهههى تحهههّوالت جذريهههة فهههي االقتصهههاد والمجتمهههع، إذا 

مهههها جههههرت مراعههههاة السههههمات المحههههددة لسههههوق العمههههل فههههي المنطقههههة، واسههههتخدام المههههوارد، 

 .tوالمنافسة، واالبتكارات

لهههههدى العديهههههد مهههههن بلهههههدان المنطقهههههة صهههههناديق  تسثثثثثهيل الحصثثثثثول علثثثثثى ر وس األمثثثثثوال. •

تثمارية، لكنهههها تتجهههه إلهههى االسهههتثمار أو إقهههراض األمهههوال بطريقهههة خاليهههة مهههن المخهههاطر اسههه

ولقههههاء ضههههمانات. وعلههههى المسههههتثمرين والحكومههههات توسههههيع الههههنهج المعتمههههد فههههي االسههههتثمار 

ليكهههون وسهههيلة لتحقيهههق التنميهههة االقتصهههادية ولهههيس حصهههرها فهههي العائهههدات الماليهههة القصهههوى. 

ن توجهههه العمهههل مهههن خههههالل االسهههتثمار فهههي االبتكههههار، علهههى السياسهههات الماليهههة الحكوميههههة أ

وفههي رأس المههال البشههري، وفههي البنههى األساسههية، وهههذا مهها يسههاهم فههي التنميههة التكنولوجيههة 

والتحهههّول االقتصهههادي. كمههها يمكهههن للحكومهههات تبنهههي سياسهههات تهههدعم تسههههيل الحصهههول علهههى 

 رأس المال المدعوم بهدف تشجيع االبتكار والمبتكرين.

. مهههن المتوقهههع أن يحقهههق ثمار األجنبثثثي المباشثثثر مثثثن أجثثثل تطثثثوير التكنولوجيثثثاتثثثوفير االسثثثت •

تطهههوير التكنولوجيههها فهههي المنطقهههة العربيهههة أرباحهههاً كبيهههرة نظهههراً التسهههاع مسهههاحتها. لكهههن فهههي 

غيهههاب االسهههتثمار األجنبهههي المباشهههر، تواجهههه الفهههروع المحليهههة للشهههركات الدوليهههة والشهههركات 

الشهههركاء االسهههتراتيجيين كهههي تحقهههق النجاحهههات. ومهههن الناشهههئة المحليهههة صهههعوبات فهههي إيجهههاد 

الضههههروري تشههههجيع أقههههل البلههههدان نمههههواً فههههي المنطقههههة العربيههههة )مثههههل السههههودان وموريتانيهههها 

                                                           
s. الدولي، للبنك والتطوير البحث على اإلنفاق عن بيانات                                                    

.https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?view=map  

 .2018 فبرايرشباط/ 15 في       

t. E/ESCWA/EDID/2017/4. 
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والههيمن( علههى االسههتفادة مههن بنههك التكنولوجيهها الههذي أنشههأته األمههم المتحههدة مههؤخراً فههي تركيهها 

 (.17وخاصة الهدف ) 2030والذي تم إنشاؤه لتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

فههههم وتطبيهههق قهههوانين البلهههدان  يُعهههدّ . تكييثثثل السياسثثثات التجاريثثثة والتنافسثثثية فثثثي المنطقثثثة •

مههههن أبههههرز التحههههديات اإلقليميههههة التههههي تواجههههه الشههههركات الدوليههههة. وينبغههههي تبسههههيط  العربيههههة

واسهههتقرار التشهههريعات واإلجهههراءات المتعلقهههة بتطهههوير األعمهههال والتجهههارة، لتمهيهههد الطريهههق 

 أمام المشاريع والتبادالت التكنولوجية.

يعهههههود تعزيهههههز الصهههههناعة فهههههي المنطقهههههة بهههههأثر إيجهههههابي وضهههههروري علهههههى القضهههههايا 

االجتماعيههة، ألنّههه يههؤدي إلههى تشههغيل نسههبة أكبههر مههن القههوة العاملههة، فيتحههّول أعضههاؤها إلههى 

 أفههههراد منتجههههين. ومههههن المتوقههههع أن تحقههههق القطاعههههات االجتماعيههههة، مثههههل التعلههههيم، والرعايههههة

الصههههحية القههههدر األكبههههر مههههن الفوائههههد. وسههههيكون لالبتكههههارات فههههي نظههههم الزراعههههة، وسلسههههلة 

اإلمهههداد، والتغليهههف والمحتهههوى الغهههذائي، أثهههر تحهههويلي علهههى صهههحة السهههكان فهههي المنطقهههة 

العربيههة. كمهها أن هنههاك صههناعات بازغههة يجههب االنتبههاه لههها مثههل صههناعة المحتههوى الرقمهههي 

العربيههههة قههههد أصههههبحت اآلن اللغههههة الرابعههههة علههههى العربههههي علههههى االنترنههههت حيههههث أن اللغههههة 

 .اإلنترنت

زيثثثادة الشثثثركات الناشثثثئة المحليثثثة إلنتثثثاج محتثثثوى يحفثثثغ ويثثثرّوج الثقافثثثة والل ثثثة والفنثثثون  •

فمعظهههم المحتهههوى الهههذي أنشهههئ فهههي المنطقهههة العربيهههة ههههو مهههع الشهههركات الدوليهههة.  العربيثثثة.

مرتبهههة العالميهههة الرابعهههة وعلهههى الهههرغم مهههن أن حجهههم المحتهههوى الرقمهههي العربهههي يهههأتي فهههي ال

مهههن حيهههث اللغههههة، فههههو موجهههود علههههى مواقهههع المنطقهههة العربيههههة التابعهههة لشهههركات غربيههههة. 

مليههههون دوالر أمريكههههي  580مقابههههل  Souq.comوبالفعهههل، شههههّكل اقتنههههاء أمههههازون لموقههههع 

. uأكبهههر عمليّهههة شهههرائية لشهههركة تكنولوجيهههة أُطلقهههت فهههي المنطقهههة العربيهههة 2017فهههي عهههام 

يههاهو علههى شههركة مكتههوب األردنيههة، وانطههالق شههركة كههريم للنقههل المههدعم وكههذلك اسههتحواذ 

وتتهههوفّر فهههرص هائلهههة فهههي مجهههاالت التعلهههيم، والمحتهههوى التقنهههي،  بالتكنولوجيههها إلهههى العالميهههة.

والفنهههون والتسهههويق السهههتخدام التكنولوجيههها فهههي إنشهههاء شهههركات اسهههتهالكية بمحتهههوى عربهههي 

يصههل إلههى غالبيههة المههواطنين العههرب. ومههن الممكههن أيضههاً إنشههاء مراكههز اتصههال وعمليههات 

 .Fortune 1000مة شركات تجارية محلياً، تخدم الشركات العالمية الواردة في قائ

مههن شههأن اعتمههاد نهههج واسههع النطههاق علههى مسههتوى البلههدان العربيههة  هجثثرة العمثثال المهثثرة. •

لمعالجهههة هجهههرة اليهههد والعقهههول العاملهههة المهههاهرة أن يحهههّل مشهههكلة العثهههور علهههى عّمهههال مههههرة 

فههي المنطقههة. وال بههدّ فههي هههذا اإلطههار مههن وضههع خطههٍة أفضههل للهجههرة مههن خههالل التنسهههيق 

ل بهههين الهههدول المصهههدرة للعمالهههة والمسهههتوردة لهههها مهههن أجهههل التوفيهههق بهههين المههههارات الفعههها

 الفنية والشركات التكنولوجية المتنامية.

                                                           
u.  Giles Turner and Selina Wang, “Amazon acquires Souq.com as Middle East online 

market takes off”, Bloomberg, 28 Mars 2017. Available from 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-28/amazon-wins-battle-to-buy-

middle-east-e-commerce-firm-souq-com. 
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. تشههههد المنطقهههة حاليهههاً جههههوداً وطنيهههة تثثثوفير رأس المثثثال لافكثثثار المبدعثثثة ورواد األعمثثثال •

متحهههههدة، حثيثهههههة إلنشهههههاء شهههههركات تكنولوجيهههههة ناشهههههئة فهههههي األردن، واإلمهههههارات العربيهههههة ال

وتههههونس، وقطههههر، ولبنههههان، ومصههههر، والمغههههرب، والمملكههههة العربيههههة السههههعودية. غيههههر أن 

اسهههتثمار رؤوس األمهههوال فهههي شهههركات ناشهههئة خارجيهههاً يصهههطدم بقيهههود عديهههدة. وههههذا أحهههد 

األسهههباب التهههي حالهههت دون إنشهههاء ههههذه البلههههدان لبيئهههة مؤاتيهههه للشهههركات الناشهههئة. وبمهههها أّن 

ولوجيههها واالبتكهههار يعهههود بالفائهههدة علهههى الجميهههع، فمهههن شهههأن التعهههاون فهههي مجهههال العلهههم والتكن

التصههههدي لهههههذا التحههههدي مههههن خههههالل زيههههادة االسههههتثمار العههههابر للحههههدود وتههههوفير التمويههههل 

الجمهههاعي للشهههركات التكنولوجيهههة الناشهههئة فهههي المنطقهههة العربيهههة والشهههمول المهههالي أن يطلهههق 

فهههههرد مهههههن ذوي ألهههههف  480رؤوس األمهههههوال الضهههههرورية. يعهههههيش فهههههي المنطقهههههة العربيهههههة 

غيهههر  .vتريليهههون دوالر أمريكهههي 2.5األرصهههدة الماليهههة الضهههخمة، تبلهههم ثهههروتهم اإلجماليهههة 

مليههههار دوالر فقههههط منههههها هههههي رؤوس أمههههوال مجازفههههة فههههي شههههركات ومؤسسههههات،  165أّن 

ومعظههههم رأس المههههال مخصههههص لصههههناديق ومؤسسههههات خههههارج المنطقههههة. وعلههههى صههههانعي 

فهههي البحهههث والتطهههوير تحتهههاج إلهههى رأس مهههال السياسهههات أن يهههدركوا أن عمليهههة االسهههتثمار 

 مغامر وإلى بعض الوقت لتجني ثمارها.

ويجههههدر التنويههههه بههههأن التقههههدّم التكنولههههوجي قههههد أدى إلههههى إتاحههههة أسههههواق وفههههرص جديههههدة 

لتحقيهههق تقهههدم فهههي مجهههاالت حيويهههة مثهههل الصهههحة، والتعلهههيم، والطاقهههة، والصهههناعة، واإلدمهههاج 

والبيئهههة. ويتوقهههع أن يهههؤدي تحّسهههن اإلنتاجيهههة ذلهههك إلهههى االقتصهههادي، والرعايهههة االجتماعيهههة، 

نمههو النههاتج المحلههي اإلجمههالي ومهها يههؤدي إليههه مههن فوائههد. وال بههد فههي هههذا اإلطههار مههن توزيههع 

النمهههو فهههي النهههاتج المحلهههي اإلجمهههالي بشهههكل عهههادل علهههى اليهههد العاملهههة لتفهههادي المزيهههد مهههن 

ن فههههرص وازدهههههار علههههى الالمسههههاواة، ومههههن الضههههروري نشههههر مهههها أتاحتههههه التكنولوجيهههها مهههه

ويمكههههن للمههههدن الناشههههئة ذات اإلدارة الرشههههيدة واألطههههر التنظيميههههة  .wأوسههههع نطههههاق ممكههههن

المرنهههة أن تصهههبح الشهههريك األساسهههي للشهههركات العالميهههة وللمسهههتثمرين الهههذين يتطلعهههون إلهههى 

ولعههههل مههههن المنطقههههي أن تبههههدأ البلههههدان العربيههههة بالتكنولوجيههههات  .xعههههرض حلههههول جريئههههة

الرائههههدة المتههههوفرة وسهههههلة التطبيههههق، نظههههراً لعههههدم تههههوفر نظههههم سههههابقة موروثههههة ومحههههددات 

 مرهقة.

 

 

                                                           
v. Business Wire, “Research and markets: high net worth trends in the UAE 2014”, 30 

January 2015. Available from 
https://www.businesswire.com/news/home/20150130005226/en/Research-Markets-

High-Net-Worth-trends-UAE. 

w. Richard Samans and Nicholas Davis, “Advancing human-centred economic progress 
in the fourth industrial revolution”, G20/T20 Policy Brief (Geneva, World Economic 

Forum, May 2017). 

x. PwC, Fourth Industrial Revolution for the Earth. 
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III. اإلغاثة وإعادة اإلعمار 

يمكهههن أن تهههوفر التكنولوجيهههات إمكانهههات هائلهههة لهههدعم حكومهههات البلهههدان المنكوبهههة بالنزاعهههات فهههي 

يات إعهههادة اإلعمهههار. فالعديهههد مهههن البلهههدان العربيهههة سهههتعمل علهههى إعهههادة إعمهههار المهههدن التغلهههب علهههى تحهههد

والقهههرى، وإعهههادة الالجئهههين بعهههد انحسهههار النزاعهههات، بهههدءاً مهههن إزالهههة األنقهههاض، تمهيهههداً إلنشهههاء بنهههى 

تحتيهههة جديهههدة، وشهههبكات الطاقهههة والميهههاه، وإعهههادة بنهههاء نُظهههم الرعايهههة الصهههحية والتعليميهههة وصهههوالً إلهههى 

ه.إعاد  ة بناء اإلنسان والنسيج االجتماعي الذي يضمُّ

IV. فرص التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة 

مههههن المتوقههههع أن تسههههتهلك التكنولوجيههههات الرائههههدة المههههوارد بمسههههؤولية، وأن تحقّههههق األداء المتوقههههع 

سهههتدامة. بفعاليهههة، وتمّكهههن جميهههع النهههاس بطريقهههة شهههاملة، وتكهههافئ االسهههتثمارات بسهههخاء، دعمهههاً للتنميهههة الم

لهههنُظم التكنولوجيهههة الجهههاهزة وال سهههيما إذا كانهههت ابيهههد أن األسهههواق فهههي البلهههدان الناميهههة قهههد تختهههار اسهههتيراد 

تسههههعى جاههههههدةً السههههتخدام التكنولوجيهههههات الجديهههههدة بسههههبب افتقارهههههها إلهههههى البنههههى األساسهههههية )التحتيهههههة( 

 المالئمة واليد العاملة المشغلة.

منطقههة العربيههة ميههزة المقارنههة. فلطالمهها اعتمههد علههى العلههم يمههنح قطههاع الطاقههة جههزءاً كبيههراً مههن ال

والتكنولوجيههها واالبتكهههار لتحقيهههق نتهههائج ملموسهههة سهههواء فهههي المراحهههل األولهههى أي فهههي حقهههول الهههنفط أم فهههي 

المراحهههههل النهائيهههههة عنهههههد تصهههههنيع المهههههواد الكيميائيهههههة. وبفضهههههل االسهههههتثمارات الضهههههخمة فهههههي البحهههههث 

ي تحقيهههق نمهههو كبيهههر فهههي إنتاجيهههة االسهههتخراج والتصهههنيع مهههن والتطهههوير واالبتكهههار، نجهههح المنتجهههون فههه

الهههنفط المتهههوفر. ويمكهههن حاليهههاً االسهههتفادة مهههن الهههدروس والتكنولوجيهههات المطهههّورة فهههي مجموعهههة واسهههعة 

 من التطبيقات.

وال ينبغهههي علهههى البلهههدان العربيهههة أن تهههرى فهههي الطاقهههات البديلهههة تهديهههداً، بهههل اسهههتثماراً إضهههافياً فهههي 

خبهههرات واتصهههاالت واسهههعة. وتوجهههد عهههدة سهههوابق علهههى السهههاحة الدوليهههة. فعلهههى سهههبيل مجهههاٍل لهههديها فيهههه 

المثههال، أصههبحت واليههة تكسههاس، والتههي تُعتبههر مركههز صههناعة الههنفط والغههاز، أكبههر منههتجٍ لطاقههة الريههاح 

 .yومن أكبر منتجي الطاقة الشمسية في الواليات المتحدة األمريكية

واالسهههتدامة فهههي اسهههتخدام الطاقهههة والميهههاه، وفهههي إدارة  تُعهههدّ االبتكهههارات ضهههرورة لتحقيهههق الكفهههاءة

الصهههرف الصهههحي، وسلسهههلة اإلمهههداد، ومكافحهههة تلهههّوث الههههواء، وفهههي السهههكن. وباإلضهههافة إلهههى األجههههزة 

الذكيههة التههي ترصههد االسههتهالك، يجههب اسههتحداث حلههول جديههدة تجعههل الميههاه أنظههف والمسههاكن أكفههأ فههي 

 األسهههكواواد مبتكهههرة والتخفيهههف مهههن الههههدر. وقهههد نفّهههذت اسهههتخدام الطاقهههة، وذلهههك عهههن طريهههق اسهههتخدام مههه

مشهههروعيَن فهههي ههههذا المجهههال فهههي البلهههدان العربيهههة، لتعزيهههز القهههدرات الوطنيهههة علهههى تطهههوير القطاعهههات 

، وبنهههههاء القهههههدرات لتطهههههوير التكنولوجيهههههات الخضهههههراء المالئمهههههة 2012-2014اإلنتاجيهههههة الخضهههههراء 

 .6201z-4201لتحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية 

                                                           
y. https://www.eia.gov/state/print.php?sid=TX. 

z. https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/brochure.pdf ،

  بالترتيب.E/ESCWA/SDPD/2014/Brochure.1و
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ثمهههة تطبيقهههات تكنولوجيهههة لتشهههجيع الطهههالب علهههى التعلهههيم. ويشهههكل الهههتعلّم الرقمهههي وسهههيلة هامهههة 

للوصههههول إلههههى الطههههالب فههههي األمههههاكن النائيههههة فههههي المنطقههههة العربيههههة. وسيكتسههههب أهميههههة خاصههههة فههههي 

المنهههاطق الخارجهههة مهههن النهههزاع، وأيضهههاً فهههي بلهههدان كبيهههرة مثهههل الجزائهههر والعهههراق ومصهههر والمغهههرب 

كههههة العربيههههة السههههعودية، حيههههث تشههههّكل المسههههافات بههههين القههههرى والمههههدن الصههههغيرة أحيانههههاً عقبههههات والممل

تحهههول دون التحصهههيل العلمهههي. وال يمكهههن للتعلهههيم الرقمهههي وعبهههر اإلنترنهههت أن يلغهههي الصهههف الدراسهههي 

بهههل يكّملههههه. ووفقههههاً لمنظمهههة األمههههم المتحههههدة للتربيهههة والعلههههم والثقافههههة )اليونسهههكو(، ال تتههههوفر المههههؤهالت 

فههههي المائههههة فقههههط مههههن خريجههههي  40الالزمههههة للعمههههل الميههههداني فههههي مجههههاالت التخصههههص سههههوى فههههي 

أن تشههههّكل  الهههتعلّم المسههههتمر علههههى شهههبكة اإلنترنههههت. ويمكههههن لبههههرامج aaالجامعهههات فههههي المنطقههههة العربيهههة

 فرصة للمواءمة بين الخريجين والمهارات المطلوبة على الصعيد المحلي.

كنولوجيههها فهههي تحقيهههق أههههداف التنميهههة المسهههتدامة فهههي البلهههدان عيّنهههة عهههن دور الت 1ويبهههيّن الملحهههق 

 العربية. وقد أصبح البعض منها واقعاً بالفعل.

V. األنظمة المتماسكة التي تخدم الشعوب 

يتطلهههههب الطهههههابع المعقّهههههد آلثهههههر التكنولوجيههههها علهههههى المجتمهههههع والصهههههناعة واالقتصهههههاد مشهههههاركة 

الحكومهههات فهههي اعتبارهههها التكنولوجيههها الرقميهههة  الحكومهههة فهههي اإلعهههداد األمثهههل لنتهههائج ذلهههك األثهههر. وتضهههع

لتحقيهههق االسهههتقرار االجتمهههاعي والحوكمهههة الرشهههيدة. ويمكهههن لهههإلدارات العامهههة فهههي الهههدول العربيهههة أن 

تشهههجع نشهههر التكنولوجيههها لتحقيهههق المزيهههد مهههن الشهههفافية والمسهههاءلة فهههي القطهههاع العهههام، ومشهههاركة الشهههباب 

قههههرارات العامههههة. وإذا تههههوفرت اإلرادة السياسههههية الالزمههههة والنسههههاء بفعاليههههة أكبههههر فههههي عمليههههة اتخههههاذ ال

والبنيهههههة االجتماعيهههههة المتقبلهههههة، يمكهههههن للتكنولوجيههههها أن تسهههههاعد فهههههي مكافحهههههة الفسهههههاد وتعزيهههههز فعاليهههههة 

العمليهههات الحكوميهههة علهههى جميهههع المسهههتويات وفهههي جميهههع القطاعهههات، بهههدءاً مهههن جمهههع الضهههرائب )زيهههادة 

 وصوالً إلى تقديم الخدمات. تحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية( ال

وأمههام الحكومههات دور  رئيسههي تؤديههه فههي إنشههاء نظههام اقتصههادي يقههوم علههى تكههافؤ الفههرص. وفههي 

الواقهههع، تسهههود حالهههة مهههن عهههدم المسهههاواة عبهههر المجتمعهههات، وغالبهههاً مههها يشهههارك االبتكهههار فهههي تفهههاقم أوجهههه 

سهههتثمرين الهههذين يكدّسهههون عهههدم المسهههاواة تلهههك، إذ تنشهههأ عنهههه مجموعهههات مهههن أصهههحاب المشهههاريع والم

ثهههروات طائلهههة نتيجهههة اعتمهههاد ابتكهههاراتهم. لكهههن، وبالمقابهههل، يهههؤدي اسهههتخدام التكنولوجيههها واالبتكهههار فهههي 

 أوجه التفاوت.  والحدّ من األخرى،المناطق الحضرية إلى خفض تكاليف األدوية والمنتجات 

إليجابيهههة المسهههتخدمة لتحقيهههق فهههي نهايهههة المطهههاف، بهههيّن التغييهههر الثقهههافي النهههاجم عهههن التكنولوجيههها ا

االنهههدماج المجتمعهههي أنهههه قهههادر علهههى خلهههق مجتمهههعٍ أكثهههر أمانهههاً والتزامهههاً. وتسهههّهل التشهههريعات القانونيهههة 

المناسهههبة والحوكمهههة الفعالهههة إلهههى حهههدّ كبيهههر اعتمهههاد التكنولوجيههها ونقلهههها بشهههكل مناسهههب. ومهههن الجلهههّي أن 

فز االقتصههههادية والسياسههههات العامههههة أن تههههؤدي "التكنولوجيهههها ليسههههت مصههههيراً محتومههههاً، إذ يمكههههن للحههههوا

 .bbدوراً هاماً في تحديد اتجاه التغيير التكنولوجي وآثاره"

                                                           
aa. البلد، حسب فنية مجاالت في المتخرجين عدد لإلحصاءات، اليونسكو معهد بيانات data.un.org، في 

 .2018 شباط/فبراير 15

bb. United States of America, Executive Office of the President, “Artificial intelligence, 

automation, and the economy”. 



45 
 

وتبههههرز أيضههههاً الحاجههههة إلههههى اسههههتحداث أو إعههههادة إنعههههاش األنظمههههة القانونيههههة المصههههّممة لحمايههههة 

ة بهههين وتبقهههى إدارة الهههنظم المحيطههه .ccالنهههاس مهههن األضهههرار ولضهههمان العدالهههة فهههي المنافسهههة االقتصهههادية

مختلههههف أصههههحاب المصههههلحة تحههههدياً كبيههههراً بالنسههههبة للنههههاس. ويمكههههن للحكومههههات المحليههههة أن تضههههطلع 

بههههأدوار قياديههههة مههههع المنظمههههات الدوليههههة والمجتمههههع المههههدني مههههن أجههههل االسههههتمرار فههههي تقيههههيم العمليههههة 

تباقية "يتطلّهههب تسهههخير الفهههرص التهههي تقهههدّمها الثهههورة الصهههناعية الرابعهههة واإلدارة االسههه وههههذا وتحسهههينها.

وهههههي أطههههر الحوكمههههة والبروتوكههههوالت  –للمخههههاطر ذات الصههههلة تحويههههل كالبيئههههة التمكينيههههة )المؤاتيههههة(ك 

السياسهههية، ونمهههاذج االسهههتثمار والتمويهههل، والحهههوافز السهههائدة لتطهههوير التكنولوجيههها، وطبيعهههة المشهههاركة 

 .ddالمجتمعية"

مهههدى نفسهههه فهههي جميهههع البلهههدان وللتصهههدّي لألولويهههات المهههذكورة أعهههاله ال يمكهههن اعتمهههاد الهههنهج أو ال

العربيهههة، ألن السهههياق والقيهههود المحليهههة ههههي التهههي تحهههدد جهههداول األعمهههال الوطنيهههة ومعهههدالت التطبيهههق. 

وفهههي ههههذا السهههياق فعلهههى راسهههمي السياسهههات العلميهههة التكنولوجيهههة واالبتكاريهههة الهههوطنييَن االلمهههام الجيهههد 

م واالقلههههيم العربههههي واالبتعههههاد عههههن باألولويههههات العالميههههة وعكسههههها علههههى خصوصههههيات وأولويههههات بلههههده

التقليهههد وعهههن نسهههخ واسهههتيراد تجهههارب وتكنولوجيهههات عالميهههة كمههها ههههي دون أي مواءمهههة مهههع الحاجهههات 

 الوطنية لبالدهم والمنطقة.

 التكنولوجيات المؤثرة من أجل مستقبل واعد

لبنهههاء أدركهههت البلهههدان العربيهههة فهههي مرحلهههة مبكهههرة أهميهههة وضهههع اسهههتراتيجيات وطنيهههة وإقليميهههة 

مجتمههههع المعلومههههات، وربطههههها بالتنميههههة االجتماعيههههة واالقتصههههادية. وقههههد أعههههدت أو حههههدّثت بلههههدان عههههدة 

اسهههتراتيجياتها الوطنيهههة. تسهههاعد ههههذه االسهههتراتيجيات الحكومهههات العربيهههة علهههى االسهههتفادة مهههن التحهههول 

فههههواج إلههههى االقتصههههاد الرقمههههي مههههن أجههههل التصههههدي للتحههههديات التههههي تواجهههههها. ومههههن هههههذه التحههههديات األ

الكبيههرة مهههن الشهههباب العهههاطلين عهههن العمهههل، والركههود فهههي النمهههو، وعهههدم االسهههتقرار السياسهههي والنزاعهههات 

فهههي بعهههض البلهههدان. وتههههدف ههههذه االسهههتراتيجيات إلهههى رسهههم خريطهههة طريهههق لتحقيهههق النمهههو االقتصهههادي 

 الشامل والمستدام.

VI. تحفيز النظم الوطنية للبحوث والتطوير واالبتكار 

تنفيهههذ االسهههتراتيجيات الوطنيهههة. فقهههد للبلهههدان العربيهههة نظهههم وطنيهههة لالبتكهههار وضهههعت العديهههد مهههن ا

مشههاريع فههي تههونس والسههودان وعمههان ولبنههان ومصههر والمغههرب وموريتانيهها بههين عههامي  األسههكوانفههذت 

، ههههدفت إلهههى تعزيهههز النظهههام الهههوطني لالبتكهههار ونقهههل التكنولوجيههها عهههن طريهههق تحهههديث 2017و 2015

الصههههلة؛ وإنشههههاء مكاتههههب وطنيههههة لتطههههوير ونقههههل التكنولوجيهههها مرتبطههههة السياسههههات والتشههههريعات ذات 

بالجامعهههات والمؤسسهههات البحثيهههة؛ وتسههههيل عقهههد الشهههراكات بهههين مؤسسهههات البحهههوث وكهههل مهههن قطهههاع 

التنميهههة االقتصهههادية، والصهههناعة، والهيئهههات الحكوميهههة المعنيهههة. إن نقهههل التكنولوجيههها مفههههوم أوسهههع بكثيهههر 

                                                           
cc.  United States of America, Executive Office of the President, National Science and 

Technology Council Committee on Technology, Preparing for the Future of Artificial 

Intelligence. 

dd. PwC, Fourth Industrial Revolution for the Earth. 
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يمكنهههها أن تسهههاعد علهههى إحهههداث تطبيقهههات عمليهههة للتكنولوجيههها، وال علهههى  مهههن الملكيهههة الفكريهههة، التهههي ال

 تجميع فريق من الناس، وال على تغيير سلوك المستهلكين بحيث تصبح التكنولوجيا مفيدة.

 :eeتيةاالبتكار إلى أربع ركائز، هي اآل وينبغي أن يستند بناء ونقل التكنولوجيا والتعاون في

عمليههههات البحههههث والتطههههوير المحليههههة كاسههههتثمار طويههههل تشههههجيع القطههههاع الخههههاص علههههى دعههههم  .1

 ع المحلي، وليس كمسؤولية مجتمعيةاألجل في المجتم

تحسههههين التعههههاون بههههين الجامعههههات والقطههههاع الخههههاص والبههههاحثين فههههي المؤسسههههات الحكوميههههة  .2

 ز الجدوى والفائدةوتعزي

لهههى البحهههوث والحصهههول ع تطهههوير شهههراكات أقهههوى مهههع المراكهههز الدوليهههة المميهههزة فهههي مجهههالي .3

 التكنولوجيا

 إقليمية تتيح االرتقاء باالبتكارإنشاء أطر  .4

 تطوير وتحديث نظم تشريعية وقانونية داعمة. .5

 

فهههي عهههدد مهههن  اإلنفهههاق علهههى البحهههث والتطهههوير بالنسهههبة المئويهههة مهههن النهههاتج المحلهههي اإلجمهههالي -7الشكل 

 البلدان العربية

 

 ،اءاتباالستناد إلى بيانات من معهد اليونسكو لإلحصالمصدر: 

http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-

view/news/how_much_do_countries_invest_in_rd_new_unesco_data_tool_re.2018 في 15 شباط/فبراير  ، 

 

 

 

 

                                                           
ee. http://www.equalinnovation.com/accelerator.html#5a. 
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 الرسائل الرئيسية

يترتّهههههب علهههههى تطهههههوير واسهههههتخدام التكنولوجيههههها واالبتكهههههار آثهههههار  اقتصهههههادية واجتماعيهههههة واسهههههعة 

مجموعهههة واحهههدة مهههن التوصهههيات ألنهههها لهههن تغطيهههها بدقهههة  يمكهههن التعهههاطي معهههها مهههن خهههالل النطهههاق، ال

وفعاليهههة. وأيُّ خريطهههة طريههههق تحهههدد اإلجهههراءات الواجههههب اتخاذهههها ينبغهههي أن تخضههههع باسهههتمرار إلههههى 

التحسههههين والتعههههديل. وللبلههههدان العربيههههة مالمههههح جغرافيههههة وديمغرافيههههة واقتصههههادية مختلفههههة، إال أن بينههههها 

ركة للعمهههل التعهههاوني والتشهههاركي نظهههراً لمههها يجمعهههها مهههن لغهههة، وثقافهههة، وتهههاريخ، وجغرافيههها، قواسهههم مشهههت

والمسهههتقبل، واألمهههن. ويضهههع كهههل بلهههد عربهههي، بغهههّض النظهههر عهههن مجهههال االبتكهههار المقصهههود أو الفهههرص 

التكنولوجيهههههة المتاحهههههة أو رأس المهههههال المتهههههوفّر، أولويهههههات محهههههددة وهادفهههههة السهههههتخدام التكنولوجيههههها 

 من أجل تحقيق التنمية المستدامة تؤدي إلى تحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي. واالبتكار

تهههههوفّر أههههههداف التنميهههههة التكنولوجيثثثثثا المتاحثثثثثة مثثثثثن أنجثثثثثع الخيثثثثثارات لتحقيثثثثثق التنميثثثثثة المسثثثثثتدامة. 

المسهههتدامة إطهههاراً شهههامالً يسهههمح بوضهههع البهههرامج التكنولوجيهههة واالبتكاريهههة الفعّالهههة. وترّكهههز التكنولوجيههها 

الرقميهههة التهههي تشهههّكل أحهههد دعهههائم أههههداف التنميهههة المسهههتدامة، علهههى شهههبكة اإلنترنهههت، ووسهههائل التواصهههل 

االجتمهههاعي، وتقنيهههات تحليهههل البيانهههات، وتطبيقهههات األجههههزة النقّالهههة، والحوسهههبة السهههحابية. وينبغهههي أن 

تصههههاالت يرّكههههز االبتكههههار أيضههههاً علههههى إحههههداث إنجههههازات فههههي العلههههوم األساسههههية، وعلههههوم الحيههههاة، واال

السههههلكية والالسههههلكية، بمهههها فههههي ذلههههك عمليههههات التصههههنيع، والتكنولوجيههههات الخضههههراء، وتحسههههين جههههودة 

األدويهههة، واألجههههزة الطبيهههة، وأجههههزة التوجيهههه، والتشهههغيل اآللهههي، والطهههائرات المسهههيرة )بهههدون طيّهههار(، 

األكثهههر فعاليههههة والطباعهههة الثالثيهههة األبعههههاد. ولعهههل الحلهههول المعتمههههدة علهههى التكنولوجيههها واالبتكههههار ههههي 

 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

علهههى البلهههدان العربيهههة مواءمهههة جهودهههها ومبادراتهههها الوطنيهههة مهههن أجهههل إنشهههاء ال مفثثثر مثثثن التكنولوجيثثثا. 

نظههام بيئهههي )إيكولهههوجي( يمكههن أن يسهههتفيد مهههن الجهههود المتقدمهههة فهههي مجههال البحهههث والتطهههوير، للتصهههدّي 

كاء الخههههارجيين علههههى تطههههوير التكنولوجيهههها. وألّن تطبيقههههات للتحههههديات المحليههههة، والتعههههاون مههههع الشههههر

التكنولوجيهههات الرائهههدة ومنتجاتهههها علهههى اختالفهههها ال تعهههرف حهههدوداً، ال بهههدّ مهههن فههههم التطبيقهههات وتكييفهههها 

لتخهههدم األولويهههات المحليهههة وتحمهههي المجتمهههع واالقتصهههاد المحليهههين. ومهههن المهههرّجح أن يبهههدأ المسهههتثمرون 

السهههتثمار فهههي الشهههركات الناشهههئة داخهههل المنطقهههة العربيهههة. وسيحصهههل تحهههّول مهههن جميهههع أنحهههاء العهههالم با

كبيهههر عنهههدما يهههدرك العهههالم أن المنطقهههة العربيهههة ليسهههت مصهههدراً للهههنفط فحسهههب، بهههل تضهههّم مهههدناً مثهههل 

بيهههروت، وتهههونس، وجهههدة، والهههدار البيضهههاء، ودبهههي، وعّمهههان، والقهههاهرة، قهههادرة، بمههها لهههديها مهههن مهههوارد 

أن تصههههبح مراكههههز لتطههههوير المنتجههههات. وينبغههههي وضههههع سياسههههات تحفّههههز  ، علههههىوكفههههؤةبشههههرية متعلمههههة 

االسهههتثمار الخهههاص واالسهههتثمار األجنبهههي المباشهههر فهههي تطهههوير التكنولوجيههها واالبتكهههار، وتبهههادل المعرفهههة 

 بين المشاريع المحلية، والجامعات، والشركات المتعددة الجنسيات.

كنولوجيهههات الرائهههدة لتحقيهههق التنميهههة المسهههتدامة يتهههيح اسهههتخدام التسثثثباقل الخيثثثر فثثثي عثثثالم التكنولوجيثثثا. 

فرصهههاً ذات تهههأثيرات مضهههاعفة لألفهههراد والمجتمعهههات، ولكنهههه يفهههرض أيضهههاً تحهههدياٍت علهههى الحكومهههات 

والمجتمعههههات. ومههههن أجههههل زيههههادة األثههههر اإليجههههابي للتكنولوجيههههات والتقليههههل مههههن المخههههاطر، ال بههههدّ مههههن 

دة وثابتهههة. وفهههي سهههياق البحهههث فهههي مهههدى اإلسهههراع فهههي اعتمهههاد قهههوانين وسياسهههات لوضهههع أسهههس موّحههه

مالءمهههة التكنولوجيههها، تتهههوفّر تهههدابير عديهههدة تمّكهههن األههههل والمهههدارس والحكومهههات مهههن التعامهههل بصهههورة 

أفضههل مههع الجانههب المظلههم مههن التكنولوجيهها حيههث المحتههوى غيههر الئههق. ولههيس الحههل فههي اعتمههاد سياسههة 
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البلهههد علهههى تحقيهههق أههههداف التنميهههة المسهههتدامة واسهههعة النطهههاق للحهههد مهههن المحتهههوى، ألنهههها قهههد تعيهههق قهههدرة 

 في مجاالت أخرى تحتاج إلى توفير نفاذ مفتوح إلى المعلومات.

ويجههههب علههههى البلههههدان أن تجههههد السههههبل الكفيلههههة إلتاحههههة المحتههههوى المناسههههب مههههع المحافظههههة علههههى 

الموضههههوعية وعههههدم االعتمههههاد علههههى اآلراء الشخصههههية وحسههههب فيمهههها يمكههههن اعتبههههاره محتههههوى غيههههر 

وعليهههها أيضهههاً أن تسهههتحدث قهههوانين قويهههة لمكافحهههة القرصهههنة والتسهههلّل إلهههى شهههبكات الحواسهههيب  مناسهههب.

للتسهههبب بهههاألذى، أو سهههرقة البيانهههات، أو إعاثهههة الفسهههاد فهههي المجتمهههع. والحاجهههة ملّحهههة السهههتثمار الوقهههت 

والمهههوارد بشهههكل مالئهههم لبنهههاء دفاعهههات األمهههن السهههيبراني، وتهههدريب المهههوظفين علهههى كشهههف القرصهههنة، إذ 

ال يمكهههن االعتمهههاد علهههى اإلنترنهههت والتكنولوجيههها إال إذا كانههها جهههديرين بالثقهههة. ويجهههب تطبيهههق السياسهههات 

والقههههوانين للتعامههههل مههههع قضههههايا التكنولوجيهههها العههههابرة للحههههدود مثههههل الههههذكاء االصههههطناعي، والطههههائرات 

ي(. ومههههن المسههههيّرة )الصههههغيرة بههههدون طيّههههار(، والسههههيارات ذاتيههههة القيههههادة، والتحههههوير الجينههههي )الههههوراث

الفوائهههد المحتملهههة العتمهههاد نههههج إقليمهههي تبيهههان مثالهههب التكنولوجيههها، مثهههل سهههوء اسهههتخدام وسهههائل التواصهههل 

االجتمههههاعي، بحيههههث تسههههتطيع السههههلطات والوكههههاالت األمنيههههة تتبّههههع االتجاهههههات واألنشههههطة االلكترونيههههة 

 الضاّرة قبل انتشارها اقليمياً.

يتطلّههب إنشههاء إطههار فعّههال للسياسههات فههي ج، ويسثثتخدم. القطثثاع العثثام: يجمثثع، ويثثنّظم، ويشثثّرع، ويثثروّ 

المنطقهههة العربيهههة البهههدء باإلجابهههة علهههى عهههدة أسهههئلة حساسهههة حهههول قهههدرة المنطقهههة علهههى االبتكهههار واإلنتهههاج 

بهههدل االسهههتخدام أو إدمهههاج التكنولوجيهههات المطهههّورة فهههي الخهههارج. ويمكهههن أن تبهههدأ الحكومهههات بهههالنظر فهههي 

ات والسهههوق، وفهههي تقهههارير الصهههناعات، والمعلومهههات عهههن األحهههداث المعلومهههات المتهههوفرة عهههن القطاعههه

أو الفاعليهههات المحليهههة، وأفضهههل الممارسهههات، وذلهههك لوضهههع بهههرامج مهههن شهههأنها توسهههيع قهههدرات الهههنظم 

 البيئية )اإليكولوجية( لشركاتها الناشئة.

 ويفضي مزيج السياسات الناجحة إلى ما يأتي:

 البحث والتطوير الفني لدعم أنشطةتعزيز التعليم والتدريب  -

 في التفاعل بين العلوم والسياساتدعم بناء القدرات في القطاع العام الستخراج الفوائد  -

يئهههة فاالسهههتقرار فهههي الب، الحهههرص علهههى أال تعرقهههل السياسهههات أسهههواق االبتكهههارات المسهههتقبلية -

 السياساتية يطمئن المستثمرين

ة مههههن الخيههههارات. ويستحسههههن تجنّههههب انتقههههاء الفههههائزين فقههههط، واالتجههههاه إلههههى تشههههجيع مجموعهههه -

توجيهههه التمويهههل إلهههى مجموعهههة متنّوعهههة مهههن الكيانهههات التهههي تكمهههل بعضهههها الهههبعض، مهههن أجهههل 

 الفاعلة والتكنولوجيات المستخدمةتعزيز المنافسة بين الجهات 

إيجههاد حلههول مبتكههرة للتصههدي للتحههديات اإلنمائيههة التههي تواجههه البلههدان العربيههة، فههي قطاعههات  -

 طاقة، واألغذية، وتغيّر المنا والمياه، والالبطالة، والشباب، 

 ال  عن الرؤى واألولويات الوطنيةإشراك أصحاب المصلحة، وتوثيق اآلراء، واإلب -

 على التدابير التنفيذية العملية التركيز -

 النتائج المتوقعة بصورة متواصلة تعديل العمليات على ضوء -

 لشركات الناشئةاتحفز وتقوي نشاط التي إدماج التكنولوجيات الرائدة  -

االسهههههتفادة مهههههن الممارسهههههات المثلهههههى العالميهههههة وقصهههههص النجهههههاح وتجنهههههب االعتمهههههاد علهههههى  -

 االستيراد التكنولوجي.
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عنهههدما يتضهههح أن إحهههدى التكنولوجيهههات قهههادرة علهههى إحهههداث تحهههّول مههها، علهههى صهههانعي السياسهههات 

التهههي يجهههب وضهههعها علهههى التفكيهههر فهههي اآلثهههار المحتملهههة لتلهههك التكنولوجيههها، وفهههي "البوابهههات" الضهههابطة 

طههههول الطريههههق. ولههههيس الهههههدف مههههن ذلههههك خنههههق االبتكههههار أو منههههع الشههههركات الجديههههدة مههههن النمههههو، بههههل 

االسهههتعداد للتحهههديات المقبلهههة. وعلهههى صهههانعي السياسهههات أن يرصهههدوا اآلثهههار المحتملهههة للتكنولوجيههها فهههي 

نقههل لليههد العاملههة،  مراحلههها األوليههة، وذلههك مههن أجههل التخطههيط ألي تغييههر محتمههل فههي طههرق العمههل، أو

أو أي انحهههههراف فهههههي المسهههههار االقتصهههههادي أو سهههههوء االسهههههتغالل االخالقهههههي. ويجهههههب علهههههى اإلدارات 

الحكوميهههة أن ترصهههد باسهههتمرار السهههبل التهههي مهههن خاللهههها قهههد تهههؤدي التكنولوجيههها إلهههى تغييهههر القطاعهههات 

تضهههع اسهههتراتيجيات  المختلفهههة، كمههها فهههي الهههتعلم عبهههر االنترنهههت أو تحليهههة الميهههاه علهههى سهههبيل المثهههال، وأن

لالسههههتخدام األمثههههل واألنسههههب. ومههههن أكثههههر االسههههتراتيجيات شههههيوعاً اسههههتراتيجية االسههههتفادة مههههن فههههرق 

الخبهههراء واالستشهههاريين رفيعهههي المسهههتوى لتبهههادل المعهههارف ووضهههع بهههرامج تشهههكل اسهههتراتيجية شهههاملة 

 ومتماسكة.

ن تتجنّهههههب شهههههركات ينبغهههههي أالقطثثثثثاع الخثثثثثاص: يطثثثثثّور، ويبتكثثثثثر، ويسثثثثثتخدم، ويسثثثثثتثمر، ويصثثثثثّدر. 

األعمهههال الطريقهههة التقليديهههة فهههي تجزئهههة المشهههاكل أو اعتمهههاد رؤيهههة محهههدودة، تضهههع فهههي إطارهههها صهههندوقاً 

وهميهههاً حهههول الجهههزء الهههذي يعنيهههها. وعلهههى ههههذه المؤسسهههات إدارة مجموعهههة مهههن األولويهههات المتنافسهههة 

لوجيههها المتقدمهههة ههههي التهههي التهههي قهههد تحهههّول أنظارهههها عهههن اآلثهههار السهههلبية للتكنولوجيهههات المربكهههة. فالتكنو

 تغيّر "قواعد اللعبة" وهذا ما يلزم المؤسسات الخاصة بتعزيز قدرتها على التنافس.

وعلهههى القطهههاع الخهههاص أن يسهههعى إلهههى المضهههي قهههدماً ضهههمن نظهههام بيئهههي )إيكولهههوجي( لألعمهههال، 

ههههو فهههي  حيهههث يركهههز علهههى مسهههاره الخهههاص للتمهههايز عهههن غيهههره فهههي السهههوق. واإلطهههار األفضهههل لهههذلك

راكات بههههين القطههههاعين العههههام والخههههاص، وحيههههث يههههتم التنسههههيق بههههين البحههههث والتطههههوير وتطههههوير الشهههه

المشهههاريع. ومهههن الضهههروري تسهههريع عمليهههة توليههههد األفكهههار، وتقيهههيم اآلراء والبحهههوث، والتوصهههل فههههي 

كههل دورة اسههتنباط أفكههار إلههى مجموعههة أكثههر تعقيههداً مههن األفكههار. وتنطههوي هههذه المرحلههة األولههى علههى 

فيمهها يسههمى التسههارع فههي  –ذج األوليههة، والتجريههب، وتنفيههذ أفكههار متعههددة فههي الوقههت نفسههه وضههع النمهها

 واتخاذ القرارات بسرعة لتحديد األفكار الواعدة والمثبتة. –النماذج األولية

وفهههي المرحلهههة الثانيهههة مهههن عمليهههة التسهههريع، يجهههب أن تكهههون المشهههاريع مسهههتعدة للمهههرور بالمراحهههل 

 التأهيلية، حتى يتم التثبت من نجاح األفكار فتُقرن برأس المال والشراكات المطلوبة. 

ويجههههب أن يههههتمّكن المبتكههههرون العههههرب مههههن جمههههع األمههههوال مههههن المسههههتثمرين أو اسههههتدانة رأس 

صههههدقاء أو المصههههارف. وفههههي الحههههالتين، ال بههههدّ مههههن تههههوفر عههههدد مههههن الشههههركات المههههال مههههن األسرة/األ

الناشهههئة، يعهههرض رواد األعمهههال مهههن خاللهههها منتجهههاتهم لتهههوفير رأس المهههال. ويحتهههاج ههههؤالء أيضهههاً إلهههى 

 الدعم لتوصيلهم بالشركات الكبرى والوكاالت الحكومية من أجل الحصول على عقود عمل.

مهههوال التهههي ينفقهههها علهههى المسهههؤولية االجتماعيهههة بطريقهههة وعلهههى القطهههاع الخهههاص أن يوظهههف األ

أكثههههر فعاليههههة واالبتعههههاد عههههن االنفههههاق االحتفههههالي والمصههههلحي، وعلههههى القطههههاع الخههههاص أيضههههاً أن يعههههي 

أهميهههة اسهههتخدام التكنولوجيههها فهههي أعمالهههه مهههن أجهههل تطوريهههها وتجويهههد منتجاتهههه وخدماتهههه وعهههدم االكتفهههاء 

 هر االحتكار أو احتكار القلة.بتقليد المنافسين أو اللجوء إلى ظوا

وصههههفوة القههههول إن دور القطههههاع الخههههاص هههههو األهههههم فههههي هههههذا اإلطههههار. وعلههههى الحكومههههات أن 

تشههههّجعه وتحفههههزه علههههى تقههههديم المزيههههد عوضههههاً عههههن اكتفائههههه بالههههدور التقليههههدي المتمثّههههل بالمسههههؤوليات 
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بهههين القطهههاعين العهههام االجتماعيهههة للشهههركات. وال بهههدّ مهههن اعتمهههاد نمهههاذج متقدمهههة ومرنهههة مهههن الشهههراكات 

 والخاص، تيّسرها البرامج الحكومية واإلصالحات التنظيمية.

يضهههطلع المجتمهههع المهههدني بمسهههؤولية المجتمثثثع المثثثدني: يثثثدّرب، ويناصثثثر، ويرصثثثد، ويثثثدير، ويسثثثتخدم. 

هامههههة تنطههههوي علههههى رصههههد إدارة عمليههههة نشههههر التكنولوجيهههها وأمنههههها وخصوصههههيتها، ورصههههد توزيههههع 

المههههم أن تهههدعو المجموعهههات المتخصصهههة مهههن المجتمهههع المهههدني إلهههى  فوائهههدها بشهههكل منصهههف. ومهههن

تههههأمين الوصههههول إلههههى األدوات التكنولوجيههههة لههههدعم التنميههههة المسههههتدامة والشههههاملة للجميههههع فههههي المنطقههههة 

 العربية.

وبوسهههع منظمهههات المجتمهههع المهههدني التهههي لهههديها اتصهههال وثيهههق مهههع المجتمعهههات المحليهههة ووصهههول 

دوراً بههههالم األهميههههة فههههي ضههههمان الههههربط بههههين التوّسههههع التكنولههههوجي إلههههى صههههانعي القههههرارات أن تههههؤدي 

والنههههههوض بالمجتمعهههههات. فهههههالحرص علهههههى اسهههههتفادة الجماعهههههات المحرومهههههة والمهمشهههههة مهههههن التقهههههدم 

التكنولههههوجي وحصههههولها علههههى التكنولوجيهههها الميسههههورة الكلفههههة أمههههر أساسههههي للحههههد مههههن الثغههههرات وعههههدم 

طلع بهههدور رقهههابي لضهههمان الشهههفافية والمسهههاءلة فهههي المسهههاواة. ويمكهههن للمجتمهههع المهههدني أيضهههاً أن يضههه

 قطاع التكنولوجيا.

مهههن خههههالل مههها تقههههدم، يسهههتطيع المجتمههههع المههههدني اسهههتخدام أسههههواق التكنولوجيههها الدوليههههة كمرجههههع 

للمقارنهههة والهههدعوة إلهههى تهههوفير التكنولوجيههها وخهههدمات اإلنترنهههت والمحتهههوى بكلفهههة ميسهههورة، والوصهههول 

قهههة، وال سهههيما مهههن المصهههادر الحكوميهههة. وههههذا أمهههر بهههالم األهميهههة، ألن إلهههى المعلومهههات والبيانهههات الموثو

 البيانات هي أساس التكنولوجيات الرائدة والتطبيقات الذكية.

ضهههمن الخطهههط الوطنيهههة لتحسهههين  بهههرامج الهههتعلم المسهههتمرويمكهههن للمجتمهههع المهههدني أيضهههاً أن يبقهههي 

الشهههكل مهههن بنهههاء القهههدرات فيمههها  المههههارات وإعهههادة التهههدريب فهههي جميهههع األعمهههار. وتهههزداد أهميهههة ههههذا

يتصههههل بالتكنولوجيههههات الرائههههدة فههههي المجتمعههههات المحليههههة، حيههههث مههههن المههههرجح أن تتغيههههر المهههههارات 

المطلوبهههة. وعلهههى المجتمهههع المهههدني أن يحهههث الحكومهههات علهههى مواصهههلة إدخهههال التكنولوجيهههات الرائهههدة، 

تحققههههه، وال سههههيما مههههن حيههههث  وتنظههههيم اسههههتخدامها، والتشههههديد علههههى التقههههدم الههههذي يمكههههن للتكنولوجيهههها أن

 زيادة الفرص المتاحة للمجتمع بكافة مكوناته من شباب ونساء وكبار وصغار.

 المقترح األسكوادور 

بإمكههههان اللجنههههة اإلقليميههههة مسههههاعدة الههههدول األعضههههاء علههههى رفههههع مسههههتوى االسههههتفادة مههههن الههههذكاء 

اف التنميهههة المسهههتدامة االصهههطناعي إلهههى جانهههب التكنولوجيهههات المتقدمهههة األخهههرى مهههن أجهههل تحقيهههق أههههد

والتخفيههههف مههههن مخههههاطر التههههدفق الحتمههههي المفتههههوح للتكنولوجيهههها المتقدمههههة. وبالتحديههههد، يمكههههن لإلسههههكوا 

 آلتية:لمساعدة في المواضيع اا

تحفيهههز إعهههداد مشهههروع نمهههوذجي للسياسهههات واالسهههتراتيجيات المتعلقهههة بالتكنولوجيههها يتضهههمن:  .1

المطلههههوب فههههي المفاصههههل الحرجههههة للثههههورة القههههاء الضههههوء علههههى الههههدور القيههههادي الحكههههومي 

(، وتحههههديث التشههههريعات والتنظيمههههات لتسههههريع اإلنتاجيههههة والكفههههاءة FIRالصههههناعية الرابعههههة )

والتخفيههههف مهههههن األضهههههرار وتعزيهههههز الخصوصههههية الفرديهههههة والمجتمعيهههههة، واألمهههههن، والنمهههههو 

عههههم الشههههامل، ورفههههع المهههههارات وإعههههادة التأهيههههل للشههههباب، وتحقيههههق العدالههههة االجتماعيههههة، ود

أخالقيهههات الحوكمهههة الرشهههيدة. كمههها يمكنهههها طهههرح بهههرامج اقتصهههادية مكثفهههة وسياسهههة لجهههذب 
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بطههههها وإشههههراكها اسههههتثمارات القطههههاع الخههههاص فههههي مجههههال البحههههث والتطههههوير واالبتكههههار ور

 بالمناهج الجامعية

عقهههد محادثهههات بهههين أصهههحاب المصهههلحة علهههى المسهههتوى اإلقليمهههي، ووضهههع دراسهههات تتضهههمن  .2

 التكنولوجية واالكتشافات العلميةباالبتكارات اإلجراءات المتعلقة 

لتهههي نشهههر المعرفهههة وبنهههاء القهههدرات معتمهههدة علهههى الحقهههائق المبنيهههة علهههى دراسهههات إقليميهههة وا .3

 ممكن أن تقدم الحلول الالزمة

تشهههجيع التعلهههيم المناسهههب والعمليهههات الفعالهههة المطلوبهههة وإعهههادة التأهيهههل واألبحهههاث ذات الصهههلة  .4

 ليباالقتصاد والمجتمع المح

اعدة فههي تنفيههذ تشههجيع تبنههي القطههاع العههام للتكنولوجيهها الحاليههة والمتقدمههة فههي العمليههات والمسهه .5

 السياسات الموضوعة

تحديههههد أفضههههل الممارسههههات والتكنولوجيههههات الحاليههههة والمسههههتقبلية مههههن أجههههل التطبيههههق علههههى  .6

المسههههتوى الههههوطني فههههي مجههههاالت عديههههدة منههههها: توظيههههف الشههههباب، وتمكههههين المههههرأة، وإدارة 

 عادة البناء، والتنويع االقتصاديوارد الطبيعية، وإعادة تأهيل الالجئين، وإالم

تحفيهههههز التطهههههوير المفيهههههد والفعهههههال للهههههذكاء الصهههههنعي والتكنولوجيهههههات الحاليهههههة والمتقدمهههههة   .7

 .وتطبيقاتهما من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمعايير
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 نماذج من دور التكنولوجيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية -1ملحق 

 رقم المقصد المتصل بالتكنولوجيا والمساهمة المحتملة للتكنولوجيا في تحقيقه أهداف التنمية المستدامة

  -1الهدف 

القضثثثثثاء علثثثثثى الفقثثثثثر بجميثثثثثع 

 أشكاله في كل مكان

إنشهههاء منصهههات للمحتهههوى العربهههي الرقمهههي للهههربط بهههين النهههاس وبهههرامج الحكومهههة بغيهههة  1.4

تيسهههههير الخهههههدمات وإيصهههههال المسهههههاعدات المباشهههههرة. تعزيهههههز اإلمكانهههههات لمضهههههاعفة فهههههرص 

التنميهههة والتمويهههل المتنههههاهي الصهههغر لفقههههراء مهههن خههههالل وسهههائل االتصههههال الزهيهههدة واآلمنههههة 

لمحليههههة التههههي مزقتههههها الحههههروب مههههن خههههالل والمتعههههددة، وتمكههههين الالجئههههين والمجتمعههههات ا

 أدوات الشمول المالي والرصد الجغرافي وغيرها.

  -2الهدف 

القضثثثاء علثثثى الجثثثوع وتثثثوفير 

األمثثثثثثثثن ال ثثثثثثثثذائي والت ذيثثثثثثثثة 

المّحسثثثثثثنة وتعزيثثثثثثز الزراعثثثثثثة 

 المستدامة

)أ( تحسههههين األراضههههي الصههههالحة للزراعههههة المحههههدودة رقعتههههها، وتعزيههههز اإلنتاجيههههة 2و 2.3

المنخفضهههة فهههي البلهههدان العربيهههة باسهههتخدام التكنولوجيهههات الخضهههراء والتكنولوجيههها الزراعيهههة 

الحيويههههة عههههن طريههههق ترشههههيد نظههههم الميههههاه، وإنتههههاج البههههذور المناسههههبة، واألسههههمدة المأمونههههة 

والفعّالهههههة. وتسهههههمح المنصهههههات الرقميهههههة للمهههههزارعين بالوصهههههول المباشهههههر وبهههههال قيهههههود إلهههههى 

الً عههههن تقههههديم المشههههورة الفنيههههة اسههههتجابة إلههههى معلومههههات السههههوق والتوقعههههات المناخيههههة، فضهههه

احتياجهههاتهم واستفسهههاراتهم المحليهههة. ومهههن شهههأن الزراعهههة المائيهههة الذكيهههة التهههي تتطلّهههب قهههدراً 

أقهههل مهههن التربهههة أن تنهههتج األغذيهههة الالزمهههة فهههي البلهههدان الصهههحراوية بميهههاه أعيهههد تهههدويرها، 

 ومغذيات فعّالة، ومساحات محدودة.

 -3الهدف 

ضثثثمان تمتثثثع الجميثثثع ب نمثثثاط  

عثثثيش صثثثحية وبالرفاهيثثثة فثثثي 

 جميع األعمار.

المتهههوفر فهههي البوابهههات والمواقهههع  )د( يسههههم المحتهههوى العربهههي الرقمهههي3و 3.8و 3.5و 3.3

الشهههبكية فهههي نشههههر المعلومهههات المتعلقهههة بالرعايههههة الصهههحية ال سهههيما فههههي المنهههاطق الريفيههههة، 

إنترنهههت األشهههياء والهههذكاء االصهههطناعي فهههي وفهههي مههها يتعلهههق بهههالالجئين والنهههازحين. وتسههههم 

ال سههههيما فههههي صههههفوف الالجئههههين  تيسههههير جمههههع البيانههههات المتعلقههههة بههههاألمراض ومعالجتههههها،

والنههههازحين. وتسهههههل الهواتههههف الذكيههههة وأدوات االتصههههال العمليههههة عمليههههات التشههههخيص بكلفههههة 

لثقافيههههة متدنيهههة، وتههههوفر الرعايهههة الصههههحية عههههن بعهههد، خاصههههة أّن القيههههود الماليهههة والحههههواجز ا

 تمنع حصول العديد من المجتمعات العربية على الرعاية الصحية المالئمة.

  -4الهدف 

ضثثثثثثثثثثثمان التعلثثثثثثثثثثثيم الجيثثثثثثثثثثثد 

المنصثثثثثثل والشثثثثثثامل للجميثثثثثثع 

وتعزيثثثثز فثثثثثرص الثثثثتعلّم مثثثثثدى 

 الحياة للجميع

)ب( يمكهههههن لمنصههههههات الهههههتعلّم اإللكترونيههههههة العالميهههههة واإلقليميههههههة 4و 4.4و 4.3و 4.2و 4.1

المجتمعهههات المحليهههة والفئهههات العمريهههة فهههي البلهههدان العربيهههة إلهههى المهههوارد أن تسهههّهل وصهههول 

التعليميههة غيهههر المتهههوفّرة محليههاً. واسهههتخدام الحلهههول التههي تعتمهههد علهههى تقنيههة البلوكتشهههين يمكهههن 

مهههن تتبّهههع التسهههجيل والتحصهههيل علهههى الفهههردي والهههوطني واإلقليمهههي بشهههكل أفضهههل، خاصهههة أن 

ة قهههد انتقلهههوا إلهههى أمهههاكن إقامهههة أخهههرى إمههها طوعهههاً أو ماليهههين األشهههخاص فهههي المنطقهههة العربيههه

 كرهاً.

  -5لهدف ا

تحقيثثثثثثثثثثق المسثثثثثثثثثثاواة بثثثثثثثثثثين 

الجنسثثثين وتمكثثثين كثثثل النسثثثاء 

 والفتيات

)ب( يسهههههم الوصههههول إلههههى التكنولوجيهههها، التههههي تراعههههي السههههياق المحلههههي وتسههههتخدم اللغههههة 5

ماح المحليهههههة، فهههههي تعزيهههههز المسهههههاواة بهههههين الجنسهههههين وتمكهههههين المهههههرأة، مهههههن خهههههالل السههههه

للمرأة/الفتهههاة بالحصهههول علهههى المعلومهههات. ويمكهههن تعزيهههز سهههبل المعيشهههة المسهههتدامة للمهههرأة 

العربيهههة مهههن خهههالل زيهههادة فهههرص الوصهههول إلهههى المعرفهههة، والخهههدمات الصهههحية، واألسهههواق، 

والتعلههههههيم، والتههههههدريب، والعمههههههل. وعلههههههى رواد المشههههههاريع تطههههههوير المحتههههههوى والتطبيقههههههات 

 العربية وحمايتها لتكون مواطنة أكثر نشاطاً.العربية من أجل مساعدة المرأة 

 -6الهدف 

ضثثثثثثثثثثثمان تثثثثثثثثثثثوافر الميثثثثثثثثثثثا   

وخثثثثثثدمات الصثثثثثثرف الصثثثثثثحي 

للجميثثثثثثثثثثثثثع وإدارتهثثثثثثثثثثثثثا إدارة 

 مستدامة

يمكهههههههن ألجههههههههزة االستشهههههههعار المشهههههههبّكة، وتطبيقهههههههات اإلدارة الذكيهههههههة أن  6.4و 6.3و 6.2

تكشهههف عهههن التسهههّربات فهههي شهههبكات توزيهههع الميهههاه، وههههي مشهههكلة منتشهههرة إلهههى حهههد كبيهههر فهههي 

معظههههم البلههههدان العربيههههة. وستسههههمح التكنولوجيههههات الرائههههدة )التكنولوجيههههات النانويههههة( بتحليههههة 

لطاقههههة المسههههتخدمة حاليههههاً فههههي المنشهههه ت الميههههاه بشههههكل فعّههههال باسههههتخدام كميههههة قليلههههة مههههن ا

الصههههناعية اإلقليميههههة. وسههههتؤدي الحلههههول القائمههههة علههههى التكنولوجيهههها الحيويههههة والنانويههههة إلههههى 

تحسههههين أمهههههن مصهههههادر الميههههاه والنظافهههههة فهههههي شهههههبكات الصههههرف الصهههههحي، وال سهههههيما فهههههي 

 مخيمات الالجئين والمجتمعات المحلية المنكوبة التي تتعافى من النزاعات.
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 رقم المقصد المتصل بالتكنولوجيا والمساهمة المحتملة للتكنولوجيا في تحقيقه التنمية المستدامةأهداف 

  -7الهدف 

ضثثثثثثثثثمان حصثثثثثثثثثول الجميثثثثثثثثثع 

بتكلفثثثة ميسثثثورة علثثثى خثثثدمات 

الطاقثثثثثثة الحديثثثثثثثة والموثوقثثثثثثة 

 والمستدامة

)أ( يشههههكل الوقههههود األحفههههوري شههههرياناً حيويههههاً القتصههههادات البلههههدان العربيههههة. 7و 7.3و 7.2

ومههههن الممكههههن أن يصههههبح مصههههدراً لطاقههههة أنظههههف لههههو تههههّم اسههههتخدام التكنولوجيههههات الماديههههة 

المتقدمهههة )النانويهههة والحيويهههة( والتقنيهههات الذكيهههة فهههي مراقبهههة إنتاجهههه. وتمكهههن الشهههبكات الذكيهههة 

والمبههههاني الذكيههههة والمنههههازل الذكيهههههة مههههن تحقيههههق الكفههههاءة فهههههي اسههههتخدام الطاقههههة، وخفهههههض 

دان مجلهههههس التعهههههاون الخليجهههههي. وتسهههههتخدم التكنولوجيهههههات اسهههههتهالكها، وال سهههههيما فهههههي بلههههه

الخضهههراء الطاقهههة المتجهههددة المتهههوفرة فهههي الحهههزام الشمسهههي االشهههعاعي الهههذي يطهههّوق البلهههدان 

العربيههههة مههههن المغههههرب إلههههى العههههراق. ويمكههههن أن تههههوفر األلههههواح الشمسههههية الكهروضههههوئية 

عهههات فهههي فتهههرة مههها بعهههد زهيهههدة التكهههاليف الطاقهههة لالجئهههين، وتسهههاعد علهههى إعهههادة بنهههاء المجتم

 النزاع.

 -8لهدف ا

تعزيثثثثثثثز النمثثثثثثثو االقتصثثثثثثثادي  

المطثثثثثثثرد والشثثثثثثثامل للجميثثثثثثثع 

والمسثثثثتدام، والعمالثثثثة الكاملثثثثة 

والمنتجثثثثثثثة، وتثثثثثثثوفير العمثثثثثثثل 

 الالئق للجميع

تسهههههههم التكنولوجيههههههات الرقميههههههة فههههههي تمكههههههين الشههههههباب المتعلمههههههين  8.6و 8.5و 8.3و 8.2

لمواجههههة التحهههديات التهههي تواجهههه االبتكهههار فهههي العهههالم ومههها يتصهههل بهههها مهههن فهههرص اقتصهههادية. 

وتتهههههيح التكنولوجيهههههات الرقميهههههة تعزيهههههز العدالهههههة والتنافسهههههية فهههههي األسهههههواق بزيهههههادة القيمهههههة 

اريع المبتكههههرة فستحّسههههن اإلنتاجيههههة المضههههافة. أمهههها التكنولوجيههههات المتقدمههههة والرائههههدة والمشهههه

الصهههناعية لليهههد العاملهههة الهههوفيرة فهههي البلهههدان العربيهههة. فهههي حهههين يسهههمح التعلهههيم القهههائم علهههى 

تكنولوجيههههها المعلومهههههات واالتصهههههاالت بتسهههههليح الشهههههباب بالمههههههارات ذات الصهههههلة. وتهههههؤدي 

ية المتمثلهههة االكتشهههافات العلميهههة واالبتكهههارات التكنولوجيهههة التهههي تههههيمن علهههى المزايههها النسهههب

بههههالموارد الطبيعيههههة المتاحههههة )بينههههها الههههنفط والغههههاز والفوسههههفات( فههههي البلههههدان العربيههههة إلههههى 

إضهههافة قيمهههة إلهههى المشهههاريع االقتصهههادية التهههي تحتاجهههها البلهههدان العربيهههة لتعزيهههز اقتصهههاداتها 

 وتنويعها.

  -9الهدف 

إقامثثثثثة بنثثثثثى أساسثثثثثية قثثثثثادرة 

علثثثثثثثثثى الصثثثثثثثثثمود، وتحفيثثثثثثثثثز 

الشثثثثثثامل التصثثثثثثنيع المسثثثثثثتدام 

 للجميع، وتشجيع االبتكار

يمكههههن للشههههباب العههههرب أن يصههههبحوا أصههههحاب مشههههاريع تكنولوجيههههة  9.6و 9.5و 9.4و 9. 1

تخهههدم المحتهههوى الرقمهههي واألولويهههات المحليهههة. ويمكهههن لتكنولوجيههها المعلومهههات واالتصهههاالت 

 ومنّصههههات التواصههههل االجتمههههاعي أن تسههههاعد البلههههدان العربيههههة فههههي االسههههتفادة مههههن المغتههههربين

العههههرب مههههن النههههاحيتين االقتصههههادية والسياسههههية وربطهههههم مههههع مجتمعههههاتهم األصههههلية إلقامههههة 

شهههههراكات تسهههههّخر الهههههروابط الثقافيهههههة واألسهههههريّة. ويمكهههههن اسهههههتخدام الهههههذكاء االصهههههطناعي 

والتكنولوجيهههات الجغرافيهههة المكانيهههة لوضهههع سياسهههات لالبتكهههار مبنيهههة علهههى األدلهههة مهههن أجهههل 

 مستدام والشامل في البلدان العربية.تنويع االقتصاد ودعم التصنيع ال

  -10الهدف 

الحثثثثثد مثثثثثن انعثثثثثدام المسثثثثثاواة 

 داخل البلدان وفي ما بينها.

أتاحههههت التكنولوجيههههات الحديثههههة فرصههههاً للمواهههههب المحليههههة للمنافسههههة  10.10و 10.3و 10.2

فهههي األسهههواق العالميهههة والعمهههل مهههع نظهههراء دوليهههين. ويمكهههن لبهههرامج التهههدريب المتاحهههة عبهههر 

رنهههت لكافهههة البلهههدان، االرتقهههاء بمسهههتوى مههههارات الشهههباب والمسهههنين فهههي مجهههال اسهههتخدام اإلنت

تكنولوجيههات جديههدة غيههر متهههوفرة حتههى اآلن فههي البلههدان العربيهههة. ومههن شههأن الحلههول القائمهههة 

علههههى التكنولوجيهههها الماليههههة أن تههههوفّر خههههدمات التمويههههل واالشههههتمال المههههالي، وال سههههيما فههههي 

ي ال تهههزال ضههههعيفة فههههي العديهههد مههههن البلهههدان العربيههههة خههههارج جوانهههب االقتصههههاد الرقمهههي التهههه

مجلهههس التعهههاون الخليجهههي، مثهههل خفهههض تكهههاليف المعهههامالت الخاصهههة بتحهههويالت المههههاجرين 

 والمغتربين.

 -11الهدف 

جعثثثثثل المثثثثثدن والمسثثثثثتوطنات  

البشثثثثثثثثرية شثثثثثثثثاملة للجميثثثثثثثثع 

وآمنثثثة وقثثثادرة علثثثى الصثثثمود 

 ومستدامة

 

تكنولوجيهههات رقميهههة مختلفهههة لجمهههع البيانهههات وتحليلهههها وتوفيرهههها تسهههّخر المهههدن الذكيهههة  11.3

للعمهههوم مهههن أجهههل تحقيهههق المسهههتوى األمثهههل مهههن الحركهههة واألمهههن واسهههتهالك الميهههاه والطاقهههة، 

إلهههى جانهههب التخطهههيط المهههدني الفعّهههال، وإلهههى اسهههتخدام شهههبكات االتصهههاالت بهههدالً مهههن شهههبكات 

 الطرق مما يخفف من الحوادث وازهاق األرواح.
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 رقم المقصد المتصل بالتكنولوجيا والمساهمة المحتملة للتكنولوجيا في تحقيقه اف التنمية المستدامةأهد

  -12الهدف 

ضثثمان وجثثثود أنمثثاط اسثثثتهال  

 وإنتاج مستدامة

)ب( يسههههههههههههههم اسهههههههههههههتخدام التغليهههههههههههههف 12و 12.10و 12.9و 12.8و 12.5و 12.3و 12.2

البلهههدان العربيهههة التهههي تعهههاني مهههن الهههذكي فهههي تفهههادي تلهههف األغذيهههة وههههدرها، وال سهههيما فهههي 

كثههههرة حههههاالت انقطههههاع الكهربههههاء. ويسههههاعد اسههههتخدام المحتههههوى علههههى اإلنترنههههت فههههي توعيههههة 

المهههواطنين بالمعلومهههات الصهههحية ذات الصهههلة بحيهههاتهم، بمههها فهههي ذلهههك اتخهههاذ خيهههارات أفضهههل 

بشهههأن األغذيهههة والتمهههارين البدنيههههة. كمههها يمكهههن إدمهههاج حّساسههههات إنترنهههت األشهههياء لتوصههههيل 

األجههههههزة، واآلالت، والمركبهههههات، والمخهههههازن وغيرهههههها لتتبّهههههع الكفهههههاءة وتخفهههههيض اسهههههتخدام 

الطاقههههة، لتالفههههي التههههأخيرات غيههههر المتوقعههههة الناجمههههة عههههن النزاعههههات والتههههدابير األمنيههههة ذات 

الصهههههلة. ويسهههههتخدم سهههههوار إنترنهههههت األشهههههياء لتتبُّهههههع حركهههههة الحجهههههاج والتحركهههههات البشهههههرية 

 اتية األساسية.الكبيرة ورصد احتياجاتهم الحي

  -13الهدف 

اتخثثثثثثثثثاذ إجثثثثثثثثثراءات عاجلثثثثثثثثثة 

 للتصدي لت يّر المناخ وآثار 

يمكهههههن للتكنولوجيهههههات الذكيهههههة، وال سهههههيما المسهههههتخدمة فهههههي مجهههههاالت  13.5و 13.3و 13.2

الطاقههههة، والنقههههل، والبنههههاء، والصههههناعة التحويليههههة، والخههههدمات الذكيههههة والزراعههههة والتوسههههع 

المههدني بصههفة عامههة، أن تسههاعد فههي التعامههل مههع تغيّههر المنهها  والتخفيههف مههن آثههاره، ال سههيما 

الل ُعمهههان. وتشهههّكل التكنولوجيهههات فهههي المنهههاطق المعرضهههة للخطهههر مثهههل حهههوض النيهههل وتههه

الرقميهههة ذات المحتهههوى العربهههي والقياسهههات المحليهههة إحهههدى أبهههرز األدوات الالزمهههة لتحسهههين 

أنشههههطة الههههدعم، والتعلههههيم، والتوعيههههة وبنههههاء القههههدرات المؤسسههههية بشههههأن التخفيههههف مههههن تغيههههر 

 لطبيعية.المنا ، والتكيّف معه، والحد من أثره، واإلنذار المبكر قبل وقوع الكوارث ا

  -14الهدف 

حفثثثثثثثغ المحيطثثثثثثثات والبحثثثثثثثار 

والمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوارد البحريثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

واسثثثثثثثثثتخدامها علثثثثثثثثثى نحثثثثثثثثثو 

مسثثثثثثثثتدام لتحقيثثثثثثثثق التنميثثثثثثثثة 

 المستدامة

يسههههههاعد الرصههههههد بواسههههههطة األقمههههههار الصههههههناعية علههههههى تحسههههههين السههههههالمة )أ( 14و  14.4

والمسههههاءلة فههههي المالحههههة، ال سههههيما عنههههد منههههاطق فههههي غايههههة األهميههههة للتجههههارة العالميههههة مثههههل 

الخلهههيج العربهههي المصهههدر للهههنفط والممهههرات المائيهههة فهههي البحهههر األحمهههر. كمههها يسهههاهم فهههي تتبهههع 

األحيههههاء المائيههههة والتنههههوع البيئههههي المههههائي والتنبههههؤ بههههاألنواع والتغيههههرات المناخيههههة المرتبطههههة 

 بالبحار والمحيطات، ناهيك عن األنهار وخاصة تلك العابرة للحدود.

لضهههههخمة مفتوحهههههة المصهههههدر وشهههههبكات الحّساسهههههات ويمكهههههن اسهههههتخدام برمجيهههههات البيانهههههات ا

الزهيههههدة الههههثمن لتتبّههههع التسههههّرب النفطههههي المحتمههههل وتحليههههل التنههههوع البيولههههوجي، والتلههههوث، 

وأنمهههاط الطقهههس، وتقهههدّم الهههنظم البيئيهههة، ممههها يسهههاعد فهههي التخطهههيط السهههتراتيجيات التخفيهههف 

 والتكيّف.

 -15الهدف 

حمايثثثثثثة الثثثثثثنيظم اإليكولوجيثثثثثثة  

البّريثثثثثثثة وترميمهثثثثثثثا وتعزيثثثثثثثز 

اسثثثثثثثثثثتخدامها علثثثثثثثثثثى نحثثثثثثثثثثو 

مسثثثثثثثثثثثتدام، وإدارة ال ابثثثثثثثثثثثات 

علثثثى نحثثثو مسثثثتدام، ومكافحثثثة 

التصثثثثثثثثحر، ووقثثثثثثثثل تثثثثثثثثدهور 

األراضثثثثثثي وعكثثثثثث  مسثثثثثثار ، 

ووقثثثثثثثثثثل فقثثثثثثثثثثدان التنثثثثثثثثثثوع 

 البيولوجي

 

 

 

 

 

 

 

تهههههدعم التكنولوجيهههههات الرقميهههههة، مثهههههل صهههههور األقمهههههار الصهههههناعية المتاحهههههة،  15.5و 15.3

الوقايهههة مهههن تنهههاقص التنهههوع البيولهههوجي، ال سهههيما فهههي المنهههاطق القاحلهههة التهههي تطهههّوق الكثيهههر 

مههههن المجتمعههههات المحليههههة العربيههههة. وتحتههههاج المههههدن الناميههههة المطلههههة علههههى جنههههوب البحههههر 

الحقيقههههي ومههههن ثههههّم تكنولوجيههههات إلدارة األبههههيض المتوسههههط إلههههى جمههههع البيانههههات فههههي الوقههههت 

النفايهههات بغيهههة مراقبهههة ومعالجهههة المشهههاكل المتزايهههدة المتعلقهههة بههههذا األمهههر بجميهههع أنواعهههها. 

ويمكههههن لخوارزميههههات الههههذكاء االصههههطناعي أن تههههتعلّم السههههلوك وتتنبههههأ باألضههههرار المسههههتقبلية 

جئههين أن تعههّزز الهههنظم التههي يمكههن تجنبههها مههن خههالل التههدابير المحفّهههزة. ومههن شههأن إعههادة الال

البيئيهههة المسههههتدامة لألراضههههي إذا جمعههههت بيانههههات إنترنهههت األشههههياء واسههههتخدمت علههههى النحههههو 

 المناسب في التخطيط للسياسات العامة.
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 رقم المقصد المتصل بالتكنولوجيا والمساهمة المحتملة للتكنولوجيا في تحقيقه أهداف التنمية المستدامة

  -16الهدف 

المجتمعثثثثثثات تشثثثثثثجيع وجثثثثثثود 

السثثثثثثثلمية الشثثثثثثثاملة للجميثثثثثثثع 

تحقيقثثثثثاً للتنميثثثثثة المسثثثثثتدامة، 

وتثثثثوفير إمكانيثثثثة اللجثثثثوء إلثثثثى 

القضثثثاء أمثثثام الجميثثثع، والقيثثثام 

علثثثى جميثثثع المسثثثتويات ببنثثثاء 

مؤسسثثثثثثثات فعّالثثثثثثثة خاضثثثثثثثعة 

 للمساءلة

تشههههههّكل التكنولوجيههههههات الرقميههههههة أدوات قويههههههة للمسههههههاعدة اإلنسههههههانية وبنههههههاء  16.7و 16.6

اطق الجغرافيههههة التههههي تسههههتجيب للنزاعههههات أو تتعههههافى منههههها. وتسههههاعد هههههذه السههههالم فههههي المنهههه

األدوات فههههي مجههههاالت مثههههل اإلغاثههههة فههههي حههههاالت الكههههوارث، وإدارة المسههههاعدات، ورصههههد 

االنتخابههههات، وإتاحههههة البيانههههات المفتوحههههة للنههههاس فههههي تعزيههههز الشههههفافية والنمههههو االقتصههههادي 

منصههههههات تكنولوجيهههههها المعلومههههههات واالجتمهههههاعي. وتسههههههّهل وسههههههائط اإلعههههههالم االجتماعيهههههة و

واالتصههههاالت الناشههههئة عمليههههة التفاعهههههل بههههين الحكومههههة والمهههههواطنين، ممهههها يسههههمح بإشهههههراك 

المهههواطنين فهههي صهههنع القهههرار وبمسهههاعدة الحكومهههات العربيهههة علهههى الهههردّ واالسهههتجابة للهههرأي 

 العام بطريقة بنّاءة.

  -17الهدف 

تعزيثثثثثثثثثثز وسثثثثثثثثثثائل التنفيثثثثثثثثثثذ 

وتنشثثثثثثيط الشثثثثثثراكة العالميثثثثثثة 

 أجل التنمية المستدامةمن 

يمكهههههن لنقهههههل التكنولوجيههههها المناسهههههبة، ذات التهههههأثير المضهههههاعف علهههههى  17.8و 17.7و 17.6

أولويههههات التنميههههة واألمههههن، أن يههههوفّر قاعههههدة لتشههههكيل مجتمعههههات أكثههههر منعههههة فههههي المنطقههههة، 

باسهههتخدام العلهههوم والدبلوماسهههية ومخططهههات التكامهههل اإلقليمهههي. كمههها أن تمويهههل عمليهههة تنفيهههذ 

التنميههههة المسههههتدامة أمههههر ممكههههن إذا اسههههتخدمت تطبيقههههات التكنولوجيهههها الماليههههة فههههي  أهههههداف

مجههال الصههيرفة. ويعههد بنههك التنميههة مههن األدوات الناشههئة التههي يجههب االسههتفادة منههها مههن قبههل 

 الدول العربية األقل نمواً.
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 البروفسور سليم دّكاش اليسوعيّ 
 ممثالً بـ بيروترئيس جامعة القدّيس يوسف في 

 البروفسور فادي الحاج
 عميد سابق لكلية العلوم التربوية

 ممثل رئيس جامعة القديس يوسف للتطوير اإلقليمي والبرامج الخارجية

 

 

الحريري، بشخص مهديرتها العاّمهة، علهى دعهوتي للمشهاركة  رفيق أودّ أّوالً أن أشكر مؤّسسة

في هذه الندوة السنويّة الهاّمة التي أصهبحت معروفهة جهد ا بتعزيزهها للتعلهيم فهي لبنهان. كمها أقهدّر أن 

تطلههب منّههي التفكيههر فههي موضههوع يضههعنا أمههام مسههتقبل الثههورة الصههناعيّة الرابعههة واالبتكههارات 

م اقتصههاد المعرفههة فههي صههلة مههع التنميههة المحليّههة. مههن الواضههح أّن التكنولوجيّههة وبالتههالي فههي صههمي

تأثيرات التقنيّات المتقدّمة على التعليم والشباب هي مسألة آنيّة بحيث أّن الجامعهة، كمها المدرسهة، ال 

يمكنهمهها أن تهمههال مثههل هههذا الموضههوع الههذي يههدخل حالي هها داخههل أحههرام جامعتنهها. فههي مواجهههة هههذه 

، نحن نأسف أّن بلدنا ال يزال غارقًا في تخلّف بهانضطلع  ة تقديم الدعم لها لكيالتطّورات وضرور

إرادة المواطنة واإلرادة االجتماعيّة واالقتصاديّة لمواكبة هذا التقدّم. ومهع  انمحسوبيّة يعيقوسياسّي 

ذلك، فإّن اللّبنانّي لم ولن يستسلم أبدًا؛ فكما اندلعت، في نشأة لبنان، ثورة تعليميّة أّسسهت لكيانهه عهن 

خيهر مهن طريق الدور الهذي لعبتهه الجامعتهان األميركيّهة واليسهوعيّة وكهذلك المهدارس منهذ الربهع األ

ًهها أساسهي ا ال يقتصهر علهى تنشهئة المهوارد اليهوم القرن التاسع عشر، بالتالي، يشّكل هذا القطاع  موّج 

البشههريّة المتميّههزة التههي سههتعّزز االقتصههاد فههي المسههتقبل، ولكنّههه يعمههل أيًضهها علههى إعههداد مههواطني 

العقليّهات ومهن أجهل  الحاضر والمسهتقبل الهذين مهن شهأنهم أن يعطهوا الهزخم الهالزم مهن أجهل تحهّول

 إرساء مستقبل سياسّي في بلدنا.

بعد مقدّمة موجزة حول معالم الثورة الصهناعيّة الرابعهة، سهأرّكز علهى خمسهة عناصهر تشهّكل 

 أال وهو "الثورة الصناعيّة الرابعة والتنمية المحليّة". الجلسةمباشرة موضوع هذه 

؛ قد تساعدنا قراءة تاريخيّة علهى فههم دعونا نحاول أن نرى عن كثب ما يتعلّق بهذا الموضوع

المسار المعقّد لهذا العالم بشكٍل أفضل. يمكننا أن نقول إّن الثورة الصناعيّة الرابعة تمثّل قفزة نوعيّة 

متقدّمة جد ا في مجال المعرفة وذلك من جميع وجهات النظر، وهي تندرج ضهمن مسهار وديناميكيّهة 

الصناعيّة األولى في نهاية القهرن الحهادي عشهر، سهاعدت الميهاه  تاريخ الفكر البشرّي. خالل الثورة

َرفيّهة إلهى ثنائيهة خهط اإلنتهاج األوتوماتيكيّهة.  والبخار على مكننة اإلنتاج الصناعّي واالنتقهال مهن الح 
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استغلّت الثورة الصناعيّة الثانية الطاقة الكهربائيّة لتقوم باإلنتاج الضخم. اعتمهدت الثهورة الصهناعيّة 

الثة على اإللكترونيّات وتكنولوجيا المعلومات لتشغيل اإلنتهاج ألي ها. أّمها الثهورة الصهناعيّة الرابعهة الث

فقد خرجت من رحم الثورة الثالثة: إنّها الثورة الرقميّة التي نشأت في منتصف القرن الماضي وهي 

 رقميّة والبيولوجيّة.تتميّز بدمج التقنيّات وهذا الدمج يمحو الحدود بين الدوائر الماديّة وال

التغييرات الحاليّة ليسهت مجهّرد نتيجهة للثهورة الصهناعيّة الثالثهة، ولكنّهها نتيجهة للثهورة الرابعهة 

السهرعة التهي بهها تظههر  بشهكٍل خهاّص، تلهك الثهورة المختلفهة تماًمها بسهرعتها وأثرهها وتأثيرهها. إنّ 

سههابقة، تتطههّور الثههورة الرابعههة بإيقههاع بالمقارنههة مههع الثههورات ال االبتكههارات الحاليّههة غيههر مسههبوقة.

كهّل قطاعهات  تكهاد ههذه الثهورة تثيهرمّطرد، ولم يعد هذا االيقاع يأخذ خط ا ثابتًا. باإلضافة إلى ذلهك، 

العمل في العالم. إن مدى حجم هذه التغييرات ومدى أهميّتها يشهيران إلهى تحهّول فهي أنظمهة اإلنتهاج 

 تها.والعلم اإلدارّي وإدارة األعمال برمّ 

الروبوتيّههة ، سههتكون الثههورة الصههناعيّة الرابعههة قههد أفسههحت المجههال أمههام 2020بحلههول سههنة 

اسههتبدال البشههر بههاآلالت، أو األجهههزة اآلليّههة( فههي كههّل المجههاالت الصههناعيّة والطبيّههة والتعليميّههة )

روبوتههات أحههدّد خمسههة عناصههر رئيسههيّة تتضههّمنها هههذه الثههورة: أّوالً، الظهههور المكث ههف لل وغيرههها.

إنّه الرجل اآللّي الذي يحّل محل الكائن البشرّي في العديد من األنشطة التي كانت حكًرا على  اآلليّة.

 اإلنسان كما نراه اليوم في قطاعات معيّنة.

لقد سبق ورأينا سيّارات وقطهارات تسهير بهدون  العنصر الثاني هو عنصر مكننة وسائل النقل.

طائرة الشرق األوسهط، )الميهدل إيسهت( مهذّكرة توجيههات حهول القيهادة أعطاني صديقي قائد  سائق.

المستقلّة تماًما لطائرته بين ميالنو وبيروت، وكيف يمكنه تجنّهب القيهادة مهن محّطهة إلهى أخهرى مهن 

دون تدّخل بشرّي، وكيف تتواصل طائرات قريبة بعضهها الهبعض مهن دون تهدّخل الطيّهارين وتبقهى 

 ح مسارها بنفسها.على مسافة مطلوبة وتصحّ 

العنصهر الثالهث الخههاّص بههذه الثههورة ههو القههدرة الكبيهرة التهي يتمتّههع بهها الههذكاء الرقمهّي علههى 

 استخدام البيانات الضخمة في سياق علم البيانات الذي أصبح اليوم موضوًعا للتدريس في جامعاتنا.

ي تتجهاوز أهميّتهها االقتصهادية هذه البيانات التي أصبحت مادّة خهام مثهل الفحهم أو خهام الحديهد، والته

لهذا فهإّن مهن يهذكر المعلومهات يهذكر المعرفهة  أهميّة النفط، تشّكل دعامة اقتصهاد المعلومهات الجديهد.

بالمفرد والمعارف بالجمع، وهي محّرك التنمية واإلبداع. ومهن بهاب المعلومهة، ههذا ههو السهبب فهي 

يهار دوالر، فهي حهين تبلهم قيمهة فايسهبوك مل 720.7تبلهم قيمتهها  Google قاعهدة بيانهات شهركة أنّ 

 مليار دوالر. 1394مليار دوالر، مّما يعطي مجموًعا بقدر  521.6

تقدّم هذه البيانات إمكانات هائلهة بهدأنا فهي اسهتغاللها. إنّهها تجعهل مهن الممكهن تهوفير المعرفهة، 

تهوفّر الولهوج إلهى باختصهار، ههي  وتحديد الدوافع، وإقامة روابط خارج مجهال مها ههو قابهل للتنفيهذ،

عالم المعرفة. في الصناعة، تؤّمن هذه المعرفة ميزة تنافسيّة، وتفتح أسواقًا جديهدة، وتنجهز منتجهات 

بالنسهبة إلهى الحكومهات، يهتّم اسهتخدام المعرفهة  جديدة، وتحّث على االسهتهالك، وتهدّر منفعهة كبيهرة.

هم... وبههذا االتجهاه، أمكنهتتحديهد للحفاظ على النظهام، ومنهع الحهوادث، والتعهّرف علهى المجهرمين و
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 ،تصبح مساهمة الجامعة في التفكير وإيجاد الحلول بغية تحقيهق أقصهى قهدر مهن إدارة ههذه البيانهات

 تأديتها خير الشعوب. تحققمهّمة رائعة 

ثّم نذكر، كعنصر رابع، الذكاء االصطناعي، وهو يشمل كّل نشهاط: بحسهب التعريهف بهه، إنّهه 

يمكن أن يحقّقه الذكاء البشرّي من نتاج وأنشطة. يقول بعض الخبراء إّن هذا  نسخة طبق األصل لما

الذكاء االصطناعي قد يتجاوز الذكاء الطبيعّي ويحقّق ما هو غيهر وارد التفكيهر بهه اليهوم مثهل إنتهاج 

روبوتات مستقلّة تماًما، ولها وجودها بغّض النظر عهن إرادة البشهر. علهى الهرغم مهن أنّهه لهيس مهن 

ّكد أّن قطاعات كاملهة مهن اقتصهادنا سهتتوفّر آلي ها، بهدأ الهذكاء االصهطناعي يختهرق عهالم التعلهيم المؤ

دكتور في مجال الذكاء االصطناعي مّما يجعلنها  22،000واالقتصاد. حالي ا، يوجد في العالم حوالي 

 نقول بأّن االختراعات في مجال الذكاء االصطناعي لن تتّم بسرعة.

في العالم الطبّهي العنصهر الخهامس مثهل االستنسها  وتصهنيع األنسهجة أو إدخهال يمثّل االبتكار 

 أجهزة أو رقائق في الجسم تتداخل مع ما نسّميه اليوم اإليقاع الطبيعّي للجسم.

إّن التطّورات التي تحدّثنا عنها للتّو سوف تغيّر الطريقة التي نعيش بها، بالطريقهة نفسهها التهي 

 حّول وسيستمّر في العديد من المجاالت وسيكون له تأثير على التنمية المحليّهة.يتّم هذا الت نعمل بها.

نكتفي في الدقائق القادمهة باختيهار المجهاالت الثالثهة التاليهة التهي سهتتأثّر بنتهائج ههذه الثهورة: العمهل، 

مههع العلههم أّن هنههاك مجههاالت أخههرى سههتتأثّر بههالثورة الرابعههة مثههل الشههركات  واألشههخاص والتعلههيم.

 وحوكمة الدول واألمن والحياة االقتصادية.

األثر على جوانب العمل المختلفة: أّوالً، من المتوقّع أن تكون الثورة الصناعيّة الرابعة مزّودة 

بالقدرة على زيادة الدخل وتحسين نوعيّة حياة الشعوب في جميع أنحاء العالم وهي بالتالي لها تهأثير 

بالنظر عن كثب، كهان المسهتهلكون الهذين يملكهون الوسهائل الماليّهة  .على التنمية االقتصادية المحليّة

للوصههول إلههى العههالم الرقمههّي هههم الفههائزون الكبههار؛ لقههد سههمحت التكنولوجيهها بصههنع منتجههات وإيجههاد 

فبإمكانهه طلهب سهيّارة أجهرة، وحجهز رحلهة  خهدمات جديهدة تزيهد مهن فعاليّهة كهّل شهخص ورفاهيّتهه.

ع ثمهن منهتج مها، واالسهتماع إلهى الموسهيقى، ومشهاهدة فهيلم، أو اللههو طيران، وشراء منتج مها، ودفه

 بلعبة أيًضا، وكّل ذلك يمكن القيام به عن بُعد.

ومن الممكن أن يؤدّي االبتكار التكنولوجّي أيًضا إلى معجزة في العرض، مع تحقيهق مكاسهب 

ومهع ذلهك، يشهير  جهاالت.طويلة األجل في الكفاءة واإلنتاجيّة وانخفاض في األسعار فهي مختلهف الم

 علماء في االقتصاد إلى أّن الثورة قد تقّوض أسهواق العمهل وبالتهالي تعهّزز أوضهاع عهدم المسهاواة.

وبمهها أن التشههغيل اآللههّي أصههبح بههديالً عههن العمههل اليههدوّي فههي االقتصههاد ككههّل، فههإّن اسههتبدال العّمههال 

من ناحية أخهرى، إذا تهّم اسهتبدال العّمهال  باآلالت قد يزيد الفجوة بين عائد رأس المال وعائد العمل.

بالتكنولوجيههها، فقهههد يزيهههد عهههدد الوظهههائف المؤّكهههدة والمؤاتيهههة بشهههكٍل عهههاّم. وبالتهههالي فهههإّن الموهبهههة 

والمهارات، أي الموارد البشريّة ذات المؤّهالت العالية، سهتمثّل العامهل األساسهّي لإلنتهاج أكثهر مهن 

لعمههل بههين قطههاع "مههؤّهالت ودخههل مههنخفض" وقطههاع رأس المههال. وسههيزيد هههذا مههن تجزئههة سههوق ا

"مهارات وأجور عالية"، مّما سيزيد من حدّة الضغوطات االجتماعية. وبمها أّن ههذه الثهورة الرابعهة 
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في المائة من سّكان العالم، وبما أّن موّردي رأس المال الفكرّي والجسدّي  30تطال اليوم ما يقارب 

يتبههيّن لنهها بالفعههل أّن أجههور أغلبيّههة سههّكان البلههدان ذات الههدخل هههم أقليّههة وهههم أصههحاب هههذه الثههورة، 

المرتفع تمّر بحالة ركود أو حتّى انخفاض، ويرجع ذلك أساًسا إلى التكنولوجيا: فقد ازدادت الحاجهة 

إلى اليد العاملة ذات المهارات والكفاءات والمؤّهالت العالية، وليس هذا هو الحال بالنسهبة إلهى اليهد 

ت المؤّهالت القليلة واألقّل تدريبًا والتي تشّكل األغلبيّة. يشهد سوق العمل الذي ينتج عنهها العاملة ذا

 قّوة طلب عالية ومنخفضة وضعفًا في الطلب بين االثنين.

في حالة الوضع اللّبنانّي، من الواضح أّن هناك أقليّة محليّة مؤّهلة على األرض يمكنهها مسهبقًا 

من الحدود الضيّقة لتطبيقها، لكن هناك مجموعة أخهرى مهن األشهخاص االستفادة من هذه الثورة ض

يمكننها القهول  المؤّهلين يغادرون البالد لالستقرار في البلدان التي تسير فيها هذه الثهورة بشهكٍل جيّهد.

 المشهاركة التاّمهةإّن الركود االقتصادي الحالّي يقترن بأزمة أخرى، أال وهي عهدم قهدرة لبنهان علهى 

نحن نفهم بالتالي  ة الرابعة بسبب الموارد الطفيفة الموضوعة في خدمة مثل هذا المشروع.الثور في

لماذا يهرع اللّبنانيّون إلى الوظائف العاّمة اآلمنة ولمهاذا تعهاني الطبقهات الوسهطى صهعوبات حقيقيّهة 

ظههائف مههن المحتمههل أن يههزداد هههذا الوضههع سههوًءا بحيههث أّن الو لتههدبّر أمورههها حتّههى نهايههة الشهههر.

 التقليديّة لها عمالءها وحيث ال تجد وظائف التكنولوجيا المتقدّمة شركات تستثمر في هذا المجال.

أيًضا مها  ها تغيّرالتأثير على الناس: إّن الثورة الصناعيّة الرابعة لن تغيّر فقط ما نقوم به، ولكنّ 

ا، مثل شعورنا باأللفة، وعالقاتنا نحن عليه. من المحتمل أن تتأثّر هويّتنا بجميع الجوانب التي تكّونه

مع اآلخرين، وأوقات فراغنا وتسليتنا، والوقت الذي نمضيه في العمل، واستهالكنا للمهوادّ الغذائيّهة، 

والطريقة التي نخّطط بواسطتها لمهنتنا واكتساب مهاراتنا وكفاءاتنا. على سهبيل المثهال، ههل سهيظّل 

يتوّجه الشباب إلهى الجامعهة؟ ههل سهيكون هنهاك لقهاءات األطفال بحاجة للذهاب إلى المدرسة؟ هل س

أو  أخرى غير افتراضية؟ هل ستبقى فكرة المجتمع البشرّي هي نفسها اليوم بالنظر إلهى الروبوتهات

الههذي يشههبه البشههر؟ هههل سههتبقى األسههئلة النهائيّههة المرتبطههة بوالدتنهها فههي هههذا العههالم  اإلنسههان اآللههيّ 

سيقول الدين، ال بل األديان، عن العالقات بين البشر والروبوتات موت على حالها؟ ماذا معضلة الو

التي لديها أوجه تشابه غريبة مع البشر؟ هذه الثورة تغيّهر بالفعهل صهّحتنا وتهؤدّي إلهى مفههوم للهذات 

كّمي ا" بحيث أّن هذه الثورة على المستوى الصّحي قد تقودنا أسهرع مّمها كنّها نعتقهد إلهى كهائن محد د "

د بالرقائق وغيرها من اآلالت المصغّرة التي تستوجبها النانو تكنولوجيا )تقنيّهة النهانو أو بشرّي م زو 

 تكنولوجيا الصغائر(. قائمة اإلمكانيّات الالنهائيّة يحدّها فقط خيالنا.

التكنولوجيها فهي  إذا كان الكائن البشرّي منفتًحا بالفعل وسيكون منفتًحا أكثر فهأكثر علهى إدمهاج

ريقة جامحة، فإّن السؤال الذي يُطَرح ههو مها إذا كهان ذلهك لهن يجعلنها نفقهد بعهض إمكانهات حياته بط

إّن العالقهة التهي نقيمهها مهع هواتفنها المحمولهة ههي مثهال  الطبيعة البشريّة، مثهل التعهاطف والتعهاون.

كهافي إّن التواصل المستمّر قد يحرمنها مهن جانهب أساسهّي مهن جوانهب الحيهاة أي أخهذ الوقهت ال جيّد.

ويستتبع ذلك سهؤال آخهر وههو ههل  لنحقّق وجودنا، والقيام بمحادثة مفعمة بالمعاني والمشاركة فيها.

سههيكون للكائنههات التههي أصههبحت آليّههة مشههاعر، كمهها يقههول بعههض المههدافعين، وبالتههالي مههاذا سههيكون 

 وضعها وهويّتها؟
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يبهدو أّن ههذا  النهاس الخاّصهة. إحدى أهّم التحدّيات الفرديّة لتكنولوجيا المعلومهات تتعلّهق بحيهاة

التحدّي ضرورّي ألّن تتبّع البيانات ومشاركتها فيما يتعلّق بنا هي جهزء  كبيهر مهن إمكانيّهة التواصهل 

الجديههد. سههتزداد النقاشههات حههول القضههايا األساسههيّة، مثههل التههأثير علههى حياتنهها الحميمههة بفعههل فقههدان 

وكذلك األمهر، فهإّن ثهورات التكنولوجيها الحيويّهة والهذكاء السيطرة على بياناتنا في السنوات القادمة. 

االصههطناعي التههي تعيههد تعريههف الكههائن البشههرّي عههن طريههق إرجههاء مههدّة الحيههاة والصههّحة واإلدراك 

 والقدرات، ستجبرنا على إعادة تحديد حدودنا وإعادة التفكير في قيمنا األخالقيّة والدينيّة.

نعههرف مههن المتخّصصههين فههي الثههورة الصههناعيّة الرابعههة أّن التعلههيم أو كيفيّههة صههنع المسههتقبل: 

تلهك التهي تتعلّهق  فئتهين:يمكهن تصهنيفها ضهمن  2020المهارات والكفاءات المطلوبة ابتداًء من سهنة 

بمجال الفكر والتفكيهر مثهل حهّل المشهكالت المعقهدة، والتفكيهر النقهدّي، والهذكاء العهاطفّي، واإلبهداع، 

نههة اإلدراكيّههة، وفئههة المهههارات التههي تتعلّههق بقضههايا اإلدارة مثههل إدارة والقههدرة علههى الحكههم والمرو

 الموارد البشريّة والتنسيق، والتوّجه نحو الخدمات والتفاوض.

مقارنة بسيطة للمهارات األساسيّة المطلوبة فيما يتعلّق بالتوظيف تسمح بمالحظة مهدى أهميّهة 

لمههارات مثهل حهّل المشهكالت المعقّهدة والتفكيهر فهم العالم الهذي يحهيط بنها. فهي الواقهع، يجهب علهى ا

النقدّي، والقدرة على الحكم والقرار أن تكون جزًءا ال يتجّزأ من الصفات التهي يبرزهها عّمهال الغهد. 

كما سيتعيّن علينها التكيّهف عهن طريهق اإلبهداع والمرونهة المعرفيّهة. وعهالوةً علهى ذلهك، سهتظهر لنها 

مههن خههالل الكفههاءة فههي إدارة شههؤون المههوّظفين، والتفههاوض، القههدرة علههى االتصههال بعضههنا الههبعض 

والتوّجههه نحههو الخدمههة، والههذكاء العههاطفّي والتنسههيق. وهكههذا، مههن بههين المهههارات والكفههاءات التههي 

ستتطّور بقّوة أكثر من غيرها، هناك اإلبداع الذي سيصبح جودة أساسيّة تسعى الشركات من خاللهه 

نطالقاً من تقنيّات جديدة وأساليب عمل جديدة. اليوم، على سهبيل لالستفادة من صنع منتجات جديدة ا

المثال، ال يزال اإلصغاء الفعّال قيمة هاّمة، ولكن سيكون لهه مسهاحة أقهّل ضهمن الكفهاءات الرئيسهيّة 

، ألّن الذكاء العاطفّي سوف يصبح محاور الروبوتات واآلالت التهي سهوف 2020المطلوبة في سنة 

 ير، أقرب إلى البنية الفكريّة والتفاعليّة التي يُقال عنها إنّها "إنسانيّة".تكون، إذا جاز التعب

في هذا السياق، يمكننا أن نقول إّن التفكير النقدّي سيبقى أساسي ا في المهارة والمعرفة، وكهذلك 

في مهارات عّمال الغد ومعارفهم، حتّى يكونوا قادرين على اتّخهاذ خيهارات معقولهة، وإنجهاز تفكيهر 

النقدّي ههو ذلهك التفكيهر الهذي يرّكهز علهى مسهألة  أخالقّي يضمن في كّل هذا كرامة اإلنسان. التفكير

 من المسائل، ويحلّل الحجج، ويبلور االستنتاجات ويقيّمها ويتحاور مع أشخاص آخرين.

فههي هههذا السههياق، لبنههان القههوّي، علههى األقههّل فههي جههزء مههن تعليمههه المدرسههّي والعههالي، يمكنههه 

التحدّي المتمثّل في كونه شريًكا للفاعلين الدوليّين في هذه الثورة. بعض الدول العربيّة، من  مواجهة

خالل التعليم العالي فيها ومراكز البحوث التكنولوجيّة التطبيقيّهة، تسهتثمر فهي ههذا المجهال أكثهر مهن 

ا، ال تشههّكل قههّوة غيرههها. وبالتههالي فههإّن هههذه الثههورة التكنولوجيّههة وكههذلك االضههطرابات التههي تسههبّبه

خارجيّة تفلت فيها السيطرة على الذكاء البشرّي. مهن الواضهح أّن الدولهة اللّبنانيّهة ال تهزال تنهأى بمها 

فيه الكفاية عن هذه الهواجس، مع العلم أّن مؤّسسة مثل البنك المركزّي في لبنان تههتّم بههذه القضهايا 

شههجيع مؤّسسههات التعلههيم العههالي الطليعيّههة وال تتههردّد، علههى الههرغم مههن األزمههة االقتصههادية، فههي ت
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لالستثمار في هذا المجال حتّى ال يتخلّف بلدنا في وقت تواصل فيهه الثهورة طريقهها. ال شهيء يمنهع، 

إال اإلرادة السياسيّة، أن يكون لبنهان القهوّي بمهوارده البشهريّة محهور التكنولوجيها المتقدّمهة، الرقميّهة 

م أّن جامعاتنهها سههارعت فهي إطههالق بههرامج الهذكاء االصههطناعي وعلههم واآلليّهة )الروبوتيّههة(، مههع العله

البيانات. في هذا السياق، حين نكون فهي أعقهاب التحهّول الهذي يهتّم، يمكننها أن نهؤدّي دوًرا قهد يكهافح 

، وههو المسهاهمة فهي بلهورة أخالقيّهات ههذا التحهّول بحيهث تأديته بالكاملاآلخرون ويعانون من أجل 

والً عن توجيهه الثهورة الصهناعيّة الرابعهة وتشهكيلها وجعلهها تصهل إلهى مسهتقبل يكون كّل واحد مسؤ

يعكس أهدافنا وقيمنا األخالقيّة والدينيّة. وكما نرى، فإّن الثورة الصناعيّة الرابعة لهديها القهدرة علهى 

 جعل البشريّة "مبرمجة آلي ا" وتسلب منّا قلوبنا وروحنا.

 .شهخاص، وعلهى مههاّم مؤّسسهاتنا وشهركاتنا وعلهى قيمنهافي النهاية، كّل شهيء يعتمهد علهى األ

يجب أن نصو  مستقباًل يناسبنا جميعًا من خالل إعطاء األولويّة لألشخاص وجعلهم مسهؤولين. مهن 

خههالل اسههتكمال أفضههل مكّونههات الطبيعههة البشههريّة، اإلبههداع، والتعههاطف، والمسههؤوليّة، يمكههن لهههذه 

و تنمية متكاملة ومحليّة وشموليّة، ونحهو وعهيٍ أخالقهّي وجمهاعّي الثورة أيًضا أن ترفع اإلنسانيّة نح

لبنههان الههذي يُعتَبَههر أكثههر مههن بلههد بههين  .جديههد قههائم علههى شههعور مشههاطرة اآلخههرين المصههير المشههترك

البلدان األخرى، بل هو بلد رسالة الحريّة والمسؤوليّة المشتركة، بلد يتمتّع بديناميكيّة من المعارف، 

األمر متهروك لنها مهن أجهل تحقيهق  ل إدراكه لهذه القضايا، المساهمة في هذه المهّمة.يمكنه، من خال

 هذه الرسالة.
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 األستاذ فادي الجميل
 جمعية الصناعيين اللبنانيين رئيس

 

 

 الثورة الصناعية الرابعة والصناعة في خدمة االقتصاد والشباب اللبناني

 .القطهاع الصهناعي فهي إطهار الثهورة الصهناعية الرابعهةيشرفني أن أشارك في معالجة قضايا 

ولكن اسمحوا لهي بدايهة أن ألهج الموضهوع مهن بهاب السهؤال الهذي طرحهه الهدكتور حمهزة وههو ههل 

في لبنان فرصة الثورة الصناعية الرابعهة؟ نحهن نعتبهر أن ثهروة لبنهان األساسهية ههي شهبابه  سنفوت

الصهناعة والجامعهات أن نفعّهل قهدرات اقتصهادية مهمهة ونحن على قناعة أنّنا قادرون بالتعاون بهين 

 جداً للبنان.

 .ماليههة قههد ال تجتمههع عنههد الكثيههرينتعلمههون جميعههاً أّن لبنههان يتمتههع بطاقههات بشههرية وإنسههانية و

تشغل أرقى المناصهب فهي  مليار دوالر ولدينا كفاءات بشرية 240موجودات المصارف تتعدى الـ ف

فههي الكبيههرة قههد يسهتنتج الههبعض أن الودائهع  .لههى سهبيل المثههال الناسهااذكهر ع، لبنهان ودول االغتههراب

ً تجعل وضع لبنان مريحالمنوعة البنوك والطاقات البشرية  الدخل القهومي ال يتعهدى الهـ أّن الحقيقة  .ا

معههدل دخهل الفههرد فههي لبنههان ال يتعهدى الههـ عشههرة آالف دوالر فههي أن يعنههي وذلههك . رمليهار دوال 52

دخل الفهرد لهديها يصل قبرص الدولة الجارة  .كل هذه الطاقاتيتمتع بوهذا معيب للبنان الذي  ،العام

دون عجز في الميزان التجهاري  عنحن نعاني اليوم من نمو منخفض م ما يوازي ثالثة أضعاف إذن

 .البطالة عند الشباب وهجرة الشبابأن تغيب عن بالنا المعضلتين األهم 

% مهن 130قهدرات ماليهة تفهوق  لهديناكهان حهين ، 1975مها قبهل العهام أود أن أعود إلهى وهنا 

% وكهان سهعر 5كانهت نسهبة النمهو  دراسة صادرة عن جامعة جورج تاون. حجم االقتصاد، بحسب

رها بخدمة كان لدينا طاقات لم نسخّ أنه يعني مما .   1000الحمراء بحدود $منطقة متر األرض في 

 ال نعرف إلى أين نتجهه. نحهن أمهام ثهورة صهناعية مكوناتههاوقائماً  شكالاإلاالقتصاد. اليوم ال يزال 

  األربعة.ة وأنظمة الصناع تكنولوجيالذكاء االصطناعي والنانو 

ر الحضور أن منظومتنا التربوية تشكو من ضعف التعليم المهنهي الهذي ههو ركيهزة أود أن أذكّ 

ً  30جامعة و 45لدينا  .اقتصاد لبنان خهريج فقهط لهديهم فرصهة عمهل  5000 .ألف طالب عمل سهنويا

فهال الخهريجين أمها بهاقي  .فرصهة عمهل فهي السهنة الثانيهة للتخهرج 3000من السنة األولى للتخرج و

وفهي بيئهة مؤاتيهه لالقتصهاد.  قلهم. نحن قادرون على قلب هذه المعادلة وذلهك عبهر خلهعمل فرص 

وخالفهاً لكثيهر  .$82.000 لهىيصهل إ حيث دخل الفهرد ،سويسرا هيأود أن أعطي مثال هذا الصدد 



64 
 

نحههو  % يتوجهههون88يههة والجامع يلتحقههون بالدراسههةفقههط مههن الطههالب % 12 هنههاكمههن التوقعههات 

ويستطيع من هو فهي  .أعلى مستوى دخل للفرد ،لم يمنع أن يكون لدى سويسرا ا. وهذالتعليم المهني

 UBS Banksمدراء نستله ووللعلم أن مجال التعليم المهني أن يتابع تخصصه لمستوى الدكتوراه. 

 هم من خريجي التعليم المهني. المشكلة في لبنان النظرة الدونية للتعليم المهني.

أن نخلههق فههرص عمههل لشههباب لبنههان، وفههي قطاعههات واعههدة سههيما القطههاع إذن  مهمتنهها األولههى

 Automationمصههنع   . فهنههاك نحههن فخههورون أننهها نصههدر للعههالم سههلع متطههورة جههداً والصهناعي، 

(Procter & Gamble)  ُصهنع حتهى اآلن فهي لبنهان ولكننها نبهذل جههوداً فهي بكفيها. الروبهوت ال ي

و   ”Disney land“تصهنع فهي لبنهان. ههل تعلمهوا أن  النههائيلتكهون جميهع حلقهات المنهتج  كبيهرة

“Euro Disney” هنهاك أيضهاً صهناعات أن و ،في باريس تعمل على محوالت  من صهناعة لبنهان

الوصول للبلدان األكثر تطوراً على قادرون ؟ نحن منها ما يتعلق بالمصاعدرة جدا ومتط  إلكترونية

 خالفاً لألفكار الرائجة، واألهم أن الصناعي اللبناني تمكن أن يتأقلم.

وههذا مها سهمح  ،الصناعي اللبناني؟ علهى الفكهر واالبتكهار والتعهاون واالبهداع على ماذا اعتمد

 .نحن اليهوم نركهز علهى الصهناعات ذات القيمهة المضهافة .منها، أن تستمرتنا، حتى التقليدية لصناعا

السهتحداث قيمهة  هذه هي قوة الصناعة اللبنانيهة التهي تتكهل علهى شهباب لبنهان وعلهى جامعهات لبنهان

 وا ناجحين في لبنان فقط بل لهديهم تواجهد حهول العهالم ويتشهاركون مهعوصناعيينا اليوم ليس .مضافة

 شبابه. طاقات هذه القدرات تسمح للبنان بتفعيل .Colaو  Pepsiو  Palmoliveشركات عالمية 

كمهال  :فتعرفنا على عهدد مهنهم، لبناني أصلمن شخاص ألنجاحات لتسجيل قمنا  بدراسة  لقد 

وههو مهن فهي سويسهرا )د. مهاريو خهوري( و. عامهاً وههو مهن الجنهوب 30منذ حداد في كندا تورنتو 

 الطاقهات فهينهود أن تكهون جميهع ههذه  .ويدير أهم مركز للتكنولوجيا والتطوير في لهوزان. مغدوشة

نحهن نحتهاج إلهى فكهر جديهد متميهز لهيس فهي الصهناعة فقهط بهل  .نطهالقاال ههو مركهز لبنان ويكهون 

مههرة فقهط بهل  اً التهاريخ يخبرنها أن  الفينيقيهين ليسهوا تجهارو وغيرهها. السياحة المتميهزة واالستشهفاء

هي صهناعات  .مصدرين لسلع صنعت في لبنان : السفن، األرجوان، الفخار، الزجاج وغيرها نواكا

تاريخنهها يشهههد أن الصههناعة اللبنانيههة قههادرة أن تجعههل لبنههان مركههز اسههتقطاب  إنّ متطههورة فههي وقتههها 

 بحث وتطويرلشباب ، ونحن قادرون أن نطور المنتجات عبر االستفادة مما تقوم به الجامعات من ل

 .للتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة لنخلق فرص عمل لشبابنا ونحافظ عليهم في لبنان 

وبعيههداً عههن العموميههات أود أن أركههز علههى موضههوع التعلههيم.  نحههن لههدينا مشههكلة فههي التعلههيم  

هههذه النظههرة بحاجههة إلههى معالجههة وأنهها أتمنههى علههى  .فههي نظههرة المجتمههع اللبنههاني إليهههتكمههن المهنههي، 

، التهي تسهمح بمهنح غطهاء License Technique (LT)جامعهات أن تبهادر إلهى تطهوير بهرامج ال

عهداد أكبهر مهن الطهالب أن أمها المضهمون فيبقهى مهنهي ويسهمح أل .جامعي لههذا النهوع مهن الدراسهة

 العمل.  سوقنخرط في ت

بشههبابنا ويليههق أود أن أخههتم بههالقول إن علينهها أن نبنههي معههاً البلههد المتقههدم المتميههز الههذي يليههق 

عمهل وههي التهي تتهيح لصهناعة القويهة ههي التهي تخلهق فهرص ا .بطموحاتنا ونحن قادرون على ذلك

 للشباب البقاء في وطنهم وهي التي تحرك القطاعات األخرى.
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 السيدة لمياء مبيض
 رئيسة

 معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

 

 

فرصة ألقدم شكري الى السيدة سلوى ال ذهه وانتهزكم هذه الندوة الحوارية، يُسعدني أن أشارك

السههنيورة بعاصههيري، المههديرة العامههة لمؤسسههة رفيههق الحريههري، وإلههى الههدكتور منيههر تابههت، وكيههل 

األمين العام واألمين التنفيذي لإلسكوا باإلنابة، وأيضاً إلى الزمالء الكرام على مداخلتهم. كما أحيّهي 

 كافة الحاضرين. 

 وضع القطاع العام في لبنانموضوع لقاءنا و

لوجيهها" كمهها ويههأتي علههى أعتههاب نقلـههـة عالميههة جديـههـدة "تسههونامي التكن موضههوع نههدوتنا هههذه

يصفونها، مــن شــأنها أن تغيـّـر الكثيهر مهن مسهتقبل الوظهائف واألولويهات التربويّهة خصوصهاّ فهي 

وضههرورة إيجههاد آليههات السههوق ، Lifelong Learningالتشههديد علههى بنههاء ثقافههة الههتعلّم المسههتمر 

 لتوفيرها بشكل مستدام إن أردنا كمجتمعات أن ال نبقى على هامش الحداثة.

 1996بالنسبة لنا في معهد باسل فليحهان، ههذا األمهر يسهّرنا ألننها نعمهل منهذ انشهائنا فهي العهام 

 ن.على تثبيت التعلّم المستّمر ثقافة في القطاع العام مرتبطة باألداء وخدمة المواط

؛ أّوالً تدريب العاملين في القطاع العام علهى مواضهيع إدارة ةونعمل على ذلك من محاور ثالث

ثالثهاً، مقاربهة التعهاون  .المال العهام. ثانيهاً األبحهاث والمنشهورات المتخصّصهة والموّجههة للمهواطنين

 والتشبيك ثقافةّ في طريقة عملنا.

 العالم يتغير!

(، والذكاء االصطناعي، وتكنولوجيها النهانو وكهل مها roboticsالروبوتات )أو اإلنسان اآللي  

 يرتبط باإلنترنت واقع قائم ال مفّر منه،

مسههاء اليههوم سههيعلن البنههك الههدولي عههن تقريههر يؤكههد أن القههوى العاملههة فههي منطقتنهها ال تتمتّههع 

لمي، يؤكد أن منتدى االقتصادي العاالبالمهارات الالزمة لمتطلّبات اقتصاديات المعرفة، فيما تقرير 

ويعطهي أمثلهة كثيهرة علهى العديهد مهن  .المنطقة قادرة علهى اسهتنهاض قواهها الذاتيّهة وقهد اثبتهت ذلهك

 ( التي تقدّم حلوالً مبتكرة للتحديات المحليّة: startupsالشركات الناشئة )
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فهههي دمشهههق أنشهههأ أغيهههاد القبهههاني تطبيهههق "ُمجيهههب" ههههو برنهههامج دردشهههة يعتمهههد علهههى الهههذكاء 

 ؛لى أسئلة واستفسارات المستخدمينفي معالجة اللغة العربية، للرد ع االصطناعي

التهي تهّوفر إمكانيهة الوصهول إلهى  (bit Oasis)ُعال دودين من دبهي اّسسهت "بيهت أويسهيس" 

 ؛لعربي( للمقيمين في العالم ا(cryptocurrenciesالعمالت اإللكترونية 

ميهة عبهر تعلي تُقهدّم دورات ،فرحهاتفي القاهرة، والتي يقودهها مصهطفى  (Nafham)"نفهم" 

 ؛اإلنترنت باللغة العربية

 .نر الذي بات يسّوق في كّل العالممع شركائه رودي تيو اخترع بسام جلغا من لبنان،

الحكومات غالباً ما تتأّخر في مواكبة التطّورات مقارنةً بالقطاع الخهاص: فعلهى سهبيل المثهال، 

، وذلهك بعهد مهرور بضهعة سهنوات مهن 2015عام الفي  331أطلق البنك المركزي في لبنان التعميم 

 .(Local ecosystem)ظهور النظم اإليكولوجية المحلية 

النهاظم والمراقهب لألنمهاط الجديهدة ويتفاعهل مهع جيهل على القطاع العام أن يعي دوره الميسهر 

الشههباب الواعههد لتنميههة االقتصههاد الرقمههي الههذي يسههاهم فههي خلههق فههرص عمههل. فمسههاهمة االقتصههاد 

% فهي اوروبها و 6.2مقارنهة بهـ GDP% مهن النهاتج المحلهي  4.1الرقمي في الشهرق األوسهط تبلهم 

 ة لالزدهار.% في الواليات المتحدة وهذا يعني وجود فرص حقيقيّ 8

طقهة نفهي الم  Governance effectiveness حكهموبمطلهق األحهوال فهإن مسهتوى كفهاءة ال

 العربية هو في ادنى مستوياته عالميا.

 الثورة الرابعة تعني القطاع العام

( تهّوفر اليهوم للهدول القُهدرة علهى مكافحهة التهدفقات (BIG DATA تقنيّهات البيانهات الضهخمة

 عة. الماليّة غير المشرو

تساعد السلطات على تحدّيد مواقع الخطهر المحتمهل  space technologyتكنولوجيا الفضاء 

كاألعمال اإلرهابيهة، القرصهنة وتهريهب المخهدرات. وتسهاعد تكنولوجيها الفضهاء علهى مراقبهة آبهار 

النفط وخطوط األنابيب وذلك عبر أجهزة موجودة في خط األنابيب ترسل جميع أنهواع البيانهات فهي 

 ال ظهور أي شيء خارج عن المألوف. ح

وتساهم تكنولوجيا الفضاء أيضاً فهي المحافظهة علهى البيئهة بحيهث تكشهف االنسهكابات النفطيهة 

 في المحيطات وعلى اليابسة بسرعة وتساند عمليات التنظيف. 

ما نشهده اليوم ليس ثورة تكنولوجية أو رقمية فحسب، بل ثورة أكثر عمقاً تطهال عمليّهة اتخهاذ 

مهن قهدرة علهى نقهل  (Digitization)القرار وطريقة إعهداد السياسهات العامهة، بمها تحدثهه الرقمنهة 

، والتكنولوجيها (Artificial intelligence)المعلومات وتحليلهها، ومها ينتجهه الهذكاء االصهطناعي 

مهن طهرق جديهدة إلنتهاج وايصهال الخدمهة  (3D printing)( وثالثيهة األبعهاد (Biotechالحيويهة  

 العامة وتوزيعها واستهالكها وغيرها.
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  :المطلوب من القطاع العام اليوم أكثر من أي وقت مضى

دول عربيهة علهى  4االستثمار في البنى التحتيّة الرقمية واالتصهاالت : لألسهف ال يظههر اال  -

                                      ـخريطهة التصهنيف العهالمي للقهدرة التنافسهية للرقمنهة لله

 )World Competitiveness Center( ff  منها علهى  ترتيهب متهدني نسهبيا  2استحوذت

حصهدت قطهر ترتيهب وسهطي ( بينمها 45(، و االردن )42وهي المملكة العربية السهعودية )

 ( ؛17االمارات العربية المتحدة مرتبة متقدمة )( وسجلت 28)

 التكنولوجيا؛فيها  نظم وتشريعات تواكب السرعة التي تتّطور -

قياديون وأصحاب قرار يتمتعون بمعارف ومهارات وسهلوكيات متجهددة تعهزز قهدرة الدولهة  -

 وسلّم قيم.  ،على استشراف المستقبل والتخطيط له بشكل أفضل

  ؟ما هي اهم أبرز مالمح هذه المهارات

مكانتنها تدريب المساهمة فهي تعزيزهها لزيهادة قهدرتنا التنافسهية وحفهظ الوكيف تستطيع مراكز 

 على الخريطة الدولية؟

 إدارة البيانات  -أوالً: االستثمار في المهارات الرقمية 

هناك حاجة ماسة الى تعزيز المههارات الرقميهة كتكنولوجيها المعلومهات المتقدمهة، والبرمجهة، 

 تصميم التكنولوجي المعقد. الوإدارة وتحليل البيانات المتقدّمة، و

بهههين معارفهههه المتخصصهههة )بصهههناعات محهههدّدة( وبهههين  ب مهههن الموظهههف الفهههرد الجمهههعيطلههه

استخداماته لألدوات والتقنيات التكنولوجية للتحليهل الرقمهي ومعالجهة المعلومهات المعقهدة وتفسهيرها 

سيكون علينها التركيهز فهي المسهتقبل  .ف أسرع مع استراتيجيات العملوتكي ،)الديتا( في الوقت عينه

كمهارة التحليل واالبتكار وحل  ،ها االنسان عن اآللة الصناعيةعلى تطوير المهارات التي يتمايز في

ي خطههط ـ(، والتركيههز عليههها ودمجههها فهه (Systemic Thinkingمـالمشههكالت، والتفكيههر المنظهه

 التطوير الوظيفي او المهني.

 ثانيا: أمن المعلومات واالمن السيبرياني  

اآللي وانترنت األشياء وتطبيقات أنظمة الترابط المتزايد للبيانات الضخمة واالستخدام يترافق 

مع فجوة كبيرة فهي مههارات االمهن السهيبرياني. بالتهالي هنها كحاجهة ماسهة الهى  فتوحةالحكومات الم

تحديث قاعدة المعارف الحالية للمهوظفين وتعزيهز كفهاءاتهم باسهتمرار لمكافحهة الجريمهة السهيبرانية 

 وردع التهديدات المستمرة عبر اإلنترنت.

  كداعم لالبتكار والتنمية (Entrepreneurship Skills): تعزيز المهارات الريادية ثالثا

مهههارة الريههادة والفضههول الفكههري/ العملههي اصههبحت أساسههية أيضههاً لتعزيههز قههدرة الفههرد علههى 

التعامل غير التقليدي مهع المعرفهة المتاحهة، ومهن ثهم تكهوين عالقهات وروابهط منطقيهة إلنتهاج أفكهار 

                                                           
ff IMD World Digital Competitiveness Ranking (WDCR).2018 
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بتكههرة للمشههاكل. اال ان االمههر يتطلههب أّوال بيئههة اداريههة حاضههنة وحههوافز تشههجيعية وإيجههاد حلههول م

 .لالبتكار

 رابعا: الحوكمة التشاركية مهارة أساسية لتمكين صنع القرار في العصر الرقمي  

مر يتطلّب تنمية معارف ومواقف جديدة تسمح بتطوير أسهاليب ونمهاذج عمهل تشهاركية األهذا 

مشهروع العهام؛ التقضهي بالتعهاون بهين اصهحاب المصهالح لخدمهة ، وواالسهتجابةقائمة علهى التكيّهف 

حلهول ومن شأن ذلك أن يعزز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمهع المهدني وتطهوير 

 من أجل ازدهار ريادة األعمال واالقتصاد الرقمي. مبتكرة

عنهاوين الثهورة الصهناعية الرابعهة؛ عنهاوين تسهتدعي الخهروج مهن  مهن قبهلاالنفتاح واإلبهداع 

 (Transparency)والشهفافية   (Flexibility)الطابع التقليدي الى حوكمة تشاركية تتسهم بالمرونهة

 . (Agility)والرشاقة 

 خامسا: المهارات القيادية وادارة االبتكار في القطاع العام

سههاس لنجههاح االدارة واالبتكههار فههي األحجههر اللين مسههألة تعزيههز قههدرات كبههار المسههؤوتشههكل 

القطاع العام، اذ يقع على كاهل هذه الكوادر حث اداراتهم على االبتكار وتهأمين بيئهة متكاملهة وآمنهة 

لسياسهيّة فهي ظهل غيهاب الرؤيها ا إلدارة البيانات، وصياغة السياسات واالجراءات الالزمة؛ كل ذلك

 ي نمط جديد من التوظيف ومن التعلّم المستمر.هذه يعن وشح في الموارد المالية.

 القدرة على اتخاذ القرار المالي الصائب سادسا: 

ما يحقق القيمهة الفضهلى مهن إنفهاق المهال العهام. وأعنهي بهذلك من الواجب صرف األموال في 

يّههة التخطههيط المههالي والصههفقات العموميّههة التههي نقههوم بموجبههها بشههراء السههلع والخههدمات والبنيّههة التحت

 المعلوماتيّة.  فكل قرش يصرف في غير محلّه هو قرش ناقص في البنية المطلوبة. 

 ،وتقيهيم األداء واكبهةمهن التوظيهف إلهى التهدريب والم ،إن تعزيز الكفايات االقتصادية والمالية

" أداة أساسهية لتعزيهز األداء المهالي للدولهة" خاصهة فهي  بالذات في العالم العربي عمومهااليوم وهو 

 أداة أساسية في مكافحة الفساد"."وهو  .ظل تنامي العجوزات والمديونية

وكما سبق وذكرت، لقد بدأنا في المعههد بإعهداد إطهار للكفايهات الماليهة فهي القطهاع العهام وههو 

 اده رسمياً من قبل المسؤولين في الدولة. اعتم كمايحتاج اليوم إلى استكمال وإلى نقاش وإلى تطبيق 

 أختم بثالث إشارات:

فهي حهين ف .والثالثة بمفههوم الدولهة القهادرة ،والثانية بالتربية ،األولى تتعلق بالحريات والحقوق

( فهي المشهاريع التحديثيهة Roboticsتتّجه الدول واالقتصادات إلى اعتماد التكنلوجيا والروبوتهات )

داريههة والخدماتيههة فههي القطههاعين العههام والخههاص علههى حههٍد سههواء، ال زالههت الضههخمة لألجهههزة اإل

استسههههال فهههي الولهههوج إلهههى مهههن ومجتمعاتنههها تعهههاني مهههن قضهههم الحقهههوق والحريهههات األساسهههية، 

ألن  ،طرحهها للنقهاش العهاموهذه مسائل جوهرية في عالم التكنولوجيا يتوّجب علينها  .الخصوصيات
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نههت الرقابههة مسههتمّرة، والمراقبههة هههي القاعههدة، وإذا تّمههت مواجهههة ال يمكههن أن يحههدث إذا كااإلبههداع 

 االبتكار بعوائق بدالً من تشجيعها ودعمها.

يتوّجهب علينها أيضهاً طهرح المسهائل الجوهريّهة التهي تهؤثّر بشهكل مباشهر بمنهجيهات الهتعلّم فههي 

 وهذه يغلب عليها:المدارس والجامعات وبالتي في انتاج جيل الداخلين إلى سوق العمل في الدولة 

 منطق تجميع الشهادات بدل بناء الكفايات؛ -

 منطق الحفظ والقواعد بدل منطق التفكير النقدي واالبداع؛ -

 منطق انتظار األمر بدل المبادرة؛ -

 .منطق التقليد بدل منطق الحداثة -

طرح مسهائل فعاليهة مؤسسهات الدولهة وشهفافيتها وقهدرتها علهى تغليهب منطهق الجهدارة فهي إن 

ر الكفايهات تهأطيفهال  ههو أساسهي. يف بدل منطق المحسوبيّة والتوظيف السياسهي واالجتمهاعيالتوظ

رة، منفتحهة، رقميّهة، شهريكة إن لهم نجهرؤ علهى إعهادة النظهر ي وال التدريب عطي إدارات مرنة، مباد 

 عملنهها كمعاهههد اعههداد وتههدريب ال يتههرجم تنافسههيّة وفعّاليههةإن بتكههوين الثههروة البشههرية فههي الدولههة. 

إن لم يهرتبط بنظهرة متجهدّدة إلهى دور الدولهة  -بشهادة تجربتنا وعمرها اليوم عشرون سنة  -وحداثة

 وحجمها وتكوين قدراتها البشرية.

ندوتنا اليوم، هي مبادرة مشكورة تفتح باب النقاش. نأمل لها أن تكون حلقهة مهن سلسهلة تهؤدي 

والعربي. فهذا المسار يستدعي تضهافر جههود  إلى امكانيات تطبيق هذه المقاربة على واقعنا اللبناني

 جميع المعنيين وتعاونهم.

 

 .أشكركم على إصغائكم واتمنّى لكم لقاًء مثمراً 
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 أ. بسام جل ا
  تنفيذيمدير –مخترع 

 شركة رودي تيونر

 

 
 الموضوع: استعداد الشباب اللبناني واالنفتاح على الثورة الصناعية الرابعة 

أودّ أن أشكر بداية الدكتور فؤاد مراد وأن أنوه بمضمون المداخالت الهامة التي عرضت في 

موضوع االنفتاح على الثورة الصناعية الرابعة واسمحوا لي تحت هذا العنوان أن أتشارك وإياكم 

 مبادرتي والظروف التي رافقتها. 

لقد تخرجت من الجامعة األميركية حامالً شهادة هندسة الميكانيك وإلى جانبها شغفي 

بالموسيقى والعزف على اآلالت الموسيقية، وقرار اكمال دراستي لنيل شهادة الماجستير 

 )مكاترونيكس وروبوتيكس(. 

برامج تعرفنا عبر الدكتور فؤاد مراد إلى برنامج نجوم العلوم وهو أحد  2009عام وفي ال

ترعاه مؤسسة قطر للعلوم. وكان سيعرض في نسخته  Reality TV Showتلفزيون الواقع 

األولى. شاركت في البرنامج بمشروع "دوزنة اآلالت الموسيقية الكترونيا". فزت بالمرتبة االولى 

وسمحت لي الجائزة المالية بتصنيع منتجي. لكن الصعوبات التي واجهتني كانت أكبر من قدرتي 

 ى المتابعة. عل

التقيت بأحد أصدقائي بعد عودته من أستراليا وقررنا إعادة إحياء  2012عام وفي ال

وفي السنة التالية أي  .المصانع في لبنان ولكن دون جدوى عبر االتصال بعدد من ،المشروع

في مدينة "شنزين"  HAXLR8Rنموذج التجريبي للمشروع ضمن برنامج البل قُ  ،2013

 إطالقرنامج يعنى بالشركات الناشئة. وللمفاجئة طلب منا المدير العام للبرنامج الصينية وهو ب

منتج المشروع في األسواق بمدة ال تتجاوز أربعة أشهر. وهذا ما كان. طّور المشروع بشكل 

جذري وسريع وما سّهل العمل وجودنا في الصين واالستعانة بالبنية الصناعية للصين. كان همنا 

للتمويل الجماعي الذي  KICKSTARTERيل المشروع إلى أن علمنا ببرنـامـج االول سبل تمو

ً أن المبالم التي يتم  ،ترتكز آليته على جمع االموال بواسطة االنترنت لدعم مشروع جديد علما

 فترةجمعها بعد انتهاء الحملة تستخدم لتصنيع المنتج شرط أن يحصل الداعمون على المنتج بعد 
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محددة. وهكذا، لم يعد المشروع بحاجة الى مبالم كبيرة إلطالقه وصار بإمكان الحملة الجماعية 

 تمويل التّصنيع. 

 من أهم الفوائد لهذا النوع من التمويل اآللي: 

 دراسة السوق: معرفة اهتمام الناس بشراء المنتج .1

ن ألف دوالر يويل الجماعي ثم تحصيل مائة وثمانجمع التمويل: من خالل آلية التم .2

 أميركي في الحملة األولى وخمسمائة ألف دوالر أميركي في الحملة الثانية

 التسويق: إطالق حملة دعائية سمحت بالوصول إلى آالف المستهلكين.  .3

بعد إطالق الحملة التي القت نجاحاً باهراً كانت العودة حيث تم االتفاق مع عدد من المصانع 

ج إلى خمسة وخمسين بلداً في العالم. أصبح لدينا اآلن ثالثة منتجات لتنفيذ المشروع وتصدير المنت

ً في لبنان والواليات المتحدة  17وأصبح لدينا  ROADIE TUNER باسممسّجلة  موظفا

 األميركية، ونتعامل مع موّزعين في جميع أنحاء العالم. 

شركة، وهذا  شكل تحوالً من الضياع إلى تأسيس 2019إلى  2009عقد من الزمن امتد من 

ً أن  بفضل التكنولوجيا الحديثة التي تفسح المجال للتواصل مع مختلف أنحاء العالم وبإمكاننا حاليا

 نتابع تصنيع منتجاتنا من لبنان مع مراقبة جميع التفاصيل على خط التجميع. 

 هذه هي الثورة الصناعية الرابعة في نظرنا. 

 ة علينا: وكي نتحّضر في لبنان لهذه الثورة الصناعي

 وضع التشريعات المالئمة وعلى الشركات النّامية في لبنان التأسيس والعمل واإلنتاج. -أ

من الممكن التعلم المستمر عبر االنترنت، كمتابعة المحاضرات تطوير العملية التعليمية:  -ب

في جميع الجامعات الدوليّة، وعلينا تشجيع المدارس والمعاهد والجامعات لالستفادة من 

 ولوجيا وتحفيز التالمذة والطالب لالستفادة من حرية الوصول إلى المعلومات. التكن

 

 وشكراً 
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 األستاذ مروان حمادة معالي
 وزير

 وزارة التربية والتعليم العالي

 

 

 ،أيها الحضور الكريم

 

 التكنولوجيالم يعد البحث في كيفية إدخال التكنولوجيا إلى التربية هو األساس، فقد دخلت 

ً إلى التربية والتعليم، لذلك فإن البحث يتركز راهناً  والمعلوماتية إلى كل مرافق الحياة وخصوصا

على تكييف الحياة التربوية والمناهج ووسائل التعليم مع اإلمكانات الواسعة التي تنتجها التكنولوجيا 

وجيا على التربية وعلى للمتعلمين وألنواع العمل، وبالتالي للتخصصات الناتجة عن تأثيرات التكنول

جمهورها الشاب وهو محور هذه الجلسة من مؤتمركم، وخصوصاً لجهة دور األنظمة التعليمية في 

 تهيئة العمالة المستقبلية.

 

 أيها الكرام،

في صلب التحديات اليومية التي نواجهها في وزارة التربية وفي  الموضوع هوإن هذا 

 المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة، وفي الجامعات، وفي العالقة مع سوق العمل.

 

إن التعليم الكالسيكي على أهميته وعظمته يحتاج إلى أن يكون في قلب هذه الثورة 

ً للحاق بها، وبالتالي فإ ن منظومة التعليم التي تبدأ بالمناهج وتطويرها التكنولوجية وليس الهثا

وعصرنتها واعتماد النظام الرقمي المستند إلى القرائن واألبحاث، هذه المنظومة الهرمة يجب أن 

 .تتحلى بالمرونة في التشريعات أوالً وبالصالحيات ثانياً، لتبقى متالزمة مع كل تحديث تكنولوجي

تجهيزات وأدوار المعلمين باتت مختلفة عن العصر الكالسيكي أو وبالتالي فإن المباني المدرسية وال

عن المقاربات البدائية للتكنولوجيا، ما يعني أن أعداد المعلمين يجب أن يكون مختلفاً تماماً في منهج 

اإلعداد وفي التأهيل والتدريب، ولم يعد جائزاً أن نسحب أجهزة كمبيوتر كانت مخصصة لدوائر 

عها بتصرف كلية التربية لنتمكن من إنجاز إعداد األساتذة للكفاءة في التربية، الوزارة من أجل وض

 وهذا ما حدث فعالً في الدورة األخيرة لألساتذة الذين دخلوا إلى الثانويات هذه السنة.

 

وهو الذي يحقق االرتباط بين  ،لقد أعدنا الحياة إلى المجلس األعلى للتعليم المهني والتقني

الشركاء في سوق العمل من صناعيين بين و ،لبالم األهمية في االقتصاد والعملهذا التعليم ا

إلى مناهج ثورية تلحظ تحتاج ونقابات وقطاعات إنتاج تحتاج إلى تجديد الشهادات والتدريبات و

لتدريب والتأهيل لالمهن الجديدة وتلغي المهن المندثرة وتفتح المجال للمتعلمين في سوق العمل 

 العصر الرقمي السائد.ومواكبة 
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 أيها الحضور الكريم،

 

ومؤسسة رفيق الحريري لهذا األمر تأتي في محلها وفي وقتها المناسب  األسكوامقاربة  نإ

نظراً ألن الطالق بين المنظومة التربوية وسوق العمل يكاد يصبح حقيقياً، مما يجعل الجامعات 

القة بسوق العمل، أننا في مرحلة تجديد ع اوالمهنيات والمدارس تخرج حملة شهادات ليس له

من خالل الورشة القائمة في المركز التربوي للبحوث أكان  المناهج التربوية في التعليم العام،

واإلنماء بالشراكة مع القطاعين التربويين الرسمي والخاص، واالستعداد لورشة تجديد مناهج 

يم العالي لتكون مواد التعليم مت لفة ومتناغمة، فال التعليم المهني والتقني، وتعزيز التواصل مع التعل

يحدث انقطاع بين المراحل مما يؤدي إلى ارباك الشباب وضياعهم، فتتالشى قدرة اللبنانيين على 

 احتالل أماكن كانت لهم في الصف األول في سوق العمل المحلية والعربية والعالمية.

 

الثانوي والمهني والعالي أصبح حاجة ملحة، إن إرساء نظام الجودة في التعليم األساسي و

كما أن العالقة الوطيدة بين أنواع التعليم وسوق العمل باتت أكثر إلحاحاً، وإن هذا المؤتمر يشكل 

دعوة واضحة لعودة التنسيق بين مكونات قطاع التعليم والحاضنات التكنولوجية والبرمجيات 

نحمي أجيالنا الشابة من التأثيرات السطحية،  واألبحاث، وسوق العمل والقطاعات المنتجة لكي

ونعزز استخدام التكنولوجيا المفيدة كوسيلة للتعليم والتعلم مدى الحياة،  والمشاركة في التنمية 

 المحلية وابتكار فرص العمل وإظهار نتاج المبدعين ليكونوا القدوة والمثال.

 

بلورها ويحولها إلى نصوص إن األفكار الجديدة والنيرة تحتاج إلى من يتبناها وي

وتشريعات وقرارات قابلة للتنفيذ، كما أن هذه النقلة الحيوية واألساسية تحتاج إلى مزيد من اإلنفاق 

وجعله قضية وطنية منزهة عن أهواء السياسيين وأصحاب المصالح  ،على التعليم بكل أنواعه

 ل واعد لشبابنا.الضيقة والمؤثرين سلباً في كل مشروع للتقدم والتأسيس لمستقب

 

إن الشباب اللبناني يستخدم التكنولوجيا والمعلوماتية بصورة يسيرة وسهلة، وبات على 

 أصحاب القرار تهيئة الظروف واألطر التي تجعله أكثر إبداعاً وانتاجاً وتألقاً.

 

سكوا ولمؤسسة رفيق الحريري ولجميع الباحثين والتربويين والمساهمين باألفكار شكراً لأل

 عملية وفي تنظيم هذا المؤتمر الذي سوف ننتظر توصياته.ال

 

 عشتم، عاشت التربية، وعاش لبنان.
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How Can Universities Prepare Students for Life and Work? 

Introduction 

Participants in the 30th Ministerial Session of ESCWA on 

“Technology for Sustainable Development in the Arab Region”gg, held in 

Beirut between 25 and 28 June 2018, proclaimed that technology and 

innovation are major contributors to sustainable development and to 

advancing economies, enhancing productivity, and creating respectable 

jobs in the Arab region. Specifically, the participants asserted that current 

and emerging technologies- that is frontier technologies- have the potential 

to help individuals and societies find solutions to the many problems and 

challenges facing Arab countries. Moreover, the participants declared that 

they would endeavor to: 

- Develop national and regional policies to support the development 

of technological ecosystems that are adapted to the socioeconomic, 

environmental and political context of Arab countries,  

- Develop regional strategies that stimulate technology transfer as 

well as synergies between the industry and research institutions, 

                                                           
gg   https://www.unescwa.org/events/ministerial-session-30th 



78 
 

- Facilitate the integration of graduates from universities and schools 

into the labor market through the adaptation of educational 

outcomes to future employment requirements”. 

In addition, the participants identified fundamental actions that need to 

be taken by all stakeholders in education. to enhance the “availability, 

accessibility and affordability” of high quality education in science, 

technology, engineering, and mathematics (STEM) that will help students 

develop advanced digital skills at all educational levels and hopefully 

bridge the gender gap in education in STEM subjects.  

These actions are essential to prepare citizens of the twenty-first 

century to meet the needs of the current and continuously developing labor 

market and lead successful and productive lives. However, what are 

frontier technologies? What is the nature of the current labor market? What 

skills do student have to develop? What can higher education do to prepare 

students for this tremendous transformation? 

To answer the above questions this paper starts by discussing the 

nature of frontier technologies followed by explicating the changing nature 

of work in the twenty-first century and the currently needed work skills. 

The paper then considers the changing nature of education and the role of 

higher education in preparing students who have the skills, knowledge, and 

attitudes to succeed and lead happy and productive lives. However, 

discussing the role of higher education will require considering the nature 

of current students and their teachers, and the extent to which university 

curricula have to change. Finally, taking all the above into consideration 

the paper attempts to identify trends in higher education in the digital age 

and discuss the readiness of Arab universities to prepare students for life 

and work in the 21st century. 

What are Frontier Technologies? 

According to the Department of Economic and Social Affairs of the 

United Nationshh, frontier technologies include “automation, robotics, 

                                                           
hh  https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-and-

social-survey-2018-frontier-technologies-for-sustainable-development/ 



79 
 

electric vehicles, renewable energy technologies, biotechnologies and 

artificial intelligence”. They include advanced materials, scientific 

breakthroughs in biology and genetics, advancements in 3-dimensional 

printing, robotics and artificial intelligence; they are profoundly 

interconnected and interdependent and influence each other in major ways. 

While they hold substantial promise in improving the quality of lives of 

individuals living in the twenty-first century, they “present new and unique 

ethical, moral and equity-related challenges, which can potentially 

undermine trust, cohesion, tolerance, peace and stability”ii. Furthermore, 

history has taught us that technological change was always associated with 

major positive as well as negative implications to individuals and societies. 

For example, while earlier industrial revolutions improved efficiency and 

increased wealth, they resulted in substantial environmental problems and 

greater inequality in incomes across countries and regions and widened the 

gap between the “haves and have nots”, between the north and the south, 

and between the sexes.  

Changing Nature of Work and Needed Skills 

The proliferation of frontier technologies and the speed with which 

these technologies are being produced and changed have had - and will 

most probably continue to have- serious implications for the nature of 

work in the twenty-first century. According to a report titled “Robot 

Ready”, prepared by the “Strada Institute for the Future of Work” and 

“Emsi”jj, the intensifying technological changes that have happened and 

continue to happen have resulted in “alarmist” forecasts about job losses 

and major changes in the skills needed in all occupations. These forecasts 

suggest that many traditional jobs will be automated and thus the skills that 

workers possess will soon become obsolete. According to the 

aforementioned report “85 percent of the jobs that will exist in 2030 

haven’t been invented yet” because advances in technology will continue 

to produce new types of jobs.  

                                                           
ii https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-

content/uploads/sites/45/WESS2018_ch1_en.pdf 
jj https://www.economicmodeling.com/robot-ready/ 
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Within this context, the nature of skills needed for work are 

continuously changing and are not only limited to technological skills. A 

careful reading of the frameworks that identify and explicate twenty-first 

century skills suggests that in addition to information and communication 

technology (ICT) skills, students need to develop many “human skills” that 

are presently not empathized in programs that prepare students majoring in 

STEM subjects. A summary of these critical 21st century skills include the 

following:kk 

1. Collaboration and teamwork 

2. Creativity and imagination 

3. Critical thinking 

4. Problem solving 

5. Flexibility and adaptability 

6. Global and cultural awareness 

7. Leadership 

8. Civic literacy and citizenship 

9. Oral and written communication skills 

10. Social responsibility and ethics 

11. Initiative 

12. Information and digital literacy 

 

As can be seen form the above list, while information and digital 

literacy skills are necessary, they are not sufficient. It is important to note 

that the needed skills are not static and are changing with changes in 

technology according to the reports published by the World Economic 

Forum in 2016 and 2018ll. As can be seen from Table 1, to be able to 

                                                           
kk Refer to https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/CCR-

Skills_FINAL_June2015.pdf, https://www.nea.org/assets/docs/A-Guide-to-Four-Cs.pdf, 
https://www.intel.com.tr/content/dam/www/public/emea/tr/tr/pdf/education/tools-
and-resources/century21-skills-report.pdf, and 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf  as examples where 
these skills are identified.  
ll http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf  and 

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018  
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function in a digitally rich context, students need “human skills” without 

which the frontier technological tools would not be beneficial. It is to note 

that emotional intelligence and cognitive flexibility are two new skills that 

will be required for work in 2020 and were not identified as needed skills 

five years earlier. 

Table 1 - Top 10 Skills Needed in 2015 vs. 2020 

Top 10 skills needed in 2015 Top 10 skills needed in 2020 

1. Complex problem solving 

2. Coordination with others 

3. People management 

4. Critical thinking 

5. Negotiation 

6. Quality control 

7. Service orientation 

8. Judgement and decision making 

9. Active listening 

10. Creativity 

1. Complex problem solving 

2. Critical thinking 

3. Creativity 

4. People management 

5. Coordination with others 

6. Emotional intelligence 

7. Judgement and decision making 

8. Service orientation 

9. Negotiation 

10. Cognitive flexibility 

 

 Yet another inventory of skills need for success in the 21st century 

is presented by Deloitte Global and The Global Business Coalition for 

Education (2018) in a report titled “Preparing tomorrow’s workforce for 

the fourth industrial revolution for business: A framework for action”mm. 

The skills identified by this report are divided into four skill categories: 

Workforce readiness, soft skills, technical skills, and entrepreneurship. The 

workforce readiness skills include “Literacy, numeracy, digital literacy, 

resume writing, self-presentation, time management, professionalism, 

etiquette, social norms” (p. 4). Soft skills include Communication, critical 

and creative thinking, leadership and working collaboratively with others, 

adaptability and the ability to take initiatives, social emotional intelligence, 

self-confidence, empathy, growth mindset, and cultural awareness. 

                                                           
mm Refer to https://gbc-education.org/wp-

content/uploads/2018/09/Deloitte_GBC_Brochure_V3_17Sep.pdf  
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Technical skills include competences related to performing specialized 

tasks that include computer related skills as well as management and 

financial skills. Entrepreneurship skills include the ability to create and 

develop novel opportunities or ideas in the workplace by using the 

knowledge, skills, and depositions identified above. The report suggests 

that implementing the above skills requires that teaching approaches be 

transformed to become more focused on encouraging students to work 

collaboratively to address practical everyday problems. Moreover, these 

approaches require that students be involved in internships and are coached 

by others who are knowledgeable in work requirements.  

Several reports (see above) have identified information literacy and digital 

literacy as essential skills that workers in the 21st century need to develop. 

Since these literacies are closely related to technology, it is important that 

their definitions are clear to insure that they are properly implemented in 

curricula and teaching activities in schools and universities alike. 

According to Spector (2015), information literacy requires that individuals 

are able to find, evaluate, use, and manage information while digital 

literacy requires individuals to create information using digital technology 

in addition to finding, organizing, evaluating what already exists. Many 

reports suggest that students graduate from high school without these skills 

and do not necessarily acquire them in university education.  

Students and teachers alike need information literacy and digital literacy. 

Since digital literacy is connected to creating rather than simply consuming 

knowledge, it is strongly related to research and thus constitutes one form 

of scholarship of research. Traditionally, digital tools were used in STEM 

subjects, medicine, and health, and in the social sciences in modeling, 

simulations, and computationally augmented laboratory and experimental 

research projects. However, currently, this use has expanded to the 

humanities. In the humanities, programs in digital humanitiesnn apply 

modern data processing to solve humanities research questions. According 

                                                           
nn   https://aub.edu.lb/cah/Pages/DIGITALHUMANITIES.aspx, 

https://www.helsinki.fi/en/helsinki-centre-for-digital-humanities/our-digital-
humanities, https://digitalhumanities.berkeley.edu/ 
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to Stoller (2015)oo, digital literacy permeates many areas and includes 

seven elements, one of which is information literacy. These are media 

literacy, communication and collaboration, career and identity 

management, ICT literacy, learning skills, digital scholarship, and 

information literacy (Figure 1).  

 

Figure 1. The seven elements of digital literacy  

Because of the complex nature of digital literacy and because being 

digitally literate is not limited to being technically literate, the following 

elements should be considered seriously when planning to include digital 

literacy in educational programs (Belshaw, 2011)pp. Belshaw maintains that 

digital literacy is cultural, cognitive, constructive, communicative, 

                                                           
oo   https://www.insidehighered.com/blogs/student-affairs-and-technology/digital-

literacy-engagement-and-digital-identity-development 
pp   http://neverendingthesis.com/doug-belshaw-edd-thesis-final.pdf  and 

http://www.frysklab.nl/wp-content/uploads/2016/10/The-Essential-Elements-of-
Digital-Literacies-v1.0.pdf  
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confident, creative, critical and civic. Giustini summarizes these elements 

as followsqq:  

 Cultural – We need to pay attention to the culture in which the 

literacies are situated.  

 Cognitive – We cannot just consider the procedural ways in which 

we use devices and programs. It is the way we think when we are 

using them. 

 Constructive – We cannot be passive consumers of technology / 

information. We should strive to use digital tools in reflective and 

appropriate ways.  

 Communicative – Digital tools and power structures change the 

way we communicate. An element of digital literacy is how we 

take command of that structure and use it to communicate 

effectively and contribute meaningfully.  

 Confident – in order to be a proficient user of technology, one must 

have the courage and confidence to dive into the unknown, take 

risks, make mistakes, and display confidence when “messing 

around” with new tools.  

 Civic – many educational institutions are beginning to embrace 

technology to improve our lives and the lives of others in the world.  

 Creative –The creative adoption of new technology requires 

educators who are willing to take risks… a prescriptive curriculum, 

routine practices… and a tight target-setting regime is unlikely to 

be helpful.  

 Critical – Digital literacy involves an understanding of how to deal 

with hyperspace, hypertext, and understanding it’s “not entirely 

read or spoken.” Can we critically evaluate the technologies we are 

using?  

 

 

 

                                                           
qq  http://blogs.ubc.ca/dean/2013/03/what-is-digital-literacy-eight-8-essential-slements/ 
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The changing nature of work, and the skills needed to perform the 

current and future jobs, require the transformation of higher education, not 

only to prepare citizens with technical skills but ones who are well rounded 

and proficient in all the skills needed to live and work successfully in the 

twenty-first century; a situation that requires changing the nature of 

education at all levels, especially at the higher education level.. 

Changing Nature of Education  

Educational research and reports by the World Bank and United 

Nations agenciesrr suggest that the majority of schools and universities in 

the Arab world are not adapting quickly enough to the change in the labor 

market; leaving their students increasingly unprepared for the world of 

work. According to Dagher and Bou Jaoude (2011), Arab countries face 

problems with access to education, quality of education, and quality and 

production of science and technology. Problems of access are manifested 

in the high levels of illiteracy, especially among females, in some Arab 

countries. Problems of quality are manifested in the low performance of 

Arab students on international comparison exams such as TIMSS, PISA, 

and PIRLS, while problems in knowledge production are manifested in the 

low numbers of research articles published in refereed international 

journals and the extremely low numbers of patents registered in 

international registries of patents (Bou Jaoude, 2017). In general, it can be 

said that many educators in the Arab world are out of step with the 

changing needs of the economy, which is being driven by advanced 

technology, such as AI, robotics and data analytics. Additionally, curricula 

                                                           
rr    For example:  

 https://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-
report/files/regional_overview_AS_en.pdf 

  http://web.worldbank.org/archive/website01418/WEB/0__C-320.HTM 

  https://eng-archive.aawsat.com/theaawsat/features/world-bank-reforming-
education-arab-world-must-prioritym 

 http://www.arab-hdr.org/reports/2016/english/AHDR2016En.pdf  

 https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED568876.pdf  

 https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-07-
Internationales/02-07-15-Asien/02-07-15-1-
Jordanien/Higher_Education_in_the_Arab_World_Dr_Sultan.pdf  
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in Arab universities are traditional in nature, focused on technical matters, 

and in some cases outdated. Consequently, these universities have not 

taken seriously the calls for considering the changing needs of the labor 

market for twenty-first century skills and the possibility that many skills 

that are now performed by employees are being automated leading to 

laying off these employees. Moreover, new university graduates are not 

trained for the new demands of the labor market thus increasing 

unemployment and the disenchantment of young adults with the 

educational and economic systems of their countries. It is to note that only 

recently, governments, the United Nations agencies and universities have 

started addressing the mismatch between higher education and the needs of 

the labor marketss. Within this context, in what ways can higher education 

institutions contribute to addressing the current problems?  

How can Higher Education Contribute to the Changing Needs of the 

Labor Market? 

 It is clear from the above that, in addition to technical and 

technological skills, there is a growing need for students to develop 

thinking and social/human skills to be able to succeed in the labor market; 

skills that cannot be automated and that are acquired in humanities and 

social science courses in universities. Consequently, institutions of higher 

education need to take into consideration (at a minimum) the nature of 

modern-day students, the nature of teaching that has the potential to 

prepare competent students and teachers, and the need to transform the 

curriculum and the learning spaces. These three elements are discussed 

below. 

 

                                                           
ss    See for example the seminar on the Impact of Frontier Technologies on Education 

and youth (https://www.unescwa.org/events/impact-frontier-technologies-

education-youth.= , http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019, 

https://www.worldbank.org/en/news/immersive-

story/2018/08/03/investing-in-people-to-build-human-capital, and 

https://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/expectations-and-

aspirations-a-new-framework-for-education-in-the-middle-east-and-north-africa  
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The nature of current students and the teachers 

 According to Prensky (2001), today's students are the first generation 

to grow up surrounded and immersed by the digital technology. As a 

result, these students seem to think and process information differently 

from their predecessors. Prensky described these students as “Digital 

Natives” as compared to older generations who have not grown with the 

technology --even though they have used it extensively -- and whom he 

calls “Digital Immigrants”. Prensky maintains that “Digital Immigrants” 

will always be connected with the “old times” in which they grew and will 

not become “natives”. While members of the young generation have 

acquired the language of the digital age by living and experiencing it 

naturally in their environment. “Immigrants” were "socialized" differently 

from the younger generation and are now in the process of learning a new 

language. The very serious implication of this situation, according to 

Prensky, is that “Digital Immigrant instructors, who speak an outdated 

language (that of the pre-digital age), are struggling to teach a population 

that speaks an entirely new language” (p. 2). The underlying difference 

between the “Natives” and the “Immigrants” is that “Natives” are used to 

receiving information fast, like to parallel process and multi-task, prefer 

their graphics to their text rather than the opposite, and function best when 

networked. Conversely, “Immigrants” have learned – and so choose to 

teach – slowly, step-by-step, one thing at a time, and individually. What is 

disconcerting according to Prensky is that “Digital Immigrant teachers 

assume that learners are the same as they have always been and that the 

same methods that worked for the teachers when they were students will 

work for their students now”tt(p. 2). The problem arising from this is that 

digital immigrants are teaching digital natives and digital speakers the new 

language of technology. Consequently, when thinking about technology 

and education we need to think creatively about teachers and students 

concurrently because the imbalance could result in serious problems.  

 

 

                                                           
tt The above two paragraphs are adapted from BouJaoude (2010). 
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The changing nature of teaching 

 The nature of teaching has to be transformed to cater for the needs of 

current students. Traditional pedagogy assumes that knowledge is the 

possession of teachers whose responsibility is to transmit knowledge to the 

students: the teacher is active while the student is passive. This view of 

teaching assumes that students’ minds are “blank slates” that contain no 

knowledge and are ready to “record” information provided by the teacher. 

In contrast, emerging pedagogies assume that students are active 

processors of information who facilitate learning by providing experiences 

that enable students to construct their own meanings. Moreover, this view 

emphasizes that students come to science lessons already holding their 

own ideas about natural phenomena and that students’ prior ideas interact 

with new experiences and phenomena to help students make sense of new 

experiences by constructing meaning. In short, learning is an active 

process and the learners are active during this process. 

Tinio (2003) elaborated on the above two views by contrasting 

traditional pedagogy with pedagogy for the information society by 

discussing the differences between these two approaches on five 

dimensions: active, collaborative, creative, integrative, and evaluative. The 

foremost differences between the traditional pedagogy and pedagogy for 

the information society are that the students are the centers of the teaching 

learning process, learning happens when students interact with each other 

and with the teacher, learning involves solving novel everyday problems 

that integrate theory and practice rather that academic problems, and 

evaluation is for learning rather than only of learning. Table 2 presents a 

comparison between traditional and emerging pedagogies as presented by 

Tino, 2003, P. 9)  
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Table 2 - Traditional Pedagogy Compared with Pedagogy for the 

Information Society 

Aspect Traditional pedagogy Pedagogy for the information 

society 

Active Activities prescribed by teacher. 

Whole class instruction.  

Little variation in activities.  

Pace determined by the program. 

Activities determined by learners.  

Small groups.  

Many different activities. 

 Pace determined by learners. 

Collaborative Individual.   

Homogenous groups.  

Everyone for him/herself 

Working in teams. 

Heterogeneous groups. 

Supporting each other.  

Creative Reproductive learning. 

Apply known solutions to problems  

Productive learning. 

Find new solutions to problems. 

Integrative No link between theory and practice. 

Separate subjects. 

Discipline-based Individual teachers.  

Integrating theory and practice. 

Relations between subjects.  

Thematic Teams of teachers. 

Evaluative Teacher-directed Summative Student-directed Diagnostic 

 

Transforming the curriculum and the learning spaces 

It is evident that university curricula have to be transformed to meet 

the requirements of the 21st century labor market: The world of work 

currently requires that university curricula respond by emphasizing not 

only STEM content and skills but also others skills emphasized in 

humanities and social sciences programs in what is known as “Liberal Arts 

Programs”. Students educated in liberal arts programs experience a 

balanced education in which they develop targeted technical skills but have 

in addition the human skills needed to succeed in twenty-first century 

environments. According to the report titled Robert ready (see above), 

“There is a discernible labor market demand for agile and resilient thinkers 

who have a handle on digital literacies— basic technical skills like data 

analysis and digital fluency” (Robot Ready, p. 6). While competency in 

STEM subjects is critical, most education thinkers suggest that it is the 

integration of human and technical skills that will provide the best 

preparation for the future of work.uu. Most of the current writings on the 

                                                           
uu   https://www.iyfnet.org/blog/human-skills-technical-know-how-future-work 
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future of work highlight this growing need for human skills such as 

flexibility, mental agility, ethics, resilience, systems thinking, 

communication, and critical thinkingvv.  

In a book titled “Robot-proof: higher education in the age of artificial 

intelligence,”, Northeastern University (USA) president Joseph Aoun has 

introduced “a new model of learning that enables learners to understand 

the highly technological world around them and that simultaneously allows 

them to transcend it by nurturing the mental and intellectual qualities that 

are unique to humans—namely their capacity for creativity and mental 

flexibilityww.” Aoun coined the term “huamnics” to describe this program. 

The new literacies that Aoun’s humanics proposes are data literacy, 

technological literacy, and human literacy. Data literacy is necessary for 

students to deal with the large data available in many fields, technological 

literacy is needed for students to understand the technological tools that are 

available to them and how these tools function. Moreover, students need to 

develop  human literacy which is acquired through in-depth study of the 

humanities and social sciences to be able to communicate properly with 

others, and design solutions that are sensitive to human needs and wants 

especially that they are apt to encounter “wicked problems”, a term coined 

by Horst Rittel and defined as a problem “for which each attempt to create 

a solution changes the understanding of the problem. Wicked problems 

cannot be solved in a traditional linear fashion, because the problem 

definition evolves as new possible solutions are considered and/or 

implemented”xx. Aoun emphasizes that life-long learning opportunities are 

essential to support students’ ability to adapt to the tremendous change 

required by the above approaches to education.  

Transforming the curriculum as described above and the shift from 

emphasis on teaching to an emphasis on student learning require careful 

                                                           
vv    https://www.robots.ox.ac.uk/~mosb/public/pdf/2864/Bakhshi%20et%20al.%20-

%202017%20-%20The%20future%20of%20skills%20employment%20in%202030.pdf 
ww  Excerpted from https://zodakreza.wordpress.com/2018/05/28/book-review-robot-

proof-by-joseph-aoun/  
xx    Excerpted from http://cognexus.org/id42.htm 
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attention to the learning spaces in which students learnyy. Adopting the 

pedagogy of the information society requires that learning spaces be 

designed to accommodate group and teamwork and activity-based 

learning. Moreover, integrating technology in the teaching learning process 

requires access to the internet and digital resources on and off campuszz. 

According to Hunt, Huijser, & Sankey, (2011) “The deliberate design of 

quality learning spaces requires whole-of-institution planning, including 

academic development for university teaching staff.”  

Are Arab Universities Preparing Students for Life and Work in the 

21st Century?   

Developing universities in the current technology rich environment 

requires building new innovative digital and networking structures and 

preparing capable faculty members and staff who are able to help students 

acquire the skills, knowledge, and dispositions required to live successful 

and productive lives in the twenty-first century. Unfortunately, this is not 

the case in most Arab countries compared to countries that have adopted 

the dynamics of cognitive transformation associated with frontier 

technologies from its beginnings. The Global Competitiveness Reportaaa, 

published in 2018 by the World Economic Forum, asserts that Gulf 

countries are more competitive than other Arab countries. Jordan, 

Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Lebanon, and Yemen follow these in 

decreasing order of competitiveness. The report also underlines the 

relatively weak ranking of most Arab countries and to the disparity in 

ranking among the Arab countries themselves.  

Since a number of the indicators presented in the report, such as the 

quality of the education system, the availability of state-of-the-art 

technologies and the ability to innovate, constitute important components 

of competition and outputs of education in universities, the more attention 

is paid to the education system, the more the ability to innovate. As a 

                                                           
yy   https://www.heacademy.ac.uk/system/files/learning_spaces_v3.pdf  
zz http://www.researchgate.net/publication/268982927_Learning_Spaces_for_the_Digital_Age_   

Blending_Space_with_Pedagogy 
aaa  http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf  
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result, competitiveness and excellence increase despite the absence of 

other important economic indicators. Lebanon, for example, ranks 80/140 

overall in the Global Competitiveness Rankings. It ranks 113/140 in 

institutions, 95/140 in infrastructure, and 101/140 in labor market. 

However, it ranks 64/140 in skills (including critical skills in teaching), 

59/140 in ICT adoption and 61/140 in innovation capacity; ranks that are 

better than economic ones. Is it possible that human investment has 

contributed significantly to the process of competition, and that the 

weaknesses of the state and its institutions hinder the arrival of the human 

factor to the top ranks? The above analysis raises the following essential 

question: Can investment in the right type of education prepare students to 

be competitive in the world of work of the 21st century irrespective of the 

economic situation of the country? Can universities play this role to give 

the students the ammunition to transform their countries? 
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Introduction 

Before addressing the topic of this panel, I wish to frame our 

conversation with some history. To understand what is called the Fourth 

Industrial Revolution, it is good to recall the first three revolutions. This 

presentation will introduce a novel idea of the innovation cycle. Being able 

to locate ourselves within the cycle in order to prepare an educational 

system for the workforce requirements that emerge as a function of the 

innovation cycle. 

 

Innovation

Consolidation

Repeat
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 History 

The first industrial revolution (1IR) converted an agrarian/feudal 

society into an industrial one by harnessing the power of coal and water 

steam to mechanize production. This type of economy was characterized 

by a boom of inventions and “startups” as the technologies would cement 

themselves in the economy.  

 

1IR. Mechanization -> Innovation 
• Steam Engines, mechanization of production 

(fabric and steel) 

• Transition from feudal / rural / agricultural 

society 

• Boom of inventors (James Watt, Thomas 

Newcomen, Charles Goodyear, Samuel Slater, 

Francis Lowel) 

• No consolidation yet of capital and labor 

• Workforce is trained for specific tasks 

 

 

The second industrial revolution (2IR) saw the development of the 

internal combustion engine, electricity and the electrical grid. This 

revolution was engendered by the new elite i.e. the industrial capitalists 

like George Westinghouse, Andrew Carnegie (Steel), John D. Rockefeller 

(Oil), and JP Morgan (Finance and Steel). The further concentration of 

capital and advances in mechanization was augmented by the further 

specialization of labor and changes in operations management. As such, 

the control over both factors of production, capital and labor, was further 

concentrated in the hands of the industrial capitalists. This new class of the 

specialized skill society defined the industrial society with the rise of what 

was effectively known today as a middle class. 
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2IR. Industrialization -> Concentration 

 
• Internal Combustion Engine, electricity, and the 

electrical grid 

• Further specialization of Labor and increases in 

operational efficiency 

• Consolidation of capital and labor 

• New Elite (aka Robber Barons): Andrew Carnegie 

(Steel), John D. Rockefeller (Oil), and JP Morgan 

(Finance and Steel) 

• Emergence of the working class: Specialized, low 

level, life long skill 

 

 

The third industrial revolution (3IR), also known as the Information 

Communication Technology Revolution, broke down physical space, 

accelerated the rate of technological progress and saw a rejuvenation in 

productivity growth. Characterizing this revolution the new economic 

theories governing the nation state. The new public sector dubbed The 

Entrepreneurial State, had an unprecedented ability to raise capital and was 

able to fund the frontier technologies which went on to define the 3IR; 

think of the internet, GPS, nuclear energy, space exploration, etc. From 

this fertile landscape emerged a new gilded age of the tech entrepreneur 

and the metaphorical gold rush that ensued. For a few decades, we saw a 

democratization of capital because human capital became foundational to 

business. Despite this spring of brilliant entrepreneurs, we are quickly 

seeing our current economic model squander the democratizing effect 

technology and are currently re-experiencing a consolidation of capital 

both, physical and human. 
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3IR. ICT -> Innovation 

 
• Innovation by a new breed of innovators 

• Fundamental role of government in concentrating 

capital investments for frontier technologies: 

internet, GPS, nuclear energy, space exploration 

• Academia is cornerstone for R&D and training future 

entrepreneurs and their workforce 

• Lays the foundation for 4IR 

 

 

 
 

The fourth industrial revolution (4IR) is best defined as an 

augmentation of physical/biological reality with a digital one. The current 

bedrock on which we lay the foundations for the current IR will set the 

stage for our future winners and losers. Perhaps a pessimistic view of our 

future is warranted, where algorithmic and artificial intelligence systems 

are to govern our augmented reality in such a manner to manipulate 

emotions and compromise democracy. On the other hand and in a more 

optimistic light, I believe that as the previously revolutions dislodged 

incumbent powers, this one is likely to be the same and perhaps even more 

so because the frontier is broader and expanding faster than ever before. 

There are two new aspects unique to this revolution: first, information is 

inexpensive and widely available, and second, capital is easier to raise as 

platforms for seed funding, venture capital and more advanced forms of 

funding are growing. This revolution has the potential to supercharge 

human progress because information is democratized and capital markets 

are becoming more efficient.  
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4IR. Augmented Reality -> 

Consolidation 

 
• Digital banking, Sharing and Gig Economies, 

3D printing, Biometrics, Internet of Things, AI, 

Algorithmic governance 

• Mega Tech Companies Consolidating 

• Tech Startup are growing but at a slower pace 

• Financing is easier 

 

 

The synthesis is to emphasize three revolutionary characteristics of 

each IR: 

First,     the emergence of a new elite,  

Second, the accelerating rate of acceleration and expansion experienced in 

technological progress,  

Third,   the uniqueness of the specialized skills required from each IR 

The New Elite in a New Age 

The new elite will likely remain a technological elite such that “geek-

is-cheek” within the new tech space, but they will be much less hindered 

by funding obstacles. Fintech is breaking down barriers in terms of 

screening and monitoring and competition in the private equity space has 

seen astronomical growth and above average returns in the recent past and 

will grow as a function of its success. Furthermore, new tech entrepreneurs 

may fill many knowledge and skill gaps by using high quality and typically 

free online content. I believe that the distinguishing characteristics between 

the entrepreneurial tech-elite and everybody else will likely be talent and 

passion; the former is the right combination of skill and hard work, and the 

latter is the motivation. This ability of being self-taught will be 

fundamentally important in keeping up with advances in knowledge and 

the ever-changing new skills required from the workforce. 
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The New Elite 

 
• Geek is cheek 

• Novel hard skills augmenting existing technologies 

(Not necessarily fostered in formal education) 

• Talent over capital 

• Difficult to train impossible to predict 

 
 

 

Workforce Gaps 

 
• Advanced hard skill requirements in 

STEM fields. Educational system is 

having trouble keeping up 

• Most of the employment non-STEM 

fields demonstrate gaps in soft skills 

showing a gap in the educational system 

• Reskilling or Upskilling 

• Thank you Big Data 

 

 
 

Higher Purpose of the Educational System 

If information is likely to be free and widely accessible then what is 

the role of the educational system? Producer of content, content regulator, 

disseminator of information? We must recognize that the current, 

educational model is a product of the second industrial revolution and has 

as raison d’être the creation of a productive and specialized middle class. 

A specialization for a life-long job that was unlikely to evolve. Picture our 

large classrooms, desks in rows, strict organizational hierarchies, 

specialized majors, i.e. a model built for efficiency and specialization. 
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Is this model, which is a function of the first two IR, the optimal 

system to foster a caliber of workers fit for the augmented digital reality 

we are to face? Our intuition, which has driven most of us here to this 

conference, is that the answer is “no”. The challenge with the current 

model is that the specialized skills required are now changing too rapidly 

for any proper preparatory foresight. Furthermore, our current efforts and 

systemic transformations are likely to fall short of the requirements of the 

paradigm shifts ahead. In my opinion, our efforts so far remain incremental 

in nature. Paradigm shifts to the educational model using frontier 

technologies would requisite a repurposing of the physical space, the 

organizational structure, and the role of the educators. At this stage of the 

educational model design process one cannot claim to know what the ideal 

model would look like but we can be certain of one thing and that is the 

model must be agile to adapt and respond to the rate of change at which 

change itself is occurring.  

Frontier technologies and educational techniques should be utilized to 

augment learning in such a manner to liberate the educators from the lower 

levels of learning to the higher ones. In this sense, I refer to Bloom’s 

learning taxonomy to decompose learning and to address learning with the 

respective and appropriate technology to augment the learning process and 

the role of the educational system. The current foreseeable state of 

technology can and may address lower levels of learning such as 

knowledge, comprehension, application, whereas human intervention is 

still preferred and optimal for higher levels of analysis, synthesis and 

evaluation. A better utilization of contact hours to hone higher levels of 

learning will most certainly better equip a future generation to be lifelong 

learners and to be intellectually agile. This intervention is possible today 

with the current state of AI technology. Educational AI can teach and 

evaluate at the levels of knowledge and the application of said knowledge. 

As these systems advance, higher levels of learning may be addressed but 

in the end, the ultimate level of learning, i.e. evaluation and introspection, I 

believe is too human for tech. The recommendation in this case does not 

require a metaphorical baby and the bathwater scenario; this new age of 

education requires a reengineering of the educational system and a 
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reprogramming of educators to gear interaction for these high levels of 

learning.  

Higher Purpose of Higher Education 

• Hard skill – lower level gaps potentially filled by: 

•  content creators: Yale, Stanford, Harvard, Berkley, MIT 

• Specialized forums 

• AI and algorithmic education 

• Agility and life long learners 

 

 

Soft Skill Education 

It will be hard enough for the educational system to keep up with the 

hard skills required from the marketplace. Education will likely shift 

towards the development of soft skills as well. Employers are already 

placing a very high priority in recruitment processes to require and demand 

soft skills, such as teach ability and cooperation. This development starts at 

the very beginning of a student’s education.  The revered Finish 

educational model places emphasis on individual growth and self-

determination to create what is a strong and agile labor force. 
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Soft Skills 

• Fostered at a very early age 

• Requires rethinking role and 

approach of educational system 

• Character Building 

• Self directed education 

 

 

 
 

In sum, I expect this industrial revolution to be a powerful 

democratizing force in human evolution. A massive wave of upward 

mobility where talent gets to shine. The educational system can be the 

foundation for this revolution by fostering students of character and of 

intellectual agility. Academia can potentially solidify its place as an 

incubator of entrepreneurship and the frontier of the technological 

revolution if it chooses to repurpose itself in the ways recommended here. 

Conclusion 

• Create an agile institutional framework capable of teaching hard 

skills 

• Instructors become facilitators in what is self-exploratory learning 

• Redesign of instructor roles at higher levels of learning 

• Integration in curriculum design in soft skill acquisition and 

development 

• Utilization of data analytics to test and monitor success in learning 

process, employability, and other outcomes.  

• Universities become incubation grounds for the technological 

revolution 
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Sustainable Development Goals (SDGs) were ratified by heads of 

states of almost all countries of the world, and were put to action by the 

United Nation in early 2015. The SDGs dedicated a full goal out of 17 

ones to Education (Goal 4). The goal has several targets that need to be 

achieved of which:  

- By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and 

quality primary and secondary education leading to relevant Goal-4 

effective learning outcomes 

- By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early 

childhood development, care and preprimary education so that they 

are ready for primary education 

- By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable 

and quality technical, vocational and tertiary education, including 

university 

- By 2030, substantially increase the number of youth and adults who 

have relevant skills, including technical and vocational skills, for 

employment, decent jobs and entrepreneurship 

- By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal 

access to all levels of education and vocational training for the 

vulnerable, including persons with disabilities, indigenous peoples 

and children in vulnerable situations 

- By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of       

adults, both men and women, achieve literacy and numeracy 
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These goals and targets have acknowledged technology as a tool and  

a leaven to achieve them .This entails a variety of technologies ranging 

from small endeavors, such as computerized Grading, flipped classrooms, 

active learning classrooms, e-Textbooks, to mid-range technologies such 

as home schooling, interactive tutoring, educational simulation, and to 

advanced ones, such as gamifying education through technology and 

building an entire educational eco-system revolving around technology. As 

such, new instruments and products have emerged such as MOOCS 

(Massively Online Open Courses). Collaborative Distance Environments, 

Active Learning Forum, Learning Management Systems (LMSs). 

Such systems and instruments have induced increased impact of the 

learning process. We started to witness better support of core subjects, 

better competencies and skills, and increased ability of graduates to face 

challenges. They have also encouraged innovative learning such as one-to-

one learning and boosted achievements through personalized instruction 

and provided diversified kinds of learning experiences.  

It is important to realize that effective educational technologies need 

to have proper infrastructure to succeed. This includes robust ICT 

networks with effective broadband services. The need to bring pupils to 

education (rather than bringing education to pupils) is a concept that needs 

to be addressed at the strategic level as it entails a paradigm shift in 

education. Preliminary observations reveal that technology can allow that 

in an effective manner. Already, various forms of homeschooling 

arrangements have proved effective in many parts of the world.  

Affordability is another important aspect. Students, and their 

supporters, need to be provided with affordable connectivity and 

technological equipment and services in order to utilize technology in 

education. This needs careful government-led policy with proper resources 

that need to be planned at the strategic level.  

According to the latest WEF report on the “future of Jobs 2018”, 

technological breakthroughs rapidly shifted the frontier between the work 

tasks performed by humans and those performed by machines and 

algorithms. Global labor markets are undergoing major transformations. 
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These transformations, if managed wisely, could lead to a new age of good 

work, good jobs and improved quality of life for all. But if managed 

poorly, they pose the risk of widening skills gaps, greater inequality and 

broader polarization. 

These jobs and the skills associated with them need robust and agile 

educational systems, at schools and universities, to accommodate the 

future needs of the job market.  The table below lists the development in 

the trend of skilling now and in the near future. 

Comparing skills demand, 2018 vs. 2022,  

Today, 2018 Trending, 2022 Declining, 2022 

Analytical thinking and 

innovation 

Complex problem-solving 

Critical thinking and 

analysis 

Active learning and 

learning strategies 

Creativity, originality and 

initiative 

Attention to details, 

trustworthiness 

Emotional intelligence 

 

Reasoning, problem-

solving and ideation 

Leadership and social 

influence 

Coordination and time 

management 

Analytical thinking and 

innovation 

Active learning and learning 

strategies 

Creativity, originality and 

initiative 

Technology design and 

programming 

Critical thinking and analysis 

 

Complex problem-solving 

 

Leadership and social influence 

Emotional intelligence 

 

Reasoning, problem-solving 

and ideation 

Systems analysis and evaluation 

Manual dexterity, endurance 

and precision 

Memory, verbal, auditory and 

spatial abilities 

Management of financial, 

material resources 

Technology installation and 

maintenance 

Reading, writing, math and 

active listening 

Management of personnel 

 

Quality control and safety 

awareness 

Coordination and time 

management 

Visual, auditory and speech 

abilities 

Technology use, monitoring 

and control 

 

Universities need to be aware of these changing trends in skilling and 

adjust their academic programs and curricula to pass such skilling to 

graduates.  
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As the Fourth Industrial Revolution unfolds, companies are seeking to 

harness new and emerging technologies to reach higher levels of efficiency 

of production and consumption, expand into new markets and compete on 

new products for a global consumer base composed increasingly of digital 

natives. Yet in order to harness the transformative potential of the Fourth 

Industrial Revolution, educators across schools and universities are called 

upon to formulate a comprehensive workforce education ready to meet the 

challenges of this new era of accelerating change and innovation. 

As workforce transformations accelerate, the opportunity for proactive 

management of this change is closing fast. Thus business, government and 

workers must proactively plan and implement a new vision for the global 

labor market. The key findings of this report include: 

- Drivers of change: Four specific technological advances—

ubiquitous high-speed mobile internet; artificial intelligence; widespread 

adoption of big data analytics; and cloud technology—are set to dominate 

the 2018–2022 period. As drivers of change and positively affecting 

business growth, they are flanked by a range of socio-economic trends 

driving business opportunities in tandem with the spread of new 

technologies, such as national economic growth trajectories; expansion of 

education and the middle classes, in particular in developing economies; 

and the move towards a greener global economy, through advances in new 

energy technologies. 

Nearly 50% of companies expect that automation will lead to some 

reduction in their full-time workforce by 2022, based on the job profiles of 

their employee base today. However, 38% of businesses surveyed expect 

to extend their workforce to new productivity-enhancing roles, and more 

than a quarter expect automation to lead to the creation of new roles in 

their enterprise.  

A reskilling imperative is needed.  By 2022, no less than 54% of all 

employees will require significant re- and upskilling. Of these, about 35% 

are expected to require additional training of up to six months, 9% will 

require reskilling lasting six to 12 months, while 10% will require 

additional skills training of more than a year. Skills, that continue to grow 
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in prominence by 2022, include analytical thinking and innovation as well 

as active learning and learning strategies. These skills need to be supported 

by a technology-driven educational system at schools and universities.  

To conclude, the 21 century needs to have 21 century skills to address 

the 21 century challenges. These skills need to be tackled from a strategic 

perspective. The role of progressive and agile educational systems is 

paramount. Corporate-based skilling is not sufficient and won’t be.  

Technologies for Education 

 
- Computerized Grading 

- E. Testing 

- E-Textbooks 
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- Flipped Classrooms 

- Active learning Classrooms 

- Interactive Tutoring 

- E-Education 

- MOOCS (Massively Online Open Courses) 

- Collaborative Distance Environments 

- Active Learning Forum 

- LMSs (Learning Management Systems) 

 

 
- Simulation Technology 

- Gamification 

- Home schooling 
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Increasing Impact 

- Better support of core subjects 

- Better competencies and skills 

- Increased ability to face challenges 

- Encourage innovative learning 

- One-to-One learning to boost achievements 

- Personalized instruction 

- Different kinds of learning experiences 

- More robust education system 

- Opportunities for global visibility 

- Transformation of Teaching and learning 

- Need for partnerships on national level 

Taking the horse to water 
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Conclusion and Recommendations: 

 

- Bringing Education to Learners 

Vs 

- Bringing Learners to Education 

 

Educational policy 

• Technology has no boundary 

• Technology can accommodate educational needs 

• Thinking outside the box is not risky 

• It is less expensive 

• Can accommodate developing countries as well 

• We need heroes  
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Introduction 

 The world is witnessing a rapid transformation. Unprecedented 

advancements in technology are taking place. Technology is not only 

getting more pervasive, but is also introducing huge and rapid changes in 

organizations, the nature of job, and, consequently, the skills required of 

prospect employees to ensure job-skill fit. Technologies today are getting 

speedier, more compact, more powerful, and more scalable and adaptable. 

Advancements in the areas of information and communication 

technologies, nanotechnology imaging, stem technologies, artificial 

intelligence, and others are taking place at a rapid pace, and are impacting 

all sectors of an economy. A plethora of industries, including healthcare, 

education, manufacturing, transportation, and military defense have 

recognized the value of these advancements, and adopted them as a means 

to enhance performance, realize efficiency, and provide value-added 

experiences to customers and other stakeholders. 

     Technology is now embedded in various aspects of life-at home 

and at work. In universities and schools.  Students bring along their 

electronic devices (laptops, mobiles, PDAs) and many of them use these 

devices to store information, exchange ideas, or search the web. At the 

same time, organizations depend on these technologies, not only to run 

their operations, but also to understand their customers, establish more 

stable relations with their suppliers, ensure quality, mitigate risk, make 
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data-driven decisions, predict the future, keep up with changes, and 

respond to market need in a very efficient and effective manner. 

With technologies becoming a way of life for most people, and a 

crucial success factor for organizations, the question for educates is no 

more whether to accept the technologies or not, but rather how to teach 

students to use it in a manner so as to benefit them academically and 

prepare them to the labor market. In other words, ICT is transforming how 

we learn and how work is conducted. This makes it imperative for 

organizations aiming to attain and maintain sustainable competitive 

advantage to incorporate key success factors, including data-driven 

decision making, information sharing, collaboration, innovation, and 

speed. 

In Lebanon and the MENA region, addressing the issue of how higher 

education can contribute to preparing students to their future jobs is very 

crucial. According to the World Economic Forum executive briefing on 

the future of jobs in this region, the Middle East and North Africa (MENA) 

region is gifted with a “young, growing, and increasingly well-educated 

population that can significantly enhance the region’s future growth 

trajectory” (Samans and Zahidi, 2017). The report anticipates that the 

region’s population will increase by more than a quarter by 2030. It also 

projects that a large proportion of that population will belong to the prime 

working age group. Moreover, the MENA region has made significant 

improvements in its education systems over several decades, and this is 

expected to pay off in the future. With this in mind, the potential of this 

large workforce to foster economic growth and contribute to social 

dynamism is huge, if the labor markets in this region are better prepared. 

According to the report, the workforce in the region are characterized by 

(i) lack of rigorous training and development, where only 21% of this 

workforce belong to the high-skilled group, and (ii) the majority of 

businesses are family businesses.  

What is Digital Transformation?  

     According to an article in MIT Sloan Management Review, 

“digital” is not all about technology (Kane et al, 2015). It is not about 
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solving separate business problems with individual digital technologies. 

Rather, it is the integration of digital technologies, like data analytics, 

social media, Internet of Things (IoT), artificial intelligence and machine 

learning, and cloud computing, among others, to transform the way 

organizations carry out their operating processes and engage their 

employees and customers to create a sustainable competitive advantage. 

This puts organizations under tremendous pressure since with digital 

transformation, risk taking becomes a pivotal cultural norm. 

Accordingly, companies with more mature digital transformation seek 

higher levels of competitive advantage, and thus attempt to attract and 

retain the best skills and talents; human resources with digital  fluency 

(Kane et al, 2015). Nevertheless, digital fluency doesn’t imply expert skills 

in using technologies. Rather, it refers to the ability to comprehend and 

articulate the value of digital technologies to the organization and its 

future. Real-life case studies bear several examples of companies that 

focused on technologies without investing in collaborative capabilities that 

would proliferate their impact, foster changes, and help forward in driving 

new business models that would generate more value. 

    Based on the above, an effective digital transformation is a strategy 

rather than a set of technologies addressing discrete business needs. The 

success of their strategies lies on the shoulders of human resources who 

have the right mindset, skills, and readiness to drive this strategy to 

optimal implementation. With the framework of success well-depicted in 

front of us, the question that poses itself now is; what role do higher 

education instructions play in preparing these talents and skills pool to 

support digital transformation, and the new fourth industrial revolution? 

Before answering this question, it would be insightful to identify and 

define the strategic trends in ICT. 

According to Gartner (2018) the future will be characterized by certain 

strategic technologies that may result in significant disruption and new 

business models. These technologies, which have the potential to deliver 

digital services of value everywhere, are termed as “intelligent digital 

mesh” (Panetta, 2018). Examples include blockchain, Artificial 
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Intelligence (AI), quantum computing, and augmented analytics. A brief 

description of each of the three trend themes is presented below: 

 The “intelligent” part of the term is a set of key trends.AI and 

machine learning, which are becoming a foundation component for 

applications and services in the world around us, impacting user 

interface, and driving business and data analytics forward. These 

should be viewed as augmented intelligence assisting humans in 

accomplishing a vast array of tasks. This trend theme also includes 

collaborative intelligence, like drones, robots, and autonomous 

vehicles working collaboratively together. 

 The digital part is about generating a digital experience that 

combines the real world with the digital world. Here, the IoT comes 

to the picture with digital representation of the real world. These 

digital representations can drive better operation, repair, and 

maintenance. Another part of this trend is the cloud computing and 

cloud services. 

 Finally, the “mesh” theme of the IT strategic trends is all about 

optimizing connections- of people, applications, processes, devices, 

and systems. This theme includes trends, like blockchain, event 

processing, and continuous adaptive risk and trust. 

Preparing Students for careers in this high-tech frontier 

    The main question that is yet to be addressed is how can higher 

education empower students and prepare them for their future jobs? 

According to Len Schlesinger of the Harvard Business School, the work 

environment is tremendously changing, and much of the jobs graduates 

have been doing are being digitized- in business, medicine, law, banking, 

engineering, and others (Schlesinger, 2012). This implies that the roles that 

universities have been preparing graduates for, are no more the ones 

needed. Graduates for the fourth industrial revolution need to bring a 

different set of skills: they need to be flexible, problem-solvers, adaptable, 

collaborative, and with digital and analytical skills. 
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Based on the above, the best way to develop capabilities in our 

students in order to keep up with technological changes. It’s really to help 

them learn how to learn. To achieve this objective, we need to provide an 

opportunity for them to understand technology from an applied 

perspective. Business graduates are not expected to be engineers and come 

up with in-depth knowledge of technologies, but they need to know 

enough to be able to understand and use technology as a tool for the sake 

of business innovation or to solve business problems. Hence, the main idea 

is being able to converse effectively, and to know enough to be able to 

understand what technological tools might be useful in a given situation 

that is very important. Moreover, the idea is to teach them and show them 

basics, and to encourage and guide them to build on these basic principles 

to constantly keep themselves updated, and be able to keep up with 

technological changes. 

Based on the aforementioned, it is important to emphasize that in 

organizations, it is strategy rather than technology that creates competitive 

advantage. For these strategies to achieve sustainable growth and 

competitive edge for organizations, human resources need to be equipped 

with skills that would nurture a culture of innovation sustainability. So, it’s 

all about people setting strategies for better performance and applying IT 

to reach this objective. 

Within the fourth industrial revolution, the nature of work is becoming 

increasingly different. Siri will recognize your voice even if you’re 5 

meters away from your phone- that new chat box feels totally real; self-

driving cars are no longer fiction; supermarkets have started adopting self-

cashier machine; and at airports, check-in people are replaced by machines 

and passengers check-in their own luggage. Today, employees may be 

happy at work, feeling safe, and their efforts are getting well recognized. 

However, new job advertisements with new kinds of job descriptions and 

job specifications are being posted, and the World Economic Forum 

estimates that 33% of jobs in 2020 don’t even exist yet. Moreover, the 

McKinsey report (2018) states that 45% of all current tasks could be 

automated with current technologies. This is reasonable, since in 2012, 

there were 150000 humans working on Wall Street, but 3 years later, 
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automation cut down the number to 100000. This doesn’t apply to only the 

mathematical and scientific jobs. A case in point is the Japanese Insurance 

Company, Fukoku Mutual Life Insurance, which is adopting AI systems to 

replace their claim workers to handle customers and their inquiries more 

efficiently and effectively. 

Preparing students for the high-tech future jobs requires the following 

critical success factors: 

- Right mindset – the growth mindset. This means students should be 

helped to build the desire and confidence that they can learn 

anything. They should be guided to shift their thinking on how 

these technologies will evolve and change, and enrich their work 

life with self-development and exploring new things. 

- Preparedness for change and learning how to learn. Students should 

have the understanding that the technologies they are learning and 

the systems they are using during their study years will change and 

may not be used when they start their career life. Understanding 

that they are getting the basics and understanding the logic behind 

these systems, teaching them to deal with the unfamiliar, building 

up their flexibility and adaptability through exposing them to 

different cases, scenarios, technology-based instruction and digital 

learning methods will help them get ready for an ever-changing 

tech-based work environment. 

- Understanding the logic behind coding is more important than the 

programming language itself. If their logic is trained to think about 

the process for solving a problem rather than the syntax to be used, 

then they’ll be ready to learn any programming language in a very 

smooth manner. 

- Learning the logic of coding and certain programming languages is 

important, but equally important is learning about behavioral 

psychology automation tools, and the various techniques that could 

be used to build insights from various data sets. 
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- Enhancing their ability to build simple data models, a website, a 

blog, a wiki, or a discussion forum can enhance their analytical and 

communication skills – key skills in the high-tech frontier 

characterizing the fourth industrial revolution. 

- Promoting their creativity, problem solving, and teamwork skills, 

along with flexibility and adaptability will ensure their 

development of the very crucial skills needed in this new industrial 

revolution, and will allow them to excel in their future careers. 

Technology is just the tool or the means, but these skills will allow 

them to learn these technologies fast and reap their benefits. 

Moreover, preparing students for this increasingly changing 

environment requires nontraditional methods of material delivery. It 

demands methods that trigger students’ critical thinking, engaging them, 

challenging them, and believing in their abilities to excel through trying 

and failing and trying again rather than spoon-feeding them the material. 

Some of the methods that can contribute to value-added learning processes 

include: 

• Active learning and engagement, which promote students’ ability 

and motivation to learn. Active learning using digital means or 

virtual learning environments proved to be associated with self-

driven and interactive activities since they are associated with 

better performance on learning outcomes (Persky et al, 2009) 

• Solving real-world problems through collaboration, research and 

creative thinking. Using this mechanism, students are given real-

life cases, where they work in teams to research the situation, 

certain facts, or concepts, and analyze the situation depicted in the 

case to reach solutions. Working in teams to examine interactive 

scenarios, or co-develop a wiki of terms covered in a chapter, or 

co-create a discussion forum to exchange ideas about a certain 

problem or model they came across in a lesson is very different 

from the traditional way of learning from books or from a lecture 

given during a class session. This type of collaborative learning is a 



120 
 

crucial skill for getting prepared to join the workforce in the fourth 

industrial revolution (Groff, 2013). 

• Problem-based Learning, where students are offered a series of 

open-ended questions, or prompts, and have to respond by 

identifying a problem, analyzing a situation, and suggesting a 

solution. This is an engaging multidisciplinary approach to 

teaching and learning that encourages students to leverage the 

technology they use in their daily lives to solve real-world 

problems. This pedagogical approach helps students gain deeper 

knowledge of the material, accept challenges and solve problems, 

make decisions, share their experience, and reflect it to global 

issues in real settings. (Boud and Feletti, 2013). 

• Industry-academia partnerships. The collaborative environment 

between academia and organizations enable students to develop 

ideas, discussions, and tasks that integrate social and business 

issues with the academic concepts they are learning. (Maia et al, 

2017). 

• Innovation incubators. Today’s competitive and tech-based 

marketplace is witnessing high unemployment rates. In Lebanon, 

the unemployment rate is about 40% and in the MENA region, it is 

about 30% (Samans and Zahidi, 2017). With such high 

unemployment rates, innovation incubators could drive young 

entrepreneurs to develop strong and brave ideas very quickly. To 

enable creative thinkers with entrepreneurial spirits to be 

successful, universities are establishing these incubators on 

campus, where students can communicate with interested sources 

of fund as well as connect to other entrepreneurs. These academic 

innovation incubators have helped universities play a crucial role in 

connecting students to investment and innovation (Maia et al, 

2017), contributing to solving the unemployment problem and 

facilitating entrepreneurial environments that help convert 

innovative ideas from concept to reality. 
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• Simulation programs. The pedagogical aspect of business 

simulations, as mentioned by Clarke (2009), refers to simulations 

and games as experiential learning exercises that provide students 

with the opportunity to develop the “learning how to learn” skills, 

and enhancing their ability to go beyond plain thinking. These 

programs are based on the gamification approach. They are thus 

believed to have the capacity to deliver learning outcomes (Clarke, 

2009) such as (a) motivation, through stimulating enjoyment, 

engagement, and collaboration while testing “what-if” scenarios; 

(2) problem-solving and analytical thinking skills, as simulation 

exercises replicate real life events and involve students in the 

decision-making process of organizational issues; transfer of 

knowledge, through enabling students to transfer the knowledge 

they learned in the classroom to a realistic, but risk-free application 

environment; (4) decision making and cross-functional skills, thus 

enhancing teamwork capacity, leadership skills, and interpersonal 

communication skills; (5) increased retention of knowledge; and 

(6) adaptable learning, thus enhancing behavioral and attitudinal 

change which is highly needed in today’s rapidly changing work 

environment. 

Leading universities in Lebanon are adopting certain technologies and 

are deploying certain material delivery methods that would contribute to 

better learning processes and better preparation of students to work in the 

high-tech frontier characterizing the industrial revolution 4.0. these 

universities have designed and adopted, or are planning to adopt (i) virtual 

reality classrooms; (ii) design and simulation software and 3D printers; 

(iii) simulation training hubs; (iv) data analytics hub; (v) industry-

academia agreements that would create opportunities for more internships 

and employment opportunities; and innovation incubators to enhance and 

support relevant entrepreneurial start-ups.  

Conclusion 

The contribution of technology to organizational performance and 

economic growth is understood, and has been documented by several 
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empirical studies. Nevertheless, this contribution is not optimal unless it is 

supported by well-prepared and skilled workforce (Brynjolfsson and 

McAffee, 2012). Given the important role that human capital plays in 

making use of ICT to foster innovation, and in using ICT to enhance 

innovation and promote growth, preparing youths to the labor market is 

pivotal to organizations’ success and nations’ sustainable development. 

Higher education institutions can have a big hand of contribution to reach 

this objective. Providing youths with quality education that prepares them 

to join the workforce in turbulent markets characterized by rapid changes 

and highly-paced technological advancements has become a prudent 

measure, and not an option. Future employees should be prepared today to 

be innovative, critical thinkers, analytical, visionaries, problem solvers, 

team workers, good communicators, flexible, and digital literates.  

Traditional methods of material delivery are neither sufficient nor relevant. 

To this end, student-centered and active learning methods should be 

adopted and deployed. Moreover joining efforts and building partnerships 

with the industry can make a big difference. Technologies are very 

important, but what’s more important is an effective strategy that invests in 

human capital to drive these technologies to optimal use and reap their 

benefits. 
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Local Education System Preparing Future Workforce 

1. Introduction 

Recent expansions in wireless and mobile computing enable us today, 

more than ever, to provide children in their home-school alteration. The 

ubiquity of the mobile phone provides a compelling case and it has been an 

influential factor in the adoption of short range wireless based systems, 

particularly when the majority of a population have mobile phones. Near 

Field Communications (NFC) is a relatively recent technology but is 

becoming a leader in ubiquitous computing. Its low power requirements 

and the small size of the transmitters and receivers allow for a greater and 

easy proliferation 

The increased success rate of developments in smart systems 

demonstrates the great scope to which this technology has reached and 

highlights its present and future potentials. Schools in Lebanon need to 

enhance their offerings to include smart educational systems. Our project 

goes beyond any of the current scopes and aims to create a new system that 

combines some of the features already existing in current solutions (mobile 

payment and attendance) and expands to include a comprehensive Smart 

School Management System that provides a wealth of information, 

regarding students, teachers, and parents, that can be used for data 

analytics to study the 3-way relationship between students, parents and 

teachers. Most importantly, our ubiquitous solutions would allow effortless 
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parent involvement in student in-school activities including cafeteria 

purchases and potential allergy conflicts, bus tracking, classroom 

performance, student growth rate compared to other classmates… The 

developed smart system is part of a comprehensive system that features 

wireless sensor tags for the students, a database, and mobile phones with 

NFC technology distributed to school staff and school administration, also 

accessible by parents. As noted, our proposed research has high innovative 

value not as an end, but as a means to a greater goal; it serves to act as a 

data repository of all in-school student interactions with the existing 

educational infrastructures.  

Technology provides a key ingredient in our daily lives. More 

specifically, interactive computer systems are creating new emerging 

markets with great demands.  Schools in the country have not kept pace 

with the emerging advances in technologies and there is a desperate need 

for the implementation of innovative technologies in school environments 

to improve the learning experience, and more importantly to bridge the gap 

between parents, students and teachers. Smart School Solutions (SSS) 

offer innovative IOT smart technological solutions that would bridge the 

gap between school teachers and students, making learning more efficient 

and constructive. 

Unmet Needs & New Business Opportunities 

Smart School Solutions (SSS) is the first of its kind in the MENA 

region and basically offers the following innovative products and services 

linked to our Smart App: 

- Embed IOT solutions in schools to transform them into smart 

infrastructures 

- Use the latest technology of Mobile lecture capture and 

collaboration 

- Allow parents to monitor students’ progress in real time, using live 

ideo feeds and dedicated mobile apps push notifications 
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- Allow parents to track their children when they leave/enter the 

school, make cafeteria e-purchases using their dedicated mobile 

apps connected to innovative custom-made NFC wristbands 

- Use of Virtual/Augmented Reality custom made applications in 

Classrooms connected to parents’ mobile apps 

- Introduce Green in-school incentives that track automatically how 

much each student is recycling using a patent pending Interactive 

Recycle Bin. 

 

Mantra, Mission and Vision 

 Our mantra is "Innovation without Boundaries". 

 Our mission is to utilize modern RFID and Digital Multimedia 

Technologies to equip schools with smart technological 

infrastructures.  

 Our vision is a world where all schools are smart. 

2. Problem & Opportunity  

After extensive research undertaken by the company founders in the 

last 5 years (since 2012), including conference proceedings, journal 

publications and research grants, number of problems and possible 

opportunities were clearly identified, each of which is associated with the 

specific products and services that we offer.  Let us first present a SWOT 

analysis of Smart school solutions as depicted in Table 1. 
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 NFC Support 

 Internet of Things Support 
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 Interactive Recycle Bins 
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Opportunities 

 Smart Phone Industry expanding 

 Smart Cities  

 Smart Schools 

 New Education Era 

 Green Solutions 

 Smart Vision 

Threats 

 Mobile App new technologies fast 

emergence 

 NFC wristbands loss 

 Acceptance  

 

Table 1. SWOT Analysis of Smart School solutions 

2.1 Problem 1: Gap between Parents and Schools 

With ever-growing movement and busy schedule of the parents, the 

interaction with the school remains somewhat limited and confined. The 

important updates go unheeded, although unintentionally, but affects the 

relationship of parents and schools in an adverse manner. The extra effort 

to log on to the website of the school and check the updates on the portal 

often becomes demanding. Parents worry about their children and need 

live updates in the form of mobile push notifications about their 

whereabouts, class activities and performance, daily agendas, live video 

feeds of their classrooms, ability to chat instantly with school faculty and 

staff among others. 

2.2 Problem 2: Educational Technological Needs       

In education, individual needs of each student to sustain a successful 

learning process cannot be essentially ignored. Schools are in need to be 

provided with access to the latest advancements in technology (Augmented 
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and Virtual Reality) which will facilitate students’ individualized 

interactivity and thereby increases retention and provides a gateway to a 

large spectrum of opportunities.  

2.3 Problem 3: Educational Eco-Friendly Needs 

Involving teachers and children in recycling schemes and other 

activities to improve the environment is crucial. Educating children about 

the importance of recycling and the environment provides a path to a 

greener future. There are almost 34,000 schools in the GCC and they play 

a vital role in dealing with waste. However, educating our students for the 

need of recycling and distributing traditional recycle bins in schools and 

universities is not enough, as students do not see the immediate incentive. 

2.4 Opportunity: Mobile Expansion and smart strategic vision 

According to current research, smart phones are being utilized for 

improving our lifestyles, not merely as an end in itself. Used prudently, 

smart technology is providing information quickly and accurately and 

comprehensively, allowing us to make informed choices. In the GCC, 

there have been several calls for smart cities initiatives as part of their 

strategic planning. For example, the objectives of Smart Dubai do not 

warrant creating a strategy based on entirely new initiatives for Dubai. 

Instead, the city leadership has chosen to channel existing successful 

initiatives into a comprehensive strategy, which in turn is prioritized into 

focal areas for a significant collective gain, in order to provide the 

foundation for innovation. There are clear opportunities and support for 

‘smart’ initiatives including smart education among others. 

We address the existing problems and opportunities by providing 

smart school solutions that are considered the first of their kind to enhance 

the learning experience of all students. More specifically, the following 

benefits are summarized in Section 3. 

3. Value Proposition & Benefits  

Everyone involved in the process of schooling, including the 

management of the school, mentors, non-teaching staff members, parents 

and students, extract benefits from the implementation of SSS. Although 
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benefits to each group differ, what remains common is the flow of 

information in a timely, desired and effective manner. This improves the 

efficiency of the entire system in a considerable and commendable way. 

Benefits to the Management of the School 

• Optimal utilization of resources, both human and otherwise 

• Mobile seamless access to critical information from all the 

departments in a timely manner 

• Better interaction among the staff members, parents and the 

students 

• Proper control and avoidance of redundancy of work 

• Organized pieces of information for a detailed analysis and 

deductions 

• Mobile Accounting summaries and academic transcripts 

• Digital backups of all school information on the cloud 

• Live Tracking of Bus activities 

• Live monitoring of Classrooms, student attendance and 

whereabouts 

Benefits to the Teachers and Staff Members 

• Convenience in uploading scores, assignments, projects for the 

classes, using mobile phones or tablets.  

• Providing live notifications to parents regarding student in-class, 

bonus points and academic progress 

• Managing profiles, leaves and holidays 

• Determining Key Performance Indicators and taking up new 

responsibility 

• Tracking students’ progress and alarms for low achievers 

• Using Augmented and Virtual reality features to make learning 

more interactive 

• Recording video lecture capture and make it available to students 

instantly 

• Performing live in-class digital quizzes with minimum effort 

• Providing a private window to raise concerns to the top 

management.  
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Benefits to the Students 

• Receiving unique Identifications for all student interactions 

including access to specific rooms, purchases, recycling, … 

• Using Augmented Reality at home to see normal worksheets come 

alive 

• Viewing daily agenda and assigned homework 

• Viewing summary video lectures  

• Viewing e-books and digital notes 

• Viewing mark sheets for each term/semester and comparative 

analysis 

• Viewing Bonus points received in class to motivate further progress 

• Viewing green points and encouraging students to recycle more 

• Viewing cafeteria menu and making mobile orders 

• Accessing important notices, circulars and school calendar 

• Chatting directly with teachers 

• Providing a private window to raise concerns to the top 

management.  

Benefits to Parents/Guardians 

• Access to every piece of information regarding their ward(s)  

• Viewing tuition fees and cafeteria balance 

• Tracking their children’s location in real time 

• Viewing live video camera feed or recorded video lectures 

• Viewing and approving of upcoming activities 

• Receiving in-class bonus points notifications in real time 

• Receiving seamless push notifications for attendance, fee 

reminders, cafeteria orders, exam results, PTMs, etc. 

• Direct interaction with teacher(s) on any relevant issue 

• Obtaining information about the school with live news, image 

gallery, downloads, achievements, etc. 

• Provision of online fee payment 

• Providing a private window to raise concerns to the top 

management.  
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The features of our unique mobile application are multifold and can be 

categorized as follows (Fig. 1) : 

- Bus Related: Our ubiquitous system is implemented with the school 

busses. In this case, as a student boards a bus, an attendant will use 

an NFC-enabled phone to read the students wristband wirelessly, 

which is forwarded to the school server in real time which when 

integrated with a GPS localization system, would allow parents 

(and school administration) to know automatically if the child has 

boarded the bus, and if so the current location and path taken. Also, 

when planning for student-bus allocations earlier in the academic 

year, parents are requested to simply scan their student wristbands 

when they are at their home address. Our back-end algorithms will 

gather all the GPS coordinates of scanned wristbands (using the 

mobile location services) and generate a map with the school 

location at its center. Using graph theory, we can intelligently 

group the students, based on the optimal total path (with minimum 

duration). This feature in the system is quite unique as it allows 

students who live in different locations to simply tag their 

wristbands the night before and the bus driver would automatically 

be directed to the new location. 

- School Related: Upon entering the school, the student taps his her 

NFC wristband to the NFC mobile reader in the school entrance, 

thereby providing data for an automatic attendance report 

indicating which children arrived, and when. The NFC wristband 

for each student would also serve as an instantaneous login to all 

school related services on a device with our mobile app installed, 

removing the hassle of entering a username/password. Other school 

related features in the mobile app include; traditional school and 

exam calendar updates and push notifications, class notes, video 

repositories, school announcements, learning performance of each 

student, all being accessible for each parent. Live Video Feeds 

using classroom cameras would also enable parents of students 

enrolled in Kindergarten to check on their live status. Also, 
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teachers can provide weekly recorded video lectures, using unique 

technologies. 

- Augmented Reality: All paper worksheets are augmented with 

interactive material, using our mobile app, allowing students to 

simply place their phones at home over the worksheets and see 

them come to live with their teachers explaining individual 

questions and solutions. 

- Interactive NFC Based Recycle Bins: NFC based interactive recycle 

bins are connected to our mobile solutions allowing to track how 

much each student is recycling. Parents and administration are 

notified on the total green points collected by each student, this 

encouraging environmental friendly practices at a very early stage 

with incentives. 

- Cafeteria Related: The NFC readers are installed at the school 

cafeterias which would be utilized in different ways. By using the 

system to track attendance within the cafeterias, the school would 

be able to reduce the incidence of students cutting lunch periods, 

leading a healthier diet plan. Also, the information saved on each 

tag contains food allergies the student might have, and our system 

would therefore prevent the students from purchasing specific food 

items. Also, the NFC wristbands in this case would serve as an e-

wallet allowing student to make cashless purchases. The parents 

would be notify of their children’s cafeteria balance and options for 

re-fill. What is also quite interesting in our system is how we would 

allow parents to intervene as needed. Parents can communicate 

directly to the cafeteria personnel if some urgent requests are 

needed or they can communicate with students through supervisors 

to assist them as well. This interaction is a critical service by our 

system. 

- Student with Disabilities: Students with disabilities have not been 

given special attention in schools nationwide due to lack of 

innovative solutions in this area.  Using our unique system, 

students with disabilities can also use their NFC wristbands to 
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access special services, including private bathrooms, elevators and 

even call for assistance. The latter option is a very unique feature of 

our application, as it allows a person with disability to simply scan 

the wristband at specific key locations in the school, and a school 

administrative staff would come to assist instantly. 

- Medical & Health Related: One health related feature, by the NFC-

reader is allowing students to scan their NFC wristband to be 

identified and then measure their height accordingly, using an 

automatic height/weight reader machine which is in turn connected 

to the a central server. This would be done once a month as 

instructed by the school administration. Our back-end algorithms 

would perform statistical analysis on the collected data including 

average height/weight of school students of the same age category 

and advise parents accordingly on possible diet supplements or 

medical consultation. The infrastructure can include more non-

invasive medical data gathering (other than weight and height) thus 

creating in the future a ubiquitous health monitoring school system. 

The interface design of the working mobile application and 

augmented reality worksheets are shown in Figure 2 and 3. The 

prototype of the Interactive NFC-based recycle bin is also shown in 

Figure 4. 
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Fig 1. (a) The architectural view of the whole system. (b) A summary of some major 

innovative features in our system 

 

        

Fig 2. Different interface views of the mobile App in action including client features, 

NFC scanning and updates for bus and cafeteria 

     

Fig 3. Augmented Reality Weekly Worksheets using out mobile app by waving the 

mobile phone over a normal paper worksheet and the virtual teacher will appear. 
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Recycling is the process of collecting and processing materials, that 

would otherwise be thrown away as trash, and turning them into new 

products thus benefiting our community and the environment in many 

different ways. The number one reason why people don’t recycle is that 

they don’t want to put extra effort while having no immediate incentives. 

At the School, we developed a Zero Waste Interactive Augmented Reality 

Recycle Bin for students to ‘Learn it Here, Live it Everywhere’ by 

transforming the process of recycling to a unique gamified augmented 

reality challenge. The bin will transform to an augmented 3D goal keeper 

character on the visitors phones where they must recycle to score and be 

rewarded points using the embedded Fuzzy logic Multi-Sensor Intelligent 

Waste Separator which would automatically separate the recycled items. 

Our proposed solution is the first to offer unique features to the unmet 

needs of recycling including:  

- Interactivity: inducing audio and visual messages to passing by 

users 

- Augmented Reality & Incentives: transforming the bin augmented 

reality challenge 

- Recycled Item Detection & Separation: using an intelligent fuzzy 

logic multi-sensors algorithm. 

- NFC Based: for settings where users don’t have smart phones, 

including schools and universities 

 

Fig 4. Augmented Reality Smart Bins in School 
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To conclude, education has to evolve along with the current 

technological advancements, in order to allow for a better learning 

experience for Lebanon’s future generations and those of the Arab world 

in general. We should trust our potentials and provide innovative solutions 

that would have huge impact on the future of our kids. The success of the 

International School of Innovation in Tyre, Lebanon is a living proof that 

we have to act fast and work for a better future. I will end this intervention 

with the slogan of our school, “let us raise the next generation of creative 

minds”. 
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 التكنولوجيا الرائدة لإلدماج التربوي
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 األستاذ شارل عربيد  
 بـ ممثالً واالجتماعي، رئيس المجلس االقتصادي 

 غنى مواس الـدكتورة
 الجامعة اللبنانية -لكلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية رئيسة القسم الخاص 

 مجلس االقتصادي واالجتماعي –عضو 

 

 

 أيها الحضور الكريم،

بدايةً، اسمحوا لي أن أشكر السيدة سلوى السنيورة بعاصيري، المهديرة العامهة لمؤسسهة رفيهق 

، علهى جههودهم المتواصهلة فهي كوااألسهالحريري، والسيد منير ثابت، األمين التنفيهذي بالوكالهة فهي 

مختلههف الميههادين الهادفههة لبنههاء اإلنسههان، وشههكر خههاص علههى إفسههاح المجههال اليههوم، مههن خههالل هههذا 

 المؤتمر، لالهتمام بالتكنولوجيا التي أصبحت جزًءا من اإلنسان.

 أيها الحضور الكريم،

" وقد يقضي علينا إن لم لم يعد يخفى على أحد أن العالم يشهد "تسونامي التكنولوجيا والمعرفة

 نستعد له.

دول عديدة سبقتنا بأشواط بحيث انتقلهت مهن عصهر التعلهيم إلهى عصهر الهتعلّم... فهالفرد، مهمها 

م نفسه بنفسهه بفضهل وسهائل التكنولوجيها الحديثهة ومها تهوفره مهن كانت ظروفه، يستطيع اآلن أن يُعلّ 

 بات يتضمن كل المعلومات.معلومات عبر مواقع متوافرة للعموم، مثل "غوغل" الذي 

وقد تساءل أحدهم في إحهدى المحاضهرات: " مها ههي غوغهل؟ إنهها برنهامج، فكهرة، لهيس فيهها 

مواد أولية وال منتجات وال رأس مهال، لكنهها اآلن أكبهر شهركة فهي العهالم، فحجمهها وصهل تريليهون 

 دوالر، وهذا ما نحتاجه..."

تأخرنا...إنما يتحتم على الجميع، حكومهات، قطهاع خهاص الفرصة ال زالت أمامنا، وإن كنا قد 

فالوظهائف تغيهرت وفهرص  وأي جههة كانهت، إعهداد ورشهة شهاملة لمواكبهة سهرعة التطهور التقنهي،

 العمل أصبحت "ذكية".

 واجبنا اليوم تهيئة األجيال الجديدة للمستقبل الرقمي، ولكن...التحديات ليست سهلة.
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شرية وطاقات ذهنية يمكنها أن تساهم في تحقيهق الههدف، إال صحيح أن لبنان يتمتع بمقومات ب

 أن الصعوبات االقتصادية وربما االجتماعية تشكل عائقاً أمامنا.

لحههل هههذه اإلشههكاليات أو لطههرح بعههض الحلههول نسههتعرض فههي المحههور الثالههث، تحههت عنههوان 

نولوجيهها والمعرفههة التكنولوجيهها الرائههدة لإلدمههاج التربههوي، آراء وخبههرات ريههاديين فههي مجههال التك

والتعلههيم، وهههم سههعادة النائههب ديمهها جمههالي، الههدكتورة داريههن سههلوم، الههدكتور سههامر أنههوس، األسههتاذ 

 دانيال بستوري واألستاذ وسيم الحريري.
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There is no doubt that technology has changed the way children learn 

in the classroom. Technology has altered how students engage in learning 

activities, the format of learning materials they use, how tasks are 

completed, and how they demonstrate what they know. The way educators 

design and deliver learning experiences and what instructional materials 

we use to enhance student learning, have also changed.  

But what about students who experience consistent academic failure 

due to learning difficulties or disabilities? Are computers and other 

technologies going to assist them to access the curriculum, keep up with 

their peers and learn how to learn? 

Unfortunately, Lebanon’s public education system still discriminates 

against children with disabilities, based on a report released by the Human 

Rights Watch this year. Children with disabilities are often denied 

admission to schools because of their disability. And for those who 

manage to enroll, most schools do not take reasonable steps to provide 

them with quality education. Instead, many children with disabilities in 

Lebanon receive no education at all or attend institutions, which are not 

mandated to provide an education. 

Inclusive Learning 

For this reason a new concept has appeared and it’s called “inclusive 

learning”. The concept of inclusive learning has brought with itself the 

much needed share of equality in approach for the education of the 

’disabled’ by giving them a leveled field to rightly exhibit their differential 
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abilities, proving themselves capable enough to learn and perform 

together, at par with their non-disabled peers. And with this shift in 

approach, there also emerges the need and challenge to tailor the teaching 

strategies or the means of instructional delivery in the inclusive 

classrooms, to address the diverse learning needs of all learners in an 

equitable manner.  

Technology has great potential in providing access for all learners, and 

the ability to access the general education curriculum. Assistive technology 

is a generic term that includes assistive, adaptive, and rehabilitative 

devices for individuals with disabilities and includes ’virtually anything 

that might be used to compensate for lack of certain abilities’, ranging 

from low-tech devices like a special grip for a pen, to more advanced items 

like hearing aids and glasses, to high-tech devices such as computers with 

specialized software for helping dyslexics to read. Also they can be any 

item, piece of equipment or product system that is used to increase, 

maintain, or improve the functional capabilities of individuals with 

disabilities, and help them to work around or compensate for a disability, 

in order to participate in the activities of daily life.  

Types of Assistive Technologies 

Some of the examples of assistive technology devices are: touch 

control devices, alternative keyboards and mouse, speech-to-text word 

recognition tools, word prediction programs, word processors, grammar 

checkers, scanners, compact disc recording drives and spell checkers. 

   

Purpose of assistive technology in the inclusive education? 

Approaches in the use of assistive technology in inclusive education 

focus on using technology to train or rehearse, and to assist and enable 

learning. A large population of ’at risk’ students are seen to need 

assistance, but since they often don’t easily fit into a diagnostic profile, 

they often lack assistance. Assistive technology serves in bridging this gap 

by ’assisting’ in the practice of educating children in the same classroom, 

including children with physical, mental and developmental disabilities; 
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helping them to learn the material in a way that they can understand, by 

eliminating barriers that had been preventing them from being at the same 

level as their peers. 

Solutions  

1- Role of Government 

The Lebanese government should implement and enforce existing 

disability rights legislation and must specialize a financial budget for the 

Ministry of Education to provide inclusive education in all schools, in a 

way that achieves maximum inclusion of children with disabilities in 

mainstream public and private schools, including adapting school curricula 

and hiring experienced personnel. After that, a follow-up committee must 

be created to ensure that the students are receiving the right information 

equally and without any form of discrimination. 

2- Training Workshops for Academicians and Parents 

In parallel, a huge responsibility lies on educating the parents and 

keeping them on track with the new digital world through training 

workshops that will introduce them to the latest technologies. Thus, 

bridging the gap between schools and home.   

3- Focus Groups 

Furthermore, Focus groups can reveal a wealth of detailed information 

and deep insight. Through listening to people and involving communities 

not only academicians, but also parents who would collaborate in depth to 

reach efficient solutions. 

We must hold ourselves responsible for the future generation.  

Education in itself is an empowering right and one of the most 

powerful tools by which economically and socially marginalized children 

and adults can lift themselves out of poverty and participate fully in 

society. Obtaining a quality education is the foundation to creating 

sustainable development.  

It’s also worth noting that the right to education applies to all children, 

including those with disabilities. As a state party to the Conventions on the 
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Rights of the Child and the International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights, Lebanon is obligated to provide free compulsory 

primary education and access to secondary education without 

discrimination to all children. Inclusive education benefits all students, not 

only students with disabilities. A system that meets the diverse needs of all 

students benefits all learners and is a means to achieve high-quality 

education and can promote a more inclusive society. 

In the end, education is the most essential ingredient in the 

development and empowerment of individuals, and inclusion in education 

irrespective of the varied socio-economic differences and the differences in 

’abilities’ and ’disabilities’, undoubtedly makes this foundation much 

stronger.  
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The Use of Renewable Energy Technologies in Poultry 

Productionbbbccc  

In Lebanon, poultry production is considered as one of the major 

component of the agricultural sector. Locally, Lebanon produces around 

150 million kilos of broilers annually. The country is home to more than 

10 large poultry producers and some 2,000 poultry farms (Blominvest, 

2016). However, the continuously increasing energy cost creates a 

challenge to the growth of this sector which uses expensive fossil fuel for 

the heating and ventilation of poultry houses (Ferreira et al., 2011).  

In poultry brooding, heating is vital in the first week for the 

development of the chicks before they become able to regulate their own 

body temperature. In their three-week brooding period, chicks are highly 

sensitive to the surrounding temperature that may harm their performance 

in cold conditions (Mogharbel et al., 2013). As the chicks develop 

sufficient size and feather coverage, heating requirements decrease 

gradually with advanced stages in brooding but their ventilation air 

requirements increase as recommended by ASHRAE (2011). Due to the 

augmenting prices of fossil fuels, the profit incurred by poultry farmers is 

drastically diminishing.  

                                                           
bbb This project was funded by the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), 

and the Maroun Semaan Faculty of Engineering and Agriculture (MSFEA) at the American 

University of Beirut (AUB).  Darine Salam*, Nesreen Ghaddar, Kamel Aboughali, and Ghassan 

Chehab 
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On another note, agriculture and animal husbandry contribute more 

than a third of the total greenhouse gases (GHGs) emissions worldwide. 

According to EPA (2010), 6.4% of the U.S. GHGs are produced by 

agriculture out of which poultry accounts for 0.6%, according to the USAF 

Greenhouse Gas Inventory, 1990-2005. A study on poultry farms' carbon 

footprint in the U.S. showed that about 68% of the emissions on broiler 

and pullet farms were from propane gas mainly used for heating during 

brooding. In addition, direct emissions from broiler operations come from 

litter in the poultry houses, manure storage and land application (Moore et 

al., 2011). Furthermore, direct application of poultry manure on 

agricultural lands with no prior treatment contributes to soil and 

groundwater pollution with pathogenic microorganisms, antibiotics, 

hormones, metals, and other contaminants. 

The use of renewable energy sources in poultry brooding can 

significantly reduce energy cost while minimizing the negative impacts of 

GHGs emissions on the environment. Namely, utilizing solar energy to 

brood broiler chickens can save between 50 to 80% on energy costs in 

severe to moderate climates. Studies show that 50% of the heating needs 

can be met through solar energy for most cases with collector-house area 

ratio of 0.2 or less for a typical year (Brinsfield and Felton, 1980); 

Sokhansanj and Schoenau, 1991; Cordeau and Barrington, 2011). The 

Lebanese poultry industry can benefit greatly from renewable resources 

such as solar energy where the average daily insolation ranges between 2 

to 6 kWh/m2 depending on the location. 

However, implementing a solar heating system is not totally reliable 

and, if not accompanied by energy efficient measures to reduce the heating 

requirement, it might not be cost effective. The amount of solar radiation 

changes according to season and geographical location. This implies that 

solar radiation could be insufficient in certain conditions, and cannot 

supply the required heating loads. In poultry brooding, where heat is a 

critical issue, a backup system is needed to maintain the required 

temperatures for the chicks when sun is not available. In addition, if the 

temperature of the outdoor air is low, as might be the case in rural areas of 

Lebanon, the poultry air ventilation requirement will dictate the need of 
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increased number of solar panels which therefore would increase the initial 

investment cost.  

As a way for demonstrating the utilization of a highly reliable and 

sustainable system for brooding year round, a green sustainable broiler 

house was implemented at the Agricultural Research and Education Center 

(AREC, AUB) located in Haush-Sneid in the heart of the Beqaa Valley, 80 

kilometers from Beirut, a region largely dependent on agriculture. The 

broiler house is 100 m2 in area and equipped with different renewable 

energy models including solar heaters and localized heating units, 

photovoltaic solar panels, geothermal heat exchangers, and a 100 m3 

anaerobic digester.  

The heating system for the brooding poultry house is constituted 

basically of solar collectors with a thermal storage tank, geothermal heat 

exchangers, and a constant speed circulating pump as shown in Fig. 1. The 

solar collectors concentrate solar radiation in order to heat the water inside 

the storage tank. Afterwards, the hot water in the storage tank is employed 

for distributing heat to the poultry house heating units which ensure 

localized heating at the level of the chicks. Another means of mitigating 

the increase in energy consumption and its related environmental 

repercussions is by relying on mechanical ventilation systems that draw 

outdoor air through a piping system that is buried in the soil. The proposed 

exchanger system utilizes the soil as a heat source/sink to moderate the 

outdoor air. Photovoltaic panels were added to provide the needed electric 

energy for the operation of the system pumps. The built anaerobic digester 

is intended to provide auxiliary heating needed to support solar-based 

heating during certain periods in fall and winter. Indeed the anaerobic 

digestion of poultry manure generates methane biogas which could be used 

for heating the broiler house or for other heating purposes in the farm. In 

addition, the digestion process provides high quality fertilizers free of 

pathogens and other contaminants, and with increased agronomic value. 

In conclusion, the green poultry house at AREC is expected to 

minimize the dependence of the farmers on fossil fuel and thus increase 

their productivity, while reducing adverse effects of broiler operations on 



150 
 

the environment. These include mitigation of GHGs emissions, and soil 

and groundwater pollution. Also, the system allows for the generation of 

methane biogas and fertilizers of improved agronomic value which can be 

used in the farm or commercialized. The proposed renewable energy 

solutions in poultry production could be expended to other farms in the 

Beqaa and constitute a reliable and affordable energy source to farmers, 

enabling them to adopt modern agricultural techniques while increasing 

their productivity and improving their livelihood.  

 

Figure 1. Schematic of the green poultry house at AREC, AUB 

 



151 
 

References 

- ASHRAE. Environmental Control for Animals and Plants. HVAC Applications. 

ASHRAE, Inc, 2011. 

- Brinsfield RB, Felton KE. Utilization of Solar Energy in Broiler Production. American 

Society of Agricultural Engineers, 1980. 

- Cordeau S, Barrington S. Performance of unglazed solar ventilation air pre-heaters for 

broiler barns. Solar Energy, 2011; 85: 1418-1429. 

- El Mogharbel O, Ghali K, Ghaddar N, Abiad M. Energy Performance of Solar 

Assisted Localized Heating System for Broiler Brooding. International Journal of 

Energy research, 2014; 38(1): 125-138. 

- Ferreira VMOS, Francisco N, Belloni M, Aguirre GMZ, Caldara FR, Nääs IA, Garcia 

RG, Almeida Paz ICL, and Polycarpo GV. Infrared thermography applied to the 

evaluation of metabolic heat loss of chicks fed with different energy densities. Revista 

Brasileira de Ciencia Avicola, 2011; 13 (2): 113-118. 

- Blominvest Bank, 2016. Poultry industry in Lebanon – Facing foreign competition 

http://blog.blominvestbank.com/wp-content/uploads/2016/12/Poultry-Industry-in-

Lebanon-Facing-Foreign-Competition-1.pdf 

- Moore Jr PA, Miles D, Burn R, Pote D, Berg K, and Choi, IH. Ammonia emissions 

factors from broiler litter in barns, in storage, and after land applications. J. Environ. 

Qual., 2011; 40: 1395-1404. 

- Sokhansanj S, Schoenau GJ. Evaluation of a solar collector system with thermal 

storage for preheating ventilation air in farm buildings. Energy Conversion and 

Management 1991; 32 (2): 183-189. 

- U.S. EPA. Inventory of the U.S. greenhouse gas emissions and sinks: 1990-2008, 

Executive summary, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 

 

 

 د. سامر أنوس
 كلية اآلداب والعلوم االنسانية –أستاذ مشارك 

 جامعة البلمند

 

 

، أو مهها والتكنولوجيهها الرائههدةيؤسههفني بههل يخجلنههي أن تكههون مههداخلتي حههول موضههوع التربيههة 

يعرف اليوم بالثورة الصناعية الرابعة، ونحن نعيش في لبنان خارج الزمان أو على األقل لهم نهتخط 

(، وههي الخدمهة المحوريهة التهي لهم تسهتطع دولتنهها الكهربهاءي أالثهورة الصهناعية الثانيهة ) زمهنبعهد 

 تأمينها بشكل منتظم.  

كما يؤسفني أن نتحدث في موضوع اإلدماج التربوي ولبنهان لهم يهنجح بعهد، ونحهن فهي القهرن 

الواحد والعشرين، من جعل المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية عماد التعلهيم النهوعي للجميهع، بعهد 

س وجامعات ال تلتزم بالمعايير وبحق المهتعلم بهالتعليم الجيهد والشهامل.  ويؤسهفني أن استشرت مدار

أيضهها أننهها نعههيش فههي منطقههة، الماليههين مههن شههبابها عاطههل عههن العمههل، وفئههات كبيههرة مههن مواطنيههها 

 والمقيمين فيها سيما النساء وذوي االحتياجات الخاصة ال يتمتعون بأبسط حقوقهم. 

تضههبة اليههوم بعههض اإلشههكاليات فههي الخطههاب التبشههيري المغلههف سههأعالج فههي مههداخلتي المق

الحهل السهحري لمشهاكلنا التربويهة،  وأنههاباألوهام والوعود والقائل بأن التكنولوجيا هي أداة تمكين، 

والوسيلة األساسية لتأمين الفرص للمتعلمين والشباب ولإلدماج التربوي. هذا الخطاب التبشيري هو 

 ليبرالية وعلينا قراءته بطريقة نقدية تحليلية. النيومة االكثر رواجا في االنظ

ههرف هههارفي النيوليبراليههة علههى أنههها أجنههدة التغييههر  ، تحههت مسههمى واالجتمههاعي االقتصههادييعّ 

السههوق، والكفيلههة بتههأمين االجههراءات المؤسسههاتية لتطبيههق المشههروع النيههوليبرالي فههي كههل  اسههتقالل

ً . وتشكل التربية أداة أساسية للمشهروع النيهوليبرالي وأيضها (Harvey, 2005)مجتمع.  لهه  انعكاسها

حيث يقوم على تسليع التربية والتعليم. ان خلهق السهوق التنافسهي فهي ههذا النظهام االقتصهادي يحتهاج 

 امتيهازاً الى جعل الخدمة أو السلعة )أي التعليم هنا( غير متوفرة للعموم، بل ان ما تقوم ببيعه يصبح 

. كما يؤدي هذا التسليع إلى المزيد مهن (Marginson, 1997)تطيع االخرون الحصول عليه ال يس

الفرز بين المؤسسات الخاصة والعامة، بحيث تصبح المدارس الحكومية مرادفهة لكهل مها ههو فاشهل 

 . واالجتماعي االقتصاديأو قادر على التنافس مما يزيد في الشر  الطبقي  موغير منظ

بشيري التكنولوجيا الحديثة على انها القطار الهذي ال نسهتطيع إيقافهه والهذي الخطاب التيصور 

 . استئذانوحياتنا اليومية بدون  مجتمعاتنا يجتاح
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ودعههوني أذكههر بعههض التحههديات الناتجههة عههن الثههورة الصههناعية الرابعههة فههي مجههال التربيههة 

 والتعليم:

سوق العمل، هذا  المطلوبة فيلمهارات التكنولوجيا الحديثة والرائدة تفرض تغيراً أساسياً في ا

والعمههل. المههال فههي نمههط االنتههاج  سههيطرة رأسالسههوق الههذي يعههاني أساسهها مههن غيههاب الفههرص ومههن 

الهههوة بههين  الرائههدة، تههزدادانههه مقابههل التطههور غيههر المحههدود والسههريع لوسههائل التكنولوجيهها  ظفههنالح

بهين الهدول  تهزداد الههوة، كمها اجتمهاعيالفقراء واألغنياء بسرعة فائقة، ومع مها يتبعهها مهن تهمهيش 

 الصناعية والدول النامية.

علهى االقتصهاد الهذي سيخسهر  ةستسهيطر المكننهيتوقع مارتين فورد أنه مع تطور التكنولوجيها 

 % من الوظائف القائمة. 50في العشرين سنة القادمة 

ضثمان التعلثيم الجيثد المنصثل الههدف الرابهع:  -ن نحن اليهوم مهن أههداف التنميهة المسهتدامةأي

 والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع؟ 

هل نستطيع ردم الفجوة بين دخل الفرد وتكلفة االتصاالت المرتفعة في بالدنا بسبب االحتكهار 

 أو الفساد؟ 

على هذه الخدمات بتكلفة مقبولة؟ ههل هنهاك عدالهة اجتماعيهة أو هل يستطيع الفقراء الحصول 

 وسائل التكنولوجيا وحق الوصول اليها؟  استعمالمساواة في 

هههل لههدينا البيئههة االجتماعيههة المؤاتيههة للنهههوض بههالعلم والتكنولوجيهها واالسههتثمار العلمههي فههي 

 الصناعات التكنولوجية والمعرفة الرقمية؟ 

 معاتنا ومناهجنا في خلق االبتكار والمسؤولية االجتماعية؟هل تساهم مدارسنا وجا

 هل تقع مجتمعاتنا ودولنا النامية في مركز القرار؟ 

للغههة االجنبيههة، يأخههذ  كاسههتعمالناللتكنولوجيهها فههي لبنههان هههو  اسههتعمالنان إلألسههف الجههواب ال. 

الفهههار . فاسهههتعمال اللوحهههات والهواتهههف والتكنولوجيههها الذكيهههة ال ينهههتج  االجتمهههاعيمنحهههى التفهههاخر 

التكنولوجيهها الرائههدة مهها زال حكههراً علههى بعههض الطبقههات  اسههتعمالبالضههرورة جههيال ذكيهها سههيما إن 

 الميسورة والمدارس الخاصة التي تخدم النخب.  

رسهة الرسهمية أصهبحت النظام التربوي كما هو قائم في لبنان يساهم فهي تعزيهز الطبقيهة. فالمد

وسيلة للتوظيف السياسي، ووسائل التدريس فيها ما زالت تعتمد على التلقهين. امها مخرجهات التعلهيم 

سههوق العمههل، ممهها يرفههع نسههبة البطالههة عنههد الخههريجين  الحتياجههاتفهههي غيههر مواءمههة بشههكل عههام 

بهين فئهة الشهباب  %27الشباب. ولئن كانت نسهبة البطالهة فهي المنطقهة العربيهة تصهل الهى أكثهر مهن 

 % من الخريجين في لبنان عاطلين عن العمل. 50هناك أكثر من ف % بين النساء،40و

ال أريههد عبههر مهها ذكرتههه ان أرسههم صههورة قاتمههة لواقعنهها التربههوي والمجتمعههي، انمهها اردت ان 

استرشد بما قاله شكسبير في مسرحية ماكبيث: "في األوقات الرهيبة والصعبة، نعهرف أن الحجهارة 
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 نحهن محكومهونتتحرك واألشهجار تهتكلم." وكمها قهال المسهرحي السهوري الراحهل سهعد  ونهوس "

 باألمل". 

التربية بطبيعتها تحث على التغيير وتطرح البهدائل وتشهجع علهى النقهد المسهتمر، وعلينها أن ال 

التكنولوجيها عن أثارها السلبية. علينا العمل على جعل ههذه  ونغض النظرننبهر بالتكنولوجيا الرائدة 

، وههذا يحهتم علينها العمهل علهى خلهق االجتمهاعيأداة تمكين حقيقي بدل أن تكون أداة لتعزيز الشر  

وتربويهة  حديثهة، كمها طهرح البهدائل مهن أجهل تهوفير الظهروف  اقتصهادية، اجتماعيةرؤية سياسية، 

ميهع بالرفهاه، بعيهداً االفضل لردم الهوة بين الفقراء واالغنياء، و خلق تكهافؤ الفهرص بحيهث يهنعم الج

للتنميههة  الهههدف الرابههععهن تأليههه السههوق وشههراهة رأس المهال وبههذلك نسههتطيع أن نسههاهم فهي تحقيههق 

ضثثمان التعلثثيم الجيثثد المنصثثل والشثثامل للجميثثع وتعزيثثز فثثرص الثثتعلّم مثثدى الحيثثاة المسههتدامة: 

 للجميع
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Mr. Daniel PESTOURIE 
Proviseur 

Lycée Abdel Kader 

 
 

La TECHNOLOGIE au Lycée Abdel Kader de Beyrouth 

 

Mes remerciements 

A Monsieur Fehmi Klabi, professeur de technologie et formateur 

d’enseignants au lycée Abdel Kader, qui a fourni la matière et les 

illustrations de cette intervention, et qui pourra accueillir les personnes 

intéressées par cet enseignement. 

La Fondation Rafic Hariri qui a soutenu le projet de création d’un 

laboratoire de technologie au LAK. 

Pourquoi la Technologie au collège ? 

La Technologie (au sens strict : connaissance et réflexion concernant 

la technique) au collège vise l’appropriation par tous les jeunes adolescents 

d’une culture faisant d’eux des acteurs éclairés et responsables de l’usage 

des techniques (ou technologies au sens élargi de ce terme) fondées sur les 

sciences de l’ingénieur (mécanique, électricité, électronique, informatique, 

robotique…).  

Elle vise à faire comprendre les enjeux associés au développement des 

techniques, en particulier les techniques de pointe. 

Un autre objectif est de stimuler le goût pour le domaine des sciences et 

techniques en vue de susciter des vocations d’ingénieur, dans un monde 

qui aura besoin d’en former sans cesse davantage.  

Et qui en manque déjà… 
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Les trois dimensions de la technologie 

 

 
 

Les thèmes et notions abordés 

 

 
HABITAT ET OUVRAGE D’ART 

MODELISATION ET SIMULATION 

REALITE AUGMENTEE ET VIRTUELLE 

INNOVATION ET CREATION 

INFORMATIQUE ET PROGRAMMATION 

 

 

 

DOMOTIQUE ET ROBOTIQUE 

INNOVATION ET CREATION 

INFORMATIQUE ET PROGRAMMATION 

 

 

 

MODELISATION ET SIMULATION 

REALITE AUGMENTEE ET VIRTUELLE 

INNOVATION ET CREATION 

INFORMATIQUE ET PROGRAMMATION 

PROJET ROBOTIQUE 
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Les séquences sont orientées vers 4 thématiques 

 

 
 

Méthodes pédagogiques 

La Technologie participe à la réussite personnelle de tous élèves grâce aux 

activités d’investigation, de modélisation, de réalisation et aux démarches 

favorisant leur implication dans des projets collectifs et collaboratifs.  

Démarche de projet 

Démarche d’investigation 

Résolution de problèmes 

Travail collaboratif 
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La salle de Technologie 

Elle est organisée en îlots pour les travaux de groupes et faciliter la 

démarche de projet et les travaux d’investigation. 

 

 

 

 

Notre salle de Technologie 
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- Le matériel utilisé en Technologie 

 

Les robots Mbot Les cartes Arduino 

  

Les cartes Mbot Les cartes Makey Makey 

  

L’imprimante 3D Une fraiseuse numérique 

  

La perceuse La Thermoplieuse 

  

La cisaille                          La scie à chantourner                 La mini - perceuse 
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- Les maquettes didactiques 

 

La maison domotique La scène de concert 

  

Le portail La centrale d’alarme 

  
 

-  Programmation d’objets connectés 

  

Le smartphone (création d’applications) 

 
  

Le drone programmable 

 

 

Réalité augmentée et réalité virtuelle 
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Programmation d’applications et de jeux vidéos 

 

 
 

 

Les logiciels utilisés en Technologie 

 

De nombreux logiciels de programmation, de modélisation 3D, de 

Présentation assistée, de Fabrication assistée par ordinateur, …. 

 

 
    

Et de nombreux autres logiciels 

La majorité des logiciels sont libres donc GRATUIT.      
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Quelles sont les compétences que nos élèves doivent développer et 

maîtriser en Technologie ? 

En plus des compétences disciplinaires (mécanique, électricité, 

électronique, informatique, robotique), la Technologie permet à nos élèves 

d’acquérir de nombreuses compétences transversales. 

- Apprendre à apprendre / connaître   

- Acquérir des habitudes d’apprentissage continu 

- Développer une pensée  

- Développer un cheminement de pensée pour résoudre un problème  

- Apprendre à communiquer et à collaborer 

- Maîtriser les technologies d’information et de communication 

- Apprendre à travailler et vivre ensemble 

L’évaluation 

Comment? 

- Par compétences et connaissances associées 

- Avec une graduation des niveaux d’acquisition (chiffrée ou non) 

- A quel moment ? 

- Lors des travaux de groupes 

- Lors des travaux individuels à l’oral ou à l’écrit 

- Lors des évaluations de fin de séquences 

FIN 

Merci de votre attention  

Au plaisir de vous retrouver au Lycée Abdel Kader 
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 األستاذ وسيم حريري
 مخترع ومهندس

  ساشا) تسليم وجبة المستشفى آلياً(
 

 

 روبوت ساشا مثال لتكامل اإلنسان والتكنولوجيا
 

 

 اإلصرار والعزيمة ليصبح حقيقة. ويكبر بفضلكل إبداع يبدأ بحلم صغير 

 كنت متأكداً منذ صغري بأنني سأكون مهندساً، ولكن لم أتوقع يوماً أن أصبح مخترعاً.

  عندما اكتشفت تأثير الروبوتات علينا كبشر. لقد بدأ شغفي بالروبوتات منذ صغري

نحن نملك النظر بأعيننا، وهي تملك االستشعار. نحن نسهتطيع  ،جسم اإلنسان تشبهالروبوتات 

نحههن نفكههر وهههي تسههتطيع تحليههل المعلومههات  .المشههي، والروبوتههات تمتلههك القههدرة علههى الحركههة

 وتطبيقها.

 لمشهكلة. عنهدما عندما نريد أن نخترع يجب أن يكون االختراع اسهتجابة لحاجهة معينهة أو حهالً 

كاء االصطناعي للمسهاهمة فهي تحهديث قطهاع خدمهة الغهرف ذال دت أن أستخدماخترعت "ساشا" أر

في المستشفيات وتوزيع الوجبات على المرضى بطريقة سليمة خالية من األخطاء البشهرية )الوجبهة 

 المناسبة لكل مريض حسب وضعه الصحي(، هذا باإلضافة إلى توفير الوقت والجهد والمال.

The Problem 

 

Wasted time and cost Human Error 
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The Problem 
 
Manual distribution is still there! 

  

Big in Size, navigation challenges  

  
 

  The Solution 
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لقد رأى هذا الروبوت النور بعد أن شاركت في برنامج نجوم العلوم الذي قدم التمويل الالزم 

لكي ينتقل ساشا من كونه فكرة إلى حقيقة على األرض وقد تم اختباره في أضخم مستشفى في 

 الخليج وأثبت فعالية عالية. وقد حصلت على براءة اختراعه. 

ني جسراً يربطني به. فأسست بعون   وتوفيقه وألن الوطن يسكن في قلبي أردت أن أب

 في لبنان. ”Mobile Robots“شركة خاصة تعنى بـ 

دمجنا أفضل ما في الروبوتات مع قدرات فإذا ما   اإلنسان.الروبوتات ال تلغي عمل إن 

 غي أحد اآلخر.لاإلنسان نستطيع أن نصل إلى أفضل النتائج دون أن ي

 

Human – Robot Cooperation 

الذين ساهموا بإدخال الثورة الصناعية الرابعة بأفكارهم  ،المهندسون والمخترعونسوف يجد 

 الخالقة وخيالهم المبدع، أفضل الطرق إلدارة أعمالنا وحتى حياتنا الخاصة.

 أعتبر أنه يوجد في لبنان فرص كثيرة ولكن أصحاب القرار فيه ال يؤمنون بقدراتنا.وأنا 
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، كل شخص متصلةيكون مبدعاً ومخترعاً، فاالختراع هو مسيرة  ا أنكل شخص منّ ويمكن ل

سيقطع فيها مسافة معينة، ثم يأتي شخص آخر يعمل معه أو يكمل المسيرة وكل ذلك مرتبط 

إما أن تختار أن  ،بشرارة، إما أن تجدها في داخلك، أو أن تلتقي من يشعلها فيك، ولك أنت القرار

إما أن تكون مثل أي شخص يمر في هذه الحياة دون أن يترك تكون مبدعاً ومخترعاً ومميزاً، و

 بصمة خاصة به، ولكن يبقى العامل األساسي والفعال هو المخترع نفسه.

 الخالصة:

 أتوجه بها إلى الشباب نصائح

 تقوم بما تقوم بهذا لمانفسك اسأل  -

 ما ال تستطيع القيام بهحول  استفسر -

 م بالعمل منفرداً تقال  -

 به مبسطاً اجعل ما تقوم  -

 ال تيأس من المحاوالت المتكررة -

يكون بيئة يصلح لدور المعاهد والجامعات والمؤسسات التربوية في خلق جو  وال ننسى

 معاً فصالً جديداً من فصول التطور العلمي لإلنسانية. واسطرالشباب لي لمخترعينلحاضنة 
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 الجلسة الختامية 
Closing Session 

 

 

 

 

 الخالصات والختام )منظور الحكومة، األكاديميا، الصناعة(

 

Conclusion and Closure 

(Government, Academia, Industry) 
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 السيدة سلوى السنيورة بعاصيري
 المديرة العامة 

 مؤسسة رفيق الحريري

 

 

ً  اسمحوا لي ،ختامالفي  إن مجدداً على استضافة فعاليهات ههذه النهدوة و األسكواأن أشكر  ختاما

 ينداخلتهكمها أشهكر الموأبعادهها، النهدوة  مضمونالعديدة والنوعية التي غذّت وأثّرت  هاإضافاتأثمن 

نعنهي عشهرين إنما  داخالً تنقول عشرين م .على مدى هذا النهار ماستمعتم إليهالكرام الذين العشرين 

ً رأي  .ومعرفتكم ومتابعتكم اطالعكمفي متناول  يعهاجم ُوضعت ،اً وإنجاز اً وفكر ا

لتغنهي عهن األدوار ندرك جيداً أن الندوات التي تنظمها مؤسسة رفيق الحريهري سهنويّاً ليسهت 

ولكننا نزعم أن مؤسسة رفيق الحريهري أو ما عداه،  مجتمعنا اللبناني أو العربيالتي تلعبها فعاليات 

 لطهرح قضهايا ذات أولويههة تربويهة وثقافيهة واجتماعيههةفهي مبادرتهها تلهك تقههف فهي مقدمهة الصههفوف 

تخهتم نهادراً مها ـت دف وإن كانهـإلى حد كبير في تحقيق الغاية والهوهي تنجح  ،أنهاإلثارة الوعي بش

فهي الغالهب األعهم لهذا فهنحن نكتفهي  المعنيهين بتنفيهذها. إلهزاملصعوبة اتها بتوصيات، مؤتمرتها وندو

الكترونية وورقيهة  تراااصد وثق فيتُ  ات التيمؤتمرالو اتندولاوقائع  بوضع خالصات تندرج في

 موضوع النشاط. لمزيد من العمل في  ةتكون محفزل

المشهههترك بههين مؤسسهههة رفيههق الحريهههري  تعههاونال أخهههذاً باالعتبههارو ،أمهها بشههأن نهههدوة اليههوم

حكمهاً وجعلهها إصدار وقائع النهدوة  العمل على نود أن نخطو باتجاه ما هو أبعد منفنحن ، األسكواو

 بمتناول الجميع.

فموضهوع اليهوم فهي غايهة األهميهة، ويتطلهب  .عدد من المبهادرات إطالقنود أن نتجرأ باتجاه 

ادرات نأمهل مبمن صياغة مجموعة سويّة تمكنا وعليه  .سرعة بحكم طبيعته والمستلزماتالتحرك ب

 .األسههكواالحريههري والتعههاون المشههترك والعميههق والمثمههر بههين مؤسسههة رفيههق أن تتحقههق بفضههل 

ممثالً لجنة األمهم المتحهدة االقتصهادية واالجتماعيهة لغهرب آسهيا  ،وسأترك الكالم للدكتور فؤاد مراد

 .والنقاش بشأنها. وإلى لقاءات في األعوام القادمة بإذن   لعرضها( األسكوا)
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 د. فؤاد مراد
 للتكنولوجيات الرائدة يمدير رئيس

 (األسكواواالجتماعية لغربي آسيا )اللجنة االقتصادية 

 

 

شكرا لمؤسسة رفيق الحريري على الشراكة وشكرا  ،شكرا السيدة سلوى السنيورة بعاصيري

لكههم علههى صههبركم ومههداخالتكم وآرائكههم وتفههاعلكم. ذكرنههي هههذا النهههار بههالجهود التههي بههذلها الههرئيس 

 األسهكوالتكهون  1997تهم فهي العهام إلهى لبنهان والهذي  األسكواالشهيد رفيق الحريري الستعادة مقر 

علهى هي وهكذا كانت  ،صرحاً مفتوحا للتفاعل التربوي والثقافي والعلمي واالجتماعي واالقتصادي

إالّ أن أزمات المنطقة وحروبها حولهت ههذا الصهرح المفتهوح بزجاجهه،  .مدى خمس سنوات متتالية

نهه يمكننها بجهودنها حقيقة أنختبر اليوم وها نحن حولته لألسف إلى ثكنة محصنة ومغلقة على بيئتها. 

المشتركة أن نعيد رونق االنفتاح لهذ البيت ليكون الحاضنة لألفكار المحلية. وهذا من ضمن أسهباب 

إلهى ذلهك لقهد  .استضافة مؤسسة رفيق الحريري في إطار ندوة اليوم لما لها من تميز في هذا اإلطار

النقاش الذي دار  ىى أن نتخذ أربع مبادرات ترتكز علعل توافقنا والسيدة سلوى السنيورة بعاصيري

 .م إيجابية إن شاء  يعلى مدى اليوم وأن نعمل سوياً لنصل إلى خوات

 

 المبادرات األربعة التي خلص االجتماع إليها

ومؤسسة رفيق الحريري ووزير التربية والتعليم العالي:  األسكوابالتعاون ما بين   .1

للتعليم العالي بدراسة إمكانية فرض اقتراح أن يكون هنالك سيقوم المجلس األعلى 

مناهج  ( تلتزم بهonlineمقرر أو كورس واحد على األقل على شبكة اإلنترنت )

الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية المختلفة، لتكوين مهارات 

الطالب واألساتذة  واالستفادة من مهارات التعليم على اإلنترنت وفتح هذا األفق أمام

 في نفس الوقت.

المجلس الوطني للبحوث العلمية ومؤسسة رفيق الحريري: و األسكوابالتعاون ما بين   .2

مذكرة تفاهم مع الجامعات ومراكز البحوث اللبنانية للميثاق  العمل على توقيعسيتم 

المجلس العمل من قبل واللبناني ألخالقيات العلوم والبحث والتكنولوجيا واالبتكار، 

اليونسكو، من أجل جعله أكثر تطبيقا  من كل الجامعات والوطني للبحوث العلمية 

 ومراكز البحوث المحلية.
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المساعدة والتعاون مع أي المجلس الوطني للبحوث العلمية: و األسكوابالتعاون ما بين   .3

بناء على  ،مؤسسة تعليمية راغبة بتطبيق نموذج لسياسة داخلية لتحفيز االبتكار

 حيث، WIPOوالمنظمة العالمية للملكية الفكرية  األسكوابين سابقا  التعاون الذي تم 

يمكن استخدامه داخل المؤسسات  ”template“تم تطوير نموذج لسياسة داخلية 

محفزات لالبتكار والتطوير في الجامعات ومراكز البحوث  إيجادالتعليمية من أجل 

 اللبنانية أو أي مؤسسة تعليمية راغبة بتطبيقه.

مع جمعية الصناعيين اللبنانيين: بالتعاون طرح مبادرة إنشاء المختبر الوطني لالبتكار   .4

تحت مظلة توظيف االبتكار في خدمة احتياجات  فالمختبر الوطني يشكل أهمية كبرى

 اعة وسوق العمل.الصن

 ً مع التنويه بأن هذا اللقاء ما كان ليتم  ،أود أن أشكر جميع من أسهم في إنجاح هذه الندوة ختاما

معالي وزير الخارجية الحالي في الجمهورية العراقية وهو  ،لوال مباركة الدكتور محمد علي الحكيم

وقهد كلهف الهدكتورة خهوال مطهر والتهي ههي نائبهة  لإلسهكواالهذي كهان حتهى القريهب األمهين التنفيهذي 

فههي مؤسسههة رفيههق الحريههري وكتههب  السههنيورة بعاصههيري األمههين التنفيههذي، بزيههارة السههيدة سههلوى

بتكليفههه : "هههذا الموضههوع مهههم جههداً والعالقههة المثمههرة مههع هههذه المؤسسههة العريقههة مؤسسههة رفيههق 

 ذه النتيجة والشكر للسيدة بعاصيري.الحريري في غاية األهمية أيضاً" بهذه التوصية حصدنا ه

 التي نتطلع إليها رافعة أساسية للمجتمع العربي اقتصاديا واجتماعيا وفكريا.: السيدة سلوى

 وشكرا
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  مؤسسة رفيق الحريري

  اصدارات مختارة

 الل ة العنوان
سنة 

 االصدار

 السادس التربوي التجديد مؤتمر وقائع

 االستدامة: إطار الستراتيجية تربوية بعيدة المدى ثقافة

 إنكليزيعربي/ فرنسي/ 

 

2018 

 

 2018 عربي مرصد اللغات / العربية وأخواتها في رحاب النادي الثقافي العربي

   :الخامس التربوي التجديد مؤتمر وقائع

التعاون االستراتيجي بين المنش ت التربوية: فلسفته، آلياته، تحدياته، 

  وقصص النجاح

 إنكليزيعربي/ فرنسي/ 

 
2017 

 

 2016 عربي/ فرنسي/ انكليزي مؤتمر : التعامل مع ندرة المياه وقائع

 :الرابع التربوي التجديد مؤتمر وقائع

 الجامعة الى المدرسة من السلس االنتقال 

 إنكليزي فرنسي/ عربي/

 

2016 

 

  :الثالث التربوي التجديد مؤتمر وقائع

 المجتمعية الخدمة

 عربي/ فرنسي/ انكليزي
2015 

 2015 عربي/ فرنسي بوابة اللغاتوقائع ندوة: 

 2014 فرنسي عربي/ العربية واخواتها :احتفالية وقائع

  :الثاني التربوي دمؤتمر التجدي وقائع

 المعلمين تدريب

 عربي/ فرنسي/ انكليزي
2014 

 2014 عربي/ انكليزي والطاقة" والغذاء المياه بين الترابط " مؤتمر وقائع

  :األول التربوي دمؤتمر التجدي وقائع

 في التطوير المدرسي تجارب

 عربي/فرنسي/ انكليزي
2013 

 2010 عربي/ انكليزي (2) امل بمستقبل واعد

 2005 عربي مجموعات(10( ) 2)  اختيارك من المستقبل

 ملخصات / اطروحات الخريجين - الحريري مؤسسة اجيال

  1984 -2001 

 إنكليزي

 

2005 

 

 2004 عربي/ انكليزي (1امل بمستقبل واعد )

 2002 عربي (7) الصعوبات التعليمية

 2002 عربي بيروت المحروسة

 2001 فرنسي/ انكليزي حوار االديان والثقافات

 2000 عربي / الجزء الخامس 11-10و  8-7المنهجيتين:  للسنتين الجديدةالمناهج  تقييم
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 الل ة العنوان
سنة 

 اإلصدار

 2000 فرنسي (3) التقويم التربوي

 1999 انكليزي 1999 - 1984رسائل الدكتوراه لطالب مؤسسة الحريري  ملخصات

ما لها  الجديدةترشيد العملية التربوية، المناهج  في : اداة التقويم التربوي

 (6) وماعليها

 عربي

 

1999 

 

 1998 عربي 1997-1994الثالثة(  )المجموعة الحريري مؤسسة أجيال

  مع توافقها ومدى الرسمية االمتحانات : الرياضيات مادة تقويم

 (4) الرسمي التطبيقوالرسمي  جاالمنه

 عربي

 

1997 

 

 1996 عربي اللبناني     النموذج واالديان الطوائف بين المشتركة والحياة الحوار في

 1995 انكليزي (2) ثانية كلغة االنكليزية في االداء قياس التربوي: التقييم

 1994 عربي (1) التربوية العملية في ترشيد في اداة التربوي التقويم

 1994 عربي ندوة الفني/مجريات االبداع طريق على الحريري مؤسسة أجيال

 1994 عربي 1993-1991الثانية(  )المجموعة الحريري مؤسسة أجيال

 1994 عربي 1990-1984االولى(  )المجموعة الحريري مؤسسة أجيال

 1993 فرنسي في العالم والمسلمين االسالم

 1993 عربي )جزئين( وتراثه تاريخه لبنان

 1993 عربي الفني/المعرض االول االبداع طريق على اجيال الحريري: مؤسسة

 1990 عربي ونشاطاتها نشأتها الحريري مؤسسة

 1990 عربي الجامعات دليل

 1990 عربي (1) اختيارك من المستقبل

 والتنمية التأهيل حاجات الواقع لبنان

 

 

 إنكليزيعربي/فرنسي/

 

 

1987 
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