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ورقة عمل بعنوان 

دور تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق 
اهداف التنمية المستدامة 



المقدمة 

بفعالية في جعل تحتل التكنولوجيا أهمية كبيرة فيما يتعلق بتسهيل التواصل بين الناس ، حيث ساهمت

ن وسائل وطرق العالم الكبير يبدو كأنه قرية صغيرة ، وتحقق ذلك بفضل ما قدمته التكنولوجيا للناس م

هاتف المحموول لتعزيز وتسهيل التواصل فيما بينهم ، فتنوعت هذه الوسائل لتمتد من الهاتف الثابت وال

ارات لتصوول ىلووك  ووبكة االنترنووت ومووا يوورتبط بهووا موون قوودرة تواصوول النوواس موو  بعضووهم الووبع  عبوور القوو

المعلوموات لذا تساهم التكنولوجيا ب وكل كبيور فوي الوصوول ىلوك. والبلدان المختلفة خالل ثواٍن معدودة 

توب عليهوا واكتسابها ، وبالتالي تطويرها ، وهو ما يُعد سوببا  لوجوود ثوورة علميوة ومعرفيوة ضوخمة يتر

. تسهيل حياة الب ر من خالل زيادة االختراعات في المجاالت العملية المختلفة 

مرتكوزا  وال ك ىن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما  وهدتهُ مون تطوور وثوورة هائلوة باتوت ت وكل

صفها أداة ولويس أساسيا  ومهما  لعملية التنمية والتطور والبناء وينبغي النظر لتكنولوجيا المعلومات بو

مسوتول هدفا  بحد ذاتها وتمتد أهميتهوا مون مسوتول الكوائن الب وري الفورد ىلوك مسوتول المجتمو  فعلوك

ق التنميوة اننسوانية الفرد يعني التمت  باكتساب المعرفة كحق ىنساني ولكنها أيضا  وسيلة وسبيل لتحقيو

.في جمي  مجاالتها ، وعلك مستول المجتم  فأن العامل هو الفيصل بين التقدم والتخلف 

ف وقود اتفقوت معظوم الوثوائق الرسومية الصوادرة عوون القموة العربيوة لمجتمو  المعلوموات علوك أن الهوود

يكموون فووي بنوواء مجتموو  معلومووات جووام  و ووامل يهوودف ىلووك تنميووة المجتمعووات ومحاربووة الفقوور والجهوول

حقيوق وكذلك وض  ىمكانيات المعرفة وتكنولوجيوا المعلوموات واالتصواالت فوي خدموة التنميوة مون اجول ت

.األهداف المتفق عليها دوليا  



الهدف 

تكنولوجيادورمعرفةهذهالعملورقةفينسعى

التنميةأهدافتحقيقفيواالتصاالتالمعلومات

خاللمنالحياةمجاالتعلىتأثيرهاهووما،المستدامة

بعضالمستدامة،وعرضالتنميةأهدافعلىاالطالع

قيقتحفيساهمتالتيالتكنلوجيةالعالميةالتجارب

.المستدامةالتنميةاهداف



مفهوم تكنلوجيا المعلومات 

تكنو)ولاألالمقطعمقطعينمنوتتكوناألصليونانيةكلمةالتكنولوجيا

(راسةدأوعلموتعني–لوجيا)الثانيوالمقطع(والصناعةالفنويعني–

تحملوالتيالشائعةالمصطلحاتمنبانها:المعلوماتتكنولوجياوتعرف

أورددوقالعلمتطبيقبأنهاتعريفهااختصاريمكنحيثمعنىمنأكثر

بأنها)نهاومالتكنولوجيالكلمةوكثيرةعديدةتعريفاتالعلماءمنالكثير

الستخداماخاللمنمنظمبشكلوالمعارفالعلومبتطبيقتقومشاملةعملية

استخدامفيةكيفيالتفكيرأسلوبأوالوسيلة)وهي(العلميةللمعرفةاألمثل

حاجةإلشباعمعينةنتيجةعلىالحصولبهدفوالمعلوماتالمهارات
(قدرتهوزيادةاإلنسان



مفهوم التنمية المستدامة  

هوممففيالحاصلالتطورالمستدامةالتنميةمفهوميعكس

اًجدالاًشهدمفهوموهوالتنمية الصعيدعلىسواءواسعا

تدامةالمسالتنميةتعريفيمكنحيث،العمليأواألكاديمي

لإلدامةلةالقابالتنميةأوالموصولةأوالمتواصلةالتنميةبانها

احتياجاتتلبيالتيالتنميةبهاويقصدلالستمرارالقابلةأو

تلبيةعلىالقادمةاألجيالبقدراتاإلخاللدونالحاضر

غاللاستيجريحيثتغييرعمليةفأنهالذلك،احتياجاتها

والتطورةالتقنيالتنميةوتكييفاالستثماراتوتوجيهالموارد

فيبليةوالمستقالحاضرةاإلمكاناتيعززبتناسقالمؤسساتي

وتطلعاتهمالبشراحتياجاتتلبية



؟؟؟؟؟؟؟ولماذاالمستدامةالتنميةفكرةاطلقتمتك

اًعليهاالتصديقتمالمستدامةالتنميةفكرةان الذيالرضاقمةمؤتمرفيرسميا

المؤتمرهذافيالسياسيينادركحيث1992عامجانيروديريوفيُعقد

زالماانهًُاعتبارهمفياخذواقدانهمالسيماالمستدامةالتنميةفكرةاهمية

اًتفاوهناكوانالفقرظلتحتيعيشونالعالمسكانمنكبيرجزءهناك كبيرااًتا

انالىافةاًاضالفقيرةوتلكالغنيةالدولمنكلتستخدمهاالتيالمواردانماطفي

رورةضاستدعتاالمورهذهكل،حادةضغوطمنيعانيالعالميالبيئيالنظام

ومنعلفقراءلالماسةالتنمويةالحاجاتتلبيةبغيةاالقتصاديالنشاطتوجيهاعادة

لوبالفع،العالميةالبيئةعلىتنعكساندورهامنسلبيةاضرارحدوث

ماياغةصالناميةالبلدانواقترحتالصناعيةاوالناميةسواءالدولاستجابت

الدولنهامتعانيالتيوالمشاكلالفقرقضايالمعالجةالنمومنجديدعهديسمى

هودالجبذلضرورةارتأتفقدالصناعيةللدولبالنسبةواما،نموااًاالقل

تحولاحداثالىاضافةاًوالكافيةالفعالةوالموادالطاقةزيادةاجلمنالمضنية
البيئةكاهلمنالثقلحدةلتخفيفاالقتصاديالنشاطفي



العراقتوطين اهداف التنمية المستدامة في 

عنالتخليعدم)ضمانمعاالهدافهذهتنفيذلتسريعحيويةعمليةالمستدامةالتنميةاهدافتوطينيُعد

واالداريةيةواالجتماعاالقتصاديةابعادهافيالمستدامةالتنميةبأهدافاكثرالناستعريفخاللفمن(احد

استدامتهً والتغييرإحداثنضمنالقراراتاتخاذعندآرائهمبسماعوااللتزامالواقعارضعلىوالبيئية

وميةالحك)والمؤسساتالفاعلةالجهاتعلىاساسيدوروجودالمستدامةالتنميةاهدافبتوطينونعني

وهذه،ومتابعتهاوتنفيذهااالهدافهذهصياغةفيتلعبهًُان(المحليالمستوىعلىالحكوميةوغير

لتنميةااهدافتحقيقحيالبالمسؤوليةالمحليةالحكوماتشعورستعززالقمةالىالقاعدةمنالمنهجية

الخاصوالقطاعالمدنيوالمجتمعالمحليةوالمجتمعاتالموجودةالشبكاتمنواالستفادةالمستدامة
.االكاديميةواالوساط

اًالعراقفياالنمائيالمتحدةاالممبرنامجرسخلقد افظاتمحثالثفيالمحليالمجتمعيقودهًُنهجا

التشاورىعلالتركيزمعالمستدامةالتنميةاهدافومؤشراتمقاصدلتوطين(وكربالءواالنبارالبصرة)

المحليةميةالحكوغيروالمنظماتالخاصوالقطاعالمحليينلالكاديميينالفعالةوالمشاركةالمجتمعضمن

فيمختلفةعقباتالمحافظاتهذهواجهتوقد،كالمزارعينالضعيفةوالفئاتوالنساءالشبابذلكفيبما

متحدةالاالممبرنامجمنبدعمتشكلتالتي)فيهاالمستدامةالتنميةلجانتحرصلذلكالتنميةمجال

(حداعنالتخليعدم)ضرورةان،المستدامةللتنميةطريقوخارطةمحليةرؤيةوضععلى(االنمائي

المستدامةميةالتنرؤيةبشأنالتشاورعمليةفيالتكامليضمنمماالتخطيطمراحلجميعصميمفيكانت

اتوالجهالمدنيالمجتمعومنظماتاالكاديميةاالوساطفيهمبمنالمستفيدةاالطرافكلمعالمحلية

إثراءدفبهوالمزارعينوالنساءكالشبابالضعيفةوالفئاتالبرلمانونوابالخاصوالقطاعالحكومية
المحليةللمجتمعاتالعمليةلالحتياجاتالمستمرةالنقاشات



العراقتطور البيانات المتعلقة بالتنمية المستدامة في 

ألهدافالمتحدةاالممإقرارمنذالمستدامةالتنميةاهدافلمؤشراتالعالمياالطارتطور

هامةكمبادرةجديدةوأطرادواتتطويرالىالبلدانسعتحيث،2015فيالمستدامةالتنمية

االساسالوطنيةالمصادرمن(232)عددهاالبالغالمؤشراتمنالبياناتتجميعالىتهدف
ولوضع2030–2015المستدامةالتنميةوغاياتاهدافلتحقيقالبياناتمصادروتوحيد

المصنفةاناتالبيخاللمنالركبً عنتخلفواالذيناالشخاصفئاتتحديديتمفعالةسياسات

.الخصائصمنوغيرهااالجتماعيةوالحالةوالدخلوالعمرالجنسحسب

االهتمامهوتوجيالالزمةالبياناتمتطلباتاضافةتراعيوطنيةأطروضعالجهودوتتطلب

الوطنيةواالستراتيجياتالخططفيالمستدامةالتنميةاهدافإلدماجالبياناتفجواتصوب

االهدافتلكتحقيقنحوالمحرزالتقدمالستعراضتمهيدااً



؟؟؟؟؟المستدامةبالتنميةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياماعالقة

وتجهيزاتلفوسائالتغييرعواملإحدىواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتعتبر

فيالمعرفةقخلفيتساهمإنهابلوالتغييرالتنميةيخلقالالمعلوماتتكنولوجيا

غييرالتعمليةفيالمتوفرةالمعلوماتمناالستفادةعمليةوتسهل،المجتمع

واالتصاالتوماتالمعلتكنولوجيابأنالدوليةالتنميةفيالتسليمجرىفقدوالتنمية،

حياةالمشاكلوحل،المستدامةالبشريةالتنميةلتعزيزمشتركةمهمةوسيلة

لتنميةاتسريععلىواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتساعدوقد،الحقيقية

خاللمنارةوالتجالمعرفةوتعزيز،التخلفحدوتخفيفواالجتماعيةاالقتصادية
.ومناسبةممكنةبيئةايجاد

نتاجلتنميةفا،متبادلةإنتاجيةعالقةتربطهماالمعلوماتوتكنولوجيافالتنمية

تكونأنكنيمأنهاذلك،التنميةنتاجالمعلوماتوتكنولوجياالمعلوماتتكنولوجيا
اًتكونأنيمكنكماالتنميةلتحقيقوأداةوسيلة اًهدفا اذاتهبحدتنمويا



كيف تساهم تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ؟؟؟؟؟

فتتيًالتنميتتةًالمستتتدامةً،ًإذًيمكتتنًتستتخي ًا مهمتتا رًاإلمكانتتاتًتستتتطيعًتقنيتتةًالمعلومتتاتًانًتلعتتبًدوراًا

اعيةًوبيئيتةً،ًالالمتناهيةًالتيًتوفرهاًتقنيةًالمعلوماتًمنًاجلًإحاللًتنميةًمستدامةًاقتصاديةًواجتم

اًالمعلومتاتًتعزيتزًأنشتطةًالبحتثًوالتطتويرًلتعزيتزًتكنولوجيتاًالمتوادًالجديتدةًوتكنولوجيتمنًخاللً

المؤسستتاتًواالتصتتاالتًوالتكنولوجيتتاتًالحيويتتةًواعتمتتادًاقليتتاتًالقابلتتةًلالستتتدامةً،ًوتحستتينًأداء

عتتنًاستتتحداث أنمتتاطًالخاصتتةًمتتنًختتاللًمتتدخالتًمعينتتةًمستتتندةًإلتتىًالتكنولوجيتتاتًالحديثتتةًفضتتالًا

تكنولوجيتاًمؤسسيةًجديدةًتشتملًمتدنًوحاضتناتًالتكنولوجيتاً،ًوتعزيتزًبنتاءًالقتدراتًفتيًالعلتومًوال

يماًإنًبنتاءًواالبتكارًبهدفًتحقيقًأهدافًالتنميةًالمستدامةًفتيًاالقتصتادًالقتائمًعلتىًالمعرفتةًوالًست

عمتلًجديتدةًالقدراتًهتوًالوستيلةًالوحيتدةًلتعزيتزًالتنافستيةًوزيتادةًالنمتوًاالقتصتاديًوتوليتدًفترص

لومتتاتيًوتقلتتيصًالفقتترً،ًووضتتعًالخطتتطًوالبتترامجًالتتتيًتهتتدفًإلتتىًتحويتتلًالمجتمتتعًإلتتىًمجتمتتعًمع

االقتصتاديةًمتعًبحيثًيتمًإدماجًالتكنولوجياتًالجديدةًفيًخططًواستتراتيجياتًالتنميتةًاالجتماعيتةًو

،ًوإعدادًسياساتًوطنيةًلالبتكار2030ًالعملًعلىًتحقيقًأهدافًعالميةًكأهدافًالتنميةًالمستدامةً

تًواالتصاالالمعلوماتًواستراتيجياتًجديدةًللتكنولوجياًمعًالتركيزًعلىًتكنولوجياً



ستدامةًبعضًالتجاربًالتكنلوجيةًالعالميةًالتيًساهمتًفيًتحقيقًاهدافًالتنميةًالم

(الماليسبيل الهند لتحقيق ال مول )للقضاء علك الفقر  Aadhaarنظام ادهار -1

،فقرالعلىللقضاءالهندحكومةأنشأتهًُالذيالجديدالرقميالدفعخدمةنظاموهو

ذاهتأسس،الشهريالدخليعززوالذيالنقديغيرالدفعآلةتركيبطريقعن

همحياتتحسنالهنودمنالماليينشهد،حيثالهندفي(2009يناير28)فيالنظام

أناعتباربالبيومتري،المقياسطريقعنالهويةعلىتعرفً نظاماستخدامخاللمن

اًالرقميةالماليةالخدمات اًمحركا هذايعمليثحالفقر،وطأةلتخفيفالكفاحفيرئيسا

أخرىقميةرهويةالمتنقلهاتفكويصبحبهالمتنقلهاتفكرقمربطخاللمنالنظام

تمكينيةتأدواثالثالمتنقلوالهاتفالهويةورقمالماليالشمولفيلدينايصبحاذن

لمالياالشمولأساسوهوالشعبلكلمثمروضعوهو،الشعبأيديفيالقوةبالغة

يقلتحقأوسعحملةمنكجزءالرقميةالدفعبأنظمةالنظامهذاوصلوقد،للبالد

فائدةبالالبرنامجهذاويعود،الرقميالبرنامجرعايةتحتالرقميالماليالشمول

اًالحكومةعلى تُنظفً حسـاباتكسجلادهارنظامفيالمعلوماتتستخدمالتيأيضا
.وهميةمكررةحسـاباتمنالمنافعتقديمنظـامبياناتقـواعدخاللهمن



-:ال نهدار الطعام للقضاء علك الجوع )NO FOOD WASTE)م روع -2

نشرًتكنولوجياتًالمعلوماتًيزدادً:ًكيف يمكن للتكنولوجيا المتنقلة مكافحة الجوع ؟ 

حصولًالذينًيعانونًمنًالجوعًوالفائضًمنًالغذاءًعلىًنطاقًوبسرعةًلمًيكوناًواالتصاالتًلتحسينً

ممكنينًمنًقبلً،ًوكجزءًمنًاالتجاهًالعالميًالمتزايدًالممتدًمنًسانًفرانسيسكوًإلىًباريسًونيودلهي

ال)،ًيُسخرًأصحابًالمشاريعًاالجتماعيةًإمكانياتًالتكنولوجياًالمتنقلةًإلطعامًالجائعينً،ًومشروعً
.خيرًمثالًعلىًذلكً(ًإلهدارًالطعامً

الخاصلالمتنقالتطبيقفيالمعلوماتبإدخالالمانحةالجهاتتقوم:؟الم روعيعملكيف

جانبمناألغذيةهذهالتقاطيتمثم،وكميتهالألغذيةكموقع(الطعامإلهدارال)بمشروع

.المحليةالجوعنقطةإلىوإيصالهامحليينمتطوعين

ىعلالناسيحصلوانجائعااًشخصأييظلً أالهوالمشروعاصحاباوالمنظمةحلموأن

اإلهدارمندالاًبوالمحرومينللمتسولينبالعطاءالتبرعبإمكانيةالتوعيةونشر،ومغذً سليمطعام

ال نهدار الطعام ؟؟؟؟NO FOOD WASTE)) ماهو م روع 
مًبسيطًهوًمشروعًاجتماعيًناشئًيهدفًإلىًمعالجةًالجوعًفيًالمناطقًالحضريةًفيًالهندًبمفهو

اتًوإعادةًيتمثلًفيًالحصولًعلىًالغذاءًالفائضًمنًحفالتًالزفافًوالحفالتًوالمطاعمًوالكلي
.نًتوزيعهًُعلىًالمحتاجينًوالمعرضينًلخطرًالجوعًالذينًبالًمأوىًوالفقراءًوكبارًالس



-:للصحة الجيدة والرفاهية ( INLCU)منصة وحدة العناية المركزة المتكاملة لحديثي الوالدة -3

(WHOً)ةًأطلقًاالتحادًاألوربيًومنظمةًالصحةًالعالميهيًمنصةًطبيةًرقميةًتمًانشائهاًفيًالهندًبعدماً

زيزًوتوصيلًتعلتوسيعًنطاقًاستخدامًالتكنولوجياتًالرقميةًفيً(ًالصحةًالرقميةًمنًاجلًأفريقيا)شراكةً*ً

.2017ًًأفريقياًعامًخدماتًالرعايةًالصحيةًالعامةًفيً

المنصةهذهأن:؟(INLCU)الوالدةلحديثيالمتكاملةالمركزةالعنايةوحدةمنصةتعملكيف

،السحابيةوالحوسبةاألشياءانترنتمثل،السوقفيتترددالتيالرنانةالكلماتكلبينتجمع

تبادلهايمكنبحيثالطبيةالبياناتوتجمع،طفلإلنقاذاالصطناعيوالذكاء،التنبؤيةوالتحاليل

صحةجلستطبيقاألول:رئيسيينمحوريينالمنصةوتتضمن،الطبيينالمهنيينمعبسهولة
حدإلىئبةالغاالطبيةالمعلوماتبرقمنةالمتكاملالطفلصحةسجلتطبيقيدعمفهوالمتكاملالطفل

السعراتوالوزنمثلحيويةحساباتبإدخالوالممرضينلألطباءالسماحخاللمن،الهندفيكبير

الوقتفريومما،الجهازبياناتاستخراجفييتمثلالثانيوالمحور،واألدويةوالتغذيةالحرارية

وقتالفيالتدخلاجلمنسريعةقراراتاتخاذعلىويساعدهم،والممرضيناألطباءعلىوالجهد

عدوىأيلمنعالمناسب



-:الجنسينبينللمساواة(EQUALS)ال راكةم روع-4

ولردمنسمة،مليون250بنحوالرجالعنباألنترنتالمتصالتالنساءعدديقل

اًاألوربياالتحادأعضاءينظمالجنسينبينالرقميةالفجوة الدوليماليو)سنويا

كما،االتحادهقيادتيتولىالذي(واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامجالفيللفتيات

ةالشراكبينهامنالجنسينبينالمساواةمبادراتمنعددفياالتحاديشارك
(EQUALS)،النساءنفاذوتحسينالشواهدعلىقائمةقاعدةلبناءعالميةشبكةوهي

يعوتشجالصلةذاتاألخرىوالمهاراتالرقميةالمهاراتوبناءالتكنولوجياإلى

.التكنولوجياقطاعفيالقياديةللمناصباإلناثشغل

بينةالمساواتحقيقنحوأساسيطريقهوواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياأن

أمرالجنسيننبيالرقميةالفجوةسدفان،والفتياتالنساءكلالمرأةوتمكينالجنسين

اقتصاديفللنموهائلةفرصةيتيحوهذاالهدفهذاتحقيقنحوللتقدماألهميةبالغ

اإللمام،عليمالت،التوظيف،الدخلمستوى:فيتتمثلالهيكليةفالتفاوتات،اليوم
والكتابةبالقراءة



ستدامة كيف تساهم تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق اهداف التنمية الم

-:التعليم الجيد -5
حملةًالمهاراتًالرقميةًمنًاجلًفرصًالعملًالتيً(ً ILO)ًيقودًاالتحادًالدوليًومنظمةًالعملًالدولية

2030عامبحلولللعملتؤهلهمالتيالرقميةبالمهاراتوشابةشابماليين5تزويدإلىتهدف

اً منكلكالمتحدةاألمملمنظومةالمسبوقغيرالشاملالجهدإطارفيالمستدامةالتنميةألهدافدعما

للجميعاملوالشوالمنصفالجيدالتعليمضمانفان،اجمعالعالمفيالشبابتوظيفتشجيعاجل

أينمامعارفالإلىالجميعنفاذهوااللكترونيوالتعليم،للجميعالحياةمدىالتعلمفرصوتعزيز

لشبابلالعالميةالنسبةزيادةإلىتحتاجالهدفهذاولتحقيق،يجنونكانواومهمايعيشونكانوا

يئةبفيالقدراتبناءأيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامجالفيالمهاراتذويمنوالكبار

.واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا

إلىالتلقينطورنموتحويلهاالتعليميةالعمليةتدعمالتيالوسائلمنوسيلةهو:االلكترونيفالتعليم

حيث،لموالتعللتعليمااللكترونيةاألشكالكلويجمع،المهاراتوتنميةوالتفاعلاإلبداعطور

التخزينيةاووسائطهالحواسيبباعتمادوالترفيهوالنشرالتعليممجاالتفيالطرقاحدثتستخدم

مما،لتعليمواللتعلمجديدةأنماطظهورإلىالتقنيةمجالفيالسريعةالنقالتأدتولقد،وشبكاتها

وقدراتهاقتهطحسبتعلمهًُالمتعلميتابعحيث،الذاتيأوالفرديالتعليممفهومترسيخفيزاد
اًتعلمهوسرعة سابقةومهاراتخبراتمنلديهلماووفقا



-:نظيفة وبأسعار معقولة طاقة -6
الطاقةءةكفا،والمستدامةالموثوقةالحديثةالطاقةخدماتعلىميسورةبتكلفةالجميعحصولضمان

علىاألوربيحاداالتيساعد،المستدامةللطاقةللبيئةالمراعيةوالتكنولوجياوالمعاييرالذكيةوالشبكات

فيتساعدأنذكيةالللشبكاتيمكنكيفويبينللبيئةمالئمةأكثرواتصاالتمعلوماتتكنولوجياتطوير
اًأكثرطاقةأنظمةبناء .الكربونانبعاثاتمنوالحدوكفاءةانضباطا

فياالستثمارفيزيادة2030عامبحلولمعقولةبأسعارالكهرباءعلىالجميعحصولضمانيتطلب

منفعالةرمعايياعتمادفانكذلك،الحراريةوالطاقةوالرياحالشمسيةالطاقةمثلالنظيفةالطاقةمصادر

فييالعالمالكهرباءاستهالكمنيقللأنشأنهمنالتكنولوجياتمنواسعةلمجموعةالتكلفةحيث

متوسطةتوليدمحطة1300منيقربماأنتاجيوازيماوهو،%14الصناعةمجالوفيالمباني

البلدانجميعفييفةالنظالطاقةلتوفيرالتكنولوجيامستوىورفعالتحتيةالبنيةتوسيعيمثلكما،الحجم
اًالنامية اًهدفا البيئةويساعدالنمويشجعأنيمكنحاسما

-:العمل الالئق ونمو االقتصاد -7
عزيزتخاللمناالقتصادونموالالئقالعملتحقيقفيواالتصاالتالمعلوماتتكنلوجياساهمت

التكنولوجيامجالفيالعاملةوالمتوسطةالصغيرةوالشركات،االلكترونيةوالتجارة،الرقمياالقتصاد

اعدةلمسالرقميلالبتكارإطارااًاألوربياالتحادأطلقحيث،الحرةاألعمالمباشرةعلىوالقدرة،

األعمالدةزياوتحفيزالرقميتحولهاوتيرةتسريععلىاألخرىااليكولوجيةوالنظموالمدنالبلدان

المتسمةةوالمتوسطالصغيرةوالشركاتواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياحولالمتمحورةالمبتكرة

.بالحيوية



:االستنتاجات 

فيًتحقيقًأيًتقدمًوفيًتحقيقًالتنميةًالمستدامةًومواكبةأنً-1 ًا أساسيا ًا التطوراتًتكنولوجياًالمعلوماتًتعتبرًشرطا

العالميةًحيثًأنًالتنميةًالمستدامةًهيًخيارًالشعوبًواألممًالتيًتبحثًعنًمعالجةًومواجهةًالتحدياتًوالمشكالتً

.التيًتعيقًالتطورًوالتنميةًومعالجةًالفقرًومشكالتًالبيئةً

تكنولوجياًالمعلوماتًفيًتحقيقًأهدافًالتنميةًالمستدامةًبجميعًأبعادهاًإالًأنًبعديًالمواردًالبشريةًتؤثرً-2

.والحاسوبًهماًاألكثرًمساهمةًفيًهذاًالنشاطًلالستفادةًمنهًعلىًمستوىًإجراءًالنقلةًالنوعيةً

اًتشيرً-3 محوريا فيًاالمثلةًالتيًتمًذكرهاًفيًالورقةًأنًأهميةًتكنولوجياًالمعلوماتًواالتصاالتًبوصفهماًعنصراًا

فيًتحقيقًأهدافًخطةًع شامالًا امًتعزيزًاالقتصادًوالمجتمعً،ًحيثًتتزايدًبشكلًغيرًمسبوقًوانهماًستؤديانًدوراًا

2030.

فيأنً-4 كبيراًا فيًاستمرارًاالبتكاراتًوتحليلًالبياناتًالتيًيكونًلهاًتأثيراًا بارزاًا االعمالًاالنترنتًلهًُدوراًا

.التجاريةًوتسهيلًتقديمًالخدماتًللناسًفيًالسنواتًالقادمةً

التقدمًفيًمجاالتًالتشغيلًاقليًوالذكاءًاالصطناعيًلهًُآثارًتؤديًالىًتحوالتًفيًالتجارةًالعالميةًوأنماطإنً-5

.االنتاجًاالقتصاديًوالعمالةًوالمعاييرًاالجتماعيةًوالعملًالثقافيً

علوماتًتعتمدًاكثريةًالبلدانًبماًيكفيًمنًالسياساتًلصالحًالفقراءًالراميةًالىًتشجيعًاستخدامًتكنولوجياًالمالً-6

تخدامهاًواالتصاالتًلمكافحةًالبطالةًوالفقرً،ًمعًانًالمنطقةًتتمتعًبإمكانياتًهائلةًتخولهاًتنميةًعائداتهاًالنفطيةًواس

جياًالستئصالًالفقرًوالقضاءًعلىًاالميةً،ًمازالتًالعوائقًالقانونيةًوالتنظيميةًتحدًمنًالوصولًالعادلًالىًتكنولو

ًتمكينًالمجتمعاتًالمحليةًالمعوزةًوالمهمشةً .المعلوماتًواالتصاالتًالذيًبوسعه 

تكنولوجياًالمعلوماتًواالتصاالتًهيًأداةًلتمكينًاالشخاصًمنًالتخلصًمنًالفقرًوالبطالةً،ًولتمكينًانً-7

المجتمعاتًالوصولًالىًالمواردًالحيويةًوالمعلوماتًوبالتاليًتقليصًالفجوةًبينًاالثرياءًوالفقراءًوذلكًبخلقً

نبغيًوظائفًجديدةًوخفضًمعدالتًالبطالةًوانشاءًقنواتًجديدةًللتوزيعًوتوفيرًمزاياًتنافسيةًجديدةًولتحقيقًذلكًي

الحتياجاتًالبلدًالذيًتخدمهًُلكيًتكملًاحداهاًاالخرىً تصميمًمشاريعًتكنولوجياًالمعلوماتًواالتصاالتًوفقاًا

.لتحقيقًنموًيخدمًمصلحةًالفقراءً



:التوصيات

،تدامةالمسالتنميةعلىوآثرهًُالمعلوماتمجتمعتطويربشأنشاملةبياناتقاعدةبناءضرورة-1
.التنميةألغراضواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتسخرالتيالناجحةوالبرامجالمبادراتلتحديد

علىللعملنالباحثيالعلماءمنالمتخصصينواستقطابوالتطويرالبحثلدعمميزانيةتخصيص-2
.المجتمعاحتياجاتمعلتتالئموتطويرهاالتكنولوجياتوطين

طريقعنلكوذنقلهاالممكنالتكنولوجياأنواعتحددمحليةتقنيةتحتيةوبُنيةعلميةقاعدةإنشاء-3

العلماءمنديدةجأجيالإعدادفيتسهمنوعيةنقلةتحقيقعلىوالعملمستواهورفعالتعليمنظامتحديث
.والتكنولوجياالعلممستجداتمعبكفاءةالتعاملعلىقادرةوالباحثين

.الحاليةاالدارةلنمطكبديل*االلكترونيةالحوكمةمنظومةاعتماد-4

خاللمنالفقروتقليصالعمالةلخلقواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيابتطبيقاتاالستعانة-5

التجارة،االلكترونيالتعليم،واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياعلىوالمهنيالمتقدمالتدريب)
.(االلكترونيةالصحة،االلكترونيةالعمالة،االلكترونية

ططخوضعفيوالبدءالحكوماتممثليقدراتبناءمشروعبواسطةوالخاصالعاماالنفاقزيادة-6

اً،الفقرحدةمنللتخفيفوطنيةصناديقإلنشاءمختارةبلدانفيرائدة القدراتناءبمشروعوايضا
.لمعوزةاالمحليةالمجتمعاتتستهدفالتيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامنمختارةخدماتلدعم

مراكزبأنشاءالمرأةوضعتحسينالىواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيابواسطةالمرأةتمكين-7

كنولوجياتبواسطةوالطفلالمرأةحقوقوتعزيز،واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياعلىقائمةوطنية
.وحلهااالسرةقانونلقضاياالتصديلتستطيعواالتصاالتالمعلومات



لحسنًاالستماع شكراًا


