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مقدمة
 Introduction

مع تطور تقنيات تكنولوجيا املعلومات، ظهرت العديد من املنتجات والحلول التكنولوجية الجديدة وتوالت بالظهور حتي 
وقتنا الحايل. ومع ظهور تلك التقنيات الجديدة تم صياغة العديد من املصطلحات الفنية وتعديل مصطلحات أخرى متداولة 
عىل  الصعب  من  بات  تطورالتكنولوجيا  الجديدة ورسعة  التقنية  املصطلحات  لتفاقم حجم  ونتيجة  التطور.  ذلك  لتواكب 
املتخصصني يف هذه املجاالت مواكبة تلك التطورات يف بعض األحيان ووضع تعريفات جديدة تسهل عىل غري املتخصصني 

استيعابها.

وبينام تتداول حاليا مصطلحات مثل "املرصف الرقمي"و"الحوسبة السحابية" و"البيانات املفتوحة" )وهي مصطلحات شائعة 
االستخدام(، فإن فهمها الصحيح ال يزال حكرا عىل العاملني يف مجال تكنولوجيا املعلومات. أما املصطلحات التي تبدو سهلة 

االستيعاب مثل "األمان الرقمي" و"التحليالت الرقمية" و"تسويق املحتوى"، قد يختلف حتي املتخصصون يف تعريفاتها. 

ولذلك، تم تصميم هذه القامئة باملصطلحات التكنولوجية  لتيسري وتبسيط تلك املصطلحات لعامة القراء من غري املتخصصني 
يف مجال تكونولوجيا املعلومات، كام تستهدف تلك القامئة الجمهور العريب، والذي يعاين من نقص يف املحتوى العريب املرتبط 
بتلك التطورات التكنولوجية. كام تهدف هذه القامئة إىل إضافة سياقات استخدام تلك املصطلحات وعرض املناقشات املرتبطة 

بها  وإرساء فهم مشرتك وعميق لها وتوضيح مناطق االلتباس. 

وتتميز قامئة املصطلحات بصياغة بسيطة متنح القارئ مدخال لتعريف تلك املصطلحات ورشح كل منها بشكل مستفيض 
الحياة  الفعيل يف  تأثريها  الضوء عىل  أو مثالني وتسليط  موضحا سياقات استخدام تلك املصطلحات من خالل عرض مثال 

العامة. 

ان  كام  الحايل،  وقتنا  حتى  تطويرها  تم  التي  التقنية  املصطلحات  من  مجموعة  متثل  املطبوعة  النسخة  هذه  ملحوظة: 
املصطلحات املبينة تهدف إىل منح قارئها رؤى أولية فحسب يتبعها قرائة مستفيضة عن كل مصطلح عىل حدا.
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التحول الرقمي
 Digital transformation

تعريف مخترص: 
هي عملية استخدام التقنية واالستفادة من ثورة املعلومات واالتصاالت، ودمجها يف جميع مجاالت العمل، مام يغري بشكل 

أسايس كيفية تقديم الخدمة للعمالء.

أمثلة:
 التجارة اإللكرتونية، الخدمات  املرصفية عرب اإلنرتنت، التطبيق الرقمي لعدادات املياه والرصف الصحي اإللكرتونية.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
يوفر التحول الرقمي فرصا للتقارب بني الدول املتقدمة والنامية يف مجاالت التجارة اإللكرتونية، وفتح أسواق جديدة، غري أنه 
ميثل تحديات فيام يتعلق بحوكمة البيانات وتقدير قيمتها الفعلية بني الدول، خاصة أن الدول النامية تنتج كميات مهولة 

من البيانات نظرا لتعداد سكانها.  

تتبنى الرشكات واملؤسسات التحول الرقمي ملواكبة التقدم وإلصدار منتجات أكرث ابتكارا وأقل تعقيدا وذات جودة عالية، 
وقادرة عىل املنافسة، ووثيقة الصلة بالتطورات التقنية التي يشهدها العامل. ويرتبط التحول التقني بالبنية التحتية للرشكات 
واملؤسسات، والتي من شأنها ترسيع تعديل تحولها الرقمي وتطوير عملياتها الداخلية والخارجية، وتحسني تقديم الخدمات 

لعدد أكرب من العمالء. 

ويتطلب التحول الرقمي من املؤسسات تغيري ثقايف وتحدي لألوضاع التقليدية الراهنة، وتجربة وسائل جديدة للعمل تعتمد 
عىل الحوسبة السحابية وتحليالت البيانات إلجراء تغيريات مستمرة لتحديث مامرسات إدارة املرشوعات. 

بالنسبة للبلدان النامية، فإن التحول الرقمي يفتح فرصا جديدة للتقارب مع الدول املتقدمة، من خالل تطوير البنى التحتية 
الوسيطة، ومن ثم االستفادة من اآلثار الواسعة للمعرفة عىل اإلنرتنت، واالستفادة من األسواق الجديدة التي تتيحها املنصات 

اإللكرتونية، واستغالل إمكانيات اإلنتاج املمكنة بواسطة التقنيات الرقمية.

الدول  تولدها  التي  البيانات  حوكمة  رأسها  وعىل  والحوكمة.  بالتكنولوجيا  تتعلق  هائلة  تحديات  الرقمي  التحول  ويطرح 
النامية، بالنظر إىل حجم سكانها، واعتامدهم عىل الهواتف املحمولة وتزايد رصاعات التجارة الرقمية. وفيام يتعلق باالتفاقات 
التجارية، تواجه الدول النامية تباينات كبرية يف املعلومات والقوة يف التفاوض مع الدول املتقدمة، خاصة بالنظر إىل عدم 
يف  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  الرقمي  التحول  ويفيد  البيانات.  اللتزامات  املقرتحة  القيمة  لتقييم  ثابتة  طريقة  وجود 

القطاع الخاص، والتي تخدم قطاعات متنوعة من السكان ملعرفة القامئني عليها بخصائص السوق املحلية.

مثال:
Digital2Value

http://digital2value.com
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الطباعة ثالثية األبعاد 
 3D printing

تعريف مخترص: 
هي عملية استخدام ملف رقمي من أجل إنتاج قطع صلبة ثالثية األبعاد، عادًة ما تتألف من طبقات مختلفة، الطبقة تلو 

األخرى.  يستخدم يف تلك الطباعة املواد البالستيكية واملعادن عىل سبيل املثال ال الحرص. 

أمثلة: 
طباعة األطراف الصناعية، قطاع غيار معينة، تصميامت، صنف مفرد أو أصناف مركبة، )عىل سبيل املثال، فردة حذاء، أو 

مفك( وقد تصل يف املستقبل تلك الطباعة إىل إنتاج أعضاء برشية.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
إنتاج تيجان األسنان، وسامعات األذن، وقطع غيار  الطباعة ثالثية األبعاد بشكل كبري، حيث ترتاوح ما بني  تتسع مجاالت 
السيارات القدمية إىل إنتاج التصميامت املعامرية. ووصل األمر إىل إنتاج منقار لطائر الطوقان بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد 
من  األخرى  تلو  تصنيع طبقات  األبعاد من خالل  ثالثية  الطابعة  وتعمل  املحقق.  املوت  من  الجريح  الطائر  حياة  لحامية 
األصناف املطلوبة. وعىل سبيل املثال، عند استخدام البالستيك )يتم تجميع مواد مختلفة متوافقة مع التقنية املستخدمة( 
تعمل الطابعة كمسدس شمع ساخن. يٌسخن البالستيك وحينام يلني مير عرب فوهة لبناء طبقة تلو األخرى من املنتج املرغوب. 

ويتحكم حاسوب مسبق الربمجة بنامذج ثالثية األبعاد يف هذا النوع من الطابعات. وهناك العديد من هذه النامذج الرقمية، 
وخاصة النامذج الخاصة بإنتاج قطع غيار اآلالت والتي ميكن تحميلها مجانا أو رشائها عرب اإلنرتنت. وعىل الرغم من أن تقنية 
الطباعة ثالثية األبعاد استخدمت منذ الثامنينات لتصنيع مناذج عمل صناعية وسالسل صغرية، إال أن اآلن بدأ استخدام التقنية 

عىل نطاق واسع ويتزايد عدد مشرتي الطابعات ثالثية األبعاد من األفراد لصناعة منتجات بغرض البيع. 

فمع الطباعة ثالثية األبعاد لن تعود املسافات البعيدة، ولن تبقى أوقات التسليم الطويلة، والتكلفة املرتفعة. ان عدم توافر 
املنتجات تؤرق األفراد والرشكات بسبب عدم الحصول عىل متطلباتهم يف الوقت املناسب – مثال حينام يصعب توافر قطعة 
غيار هامة مثال الصالح الدراجة الهوائية أو عربات اليد، أو مضخات املاء، أو املولدات. أما اذا اخذنا يف االعتبار تغطية تلك 
القطع ملناطق جغرافية بعيدة أو نائية فان املشكلة تكون غاية يف التعقيد. لذلك فإن إمكانية طباعة املكونات الفورية متثل 
طفرة عظيمة لالفراد والرشكات عىل حد سواء. كام متكن للطباعة ثالثية األبعاد صناعة أصناف شديدة التخصص مثل األطراف 

الصناعية، والتي ميكن لنظام التشغيل تخصيصها ملالمئة احتياجات األفراد. 

ومتتلك الطباعة ثالثية األبعاد إمكانيات هائلة أخرى قد تساهم يف حل مشاكل بيئية معقدة: فيمكن إعادة تدوير الزجاجات 
البالستيكية املستخدمة لتصبح مادة تستخدم يف تلك الطباعة. وال تقترص االستفادة عىل خفض تكاليف اإلنتاج، بل تتعداها 
لتخلق سوقا جديدة ومصدر دخل محتمل لجامعي الزجاجات. وميكن إعادة توليد القاممة البالستيكية املهملة بطرق متنوعة 
الصناعات  الطباعة ثالثية األبعاد، وذلك ألن كثري من  ومفيدة. وعالوة عىل ذلك، ميكن لالقتصاديات املحلية االستفادة من 
املستقبلية لن تتطلب إقامتها عىل نطاق واسع، أو مصانع مركزية، وبدال من ذلك ميكن تصنيعها عىل نطاق محيل وغري مركزي. 

مثال:
https://fablabegypt.com

القدم السعيدة:
http://t1p.de/eluf
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اختبار أ/ ب
A / B test

 

تعريف مخترص: 
هو طريقة للمقارنة بني عدة إصدارات من صفحة ما عىل اإلنرتنت أو من تطبيق جديد لتحديد أي األصدارات أفضل أداًء 

عن طريق مقارنة حجم وطرق تفاعل الجمهور مع كل إصدار. 

أمثلة: 
الرئيسية،  الصفحة  اختبار  التواصل االجتامعي مثل:  أو مواقع  املواقع االلكرتونية  بها أصحاب  التي يقوم  بعض االختبارات 

اختبار تغيري  لون أيقونات املوقع، اختبار لون الخط وحجمه، قياس نقاط الضعف والقوة يف الحمالت التسويقية. 
 

نبذة مخترصة عن املصطلح:
التعليم  متوسطي  أو  محدودي  املستخدمني  بني  استعاملها  يسهل  وتطبيقات  استقبال،  صفحات  بتصميم  االختبار  يسمح 

ألغراض التواصل واالقتصاد املشرتك. 

يعد اختبار أ / ب تجربة غاية يف األهمية يعرض فيها مطورو موقع إلكرتوين أو تطبيق أكرث من إصدار يحتوي عىل متغريين 
أو أكرث عىل صفحة ما عشوائيا أمام املستخدمني، يف تلك الحالة ينقسم الجمهور إىل نصفني متساويني يُعرض عىل كل منهام 
إصدارا مختلفا، وبناء عىل تقارير إحصائية تنظر إىل معدالت التحويل واملقاييس األخرى، ميكن إقرار اإلصدار األفضل آداء يف 

إثارة تفاعل املستخدم، ومن ثم تبنيه. 

يف عامل التسويق، يعرف اختبار أ / ب بأنه "اخترب نظامك دامئا"، وبناء عليه يتعني عىل مطوري املواقع والتطبيقات املقارنة بني 
اسرتاتيجيات مختلفة واختيار االسرتاتيجية األكرث تفوقا، وميكن أن تساعد تلك االختبارات يف تصور االفرتاضات املمكنة. عىل 

سبيل املثال، ميكن لالختبار الكشف عن نقاط القوة والضعف يف اسرتاتيجية تسويقية ما.  
 

البنية  ومنو  االقتصادية  السياسات  عن  الناتجة  اإلصالحات  تأثري  التقنية الختبار  تلك  استخدام  يتم  قد  الدول  عيل مستوى 
التحتية والتقنية الجديدة، وميكن من خالله أيضا قياس درجة تقدم ونجاح وإخفاقات املواقع اإللكرتونية للربامد التنموية، 
وكذلك قياس ردود أفعال الشباب تجاه الربامج  املعلنة عىل اإلنرتنت. ومن املتوقع أن وجود مثل هذه االختبارات  قد يحسن 
من  يحسن  وذلك  أفضل،  لتوفري خدمات  االتصاالت  وتشجيع رشكات  للشباب  املقدمة  النطاق  واسعة  االتصاالت  خدمات 

املواطنة الرقمية بني الشباب. 

مثال:
KIVA

https://bit.ly/37EvLGg
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التسويق بالعمولة  
Affiliate marketing  

تعتعريف مخترص: 
 

نوع من التسويق القائم عىل األداء ويهدف إىل تقليص استنزاف ميزانية اإلعالنات، حيث تحفز الرشكة عمالئها الستقطاب 
عمالء جدد عرب التسويق ملنتجاتها.

 

أمثلة: 
أغلب مواقع التجارة اإللكرتونية مثل أمازون وإي باي وعيل بابا ومواقع تقديم خدمات التأمني واالشرتاكات الجامعية مثل 

جروبون.
  

نبذة مخترصة عن املصطلح:
ميكن من خالل التسويق بالعمولة أن يجد املواطنون مصادر إضافية الكتساب الدخل عن طريق استخدام اإلنرتنت والتسويق، 

كام أن ذلك من شأنه تنشيط التجارة الدولية بني الدول النامية واملتقدمة. 

يساعد التسويق بالعمولة الرشكات يف توفري إنفاق أمواال طائلة للحصول عىل نقرات أو انطباعات من العمالء املحتملني عىل 
إعالناتهم، لذلك اتجهت الرشكات إىل طرق مبتكرة لتقليل تكاليف اإلعالنات وزيادة عدد عمالئها مع ميزانية دعاية محدودة، 

ومن هنا ابتكرت الرشكات طريقة اإلعالن عن طريق التسويق بالعمولة. 

ويعتمد تحديد العمولة عىل كفاءة أداء العمالء املسوقني، وبناء عليه يتلقون العمولة املدفوعة حينام يشرتي العميل املحول 
الطريقة للرشكات عائدا 100٪ من  من أحدهم منتجا أو خدمة أو يكمل مهمة محددة متفق عليها مسبقا. وتوفر هذه 

استثامراتها، ما يجعل التسويق بالعمولة وسيلة فريدة من بني أساليب التسويق عرب اإلنرتنت.
   

أبحاث  الرائدة يف مجال  فورسرت  االستشارات  وتتوقع رشكة  اإللكرتونية.  التجارة  مبيعات  بالعمولة 16٪ من  التسويق  ميثل 
االستدامة أن يصل التسويق بالعمولة إىل 10٪ من حجم سوق اإلعالنات يف 2020. 

 
وهناك رشكات تفضل استخدام الدعايا عن طريق األشخاص املؤثرين  عىل مواقع التواصل االجتامعي ألن ذلك يدر أرباحا 
لألفراد املحليني، الذين يعيدون ضخها يف األسواق املحلية بدال من ذهاب هذه األموال إىل منابع الرشكات الدولية التي تسيطر 
عىل اإلعالنات الرقمية مثل جوجل وفيس بوك، باإلضافة إىل أن التسويق بالعمولة مينح األفراد يف الدول النامية فرصا لتحقيق 

املزيد من األرباح، وتنشيط اقتصاد الدول النامية. 

مثال:
Konga Affiliate Program

https://bit.ly/35lNBfn
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املنهجية الرشيقة 
Agile

تعريف مخترص:
 

طريقة مرنة لتطوير مرشوعات الربامج من خالل الرتكيز عىل التعاون واملساءلة بني فرق العمل متعددة الوظائف، وتعتمد 
للتغريات  واالستجابة  التنبؤ  عىل  والقدرة  الجودة  وزيادة  املقدمة  القيمة  تضخيم  بهدف  الرتاكمي  التطوير  عىل  الطريقة 

املطلوبة. 
 

أمثلة:
 

تطوير الربمجيات واملنتجات املعقدة باستخدام أدوات مثل سكروم إلدارة املشاريع وكنبان وإطار املرشوع التكيفي. 
 

نبذة مخترصة عن املصطلح:
يرفع استخدام طريقة "املنهجية الرشيقة" من معدل نجاح مشاريع تقنية املعلومات واالتصاالت واالرتقاء مبهارات العاملني 

بها خاصة يف املجتمعات الفقرية التي عادة ما يفتقر أهلها إىل املهارات الالزمة يف إدارة املرشوعات. 

تهدف املنهجية الرشيقة إىل زيادة كفاءة املرشوعات من خالل تفاعالت فريق العمل مع العمالء واالستجابة الفورية للتغيريات، 
مام يقلل من تعرضها إىل الفشل. وتركز املنهجية عىل التطوير الرتاكمي ملتطلبات الربامج واملنتجات املعقدة وإيجاد الحلول 

املقدمة ألي منها من خالل التعاون بني فرق العمل متعددة الوظائف وذاتية التنظيم.

وتهدف الطريقة إىل تكثيف الجهود والسامح بالتسليم الرسيع للربامج واملرشوعات. وترثي الطريقة القيمة النهائية للمنتج 
برنامجا  ويعد  لها.  واالستجابة  التطوير  بنتائج  التنبؤ  الفريق عىل  قدرات  ورفع  وزيادة جودته  إخراجه  عملية  عرب ترسيع 

سكروم وكنبان أكرث منهجيات هذا الطريقة تطبيقا. 
 

تحتاج املؤسسات والرشكات الدولية إىل تنفيذ برامجها بتبني املنهجية الرشيقة ملا لها من فاعلية يف تفكيك خطوات تنفيذ 
املرشوعات التنموية بواسطة فرق صغرية ذكية، لتكرار تطوير الحلول التي تقدم قيمة أفضل بشكل متزايد. يف هذه الحالة، 
ميكن للجهات املانحة أن تتشابك يف تصميم املشاريع وأن تبدي مالحظاتها بصورة دورية مام يخفض من نفقات التنفيذ 

ويرسع من تطبيق املرشوعات والتنبؤ بنتائجها عىل أرض الواقع. 

عىل سبيل املثال، قام مرشوع بلديات الواليات املتحدة األمريكية للشفافية والفعالية واملساءلة )TEAM( يف كوسوفو بدمج 
منوذج الوكالة للتعاون والتعلم والتكيف )CLA( يف نسيج املرشوع أثناء التطبيق، وحينها استطاعت الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية التكيف مع الظروف املتغرية باستمرار يف منطقة التطبيق واغتنام الفرص الناشئة أثناء التنفيذ. 

مثال:
برنامج الصرف الصحي وإمدادات املياه 

https://bit.ly/2QpTiVz
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العقود الذكية 
Smart contracts        

تعريف مخترص:
 

هي وثيقة تصف قواعد اتفاق ما والتغيريات املسموح بإجرائها عليها، وتتميز أنه عند إجراء أي تغيري بها يرجع مردوده عىل 
جميع الوثائق األخرى املرتبطة داخل سلسلة قواعد البيانات. 

 أمثلة:
 

عقود املراهنات، والسندات اإللكرتونية، وعقود التأجري، وعقود بيع العقارات. 

نبذة مخترصة عن املصطلح:
مع زيادة الرقمنة عىل مستوى دول العامل املختلفة فإن إبرام الصفقات واالتفاقات يحتاج إىل تجهيز الترشيعات والقوانني 
بني األفراد عرب الدول لزيادة موثوقية العقود الرقمية لالستخدام يف املعامالت، وهو ما يساعد يف تنشيط التعاون والتجارة 

عىل املستوى الدويل.  

تعتمد العقود الذكية عىل تقنية قواعد البيانات املتسلسلة، وهي توفر الفرصة أمام كل مشارك يف العقد بالحصول عىل نسخة 
التغيريات  االتفاق وإجراء تغيريات حوله. وهناك قواعد محددة ملدى  بكتابة رشوط وأحكام  االتفاقية نفسها  مطابقة من 
تحويل  من  ذلك  ثم ميكنهم  ومن  املشاركني،  وأرصدة  عقد جميع حسابات  كل  ويحوي  العقد.  إطالق  بها حتى  املسموح 
أحد  إيفاء  الحقيقي، يف حالة عدم  العامل  القانونية عىل  العقد  تنطبق عواقب  بينهم. وال  فيام  الرقمية واألرصدة  العمالت 
األطراف باالتفاق، وبناء عليه فإن العقد الذيك غري ملزم حتى اآلن لكنه يعتمد عىل تعليامت ورشوط منطقية وذاتية التنفيذ. 

واخترص العقد الذيك تكرار تكوين سلسلة جديدة لكل طلب جديد، ما كان يستنزف الكثري من الوقت واملوارد، لكن استخدام 
العقد الذيك مُيكن املشاركني من تكرار العقد عىل سلسلة واحدة من البيانات املتصلة، والتي تجمع كل التطبيقات املستخدمة 
يف العقد. عىل سبيل املثال، يحتاج العقد إىل خطوات ورشوط متسلسلة منها تطبيقات الهويات الرقمية، واألسهم والسندات، 

وقواعد تخزين البيانات وقواعد السوق الرقمية وغريها. 

تُسهل العقود الذكية إجراء االتفاقات والعقود واملعامالت التجارية وغريها عرب الحدود من خالل اإلنرتنت بطريقة موثوقة 
عىل الرغم من غياب أطراف االتفاق، ما من شأنه تنشيط التعاون والتبادل عىل املستوى الدويل، وتوفري التكاليف الباهظة 

إلبرام العقود والسفر واإلقامة، وكذلك الوقت املستنزف إلمتام مثل هذه االتفاقات. 

عىل الرغم من سالسة استخدام العقود الذكية وموثوقيتها استنادا إىل الرشوط التي يحددها األطراف، فإنه ال يزال عىل الدول 
صياغة قوانني واتفاقات جديدة لتعزيز استخدام العقود ملا لها من مميزات يف تسهيل التعاون واالتفاقات التجارية بني األفراد 
واملؤسسات محليا ودوليا. وينبغي توفري التوعية الكافية لألفراد لفهم العقود ورشوطها وتوافق هذه الرشوط مع القوانني 

الفعلية، يك تتزايد الثقة يف العقود الذكية وسيادة القانون عليها. 

مثال:
Contrato

https://contrato.live
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الخوارزمية 
Algorithm 

 

تعريف مخترص:
من  سلسلة  عن  عبارة  وهي  املشكالت،  حل  وعمليات  البيانات  لتحليل  تستخدم  إحصائية  عملية  أو  رياضية  صيغة  هي 

التعليامت تخرب الحاسب مبا يجب القيام به.

أمثلة:
 

التعليم اآليل، والذكاء االصطناعي، وأمتتة التداول يف سوق األسهم، وعرض اإلعالنات لزوار مواقع اإلنرتنت، وتغذية أخبار فيس 
بوك.

 

نبذة مخترصة عن املصطلح:
الخوارزمية هي مجموعة من الخطوات الرياضية واملنطقية واملتسلسلة الالزمة لحل مشكلة ما. وسميت الخوارزمية بهذا 
االسم نسبة إىل العامل أبو جعفر محمد بن موىس الخوارزمي الذي ابتكرها يف القرن التاسع امليالدي. أما الكلمة املنترشة حاليا 

 .»algorithm« يف اللغات الالتينية واألوروبية هي

لتطوير  الضخمة  والبيانات  املفتوحة  البيانات  من  االستفادة  والحكومات  املدين  املجتمع  ومنظامت  األعامل  لرواد  ميكن 
خوارزميات تقوم باالستفادة من تلك البيانات واكتشاف املشكالت والكوارث التي تهدد حياة البرش مثل الفقر واألمراض، أو 

اكتشاف الفرص املمكنة لتحسني حياة دول العامل النامي.

يف كتابه "الخوارزمية الرئيسية"، قدم بيدرو دومينجوس تعريفا بسيطا لها بأنها سلسلة من التعليامت التي تخرب الحاسب مبا 
يجب القيام به، وميكن اختزال الخوارزميات إىل ثالث عمليات منطقية: )أو / و / ليس(، وترتبط هذه الخوارزميات بارتباطات 
عقالنية بسيطة. وتساعد الخوارزميات عىل إمداد أجهزة الحاسب بالبيانات التي تستخدمها للتعليم اآليل إلظهار تغذيات 

األخبار، ويتم معالجة البيانات واملعلومات مرارا وتكرارا وبناء عليه تصدر األوامر والتغذيات للمستخدمني. 
 

ميكن تقسيم الخوارزميات إىل نوعني: أولهام، خوارزميات التعلم البسيط، وهي التي ميكن من خاللها تحليل البيانات الخاصة 
بتحديد األسعار والكميات وتوقيتات الرشاء، كام ميكن من خاللها التنبؤ بسلوك املستخدم من رشاء أو تخلف عن السداد. أما 
النوع الثاين فهي خوارزميات التعلم العميق، والتي تنطوي عىل عدة مراحل وتشابه عمليات التفكري اإلدرايك لدى األفراد من 

تحليل للصور والصوت ومقاطع الفيديو والربط بني قواعد البيانات املختلفة. 

عىل سبيل املثال، مُتّكن النامذج التنبؤية لإلغاثة  باستخدام الخواريزميات يف حاالت الكوارث املسئولني عن إرسال اإلغاثات من 
تحليل السلوك والحركة عىل نطاق واسع تلقائيا من خالل مصادر متعددة للبيانات مبا يف ذلك منصات التواصل االجتامعي 

ومنتديات الويب ومصادر األخبار وما إىل ذلك. 

مثال:
اكتشاف مرض اإليبوال في إفريقيا 

https://bit.ly/2STQP7t
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التحليالت 
Analytics

تعريف مخترص:
 

هي طريقة الكتشاف وتفسري أمناط معينة من املعلومات الناتجة عن التحليالت الحسابية املنهجية للبيانات واإلحصاءات، 
بغرض استخدامها يف اتخاذ قرارات فعالة. 

أمثلة:
والتسويق،  اإلعالنات  وتحليالت  املخاطر،  وتحليالت  االحتيال،  وتحليالت  اإلنرتنت،  مواقع  وتحليالت  املحتوى،  تحليالت 

وتحليالت األسواق املالية، التحليالت التنبؤية.
 

نبذة مخترصة عن املصطلح: 
املعلومات  واستخدام  الكامنة،  املشكالت  التنموية الكتشاف  املجاالت  الحصول عىل معلومات يف  بهدف  استخدامها  ميكن 

الناتجة عن التحليالت، وخاصة التنبؤية منها لتوقع املخاطر واتخاذ اإلجراءات الوقائية يف مواجهتها. 

تهدف التحليالت إىل اكتشاف األمناط املتكررة بني البيانات الخام لتكوين رؤى واضحة التخاذ قرارات أفضل وأكرث فاعلية. 
ومعاين  مدلوالت  استخراج  أجل  من  البيانات،  الستخراج  املختلفة  والربامج  اإلحصائية  التطبيقات  عىل  التحليالت  وتعتمد 
قد تكون خفية بني البيانات وربط األسباب باملسببات يف مجاالت مختلفة منها سلوكيات املستهلكني والرياضيات والعلوم 

والرعاية الصحية وإيجاد روابط بني األمراض واألنشطة اليومية.

وتعد الفائدة الكربى من استخدام التحليالت املناسبة هي القدرة عىل تحديد نقاط القوة والضعف يف موقف بعينه، كام 
تسمح بتحديد تأثريات إجراء تغيري عىل أي اسرتاتيجية متبعة لتحسينها، وينتج عنها معلومات تخرب املسئولني كيفية تنفيذ 

عمليات محددة لرفع األداء والكفاءة. 
 

تساهم التحليالت يف توقع املخاطر املقبلة يف مكان ما وبناء عليه ميكن اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة قبل وقوعها. عىل 
توافر  سوء  بحاالت  للتنبؤ  واستخدامها  الفوري  وتحليلها  مختلفة  جهات  من  املوجودة  البيانات  دمج  ميكن  املثال،  سبيل 
عىل  والوقوف  ومعاونتها،  املناطق  بعض  يف  الجهود  تركيز  الدولية  للمؤسسات  ميكن  ذلك  إطار  يف  االجتامعية.  الخدمات 
املسببات والحلول األكرث فاعلية، حيث إن البيانات والتحليالت تساعد يف جعل عمليات االكتشاف وتقيص الحقائق فورية 

وآلية ورخيصة.

مثال:
مستقبل االستجابة اإلنسانية

https://bit.ly/2MYorx1
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واجهة برمجة التطبيقات  
API

 

تعريف مخترص: 
هي وسيط برمجي لتواصل الخدمات املختلفة مع بعضها البعض عرب اإلنرتنت.عىل سبيل املثال، يف كل مرة تستخدم فيها 

تطبيقا مثل فيس بوك أو ترسل رسالة فورية أو تتحقق من حالة الطقس عىل الهاتف.
 

أمثلة:
 

تطبيقات الهواتف املحمولة وأجهزة الحاسب، مثل تطبيقات توصيل الطلبات، الطقس، واجهات الرشكات الكربى مثل جوجل، 
وإي باي، وأمازون، وإيكسبيديا. 

نبذة مخترصة عن املصطلح:
 

من شأن االعتامد عىل واجهات برمجة التطبيقات تيسري تواصل املستخدمني من ذوي التعليم املحدود مع التطبيقات، خاصة 
يف الدول النامية، ومن ثم زيادة انخراطهم مع التقنية والتفاعل معها واستخدامها يف تيسري أنشطتهم اليومية. 

البيانات إىل الخادم، الذي  التطبيق واإلنرتنت. وتتم عرب إرسال  التطبيقات كوسيط للربط بني واجهة  تعمل واجهة برمجة 
يستقبل األوامر وينفذها ويرسل املطلوب مرة أخرى إىل واجهة املستخدم عىل التطبيق بطريقة قابلة للقراءة.

  
وتوفر الواجهة طبقة من األمان للمستخدمني، مبعنى أن بيانات جهاز املستخدم ال تُعرض جميعها عىل الخادم، وال يتم عرض 
بيانات الخادم كاملة عىل جهاز مستخدم التطبيق، إن ما يحدث هو أن الخادم يتصل بحزمة محددة من بيانات املستخدم 
مام هو رضوري لطلب خدمة معينة من التطبيق. ومبرور الوقت اكتسبت واجهات برمجة التطبيقات معايري جديدة لتسهيل 

تطويرها واستخدامها من قبل املستخدم.  
 

متكن واجهات برمجة التطبيقات املؤسسات والرشكات من تقديم تطبيقات سهلة االستخدام وتشجع املواطنني يف دول العامل 
املثال،  التي توفرها هذه الرشكات والتفاعل مع مميزاتها. عىل سبيل  املنتجات والخدمات  بالتعامل واالعتامد عىل  النامي 
يتزايد أعداد مستخدمني تطبيقات االقتصاد املشرتك مثل تطبيقات أوبر وأير يب إن يب التي تشجع املواطنني عىل املشاركة يف 

الحصول عىل خدمات أو إضافة مصادر دخل جديدة ألرسهم. 

التطبيقات  التعليمي، ميكن تقديم واجهات برمجة بسيطة يف  النائية والتي ينخفض فيها مستوى األفراد  يف بعض األماكن 
التجارية  التعامالت  أو إجراء  الزراعية  املحاصيل  بيع  اليومية، مثل  أغراضهم  التفاعل معها واستخدامها ألداء  ليتمكنوا من 

بينهم، أو الوصول لوسائل تواصل أرسع وأكرث فاعلية مع توجه الحكومات إلمداد تلك املناطق باإلنرتنت. 

مثال:
تطبيق فالو موبيل

https://bit.ly/39JfiSI
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الذكاء االصطناعي 
Artificial Intelligence

تعريف مخترص:
 

هو محاكاة الذكاء البرشي يف اآلالت التي يتم برمجتها للتفكري مثل اإلنسان وتقليد أفعاله. قد يتم تطبيق املصطلح أيضا عىل 
أي جهاز ميثل سامت مرتبطة بعقل برشي مثل التعلم وحل املشكالت.

أمثلة:
 

 اإلنسان اآليل، والسيارات ذاتية القيادة، وكشف الرسقات األدبية، وتنقية رسائل الربيد غري املرغوب فيها.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
 

إعانة  استغالله يف  النامي، وكذلك  العامل  التعليم يف دول  تطوير  االصطناعي يف  الذكاء  استخدام  املتقدم  العامل  لدول  ميكن 
املناطق املنكوبة، مثلام حدث يف رواندا حيث استخدم الذكاء االصطناعي إلعادة رسم األماكن التي دمرها أحد الزالزل بطريقة 

فعالة ورسم كذلك الخطوط املالمئة إلمداد األهايل باملساعدات. 

تندرج فكرة الذكاء االصطناعي من الرغبة يف إيجاد  آالت تفكر كالبرش، أي القيام مبهام مثل التفكري املنطقي واكتشاف املعاين 
العمليات. ويتم تطبيق املصطلح بشكل متكرر عىل مرشوع تطوير  اللغة والتعميم وغريها من  والتخطيط والتعلم وفهم 
أنظمة ميكنها أداء عمليات فكرية يختص بها اإلنسان. متكن العلم منذ أربعينات القرن املايض من إثبات أنه ميكن برمجة 

أجهزة الحاسب ألداء مهام معقدة للغاية. عىل سبيل املثال، اكتشاف النظريات الرياضية أو لعب الشطرنج برباعة كبرية. 

وعىل الرغم من التقدم املستمر يف رسعة معالجة الحاسب وقدرة ذاكرته، ال يوجد حتى اآلن أي برامج ميكنها أن تتوافق 
مع مرونة اإلنسان يف مجاالت أوسع أو يف مهام تتطلب الكثري من املعرفة اليومية. من ناحية أخرى، حققت بعض الربامج 
مستويات الخرباء البرشيني واملهنيني يف أداء مهام معينة، بحيث يتم تطبيق الذكاء االصطناعي بهذا املعنى املحدود يف مجاالت 

متنوعة مثل التشخيص الطبي ومحركات البحث والتعرف عىل الصوت أو الكتابة اليدوية. 

واألزمات  الكوارث  اإلنسانية ومواجهة  النامي يف حل مشاكلها  العامل  أفاقا ملعاونة دول  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  تفتح 
وخدمات الرعاية الصحية، وكام أن حداثة املجال توفر فرص تعلم برمجة الذكاء االصطناعي أمام صغار السن والشباب من 

خالل توفري الدورات التدريبية. 

هناك العديد من التطبيقات التي تستخدم الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات لتقديم نصائح ذهبية للمزارعني فيام يتعلق 
مبحاصيلهم وأسعار بيعها األفضل، وتم متديد استخدامه يف خدمات الرعاية الصحية الكتشاف األمراض وتشخيصها، وهذا من 

شأنه مساعدة سكان املناطق النائية الذين ال تتوافر لديهم الخدمات الطبية املناسبة. 

مثال:
AvidBeam

www.avidbeam.com
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الواقع املعزز 
Augmented reality

تعريف مخترص:
 

هي تقنية تعتمد عىل دمج صورة، تم إنشاؤها بواسطة الحاسب، مع رؤية املستخدم للعامل الواقعي.

أمثلة:
أجهزة ميكن ارتداؤها مثل النظارات الذكية، ويف قطاع الصحة مثل أجهزة إظهار الصور ثالثية األبعاد ألجزاء الجسم، وأجهزة 

تظهر املجسامت للمنتجات والخدمات يف مجاالت الدعاية.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
التعليم  مراحل  التعلم يف  عمليات  تساعدهم يف  بوسائل  النامي  العامل  دول  إمداد  يف  املعزز  الواقع  تقنية  استخدام  ميكن 
املجسامت  رؤية  من  الدارسون  يتمكن  حيث  الالزمة،  التجهيزات  إىل  تفتقر  والتي  النائية  املناطق  يف  وخصوصا  املختلفة، 

وتكوين صورة وفهم أعمق لها. 

تقنية الواقع املعزز تعد طريقة مبتكرة إلنتاج نسخة محسنة من الواقع من خالل استخدام عنارص مرئية وصوتية وغريها 
من املنبهات الحسية، ويتم إنشاؤها بواسطة استخدام التقنيات الحديثة لرتكيب املعلومات الرقمية عىل صورة ليشء ما يتم 

عرضه من خالل جهاز يحتوي عىل كامريا )مثل كامريا الهاتف الذيك أو األجهزة التي ميكن ارتداؤها(. 

تدمج رشكات الهواتف املحمولة والتطبيقات التجارية هذه التقنيات مع ما تجمعه وتحلله من البيانات لتسلط الضوء عىل 
خصائص محددة يف منتجاتها وخدماتها الستنباط رؤى ذكية ميكن تنفيذها عىل تطبيقات جديدة يف أرض الواقع، وبناء عليه 
التي  الرشكات  مبيعات  قوائم  التطبيق يف  ذلك  نجاح  ويظهر  إنفاقاتها،  وترشيد  قرارات صائبة  اتخاذ  من  الرشكات  تتمكن 

تستخدم يف تطويرها تقنية الواقع املعزز ليفهم مطوروها كيف يتم استخدامها يف بيئات مختلفة. 

تستخدم تقنية الواقع املعزز يف تطوير أساليب التدريب الصناعي بأساليب ترفيهية لتحسني مهارات األفراد ونقل املعارف 
إليها، مام يؤدي إىل توفري أدوات سهلة وبسيطة لزيادة قدراتهم االنتاجية والحد من الفقر وتنمية املهارات الصناعية يف الدول 
النامية. وهناك اتجاه إىل إنشاء معامل الواقع املعزز يف املدارس لتعليم األطفال لكن ذلك يتطلب توافر املزيد من املطورين 
ورفع التوعية بتلك التطبيقات. عىل سبيل املثال، ميكن استخدامها يف بناء مواقع أثرية أو استخدامها يف رشح دروس األحياء 

لترشيح املخلوقات، أو لتعليم لغات جديدة.  

مثال:
 Augmania

www.augmania.com
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األمتتة 
Automation

تعريف مخترص: 
وتسليم  وإنتاج  ملراقبة  مختلفة  عمليات  إجراء  أو  األجهزة  لتشغيل  حاسوبية  برامج  بواسطة  التلقايئ  التحكم  تقنية  هي 

املنتجات والخدمات بأقل قدر ممكن من مساعدة العاملة البرشية. 

أمثلة:
 

أمتتة الطريان، واإلنسان اآليل، والسيارات ذاتية التحكم، وعمليات التوظيف.  

نبذة مخترصة عن املصطلح:
عىل الرغم من املنافع الجمة التي متنحها األمتتة للمصانع من زيادة اإلنتاجية ورفع الكفاءة، فإنها ال تزال متثل تهديدا بالبطالة 

لكثري من األيدي العاملة يف الدول النامية. 

تستخدم األمتتة لتوفري العامل البرشي يف الوظائف الدورية التي تعتمد عىل خطوات محسوبة ومدعومة بالبيانات وال تتطلب 
تفكريا إبداعيا مثل عمليات الرتكيبات والتشغيل والصيانة والتغليف وغريها. كام تتجاوز التقنية ذلك إىل العمل يف مجاالت 
النقل والطريان ومصانع  التسويق واملبيعات. ويعد تطبيقها األشهر يف وظائف اإلنسان اآليل ومجاالت  أخرى مثل وظائف 

السيارات وتحديد األداء باالختبارات، وتطبيقات أنظمة األمن اإللكرتوين.

وتعتمد التقنية عىل برمجة آالت اإلنتاج وأدواته عىل أداء األعامل يف أوقات قياسية بصورة دورية، مام أدى إىل إنجازه أعامل 
هائلة وزيادة معتربة يف أحجام اإلنتاج. عىل سبيل املثال، ميكن أمتتة عملية تركيب األجهزة وتغليفها دون الحاجة إىل أيدي 
عاملة تذكر. وكذلك يف مجال الدعاية واإلعالن يتم برمجتها عىل معادالت ومؤرشات محددة إلظهار العروض أمام مستخدمي 

املواقع والتطبيقات املتصلني باإلنرتنت. 
 

متثل األمتتة تهديدا رصيحا بالبطالة للعاملة يف الدول النامية، والتي تؤدي غالبيتها أعامال روتينية ومكررة وال تتوقف عىل 
املصانع  العاملية يف  الكثافة  تقليل  إىل  األمتتة، مام سيؤدي  االعتامد عىل  أن تحل محلها  املتوقع  الشخصية. ومن  املهارات 
وترسيح العامل. وارتفعت مطالبات بالحد من األمتتة للحفاظ عىل وظائف العامل وعدم ترشيد أرسهم. لكنها عىل الجانب 
اآلخر، أدت إىل مكاسب اقتصادية كربى للدول من خالل زيادة اإلنتاج ورفع جودته، مع توفري مجهود العاملة الذهني والبدين. 

وتراجعت تلك النداءات بظهور االقتصاد املشرتك الذي يتزايد يف الدول النامية ليعوض تلك الفجوة. ومن املتوقع أن يفرض 
ذلك تحديات أمام صناع السياسات الحكومية، لتخفيض الطلب عىل الوظائف التي سيتم حلول األمتتة مكانها، ومن املتوقع 
بالتايل إىل تطبيق  الوظائف، فتضطر  التطورات وفقد  كافية ملواكبة  السكان غري  لرفع مستوى  الحكومات  أن تكون جهود 

مبادرات أوسع لتوفري البنية التحتية والرعاية االجتامعية والصحية وخدمات التعليم. 

مثال:
الزراعة اآللية للمستقبل

https://bit.ly/2QqaNVF
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البيانات الكبرية 
Big Data

تعريف مخترص:
مجموعات قواعد البيانات الضخمة للغاية واألساليب التحليلية املستخدمة لتقييم محتويات تلك البيانات بأسلوب منهجي.

أمثلة:
 

أنفولونزا جوجل، ومرشوع أطلس املالريا، ومرشوع النبض العاملي لألمم املتحدة. 

نبذة مخترصة عن املصطلح: 
يف مجال التعاون اإلمنايئ، تعد البيانات أحد األصول الحيوية التي يقوم عليها تخطيط التدابري وتقييم النتائج. متيل العديد من 
الدول الرشيكة إىل االفتقار إىل بيانات موثوق بها حول العديد من املوضوعات. ومع ذلك، مع زيادة الرقمنة واستخدام تقنية 
املعلومات واالتصاالت، أصبحت املزيد واملزيد من البيانات )مثل نتائج التعداد والبيانات الصحية( متاحة للتحليل، مام أدى 

إىل ظهور نتائج جديدة وتيسري اتخاذ القرارات.

ليس  املختلفة،  العمليات  وأداء  الحاسب،  وأجهزة  الذكية  هواتفهم  استخدام  خالل  من  مهولة  بيانات  يوميا  األفراد  ينتج 
األبحاث  ومعاهد  الحكومية  واملؤسسات  للرشكات  تدريجية  لرقمنة  االتجاه  إىل  تخطاها  بل  فحسب  الشخصية  الحياة  يف 
والجامعات وغريها. عىل سبيل املثال، يستقبل محرك بحث جوجل 3.5 مليار استفسار يوميا، باإلضافة إىل إنرتنت األشياء الذي 

يجمع تلقائيا بيانات مهولة عن األفراد. 

تحتوي هذه البيانات عىل أعداد ال نهائية من املعارف التي تستخلصها برامج التحليل يف صورة أمناط عن األفراد وعاداتهم 
وأساليب تفكريهم وقد تتخطاها إىل نواياهم وشخصياتهم، وهنا تلعب الخوارزميات التي تتغذى عىل البيانات دورا مهام يف 

متكني جامعي البيانات من اتخاذ قرارات هامة تصب يف مصالحهم االسرتاتيجية يف سياقات مختلفة.  
  

الزراعة،  والتعليم ويف مجاالت  الطبية  الرعاية  لتقديم  البرشية،  التنمية  الضخمة ألغراض  البيانات  تحليالت  توظيف  ميكن 
وتخفيف حدة الفقر واملساعدة يف التعامل مع األزمات اإلنسانية والرصاعات العنيفة لتغطية السكان املستهدفني، لكن ال 
يزال عىل العامل مواكبة التطور الرسيع يف إنتاج البيانات الهائلة ووضعها باستمرار يف سياقها الصحيح مثل )املوقع الجغرايف 
والتوقيت( وقد تستخدم يف تطوير أنظمة املدن الذكية مستقبال، كام أن الحفاظ عىل خصوصية األفراد ال يزال ميثل تحديا 

أمام حكومات العامل النامي. 

وعىل الرغم من توافر البيانات، فهناك العديد من الدول النامية التي تفتقر إىل بيانات موثوق بها حول العديد من املوضوعات، 
لكن مع مرور الوقت ورقمنة املعلومات التدريجية سيتم القضاء عىل ذلك التحدي. كام ميكن لألشخاص الوصول إىل الخدمات 
أن  املتوقع  ومن  الفور.  عىل  باالئتامن  الجديرة  الجهة  تحديد  من  الدائنني  الخوارزميات  متّكن  عندما  أكرب  بسهولة  املالية 

املستقبل القريب سيشهد ظهور متزايد للمدن الذكية التي تعتمد أنظمتها املتطورة كليا عىل البيانات الضخمة.

مثال: 
قروش من السماء: نقدا للفقراء

https://bit.ly/2ZZSNoo
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قواعد البيانات املتسلسلة 
BlockChain

تعريف مخترص: 
هي تقنية تشفري تعتمد عىل بنية غري مركزية ميكن استخدامها لنقل وتتبع ملكية القيمة أو األصول )التي قد تكون النقود( 

وأي محتوى آخر ومشاركتها بشكل متزامن داخل شبكة كبرية بدون االستعانة بوسطاء وبأقل تكلفة ممكنة من املعامالت.

أمثلة:
 

عملة بيتكوين، وعملة بيتبوند، والعقود الذكية، وكروت الهدايا، وبرامج الوالء. 

نبذة مخترصة عن املصطلح: 
من املتوقع أن يؤدي تبني البيانات املتسلسلة إىل زيادة اعتامد سكان دول العامل النامي عىل املزيد من الخدمات املرصفية 
عىل وجه الخصوص لزيادة املوثوقية يف درجة األمان بها، وكذلك فإن تبني الدول النامية لها سوف يقلص من حجم الفساد 

واالحتيال والتالعب الذي سيسهل تتبعه. 

تعترب تقنية البيانات املتسلسلة، مثل دفرت أستاذ مفتوح )الذي يسجل فيه الواردات والصادرات يف نظام ما( ميكنه تسجيل 
املعامالت بني الطرفني بكفاءة وبطريقة ميكن فيام بعد التحقق منها دامئا. ويتم فيها تسجيل جميع املعامالت عىل شبكة 
من أجهزة الحاسبات، وتجميعها عىل شكل سالسل أو دفعات، والتي تضاف بدورها إىل السالسل الحالية املكونة ألي عملية، 
وميكن للمستخدمني بعد ذلك االطالع عليها أينام أراد أي من األطراف باستمرار وإثبات حدوث أي من املعامالت. وتتميز 

التقنية بانخفاض تكاليفها ورسعة النقل التي قد تصل إىل 10 دقائق يف العملية. 

وتحظى التقنية بثقة كبرية عىل نطاق واسع عامليا، وذلك بسبب ضعف احتاملية حدوث أخطاء أثناء عمليات تحويل القيمة 
من سلسلة إىل أخرى، لكن مبرور الوقت يتسع نطاق استخدامها إىل مجاالت أخرى من بينها ضامنات لحقوق امللكية الفكرية، 

وتستخدم يف العقود الذكية وهي التي تطبق الرشوط واألحكام أليا يف حالة مخالفة أي من األطراف لها.  

مقارنة بالدول املتقدمة، من املرجح أن تتأثر الدول النامية بتقنية البيانات املتسلسلة، ألنها تحظى بثقة واسعة حول العامل، 
فمن السهل عىل دول العامل النامي تبني هذه التقنية أرسع وذلك لضعف املؤسسات الحالية وعدم وجود تنافس بني هذه 
التقنية ومؤسسات واسعة التغلغل بني األفراد. عىل سبيل املثال، فإن ارتباط األفراد بالبنوك يف الدول املتقدمة أرسخ منها 
امتالك حساب بنيك تقليدي سوف يزيد من  للدفع. فعدم  تبني أساليب أكرث سهولة  النامية، وبناء عليه يسهل  الدول  يف 

التعامالت وخيارات التمويل عرب الهاتف املحمول، وسيوفر ذلك فرص أقل للتالعب والفساد واالحتيال. 
 

وهناك فرص مواتية يف الدول النامية لتطبيق تقنية البيانات املتسلسلة يف مجاالت الطاقة. عىل سبيل املثال، مع الشبكات 
الصغرية ميكن تطبيق نظام العدادات الذكية، والتي تعطي بصمة للمستخدم النهايئ لحساب ما قد ينتجه ويستهلكه، وعندها 
لن تحتاج رشكات الكهرباء لتحصيل الرسوم يدويا، وبدال من ذلك سيتم الدفع مبقدار استهالك الطاقة عرب اإلنرتنت أو وسائل 

الدفع اإللكرتوين األخرى، مام قد يؤدي إىل خفض نسب التحصيل من 10 إىل ٪3. 

مثال:
مي سول شير

https://bit.ly/37HnCAz
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منذجة معلومات البناء 
Building Information Modelling

تعريف مخترص: 
بالتخطيط والصيانة  البناء واملباين املعقدة، وهي تسمح  عملية تتيح إنشاء وإدارة املعلومات حول دورة حياة مرشوعات 

بشكل أفضل وأسهل.

أمثلة:
 

برنامج األوتوكاد، وبرنامج ساب، وبرنامج برميافريا. 

نبذة مخترصة عن املصطلح:
تساهم منذجة مشاريع البناء يف التخطيط السليم إلنشاء املباين وتصورها ورفع كفاءة فرق العمل، وهو بذلك يخفض من 
إهدار مواد البناء ويرفع كفاءة التشييد ويوفر أوقات العاملني، كام أن الدفع بتبني ذلك األسلوب يف تشييد املباين يسهل من 

إنشاء املنازل واملدن الذكية ويجعلها حقيقة يف املستقبل القريب. 

البناء إىل إنشاء منوذج رقمي متكامل عن املبنى املراد تشييده يظهر فيه كل جانب من جوانب  تهدف منذجة معلومات 
األصل مدمجة جميعها يف تصميم واحد. ويجمع كل منوذج جميع املعلومات الالزمة حول كل مكون من مكونات البناء يف 
مكان واحد متاح لجميع تخصصات فرق العمل. باستخدام هذه النامذج ميكن تجنب واكتشاف األخطاء والتناقضات وتقليل 

التكاليف والخسائر يف مراحل تطوير البناء املختلفة.

ويتعني عىل أعضاء الفريق تكييف معايريهم وتوحيدها للعمل جنبا إىل جنب وإنتاج قيمة أكرب لجهودهم املشرتكة. وبهذا 
توفر برامج النمذجة الفرص أمام فرق العمل لإلبداع وإطالق العنان ملخيالتهم لتصميامت أكرث إبهارا، مام جعل هذه الربامج 
ال غنى عنها بني املهندسني. وقد تتشابه هذه الربامج مع برامج الرسم ثالثية األبعاد، لكن الفارق هو أن مستخدم امناذج يشعر 

منذ الوهلة األوىل أنه أمام مبنى حقيقي. 

من املتوقع أن مستقبل صناعة البناء والتشييد الرقمي سوف تؤول إىل الحكومات والقطاع التقني عىل املدى الطويل وسوف 
أكرث  لتطبيق مرشوعات  املختلفة  الفرق  بني  والتطوير  البناء  عمليات  ملشاركة يف  الصناعات  من  العديد  تطبيقها عىل  يتم 

وضوحا، ويرتتب عىل ذلك انخفاض تكاليف البناء ورسعة التسليم وخفض املخلفات. 

وتساعد مناذج البناء يف إعداد مساكن ومباين املستقبل والتي سوف تعتمد عىل إنرتنت األشياء وسوف يحتاج تصميمها إىل 
دمج العديد من الطبقات واملواد لتناسب الحياة العرصية، وذلك من شأنه الترسيع يف إنشاء منازل ومدن ذكية تصب يف 

االرتقاء باألفراد يف دول العامل النامي واملتقدم عىل حد سواء. 

مثال:
42 مليار دوالر مشروعات بنية أساسية بالشرق األوسط وشمال إفريقيا

https://bit.ly/2QrgnHf
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شات بوت 
Chatbot 

تعريف مخترص:
عبارة عن برنامج للذكاء االصطناعي ميكنه محاكاة محادثة أو إجراء محادثة مع مستخدم بلغة طبيعية من خالل تطبيقات 

املراسلة أو مواقع اإلنرتنت أو تطبيقات األجهزة املحمولة. 

أمثلة: 
برامج املحادثة عىل املواقع اإللكرتونية أو املساعدين االفرتاضيني، وتطبيقات املراسلة. 

نبذة مخترصة عن املصطلح: 
توفر التطبيقات التواصل بني الرشكات واملؤسسات الدولية واألفراد وخصوصا يف املناطق النائية، وبهذه الطريقة ميكن توفري 

اإلنفاق عىل التواصل مع العمالء عرب توفري مساعدين افرتاضيني عوضا عن العنرص البرشي.

اتجهت أغلب املواقع اإللكرتونية إىل بناء مساعدين افرتاضيني أذكياء عىل صفحاتهم وصفحات مواقع التواصل االجتامعي مثل 
فيس بوك، وتطبيقات املراسلة، ويتم برمجة املساعدين الستبدال البرش باآلالت عن طريق رسم سيناريو ملحادثة ما، ويتوقع 

الربنامج تسلسل املحادثة، وهذا ميثل التطور الطبيعي لقسم األسئلة املكررة يف املواقع ويستخدم برمجة اللغة الطبيعية. 

ويف مجال الخدمات املرصفية عىل سبيل املثال، تعد شات بوت واملساعدين االفرتاضيني من أحدث األدوات الصناعية املصممة 
لتبسيط التفاعل بني البرش وأجهزة الحاسب. قد تكون اإلجابات محددة مسبقا، أو نص تم اسرتجاعه من قاعدة البيانات 

ويحتوي عىل خيارات مختلفة من اإلجابات، ويف حالة غموض اإلجابة قد يحول املستخدم لخدمة العمالء.
 

تعمل تطبيقات شات بوت عىل تبسيط التفاعالت بني األفراد والخدمات املقدمة إليهم، مام يعزز تجربة العمالء. يف الوقت 
نفسه، فإنها توفر للرشكات فرصا جديدة لتحسني عملية التفاعل مع العمالء، وكذلك رفع الكفاءة التشغيلية عن طريق تقليل 

التكلفة املعتادة لخدمة العمالء.

يف الدول النامية تعد تطبيقات شات بوت االختيار األفضل واألوفر، وخاصة يف املناطق النائية حيث يصعب توافر اتصاالت 
إنرتنت موثوقة، وقد تكون خدمة النطاق العريض باهظة الثمن، لذا تعد املراسلة عىل التطبيقات بديالً اقتصاديا التصاالت 
اإلنرتنت التي تتطلب الكثري من النطاق الرتددي. وال يتعني عىل املستخدمني تنزيل التطبيقات املحملة باملميزات خارج تطبيق 

املراسلة العادية مثل تطبيق مراسلة فيس بوك أو واتس آب. 

مثال:
تطبيقات احملادثة في إفريقيا

https://bit.ly/2MY1Alv
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تسويق املحتوى 
Content Marketing

تعريف مخترص:
 

يُعد تسويق املحتوى نهجا تسويقيا اسرتاتيجيا يركز عىل إنشاء وتوزيع محتوى ذي قيمة ومالئم ومتسق لجذب جمهور محدد 
بوضوح واالحتفاظ به، مام يؤدي إىل إدرار أرباح من هذا الجمهور. 

مثال: 
حملة شارك كوكاكوال، وهوت سوت ومسلسل رصاع العروش، وماكدونالدز ووقت األسئلة. 

نبذة مخترصة عن املصطلح: 
ميكن أن تعتمد الرشكات واملؤسسات الدولية عىل تسويق محتوى يتناسب مع ثقافة األفراد يف الدول النامية للتسويق ملنتجاتهم 

وخدماتهم يف أسواق متتاز بكثاقة سكانية مرتفعة، مام يساعد يف تنشيط االقتصاد وإدرار املزيد من األرباح للجهات املعلنة. 

أصبح التسويق التقليدي أقل فاعلية يف كل دقيقة، لذا اتجه املسوقون إىل البحث عن طرق أفضل لجذب الجمهور املستهدف 
من خالل خلق اسرتاتيجية لصياغة محتوى جذاب يربز القيمة املضافة للمنتج أو الخدمة املقدمة ويلقي الضوء عىل احتياجات 
الجمهور. ويرفع املحتوى من تطلعات الجمهور للمنتجات أو الخدمات املقدمة لحل مشكالتهم. ويعترب التسويق باملحتوى، 

عنرصا هاما تم إضافته إىل أساليب الدعاية التقليدية. 

وتعتمد الغالبية العظمى من العالمات التجارية الشهرية عىل تسويق املحتوى، مبا يف ذلك يب أند جي ورشكة مايكروسوفت 
وسيسكو وجون ديري. كام تعتمد عليه الرشكات الناشئة واألفراد يف التسويق ملنتجاتهم ملا له من مميزات من بينها: زيادة 

املبيعات، وتوفري النفقات، وترسيخ الوالء مع العمالء.
هذا وتهتم الرشكات بإنتاج محتوى ذو جودة عالية، ألنه أصبح جزءا ال يتجزأ من االسرتاتيجيات التسويقية املختلفة ويعد 
لتسويق املحتوى خططا مستقلة، مثل التسويق عىل شبكات التواصل االجتامعي، وتحسني نتائج محركات البحث، والعالقات 

العامة.  

يعتمد تسويق املحتوى عىل صياغة مواد إعالنية بطريقة تتالئم مع الجمهور املستهدف سواء كان يف املناطق الحرضية أو 
النائية عىل حدى، مام يسمح للمنتجات والخدمات الجديدة بأن تحظى بالقبول واالنتشار. وقد تحتاج الرشكات يف دول العامل 
املتقدم إىل توسيع نطاق تجارتها مع دول العامل النامي ذات الكثافة السكانية املرتفعة، ويرتتب عىل ذلك تبني اسرتاتيجيات 
تسويقية تعتمد عىل محتوى يتوافق مع ثقافة السكان للرتويج لتبني منتجات وخدمات مبتكرة، وبناء عليه سوف تتمكن 

تلك الرشكات من تحقيق املزيد من األرباح.  

ويعزز هذه الرؤية أن نسبة الناتج املحيل اإلجاميل يف الدول النامية يتزايد مبعدالت متسارعة عنها يف الدول املتقدمة، والتي 
وصل منو االقتصاد فيها إىل معدالت شبه ثابتة، وبناء عليه تتجه الرشكات إىل األسواق الواعدة مع تسارع اقتصاديات الدول 

النامية واألسواق الناشئة. 

مثال:
 حملة مليسا أتري

https://bit.ly/2SV6ALb
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التمويل الجامعي  
Crowdfunding 

تعريف مخترص: 
هو وسيلة لزيادة رأس املال من خالل الجهد الجامعي لألصدقاء والعائلة والعمالء واملستثمرين األفراد، بشكل أسايس عرب 

اإلنرتنت.

أمثلة:
 كيك ستارتر، وإنديجوجو، وفانديل، وباترون. 

نبذة مخترصة عن املصطلح:
الجانب املحيل  التمويل الجامعي األفاق أمام ريادي األعامل لتمويل مشاريعهم من جهات مختلفة ال تتوقف عند  يفتح 

فحسب، كام أنه يساعد دول العامل النامي عىل بدء مشاريع جديدة تساهم يف التقدم وبناء االقتصاد. 
 

التواصل االجتامعي  الطريقة عىل الجهود الجامعية لشبكات األفراد بشكل أسايس عرب اإلنرتنت، وعرب وسائل  تعتمد هذه 
النهج  سلوك  األعامل  رواد  عىل  يوفر  وهو  ومتديدها.  التمويل  مصادر  إىل  الوصول  أجل  من  الجامعي  التمويل  ومنصات 
للسوق  أبحاث  لألفكار وعمل  والتسويق  بذل جهود مضنية  يعتمد عىل  ما  غالبا  والذي  التمويل،  للحصول عىل  التقليدي 
وتقديم مناذج أولية من الخدمة أو املنتج بهدف جذب رأس املال عن طريق مجموعات من األفراد أواملؤسسات الرثية، أو 

البنوك أو رشكات االستثامر. 

العمل  فيستخدم صاحب  الذكر،  سالفة  املراحل  كل  يخترص  الجامهري،  وعموم  العالقات  شبكات  من  التربعات  لكن جمع 
قنوات التمويل الجامعي لعرض منتجاته أو خدماته عىل نطاق أوسع من األفراد وبأساليب مختلفة. يف بعض األحيان قد تصل 
مساهمة الفرد ببضع جنيهات أو ما يزيد كل حسب قدرته، ويف املقابلة قد تتيح لهم بعض الهدايا الرمزية أو اشرتاكات يف 

خدمات مميزة. 
 

الجديدة، والتي تحتاج إىل أن تصب  الالزمة ملشاريعهم  التمويل الجامعي أصحاب ريادة األعامل من جمع األموال  ميّكن 
يف صالح املستهلك املبارش، وقد توفر هذه الطريقة فرص متويل عرب الحدود وال تقترص عىل دول العامل النامي أو املتقدم 
فحسب لسهولة التواصل عرب اإلنرتنت. كام أن هناك الكثري من الفرص يف الدول النامية لتحقيق النمو باستخدام طرق التمويل 

الجامعي املختلفة.

التمويل الجامعي هو ابتكار يف متويل املشاريع التي ميكن أن تغذي االقتصادات، ودفع االبتكار وخلق فرص عمل جديدة. 
وميكن أن تجلب أيضا االستثامر األجنبي يف االقتصادات املحلية، ويف الوقت الحايل، يشهد العاملة إطالق العديد من املنصات 

التي تتكيف مع بيئات مختلفة وتساعد األشخاص عىل بدء حمالت التمويل.

مثال: 
 Womentum

https://bit.ly/2T5CyVt
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حشد املصادر 
Crowdsourcing

تعريف مخترص:
 

حشد املصادر هو عملية الحصول عىل الخدمات أو األفكار أو املحتوى املطلوب من خالل التامس مساهامت من مجموعة 
كبرية من األفراد، وخاصة من مجتمع اإلنرتنت، بدالً من االعتامد عىل املوظفني أو املوردين التقليديني.

مثال:
 ويكيبيديا، وفكريت مع ستارباكس، وآير يب إن يب، وأوبر. 

نبذة مخترصة عن املصطلح: 
يساعد حشد املصادر عىل تكاتف جهود األفراد يف حل األزمات أو الكوارث عرب إطالق النداءات، كام ميكن أن تدفع منظامت 

املجتمع املدين إيل متويل حمالتها املجتمعية باألموال والجهود التطوعية عرب الحدود. 

املعلومات،  لتجميع  الحشد  بينها  وتعمل يف مجاالت مختلفة من  املجال،  واسع  يكون  قد  الحشد  فإن  التعريف  بناء عىل 
والحشد لتقديم تصميامت، أو لكتابة مقرتحات لحل مشكالت عاملية، ويعترب حشد املصادر وسيلة لتقسيم حلول املشكالت، 
حيث يتم تقسيم املرشوعات إىل مهام متناهية الصغر وتوزيعها عىل عدد أكرب من األشخاص إلنجازها برسعة وكفاءة إلخراج 

ناتج عايل القيمة. 

ويوفر حشد املصادر خمسة فوائد حيوية ملستخدمه، وهي الوصول إىل القوى العاملة مرنة، وسهولة الوصول إىل املواهب 
املبدعة، ورفع التكلفة الفعلية، وزيادة فاعلية املرشوعات، ورسعة إنجازها للوصول إىل األسواق يف وقت وجيز. وعادة ما 
لتنفيذ حمالتها املجتمعية وتحقيق أهدافها باشرتاك أعداد كبرية من  تعتمد مؤسسات املجتمع املدين عىل حشد املصادر 

جمهورها. 

بفضل قوة املئات بل اآلالف من العقول اإلبداعية يف جميع أنحاء العامل، ميكن تنفيذ املهام الدقيقة يف وقت واحد، وميكن 
االنتهاء من املشاريع بشكل أكرث كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. وهناك منظامت غري حكومية لجأت إىل حشد املصادر 
لتمويل حمالتها املجتمعية باألموال، وكذلك تحفيز األفراد عىل تقديم الخدمات لهم. عىل سبيل املثال، جرى بناء العديد من 

الخرائط التفاعلية يف األزمات أو الظواهر املجتمعية بناء عىل نداءات أطلقتها منظمة غري هادفة للربح. 

األزمات  حالة  ويف  بعينها.  أهداف  تحقيق  إىل  بينهم  التواصل  وسهولة  األفراد  تكاتف  يف  الحشد  من  النوع  هذا  ويساعد 
اإلنسانية والكوارث الطبيعية، ميكن أن يتخطى حشد املصادر الحدود بني الدول النامية واملتقدمة، كام أنه يفتح باب التعاون 

تبادل الخربات عىل النطاق الدويل. 

مثال:
 تطبيق ميدك موبيل في مالوي

https://bit.ly/2QH3W96
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العاملون الخارجيون 
Crowd Workers 

تعريف مخترص:
الذين يعملون كمصادر جامعية من خارج رشكة أو   يشري مصطلح "العاملون الخارجيون" غالبا إىل تسمية جميع األفراد 

مؤسسة ما.

مثال:
 أوبر، وأمازون ميكانيكال ترك، ومايكرووركرز، وجوب بوي. 

نبذة مخترصة عن املصطلح: 
يوفر االعتامد عىل العاملني الخارجيني مصدرا لعاملة مؤهلة واالستعانة بخربات عرب الحدود وتوفري النفقات عىل الرشكات 
العاملني يف املهام  أمام الحكومات والدول لتشكيل سياسات جديدة تضمن حقوق  أنهم يشكلون تحديا  واملؤسسات، غري 

واألعامل املؤقتة.

الخارجيني، والذين يحدد لهم  العاملني  الجامعي مصطلح  الحشد  الذين يساهمون يف بعض مرشوعات  األفراد  يُطلق عىل 
نوع املهام التي يقومون بتنفيذها، وغالبا ما يعملون عىل اختيار التعيينات الجديدة، ويف إجراء املسابقات وغريها من املهام 
املحددة بغض النظر عن موقعهم الجغرايف. وتختلف دوافع األفراد يف املشاركة كعاملني خارجيني، فقد يكون من بينها املقابل 
املادي، أو حب اإليثار والسعي وراء املتعة املكتسبة من مساعدة اآلخرين، أو اكتساب السمعة الطيبة واالهتامم، أو اكتساب 

خربة جديدة حول األفكار واملنتجات وتعلم األشياء. 

ال جدال يف أن الحشد الجامعي بدأ يغري بيئة العمل، وبالتايل سلوك األفراد تجاه قبول أداء أعامل مؤقتة يف بعض األحيان. 
لكن الفائدة األكرب من االعتامد عىل عاملني خارجيني هي فرصة لزيادة كفاءة العمل ألن هذه الطريقة تتيح أمام أصحاب 
األعامل الوصول إىل أفراد مختلفني أكرث من أساليب العمل التقليدية، ويتوقف نجاحها عىل إمداد العاملني بقواعد ورشوط 

محددة لتسليم األعامل. 

يساهم االعتامد عىل العاملني الخارجيني بإمداد الرشكات بالخربات الالزمة والتي قد توفر عىل الرشكات االستعانة بفرق دامئة 
لتأدية مهام محددة وغري مرتبطني مبناطق جغرافية، ما من شأنه توطيد تبادل الخربات عىل مستوى األفراد أو فرق العمل أو 
الرشكات بني دول العامل النامي واملتقدم، لكنه يف املقابل يؤدي إىل خفض األجور وترسيخ االستغالل ويف هذه الحالة ال يتمتع 

األفراد مبميزات األعامل الدامئة مثل التأمني الصحي واإلجازات السنوية وغريها. 

أما الجانب اإليجايب من العاملني الخارجيني، فهو أنه يساعد عىل زيادة معدالت السعادة بني األفراد، خصوصا يف الدول املتقدمة، 
ألنه مينحهم الحرية يف اختيار وظائفهم واستغالل أوقات فراغهم أو تحديد أوقات محددة ألداء املهام املوكلة إليهم. ومؤخرا 
أصبح قطاعا من األفراد ال يقيمون األعامل عىل أساس الجوانب املادية فحسب، بل ما مينحهم السعادة، وتحقيق التوازن األفضل 

بني الحياة العملية والشخصية، مبعنى أن يسعى األفراد ملكاسب إنسانية وليس تكريس أوقاتهم لكسب املال فحسب. 

مثال:
جاديد إيد: لعبة الورق حلفظ اإلنسانية

https://bit.ly/2QpOv6n
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العمالت املشفرة 
Cryptocurrency

 

تعريف مخترص:
 

هي أحد األصول الرقمية املصممة للعمل كوسيط للتبادل وتستخدم برامج تشفري قوية لتأمني املعامالت املالية، مام يجعل 
من املستحيل تقريبا عمليات التزييف أو اإلنفاق املزدوج.

مثال:
 

عملة بيتكوين، وألتكوين، وليتكوين، ونيمكوين. 

نبذة مخترصة عن املصطلح:
 

املرصفية،  سياساتهم  وتنسيق  لتطوير  والنامي  املتقدم  العامل  دول  أمام  تحديا  املشفرة  العمالت  طريق  عن  التعامل  ميثل 
والحفاظ عىل قيمة العمالت الورقية يف مقابل تهديدات العمالت االفرتاضية املتوقعة، كام يتعني عليهم ابتكار أساليب أمنية 

ملكافحة سوء استغاللها من قبل املنظامت اإلرهابية أو غسيل أموال وغريها.  

عمليات  تقريبا  املستحيل  من  يجعل  مام  التشفري،  طريق  عن  تأمينها  يتم  افرتاضية  أو  رقمية  عملة  هي  املشفرة  العملة 
التزييف أو اإلنفاق املزدوج. وتعتمد العمالت املشفرة عىل تقنية السالسل من خالل شبكات ال مركزية تعتمد عىل تقنية 
قواعد البيانات املتسلسلة، وهي ال تصدر بشكل عام من قبل أي سلطة مركزية، مام يجعلها محصنة من التالعب أو الفساد. 

وتحظى العمالت الرقمية وأشهرها بيت كوين بثقة املستخدمني والرشكات حول العامل التي وصل عدد مستخدميها إىل 10 
مليون، حيث إنها تعتمد عىل تقنية السجالت املوزعة يف تتبع انتقال العملة بني التعامالت املختلفة، وهي بذلك توفر الوقت 
يف إجراء التحويالت، باإلضافة إىل أن رسوم تحويالتها منخفضة، حيث إنها ال تحتاج إىل تدخل أطراف ثالثة مثل البنوك يف 
عمليات البيع والرشاء أو التحويالت، ويحدد قيمتها مستخدموها من األفراد أو التجار أو املستثمرين، كام أن امتالك حساب 

لتخزين هذا النوع من العمالت ال يتطلب التسجيل يف أي بنوك. 

تقف دول العامل أمام تحدي اإلقبال عىل العمالت الرقمية والتي قد تشكل هزة يف األسواق العاملية التي اعتمدت لسنوات 
بني  بانتشار  تحظى  افرتاضية  إلنشاء عمالت  فرص  الغتنام  منافسات  وهناك  تعامالتها.  قيم  تحديد  الدوالر يف  طويلة عىل 
املتعاملني، ومن املتوقع أنه مع التطور الرقمي الرسيع أن تقلل العمالت الرقمية من قيمة العمالت الورقية مثلام حدث مع 

ظهور الهواتف الذكية التي همشت يف وقت وجيز الهواتف التقليدية. 

لعدم  الرقمية،  العمالت  أصول  لتنظيم  والنامي  املتقدم  العامل  دول  أمام  تحديات  املشفرة  بالعمالت  التعامل  تزايد  ميثل 
غري  العملة  طبيعة  بسبب  الرضائب،  من  املتهربني  أو  األموال  غسيل  منظامت  أو  اإلرهابية  الجامعات  قبل  من  استغاللها 
املركزية. وعىل الرغم من سهولة رصدها، فإن تتبعها عرب الحدود للجهات الرقابية ال يزال صعبا. ويجرى حاليا العديد من 

املداوالت إلنشاء أنظمة رقابية تتبع العمالت املشفرة وتنظم أسواق تداولها. 

مثال: 
كوين بيز لديها مستخدمني أكثر من شواب

https://bit.ly/2uj5u1D
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التخصيص 
Customization

تعريف مخترص: 
هو عملية تقديم تجربة مخصصة عرب اإلنرتنت للمستخدم بحيث ميكنه من خاللها تعديل يشء ما يف تصميم منتج أو خدمة 

لتتناسب مع اهتامماته واحتياجاته. 

أمثلة: 
واجهة املستخدم يف رسائل الربيد اإللكرتوين الشخصية، والالفتات التي تظهر وفقا الهتامم املستخدم.

نبذة مخترصة عن املصطلح: 
ميّكن التخصيص الرشكات واملؤسسات عىل ترشيد استهالكها من املوارد املحدودة، باإلضافة إىل تخصيص املنتجات والخدمات 

بأساليب تتوافق مع احتياجات وثقافات الشعوب يف أسواق دولية أخرى، ما من شأنه رفع اإليرادات. 

قد يلتبس عىل البعض متييز الفارق ما بني التخصيص والشخصنة، وهو يكمن يف من يفعل التغيريات املطلوبة للمستخدم. 
يف حالة التخصيص يفعل املستخدمون بأنفسهم التغيريات الالزمة لتخصيص املنتجات أو الخدمات يك تناسب احتياجاتهم 
الخاصة، كام تخصص الرشكات الكربى منتجاتها وخدماتها واتصاالتها يك تناسب املستخدم، وفقا الختياراته والتي يجريها يدويا 
لضامن تحقيق تجربته املفضلة، ويتم تحقيق التخصيص من خالل بيانات العمالء واالعتامد عىل طرق التحليل التنبؤية. أما 
شخصنة املنتجات والخدمات فتجري الرشكات تعديالت عىل املنتجات والخدمات خصيصا ملستخدم محدد استنادا عىل منط 

استخدامه ورؤيته. 

املستخدم تحديد  يُطلب من  نتفليكس(  )مثل  األفالم  اشرتاكا يف منصة لعرض  املستخدم  املثال، حينام يسجل  وعىل سبيل 
تفضيالت من األفالم واملسلسالت والوثائقيات، ثم يعرض عليه قامئة بالخيارات استنادا إىل تلك التفضيالت.

ميكن استخدام خدمات التخصيص يف ترشيد استهالك املوارد، حيث إن اتجاه الرشكات واملؤسسات إىل  تصميم املنتجات 
والخدمات بحسب ما يريده املستخدمون ميكنهم من تجنب استهالك املوارد املحدودة عىل املدى البعيد. عىل سبيل املثال، 
بدأت عىل نطاق ضيق توفري عدادات مخصصة بحسب استهالك األفراد من الطاقة بحسب تلبية احتياجاتهم اليومية، مام 

يساهم يف إعادة توظيف هذه املوارد وتوزيعها عىل املناطق األكرث احتياجا. 

أمامها  يفتح  املتنوعة،   االستهالك  وأمناط  الثقافات  يناسب  مبا  الدويل  النطاق  عىل  التخصيص  إىل  الرشكات  لجوء  أن  كام 
فرص الدخول إىل قطاعات وأسواق جديدة يف العديد من الدول، واملوازنة بني املوارد املتاحة لديها. عىل سبيل املثال، مييل 
املستهلكون يف دول الشامل إىل رشاء أجهزة مبميزات أعىل كفاءة، بينام يف الدول النامية يتقبل األفراد منتجات بجودة أو 

مميزات أقل وأسعار أقل ارتفاعا. 

مثال: 
تطبيقات يوسكو

https://bit.ly/39GrJim
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تحليالت البيانات
Data Analytics

 

تعريف مخترص:
 

هي دراسة البيانات التاريخية أو الحالية الستخراج أمناط كامنة أو توجهات عامة متوقعة، وبغرض تقدير تأثريها عىل اتخاذ 
القرارات أو تقييم أداء برنامج أو سياسات راهنة.  

أمثلة:
 

 مبادرة النبض العاملي لألمم املتحدة، ومبادرة البيانات الضخمة للخري االجتامعي، والتعاونيات البيانية. 

نبذة مخترصة عن املصطلح: 
تحمل تحليالت البيانات آمال وتحديات للدول املتقدمة والنامية، تتمثل اآلمال يف املعلومات التي من شأنها مساعدة الدول 
يف تحديد أسباب الكوارث والتوصل ألفضل حلول لها والتنبؤ باألزمات، وعىل الرغم من ذلك فإنه ينبغي التوصل إىل قوانني 

تنظم استخدام البيانات لتجنب التمييز وانتهاك خصوصية األفراد. 

ميكن تعريف تحليل البيانات بأنه التنقيب يف كم هائل من البيانات والتعمق يف دراستها وترتيبها بصورة تسمح باستخراج 
بيانية  أشكال  التنقيب هذه  وينتج عن عملية  للبيانات،  النظامي  بالتعرض غري  اكتشافها  كامنة ال ميكن  معلومات وأمناط 

ومخططات تسهل استنتاج املعلومات املطلوبة والروابط بني األسباب واملسببات. 

وهناك  ثراء.  أكرث  ورؤى  معلومات  للحصول عىل  دمجها  يتم  ما  غالبا  التي  البيانات  قواعد  عىل  البيانات  تحليالت  تعتمد 
استخدام  أمناط  أو  املستهلكني  خصائص  عن  تفصيال  أكرث  بيانات  تتطلب  والتي  التشخيصية،  منها  التحليالت  من  العديد 
معينة، والوصفية، والتي تتطلب بيانات أكرث تفصيال وتعقيدا ويُستخدم فيها تقنية التعلم اآليل، والنوع الثالث هو التحليالت 
التنبؤية وهي ناتجة عن دمج نتائج التحليالت الوصفية والتشخيصية للكشف عن توجهات الجمهور وأمناط سلوكه مام ميكن 

مستخدمها من التنبؤ بتوجهات املستهلكني املستقبلية. 

تفرض تحليالت البيانات تحديات أمام حكومات الدول املتقدمة والنامية لحامية خصوصية املواطنني، والتي قد تؤثر عىل 
األمن القومي للدول، وذلك ألن أمناط الحياة تفرض عىل األفراد االعتامد اليومي عىل الهواتف الذكية واألجهزة اإللكرتونية 
املوصلة دوما باإلنرتنت، والتي ينتج عنها بيانات هائلة دون دراية من املستخدمني والتي قد متكن جامعيها من الرشكات 
واملؤسسات باستخراج معلومات من شأنها انتهاك خصوصية األفراد ومعرفة جوانب خفية يف شخصياتهم أو توجهاتهم، ومن 

املمكن استخدامها مستقبال ضد هؤالء األفراد سواء يف الحياة الخاصة أو العملية. 

وإذا ما تم إساءة استخدام تحليالت البيانات فإن نتائجها قد تزيد من مخاطر التحيز وتفاوت الفرص بني األفراد بناء عىل 
أو املستوى  اللغوية  العامل بسبب االختالفات  األفراد يف  استثناء بعض  يتم  أو أمناط سلوكهم، حيث  أو معارفهم  خلفياتهم 
االجتامعي أو املوقع الجغرايف أو االنتامء العرقي. ويف املقابل، ميكن ترسيخ استخدام تحليالت البيانات للوصول إىل التمييز 

اإليجايب أو املساعدة يف استخراج أسباب انتشار وباء أو التنبؤ بكوارث مستقبلية.

مثال:
 

املنظومة العاملية لنظم رصد األرض

https://bit.ly/2FnlCBK
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هياكل بيانات املؤسسات 
Data Enterprise Architecture 

تعريف مخترص:
هي طريقة استباقية وشمولية تهدف إىل تأهيل الرشكات للتعامل مع االبتكارات التقنية التي قد تؤثر عىل الرشكة من خالل 

فهم وتحليل عوامل التغيري يف السوق بهدف الوصول إىل نظام العمل والنتائج املرجوة.

أمثلة:
 

أمازون، وجوجل باعتامدهم عىل البيانات لتطوير اساليب العمل واملنتجات.

نبذة مخترصة عن املصطلح: 
اعتامد الرشكات واملؤسسات عىل طريقة هياكل املؤسسات البيانية يساعدها عىل الوصول إىل درجة نضوج أكرب وتحقيق أكرث 

استفادة من إمكانيات الرشكات، مام يؤدي إىل ترشيد استخدام املوارد وتحقيق مكاسب اقتصادية أكرب. 

املعلومات  ومتطلبات  العمل  الحتياجات  مراعاة  دون  املستوى  عالية  والعمليات  األعامل  ببنية  املشاريع  مهندسو  يهتم 
وعمليات تحليل البيانات والتغيريات التقنية الالزمة لتنفيذ اسرتاتيجيات عمل ميكنها النجاح يف بيئة العمل التنافسية، ويتعني 
عىل مهنديس املشاريع النظر يف البيانات باستمرار وتطور التقنيات واالسرتاتيجيات لتطوير وجهات النظر مبا يتامىش مع جميع 

متطلبات املؤسسة.

ال يحتاج مهندسو املشاريع إىل إبقاء تقنية املعلومات يف بؤرة الرتكيز فحسب، بل يجب أن تسري أقسام املؤسسة بأكملها عىل 
هذا النهج وأن تعتمد عىل البيانات الضخمة لتغيري مخططاتها التقنية. يف الوقت نفسه، ينبغي أن تهدف دامئا إىل تطوير 
اسرتاتيجية تخلق قيمة أكرب من البيانات الضخمة، من خالل إيجاد طرق الستخدام قواعد البيانات املختلفة بشكل أكرث كفاءة 

لتحقيق أهداف العمل. 

تتبنى معظم الرشكات يف الدول املتقدمة هيكلية الرشكات البيانية يف تنظيم أعاملها، وهو ما نقلته عنها دول العامل النامي، 
وبدأ تطبيقه يف مرص ولبنان مؤخرا. ويؤدي تبني هذا النظام االرتقاء بكفاءة األعامل استنادا عىل قواعد البيانات املتنوعة 
واالعتامد عليها للحصول عىل رؤى وابتكار اسرتاتيجية مناسبة، وبناء عليه ميكن إعادة تنظيم الرشكات لتنفيذ عمليات أكرث 
فاعلية عن طريق ترتيب أولويات العمل. ومن املتوقع أن انتهاج الرشكات إىل تلك الطريقة سوف ينعكس عىل أدائها وبالتايل 

االرتقاء بالنشاط االقتصادي، وفتح فرص االستفادة من البيانات لتوفري التعاون مع رشكات عرب الحدود. 

مثال: 
Establishing Enterprise Architecture on AWZ
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حامية البيانات  
Data Protection

تعريف مخترص:
هي عملية حامية املعلومات املهمة من االخرتاق أو اإلفساد أو الخسارة، سواء كانت بيانات شخصية أو متعلقة بالرشكات 

أو العامة عىل اإلنرتنت.  

أمثلة:
 تقنيات التخزين، ومطابقة البيانات، والالئحة العامة لحامية البيانات العامة لالتحاد األورويب.

نبذة مخترصة عن املصطلح: 
التنظيمية  الترشيعات املالمئة واللوائح  النامية واملتقدمة، وذلك لعدم وجود  الدول  أمام  البيانات تحديا كبريا  متثل حامية 
التي تحدد أشكال حامية البيانات من سوء االستخدام أو الضياع، كذلك يحتاج سكان الدول النامية عىل وجه الخصوص إىل 

الحصول عىل التوعية الكافية ألبعاد البيانات التي تنتج عن استخدام اإلنرتنت. 

تشري حامية البيانات إىل املامرسات والضامنات والقواعد امللزمة املوضوعة لحامية جميع أنواع البيانات الهامة والتأكد من 
بقائها تحت السيطرة. وتزداد أهمية حامية البيانات مع استمرار زيادة حجمها وإنشائها وتخزينها مبعدالت غري مسبوقة من 
قبل، وتختلف نوعية البيانات بني شخصية ومهنية وعامة، وبناء عليه تم ابتكار برامج جديدة لحامية البيانات، وتوفري إمكانية 

استعادتها برسعة بعد أي تلف أو خسارة، كام تشمل حامية البيانات جميع ما يخص ضامن خصوصيتها. 

حياتهم  وجوانب  وأفكارهم  األفراد  عن  الكثري  يكشف  تحليلها  فإن  الشخصية،  املستخدمني  بيانات  بحامية  يتعلق  وفيام 
األفراد  عىل  خاص  بشكل  خطري  أمر  وهذا  الحقا،  بهم  األذى  إللحاق  البيانات  هذه  استغالل  بسهولة  وميكن  الشخصية. 
واملجتمعات املستضعفة، مثل الصحفيني والناشطني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وأعضاء الجامعات املضطهدة واملهمشة. 

هذا هو السبب يف أن هذه البيانات يجب أن تكون محمية بشكل صارم.

التقنية إىل أنشطة الحياة اليومية، فإن حاميتها أصبحت  البيانات هي أداة حيوية لتطوير الدول، ومع دخول عامل  حامية 
تشكل تهديدا للدول النامية واملتقدمة. عىل سبيل املثال، أدى التقدم التقني إىل تحدي اآلليات الحالية لحامية البيانات، ومن 
بينها الترشيعات غري املالمئة، وعدم وضوح لوائح تنظيم اإلنرتنت، أو استخدامات املعلومات بصورة غري أخالقية، أو حدوث 

خلل بأنظمة األجهزة، جميع هذه التحديات وغريها يتطلب تحرك دويل ملواجهته. 

هناك بعض الجهود املبذولة يف هذا املجال يف تدريب النشطاء والصحفيني ومنظامت املجتمع املدين عىل حامية بياناتهم، 
ويف بعض األحيان متتد الجهود إىل نرش حمالت التوعية بني املواطنني حول خصوصية البيانات وحقوقهم املرتبطة برشوط 
االستخدام. ومؤخرا اتخذ االتحاد األورويب موقفا تجاه نقل بيانات سكان االتحاد وتحليلها خارج أراضيهم عرب رشكات دولية. 

مثال: 
الالئحة العامة حلماية البيانات العامة لالحتاد األوروبي

https://bit.ly/37EJMDQ
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علم البيانات 
Data Science

تعريف مخترص: 
املناهج  باستخدام  البيانات  قواعد  وتحليل  املعرفة  لتحصيل  معا  تتشابك  مرتابطة  مجاالت  يعتمد عىل  أكادميي  هو حقل 
لتحسني  توصيات  وتقديم  أسئلة  اإلجابة عن  أو  للمشكالت  لتقديم حلول  األعامل،  وإدارة  واإلحصاء  والرياضيات  العلمية 

ظروف املعيشة والعمل. 

أمثلة:
 

تحليل بيانات مستخدمي أوبر، وكشف االحتيال عىل بطاقات االئتامن، وتقسيم العمالء إىل رشائح باستخدام التعليم اآليل. 

نبذة مخترصة عن املصطلح: 
يعزز اعتامد علم البيانات اتخاذ قرارات أقرب إىل الصواب فيام يتعلق بالسياسات واالقتصاد والتعامل مع األزمات اإلنسانية، 
وبناء عليه فإن مساندة زيادة االعتامد عىل البيانات يف كل مناحي الحياة من شأنه املساعدة يف تنمية الدول الفقرية وإيجاد 

حلول ملشكالتها. 

ميكن  عليها  وبناء  وخدماتها،  منتجاتها  عىل  املضافة  القيمة  لزيادة  البيانات  من  االستفادة  واملؤسسات  الرشكات  تستطيع 
بأمناط كامنة  البيانات والخروج منها  أو محاولة فهم  لتطوير أعاملها واتخاذ قرارات بشأن توسعها،  إما  البيانات  استخدام 

متكنهم من فهم سلوكيات ومشاكل محددة. ويعتمد فهم البيانات عىل علم اإلحصاء بنوعيه الكمي والنوعي بدرجة كبرية.

ويتم استخراج البيانات من قطاعات وقنوات ومنصات متنوعة مبا يف ذلك الهواتف املحمولة ومواقع التواصل االجتامعي 
ومواقع التجارة اإللكرتونية واستطالعات الرعاية الصحية وعمليات البحث عىل اإلنرتنت. إن الزيادة يف كمية البيانات املتاحة 
قد فتحت املجال أمام علم البيانات والذي عادة ما يعتمد عىل البيانات الضخمة، والتي تساهم يف إنشاء أدوات تشغيلية 

أفضل يف جميع القطاعات.

يعد علم البيانات أحد أهم أسباب نجاح سياسات الرشكات والحكومات عىل حد سواء، وذلك ألن علم البيانات يعمل عىل 
تحسني مستوى اآلداء وتحقيق إيرادات أعىل، وبناء عليه عىل الرشكات والحكومات تكثيف اعتامدها عىل علم البيانات لرسم 
سياسات مبنية عىل أسس قوية. وعىل الرغم من أن االعتامد عىل البيانات ال يضمن الوصول إىل الطرق املثىل دوما، لكنه يعترب 

خطوة لتقليل تكلفة اتخاذ قرارات غري مدروسة ومدعمة بالرؤى املعتمدة عىل البيانات. 

وهناك العديد من املبادرات التعليمية عىل اإلنرتنت لتقديم دورات تدريبية إىل الشباب يف الدول النامية إلكسابهم املهارات 
األساسية لعلوم التعامل مع البيانات واإلحصاء والرياضيات وإدارة األعامل، وسوف يساهم ذلك يف توفري فرص عمل مطلوبة 

يف املستقبل. 

مثال:
 

مبادرة مليون مبرمج عربي

https://bit.ly/2MXuEt3
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التنقيب عن البيانات 
Data mining

تعريف مخترص:
 

عملية استخراج البيانات القابلة لالستخدام من مجموعة أكرب من البيانات الخام.

مثال:
 

التنبؤ مبرض السكري باستخدام التنقيب عن البيانات، والتنبؤ باألمراض الصحية باستخدام برنامج نيفي بايز، ونظام ترشيحات 
الفنادق بناًء عىل منوذج الرتشيحات املختلط.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
 

عىل الرغم من أن التنقيب عن البيانات يساعد الحكومات واملؤسسات يف اتخاذ قرارات مدروسة، فإنه ال يزال يفرض تحديات 
جديدة عىل صناع السياسات بتبني ترشيعات مناسبة توازن بني حامية البيانات وخصوصية األفراد والحفاظ عىل املصلحة 

العامة.  

هي عملية استخدام األدوات التحليلية إلجراء مسح واستكشاف مجموعات البيانات الضخمة، وقد يستخدم أكرث من برنامج 
يف الوقت نفسه تحليل البيانات. وينطوي استخراج البيانات عىل جمع البيانات وتخزينها بشكل فعال ومعالجتها بالربامج 
املناسبة، للتقسيم السليم للبيانات وتقدير احتامل وقوع األحداث املستقبلية، ويعتمد استخراج البيانات عىل خوارزميات 

رياضية معقدة. يُعرف استخراج البيانات أيضا باسم اكتشاف املعرفة يف البيانات. 

املثال، ميكن  واألبحاث. عىل سبيل  العلوم  مثل  البيانات يف مجاالت متعددة،  للتنقيب عن  التطبيقات  العديد من  وهناك 
للرشكات معرفة املزيد عن عمالئها وتطوير اسرتاتيجيات أكرث فاعلية تتعلق بوظائف األعامل املختلفة وبالتايل االستفادة من 
البيانات الرشكات واملؤسسات بأن تكون أقرب إىل هدفها واتخاذ  التنقيب عن  املوارد بطريقة أكرث مثالية، وكذلك يساعد 

قرارات أفضل. 

البيانات هي رشيان الحياة يف صنع القرار واملساءلة، وبناء عليه ميكن تبني تقنيات مامثلة الكتساب نظرة يف الوقت الحقيقي 
عىل رفاهية الناس ولتوجيه تدخالت املعونة للفئات الضعيفة. مع تضافر التنقيب عن البيانات يف مصادرها الجديدة مثل 
البيانات امللتقطة من األقامر الصناعية، ووسائل التواصل االجتامعي، ومحركات البحث، يجب أن تتخذ الحكومات قرارات 
أكرث مرونة وفعالية وقامئة عىل األدلة، وميكن أن تقيس بشكل أفضل التقدم املحرز يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف 

بطريقة شاملة وعادلة.

من جانب آخر، يجب حامية حقوق اإلنسان أثناء التنقيب عن الفرص التي توفرها البيانات الضخمة. عىل سبيل املثال، مبدأ 
الخصوصية واألخالقيات العامة واحرتام سيادة البيانات، وذلك يتطلب تقييم حقوق األفراد يف مقابل الفوائد االجتامعية، وبناء 
عليه يتعني عىل الحكومات تحقيق التوازن املطلوب بني حامية املعلومات واملصلحة العامة عرب إصدار ترشيعات جديدة 

تتوافق مع التطور التقني. 

مثال:
 برنامج اخلريطة الصحية

https://bit.ly/35r2ayz
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اإلعالن الرقمي 
Digital Advertising

تعريف مخترص:
هو شكل من أشكال التسويق الذي يستخدم اإلنرتنت لتوصيل رسائل التسويق الرتويجية للمستهلكني.

أمثلة:
 إعالنات )فيس بوك، ومحرك بحث جوجل، ومنصة يوتيوب(. 

نبذة مخترصة عن املصطلح: 
تفتح اإلعالنات الرقمية اآلفاق أمام الرشكات واملؤسسات يف الوصول إىل قطاعات عريضة من الجمهور املستهدف عرب الحدود، 
كام أنها تسمح بتواصل الرشكات الناشئة مع قطاعات محددة من املستهلكني ما مينحها فرص االنتشار واملساهمة اإليجابية 

يف حركة االقتصاد. 

الرقمية بهدف الوصول إىل العمالء املحتملني، والذين يقضون معظم أوقاتهم  تعتمد املؤسسات والرشكات عىل اإلعالنات 
بشكل متزايد يف البحث عن املنتجات والخدمات. وعادة ما تلجأ الرشكات إىل املنصات الكربى، مثل محرك البحث جوجل 
من  بحث  عملية  مليار   3.5 يوميا  يستقبل  جوجل  محرك  فإن  املثال،  سبيل  عىل  بوك.  فيس  االجتامعي  التواصل  وموقع 
املستخدمني، باإلضافة إىل أن الرشكات تعتمد عىل تحليل البيانات الستهداف املستهلكني املالمئني، وهو ما ال يتوفر يف معظم 
الوسائل التقليدية بالجودة نفسها، كام ميكن تتبع خطوات املستهلك التي تدفعه للرشاء الفعيل، وبناء عليه قياس العائد من 

االستثامر.   

ومؤخرا، استطاعت اإلعالنات الرقمية تخطي وسائل اإلعالم التقليدية يف تحقيق اإليرادات للمرة األوىل يف سابقة تؤكد أن 
ميزانيات التسويق سوف تقف يف صالحها خالل السنوات القليلة املقبلة، حيث متكنت عوائد اإلعالنات الرقمية من تخطي 
قيمة 100 مليار دوالر يف 2018، فنجد أن عمليات البحث عىل جوجل تزيد مبقدار 10٪ سنويا، وتشكل عمليات البحث عن 

املنتجات ٪35. 

تساعد اإلعالنات الرقمية يف متديد التجارة الدولية وتبادل الخدمات العابر للحدود، بعد متكن املؤسسات والرشكات الناشئة 
وتعديل  سلوكهم،  وأمناط  السكان  ثقافة  تناسب  التي  التخصيص  أساليب  باستخدام  بعينها  أسواق  استهداف  من  والكربى 
اإلعالنات بناء عليها وهو ما مل يكن متاح فيام مىض، وبذلك تتمكن الجهات املعلنة من التوسع يف أسواق جديدة وزيادة 
اإليرادات مام ينعكس باإليجاب عىل حالة االقتصاد، ومن شأن تلك اإلعالنات توفري النفقات للرشكات وحساب عائد االستثامر. 

اإلبداع  بقدر  أكرب  فئات  إىل  الوصول  يف  الكربى  الرشكات  مع  املساواة  قدم  عىل  الناشئة  الرشكات  تضع  الرقمية  اإلعالنات 
املستخدم يف إعدادات اإلعالنات التي تعكس جودة املنتجات والخدمات، مام يفتح آفاقا جديدة لزيادة أعداد تلك الرشكات 

والتي ميكن مع انتشارها تغطية قطاعات واسعة من السوق وتنشيط االقتصاد املحيل. 

مثال: 
هاينكن 

https://bit.ly/2Fz9C05
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الخدمات املرصفية 
الرقمية 

Digital Banking

تعريف مخترص:
  

هي رقمنة أو انتقال جميع األنشطة والربامج املرصفية التقليدية التي كانت متاحة يف السابق للعمالء داخل فرع البنك إىل 
اإلنرتنت. 

 

أمثلة: 
بنك ستارلنج، وبنك ريفولت، وبنك ماي بانك. 

نبذة مخترصة عن املصطلح: 
يشهد القطاع املرصيف تطورا تقنيا يفتح أمام املستخدمني فرصا جديدة لالختيار بني خدمات رسيعة وسهلة لتوفري أوقاتهم 
واالعتامد األقل عىل البنوك التقليدية، لكنه هذا التطور ميثل تهديدا لتلك البنوك ويدفعها إىل مزيد من االبتكار، ما يصب يف 

مصلحة األفراد. 

يقصد بالرقمنة البنكية إمكانية استخدام عمالء البنوك اإلنرتنت إلجراء الخدمات املرصفية الرقمية وجميع أنشطتها وبرامجها 
ووظائفها. ويرتبط املفهوم بأمتتة كل عمليات الواجهة األمامية والخلفية وربطهام بحيث يتم االستغناء عن العنرص البرشي 

يف تلك العمليات جميعها. 

الحديثة لتحسني تجربة  التقنيات  البيانات الضخمة وتبني جميع  الرقمية عىل تقنية تحليالت  وتعتمد الخدمات املرصفية 
العميل، ولن يتم إطالق مصطلح البنك الرقمي إال يف حالة أمتتة جميع الوظائف البنكية، وتيسري واجهة مستخدم سهلة متكن 

العمالء من إجراء جميع العمليات املمكنة من خالل االنرتنت بأنفسهم دون الحاجة ألي مساعدة. 

يتزايد عىل املستوى الدويل االهتامم بتقديم خدمات مرصفية رقمية، ألن التطور التقني أتاح حلول موفرة أمام املستخدمني 
جعلت البنوك التقليدية يف منافسة مستمرة وتهديد من الالعبني الجدد يف القطاع املرصيف وكذلك العمالت الرقمية، وبناء 

عليه يجب ابتكار حلول عملية لرقمنة البنوك.  

يشكل االستثامر يف مجال الخدمات املرصفية دافعا تنافسيا لتقديم خدمات متطورة وتحسني تجربة العمالء، وهو ما يدفع 
البنوك لالعتامد عىل تحليل البيانات وواجهة تطبيقات املستخدم لالستجابة ملتطلبات السوق واستكشاف عامل الرقمنة الكامل.

مثال: 
ملاذا تعتبر اخلدمات املصرفية الرقمية فريدة في أفريقيا

https://bit.ly/2ZRebfv
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الهوية الرقمية 
Digital identity 

تعريف مخترص: 
هي مجموعة من املعلومات عن فئة معينة تستخدمها أنظمة الحاسب لتمثيل شخص أو مؤسسة أو تطبيق أو جهاز خارجي.

أمثلة:
 

اسم املستخدم وكلامت الرس، وتاريخ امليالد، ورقم الهوية، ورقم رخصة القيادة. 

نبذة مخترصة عن املصطلح: 
يساهم االعتامد عىل تقنية الهوية الرقمية يف مكافحة الجرائم اإللكرتونية. كام يسمح بزيادة  فرص االستثامر عرب اإلنرتنت، 
وذلك ملساعدته يف ترسيخ الثقة بني العمالء والرشكات واملؤسسات، ما من شأنه تحقيق انتعاش اقتصادي أكرب بني الدول 

املعتمدة عليه.

تستخدم  الهوية الرقمية كمكافئ للهوية الحقيقية لشخص أو كيان )مثل رشكة أو وكالة حكومية(، تستخدم عىل اإلنرتنت 
لتحديد هوية األفراد يف االتصاالت أو املعامالت عرب الحاسب واألجهزة الشخصية الذكية. وتعترب الهوية الرقمية عبارة عن 
تجميع معلومات عن األفراد يف شكل رقمي، مثل تاريخ امليالد أو ما يحبه الشخص وما ينفر منه، ويتم تجميعها من نشاط 

األفراد الرقمي.  

وميكن تقسيم املعلومات التي تشكل الهوية الرقمية إىل فئتني عريضتني. أوال سامت رقمية وأنشطة رقمية. وتتعلق السامت 
الرقمية مبعلومات مثل تاريخ امليالد والتاريخ العالجي، وبطاقة الهوية الشخصية ورخصة القيادة وما شابهها، أما األنشطة 

الرقمية فتتضمن التعليقات عىل مواقع التواصل االجتامعي والصور ومقاطع الفيديو ومدخالت البحث.

تزداد أهمية الهوية الرقمية مع التطور التقني وزيادة استخدام اإلنرتنت يف العمليات املرصفية، وتحتاج الدول واملؤسسات 
الكربى إىل التأكد من هوية األفراد واملؤسسات التي يعملون معها لضامن مزيد من األمان، ولزيادة معدالت الثقة يف التعامل 
التجارة  يف  املستخدمني  ثقة  وكذلك  املستخدمني،  إىل  والوصول  التجاري  التبادل  حركة  تنشيط  شأنه  من  ما  اإلنرتنت  عىل 

اإللكرتونية وحجز وطلب الخدمات عن بعد. 

الجرائم اإللكرتونية دون اإلرضار  املنظامت يف مكافحة  الرقمية قادرة بشكل متزايد عىل مساعدة  الهوية  وأصبحت حلول 
وتقديم  العمالء  استهداف  سهولة  الرقمية  الهوية  تقينة  عىل  االعتامد  مزايا  من  العمالء،  مع  واملؤسسات  الرشكات  بعالقة 

خدمات أفضل لهم يف أوقات وجيزة. 

مثال: 
الهوية الرقمية في الدول النامية

https://bit.ly/2NdkiFV
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األسواق الرقمية  
Digital marketplace

تعريف مخترص: 
هو نوع من مواقع التجارة اإللكرتونية حيث يتم توفري معلومات عن املنتج أو الخدمة من ِقبل جهات خارجية متعددة 

)األطراف الثالثة(، يف حني تتم معالجة املعامالت بواسطة مشّغل السوق. 

مثال:
Amazon, eBay, Walmart, Etsy, Alibaba.com, Google Express

نبذة مخترصة عن املصطلح:
 تعد األسواق عرب اإلنرتنت مفيدة لربط املشرتي والبائع، وهي مفيدة أيضا ألنها تتعامل مع عمليات الدفع ومعالجة أي أوامر، 
مام يضيف مستوى من األمان للمستهلكني ومساعدة البائعني. بشكل عام، ستتدخل األسواق عرب اإلنرتنت أيضا بعد الرشاء 

إذا كانت هناك مشكلة تحتاج إىل حل.

ترتبط األسواق الرقمية بتشبيك عروض الرشكات ومتطلبات املستهلكني عىل منصات مختصة بالتجارة اإللكرتونية، فهي تتيح 
العثور عىل ما  املنصات من جهة أخرى املشرتين يف  يريدون تسويقها وتساعد  التي  أو خدماتهم  للبائعني نرش منتجاتهم 
يبحثون عنه. ويف هذه املعادلة تلعب املنصة دورا يف تحديد ما يعرض عىل كل مستهلك بناء عىل تحليل لسلوكياته الرشائية 
واحتياجاته املتوقعة واألسعار التي يبحث يف إطارها، ومواسم الرشاء املختلفة، لذا فإن األسواق اإللكرتونية تتمتع بجانب ال 

بأس به من التعقيد.

جميع الرشكات لديها مخزون أو قامئة من املنتجات والخدمات املعروضة للبيع، قد يكون لدى الرشكة موقع اإلنرتنت الخاص 
املخزون هذه ويقومون  البائعون جميع معلومات  يأخذ هؤالء  اإلنرتنت،  بها مع رسد مخزونها هناك. ولكن يف سوق عرب 
بتحميلها إىل موقع الجهة الخارجية. ميكن أن يُحوِّل أساسا مرشوعا تجاريا محليا صغريا إىل رشكة ذات امتداد وطني أو حتى 
دويل. تصبح منتجات البائعني متاحة للرشاء لجميع عمالء السوق، ومقابل جمهور أكرب، يدفع البائعون اآلخرون رسوما إىل 

املوقع اإللكرتوين الشامل.

متثل أكرب 15 منصة إلكرتونية 2.6 تريليون دوالر يف القيمة السوقية يف جميع أنحاء العامل. وتعمل هذه النامذج التجارية التي 
تعتمد عىل التقنية عىل إعادة تعريف مستقبل املنتجات والخدمات من خالل ربط املشرتين بالجهات البائعة عرب الحدود. 
ويتعلق األمر كله مبطابقة العرض والطلب، حيث إنه يتيح للبائعني عرض املنتجات التي يريدون بيعها، ويساعد املشرتين يف 
العثور عىل ما يبحثون عنه، يساعد ذلك يف تحديد املنتجات والخدمات التي سيتم عرضها عىل أساس سلوك الرشاء والسعر 

وسمعة البائعني ومواسم الرشاء. 

 eBay األسواق الرقمية تساعد عىل توفري فرص عمل وتنشيط التجارة عىل شبكة اإلنرتنت. عىل سبيل املثال، بدأت منصة
املنصات بسبب  الكتب، وكربت هذه  ليموزين، وأمازون مع  املنتجات، وUber بتطبيق مشاركة سيارات  بيع  بالرتكيز عىل 

تأثريات التشبيك داخلها، ومتكنت من تحقيق االستفادة لكل من البائع واملشرتي.

مثال: 
صعود اقتصاد السوق الرقمي

https://bit.ly/2umTiwX
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الرقمي األصيل
Digital Native

 

تعريف مخترص: 
هو شخص مولود أو نشأ خالل عرص التقنية الرقمية وهو عىل دراية كبرية بأجهزة الحاسب واإلنرتنت منذ سن مبكرة.

أمثلة: 
 

األطفال، واملراهقني، وطالب الجامعات. 

نبذة مخترصة عن املصطلح:
وجود مثل هذا الجيل هو عامل أسايس لتطويع التقنية وتعميمها يف جميع مناحي الحياة، وبالتايل ميكن استخدام التقنية يف 
التعليم وسوق العمل، بل وأيضا من املمكن أن يساعد هذا الجيل يف خلق مزيد من التقدم التقني كونهم عىل دراية بكافة 

النواحي التقنية.

املواطنون الرقميون نشأوا عىل استخدام التقنية وأجهزة الحاسب يف سن مبكرة، ويعتربون التقنية جزءا ال يتجزأ ورضوريا 
من حياتهم. يُعترب العديد من املراهقني واألطفال يف العامل اليوم عموما من الرقميني األصليني، ألنهم يتواصلون ويتعلمون 
بشكل أسايس عرب أجهزة الحاسب والرسائل النصية. وعىل عكس الرقميني األصليني، فإن املهاجرين الرقميون هم األفراد الذين 

اضطروا إىل التكيف مع لغة التقنية الجديدة.

أصبحت فكرة الرقميني األصليني شائعة بني املعلمني وأولياء األمور، الذين وقع أطفالهم ضمن تعريف الوطن الرقمي. يف 
سياق األعامل التجارية، اعتُمد املواطن الرقمي باعتباره وسيلة جديدة ومربحة بني قطاعات املستهلكني يف حمالت التسويق، 
وبناء عليه تم اقرتاح العديد من االسرتاتيجيات لجذب انتباه الرقميني األصليني، والتي كان بعضها يف األساس تسويقيا ويعتمد 

عىل وجود بعض الكلامت الطنانة.

التقنية، تسعى الرشكات واملؤسسات يف الدول املتقدمة إىل  مع توسيع شبكات املحمول وتوسيع نطاق استخدام األدوات 
االستفادة من أسواق الدول النامية ذات التعداد الضخم، حيث تعد أسواق الدول النامية والناشئة جاذبة ملصنعي األجهزة 
الذكية واألدوات التقنية الحديثة التي تناسب الدخول املنخفضة هناك. كام ينبغي عىل صناع السياسات توفري التدريب الالزم 

واملعدات املناسبة التي تساعد الشباب عىل فهم كيف ميكن لهذه التقنية تحسني حياتهم دون التعليم والتدريب.

يف الوقت نفسه، من املمكن أن يساعد ذلك الجيل عىل انتشار التقدم التقني بشكل هائل، كام أنه يساعد الرشكات العاملة 
يف السوق سواء كان محليا أو دوليا عىل الرتويج لخدماتها وسلعها من خالل الفضاء اإللكرتوين بشكل أكرث سهولة، مام ينعكس 

عىل التعاون اإلمنايئ والدويل بشكل أكرث إيجابية.

مثال: 
املواليد الرقمية والفجوة الرقمية: التحليل وجهة نظر لدراسة الناشئة

https://bit.ly/2MY0hmC
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الحوسبة السحابية 
Cloud computing

تعريف مخترص:
 عملية تخزين البيانات والخدمات والربامج أو تشغيلها ليس عىل جهاز حاسب، ولكن عىل الخوادم التي ميكن أن توجد يف 

أي مكان بالعامل. 

مثال:
Dropbox, Google-Drive, YouTube, E-Mail, Google Chrome OS 

نبذة مخترصة عن املصطلح:
مل يعد من الرضوري تثبيت البيانات والربامج عىل جهاز الحاسب، ولكن ميكن تخزينها وتشغيلها مركزيا باستخدام اإلنرتنت. 
وبهذه الطريقة، ميكن الوصول إىل الخدمات املعقدة باستخدام أجهزة أكرث فعالية من حيث التكلفة، ما من شأنه تسهيل 

التبادل والتعاون بني الرشكات واملؤسسات عىل املستوى الدويل.

تحرر الحوسبة السحابية البيانات والربامج من قيد الحفظ عىل األجهزة، مام يتيح تخزينها أو تشغيلها عىل خادم بعيد. وميكن 
للمستخدمني الوصول إىل الشبكة السحابية عىل اإلنرتنت، لذلك أينام كانت هناك تغطية للشبكة، تتوفر إمكانية الوصول إىل 
البيانات والتطبيقات املستندة إىل مجموعة النظراء. وتعد األجهزة الذكية هي كل ما يحتاجه املستخدم للقيام مبهام معقدة، 
ألن األجهزة والربمجيات الالزمة متصلة بالسحابة، مام يعني أن املستخدمني ال يضطرون إىل تحديث الربامج أو توفري نسخ 

احتياطية منها ألن البيانات محمية من الضياع. 

الذين  املستخدمني  يجعل  السحايب  التخزين  أن  من  قلقون  ألنهم  السحابية  الخدمات  البيانات  دعاة حامية  بعض  وينتقد 
يقومون بتحميل البيانات إىل خوادم خارج املوقع يتخلون عن التحكم يف معلوماتهم. ومن وقت آلخر تم الكشف عن ثغرات 
يف أمن مختلف الخدمات السحابية. نظرا ألن قوانني حامية البيانات تختلف من بلد إىل آخر، حيث متنح بعض الحكومات 
سلطاتها حقوق وصول واسعة النطاق، يحتاج مقدمو الخدمات السحابية إىل التفكري بعناية يف تحديد موقع الخوادم الخاصة 
بهم. هناك مشكلة أخرى وهي أن الحوسبة السحابية تعتمد عىل اإلنرتنت لنقل البيانات، والتي قد تكون مكلفة للغاية يف 

الحاالت التي ال توجد فيها أسعار ثابتة لخدمات اإلنرتنت.

تتيح التطبيقات املستندة إىل مجموعة النظراء لألجهزة الفعالة من حيث التكلفة استخدام الخدمات التي تتطلب معالجني 
املعلومات  بتقنية  قليلة  معرفة  إىل  املستخدمون  يحتاج  لذلك  للغاية،  بديهية  وظائفها  تكون  ذلك،  إىل  باإلضافة  كثريين. 
واالتصاالت لتشغيلها. لهذا السبب، تفتح الحوسبة السحابية فرصا هائلة لتوفري الخدمات واألدوات التي قد ال تكون متاحة 

لألفراد أو حتى ملنظامت التعاون اإلمنايئ والدويل بأنفسهم.

مثال:
 TRIMS - خدمة ويب ملكافحة الفساد

https://bit.ly/35sqrnR
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الخصوصية الرقمية 
Digital Privacy

تعريف مخترص:
هي حامية البيانات التي تتعلق بحق األفراد يف تقرير كيفية استخدام بياناتهم، وكيفية الحفاظ عىل خصوصيتهم، وكيفية 

حامية أنفسهم من سوء استخدام بياناتهم )عىل سبيل املثال من قبل الرشكات أو الحكومات(.

أمثلة: 
الصحافة  يف  الرقمي  املصدر  وحامية  الفيسبوك،  يف  الخصوصية  وإعدادات  اإللكرتوين،  الربيد  وتشفري  املراسالت،  خصوصية 

االستقصائية.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
تعد حامية البيانات أمرا حيويا عند العمل مع الصحفيني واملبلغني يف مشاريع مكافحة الفساد. عىل سبيل املثال، تعد البيانات 
الصحية شديدة الحساسية ملا تحويه من معلومات خاصة باملرىض. كام ميكن أن ينقذ اقتصاد البيانات وعدم الكشف عن 
هويتها األرواح. عىل سبيل املثال، منع التحديد املنتظم لألهداف يف حاالت الرصاع أو اإلبادة الجامعية. يف التعاون الدويل، 

يجب فهم حامية البيانات كجزء ال يتجزأ من اسرتاتيجية حقوق اإلنسان.
يف عام 1970، تبنت والية هيس الفيدرالية األملانية أول قانون لحامية البيانات يف العامل. ويف عام 1983، تم تضمني الحق 
الثالث ويف محاولة لحامية املواطنني من  الرايخ  يف تقرير املصري يف قانون أملانيا األسايس استجابة للدروس املستفادة بعد 
واملزيد من  املزيد  بتجميع  الخاصة  الرشكات  تقوم  بوك،  الذكية وفيس  للهواتف  الحديث  العرص  ذلك، يف  الشمولية. ومع 

البيانات الشخصية، والتي أصبحت الحكومات يف جميع أنحاء العامل أكرث قدرة عىل الوصول إليها. 
ويتطلب الحصول عىل هذا الوصول يف العادة االمتثال إلجراءات تطبيق القانون املحددة، ولكن يتم أيضا استخدام البيانات يف 
بعض األحيان بدون أي أساس قانوين. عىل سبيل املثال، البيانات التي تجمعها الحكومات لقمع جامعات املعارضة. ويُساعد 
التقدم التقني يف حامية البيانات، حيث مُتكن تقنيات التشفري وإخفاء الهوية كاشفي قضايا الفساد من نقل املعلومات إىل 
هيئات مكافحة الفساد دون تحديد هويتهم، وميكن للحركات االجتامعية تنظيم نفسها عىل منصات مثل Rise up، كام ميكن 

للصحفيني حامية اتصاالتهم.
تشمل املرشوعات ذات الصلة تدريب الصحفيني واملجموعات األخرى املعرضة للخطر عىل كيفية استخدام أدوات حامية 
البيانات. ومتيل مشاريع التعاون اإلمنايئ والدويل نفسها أيضا إىل تجميع البيانات الشخصية، وإذا كان الترشيع الوطني ال يوفر 
حامية كافية لهذه املعلومات، فيجب أن يراعي الفاعلون يف التعاون الدويل حقوق اإلنسان والقيم األخالقية يف سياق حامية 

البيانات.
وتبدأ حامية البيانات عند جمعها وفقا ملبدأ اقتصاد البيانات، ويتعني عىل جامعي البيانات استئذان املستخدمني عن البيانات 
املطلوبة لتقديم الخدمات لهم، وعن موافقتهم عىل مشاركة تلك املعلومات مع أطراف ثالثة، وأيضا عن السامح لهم بتحليل 
تلك البيانات ألغراض مختلفة عن تقديم الخدمات، ويجب عليهم تعريف املستخدمني عن كيفية تحليل البيانات واالحتفاظ بها.  
يعرض  أن  املمكن  البيانات من  تلك  تحليل  فإن  للمستخدمني،  الهامة  املميزات  العديد من  الضخمة  البيانات  توفر  وبينام 
املستخدمني للكشف عن هوياتهم عىل الرغم من إخفائها، من خالل استخالص النتائج حول األفراد من قواعد بيانات مختلفة. 

لذلك يجب اتخاذ االحتياطات الفنية والتنظيمية لضامن تخزين البيانات الحساسة املحتملة بشكل صحيح وآمن.

مثال:
 وسائل اإلعالم وحقوق اإلنسان واحلكم الرشيد

https://bit.ly/35nmCA9
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الحقوق الرقمية 
Digital rights 

تعريف مخترص:
الوصول إىل أجهزة  أو  الرقمية واستخدامها وإنشائها ونرشها  الوسائط  بالوصول إىل  له  التي تسمح  هي حقوق املستخدم 

الحاسب أو األجهزة اإللكرتونية األخرى أو شبكات االتصاالت واستخدامها.

أمثلة:
 

حقوق الوصول املجاين إىل اإلنرتنت، وحرية التعبري عىل اإلنرتنت، والخصوصية عىل اإلنرتنت.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
حيثام ال تُحرتم الحقوق الرقمية، ال ميكن تحقيق أهداف التعاون اإلمنايئ املتمثلة يف إرساء الدميقراطية وحرية التعبري.

املبادئ  الرقمية  الحقوق  قانونية جديدة، وتوفر  الرقمنة تتطلب أطر  التي تطرأ عىل املجتمع من خالل  الكثرية  التغيريات 
تطبيق  ضامن  إىل  وتهدف  اإلنسان.  لحقوق  العاملي  اإلعالن  عىل  معتمدين  الصدد،  هذا  يف  املطلوبة  املعيارية  التوجيهية 
الحقوق نفسها عىل اإلنرتنت كام هو الحال يف وضع عدم االتصال، بحيث ميكن لألفراد التواصل مع بقية العامل والتعبري عن 

آرائهم واملشاركة يف التعليم وتبادل املعرفة والتجارة.

البيانات والخصوصية والحق يف  التجمعات وحامية  التعبري وتكوين  بالرقمنة هي حرية  تتأثر بشدة  التي  اإلنسان  حقوق 
الرقمنة  الحقوق إىل أن تكون محمية يف سياق رقمي. لكن  اللغات وحامية املستهلك. كذلك تحتاج هذه  التعليم وتعدد 
الجهات  لذلك يطالب عدد من  اإلنرتنت،  إىل  بالوصول  املتعلقة  املثال  الجديدة، عىل سبيل  الحقوق  تعريف  أيضا  تتطلب 

الفاعلة باعتامد ترشيع منفصل للحقوق الرقمية.

مع استمرار الرقمنة عىل قدم وساق، تنشأ مشاكل جديدة يجب أن تكون موضوع نقاش عام، ألن  مصطلح "الحقوق الرقمية" 
يرتبط ارتباطا وثيقا بحرية اإلنرتنت.

العديد من الدول. يف الصني، يخضع اإلنرتنت لرقابة صارمة. يف مرص أو اململكة  الرقمية يف حالة غري مستقرة يف  الحقوق 
العربية السعودية، ميكن أن تؤدي تغريدة حرجة إىل عقوبة بالسجن. ميكن للتعاون اإلمنايئ أن يعمل عىل حامية الحقوق 
الرقمية لألشخاص بشكل أكرث فاعلية. عىل سبيل املثال، من خالل الرتويج ملبادرات التأسيس القانوين للحقوق الرقمية أو 

املشاركة يف النقاش الدويل حول الحقوق الرقمية. 

ميكن أن تساعد هذه التدابري يف ضامن عدم إساءة استخدام البنية التحتية لتقنية املعلومات واالتصاالت املنشأة حديثا من ِقبل 
جهات فاعلة معينة ألغراض املراقبة أو مامرسة الرقابة. فالتقنية ليست محايدة وميكن أن تخلق تبعيات جديدة متاما )أخالقيات 

الخوارزميات(، وال يزال هناك ندرة يف األمثلة الجيدة لرشوط اإلطار القانوين الفعال لحامية الحقوق الرقمية واملطالبة بها.

مثال:
“Click Rights” حملة من أجل احلقوق الرقمية،

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

https://bit.ly/2undY83
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األمان الرقمي 
Digital Security

تعريف مخترص:
هي حامية الشخصية الرقمية للشخص، ألنها متثل الهوية املادية عىل الشبكة التي تعمل بها أو خدمة اإلنرتنت املستخدمة.

أمثلة:
برامج مكافحة الفريوسات، أجهزة مثل رمز USB ذيك يعتمد عىل البطاقة، أو بطاقة SIM يف هاتفك الذيك، أو الرشيحة اآلمنة 

يف بطاقة الدفع.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
األمان الرقمي أصبح حتمي يف الفرتة األخرية مع تطور التقنية وانتشارها، ومع تزايد احتاملية اخرتاق البيانات والحصول عليها 

مع اختالف أهميتها، تسعى الدول إىل إنشاء أمان رقمي لفضائها االلكرتوين منعا لحدوث أي اخرتاقات.

تعمل التقنية الرقمية عىل تغيري الطريقة التي يعمل بها املجتمع والطرق التي يعيش بها األفراد. كل يوم، هناك طرق جديدة 
للعمل واللعب، وأساليب جديدة للتفاعل بني املستخدمني وبعضهم البعض. مع منو البصامت الرقمية لألفراد بشكل كبري، يتم 
تكوين الهوية الخاصة بهم عىل اإلنرتنت، ويعترب األمن الرقمي هو حامية هذه الهوية عرب اإلنرتنت، كام أنه يشمل األدوات 

التي ميكنك استخدامها لتأمني الهوية.

تتضمن هذه األدوات التي ميكن استخدامها لحامية الهوية برامج مكافحة الفريوسات وخدمات الويب والقياسات الحيوية 
 SIM ذيك يعتمد عىل البطاقة، أو بطاقة USB واألجهزة الشخصية اآلمنة التي يستعملها الفرد بشكل يومي، و أجهزة مثل رمز
يف الهاتف الذيك، أو الرشيحة اآلمنة يف بطاقة الدفع اإللكرتوين، أو منفذ ePassport هي أجهزة أمان رقمية ألنها متنحك حرية 

االتصال والسفر والتسوق والعمل باستخدام الهوية الرقمية بطريقة مريحة وآمنة.

يعد تطوير سياسات األمان الرقمي مجاال يحظى باهتامم عاملي كبري، وتعمل العديد من الدول بنشاط عىل إنشاء سياسات 
أمان رقمية إلدارة البنية التحتية للمعلومات الهامة وأنظمتها األساسية، كام وضعت العديد من الدول املتقدمة سياسات أمنية 
رقمية شاملة تهدف إىل إنشاء هياكل أمنية وطنية فعالة ورشاكات دولية، وتعمل الدول النامية أيضا عىل وضع سياسات وأطر 

خاصة باألمن الرقمي، وهذه الدول يف وضع ميكنها من االستعانة بالدروس املستفادة يف املناطق املتقدمة. 

مثال: 
كلمات املرور وتسجيل الدخول بعاملني 

https://bit.ly/2SS6aoU
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الرقمنة 
Digitization

تعريف مخترص:
تحويل املعلومات التمثيلية بأي شكل )نص، صور، صوت، إلخ( إىل منوذج رقمي باستخدام أجهزة إلكرتونية مناسبة )مثل 

املاسح الضويئ أو رشائح الحاسب املتخصصة( بحيث ميكن معالجة املعلومات وتخزينها ونقلها عرب دوائر رقمية.

أمثلة:
 مسح صورة ضوئية إلنشاء ملف رقمي أو تحويل تقرير ورقي إىل ملف رقمي مثل pdf، أو إدخال قامئة ورقية إىل تطبيق 

رقمي مثل إكسيل، أو تسجيل عرض تقدميي أو مكاملة هاتفية بتحويل الصوت إىل ملف رقمي.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
الرقمنة )التحول الرقمي( لها دور مهم سواء عىل املستوى االقتصادي أو االجتامعي، ألنها اقتصاديا تحسن من وضع الرشكات 

واملؤسسات وتسهل من أعاملها، واجتامعيا ميكن استخدامها يف العديد من املميزات التي تيرس من الحياة اليومية.
تعمل رقمنة املعلومات عىل تسهيل الحفاظ عليها والوصول إليها ومشاركتها. عىل سبيل املثال، قد يكون الوصول إىل املستند 
التاريخي األصيل متاحا فقط لألفراد الذين يزورون موقعه الفعيل، ولكن إذا كان محتوى املستند رقميا، فيمكن إتاحته لألفراد 

يف جميع أنحاء العامل. هناك اتجاه متزايد نحو رقمنة البيانات التاريخية والثقافية الهامة.
ميكن ترقيم النصوص والصور بشكل مشابه: يلتقط املاسح الضويئ صورة )والتي قد تكون صورة للنص( ويحولها إىل ملف 
صورة، مثل صورة نقطية. يحلل برنامج التعرف الضويئ عىل األحرف صورة نصية للمناطق املضيئة واملظلمة من أجل تحديد 
كل حرف أبجدي أو رقم، ويقوم بتحويل كل حرف إىل رمز، وتستخدم رقمنة الصوت والفيديو واحدة من العديد من عمليات 
التي يتم فيها تغيري إشارة تناظرية متغرية باستمرار، دون تغيري محتواها األسايس، إىل  الرقمية  التناظرية إىل  التحويل من 

إشارة رقمية. 
الفوائد أولها زيادة اإليرادات، وانخفاض  التحول الرقمي عىل عمل األفراد، ولكنه سيؤدي غالبا إىل عدد من  يختلف تأثري 
تكاليف التشغيل، وأيضا تحسني رضا العمالء، لذلك تعترب جميع مزايا الرقمنة ذات قيمة، ألنها ميكن أن تعزز قبضة رشكتك 

عىل السوق ومواصلة النمو.
برزت الرقمنة يف السنوات األخرية كمحرك اقتصادي رئييس يرسع النمو ويسهل خلق فرص العمل. يف البيئة الحالية لالقتصاد 
العاملي البطيء، ميكن أن تلعب الرقمنة دورا مهام يف مساعدة صناع السياسة عىل تحفيز النمو االقتصادي والعاملة، ومع 
ذلك، فإن تأثري الرقمنة حسب البلد والقطاع غري متساو، حيث تتمتع االقتصادات املتقدمة بفوائد منو اقتصادي أعىل بنسبة 
25 يف املائة تقريبا، عىل الرغم من أنها متيل إىل التخلف عن االقتصادات الناشئة يف خلق فرص العمل بهامش مامثل. ميكن 
لواضعي السياسات االستفادة من هذه اآلثار املختلفة للرقمنة من خالل ثالثة تدابري رئيسية، أوالً، ينبغي عليهم إنشاء خطط 
الرقمنة للقطاعات املستهدفة التي يرغبون يف زيادة تأثري الرقمنة فيها. ثانياً، ينبغي أن يشجعوا تطوير القدرات والعنارص 
التمكينية الالزمة لتحقيق خطط الرقمنة هذه. أخريا، يجب عىل صانعي السياسات العمل بالتنسيق مع الصناعة واملستهلكني 
الرقمية  الخدمات  استخدام  زيادة  املعلومات واالتصاالت يشجع عىل  لتقنية  بيئي شامل  الحكومية إلنشاء نظام  والهيئات 

واالستفادة منها.

مثال:
 

تأثير الرقمنة على النمو االقتصادي في الهند

https://bit.ly/2FrfBUg
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التجارة اإللكرتونية 
E-commerce

تعريف مخترص:
هي عملية رشاء أو بيع السلع أو املنتجات أو الخدمات عرب اإلنرتنت.

أمثلة:
.Amazon ،Flipkart ،Shopify ،Myntra ،Ebay ،Quikr ،Olx

نبذة مخترصة عن املصطلح:
تتخطى التجارة اإللكرتونية حاجز املكان، كام أنها تجعل املشرتين يتسوقون ويحصلون عىل الخدمات والسلع دون التقيد 
باملسافات أو العمالت، وعىل الجانب اآلخر يساعد مقدمي الخدمات والسلع عىل عرض منتجاتهم لجمهور أكرب ويف نطاق 

أوسع.

عىل الرغم من أن معظم األفراد يعتقدون أن التجارة اإللكرتونية تعترب من األعامل التجارية للمستهلكني، فإن هناك العديد 
من أنواع التجارة اإللكرتونية، وتشمل تلك األنواع املزاد، والخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت، والحصول عىل التذاكر عرب اإلنرتنت، 

واملحافظ اإللكرتونية، كام أنه يف اآلونة األخرية  توّسع منو التجارة اإللكرتونية ليشمل املبيعات باستخدام األجهزة املحمولة.
وشهدت التجارة اإللكرتونية منوا هائال خالل العقد املايض نظرا ألن اإلنرتنت أصبح راسخا يف التعامالت اليومية لألفراد، تستمر 
التجارة اإللكرتونية يف النمو وتستفيد الرشكات من ذلك. يف أوائل عام 2000، كان الكثري من الناس يشككون يف تسليم تفاصيل 
الحايل طبيعية،  الوقت  اإللكرتونية يف  التجارة  املعامالت من خالل  اإلنرتنت، ولكن أصبحت  تاجر تجزئة عرب  بطاقاتهم إىل 
Skrill عىل  و   Worldpay و Paypal املوثوقة مثل  الخارجية  الدفع  وأنظمة  والتشفري   SSL وساعدت عىل ذلك شهادات

تحسني ثقة الناس يف التجارة اإللكرتونية.

العامل  للبائعني واملشرتين االلتقاء يف  امتدادا عامليا، ألنها تزيل حاجز املكان، واآلن ميكن  للبائعني  التجارة اإللكرتونية  توفر 
االفرتايض، دون إعاقة املوقع. تؤدي التجارة اإللكرتونية إىل خفض تكلفة املعاملة بشكل كبري، ألنه تلغي التكاليف الثابتة التي 
يتم إنفاقها يف املخازن ومنافذ البيع يف املتاجر التقليدية، وهذا يتيح للرشكات االستمتاع بهامش ربح أعىل بكثري، فهو يوفر 
تسليم رسيع للبضائع مع القليل من الجهد من جانب العميل. يتم معالجة شكاوى العمالء أيضا برسعة. كام يوفر الوقت 
والطاقة والجهد للمستهلكني والرشكة عىل حد سواء، ميزة أخرى رائعة هي الراحة التي تقدمها حيث ميكن للعميل التسوق 
عىل مدار اليوم، ألن املوقع يعمل يف جميع األوقات، وال يوجد لديه ساعات عمل مثل املتجر، كام تتيح التجارة اإللكرتونية 

للعميل ولألعامل االتصال مبارشة دون أي وسطاء.

مثال:
 

التجارة اإللكترونية وتطور الدول

https://bit.ly/35qhUla
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الحكومة اإللكرتونية  
E-Government

تعريف مخترص:
هي عملية استخدام التقنيات الرقمية يف الحكومة واإلدارة لتشكيل عمليات صنع القرار وإجراءاته وتفاعالته بفاعلية بني 

القطاع العام واملجتمع املدين والجهات الفاعلة يف القطاع الخاص بطريقة أكرث شفافية.

أمثلة:
 

طلبات مدعومة رقمياً للوثائق الرسمية أو تقدميها )مثل بطاقات الهوية، وتسجيل السيارات، واإلقرارات الرضيبية(، وحوار 
املواطن التابع للحكومة االتحادية األملانية، والتشاور العام عرب اإلنرتنت.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
تحسني  إىل  وتؤدي  الخاص،  القطاع  يف  الفاعلة  والجهات  املدين  واملجتمع  الحكومة  بني  الحوار  اإللكرتونية  الحوكمة  تعزز 
اإلمنايئ  التعاون  وتعزيز هدف  شفافية  أكرث  أنشطتها  وجعل  الحكومة،  أداء  وتحسني  املساءلة،  وآليات  السياسية  املشاركة 

املتمثل يف الحكم الرشيد.

يف املايض، كانت "الحوكمة اإللكرتونية" تتلخص يف استخدام النهج القائم عىل اإلنرتنت لجعل الخدمات العامة واإلدارة أكرث 
كفاءة وسهولة يف االستخدام، واالعتامد عىل الوسائط الرقمية لتحسني عمليات الحوكمة واإلدارة، لكن ميكن للتقنيات الرقمية 
الدول  الفاعلة من غري  الجهات  تستطيع  الجديدة، حيث  الرقمية  واألدوات  اإلنرتنت  باستخدام  نفسه،  الحكم  تغيري  اليوم 
املشاركة عىل نطاق واسع ومبارش يف العمليات السياسية أكرث من أي وقت مىض. وتؤدي الحوكمة اإللكرتونية إىل قدر أكرب من 

الشفافية والالمركزية واملرونة، وتبسيط التعامالت بني القطاع العام واملجتمع املدين والقطاع الخاص.

مثال جيد عىل ذلك يأيت من الربازيل، حيث تم تطوير قانون اإلنرتنت األول يف العامل مبشاركة مجموعة واسعة من الجهات 
الفاعلة، مبا يف ذلك مستخدمي اإلنرتنت من القطاع الخاص، ومنظامت املجتمع املدين، والرشكات الكربى.

يف السنوات األخرية، أصبح األفراد يف الدول النامية أكرث رصاحة يف مطالبهم مبزيد من الشفافية واألشكال األكرث موثوقية من 
الحكومة، والسعي للحصول عىل رأي يف الحياة العامة. عىل سبيل املثال، يف املشاريع التي تديرها الجمعية األملانية للتعاون 
العامة وتحديث اإلدارة ومكافحة الفساد وتعزيز  الدويل )GIZ(، نرُشت أساليب الحكم اإللكرتوين لدعم إصالحات املالية 

الشفافية يف قطاع املواد الخام ونقل املعرفة وتنفيذ حمالت تعزيز الصحة.

مثال:
 

إصالح اخلدمة املدنية, أزربيجان 

http://t1p.de/2lym

اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة، بنغالديش، 

http://t1p.de/xdu0
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السجل الطبي اإللكرتوين  
Electronic Medical Record

تعريف مخترص:
هي املكافئ الرقمي للسجالت الورقية، أو الرسوم البيانية يف مكتب الطبيب. تحتوي السجالت الطبية اإللكرتونية عادًة عىل 

معلومات عامة مثل العالج والتاريخ الطبي للمريض.

أمثلة:
 تاريخ املريض، ونتائج املخترب التاريخية للمريض، ومالحظات املريض، وصفات املريض.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
السجل الطبي للمريض له العديد من املميزات من حيث الوقت، والتكلفة، والجودة، كام أنه يساعد يف اختصار املسافات، 
وميكن استخدامه علميا عن طريق املؤمترات وإرسال األبحاث ونتائج التقارير والرسائل العلمية، كام أنه ميكن تحليل تلك 

البيانات ملعرفة األمناط املتعلقة باألمراض املستوطنة، وأيًضا سلوكيات املرىض يف الدول املختلفة.

هناك عدد من أنواع السجالت الصحية الرقمية املختلفة التي تحتوي عىل معظم أنواع املعلومات نفسها، مثل سجل الصحة 
الشخصية )PHR(، عىل سبيل املثال، هو الوثائق املتعلقة بالصحة التي يحتفظ بها الفرد الذي يتعلق به، والسجل الصحي 
اإللكرتوين )EHR( هو سجل صحي رسمي للفرد يتم مشاركته بني مرافق ووكاالت متعددة. هناك حوافز حكومية يف العديد 

من الدول لتوحيد السجالت الصحية اإللكرتونية وضامن امتالكها من قبل كل مواطن.

ميكن أن تساعدك سجالت الصحة اإللكرتونية والقدرة عىل تبادل املعلومات الصحية إلكرتونياً عىل توفري رعاية عالية الجودة 
وأكرث أمانا للمرىض مع إنشاء تحسينات ملموسة ملؤسستك، كام تساعد السجالت الصحية اإللكرتونية مقدمي الرعاية عىل 
إدارة الرعاية للمرىض بشكل أفضل وتقديم خدمة صحية أفضل عن طريق توفري معلومات دقيقة وحديثة وكاملة عن املرىض، 
وتساعد عىل متكني الوصول الرسيع إىل سجالت املرىض للحصول عىل رعاية أكرث تنسيقا وفعالية، وتعترب وسيلة للتبادل اآلمن 
للمعلومات اإللكرتونية مع املرىض واألطباء اآلخرين، وتساعد مقدمي الخدمات يف تشخيص املرىض بشكل أكرث فعالية وتقليل 
األخطاء الطبية وتوفري رعاية أكرث أمانا وخصوصية، كام أنها تعمل عىل تحسني التفاعل والتواصل بني املريض والطبيب، وأيضا 
له دور يف خفض التكاليف من خالل انخفاض األعامل الورقية، وتحسني السالمة، وتقليل االزدواجية يف االختبار، وتحسني 

الصحة.

 مثال:
Cleveland Clinic Combines 

https://bit.ly/2ugfzwp 
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التسويق عرب الربيد اإللكرتوين 
Email Marketing

تعريف مخترص:
هو عملية استخدام الربيد اإللكرتوين للرتويج للمنتجات أو الخدمات وتطوير العالقات مع العمالء املحتملني والحاليني.

أمثلة:
 رسائل الربيد اإللكرتوين الرتحيبية، واستطالعات الرأي، وقصص العمالء، وقصص العالمة التجارية، ورسائل الربيد اإللكرتوين 

الخاصة بإعادة املشاركة، والتذكري مبحتويات عربة التسوق، والعروض الوقتية، ورسائل اإليصاالت، وطلب كتابة تقييم.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
تقول تقارير التسويق عرب الربيد اإللكرتوين أن فائدته تكمن يف أنه يتيح االستهداف الصحيح، ويساعد يف املبيعات املبارشة، 
باإلضافة ألنه يبني العالقات والوالء والثقة، ويدعم املبيعات من خالل القنوات األخرى، مام يساعد عىل التوسع االقتصادي 

للمرشوعات الناشئة، الذي بدوره يؤدي إىل النمو االقتصادي للدول.

ميكن أن يكون تسويق املنتجات أو الخدمات عرب الربيد اإللكرتوين طريقة رسيعة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة للوصول 
إىل عمالء جدد واالحتفاظ بالعمالء الحاليني عن طريق تشجيع تكرار زيارات املوقع، كام أنه يسمح بإنشاء رسائل مستهدفة 
وذات طابع شخيص. وميكن أن يساعد ذلك أيضا يف بناء عالقات هادفة مع العمالء، وأن يحسن معدالت االستجابة للحمالت 
التسويقية املبارشة، ومع ذلك، من املهم عدم اإلفراط يف تسويق الربيد اإللكرتوين، ألن تلقي رسائل الربيد اإللكرتوين التسويقية 

ميكن أن تثري غضب املستقبلني إذا كان غري ذي صلة، أو متكررة للغاية أو غري مرغوب فيها.

يستخدم التسويق عرب الربيد اإللكرتوين من قبل الرشكات حول العامل للتأثري عىل قرارات الرشاء للمستهلكني، حيث تستخدم 
حوايل 97٪ من الرشكات تسويق الربيد اإللكرتوين ملحاولة تحويل مستلمي الربيد اإللكرتوين إىل مشرتين، ويقوم املشرتكون 
بإجراء عمليات رشاء من رسالة تسويق عرب الربيد اإللكرتوين. ومل يؤد التسويق عرب الربيد اإللكرتوين إىل زيادة يف املبيعات عرب 
اإلنرتنت فحسب، ولكن أيضا يؤثر عىل عمليات الرشاء يف وضع عدم االتصال، حيث ميكن طباعة بعض العروض واسرتدادها 
يف املوقع الفعيل للمتجر أو املطعم. يف الوقت نفسه، استوعبت الرشكات برسعة أن التسويق عرب الربيد اإللكرتوين هو وسيلة 
فعالة للغاية للوصول إىل الجامهري املستهدفة وتحويلها إىل عمالء يدفعون، ويجعل التسويق عرب الربيد اإللكرتوين من السهل 
عىل الرشكات تحديد سلوك املستهلك من خالل تتبع األمناط التي تظهر عند إرسال رسائل الربيد اإللكرتوين. عىل سبيل املثال، 
ميكن لرجال األعامل تتبع كيفية أداء نفس رسالة التسويق عرب الربيد اإللكرتوين املرسلة مع سطرين مختلفني عن طريق تتبع 
عدد املستهلكني الذين فتحوا بريدا إلكرتونيا واحدا باملقارنة مع اآلخر. ميكن أيضا تتبع سلوك املستهلكني الذين زاروا موقع 

الرشكة أو صفحة الوسائط االجتامعية من خالل النقر عىل رابط يف رسالة التسويق عرب الربيد اإللكرتوين.

مثال:
 

 توقعات تأثير التسويق عبر البريد اإللكتروني حتى 2023

https://bit.ly/2Fk3wjZ
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التعليم باأللعاب 
Gamification

تعريف مخترص: 
هي عملية نقل عنارص ألعاب الحاسب إىل مناطق ومهام أخرى لجعلها أكرث جاذبية للمستخدمني.

أمثلة:
 برامج املسافر الدائم للخطوط الجوية، وبوابات الرشكات عىل شبكة اإلنرتنت مع أنظمة النقاط والتصنيفات.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
يف الوقت الذي يعترب فيه نقل املعرفة مهم للتعاون اإلمنايئ، فإن التعليم باأللعاب يقدم أساليب جديدة لنقل املعرفة.

التعليم باأللعاب هي العملية التي يتم مبوجبها نقل مبادئ وميزات ألعاب الحاسب مثل أنظمة املكافآت والنقاط ولوحات 
املتصدرين ومؤرشات التقدم إىل مجاالت أو مهام أخرى. إن الهدف الرئييس من دمج عنارص اللعب يف األنشطة هو زيادة 
تحفيز املستخدمني عىل متابعتها واالستمتاع بها، أحد األمثلة عىل ذلك هو نظام SAP، الذي يشجع موظفيه عىل املساهمة يف 
النظام األسايس للرشكة، وكسب نقاط املكافأة واالرتفاع من خالل مستويات وتصنيفات مختلفة بدالً من إلزام كبار املوظفني 
تعليمهم  مواصلة  املستخدمني عىل  لتشجيع  التدريب  تدابري  تستخدم  كام  بالنظام،  مرتبطون  العمالء  بذلك، حتى  بالقيام 

وحضور الدورات بانتظام.

ال يجب الخلط بني مصطلحي عملية التعليم باأللعاب وبني األلعاب الجادة، األول يعني نقل عنارص اللعبة إىل مجاالت أخرى، 
يف حني أن اآلخر يصف األلعاب الفعلية. فالتعليم باأللعاب ال يخدم الرتفيه فقط، ولكن لنقل املعرفة أو التأثري يف مواقف 

األفراد..

يعترب نقل املعرفة مهمة مستمرة ملؤسسات التعاون اإلمنايئ، لذلك ميكن أن تخدم املفاهيم والسلوكيات الجديدة مثل التعلم 
باأللعاب غرضا يف هذا السياق. حيث ميكن استخدام األلعاب والتنسيقات املشابهة للعبة لنقل املعرفة بطرق يسهل التعامل 
معها ويف الوقت نفسه تكون جذابة وتحفز املتعلمني عىل االستمرار. نظرا ألن العديد من مبادئ األلعاب عاملية واأللعاب 

شائعة يف جميع أنحاء العامل، فإنها تجذب الجمهور املستهدف لتجربتها.

مثال:
Spica Tech

www.spicatechacademy.com
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التصميم  
Graphic Design

تعريف مخترص: 
هو التواصل املريئ والتعبري الجاميل للمفاهيم واألفكار باستخدام عنارص وأدوات الرسم املختلفة.

أمثلة:
 التصميم الجرافييك للهوية املرئية، التسويق واإلعالن، تصميم واجهة املستخدم الرسومية، التصميم الجرافييك للنرش، التعبئة 

والتغليف، تصميم الرسوم املتحركة.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
يتداخل تصميم الجرافيك يف أغلب القطاعات، وهو مفيد يف التسويق والرتويج للمنتجات، بقدر أهميته يف إظهار األشكال 
والرسومات بشكل جيد من أجل العرض، وله تأثري كبري عىل االقتصاد حيث أنه يساعد عىل الرتويج للخدمات واملنتجات 

بشكل أكرث جاذبية، مام يؤدي إىل تسارع منو االقتصادات بشكل أكرب.

يجمع التصميم بني الفن والتقنية لتوصيل األفكار من خالل الصور وتخطيط مواقع الويب والصفحات املطبوع. قد يستخدم 
املصممون مجموعة متنوعة من عنارص التصميم لتحقيق تأثريات فنية أو زخرفية، ويعمل مصممو الجرافيك مع كل من النص 
والصور، وغالبا ما يختارون النوع والخط والحجم واللون وطول السطر من والعناوين والنص، كام يقررون أيضا كيف ستلتقي 
الصور والنصوص معا عىل صفحة مطبوعة أو صفحة ويب، مبا يف ذلك مقدار املساحة املتوفرة لكل منهام. عند استخدام 
النص يف تخطيطات، يتعاون مصممو الرسوم بشكل وثيق مع الكتاب، الذين يختارون الكلامت ويقررون ما إذا كانت الكلامت 

ستوضع يف فقرات أو قوائم أو جداول.

بيانية  رسومات  إىل  اإلحصائية  البيانات  تحويل  الرسومات  ملصممي  ميكن  واأللوان،  والنصوص  الصور  استخدام  خالل  من 
ومخططات، مام يجعل األفكار املعقدة أكرث سهولة، ويحتاج مصممو الرسوم إىل مواكبة أحدث الربامج وتقنيات الحاسب من 

أجل أن يظلوا قادرين عىل املنافسة.

التصميم يؤثر عىل كل قطاع عىل هذا الكوكب، حيث أنه يف حالة امتالك فرد مزرعة منزلية صغرية لبيع التفاح املعلب، فإن 
امللصق املوجود عىل املنتج هو نتيجة للتصميم الجرافييك، وإذا كنت متتلك رشكة مباليني الدوالرات وتبيع األدوات الذكية، 
تأثريه  ينعكس  لذا  التصميم كل يشء،  يتخلل  الرسومات،  لتصميم  نتيجة  املنتج هو  بها وتغليف  تقوم  التي  اإلعالنات  فإن 
بشكل كبري عىل أغلب املناحي الحياتية، منها الناحية االقتصادية، حيث يتم استخدام التصميميات يف كل يشء ومن املمكن 
أن يؤدي تصميم ما إىل راوج سلعة أو خدمة، مام يعود بالنفع عىل مقدمي تلك الخدمة أو السلعة، ويف نفس الوقت عمل 

بعض التصميامت للمعامل السياحية لدولة ما قد يساعد عىل الرواج السياحي يف تلك الدولة، مام ينعكس اقتصاديا عليها.
كام أن التصميم الجرافييك مهم لتسويق وبيع املنتجات، وهو عنرص حاسم يف الكتيبات والشعارات. لذلك، فإن مصممي 
والعروض  اإلعالنات  األشخاص يف  يعملون عن كثب مع  ما  غالبا  الجرافيك،  فناىن  باسم  أيضا  إليهم  يشار  الذين  الجرافيك، 

الرتويجية والعالقات العامة والتسويق.

مثال:
 التصميم اجلرافيكي والعالم 

https://bit.ly/2SX3I0o
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معالجة الصور
Image processing

تعريف مخترص:
هي طريقة لتنفيذ بعض العمليات عىل صورة ما، من أجل الحصول عىل صورة محسنة أو الستخراج بعض املعلومات املفيدة منها.

أمثلة:
paint program, image editor and image filter, التعرف عىل بصامت األصابع والوجه.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
معالجة الصور مهمة جدا يف الوقت الحارض، بسبب تداخلها مع العديد من جوانب حياتنا خالل الفرتة الحالية، وتأيت أهمية 
املعالجة االلكرتونية للصور كونها أصبحت تستخدم يف العديد من التخصصات مثل العلوم واالقتصاد، وغريها من النواحي 

التي يظهر تأثريها عىل التعاون اإلمنايئ للدول.
تتعلق معالجة الصور بالطرق التي ميكن بها للمطورين واملهندسني استخدام البيانات الكمية أو مجموعات البيانات العددية 
لتغيري النتيجة املرئية، حيث تتم معالجة الصور ألغراض متعددة، مبا يف ذلك اسرتجاع معلومات محددة من صورة أو التعرف 
عىل الصور أو وضوح الصورة أو تحسينها، وميكن أيضا فصل أنواع معالجة الصور إىل معالجة صور رقمية، حيث تعمل الربامج 

عىل مجموعة رقمية من البكسل، ومعالجة الصور التناظرية، حيث يجب أن يعمل الربنامج من صورة مادية.
الرتميز /  الضغط،  الكمي،   / الرقمنة  النقل:  التخزين،  الصور،  الحصول عىل  الصور مثل  العديد من األشكال ملعالجة  هناك 
املعلومات من  الصور، واستخراج  والتعرف عىل  الصورة  إىل فهم  باإلضافة  الصورة واستعادتها،  وأيضا تحسني  التشفري،  فك 
الصور ملزيد من التحليالت،  وأخريا مرحلة ما قبل املعالجة من رؤية الحاسب لنظام الذكاء االصطناعي )الروبوتات، املركبات 

املستقلة، إلخ(.
الرقمية  العقل البرشي ويعالجها ويفرسها، وتقوم املعالجة  التي يتصورها  املعلومات املرئية هي أهم نوع من املعلومات 
للصور، كتقنية قامئة عىل الحاسوب، مبعالجة تلقائية لهذه املعلومات املرئية ومعالجتها وتفسريها، وتلعب دورا متزايدا يف 
العديد من جوانب حياتنا اليومية، وكذلك يف مجموعة واسعة من التخصصات واملجاالت يف العلوم والتقنية، مع تطبيقات 

مثل التلفزيون، التصوير الفوتوغرايف، الروبوتات، االستشعار عن بعد، التشخيص الطبي والفحص الصناعي.
كذلك تنبع أهمية ورضورة معالجة الصور الرقمية من مجالني رئيسيني للتطبيق: األول هو تحسني املعلومات التصويرية، 
والثاين هو معالجة بيانات املشهد لتصور اآللة املستقلة. تشتمل معالجة الصور الرقمية عىل مجموعة واسعة من التطبيقات 
مثل االستشعار عن بُعد وتخزين الصور والبيانات لنقلها يف تطبيقات األعامل والتصوير الطبي والتصوير الصويت وعلوم الطب 

الرشعي واألمتتة الصناعية.
الصور التي حصلت عليها األقامر الصناعية مفيدة يف تتبع موارد األرض، ورسم الخرائط الجغرافية، والتنبؤ باملحاصيل الزراعية، 
وسكان الحرض، والتنبؤ بالطقس، والفيضانات ومكافحة الحرائق. تتضمن تطبيقات التصوير الفضايئ التعرف عىل الكائنات 
املوجودة يف الصور التي تم الحصول عليها من بعثات استكشاف الفضاء العميق وتحليلها، هناك أيضا تطبيقات طبية مثل 
معالجة األشعة السينية واملسح باملوجات فوق الصوتية والرسومات املجهرية اإللكرتونية وتصوير الرنني املغناطييس وتصوير 

الرنني املغناطييس النووي، إلخ.

مثال:
 كيف ميكن ملعاجلة الصور التأثير على املستقبل.

https://bit.ly/2tyxMVo
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تقنية املعلومات 
Information Technology

تعريف مخترص:
إلنشاء  والعمليات  التحتية  والبنية  املادية  األجهزة  من  وغريها  والشبكات  والتخزين  الحاسب  أجهزة  استخدام  عملية  هي 

ومعالجة وتخزين وتأمني وتبادل جميع أشكال البيانات اإللكرتونية. 

أمثلة:
 أجهزة الحاسب الشخصية وملحقاتها وشبكات الحاسب والهواتف األرضية واملحمولة ومحركات األقراص املحمولة ومعظم 

أنواع الربامج. 

نبذة مخترصة عن املصطلح:
تقنية املعلومات تزداد أهميتها مع مرور الوقت، وأصبحت جزءا ال يتجزأ من حياتنا اليومية لدخولها يف جميع املجاالت، 
وأثرت بشكل كبري عىل حياتنا اليومي سواء اإليجاب أو السلب، ولكنها يف نفس الوقت ساعدت يف تلبية احتياجات األفراد 

واملجتمعات بشكل كبري.

ظهر هذا املصطلح ألول مرة يف مقال نرُش يف مجلة هارفارد بيزنس ريفيو يف عام 1958، ويشري مصطلح تقنية املعلومات 
إىل مجموعة من منتجات وخدمات الخاصة بالربامج واألجهزة التي يستخدمها األشخاص إلدارة املعلومات والوصول إليها 
والتواصل ومشاركتها، كام يشمل املصطلح مجموعة واسعة من املجاالت التي تشمل عىل سبيل املثال ال الحرص أشياء مثل 
العمليات وبرامج الحاسب وأنظمة املعلومات وأجهزة الحاسب ولغات الربمجة وهياكل البيانات. باختصار، يعترب أي يشء 
يعرض البيانات أو املعلومات أو املعرفة املتصورة بأي تنسيق مريئ عىل اإلطالق، عرب أي آلية توزيع وسائط متعددة، جزءا 

من مجال تقنية املعلومات.

تُستخدم تقنية املعلومات يف كل املجاالت تقريبا مثل التعليم والعلوم والهندسة واألعامل والتجارة والطب والحكم والرتفيه 
وغريها.

تقنية املعلومات هي املطلب األسايس لعامل اليوم، ألن التقدم التقني يدخل يف جميع املجاالت، ويعترب التعليم جزءا كبريا 
وهاما من التطور والتقدم، لقد غريت تقنية املعلومات حياة اإلنسان بشكل جذري، وليس بالرضورة كل التغيريات إيجابية. قد 
يكون البعض سلبيا ويكون له تأثري ضار عىل الفرد واملجتمع. عىل سبيل املثال، يستخدم املهربون اإلنرتنت لعرض منتجاتهم 

وترويجها للبيع.

هناك العديد من وسائل التقنية، مبا يف ذلك ما يخدم العلم والتعليم واالقتصاد، وهناك عالقة وثيقة بني العلم والتقنية، وتجدر 
اإلشارة إىل أن أساس التقنية هو دراسة العلوم وتوظيف االخرتاعات يف مختلف مجاالت الحياة، من أجل تلبية احتياجات 
األفراد واملجتمعات. لذلك، فإنه يربط بني الحكومات والرشكات واملجتمعات لوضع اسرتاتيجيات لتعزيز كافة نواحي الحياة.

مثال:
 تأثير تكنولوجيا املعلومات على الشركات الصغيرة

https://bit.ly/37uNxLS 
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انرتنت األشياء 
Internet of Things 

تعريف مخترص:
هو نظام يتكون من أجهزة الحوسبة املرتابطة، واآلالت، واألدوات، أو األشخاص امليكانيكية والرقمية التي يكون لها القدرة 

عىل نقل البيانات عرب شبكة دون الحاجة إىل تفاعل برشي.

أمثلة:
 تتبع الطرود عىل مواقع رشكات الخدمات اللوجستية، ورشائح اللياقة البدنية التي تنقل بيانات الجسم إىل الخادم، والثالجات 

التي تخربنا عندما نحتاج إىل رشاء الحليب.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
يوفر انرتنت األشياء املعلومات والبيانات الالزمة التخاذ قرارات مهمة، وتحسني إدارة العمليات واملهام، وضامن تنفيذ تدابري 

أكرث أمانا وأكرث كفاءة، وتساعد يف تعزيز جودة حياة الناس.

نحن نعيش يف عامل مرتابط، ولكن ليس فقط األشخاص الذين ميكنهم التواصل مع اآلخرين حول العامل، يتم توصيل املزيد 
تبادل املعلومات، مثال، توجد اآلن ثالجات ميكنها إعادة طلب  اليومية باإلنرتنت بحيث ميكنهم أيضا  العنارص  واملزيد من 
الحليب، وأنظمة التدفئة التي تعمل عىل تشغيلها عندما يتم اإلشارة إىل أن أفراد األرسة يف طريقهم إىل املنزل، وإشارات 
املرور التي تبلغ السيارات القريبة عندما يتحولون إىل اللون األخرض. املصطلح الجامعي لهذه العنارص املتشابكة رقمياً هو 

"إنرتنت األشياء".

يتمتع أي عنرص مزود بواجهة رقمية بإمكانية االتصال بالشبكة، مع إمكانية االتصال التي توفرها املكونات اإللكرتونية الخاصة 
)مثل رشائح أو أجهزة استشعار التعرف عىل الرتدد الالسليك والربامج(، بهذه الطريقة، ميكن اآلن التحكم يف األجهزة التي 
كانت متاثلية بواسطة أجهزة الحاسب أو الهواتف الذكية، كام ميكن برمجة هذه األنظمة لتنفيذ إجراءات استجابة للبيانات 

املجمعة دون الحاجة إىل تفاعل برشي.

العامل  اإلنرتنت يف  بشبكة  واالتصال  املصدر،  مفتوحة  الربمجيات  ينمو سوق  االستشعار،  وأجهزة  الرقائق  تكلفة  تراجع  مع 
عن  قيمة  بيانات  املرتابطة  األجهزة  توفر  التنمية،  مجال  يف  للتعاون  كبرية  إمكانات  اآلن  توفر  الرقمية  والشبكات  النامي، 
املوقف، والتي ميكن استخدامها لتحسني املهمة، وذلك باستخدام التطبيقات وتطويعها لخدمة العديد من القطاعات، مبا يف 
ذلك الطاقة، والنقل، والزراعة، الرعاية الصحية وحامية البيئة والوقاية من الكوارث، واإلدارة وصنع القرار وتخطيط التدابري 

املصممة لتحسني السالمة واألمن ونوعية الحياة.

مثال:
 انترنت األشياء وفائدته تطوير االقتصاديات

https://bit.ly/36rZKAX
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تعلم اآللة 
Machine Learning

تعريف مخترص:
هو علم تطويع أجهزة الحاسب للتعلم والترصف كام يفعل البرش، وتحسني تعلمهم مع مرور الوقت بطريقة مستقلة، من 

خالل إمدادهم بالبيانات واملعلومات يف شكل مالحظات وتفاعالت يف العامل الحقيقي.

أمثلة:
 من أشهر األمثلة عىل تعلم اآللة Siri, Alexa, Google، باإلضافة إىل برنامج GPS، وأيضا تطبيقات طلب السيارات، ومواقع 

التواصل االجتامعي مثل مساعدتها عىل ظهور "أشخاص قد تعرفهم".

نبذة مخترصة عن املصطلح:
يعود االهتامم العاملي املتزايد بالتعلم اآليل إىل نفس العوامل التي جعلت استخراج البيانات وتحليل النظرية االفرتاضية أكرث 
أهمية من أي وقت مىض، وذلك بسبب تزايد كميات وأصناف البيانات املتاحة، واملعالجة الحسابية التي هي أرخص وأكرث 
قوة وتخزين البيانات بأسعار معقولة، كل هذه األشياء تعني أنه من املمكن إنتاج مناذج رسيعة وبصورة تلقائية ميكنها تحليل 
البيانات األكرب واألكرث تعقيدا وتقديم نتائج أرسع وأكرث دقة، وذلك من خالل بناء مناذج دقيقة، تتمتع املؤسسة بفرصة أفضل 

لتحديد الفرص املربحة أو تجنب املخاطر غري املعروفة.

الخوارزميات  تتطلب  لإلرشاف.  خاضعة  غري  أو  لإلرشاف  خاضعة  أنها  عىل  اآليل  التعلم  خوارزميات  تصنيف  يتم  ما  غالبا 
الخاضعة لإلرشاف إىل محلل بيانات يتمتع مبهارات التعلم اآليل لتوفري كل من املدخالت واملخرجات املطلوبة، باإلضافة إىل 
تقديم تعليقات حول دقة التنبؤات أثناء تدريب الخوارزميات، ويحدد علامء البيانات املتغريات أو امليزات التي يجب عىل 
البيانات  تعلمه عىل  تم  ما  الخوارزمية  التدريب، ستطبق  اكتامل  التنبؤات، ومبجرد  لتطوير  واستخدامها  تحليلها  النموذج 

الجديدة.

ال تحتاج الخوارزميات غري الخاضعة للرقابة إىل التدريب باستخدام بيانات النتائج املطلوبة، بدالً من ذلك، يستخدمون نهجا 
تكراريا يسمى التعلم العميق ملراجعة البيانات والتوصل إىل استنتاجات. تُستخدم خوارزميات التعلم غري الخاضعة للرقابة - 
وتسمى أيضا الشبكات العصبية - يف مهام معالجة أكرث تعقيدا من أنظمة التعلم الخاضعة لإلرشاف، مبا يف ذلك التعرف عىل 
الصور، وتحدث الكالم من النصوص، وتوليد اللغة الطبيعية. تعمل هذه الشبكات العصبية عن طريق التمشيط عرب ماليني 
األمثلة من بيانات التدريب وتحديد االرتباطات الدقيقة يف كثري من األحيان بني العديد من املتغريات. مبجرد التدريب، ميكن 
للخوارزمية استخدام بنك التجمعيات الخاص بها لتفسري البيانات الجديدة، كام أصبحت هذه الخوارزميات ممكنة فقط يف 

عرص البيانات الضخمة، ألنها تتطلب كميات هائلة من بيانات التدريب.

تتعلق فائدة التعلم اآليل الرئيسية بقدرة هذه التقنية عىل مراجعة كميات كبرية من البيانات وتحديد األمناط واالتجاهات 
التي قد ال تكون واضحة لإلنسان. عىل سبيل املثال، قد يحدد برنامج التعلم اآليل بنجاح العالقة السببية بني حدثني. هذا 
يجعل التقنية فعالة للغاية يف التنقيب عن البيانات، ال سيام عىل أساس مستمر، كام هو مطلوب للخوارزمية، وتعد القدرة 

عىل تحديد االتجاهات أو األمناط برسعة وبدقة إحدى املزايا الرئيسية للتعلم اآليل.
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واحدة من أكرب مزايا خوارزميات التعلم اآليل هي قدرتها عىل التحسن مع مرور الوقت، وتعمل تقنية التعلم اآليل عادة عىل 
تحسني الكفاءة والدقة بفضل كميات البيانات املتزايدة باستمرار. مينح هذا الخوارزمية أو الربنامج املزيد من "الخربة"، والتي 
الحاجة إىل تدخل  الفوري دون  بالتكيف  التقنية  تنبؤات أفضل، وتسمح هذه  أو  بدورها ميكن استخدامها التخاذ قرارات 

برشي. هذه هي واحدة من الفوائد األساسية للتعلم اآليل باملعنى العميل.

التعلم اآليل هو مكون رئييس يف تقنيات مثل التحليالت التنبؤية والذكاء االصطناعي. تعني الطبيعة التلقائية للتعلم اآليل أنه 
ميكن توفري الوقت واملال، حيث يتم تحرير املطورين واملحللني ألداء مهام عالية املستوى ال يستطيع الحاسب التعامل معها 

بكل بساطة.

مثال:
استخدام الذكاء االصطناعي إلحداث تأثير إيجابي في البلدان النامية

https://bit.ly/2FrqNQM
 

القيادة من أجل املسؤولية العاملية

http://t1p.de/iyrk

اقتصاديات تدهور األراضي

http://t1p.de/r80k
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الدورات اإللكرتونية املفتوحة
MOOCs 

تعريف مخترص:
دورات مجانية عرب اإلنرتنت مع عدد غري محدود من املشاركني.

أمثلة:
Duolingo, Treehouse, Englishtown, Google Primer, Lynda.com, Codecademy

نبذة مخترصة عن املصطلح:
الدورات اإللكرتونية املفتوحة ميكن الوصول إليها بحرية وتكون متنوعة وتحتوي عىل كم هائل من حزم التعلم التي تجمع 
الناس من جميع أنحاء العامل لتبادل األفكار يف الشبكات واملرشوعات التعاونية، يف سياق التعاون اإلمنايئ، فهي مفيدة لتعميم 

األساليب والخربات، وتعزيز التعلم الذايت وتطوير وتوسيع مجتمعات املامرسة.

ميكن  ألنه  "مفتوح"  اآلالف؛  عرشات  عددها  يبلغ  األحيان  بعض  يف  الكثرية،  مشاركتها  بسبب  "ضخمة"  تعني   MOOCS
للجميع الوصول إليها بحرية؛ "عرب اإلنرتنت" ألنه يتم تقديم الدورة التدريبية بالكامل عىل اإلنرتنت؛ و"الدورات" ألنها تشمل 
املعلمني واملتعلمني. أصبحت الدورات اإللكرتونية املفتوحة شائعة للغاية، ال سيام يف العامل الناطق باللغة اإلنجليزية، وتعتمد 
الجامعات بشكل متزايد هذا التنسيق التعليمي اإللكرتوين لجعل دوراتها متاحة ليس فقط للطالب يف الحرم الجامعي، ولكن 

أيضا ألي طرف مهتم به اتصال باإلنرتنت.

معارفهم  نقل  إدارة  من  املتعلمني  التعليمية  الناحية  من  مبتكرة  بطريقة  املتعلمني  املفتوحة  اإللكرتونية  الدورات  مُتّكن 
ومشاركتها من خالل توفري املواد التعليمية أو تحديد مهام أسبوعية موضعية أو تنظيم منتدى أو مناقشات جامعية. تتيح 

تقنية املعلومات واالتصاالت للناس يف جميع أنحاء العامل أن يتعلموا معا ويطوروا أفكارا يف عمليات االبتكار املفتوحة.
أهميته للتعاون اإلمنايئ والتعاون الدويل:

تساعد الدورات اإللكرتونية املفتوحة عىل نقل املعرفة يف جميع أنحاء العامل، مام يتيح للمتعلمني واملدرسني يف العامل الجنويب 
والدويل  اإلمنايئ  التعاون  مجال  يف  املصلحة  ألصحاب  ميكن  البحوث،  نتائج  وأحدث  الحديثة  التعليمية  املواد  إىل  الوصول 
االستفادة من الخربات واألساليب املتبادلة واملشاركة يف التعلم القائم عىل الدورات اإللكرتونية املفتوحة، مع األخذ يف االعتبار 

التنوع الثقايف املتأصل يف التعاون اإلمنايئ والدويل.

هذه اإلمكانات ظلت حتى اآلن بعيدة املنال، بسبب عدم كفاية مستويات التعليم ومحو األمية اإللكرتونية والحواجز اللغوية 
والجنسانية. لهذا السبب، تركز الدورات اإللكرتونية املفتوحة املنترشة يف التعاون اإلمنايئ )"MOOCs4Dev"( بشكل أسايس 

عىل نقل املهارات املكتسبة وأصحاب املصلحة يف الشبكات.

مثال:
إدارة الفنون

https://bit.ly/36CHoxn
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تطبيق الهاتف املحمول  
Mobile Application

تعريف مخترص:
عبارة عن برنامج إضايف أو جزء من برنامج للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، تعترب التطبيقات عموما وحدات برمجية صغرية 

ذات وظيفة محددة.

أمثلة:
 Clever-tanken )يُظهر أسعار البنزين املحلية يف أملانيا( ،WhatsApp، ماسح الباركود، iTranslate )تطبيق ترجمة وقاموس 

ملستخدمي iPhone( ، Wetter.de )تطبيق الطقس( ، Runtastic )تطبيق الجري والتدريب للركض(.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
ميتلك املزيد واملزيد من الناس إمكانية الوصول إىل الهاتف الذيك ، مام يتيح للتطبيقات املتخصصة أن تلعب دوًرا أكرب يف 
سياسة التنمية، وتشمل األمثلة ما يسمى تطبيقات mHealth، والتي تحول الهواتف الذكية إىل محطات تشخيص متنقلة، 
أو تطبيقات تعليمية توفر محتوى تعليميًا عايل الجودة مجانًا أو بتكلفة منخفضة جًدا. ميكن استخدام التطبيقات يف جميع 

مجاالت التنمية، بدًءا من السياسة واإلدارة واالقتصاد والتمويل والتنمية الريفية وحامية املوارد.

اليوم ، ميكن ملستخدمي الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي وأجهزة سطح املكتب الوصول إىل ماليني التطبيقات. يف الواقع، 
هناك تطبيقات لكل يشء تقريبًا، بدءا من االطالع عىل آخر األخبار أو تقارير الطقس إىل األلعاب، وتقديم املشورة وتوفري 

حزم برامج معقدة تشتمل عىل برامج معالجة النصوص أو جداول البيانات.

نظرًا ألن التطبيقات هي مجرد حزم برامج إضافية، فإن املفهوم الكامن وراءها ليس شيئًا جديًدا، لكن سوقها أصبح ناجًحا 
للغاية ألنها ببساطة توسع الوظائف والخدمات املتاحة عىل األجهزة مبرونة.

يف السابق، كان تثبيت الربامج يف كثري من األحيان غري مريح ومعقد، ولكن اآلن هناك بضع نقرات عىل الشاشة هي كل ما يلزم 
 Apple's ومتجر Google Play لتحديد الربامج وتثبيتها واستخدامها. ترتكز مبيعات التطبيقات يف املتاجر عرب اإلنرتنت مثل

App Store، مام يتيح للعمالء تنزيل التطبيقات وتثبيتها عىل الفور إما مجانًا أو مقابل رسوم رمزية.

يف هذه األيام، يتزايد عدد األشخاص الذين ميكنهم الوصول إىل اإلنرتنت وإىل أجهزة مثل الهواتف الذكية. وفقا لذلك، يف سياق 
التعاون اإلمنايئ، تقدم التطبيقات طرقا جديدة ومثرية للوصول إىل أعداد كبرية من األشخاص. عىل سبيل املثال، ميكن للتطبيقات 
تقديم املعلومات والفرص التعليمية والعديد من خدمات الصحة والسالمة األساسية يف أي مكان، مام يتيحها أمام األشخاص 
غري القادرين عادة عىل الوصول إليها، عىل سبيل املثال ألنهم يعيشون يف املناطق النائية. فائدة أخرى هي أن التعاون اإلمنايئ 
ميكن أن يستخدم هذه األدوات لجمع املعلومات، مام يجعله أكرث استجابة الحتياجات الفئات املستهدفة. متنح التطبيقات 
وتقنية املعلومات واالتصاالت أيضا صوتا أكرث قوة للناس، مام يسهل املشاركة يف العمليات السياسية )املشاركة اإللكرتونية(.

مثال:
كفاءة تعاونيات مزارعي جوز الكاجو، أوغندا

https://bit.ly/2FpRB3W
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املصدر املفتوح  
Open Source

تعريف مخترص:
يشري املصدر املفتوح إىل أي برنامج يتوفر كود مصدره لالستخدام أو التعديل كام يراه املستخدمون أو املطورين اآلخرون 

مناسبا. عادًة ما يتم تطوير الربامج مفتوحة املصدر كتعاون عام وإتاحتها مجانا.

أمثلة:
 نظام التشغيل Linux، Mozilla Firefox )الربنامج املفتوح(، ويكيبيديا و OpenStreetMap )املعرفة املفتوحة(، أو خزانات 

الغاز الحيوي مفتوحة املصدر أو األطراف الصناعية )املنتجات(.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
توفر حلول املصادر املفتوحة لإلدارات والرشكات والجمهور وصوالً إىل الربامج عالية األداء التي ستكون مكلفة للغاية، من 

املمكن أن يساعد ذلك يف توليد الوظائف والدخل وجعل العمل أكرث كفاءة واالقتصاد أكرث تنافسية.

يجب أن تكون الربامج متاحة للجميع، ألن هذا هو شعار مجتمع املصادر املفتوحة، حيث أنه يف الربامج مفتوحة املصدر، 
تكون شفرة املصدر عامة وقابلة للتكرار وقابلة للتعديل وقابلة لالستخدام. يتناقض هذا النموذج بشكل صارخ مع أنظمة 
رسوم الرتخيص للرشكات الخاصة التي دفعت املربمج ريتشارد ستاملان إىل الكشف عن ترخيص "الربمجيات الحرة" يف عام 
1989. وتؤكد حرياته األربع األساسية أن املستخدم يجب أن يكون قادرا عىل تشغيل وتحليل وتوزيع وتعديل الربمجيات. 
اليوم، إىل جانب الربمجيات الحرة، نتحدث أيضا عن "الربمجيات مفتوحة املصدر" أو "الربمجيات الحرة واملفتوحة املصدر" 

.)FOSS(

عادة ما يتم تحسني الربمجيات من قبل مجموعة من املطورين الذين يتعاونون حول العامل بطريقة ال مركزية، ويستغلون 
"حكمة الجامهري". هؤالء املطورين يعملون إما طوعا أو لرشكات كربى مفتوحة املصدر مثل Red Hat أو IBM. تضمن ما 
يسمى برتاخيص "الحقوق املرتوكة" أنه ال ميكن خصخصة الربنامج، ألن أي تعديالت يتم إدخالها عىل الخط يجب أن تعلن مرة 
أخرى.املصدر املفتوح ال يعني املصدر املفتوح الربمجيات املفتوحة فحسب، بل التبادل الحر للمعرفة واألفكار واملعلومات. 

مثال عىل ذلك موسوعة ويكيبيديا عىل اإلنرتنت ومرشوع خرائط خريطة الشارع املفتوح.

تُعد تكاليف ترخيص الربامج املرتفعة عقبة تحول دون وصول العديد من األشخاص إىل فرص رقمية جديدة وبالتايل تعيق 
التنمية االقتصادية، ولكن يوفر املفتوح املصدر للربامج للرشكات واإلدارات حلوال ميكن تكييفها أيضا مع احتياجات وسياقات 
محددة. وباملثل، ميكن للتعاون اإلمنايئ والدويل استخدام خيارات املصادر املفتوحة لتطوير حلول الربمجيات بطريقة فعالة 

من حيث التكلفة )مثل حزمة برامج اإلدارة املالية iTax لتنزانيا(.

مثال:
 تقنية املعلومات واالتصاالت - برنامج لبناء القدرات للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

احلجم، إفريقيا

https://bit.ly/36rQZqH 

مدونة ملشاريع تقنية املعلومات مفتوحة املصدر، آسيا وإفريقيا 

http://t1p.de/owhv
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التصميم املتجاوب 
Responsive Design

تعريف مخترص:
هو أسلوب إلنشاء صفحات الويب يستخدم التصميامت والصور املرنة واستعالمات وسائط األمناط املتتالية، يهدف إىل إنشاء 

صفحات ويب تكتشف حجم شاشة الزائر واتجاهها وتغيري التنسيق وفقا لذلك.

أمثلة:
 تعد شبكات القوائم والصور املرنة واستعالمات الوسائط هي املكونات التقنية الثالثة لتصميم املوقع املتجاوب، ومثال عىل 

ذلك موقع Dropbox, Dribbble, Shopify,Slack، وغريها من املواقع التي تتالئم مع جميع أجهزة التشغيل.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
يجب أن يساعد التصميم املتجاوب يف تشجيع نرش املزيد من تجارب املحمول، خاصة يف الرشكات املتواجدة يف األسواق 
الناشئة، ومن املتوقع أن يكون هذا املعيار غري الرسمي خطوة مهمة ألنه سيضمن أن يكون للعديد من تلك الرشكات وجود 

عىل الهاتف املحمول دون نفقات إضافية كبرية، مام ينعكس عىل منوها وتحقيقها مكاسب اقتصادية كبرية.

عادًة  متجاوب  تصميم  إجراء  يتم  الشخصية،  الحاسب  أجهزة  أكرب من وصول  اإلنرتنت  إىل  الذيك  الهاتف  نظرا ألن وصول 
واألجهزة  الذكية  الهواتف  مثل  املحمولة  املنصات  عىل  التجربة  يحددون  املصممني  أن  أي  أوالً"،  "الهاتف  مبدأ  باستخدام 
اللوحية ثم توسيعها إىل شاشات أكرب، وتتمثل ميزة التصميم املتجاوب يف أنه يتيح إنشاء واجهة املستخدم الرسومية ألحجام 
شاشات متعددة دون الحاجة إىل تصميم منفصل لكل واجهة رسومية للمستخدم، ويف البداية كان يعيب تصميم املواقع أن 
ليس لديه سيطرة كاملة عىل كيفية ظهور واجهة املستخدم الرسومية عىل مختلف أحجام الشاشة. عيب آخر يف التصميم 
املتجاوب هو أنه يتطلب رمزا أماميا أكرث تعقيدا من أجل التمكن من تكبري املحتوى وفقا لحجم الشاشة بشكل دينامييك 
الويب أمر حيوي  التصميم املتجاوب دراسة شاملة يف وقت مبكر، خاصة وأن تناسق صفحات  وصحيح. وبالتايل، يتطلب 

للتعرف عىل العالمة التجارية والحفاظ عىل ثقة املستخدمني.

تستفيد املواقع اإللكرتونية املختلفة من التصميم املتواجد اقتصاديًا وذلك ألنه يجلب املزيد من حركة املرور عىل الهاتف، كام 
أنه يؤدي إىل تقليل الوقت املهدر ألن إنشاء موقع إلكرتوين واحد رسيع االستجابة وقتا أقل بكثري من إنشاء تطبيق للهاتف 
مستقل باإلضافة إىل موقع إلكرتوين قيايس لسطح املكتب، ويف نفس الوقت يقلل من احتياجات الصيانة لألشكال املختلفة 
للمواقع ألن تواجد موقع ذو تصميم متجاوب يستخدم مع منهجيات اختبار موحدة لضامن التخطيط األمثل عىل كل شاشة، 
املواقع  عىل  الزيارات  عدد  وزيادة  النهج،  هذا  املعتمدة عىل  املواقع  تصفح  املتجاوب عىل رسعة  التصميم  أيًضا  ويساعد 
ومعدالت التحويل لالشرتاك يف خدمة ما أو تنفيذ أمر ما، باإلضافة إىل ما سبق يساعد التصميم املتجاوب عىل تحسني تواجد 

املوقع يف محركات البحث، وبالتايل الحصول عىل تقارير التحليالت بشكل سهل.

جميع ما سبق من مميزات تنعكس بالفعل عىل فاعلية املواقع املستخدمة للتصميم املتجاوب، وبالتايل تنجح يف جذب عدد 
أكرب من املسفتيدين من الخدمات أو السلع التي يقدمها ماليك تلك املواقع، مام يعطي الفرصة أمام الرشكات الناشئة يف 

الدول النامية عىل املنافسة. 

مثال:
 التصميم املتجاوب وتأثيره على حتسني محركات البحث

https://bit.ly/2Qr2vwR
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علم الروبوتات 
 Robotics  

تعريف مخترص:
هو العلم الذي يدرس جميع جوانب الصناعة املرتبطة بهندسة وبناء وتشغيل الروبوتات.

أمثلة:
.Roomba، Lego، VEX 

نبذة مخترصة عن املصطلح:
تؤثر الروبوتات بشكل كبري عىل االقتصاد بشكل عام يف كل دول العامل، ملا لها من ميزة كبرية يف زيادة اإلنتاج، وانخفاض 
التكاليف، وتوفري الوقت، مام يساعد الرشكات عىل تحقيق مكاسب كبرية تؤدي إىل منوها بشكل أرسع، ويف الوقت نفسه من 

املمكن استخدام الروبوتات يف أغراض تعليمية و وبحثية، أو لتنفيذ بعض املهام الحياتية بديلة عن اإلنسان.

اآليل  الفراغ  من  أي يشء  "الروبوت"  يكون  أن  ميكن  أنه  حيث  الذهن،  إىل  الصور  من  العديد  "الروبوتات"  كلمة  تضيف 
Roomba إىل روبوتات Lego و VEX املستخدمة يف املنشآت التعليمية يف عدد من الدول إىل الروبوتات الصناعية التي 
تظهر يف مصانع التصنيع يف جميع أنحاء العامل، تعمل الروبوتات املصنعة من الرشكات مثل FANUC وMotoman عىل 
أمتتة املهام الصناعية مثل اللحام املوضعي، واملنصات النقالة، واللحام بالقوس، وتحميل املاكينة، والقطع، وغريها الكثري. إن 
الخربات املكتسبة من الروبوتات التعليمية والتعليم القائم عىل العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات مينح الطالب الخلفية 

واألساس الرضوريني لالنتقال مبارشة إىل مجال الروبوتات الصناعية.

ويعترب الذكاء االصطناعي جزءا مهمة يف علم الروبوتات، ألنه يساعدها عىل تقديم العديد من الوظائف، مبا يف ذلك عىل 
سبيل املثال ال الحرص، التعلم والفهم والتفكري والتفاعل .10 وميكن للروبوتات سهلة الربمجة والرباعة وبأسعار معقولة نسبيا 

أن تتيح أمتتة مجموعة من الوظائف يف الزراعة والتصنيع والخدمات.

الروبوتات لها تأثري ملحوظ عىل األعامل التجارية يف جميع أنحاء العامل، والجدير بالذكر أن الروبوتات كان لها تأثري كبري عىل 
القوى العاملة، ولكن هذا يعطي الرشكات ميزة كبرية يف اإلنتاج والتكاليف والربحية اإلجاملية. وميكن آلالت العمل اآللية 
أن تنتج كميات أعىل بكثري من االنسان، مام يخلق كميات أكرب من البضائع الجاهزة. تقدم الروبوتات للمصنعني وفورات 
يف التكاليف أيضا، حيث يدفعون أجورا أقل بكثري من البرش ويدفعون التكاليف العامة أعىل قليالً من أجل صيانة الكهرباء 

واآلالت. 

الرشكات يف جميع أنحاء العامل تزيد من استخدامها للروبوتات، وفقا لالتحاد الدويل للروبوتات )IFR(، منا املتوسط العاملي 
الذكاء االصطناعي  الصناعية لكل 10000 عامل صناعي من 66 عام 2015 إىل 85 عام 2017، وذلك مع دمج  للروبوتات 
يتم  أن  املتوقع  الروبوتات )مثل رؤية أفضل لآلالت وأجهزة استشعار أفضل، وما إىل ذلك(، ومن  والتحسينات األخرى يف 
تحسني أسعار الروبوتات وأدائها بشكل كبري خالل العقد القادم كتقنية جديدة محتملة لألغراض العامة، وسيكون تأثريها 

املحتمل عىل اإلنتاجية أكرث أهمية. 

مثال:
 الروبوتات الزراعية

https://bit.ly/2ZPpMeR 
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تطوير محرك البحث  
Search Engine Optimization

تعريف مخترص:
هي عبارة عن مجموعة من التقنيات التي تجعل املواقع اإللكرتونية تظهر يف صفحة نتائج البحث بطريقة عضوية، عندما 

يقوم أحد بالبحث.

أمثلة:
 هناك العديد من األدوات والربامج التي تعتمد عليها ُمحّسنات محرّكات البحث للمساعدة يف تحسني مواقع الويب. فيام ييل 
 ،Google Search Console، Google Ads Keyword Planner( :بعض األدوات املجانية واملدفوعة الشائعة االستخدام

أدوات تحليل الروابط الخلفية(.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
ُمحّسنات محرّكات البحث مهمة للمواقع اإللكرتونية ألن تساعد عىل ظهور املوقع يف النتائج  من خالل البحث بطريقة عادية 
من قبل املستخدمني، مام يزيد من فرص وصولهم إليك وبالتايل استخدام الخدممة التي تقدمها أو رشاء السلعة التي تعرضها، 
مام ينعكس عليك من الناحية االقتصادية، ويزيد من فرص املنافسة للرشكات الناشئة التي تهتم بتحسني محركات البحث 

لديها، مام يخلق منافسة مع الرشكات الكبرية ذات االمكانيات الهائلة.

يسعى العاملون يف مجال تحسني محركات البحث إىل تعديل بعض العوامل املحددة املعروفة بتأثريها عىل محرك البحث 
لجعل صفحات معينة أكرث جاذبية ملحركات البحث من صفحات املواقع األخرى التي تتنافس عىل نفس الكلامت الرئيسية 
أو عبارات الكلامت الرئيسية، يركز تحسني محرك البحث الحايل عىل تقنيات عديدة مثل التأكد من أن كل صفحة ويب بها 
عناوين مناسبة وأن املحتوى ليس ضعيًفا أو منخفض الجودة، ومن املمكن أن يتم تعريف املحتوى عايل الجودة بأنه املحتوى 
األصيل واملوثوق والواقعي والصحيح نحويا وميكن مشاركته املشاركة مع املستخدمني، ألنه يف حالة وجود مقاالت أو صفحات 
بها فقرات ال تحتوي عىل ما سبق سيؤثر ذلك عىل تواجدها يف النتائج األوىل من البحث. سيتم تخفيض املقاالت املحررة 

بشكل يسء مع األخطاء اإلمالئية والنحوية بواسطة محركات البحث.

من املهم أيًضا بالنسبة إىل ُمحسنات محركات البحث ما يسمى باالسرتاتيجيات "خارج الصفحة"، ألن خوارزميات محركات 
البحث بدالً من أن تفحص صفحة الويب فقط ، تأخذ محركات البحث الحديثة يف االعتبار عوامل أخرى مثل عدد الروابط 
املؤدية إىل الصفحة، بحيث أنه كلام زاد عدد الروابط الواردة إىل صفحة الويب، كلام زاد تصنيفها يف محركات البحث، أيًضا 
 Twitter و LinkedIn و Facebook ميكن أيًضا الروابط من خالل مشاركة املحتوى عرب وسائل التواصل االجتامعي مثل
و Google+ و Pinterest و YouTube، ألنه يتم أخذ املحتوى الذي متت مشاركته عىل نطاق واسع عىل وسائل التواصل 

االجتامعي يف االعتبار من خالل محركات البحث كدليل عىل أنه ذو جودة أعىل.

املاضية، ولكن ال يزال كبار املسئولني االقتصاديني اسرتاتيجية  القليلة  السنوات  الرقمي بشكل كبري خالل  لقد تغري املشهد 
تسويقية فعالة ومهمة. يف حني أن هناك العديد من الفوائد السرتاتيجية تحسني محركات البحث )SEO( الجيدة، من ضمنها 
زيادة عدد الزيارات، وتوفري نتائج وتحليالت قابلة للتتبع والقياس، حيث أنه فيام مواقع التجارة اإللكرتونية، ميكن لوكاالت 
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تحسني محركات البحث معرفة املسارات التى يسلكها املستخدمون إلكامل عملية البيع، وصوالً إىل الكلمة الرئيسية التي 
استخدموها للبحث عنك قبل الرشاء، بالنسبة للمواقع التي ال تتعلق بالتجارة اإللكرتونية، ميكنك أن تنسب القيم إىل تحويالت 

العمالء املتوقعني، مثل ملء منوذج "اتصل بنا"، وحساب قيمة اسرتاتيجية تحسني محركات البحث لديك بهذه الطريقة.

يعد تحسني محركات البحث واحدا من  أكرث اسرتاتيجيات التسويق فعالية من حيث التكلفة ألنها تستهدف املستخدمني 
الذين يبحثون بنشاط عن منتجاتك وخدماتك عرب اإلنرتنت، وبتكاليف أقل مام يجعلها أفضل وأكرث استخداما من اسرتاتيجيات 

التسويق األخرى، ألنه بالرغم من انخفاض تكلفتها إال أنها أيضا تساعد عىل زيادة الوعي بالعالمة التجارية.

مثال:
 

ملاذا تستمر الشركات في حتسني محركات البحث في ظل األزمة االقتصادية

https://bit.ly/2ZTldQN
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جهاز االستشعار  
Sensor 

تعريف مخترص:
جهاز يكتشف ويستجيب لبعض أنواع املدخالت من البيئة املادية، ميكن أن يكون اإلدخال املحدد هو الضوء أو الحرارة أو 

الحركة أو الرطوبة أو الضغط أو أي واحد من عدد كبري من الظواهر البيئية األخرى. 

أمثلة:
 مقياس الحرارة، مستشعر األكسجني املوجود يف نظام التحكم يف انبعاث السيارة، أضواء األمان املنزلية واألبواب األوتوماتيكية.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
املستشعر اإللكرتوين  له تأثري كبري عىل الحياة يف الوقت الحايل، سواء للدول النامية أو املتقدمة عىل حد سواء، ألنه يف كل 
لحظة من املمكن أن تتعرض ملستشعر دون أن تكون عىل دراية بذلك، لذا يعمل املطورون يف تلك التقنية الصغرية عىل إنتاج 
وتطوير استخدامها يوما بعد يوما وإدماجها يف تفاصيل حياتية، من املمكن أن تؤثر بشكل إيجايب سواء اقتصاديًا أو اجتامعيا 

عىل حياة األفراد.

املستشعر عبارة عن محول يقيس الكمية املادية ويحولها إىل إشارة ميكن قراءتها بواسطة مراقب أو عن طريق أداة. عىل 
سبيل املثال، يحول مقياس الحرارة الزئبقي يف الزجاج درجة الحرارة املقاسة إىل متدد وتقلص سائل ميكن قراءته عىل أنبوب 

زجاجي معاير. يحول املزدوج الحراري درجة الحرارة إىل جهد إخراج ميكن قراءته بواسطة الفولتميرت.

يتم استخدام املستشعرات يف األشياء اليومية مثل أزرار املصاعد الحساسة لللمس واملصابيح التي تكون باهتة أو ساطعة عن 
طريق ملس القاعدة. هناك أيضا تطبيقات ال حرص لها ألجهزة استشعار ال يعرفها معظم األشخاص أبدا. وتشمل التطبيقات 
السيارات واآلالت والفضاء والطب والصناعة التحويلية والروبوتات. املستشعر هو جهاز يستقبل اإلشارة ويستجيب لها عند 
ملسها، وتشري حساسية املستشعر إىل مقدار تغري ناتج املستشعر عندما تتغري الكمية املقاسة، ويجب أن تحتوي املستشعرات 
التي تقيس التغريات الصغرية جدا عىل حساسيات عالية جدا. يسمح التقدم التقني بتصنيع املزيد من املستشعرات عىل نطاق 

مجهري، ويف معظم الحاالت، يصل املجهر الدقيق إىل رسعة وحساسية أعىل بكثري مقارنًة بالطرق العيانية.

يف السنوات األخرية، حققت أجهزة االستشعار تقدماًا كبريًا، خاصة يف مجال انرتنت األشياء، وذلك ألن مئات املليارات من 
أجهزة االستشعار مضمنة بالفعل يف مجموعة واسعة من األشياء املادية املتصلة بالشبكة، مام يتيح كل يشء بدءا من أجهزة 
املفاتيح  تتعقب  التي  األنظمة  إىل  األدوية،  وتناول  القلب،  معدل رضبات  بعد  عن  تراقب  التي  املتطورة  الصحية  الرعاية 

املفقودة أو تقوم بتأثري ما عىل هاتفك الذيك، أو تساعد الحفاظ عىل النباتات الداخلية عىل قيد الحياة.

يف االقتصادات الناشئة يف جميع أنحاء العامل، ميكن للتقنية التي تعتمد عىل أجهزة االستشعار أن تعزز التنمية االجتامعية 
التطورات  تعد هذه  الخرباء،  من  للعديد  بالنسبة  العاملية،  الساحة  املنافسة عىل  البالد عىل  قدرة  من  وتزيد  واالقتصادية 

التعريفية أكرث التطورات إثارة يف أجهزة االستشعار.

مثال:
 تأثير االستشعار على تنمية الدول

https://bit.ly/2QqX0y3
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وسائل التواصل االجتامعي 
Social Media 

تعريف مخترص:
هي مجموعة من قنوات االتصال عرب اإلنرتنت مخصصة للمدخالت املجتمعية والتفاعل ومشاركة املحتوى والتعاون. 

أمثلة:
 Facebook, Twitter, Google+, wikipedia, LinkedIn, Pinterest

نبذة مخترصة عن املصطلح:
شهد تأثري وسائل التواصل االجتامعي منواً هائالً مع تقدم تقنية الهاتف املحمول، حيث يقىض املتسخدمون جزءا كبريا من 
الوقت عىل األجهزة املحمولة، ألنها توفر سهولة التواصل مع أي شخص يف أي مكان ويف أي وقت، وكان هذا سببا رئيسيا وراء 
االرتفاع الكبري يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي، كام تعد وسائل التواصل االجتامعي مفيدة للغاية يف مجال العمل، 

ألنها تساعد عىل زيادة انتشار األنشطة التجارية والخدمية، بتكلفة أقل وانتشار أوسع.

نشأت وسائل التواصل االجتامعي كوسيلة للتفاعل مع األصدقاء والعائلة، وأيضا مشاركة الصور واآلراء واألحداث وغريها يف 
نفس الوقت من قبل املستخدمني، مام خلق مجتمعات إلكرتونية وجعلها جزءا ال يتجزأ من الحياة عىل اإلنرتنت، ملا تشمله 
معظم منصات وسائل التواصل االجتامعي عىل مكونات اجتامعية، مثل التعليقات والرسائل،مام غري الطريقة التي يعيش بها 
الكثري من املستخدمني وكذلك طريقة مامرستهم ألعامله، حيث أصبحت تستخدم يف األعامل التجارية، مثل تسويق املنتجات، 

والرتويج للعالمات التجارية، واالتصال بالعمالء الحاليني وتعزيز أعامل جديدة.

أداة قوية  الكيل، لذلك هناك حاجة إىل  أو  الجزيئ  التنمية بشكل منفرد سواء كان ذلك عىل املستوى  ال ميكن أن تحدث 
لتواصل األشخاص بشكل فعال، ونقل املعرفة فيام بينهم، وهو الدور الذي تقوم وسائل التواصل اإلجتامعي بشكل كبري يف 
الفرتة الحالية، حيث يتم استخدامها يف بعض األوقات بديلة لوسائل اإلعالم، كام ميكن استخدامها يف توصيل رسائل محددة، 
والتنمية  املجتمع،  البيئة وتنمية  الرشيد، وحامية  الفقر، والحكم  الصحية، والحد من  الرعاية  ومعالجة قضايا رئيسية مثل 
االجتامعية واالقتصادية والثقافية. أصبح العامل اليوم مكانا صغريا للعيش فيه وتبادل املعرفة واألفكار ونقل الثقافة القيمة إىل 

الجيل التايل، كل أصبح ممكنا وبكل سهولة من خالل الشبكات االجتامعية ووسائل اإلعالم. 

مثال:
 ارتفاع استخدام وسائل التواصل االجتماعي في الدول النامية مقارنة بالدول املتقدمة

https://pewrsr.ch/35ozJkv
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هندسة الربمجيات 
Software Engineering

تعريف مخترص:
هي تلك املهنة التي تهتم بتطوير وإنشاء برمجيات عالية الجودة، مراعية يف ذلك اهتاممات املستخدم واحتياجاته ومتطلباته 

عىل جميع املستويات.

أمثلة:
يوجد نوعان من الربمجيات من حيث االستخدام :

برامج عامة Programs Generic وهى الربامج املنتجة لألغراض العامة لالستخدام من قبل االفراد او الرشكات امثلة لهذه 
 Programs مخصصة  برامج  الفوتوشوب  مثل  ادوىب  برامج رشكة  و  وغريها  الورد  مثل  ميكروسوفت  برامج رشكة  الربامج 

Bespoke وهى الربامج املعدة خصيصا للعميل عىل حسب طلباته.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
هندسة الربمجيات مهمة ألن هناك حاجة لربامج محددة يف كل صناعة تقريبا، ويف كل أعامل، ولكل وظيفة. يصبح األمر أكرث أهمية مع 

مرور الوقت - إذا حدث يشء ما داخل حزمة التطبيق الخاصة بك، يجب أن يحدث إصالح رسيع وفعال يف أقرب وقت ممكن.

يطبق مجال هندسة الربمجيات املنهج املنظم عىل الربمجة املستخدمة لتطوير الربمجيات مع الهدف املعلن املتمثل يف تحسني 
الجودة والوقت وامليزانية، إىل جانب ضامن االختبارات املنظمة وشهادة االستخدام، عادًة ما تستخدم هندسة الربمجيات 
ألنظمة الربامج الكبرية واملعقدة بدالً من التطبيقات أو الربامج الفردية. يف حني أن مهندس الربمجيات عادة ما يكون مسؤوالً 

عن تصميم النظم، فإن املربمجني غالباً ما يكونون مسؤولني عن ترميز تنفيذه.

جمع  ذلك:  يف  مبا  الشهادات  ومنح  الهندسية  الربامج  عملية  تغطي  التي  املجاالت  من  عددا  الربمجيات  هندسة  تتضمن 
املتطلبات، وتصميم الربامج، وإنشاء الربامج، وصيانة الربمجيات، وإدارة تكوين الربامج، وإدارة هندسة الربمجيات، وإدارة 
وكذلك  املهنية  واملامرسات  الربمجيات،  ونوعية  الربمجيات،  هندسة  وأساليب  ومناذج  وإنشائها،  الربمجيات  تطوير  عملية 

الحوسبة التأسيسية والدراسة الرياضية والهندسية.

تساعد هندسة الربمجيات يف العديد من املجاالت، ومييزها أنها ال تحتاج إىل رأس مال كبري، كام أنها تقدم خدمات من شأنها 
أن تدعم املجتمعات املحلية والدولية، وتعترب هندسة الربمجيات مهمة ألن هناك حاجة لربامج محددة يف كل صناعة تقريبا، 
ويف كل أعامل، ولكل وظيفة. لذا تعترب هندسة الربمجيات أمر مهم للغاية وتلك األهمية مع التقدم التقني تستمر يف النمو.

مهندسو الربمجيات مهمون جداً لعامل التقنية اليوم. وهي تنشئ برامج نستخدمها يوميا، مثل Microsoft Office أو الربيد 
اإللكرتوين أو األلعاب أو أي يشء ينطوي عىل استخدام أنظمة الحاسب أو برامج النظام املحمول. يستغرق تصميم الربامج 
للمستهلكني الكثري من الوقت والتفاصيل من أجل الحصول عىل الربنامج بشكل مثايل. اعتامدا عىل الرشكة التي يعملون بها، 
ميكنهم تصميم برامج من ألعاب صغرية إىل برامج ميكن أن تغري طريقة عمل أنظمة الحاسب. مهندسو الربمجيات هم السبب 
وراء صنع تطبيقات الحاسب والتطبيقات املحمولة، وتوفر هذه املهنة التدريب الداخيل، حيث تكسب التدريب أثناء العمل 

؛ يقومون بإنشاء وتصميم الربامج لتلبية احتياجات املستهلك، وسوق العمل.

مثال:
 هندسة البرمجيات والطبيعة املتغيرة لها.

https://bit.ly/2SVmVj9
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التطبيب عن بعد
Telemedicine

تعريف مخترص:
الطبية والعمليات  الطبيّة من خالل وسائط صوتية مرئية تشاركية بغرض االستشارات  يتّم فيه نقل املعلومات  هو مجال 

الجراحية عن بعد.

أمثلة:
النائية، باإلضافة إىل استخدامه يف إجراء األبحاث والتواصل فيام بني   الرعاية املنزلية، واملؤمترات، ويف املعتقالت واملناطق 

األطباء بالرغم من بعد املسافات بينهم.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
سمح الطب عن بعد ملقدمي الخدمات بالتواصل الفعال مع مرضاهم يف الدول النامية واملتقدمة، وذلك عن طريق الهاتف 

الذيك والربيد اإللكرتوين وكامريا الويب، مام يوفر الرسعة والراحة ملقدمي ومستقبيل الرعاية الصحية.

التطبيب عن بعد يتم من خالله استخدام القطاع الطبي لتقنية االتصاالت ضمن العامل الرقمي يف مجاالت عديدة، كام أنه 
ينطبق أيضا عىل نرش املعلومات الطبية وتوزيعها، والقيام بالعمليات الجراحيّة، وتقديم الخدمات الصحيّة، وكذلك عمليّات 

التصوير اإلشعاعّي، وعمليات التثقيف الصحّي، من خالل نرش الوعي املتعلق باألمور الطبية.

تقنية  خالل  من  إما  الصحية،  الرعاية  إعدادات  يف  األكرب  االستثامر  من  جزءا  بُعد  عن  التطبيب  وخدمات  منتجات  تُعد 
املعلومات الخاصة بهم أو طريقة تقديم الرعاية الصحية. عادًة ال متيز رسوم السداد بني الخدمات املقدمة من خالل التطبيب 
عن بعد والخدمات املقدمة يف الواقع.  من بني الخدمات التي يتم اعتبارها تطبيب عن بعد إجراء مشاورات مع املرىض من 
خالل محادثات الفيديو، والصحة اإللكرتونية التي قد تشمل التاريخ الطبي للمرىض وفحوصاتهم السابقة، والنقل اإللكرتوين 
الطبي  الالسلكية للمستهلكني، ومراكز االتصال، والتعليم  بُعد، والتطبيقات  الحيوية عن  العالمات  الرقمية، ومراقبة  للصور 

املستمر، وغريها من التطبيقات.

العديد من منظامت ومؤسسات الرعاية الصحية يف العامل اتجهت نحو االستفادة من تقنية التطبيب عن بعد، وذلك ألنه 
يساهم يف توفري طرق بديلة لتقديم الرعاية الصحية، وبالتايل تقليل التكلفة، كام أنه يسمح لتقديم الخدمات ونقل الخربة 
العالج  لخطة  أمناً  أكرث  إعادة اإلدخال يف املستشفيات مع متابعة عالجية  عىل مسافة أكرب ومساحة أوسع، كام يقلل من 

املقررة، بينام يزيل نفقات النقل للفحوص العادية، واملسائل املتعلقة باملرور، والتلوث الناتج عن سري املركبات.

 لقد أثر التطبيب عن بُعد عىل جميع جوانب الرعاية الصحية تقريبا، وقد أبلغت العديد من قصص النجاح عن دور التطبيب 
عن بُعد يف تحسني الوصول إىل الرعاية الصحية، وخفض تكلفة الرعاية، وتحسني جودة الرعاية. ميكن أن يكون التطبيب عن 

بُعد أداة مهمة يف تحقيق تنسيق الرعاية الصحية وتقليل التباينات يف الرعاية الصحية بني الدول النامية واملتقدمة.

مثال: 
املتابعة من املنزل

https://bit.ly/2ZVxMeA
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تجربة املستخدم
User Experience

تعريف مخترص:
الحالة التي مير بها املستخدم عند تفاعله مع منتج أو خدمة معينة.

أمثلة:
ترشيحه  مبلئها،  يقوم  الذي  االستطالع  بيانات  ما،  بإجراء  قيامه  املوقع،  تواجده عىل  فرتة  للموقع،  املستخدم  زيارة  تكرار   

لآلخرين الستخدام نفس الخدمة أو رشاء املنتج.

نبذة مخترصة عن املصطلح:
من وجهة نظر املستخدم، فإن اليشء الوحيد الذي مييزك عن منافسيك هو التجربة، وتشمل تجربة املستخدم جميع جوانب 
تفاعل املستخدم مع رشكتك وخدماتك ومنتجاتك، لذا عندما تكون تجربة املستخدم جيدة، تواجه الرشكات زيادة يف املبيعات 
وزيادة يف االحتفاظ بالعميل ومزيد من حصتها يف السوق وفوائد أخرى. عندما تكون تجربة املستخدم سيئة، تقل التحويالت 

بشكل كبري.

يتم استخدام املصطلح سواء قام املستخدم بتلك التجربة عند التسوق لدى متجر ما  أو عند قيادته للسيارة أو تفاعله مع 
تطبيقات ومواقع الكرتونية، وتتضمن تجربة املستخدم كل ما يتعلق به املستخدم النهايئ للمنتج، مبا يف ذلك كيفية مالءمته 
لسري العمل اإلجاميل والخطوات السابقة وبعد قيامه برشاء املنتج أو االستفادة من الخدمة. باإلضافة إىل ذلك، تغطي تجربة 

املستخدم كيف ستتغري تلك التفاعالت مع مرور الوقت مع تطور استخدام العميل وتغيري املنتج والرشكة.
الرشط األول لتجربة املستخدم املثالية هو تلبية االحتياجات الدقيقة للعميل دون عناء، وتجربة املستخدم الحقيقية تتجاوز 
مجرد منح العمالء ما يقولون أنهم يريدون، أو تقديم ميزات قامئة التحقق، فإن من أجل تحقيق تجربة مستخدم عالية 
الجودة يف عروض الرشكة يجب أن يكون هناك دمج سلس للخدمات متعددة التخصصات، مبا يف ذلك الهندسة والتسويق 

والتصميم الجرافييك والصناعي وتصميم الواجهة.

تجربة املستخدم أصبح لها تأثريا قويا عىل الرشكات ومقدمي الخدمات بشكل عام، عىل سبيل املثال استجابة لتزايد تواجد 
البقاء.  التكيف من أجل  املستخدمني عرب اإلنرتنت وزيادة حجم وأهمية أصواتهم، ستحتاج جميع الرشكات إىل جعل هذا 
سيكون االستثامر يف تصميم تجربة املستخدم هو الفرق بني الفائزين يف الفئة والخارسين، حيث تصبح تجربة املستخدم منتجا 
بحد ذاته. الرشكات التي تفشل يف االستثامر يف تصميم تجربة املستخدم لن تخرس املال عىل املدى القصري فقط، بل ستخلف 
الراهن كلام زاد االستثامر يف تجربة املستخدم، زادت املبيعات،  منافسيها وتفقد عمالئها، مام سبق نستنتج أنه يف الوقت 
وارتفعت نسبة االحتفاظ بالعمالء ومشاركة العمالء، وكلام تحركت الرشكة بشكل أرسع عرب دورات منتجاتها. تلك الرشكات التي 

استثمرت أكرث من غريها، والتي اعتربت نفسها مركزة عىل املستخدم بالكامل، شهدت زيادة يف مبيعاتها بنسبة كبرية.
عندما كان اإلنرتنت ال يزال جديداً وكانت الهواتف مجرد هواتف؛ تجربة املستخدم كانت عبارة غري موجودة، عىل الرغم من 
وجود خدمة العمالء. لقد توسعت تجربة املستخدم بالفعل من تفاعالت "العامل الحقيقي" إىل مشاركة املوقع وتكامل األجهزة 

املحمولة. يتوقع الناس تجربة متصلة وشاملة يف كل مكان من التقنية، والتي تصبح أكرث اتساعا كل يوم.

مثال:
 سهولة االستخدام جزء من جتربة املستخدم

https://bit.ly/39KzZ0A
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الواقع االفرتايض
Virtual Reality

تعريف مخترص:
هي بيئة اصطناعية يتم إنشاؤها باستخدام برنامج وتقدميها للمستخدم بطريقة تجعل املستخدم يقبلها كبيئة حقيقية.

أمثلة: 
 HTC Vive Pro Eye, Oculus Quest and Playstation VR 

نبذة مخترصة عن املصطلح:
مثل  مختلفة  مجاالت  يف  استخدامها  المكانية  العقبات،  من  العديد  تذليل  عىل  ساعدت  االفرتايض  الواقع  خاصية  تواجد 

املؤمترت واالجتامعات والسفر والتسلية، كام أنها تستخدم أيضا يف العلوم مثل الطب والهندسة والثقافة والسياحة.

نحن نفهم محيطنا من خالل حواسنا وآليات إدراك أجسامنا، والتي تشمل الحواس التذوق واللمس والشم والبرص والسمع، 
ويتم معالجة املدخالت التي تجمعها أدمغتنا لعمل التفسريات. ويف السياق نفسه يحاول الواقع االفرتايض خلق بيئة وهمية 

ميكن تقدميها إىل حواسنا مبعلومات مصطنعة، مام يجعل عقولنا تعتقد أنها )تقريبا( حقيقة واقعة.

أبسط مثال عىل الواقع االفرتايض هو فيلم ثاليث األبعاد باستخدام نظارات ثالثية األبعاد، يتمتع املرء بتجربة غامرة كونه جزءا 
من الفيلم مع وجوده يف املوقع، يبدو أن الورقة التي تسقط من شجرة تطفو أمام املشاهد مبارشة، أو أن لقطة سيارة مرسعة 
متر فوق منحدر يجعل املشاهد يشعر بعمق الهوة ويعطي تجربة يف الوقت الفعيل للسقوط. بشكل أسايس، تجعل املؤثرات 
الضوئية والصوتية لفيلم ثاليث األبعاد رؤيتنا وحواسنا السمعية تعتقد أن كل ذلك يحدث أمامنا متاما، عىل الرغم من عدم 

وجود يشء يف الواقع املادي.

مّكنت التطورات التقنية من تحقيق مزيد من التعزيز ملا وراء النظارات ثالثية األبعاد القياسية، كام أنه ميكن استخدام الواقع 
االفرتايض يف العديد من املجاالت منها"الرياضة والتدريب الريايض، السياحة والتعرف عىل الدول واملناطق، الطب والعمليات 
الجراحية، العامرة والبناء، التسلية واأللعاب، التعليم والثقافة العامة والفن الرقمي، خوض تجارب صعبة التحقيق يف الواقع 

)السفر للفضاء أو تحت املاء".

تساعد تقنية الواقع اإلفرتايض عىل تذليل الكثري من العقبات ومزج العامل الحقيقي مع العامل الرقمي، كام أنها لديها القدرة 
عىل تغيري كيفية تفاعل البرش مع اآلالت والربامج ذات الصلة، كام أنها عىل مستوى التعليم مفيدة يف تذليل كافة العقبات 

وتبسيط املعلومات وتنمية التفكري اإلبداعي للطالب، مام يزيد إمكانية التحصيل واالستيعاب لديهم.

أيضا أفالم الواقع االفرتايض تخلق حالة مختلفة للمشاهد، ملا لها من قدرة غريبة عىل إثارة التفاعل العاطفي يف املشاهدين، 
ولكن يجب أن تتم بحرفية عالية خشية أن يتم تشتت الجمهور يف البيئة التي يجد نفسه بها، ويف نفس الوقت بدأ استخدام 

تلك التقنية يف االجتامعات واملؤمترات لدمج الحضور بشكل كبري يف املحاور التي يتم تناولها.

مثال:
Xibit

https://xibitxr.com
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