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المدعومة  الرابعة  الصناعية  الثورة  اليوم  العالم  يشهد 
المجتمع  في  تغييرات  تحدث  التي  و  الرقمية  بالتقنيات 
المتزايد  بالربط  المرحلة  هذه  تتسم  والبيئة.  واالقتصاد 
توِجد هذه  و  والبيئة،  األشياء واآلالت واألشخاص  بين 
لالضطرابات صعوبات  المسببة  التكنولوجية  االبتكارات 
أن  فيه  شك  ال  مما  و  وتوقعه.  للمستقبل  التخطيط  في 
الزعزعة التي يحدثها التحول الرقمي لها آثار كبيرة على 

التنمية المستدامة.
يمكن أن تلعب المعايير المنسقة و المطروحة في الوقت 
التحول  عملية  شكل  تحديد  في  محوريًا  دوًرا  المناسب 
حوكمة  في  يساهم  و  األنظمة  مع  يتكامل  بما  الرقمي، 
التحول الرقمي. يمكن للمعايير أن تسهل الرقمنة المستمرة 
وتعزيز  والكفاءة،  اإلنتاجية  تعزيز  خالل  من  للصناعة 
التوافق وقابلية التشغيل البيني بين المنتجات والعمليات 
من خالل إيجاد لغة مشتركة، مع ضمان الحد األدنى من 
مستويات الجودة والسالمة. عالوة على ذلك، يمكن أن 
حيث  التغيير،  لعمليات  كعوامل مسرعة  المعايير  تعمل 

الجديدة  الرقمية  التقنيات  واستيعاب  االبتكار  تعزز  إنها 
وتنشر المعرفة من خالل التقنين.

يقدم هذا الكتيب لمنشور أوسع نطاقًا طورته منظمة األمم 
يصف  والذي   ،)UNIDO( الصناعية  للتنمية  المتحدة 
المترتبة  واآلثار  الرئيسية  ومحركاته  الرقمي  التحول 
 )SDG( على ثالث ركائز من أهداف التنمية المستدامة
- الناس والرخاء والكوكب. كما يسلط الضوء على دور 
مراجعة  إجراء  تم  الرقمي.  التحول  في حوكمة  المعايير 
التقنيات  أكثر  من  سبعة  في  الدولية  المعايير  لمشهد 
الرقمية شيوًعا في الثورة الصناعية الرابعة. بينما يعكس 
تأثيرات  ونطاق  المختلفة  الميزات  المعياري  التوحيد 
المنشور  هذا  يحدد  الرابعة،  الصناعية  الثورة  تقنيات 
مناسبة  معايير  تطوير  كيفية  لفهم  األساسية  المعايير 
وفعالة للتحول الرقمي في جميع أنحاء العالم. بناًء على 
المراجعة، يتم إيالء مزيد من االعتبار لمبادئ الحوكمة 
مشهد  في  المعايير  تطوير  لتوجيه  الالزمة  الرشيدة 
التكنولوجيا الرقمية لضمان أن يظل اإلنسان محور هذه 

التقنيات و ضمان توافقها مع أهداف االستدامة.



العالم المتغير – الثورة الصناعية الرابعة

يميز  وما  والتغييرات.  الثورات  بحدوث  البشرية  التنمية  تتصف 
هو  السابقة  الصناعية  الثورات  عن  الرابعة  الصناعية  الثورة 
الرقمية  المجاالت  وعبر  داخل  الموازية  التكنولوجية  االختراعات 
والبيولوجية والفيزيائية. كما أن التعقيد وسرعة التغيير المصاحبان 
للثورة الصناعية الرابعة يجعالنها فريدة من نوعها مقارنة بالثورات 
كورونا  جائحة  كانت  فقد  ذلك،  على  عالوة  السابقة.  الصناعية 
التغيير  لوتيرة  متوقع  غير  تسريع  عامل  بمثابة   )COVID-19(
تقنيات  واعتماد  الرابعة  الصناعية  الثورة  نحو  الهيكلي  والتحول 

جديدة.

التشّكل. سوف  في طور  الرابعة  الصناعية  الثورة  مالمح  تزال  ال 
الرابعة  الصناعية  الثورة  قلب  تشّكل  التي  الرقمية  التقنيات  تعمل 
إلى  بدوره يؤدي  فيه، والذي  على تحويل األنظمة بشكل ال رجعة 
تحويل كيفية إدارة الناس لسبل عيشهم و عملهم و تسليتهم؛ ولذلك، 
تحتاج المجتمعات إلى فهم كل من مخاطر و عوائد تلك التقنيات. من 
الرقمية  العوالم  في  الجديدة  التقنيات  تمحور  من  التأكد  الضروري 
والكوكب  المجتمع  وخدمة  اإلنسان  حول  والفيزيائية  والبيولوجية 

بشكل شامل.



التبعات على التنمية المستدامة

تتحرك الثورة الصناعية الرابعة إلى األمام بكامل قوتها. وقد ظهرت 
بالفعل آثارها على التنمية المستدامة على المستوى العالمي. تنشأ عن 
أنماطًا  تتيح  إنها  حيث  جسيمة  عواقب  والتحويلية  الجديدة  التقنيات 
وسلوكيات  مجتمعية  ونماذج  جديدة  تجارية  وأعمال  لإلنتاج  جديدة 

جديدة يمكن أن تعطل النماذج الراسخة واألساسية.

يمكن أن تؤدي وتيرة وتعقيد الثورة الصناعية الرابعة إلى ضبابية 
مما  والخاص،  العام  القطاعين  بين  الحدود  وتشابك  الدولية  الحدود 
يعرض واضعي األنظمة الوطنية لتحديات حوكمة فريدة من نوعها. 
قد يتعرض التنظيم لصعوبة مواكبة التطورات في الثورة الصناعية 
الرابعة، مما يعيق االبتكار ويترك المجتمع ليتعامل بقوانين ولوائح 
عفا عليها الزمن. يحتاج المنظمون إلى تبني نهج تنظيم أكثر استجابة 
ومرونة، و ذلك الغتنام الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة  

بما يعود بالفائدة على المجتمع و يسهم في إدارة المخاطر.
و من أجل اغتنام الفرص والتخفيف من المخاطر الناجمة عن تقنيات 
الثورة الصناعية الرابعة، فإنه يجب استبدال نهج »التنظيم والترك” 

بنهج »التكيف والتعلم«.

التنمية  خطة  في  مركزية  مكانة  المستدامة  التنمية  أهداف  تحتل 
واإلقليمية  العالمية  التنمية  مساعي  وتوجه   2030 لعام  المستدامة 
والوطنية حتى عام 2030. وبالتالي، مع استمرار التغييرات الذي 
تحدثها الثورة الصناعية الرابعة على الصعيد العالمي، فإن المواءمة 
الفوائد  تحقيق  لضمان  أساسي  أمر  المستدامة  التنمية  أهداف  مع 

للناس، و تحقيق الرخاء، و حماية الكوكب.



الرقمنة و التحول الرقمي

تتميز الثورة الصناعية الرابعة بظاهرة الرقمنة المنتشرة 
المعلومات  تحويل  عملية  هي  و  باستمرار،  والمتنامية 
فإن  نفسه،  الوقت  في  و  الرقمي.  شكلها  إلى  التناظرية 
الرقمنة المتزايدة – و التي تمثل تطوير وتطبيق التقنيات 
الرقمية التي تتراكب وتتوافق مع جميع التقنيات واألساليب 

األخرى - تعمل على تعزيز االقتصاد الرقمي وتوسيعه.

أوسع من  الرقمي مصطلًحا  التحول  يعد  أكبر،  في سياق 
الرقمنة. فهو يشير إلى دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع 
المجاالت التنظيمية، مما يؤدي إلى تغيير جذري في كيفية 
عمل المنظمة وتقديمها القيمة المرجوة للعمالء أو أصحاب 
المصلحة. و يتعلق التحول الرقمي أيضاً بإعطاء األولوية 
لتغيير الثقافة التنظيمية، األمر الذي يتطلب من المؤسسات 
من  والتعلم  والتجربة  باستمرار  الراهن  الوضع  تحدي 
االستخدام،  شائع  مصطلح  هو  الرقمي  التحول  الفشل. 
ويظهر في الممارسة العملية مختلفًا جًدا في كل مؤسسة. 
لألعمال  االستراتيجي  التحول  إلى  يشير  جوهره  ولكن 
تنظيميًا  تغييًرا  يتطلب  والذي  العميل  باحتياجات  المدفوع 

وتطبيقاً للتقنيات الرقمية.

تشمل العوامل الثالثة التي تقود التحول الرقمي: الضرورة، 
التي  المتزايدة  التوقعات  ومجموعة  نفسها،  والتكنولوجيا 

أثيرت بسبب الرقمنة.





آثار التحول الرقمي على الناس و الرخاء 
و الكوكب

التحول  الناجمة عن  للتغييرات  المتسارعة  الوتيرة  ستؤثر 
والمجتمع  والبيئة  واالقتصاد  اإلنتاج  مجاالت  في  الرقمي 
بشكل كبير على تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 
التحول  أن  من  الرغم  على  المستدامة.  التنمية  وأهداف 
و  مهده،  في  يزال  ال  الناس  باحتياجات  المدفوع  الرقمي 
بالرغم من ندرة تطرقه إلى أهداف التنمية المستدامة، إال 
االستدامة لصالح  يعزز  بما  التشّكل  القدرة على  يملك  إنه 

جميع أجزاء المجتمع.

التداعيات على الناس - تتوزع الرقمنة بشكل غير متساو 
التغلب  إمكانية  توفر  نفسه  الوقت  في  ولكنها  الناس،  بين 

على الحواجز المكانية واالجتماعية لصالح الناس.
التداعيات على االزدهار - يعمل التحول الرقمي على تغيير 
دنيا التجارة بشكل جذري، مما يؤثر على المنافسة و يسبب 
االضطراب في األسواق مما يؤثر على مخرجات الرخاء. 
تعمل التقنيات الرقمية على تحويل اإلنتاج من خالل تمكين 

أساليب إنتاج ونماذج أعمال جديدة.

الرقمي  التحول  سيؤثر   - األرض  كوكب  التداعيات على 
كوكب  على  سلبي  بشكل  البيئية  القيود  مع  المتوافق  غير 
األرض، مما يؤدي إلى زيادة استهالك الموارد والطاقة، 
و تفاقم الضرر الذي يلحق بالنظم البيئية األرضية والمائية 
إمكانية  الرقمية  التقنيات  توفر  المناخ.  تغير  وتسريع 

المساهمة في حماية الكوكب.
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دور المعايير

مجموعة  من  االقتصادية  الحوكمة  في  المعايير  دور  يُشتق 
واسعة من الوظائف التي تؤديها. حيث تقوم المعايير- من بين 
وتشجيع  اإلنتاجية،  القدرة  و  الفرص  بتعزيز   - أخرى  أمور 
اعتماد التكنولوجيا، بما يتماشى مع تقليل المخاطر، وتحسين 
السالمة، ودعم السياسات، والتشريعات. و تؤثر هذه الوظائف 
بدورها على االقتصاد بعدة طرق، بما يشمل تحسين المنافسة 
والكفاءة، واستغالل تأثيرات الشبكة، وانتشار االبتكار وخفض 

تكاليف اإلنتاج.

كما أن هناك عالقة دائرية بين المعايير و التنظيمات والسياسات، 
تعد  الرشيدة.  للحوكمة  العامة  المصلحة  مفهوم  تغذي  والتي 
الكفاءة  تعزيز  في  تأثر  فهي  للتنظيم،  طوعياً  المعايير مكمالً 
الفعالة،  التنظيمات  إيجاد  المعايير في  واإلنتاجية. تساهم هذه 
بتقليل  تساهم  و  لالبتكار  مواتية  بيئة  تخلق  أن  يمكن  والتي 
المخاطر التي يتعرض لها المبتكرون والمستثمرون. ويمكن 
استجابة  توفر  أن  الدولية  المنظمات  وضعتها  التي  للمعايير 

فعالة لحواجز السوق.

اعتماد  يلعب  أن  المرجح  من  الرقمي،  التحول  سياق  وفي 
في  رئيسيًا  دوًرا  و سريع  منسق  بشكل  الموضوعة  المعايير 
و  البيني  التشغيل  قابلية  لتعزيز  كوسيلة  الغاية،  هذه  تحقيق 
التوافقية واإلنتاجية واالبتكار، وكذلك لضمان التوسيع الناجح 
للحلول لتطبيقها على نطاق عالمي. و يمكن لتوحيد المعايير 
أن يوفر عدًدا من الفوائد والفرص للتقنيات الرقمية. و قد تكون 
نتائجه مفيدة بشكل خاص إلعادة التصنيع والتجارة الدوليين 
إلى الحيوية السابقة، حيث انخفض كال القطاعين بشكل كبير 
اإلغالق  وعمليات   )COVID-19( كورونا  جائحة  بسبب 

المرتبطة بها وانهيار سالسل القيمة في العديد من المناطق.

للتحول  الجديدة  الرقمية ونماذج األعمال  التقنيات  تتناسب  ال 
الرقمي بسهولة مع اإلطار التنظيمي التقليدي الذي يستخدمه 
أنماط  أن  الواضح  ومن  األسواق.  في  للتدخل  المنظمون 
الحوكمة السابقة، والتي تعمل كرد فعل إلى حد كبير، ال يمكنها 
المتقدم.  الرقمي  التحول  فعالة في عصر  تكون  تأمل ألن  أن 
للتكنولوجيا  التنظيمية  يجب أن تكون قواعد الحوكمة والنهج 
الجديدة وعمليات االبتكار أكثر خفة و مرونة و قابلية للتكيف، 
من خالل تطوير التعليمات التجريبية و من أمثلتها »صناديق 
أصحاب  واستخدام  االستباقية،  والنهج  التنظيمية،  االختبار« 
وتعزيز  والمعايير،  التوجيهية  للمبادئ  المتعددين  المصلحة 

المبادرات الدولية.

أنشطة وضع  في  ارتفاًعا  شهد  قد  العالم  أن  من  الرغم  على 
المعايير المتعلقة بالتقنيات الرقمية في السنوات الماضية، إال 
أنه ال يزال قاصًرا عن تلبية احتياجات المنتجين والمستهلكين 
والمنظمين وال يزال ذو تركيز مشتت على المستوى الوطني، 
مما يتطلب الكثير من الجهود لالستفادة  و تحقيق التناسق على 

الصعيد الدولي.



الحوكمة الرشيدة

التحول الرقمي التجارة حماية البيئة

السياسات

التعليمات الفنية

المعايير



التقنيات السبع الكبرى

يتغذى التحول الرقمي على التقنيات الرقمية للثورة الصناعية الربعة.  
يتسارع تبني هذه التقنيات المزعزعة. كما تم تعزيز هذا التبني بشكل 
أكبر بسبب جائحة كورونا )COVID-19(. و قد نما اإلنفاق العالمي 
على تقنيات وخدمات التحول الرقمي بنسبة10.4٪ في عام 2020 أي 

بنسبة تزيد عن 10٪ في عام 2020.

ال تحدث عملية التبني التكنولوجي بشكل متساوي جغرافياً؛ حيث إنه في 
الدول المتقدمة يحدث بكميات أكبر ووتيرة متسارعة. بينما يعيق البلدان 
األقل نمواً - من بين أمور أخرى- االفتقار إلى تكنولوجيا المعلومات 
مثل  األساسية  والمعدات  المناسبة  البنية  إلى  والوصول  واالتصاالت، 
أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الذكية، و األهم من ذلك، القدرة على ضمان 
األساسية.  المهارات  من  الصحيحة  المجموعة  على  الناس  حصول 
لتوضيح هذا التفاوت: بلغت إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في عام 2019  إلى 92٪ من األسر في سويسرا مقابل 

38٪ في بنغالديش، و 36 ٪ في البيرو و 34٪ في باكستان.

بالتقنيات  يتعلق  بما  التفصيلية  األوصاف  الكامل  المنشور  يتضمن 
الذكاء  الرقمي:  للتحول  بالنسبة  المهمة  التالية  السبع  الرقمية 
األستاذ  دفتر  الكتل/  سلسلة  وتقنية  الضخمة،  والبيانات  االصطناعي، 
األبعاد،  ثالثية  والطباعة   ، والروبوتات  األشياء   وإنترنت  الموزع، 
والمركبات ذاتية التحكم. و يختلف نطاق وتأثير هذه التقنيات، كما أن 
لتوحيد المعايير دور يلعبه في كل واحدة منها للمساعدة في توفير الثقة 

والخصوصية والحماية وقابلية التشغيل البيني واالستدامة.



مبادئ الحوكمة الرشيدة في العصر 
الرقمي

وتأثيرها  الرقمية  للتقنيات  النطاق  وواسع  السريع  االعتماد  يشير 
واسع االنتشار على الناس و الرخاء و الكوكب، إلى أن هناك حاجة 
إلى مجموعة أساسية من المبادئ الواضحة التي تعمل على توجيه 

المعايير الموضوعة لحوكمة التحول الرقمي.

إن مراجعة المعايير الرقمية المطورة حالياً وأنشطة لجان هيئات 
تطوير المعايير المختصة في الفضاء الرقمي ، وللتقنيات الرقمية 

السبع الكبرى على وجه الخصوص ، أثبتت أن المبادئ السبعة 
التالية يجب أن توضع في صلب صنع المعايير
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 الموثوقية

تتعلق المبادئ السبعة بآثار التقنيات الجديدة في العصر الرقمي وتستند إلى الطبيعة واآللية الداخلية لتوحيد المعايير في سياق حوكمة التحول 
الرقمي. وهي تغطي مخاوف ملحوظة بشأن اآلثار المعقدة للتقنيات الجديدة على الناس والكوكب، من حيث الرفاهية واألخالقيات، فضالً عن 

العوامل الرئيسية الناشئة عن المناقشات المتطورة حول ما يجب مراعاته في وضع المعايير في سياق حوكمة التحول الرقمي.

الشمولية

قابلية التشغيل البينيخصوصية البيانات

الموثوقية

االستدامة

التعاون الدولي

السالمة واألمن



التطلعات المستقبلية

الرقمي  والتحول  الرقمية  التقنيات  وتطوير  ابتكار  في  التقدم  يؤدي 
إلى خلق بيئة سريعة الحركة ال يمكن إيقافها. و يمّكن تطور األطر 
مناسبة  حوكمة  قواعد  تطوير  من  السياسات   وأطر  التنظيمية 
للتكنولوجيا، ومع ذلك، فإن هذه األطر المطّورة لها قيود مثل كونها 
مرتبطًة بالدولة المعنية في المقام األول كما تستغرق وقتًا طويالً. و 
لذلك تلعب المعايير دوًرا مهًما في هذا اإلطار، كونها عابرة للحدود، 
ومستجيبة  التطوير  وسريعة  المصلحة،  أصحاب  بتعدد  مقترنة  و 

الحتياجات المستخدمين.

الرقمي.  التحول  المساهمة في حوكمة  القدرة على  للمعايير  كما أن 
ومن أجل فتح األبواب أمام هذه اإلمكانات، ينبغي النظر في الجوانب 

التالية:

الثورة  بتشكيل  تقوم  التي  الرقمية  التقنيات  تأثيرات  نطاق  يتنوع 
الصناعية الرابعة. و ذلك يتطلب إيجاد استراتيجية قوية لفهم اآلثار 
التحول  بتشكيل  والدفع  والمستقبلية  الحالية  التقنيات  على  المترتبة 

الرقمي نحو الناس واحتياجاتهم والكوكب.

و ال بد من أن يعمل مطورو المعايير في جميع أنحاء العالم كمجتمع، 
المختص  عملهم  في  والشفافية  والمصداقية  الموضوعية  لتوفير 

بالمعايير ولضمان أن مخرجاتهم مفهومة وقابلة لالستخدام.

هناك حاجة إلى المساهمة  والتعاون الفني بين مطوري المعايير من 
جميع االختصاصات لضمان اختيار معايير التقنيات الرقمية األكثر 
التقارب.  من  عاٍل  مستوى  وتحقيق  واألعلى جودة وحداثة،  شموالً 
وهذا يشمل خلق بيئة شاملة والسماح بتمثيل متساو ومناسب لجميع 
التوحيد  في  األهمية  بالغ  أمر  وهو  المعنيين،  المصلحة  أصحاب 

المعياري.

و تعد االستدامة أحد المجاالت التي يجب أن يكون االرتباط فيها أكثر 
فمن  الرقمية.  للتكنولوجيا  تطويرها  يتم  التي  المعايير  في  وضوًحا 
خالل القيام بذلك، يمكن أخذ تأثيرات التقنيات الرقمية في االعتبار 
و االستفادة بشكل أفضل من قدراتها التحويلية لتعزيز جميع ركائز 
الناس والكوكب، واالزدهار، والشراكة  التنمية المستدامة -  أهداف 

والسالم.

الموثوقية،  هي  و  السبعة  بالمبادئ  الموّجه  المعايير  لتوحيد  يمكن 
البيانات،  وخصوصية  واألمن،  والسالمة  البيني،  التشغيل  وقابلية 
والشمولية، واالستدامة، والتعاون الدولي، أن تدعم الناس والرخاء 
يمكن  القوية،  الشراكات  على  البناء  من خالل  و  الكوكب.  ورفاهة 
الرشيدة والسالم  الحوكمة  في  بالنتيجة   يساهم  أن  المعايير  لمجتمع 

والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم
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