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شكر وعرفان
شارك يف وضع جمموعة أدوات املهارات الرقمية السيد Chris Coward، كبري علماء البحوث ومدير 
فريق التكنولوجيا والتغيري االجتماعي (TASCHA)، مدرسة املعلومات يف جامعة واشنطن، سياتل، والسيدة 
Michelle Fellows، حمللة حبوث، فريق TASCHA، وخرباء استشاريون لدى االحتاد، حتت إشراف 

السيدة Susan Schorr، رئيسة شعبة الشمول الرقمي (DID)، مكتب تنمية االتصاالت (BDT)، مبسامهة 
 ،Kemal Huseinovic وحتت اإلشراف العام للسيد ،DID املهين املبتدئ، شعبة ،William Natta من السيد
االتصاالت  تنمية  (IEE)، مكتب  اإللكرتونية  والتطبيقات  التمكينية  والبيئة  التحتية  البنية  دائرة  رئيس 

يف االحتاد الدويل لالتصاالت.

لالتصاالت، ووضعت  الدويل  االحتاد  لدى  املستشار   ،Keith Stimpson السيد  التقرير  بتحرير  وقام 
 ،Delia Solari والسيدة ،IEE املهنية املبتدئة يف الدائرة ،Astadjam Bamanga الرسوم البيانية السيدة

املتدربة يف االحتاد الدويل لالتصاالت.

وقادت السيدة Susana Puerto، كبرية املتخصصني يف عمالة الشباب، منظمة العمل الدولية، والسيدة 
Susan Schorr، عملية استعراض األقران ملجموعة أدوات املهارات الرقمية، اليت تضمنت مسامهات من 

والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  ومنظمة  لالتصاالت،  الدويل  واالحتاد  الدولية،  العمل  منظمة 
(UNESCO)، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والفريق الرئيسي لدى األمم املتحدة 
من أجل األطفال والشباب، والشراكة اجلديدة لتنمية إفريقيا (NEPAD)، ومبادرة التعليم من أجل العمالة، 
ومؤسسة Mastercard، وIT Step Academy، وSwitch Maven، الشركاء يف تعزيز عمالة الشباب. 
وتعرب منظمة العمل الدولية واالحتاد الدويل لالتصاالت عن شديد االمتنان لكل ما تلقيا من تعليقات. 
َرت عملية استعراض األقران جمموعة األدوات هذه وحّسنتها. ويود االحتاد الدويل لالتصاالت  فقد أثـْ

ومنظمة العمل الدولية اإلعراب عن التقدير للمسامهات احملددة من األطراف التالية:

UNCTAD ،Claudia Contreras والسيدة Dong Wu السيدة  -
UNESCO ،Steven Vosloo والسيد Miao Fengchun السيد  -

السيد Donovan Guttieres والسيدة Kimmy Pugel، الفريق الرئيسي لدى األمم املتحدة من   -
أجل األطفال والشباب

NEPAD ،Unami Mpofu والسيدة Fati N’zi-Hassane والسيدة Estherine Fotabong السيدة  -
السيد Salvatore Nigro، التعليم من أجل العمالة  -

Mastercard مؤسسة ،Meredith Lee والسيدة Karen Moore السيدة  -
IT Step Academy ،Vitalii Varbanets السيد  -

Switch Maven مؤسسة ،Raman Nambiar السيد  -
السيد Kazu Chatani والسيد David Kucera، منظمة العمل الدولية  -

السيد Ashish Narayan، االحتاد الدويل لالتصاالت  -
ونتوجه بالشكر اخلاص إىل قسم إنتاج املنشورات يف االحتاد وأفرقة عالمات االحتاد جلهود النشر املكتيب 

وتصميم الغالف.
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حنن نعيش يف خضم ثورة رقمية. عدد املوصولني باإلنرتنت أكرب 
من أي وقت مضى، وهم يستعملون األجهزة واخلدمات الرقمية 
يف العمل ويف مجيع جوانب حياهتم. وقد عزز ذلك إىل حد ما 
تطور النطاق العريض املتنقل، الذي يضمن كل يوم مشاركة املزيد 
انتشرت  الرقمي. كما  االقتصاد  النامية يف  البلدان  الناس يف  من 
اآلونة  بعضها يف   - املاضي  العقد  اجلديدة طوال  التكنولوجيات 
األخرية - ومنها الذكاء االصطناعي، والبيانات الضخمة، وسلسلة 
كتل البيانات، واحلوسبة السحابية، وإنرتنت األشياء، والتعلم اآليل، 
والتطبيقات املتنقلة، والتكنولوجيا النانوية، والطباعة ثالثية األبعاد، 
وغريها. وسوف يؤدي ذلك إىل إحداث تغيري عميق يف حياتنا 
اليومية طوال العقد املقبل، مما يغري بشكل جذري كيفية استهالكنا وإنتاجنا وعملنا. وكما هو احلال يف كل التغيريات 

التحولية، فإهنا تتيح لنا فرصة كربى - ولكنها تنطوي أيضًا على حتديات هامة.

التحدي واضح. هنالك فجوة كبرية يف املهارات - حيث تتفتح عشرات املاليني من فرص العمل يف شىت أحناء العامل 
الرقمية املتقدمة - مع ما يصحب ذلك من نقص يف عدد األشخاص املؤهلني لشغل الوظائف.  لذوي املهارات 
املعلومات  تكنولوجيا  املتخصصني يف  7,5 ماليني من  إىل  احلاجة  الضوء على  الصينية  احلكومة  بيانات  وتسلط 
واالتصاالت، بينما تشري التقديرات يف أوروبا إىل شغور 000 500 وظيفة حملرتيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

حبلول عام 2020.

والفرصة اليت ترافق هذا التحدي هائلة. ختّيل بلدًا ُتقّدر فيه املهارات الرقمية األساسية ويرّوج هلا وتتمتع باألولوية 
جلميع أفراد البلد - حيث تندمج كأحد املهارات األساسية لألمة إىل جانب مهارات القراءة والكتابة واحلساب 
التقليدية. ختيل بلدًا ميكن فيه جلميع شرائح السكان الوصول إىل األخبار واملعلومات، والتواصل مع األصدقاء وأفراد 
الرقمي،  املتعلقة بالصحة اإللكرتونية، واحلكومة اإللكرتونية، والتمويل  اليومية من اخلدمات  األسرة، واالستفادة 
والتكنولوجيا الزراعية، والنقل الذكي - واالستفادة الكاملة من االنغماس يف جمتمع املعرفة العاملي النابض باحلياة. 
ختّيل جمتمعًا من الناس يتمتع باملهارات الرقمية املطلوبة ليكون قابًال للعمالة ومنتجًا ومبدعًا وناجحًا - جمتمعًا ميكن 
فيه جلميع شبابنا تطوير املهارات األساسية ومن مث التقدم الكتساب مهارات املستويات املتوسطة واملتقدمة من الدراية 

الرقمية - شبابًا قادرين على املشاركة يف القطاعات الصناعية الناشئة وعلى إطالق مشاريع األعمال اخلاصة هبم.

ولكن كيف لنا أن نسد الفجوة القائمة بني التحدي والفرصة؟ إن جمموعة أدوات املهارات الرقمية متّكن واضعي 
السياسات وذوي النفوذ من العمل اسرتاتيجيًا لسد هذه الفجوة. وهي تعاجل التعقيدات العديدة اليت تعرتض سبيل 
تصميم املهارات الرقمية وتطويرها على مستوى السياسة العامة. وحتدد كيف حتتل املهارات الرقمية مكاهنا يف إطار 
املهارات اللّينة األوسع يف القرن احلادي والعشرين. وتقدم إرشادات واضحة بشأن تآلف خمتلف أصحاب املصلحة 
- ودفعهم - واملضي قدمًا يف إطار واحد واضح ومرّكز. وتتمثل القوة الفريدة ملجموعة األدوات هذه يف التطبيق 
الكيفي والعملي، ألهنا تنبع من واقع التجربة من شىت أحناء العامل. وباإلضافة إىل تقدمي أدوات حتّول التعقيد إىل مهام 
ميكن التحكم فيها، تزخر جمموعة األدوات بأمثلة واقعية من املشاريع والربامج الطموحة اليت تثري اإلعجاب وتبعث 
اإلهلام. ففي بنغالديش، تتعلم النساء يف األرياف تطبيقات اهلواتف املتنقلة وتصميم مواقع الويب وتوفري اخلدمات 
الشباب،  من  مليون  فيها  يشارك  السنوات  إفريقيا محلة مخاسية  تشفري  وأسبوع  واخلارج.  يف الداخل  املستقلة 
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وتزود 000 200 من مدرسي العلوم باملوارد لتدريس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - ويف عام 2016، جّندت 
احلملة أكثر من 000 400 طالب يف 30 بلدًا، مبا يشمل نسبة مشاركة تقارب 50% من الفتيات يف ورش عمل 
التشفري. ويقوم احتاد املزارعني يف فيتنام بتدريب 000 30 مزارع على استخدام اإلنرتنت وأدوات اإلنتاجية األساسية 
والتطبيقات الزراعية. وتقوم األرجنتني بتدريب 000 100 مربمج، و000 10 مهين، و000 1 رائد أعمال على مدى 

أربع سنوات. وهنالك العديد واملزيد من األمثلة األخرى.

وتشكل جمموعة األدوات أيضًا جزءًا من دعم االحتاد ملبادرة فرص العمل الالئق للشباب، واملبادرة العاملية لتعزيز 
العمل واألثر يف عمالة الشباب دعمًا خلطة التنمية املستدامة لعام 2030. وعملت مبادرة فرص العمل الالئق للشباب، 
اليت أطلقتها منظمة العمل الدولية يف عام 2016 بتأييد من الرؤساء التنفيذيني لوكاالت األمم املتحدة، على تضافر 
جهود أكثر من 20 كيانًا من كيانات األمم املتحدة إىل جانب طائفة من الشركاء، تدخل يف عدادها احلكومات، 
والشركاء االجتماعيون، والشباب واملجتمع املدين، والقطاع اخلاص، واملؤسسات اإلقليمية، والربملانيون، واملؤسسات، 

واألوساط األكادميية، ووسائط اإلعالم.

وتركز مبادرة فرص العمل الالئق للشباب يف الوقت الراهن على مثاين أولويات مواضيعية للعمل. ومنها املهارات 
الرقمية للشباب، بقيادة االحتاد الدويل لالتصاالت. وكجزء من هذا اجلهد، تقدم االحتاد بعدد من االلتزامات للمبادرة 
العاملية، بشأن منصة التعهد عرب اإلنرتنت، مبا يف ذلك املشاركة مع منظمة العمل الدولية يف محلة تطوير املهارات 
الرقمية من أجل فرص العمل الالئق للشباب لتحفيز أصحاب املصلحة على تزويد الشباب باملهارات الرقمية املنقولة 

واجلاهزة للعمل وتعزيز توفر فرص العمل للشباب يف االقتصاد الرقمي.

وتكمل جمموعة أدوات املهارات الرقمية هذه مسامهة االحتاد الدويل لالتصاالت يف مبادرة فرص العمل الالئق للشباب 
بوصفها جمموعة معارف متميزة توفر إرشادات جديدة وحمدثة بشأن كيفية ضمان تزويد الشباب باملهارات الرقمية 
اجلاهزة للعمل واملضي يف تطويرها. وهي تدعم أيضًا تصميم اسرتاتيجيات وطنية لتنمية املهارات الرقمية من أجل 

حياة وعمل مجيع املواطنني يف االقتصاد الرقمي املتنامي.

وأنا واثق من أن أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت وأصحاب مبادرة فرص العمل الالئق للشباب وذوي النفوذ يف 
كل مكان سوف يستلهمون هذه املجموعة من األدوات - اليت سوف ختطو بنا خطوة كبرية إىل األمام يف حتقيق 

إمكانات ووعود مستقبلنا الرقمي. 

 براهيما سانو
مدير مكتب تنمية االتصاالت، االحتاد الدويل لالتصاالت

https://www.decentjobsforyouth.org/
https://www.decentjobsforyouth.org/commitment/58
https://www.decentjobsforyouth.org/campaign/2
https://www.decentjobsforyouth.org/campaign/2
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مقدمة ملجموعة األدوات
توفر جمموعة األدوات هذه ألصحاب املصلحة إرشادات بشأن وضع اسرتاتيجية للمهارات الرقمية. وهي خمصصة 
لواضعي السياسات، إىل جانب الشركاء يف القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واألوساط األكادميية. والغاية 
منها هي تسهيل وضع اسرتاتيجية شاملة للمهارات الرقمية على املستوى الُقطري. ومن املمكن أيضًا استخدام هذا 

الدليل للرتكيز على أولويات خمتارة تتطلب اتباع هنج جديد.

ملاذا حتتاج البلدان إىل اسرتاتيجية بشأن املهارات الرقمية؟
املهارات الرقمية تدعم تقريبًا كل جانب من جوانب العمل واحلياة: من ملء استمارة حكومية إىل التواصل خبصوص 
العمل. وليس هنالك من وظيفة أو مهمة معيشية ال تتطلب مستوى أساسيًا من األداء الرقمي. ويف ضوء التقنيات 
اجلديدة اليت تظهر كل يوم، حنتاج إىل فرص دائمة مدى احلياة لتعلم مهارات جديدة تكفل لنا النجاح يف عصر 

التحول الرقمي املستمر.

واملهارات الرقمية ضرورية يف فتح الباب أمام طائفة واسعة من الفرص يف القرن احلادي والعشرين. فالبلدان اليت 
تطبق اسرتاتيجيات شاملة للمهارات الرقمية حترص على أن تتمتع شعوهبا باملهارات اليت حتتاجها لتكون أكثر قابلية 
للعمالة واإلنتاجية واإلبداع والنجاح، إىل جانب بقائها آمنة وساملة يف التواصل عرب اإلنرتنت. ومثة ضرورة حامسة 
تستوجب حتديث اسرتاتيجيات املهارات الرقمية بشكل منتظم لكي تستجيب ملا ينشأ من تقنيات جديدة وأثرها 

على االقتصاد الرقمي واملجتمع الرقمي.

لقد أفضى االقتصاد الرقمي إىل نقص كبري يف األفراد الذين يتمتعون باملهارات الرقمية الالزمة. وتظهر حبوث االحتاد 
الدويل لالتصاالت أنه سيكون هناك عشرات املاليني من فرص العمل لذوي املهارات الرقمية املتقدمة يف السنوات 
املقبلة.1 ففي أوروبا مثًال، تشري التقديرات إىل نشوء 000 500 شاغر حملرتيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
حبلول عام 2.2020 وتواجه خمتلف املناطق حتديات مماثلة. وباإلضافة إىل الفجوات القائمة يف املهارات، يتوقع اخلرباء 
أن تفضي خطوات التقدم يف جماالت مثل الذكاء االصطناعي، والتكنولوجيا النانوية، والطباعة ثالثية األبعاد، وغريها 
من التقنيات إىل مرحلة جديدة من شأهنا أن تغري جذريًا أمناط االستهالك واإلنتاج والعمالة.3 وينظر العديد من 

البلدان إىل املهارات الرقمية باعتبارها واحدة من الركائز األساسية للتحول الرقمي.

كيف ُيستخدم هذا الدليل
توفر جمموعة األدوات هذه لواضعي السياسات وأصحاب املصلحة اآلخرين معلومات عملية وأمثلة وأدلة تفصيلية 
للمساعدة يف وضع اسرتاتيجية وطنية للمهارات الرقمية. كما ميكن استخدامها لوضع سياسات وبرامج ملعاجلة 

أولويات حمددة.

االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة العمل الدولية، األولوية املوضوعية للمهارات الرقمية واملبادرة العاملية لفرص العمل الالئق للشباب،    1

https://www.decentjobsforyouth.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Thematic-Plan-1-Digital-Skills.pdf 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills  2

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf  3

مقدمة

https://www.decentjobsforyouth.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Thematic-Plan-1-Digital-Skills.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
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تتضمن املجموعة 12 فصًال:

التالية  الفصول  تتناوله  الرقمية -  املهارات  برنامج تدريب وطين على  قائمة مراجعة لوضع  الفصل 1 يقدم   •
بالتفصيل.

الفصل 2 يعطي حملة عامة عن املهارات الرقمية.  •
الفصل 3 يشمل طائفة من مناذج مشاركة أصحاب املصلحة اليت ميكن استخدامها لوضع اسرتاتيجية للمهارات   •

الرقمية، وتربز فيها ضرورة املهارات الرقمية يف كل القطاعات.
الفصل 4 يقدم إرشادات بشأن إجراء جرد للسياسات والربامج القائمة.  •

وترشد الفصول الستة التالية القارئ من خالل اسرتاتيجيات حمددة مصممة لتطوير املهارات الرقمية:

الفصل 5 يشمل املهارات األساسية واملتوسطة.  •
الفصل 6 يشمل املهارات املتقدمة.  •

الفصل 7 يتناول اسرتاتيجيات للفئات شبه احملرومة.  •
الفصل 8 ينظر يف احلمالت كاسرتاتيجية فعالة للتوعية.  •

الفصل 9 يسلط الضوء على فرص استخدام موارد التدريب املتوفرة عرب اإلنرتنت.  •
الفصل 10 يقدم خيارات متنوعة لتقييم التقدم احملرز يف برامج املهارات الرقمية.  •

الفصل 11 يقدم عينة من خرائط طريق املهارات الرقمية.  •
الفصل 12 يبحث يف تطورات املستقبل واالجتاهات الناشئة.  •

وسوف يتبني القارئ األدوات اليت ميكن أن يستخدمها واضعو السياسات وأصحاب املصلحة يف تطوير األفكار 
اليت ختتص ببلدهم أو السياق اخلاص هبم يف الفصول من 3 إىل 8. والنسخة PDF من جمموعة األدوات هذه مشفوعة 
بنسخة Word قابلة للتحرير. يرجى النقر على أيقونة مشبك الورق املوجودة يف شريط التنقل األيسر لفتح ملف 

Word القابل للتحرير.

ميكن للبلدان استخدام جمموعة األدوات بأكملها ووضع اسرتاتيجية شاملة للمهارات الرقمية أو ميكنها أن تركز 
على جمال حمدد وأن تضع سياسات وبرامج من شأهنا تطوير املهارات الرقمية هلذا الغرض - من قبيل كيفية استهداف 

الفئات شبه احملرومة.

وقد وضعت األدوات يف هذا الدليل لتحفيز النقاش، وليس الغرض منها أن تشمل كل سياق أو مسار ممكن حنو 
اسرتاتيجية للمهارات الرقمية. وعلى صعيد الواقع، تـَّتخذ اسرتاتيجيات املهارات الرقمية أشكاًال خمتلفة - من القمة 
إىل القاعدة ومن القاعدة إىل القمة، وقنوات الدخول متعددة القطاعات، وقناة الدخول الوحيدة، وهكذا. لذا ينبغي 

أن يدرك القارئ أن جمموعة األدوات هذه مل تصمم يف شكل خارطة طريق جامدة.



xiii

املوارد األخرى
حيتوي كل فصل على أمثلة واقعية توضح النـُُهج الناجحة اليت اتبعتها البلدان واملتعلقة مبوضوع الفصل. وقد وّثق 
العديد من املنشورات احلديثة واملوارد عرب اإلنرتنت نـُُهجًا ناجحة لتعزيز تنمية املهارات الرقمية، وحرّي بالقارئ 

أن يستكشفها. ومن نقاط االنطالق ما يلي:

فريق العمل املعين بالتعليم: املهارات الرقمية للحياة والعمل، وجلنة النطاق العريض من أجل التنمية املستدامة،   •
واالحتاد الدويل لالتصاالت، واليونسكو. يعطي هذا التقرير صورة كاملة للمهارات الرقمية، ويتقدم بعدد من 
التوصيات املتعلقة بالسياسات، ويعرض تسع دراسات حالة. وكل منها يقع يف عدة صفحات، وهي توضح 

بقدر من التعمق كيف قامت البلدان بتنفيذ اسرتاتيجيات املهارات الرقمية.
مستودع مبادرات حتالف املهارات الرقمية وفرص العمل. وضعت املفوضية األوروبية مستودعًا مجعت فيه   •
أفضل مشاريع املهارات الرقمية يف أوروبا. وميكن البحث يف املستودع حبسب الفئة املستهدفة والكلمة الرئيسية، 

مما جيعل هذا املستودع موردًا قّيمًا الستبانة املشاريع اليت تليب احتياجات حمددة.
مدونة أخبار الشمول الرقمي هي خدمة يقدمها قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد. وهي َتنشر بانتظام قصصًا   •

إخبارية تقدم أمثلة قّيمة عرب طائفة واسعة من موضوعات الشمول الرقمي.

http://broadbandcommission.org/Documents/publications/WG-Education-Report2017.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition-initiatives
http://digitalinclusionnewslog.itu.int/
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الفصل 1: منصة واضعي السياسات - طريق املستقبل

تضم الصفحات التالية العناصر االسرتاتيجية اليت حيتاجها واضع السياسة - أو غريه من أصحاب املصلحة - لتنمية 
مهارات رقمية نابضة باحلياة تشمل املستقبل البعيد يف البلد، على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو احمللي. وإذ يكتسب 
استمرار التحول العارم حنو اقتصاد رقمي عاملي املزيد من الزخم، فإن املهارات الرقمية ما فتئت تتحرك حنو مركز 
أدوات  السواء. ومن شأن جمموعة  والنامية على  منها  االقتصادات – املتقدمة  متزايد يف مجيع  األحداث بشكل 
املهارات الرقمية هذه، الغنية باألمثلة الواقعية واملعززة بالنصائح العملية، أن تقدم مساعدة ال تقدر بثمن يف االستفادة 

إىل أقصى حد من الفرص اهلائلة اليت توفرها االقتصادات الرقمية واملجتمعات الرقمية اليت ترسم مستقبلنا.

وكل العناصر الواردة أدناه مشروحة بالتفصيل وموضحة يف جمموعة أدوات املهارات الرقمية هذه. ليس للقارئ 
أن يرتدد يف االستفادة من كل العناصر أو أي منها حسبما يناسب السياق يف بلده.

خارطة الطريق حنو التنمية املتسارعة للمهارات الرقمية
إنشاء حتالف أو هيئة أو فرقة مهام تعىن باملهارات الرقمية:  1

استخدام التحالف/اهليئة/فرقة املهام إلشراك طائفة من أصحاب املصلحة الذين ميكنهم اإلسهام يف تطوير   أ ) 
و/أو تنفيذ االسرتاتيجية، مبا يف ذلك حتديد احتياجات وأهداف املهارات الرقمية احلالية واملستقبلية، 

مثاليًا عرب القطاعات.
حتليل نقاط القوة ونقاط الضعف لكل صاحب مصلحة، وبناء عليه حتديد الدور الذي ميكنه أن يؤديه  ب) 

يف حتديد االسرتاتيجية وتنفيذها.
االتفاق على احلوكمة أو أساليب العمل أو املواثيق لكل من اهليئة/التحالف/فرقة املهام. ج) 

حتديد الفئات الرئيسية من املهارات الرقمية اليت ستطورها االسرتاتيجية، علمًا بأن املهارات الرقمية تنتشر   2
على طيف ميتد من مستوى املهارات األساسية إىل املتوسطة إىل املتقدمة.

بديًال من ذلك، حتديد جماالت الكفاءة الرقمية اليت ستعززها االسرتاتيجية؛ أو   أ ) 
حتديد عالقة املهارات الرقمية مبهارات القرن احلادي والعشرين. ب) 

بالنسبة للتعليم، النظر يف توفري أسس ملهارات رقمية أكثر تقدمًا، مثل التفكري احلوسيب. ج) 
القيام جبرد السياسات واخلطط والربامج القائمة اليت تدعم تنمية املهارات الرقمية وحتليل كيفية استخدامها   3

لدعم أهداف اسرتاتيجية املهارات الرقمية.
حتديد االجتاهات الراهنة واملقبلة فيما يتعلق باالجتاهات الدميغرافية والتغريات التكنولوجية واجتاهات األعمال   4

والتجارة والسياسات الصناعية والتحول إىل اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، وما إىل ذلك.
حتديد السياسات والربامج اجلديدة املطلوبة والنهوض بالدعوة، باستخدام السياسات القائمة والتماس الدعم   5

للسياسات اجلديدة على السواء.
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صوغ اسرتاتيجية لتنمية املهارات الرقمية:  6
حتديد أهداف تنمية املهارات الرقمية من أجل:  أ ) 

التعليم االبتدائي؛  •
التعليم الثانوي؛  •

التعليم العايل: للطالب وخرباء تطوير وتصميم التكنولوجيا الرقمية؛  •
برامج التدريب على املهارات الرقمية املتصلة بالعمل من أجل الشباب خارج املدرسة، مبا يف ذلك   •

العاملني املستقلني والعاملني بدوام جزئي؛
برامج التدريب على املهارات الرقمية املتعلقة بالعمل من أجل البالغني الذين حيتاجون إىل جتديد   •

املهارات؛
مهارات مدى احلياة يف االقتصاد الرقمي جلميع املواطنني؛  •

برامج التدريب مدى احلياة والعمل من أجل فئات السكان شبه احملرومة؛  •
وضع أو التخطيط لوضع اسرتاتيجية ملهارات ريادة األعمال الرقمية.  •
مقايسة األهداف مقابل األطر القائمة أو البلدان ذات األهداف املماثلة. ب) 
حتديد األولويات والتحديات الراهنة يف حتقيق األهداف املذكورة أعاله. ج) 

حتديد احللول املبشرة لتوفري املهارات الرقمية اليت تتصدى للتحديات املشرتكة احملددة يف جمموعة األدوات  د ) 
هذه.

التمويل واحلوافز واإلعانات لرسوم التدريب، وال سيما بالنسبة  وضع ميزانية للتنفيذ وحتديد مصادر  ه ) 
للسكان شبه احملرومني.

حتديد القنوات القائمة لتقدمي خمتلف أنواع التدريب على املهارات الرقمية، مبا يف ذلك التدريب بقيادة  و ) 
أرباب العمل والتدريب التقين واملهين ومعسكرات التشفري، وغريها من مقدمي خدمات التدريب يف 
األوساط التجارية أو املجتمع املدين، وفضاءات اإلبداع ومقدمي التدريب غري الرمسيني الذين يدعمون 

محالت املهارات الرقمية، واحلمالت اجلارية، وما إىل ذلك.
حتديد احلاجة إىل قنوات جديدة واسرتاتيجية جديدة لتطوير هذه القنوات. ز ) 

حتديد احتياجات مقدمي اخلدمة (التمويل والتدريب ووضع املناهج) واالتفاق على اسرتاتيجيات لتلبية  ح) 
هذه االحتياجات، مبا يف ذلك إنشاء جمتمعات للممارسة بني مقدمي التدريب.

حتديد ما هو متاح من برامج التدريب واملناهج ومقدمي التدريب مما ميكن االستفادة منه لتحقيق أهداف  ط) 
االسرتاتيجية ووضع مناهج جديدة حسب الضرورة.

حتديد الثغرات يف برامج التدريب واملناهج الدراسية - وحتديد مقدمي اخلدمات واالسرتاتيجيات اليت  ي) 
تساعد على سدها.

وضع األهداف والغايات لكل عنصر من عناصر اسرتاتيجية (من قبيل إدخال التفكري احلوسيب يف مناهج  ك) 
املدارس الثانوية حبلول [تاريخ]؛ ومراجعة منهاج علوم احلاسوب يف اجلامعات لتلبية احتياجات أرباب 
العمل حبلول [تاريخ]؛ وتدريب مجيع املواطنني على استكمال استمارات احلكومة على اإلنرتنت، وما 

إىل ذلك).
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اسرتاتيجية تنمية املهارات الرقمية، اجلزء 1: االستعداد

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت
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اسرتاتيجية تنمية املهارات الرقمية، اجلزء 2: التنفيذ

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

للتعليق من جانب  التحالف مث نشر اسرتاتيجية  التعليقات على مشروع االسرتاتيجية من اهليئة أو  التماس   7
اجلمهور قبل وضعها يف شكلها النهائي.

إطالق االسرتاتيجية.  8
ممارسة التوعية والتواصل والرتويج لالسرتاتيجية وما تنطوي عليه من فرص التدريب.  9
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عقد منتديات إقليمية أو وطنية أو حملية دوريًا لتعزيز جمتمعات املمارسة بني مقدمي التدريب القائمني لتحسني   10

توفري املهارات ومنح اجلوائز لتحفيز تنفيذ أهداف اسرتاتيجية املهارات الرقمية.
نشر املمارسات اجليدة واملوارد اليت حتددت يف املنتديات لتقامسها مع أصحاب املصلحة يف املهارات   أ ) 

الرقمية.
إطالق محلة إقليمية أو وطنية أو حملية للمهارات الرقمية أو االنضمام إىل محالت قائمة، مبا يف ذلك احلمالت   11

الرقمية متاشيًا مع خمتلف مكونات  املهارات  التدريب على  توفري  املصلحة على  لتحفيز أصحاب  العاملية، 
اسرتاتيجية املهارات الرقمية املتفق عليها.

مجع البيانات لدعم القياس املرجعي والرصد.  12

املراقبة، من خالل اإلبالغ عن النواتج واملخرجات، إىل جانب مؤشرات األداء الرئيسية اخلاصة بكل منها.  13

استعراض وحتديث االسرتاتيجية دوريًا، والتأكد من أهنا تعكس توقعات فرص العمل والتطورات التكنولوجية   14

يف املستقبل.
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الفصل 2: فهم املهارات الرقمية

حملة عامة
من املهم، منذ البداية، أن يكون لدينا فهم مشرتك ملا تعنيه املهارات الرقمية.

يتطلب التوسع العاملي يف االقتصاد الرقمي واملجتمع الرقمي أن نكون مزودين بطائفة من املهارات الرقمية اليت 
متكننا من النجاح يف العمل واحلياة.

ففي عامل العمل، ال تقتصر املهارات الرقمية على تأهيلنا لفرص العمل يف القطاعات التقليدية فحسب، وإمنا تفتح 
لنا أيضًا األبواب للمشاركة يف القطاعات الناشئة بل ولبدء مشاريع أعمال خاصة بنا. وميكن لألشخاص ذوي 
املهارات الرقمية األكثر تقدمًا االستفادة من طائفة أوسع من الفرص اليت متخضت عنها التطورات املستمرة يف 
التقنيات الرقمية واملنصات واألجهزة. وتتسم املهارات الرقمية بأمهية خاصة عند النظر يف الطبيعة املتغرية لبيئة العمل، 
مبا يف ذلك النمو احلاد يف استخدام العاملني املستقلني واملشاركني يف اقتصاد العقود املؤقتة، فضًال عن التغيريات 

اهليكلية األوسع اليت تؤثر بشكل كبري على فرص العمل يف املستقبل.1

وميكن لذوي املهارات الرقمية املناسبة النفاذ اآلمن إىل األخبار واملعلومات والتواصل مع األصدقاء وأفراد األسرة 
الرقمي والتكنولوجيا  بالصحة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية والتمويل  املتعلقة  اهلامة  والوصول إىل اخلدمات 

الزراعية والنقل الذكي، واالستمتاع خالف ذلك بالعديد من مزايا املشاركة يف جمتمع املعرفة العاملي.

وختتلف أنواع املهارات الرقمية املطلوبة للنجاح اليوم اختالفًا هائًال عن املهارات اليت كانت مطلوبة حىت قبل جمرد 
مخس سنوات. فقد كنا قادرين على حتديد جمموعة منفصلة من املهارات الرقمية وواثقني من أن برامج التدريب 
سوف تزود املواطنني هبذه املهارات. وكانت تلك الربامج تشمل عادًة موضوعات مثل العمليات األساسية للمعدات 
والربجميات والربيد اإللكرتوين والبحث. أما اليوم فإننا حنتاج باستمرار إىل استعراض وحتديث تلك املهارات الرقمية 
موضوع التدريس نتيجة للتقنيات واالبتكارات اجلديدة - من قبيل الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة وسلسلة 
كتل البيانات واحلوسبة السحابية وإنرتنت األشياء والتعلم اآليل والتطبيقات املتنقلة. وإزاء هذه اخللفية السريعة التغري 
أصبح من املهم للبلدان اليت لديها برامج تدريب قائمة على املهارات الرقمية أن تقوم بتحديث اسرتاتيجياهتا وللبلدان 

اليت مل تطلق بعد برناجمًا وطنيًا للمهارات الرقمية أن تقوم بذلك.

مستويات املهارات الرقمية: األساسية واملتوسطة واملتقدمة
العديد من  واملتقدمة. ويشري  واملتوسطة  األساسية  املستوى:  الرقمية حبسب  املهارات  أمناط  الفصل  يلخص هذا 
االسرتاتيجيات إىل هذه املستويات. وعلى صعيد الواقع، متتد املهارات الرقمية عرب طيف مستمر، ولذا فإن الغرض 

من األوصاف التالية هو توفري تعاريف عامة ميكن أن تساعد يف توجيه املناقشات حول السياسات الوطنية.

 World Economic Forum, The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial  1

Revolution, January 2016. http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/

http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
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املتقدمة، وتشمل "توليفة من السلوكيات  الرقمية عرب طيف مستمر، من األساسية إىل  متتد املهارات 
والدراية واملعرفة وعادات العمل واخلصائص الشخصية وامليول ومواقف الفهم احلرجة."1

 Broadband Commission for Sustainable Development (2017). Working Group on Education: Digital  1

.skills for life and work. p4

املهارات األساسية
متكننا املهارات الرقمية األساسية من العمل عند املستوى األدىن يف إطار املجتمع. وهي مهارات أساسية ألداء مهام 
أساسية، فهناك إمجاع متزايد على أن األداء الرقمي األساسي يقابل معرفة أساسية حتتل مكاهنا إىل جانب املعرفة 
الكتابية واحلسابية التقليدية (انظر مهارات القرن احلادي والعشرين أدناه). وتشمل املهارات األساسية املعدات (من 
قبيل استخدام لوحة املفاتيح وتشغيل تقنية ملس الشاشة) والربجميات (من قبيل معاجلة الكلمات وإدارة امللفات يف 
احلواسيب وإعدادات اخلصوصية يف اهلواتف املتنقلة) والعمليات األساسية عرب اإلنرتنت (من قبيل استعمال الربيد 
اإللكرتوين أو البحث أو استيفاء استمارة عرب اإلنرتنت). واملهارات األساسية تثري حياتنا ومتكننا من التفاعل مع 

اآلخرين ومن الوصول إىل اخلدمات احلكومية والتجارية واملالية.

املهارات املتوسطة
متكننا املهارات املتوسطة من استخدام التقنيات الرقمية بأساليب أكثر فائدة وجدوى، مبا يف ذلك القدرة على تقييم 
ناقد للتكنولوجيا أو استحداث احملتوى.2 وهي مهارات جاهزة لفرص العمل فعليًا ألهنا تشمل املهارات الالزمة 
ألداء مهام مرتبطة بالعمل، من قبيل النشر املكتيب والتصميم البياين الرقمي والتسويق الرقمي. وهذه املهارات يف 
معظمها عمومية، مبعىن أن إتقاهنا يعد األفراد لطائفة واسعة من املهام الرقمية الالزمة للمشاركة كمواطنني ملتزمني 
وعمال منتجني. بيد أن هذه املهارات ليست منيعة من التغيري. بل إن إحدى خصائص املهارات املتوسطة على وجه 
اخلصوص هي أهنا تتوسع لكي تستوعب ما يطرأ من تغريات يف التكنولوجيا. مثال ذلك، حتتل مهارات معاملة 
البيانات مكانة أبرز نظرًا ألن ثورة البيانات تكتسب املزيد من الزخم، مما يولد الطلب على املهارات الالزمة إلنتاج 

كميات ضخمة من البيانات وحتليلها وتفسريها وتصورها.

املهارات املتقدمة
املهارات املتقدمة هي املهارات اليت حيتاجها املتخصصون يف مهن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل الربجمة 
احلاسوبية وإدارة الشبكات. وعلى الصعيد العاملي، سوف تشهد السنوات املقبلة عشرات املاليني من فرص العمل 
اليت تتطلب مهارات رقمية متقدمة. وتشمل هذه املجاالت الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة والتشفري واألمن 
السيرباين وإنرتنت األشياء وتطوير التطبيقات املتنقلة، حيث من املتوقع يف بعض االقتصادات حدوث فجوة يف 
املتخصصني يف  أدوار  بسرعة  تتنامى  املتقدمة وغريهم، حيث  الرقمية  املهارات  للعاملني ذوي  بالنسبة  املواهب 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.3 ويتحدث العديد من أرباب العمل عن صعوبة العثور على موظفني لديهم 
املهارات املطلوبة. والوظائف اليت تتطلب مهارات رقمية متقدمة تقرتن عمومًا بأجور أعلى بكثري من أجور الوظائف 
اليت تتطلب مهارات رقمية أساسية أو ال مهارات على اإلطالق. ويتم عادًة اكتساب املهارات املتقدمة من خالل 

.Broadband Commission, page 27  2

Decent Jobs for Youth” Digital Skills thematic plan at https://www.decentjobsforyouth.org/wordpress/”  3

Thematic-Plan-1-Digital-Skills.pdf/11/wp-content/uploads/2017

https://www.decentjobsforyouth.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Thematic-Plan-1-Digital-Skills.pdf
https://www.decentjobsforyouth.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Thematic-Plan-1-Digital-Skills.pdf
https://www.decentjobsforyouth.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Thematic-Plan-1-Digital-Skills.pdf
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التعليم الرمسي املتقدم، ومع ذلك فإن جمموعة األدوات هذه تصف قنوات أخرى للتعلم، مثل معسكرات التشفري، 
وهي خيارات معقولة بالنسبة للعديد من البلدان.

وهناك جمموعة أخرى من املهارات يف الفئة املتقدمة هي جمموعة ريادة األعمال الرقمية، اليت توّلف ما بني ريادة 
األعمال التقليدية والتكنولوجيات الرقمية اجلديدة. "وتتميز مؤسسات األعمال الرقمية بكثافة عالية يف استخدام 
البيانات الضخمة واحللول املتنقلة والسحابية)  الرقمية احلديثة (ال سيما الوسائط االجتماعية وحتليالت  التقنيات 
لتحسني العمليات التجارية وابتكار مناذج أعمال جديدة وتعزيز معلومات األعمال والتعامل مع العمالء وأصحاب 

املصلحة."4

وحتتاج االسرتاتيجيات الرامية إىل تشجيع رواد األعمال الرقمية إىل معاجلة طائفة من جمموعات املهارات. وهي 
تشمل عناصر غري رقمية مثل األعمال التجارية والتمويل والضرائب، وغالبًا ما ترتبط باالبتكارات الرقمية ذات 
الصلة. وتشمل جمموعات املهارات هذه مهارات ريادة املشاريع - من قبيل املجازفة والقدرة على التكيف والتفكري 
الناقد - واملهارات الرقمية املتوسطة واملتقدمة مثل حتليل البيانات واحلوسبة السحابية والوسائط االجتماعية والتسويق 
الرقمي وتطوير مواقع الويب والتطبيقات. وقد أدى االنتقال إىل ريادة األعمال الرقمية بالفعل إىل عدد متزايد من 

برامج درجة املاجستري اخلاصة وما يتصل هبا من دورات تدريسية يف التكنولوجيا الرقمية من أجل مشاريع األعمال.5

غري أن مفهوم ريادة األعمال الرقمية آخذ يف التطور، وهو موضوع قيد التحليل املستمر، يف إطار فريق عمل جلنة 
النطاق العريض املعين بريادة األعمال الرقمية مثًال، والذي من املتوقع أن ينشر نتائجه يف عامي 2018 و6.2019 
وهكذا، وبدًال من تضمني توصيات اسرتاتيجية املهارات بشأن ريادة األعمال الرقمية، تقرتح جمموعة األدوات هذه 
على القراء ضرورة االستمرار يف رصد التغريات اجلارية من أجل توجيه تطور اسرتاتيجياهتم املقبلة يف هذا املجال.

كما ينبغي لنا أن ندرك أن تعلم املهارات الرقمية املتوسطة واملتقدمة قد فتح باب الفرص أمام مشاريع األعمال 
الرقمية والعاملني املستقلني. ففي بنغالديش، مثًال، تتعلم النساء يف املناطق الريفية مهارات من قبيل التطبيقات املتنقلة 
وتصميم مواقع الويب، ويعملن على تقدمي خدمات مستقلة على الصعيدين احمللي واخلارجي،7 بينما تعتزم وزارة 
 Telenor تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف باكستان، بالشراكة مع اجلامعة االفرتاضية يف باكستان ومؤسسة
ومن خالل صندوق التكنولوجيا الوطين IGNITE، تدريب مليون شخص على املهارات الرقمية من أجل "العمل 

املستقل اإللكرتوين".8

وعالوًة على ذلك، ميكن للنساء والشباب الذين يتعلمون تصميم مواقع الويب أو التسويق الرقمي مواصلة تطوير 
مهارات رقمية أكثر تقدمًا، ودفع تكاليف تدريبهم من خالل العمل كمتعاقدين مستقلني. وميكن جلميع أصحاب 
األعمال االستفادة من طائفة واسعة من الدورات عرب اإلنرتنت، والعديد منها جماين، ملعرفة املزيد عن املهارات 
القانونية والتنظيمية والتجارية والرقمية ذات الصلة لتعزيز فرص مشاريع أعماهلم. وميكن أن تنعكس هذه التطورات 

بالفعل يف االسرتاتيجيات الرقمية الوطنية.

 European Commission, Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship, Fuelling Digital Entrepreneurship in  4

.Europe – Background Paper
 HEC Paris, Digital Entrepreneurship Certificate  ،انظر مثًال  5 

http://www.hec.edu/Masters-programs/Non-degree-programs/Certificates-available-to-current-HEC-students-)
https://digitalskillsacademy.com/international-bsc-degreeو (only/Digital-Entrepreneurship/Why-this-certificate

 http://www.broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/Digital-Entrepreneurship.aspx  6

Women in Digital Bangladesh http://www.widbd.com/  7

 https://www.technologytimes.pk/telenor-collaborates-with-ministry-of-it-on-digiskills-training-project/  8

http://www.hec.edu/Masters-programs/Non-degree-programs/Certificates-available-to-current-HEC-students-only/Digital-Entrepreneurship/Why-this-certificate
https://digitalskillsacademy.com/international-bsc-degree
http://www.hec.edu/Masters-programs/Non-degree-programs/Certificates-available-to-current-HEC-students-only/Digital-Entrepreneurship/Why-this-certificate
http://www.broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/Digital-Entrepreneurship.aspx
http://www.broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/Digital-Entrepreneurship.aspx
http://www.widbd.com/
https://www.technologytimes.pk/telenor-collaborates-with-ministry-of-it-on-digiskills-training-project/
https://www.technologytimes.pk/telenor-collaborates-with-ministry-of-it-on-digiskills-training-project/
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طيف املهارات الرقمية

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

أطر املهارات الرقمية
كما سلف ذكره، تتطور املهارات الرقمية عرب طيف متواصل، وهي ُتستحدث باستمرار مبا يتماشى مع التغريات 
يف التكنولوجيا. وتسهم أطر املهارات الرقمية بدور حاسم يف فهم طائفة من املهارات فضًال عن هذه التغيريات، 
التدريبية  الرقمية بضمان استمرار جدوى براجمهم ومناهجهم  املهارات  السياسات ومزودي  مما يسمح لواضعي 
وحداثتها. وقد طور العديد من املنظمات والوكاالت الدولية أطر مهارات رقمية. وفيما يلي أدناه يسلط الضوء 

.(DigComp أو) على عمل املفوضية األوروبية - إطار الكفاءة الرقمية للمواطنني

"[DigComp] هي أداة لتحسني الكفاءة الرقمية لدى املواطنني، ومساعدة أصحاب الشأن على صوغ 
السياسات اليت تدعم بناء الكفاءة الرقمية، وختطيط مبادرات التعليم والتدريب لتحسني الكفاءة الرقمية 
لدى فئات مستهدفة حمددة. كما توفر DigComp لغة مشرتكة بشأن كيفية حتديد املجاالت الرئيسية 

للكفاءة الرقمية ووصفها، وبالتايل توفر مرجعًا مشرتكًا على املستوى األورويب."1

 Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S., Van den Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The Digital  1

 Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg

11517/Publication Office of the European Union. EUR 27948 EN. doi:10.2791
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إطار الكفاءة الرقمية للمواطنني (DigComp): جماالت الكفاءة

حيتوي إطار الكفاءة الرقمية DigComp على مخسة جماالت كفاءة. وحيتوي كل جمال على عدد من 
الكفاءات احملددة ومستويات اإلتقان واملعرفة واملهارات واملواقف املرتبطة بكل كفاءة.

معرفة املعلومات والبيانات  1
التصفح والبحث وفرز البيانات واملعلومات واحملتوى الرقمي  1.1

تقييم البيانات واملعلومات واحملتوى الرقمي  2.1

إدارة البيانات واملعلومات واحملتوى الرقمي  3.1

التواصل والعمل املشرتك: التفاعل من خالل التقنيات الرقمية  2
املشاركة من خالل التقنيات الرقمية  1.2

املشاركة يف املواطنة من خالل التقنيات الرقمية  2.2

العمل املشرتك من خالل التقنيات الرقمية  3.2

آداب الشبكة  4.2

إدارة اهلوية الرقمية  5.2

استحداث احملتوى الرقمي  3
تطوير احملتوى الرقمي  1.3

دمج احملتوى الرقمي وإعادة صوغه  2.3

حقوق التأليف والرتاخيص  3.3

الربجمة  4.3

السالمة  4
محاية األجهزة  1.4

محاية البيانات الشخصية واخلصوصية  2.4

محاية الصحة والرفاه  3.4

محاية البيئة  4.4
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حل املشكالت  5
حل املشكالت التقنية  1.5

حتديد االحتياجات واالستجابات التكنولوجية  2.5

اإلبداع يف استخدام التقنيات الرقمية  3.5

حتديد الفجوات يف الكفاءة الرقمية  4.5
املصدر: DigComp 2.0: إطار الكفاءات الرقمية للمواطنني1

هذه وثيقة من 48 صفحة تشمل أمثلة متعددة عن كيفية استخدام هذه املهارات، مرّتبة تدرجييًا حنو مستويات متقدمة من   1

DigComp. https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital- املهارات، لتوضيح معىن املصطلحات املستخدمة يف إطار
competence-framework

وهذه األطر دينامية حقًا: فقد مت حتديث اإلطار DigComp يف عام 2016، أي بعد ثالث سنوات من صدوره. 
 DigComp معرفة املعلومات والبيانات" يف اإلصدار" DigComp 1.0 وأصبحت "معرفة املعلومات" يف اإلصدار

2.0 بينما استبدل "التواصل" بعبارة "التواصل والعمل املشرتك".

السالمة على اخلط
مثة كفاءة أساسية يف إطار DigComp هي السالمة على اخلط، ومن الضروري ألي اسرتاتيجية للمهارات الرقمية 
أن تتضمن هذا العنصر. وهنالك عدد متزايد من البلدان اليت تدمج هذه املهارات يف مناهجها املدرسية.9 وكما هو 
موضح أدناه، تؤخذ مهارات السالمة على اخلط أيضًا يف األطر اليت جتمع بني مهارات القرن احلادي والعشرين 

واملهارات الرقمية وكذلك يف التدريب على معرفة اخلدمات املتنقلة.

مهارات القرن احلادي والعشرين
حتتل املهارات الرقمية مكاهنا ضمن إطار أوسع، كثريًا ما يشار إليه باسم "مهارات القرن احلادي والعشرين". ووفقًا 
املهارات  القرن احلادي والعشرين من ثالث "ركائز" وهي:  العاملي، تتكون مهارات  املنتدى االقتصادي  لتقرير 
األساسية والكفاءات، والصفات الشخصية، كما هو موضح يف الرسم البياين أدناه. وتعرف مهارات القرن احلادي 
والعشرين أحيانًا باسم "املهارات اللينة".10 وكما هو موضح هنا، فإن املهارات الرقمية (املشار إليها يف الرسم بعبارة 
"معرفة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت") تقع حتت الفئة األساسية. وهذا يؤكد األمهية الكربى للصلة بني املهارات 

الرقمية والكفاءات األخرى والصفات الشخصية - كل ذلك ضمن نظام شامل للتعلم مدى احلياة.

انظر مثًال موقع "أقدر" برنامج املدرسة اآلمنة رقميًا، اإلمارات العربية املتحدة   9 

 https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/projects/Project/Details?projectId=1488379784&hTop=1&popup=1

 Youth Employment Funders Group, What Works in Soft Skills بذاته مثل:   قائم  أيضًا موضوع حتليل  اللينة هي  املهارات   10

Development for Youth Employment? http://www.mastercardfdn.org/wp-content/uploads/2017/09/soft-skills-
 youth-employment.pdf

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/projects/Project/Details?projectId=1488379784&hTop=1&popup=1
http://www.mastercardfdn.org/wp-content/uploads/2017/09/soft-skills-youth-employment.pdf
http://www.mastercardfdn.org/wp-content/uploads/2017/09/soft-skills-youth-employment.pdf
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مهارات القرن احلادي والعشرين

املصدر: املنتدى االقتصادي العاملي

Mozilla هي إحدى املنظمات اليت صممت إطارها صراحة الحتضان مهارات القرن احلادي والعشرين. وكما هو 

مبني أدناه، يرتبط كل جمال من جماالت املهارات بواحد أو أكثر من مهارات القرن احلادي والعشرين.11 وحيتوي 
كل جمال من جماالت املهارات على عدد من املناهج الدراسية املعروضة، حيث ميكن للمرء مثًال أن يعمل على 

تطوير الكفاءة يف حل املشكالت واإلبداع وأن يتعلم يف الوقت ذاته كيفية التشفري.

معارف الويب

Mozilla :املصدر

وحيدد القطاع اخلاص أيضًا اجلسر اهلام الذي يربط ما بني املهارات اللينة واملهارات الرقمية - مثال ذلك منصة 
التدريب على اخلط لدى شركة Accenture بشأن التعليم من أجل العمالة املوصوفة أدناه.

https://learning.mozilla.org/en-US/web-literacy  11

https://learning.mozilla.org/en-US/web-literacy
https://learning.mozilla.org/en-US/web-literacy
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 Accenture Spain هي منصة للتدريب على املهارات اللينة على اخلط طورهتا شركة Competencia

وتنسقها مؤسسة التعليم من أجل العمالة يف بلدان مثل األرجنتني والربازيل واألردن واملغرب واململكة 
العربية السعودية وإسبانيا وتونس وجنوب إفريقيا واإلمارات العربية املتحدة. ويقوم الشركاء بتطوير 
اجليل التايل من منصة التدريب اخلاصة هبم، +Competencia، اليت تشمل منائط مهارات رقمية قائمة 
على حتليل شامل للمهارات اللينة الرقمية، وحتديد القدرات اجلديدة اليت يتعني تطويرها للعمل يف بيئة 
مثل  مواضيع  اجلديد  التدريب  برنامج  ويتضمن  الرقمية.  للمعارف  تدرييب  فهرس  رقمية واستحداث 
االستخدام املتقدم لألجهزة املتنقلة، وفهم خمتلف خدمات التواصل على اخلط والوسائط االجتماعية، 

وإنشاء جمموعات WhatsApp ألغراض العمل.

املهارات الناشئة واملتخصصة
متثل املهارات الناشئة واملتخصصة، يف العديد من النواحي، االجتاه الذي تسري فيه برامج املهارات الرقمية، ومن مث 
فهي توفر فرصًا موجهة حنو املستقبل لتنظر فيها البلدان. وتؤكد البحوث اليت أجريت يف عام 2016 مدى األمهية 
احلرجة لتدريس هذه املهارات على املستوى املدرسي: فتقديرات أعداد اخلرجيني من معسكرات التشفري، مهما 
كانت مشجعة، تنحدر إىل حد كبري دون ما هو مطلوب لسد النقص املتوقع يف املهارات الرقمية. وهكذا، إذا 
أردنا أن نقطع شوطًا بعيدًا على مستوى تطوير املهارات الرقمية املتوسطة واملتقدمة، فإنه يتعني دمج هذه املهارات 

يف املناهج الدراسية حول العامل. واملوضوعات املطلوبة هي: التفكري احلوسيب، ومعرفة البيانات، واملعرفة املتنقلة.12

التفكري احلوسيب والتشفري
شهدت السنوات األخرية اهتمامًا متزايدًا بتدريس التفكري احلوسيب مبثابة معرفة أساسية، على قدم املساواة مع معرفة 
تتضمن عددًا من اخلصائص وامليول. [والتفكري  والتفكري احلوسيب هو "عملية حل مشكالت  والكتابة.  القراءة 
املشكالت يف مجيع  أيضًا حلل  به  االستعانة  احلاسوبية، ولكن ميكن  التطبيقات  لتطوير  أمر ضروري  احلوسيب] 
التخصصات، مبا يف ذلك العلوم اإلنسانية والرياضيات والعلوم."13 وقد ُوصفت احلوسبة أيضًا بأهنا "وسيلة حلل 
املشكالت وتصميم األنظمة وفهم السلوك البشري الذي يعتمد على املفاهيم األساسية لعلوم احلاسوب. ويقتضي 
الناس ويفهمون هبا  اليت يفكر هبا  الطريقة  التفكري احلوسيب جزءًا أساسيًا من  اليوم أن يكون  االزدهار يف عامل 

العامل."14

البيانات وتفكيك املشكالت  التفكري احلوسيب على "حل املشكالت ودراسة أمناط  ومن حيث احملتوى، ينطوي 
أشياء  بشأن  املنطقي  والتفكري  احلاسوبية  والنمذجة  احملاكاة  بعمليات  والقيام  باستخدام خوارزميات وإجراءات 

جمردة."15

بينما أطلق بعض أصحاب املصلحة تسمية معارف على مهارات البيانات واخلدمات املتنقلة، من املهم أن ندرك أن هذه التسميات تشمل   12

أيضًا مهارات أكثر تقدمًا ال ترتبط عادًة مبفهوم املعارف.
 https://computationalthinkingcourse.withgoogle.com/unit  13

 https://www.cs.cmu.edu/~CompThink/  14

 Bocconi et al. 2016. Exploring the field of computational thinking as a 21st century skill. EDULEARN16Proceedings.  15

 https://library.iated.org/view/BOCCONI2016EXP .33-IATED Academy, pp. 4725

https://computationalthinkingcourse.withgoogle.com/unit
https://computationalthinkingcourse.withgoogle.com/unit
https://www.cs.cmu.edu/~CompThink/
https://www.cs.cmu.edu/~CompThink/
https://library.iated.org/view/BOCCONI2016EXP
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 Shutterstock :املصدر 
src=nW1AvbejghteCrDRZ?93075775-https://www.shutterstock.com/it/image-vector/concept-thinkingbackground-brain-file-saved-ai10

71-xk9qw-1

وعلى صعيد الواقع، ميكن أن يبدأ تدريس التفكري احلوسيب عندما يكون األطفال يف سن الدراسة االبتدائية، ويقوم 
العديد من البلدان بذلك كما يرد ذكره الحقًا يف جمموعة األدوات. وهكذا يبدأ التفكري احلوسيب عند مستوى 
أساسي ولكنه يرتقي إىل موضوعات متقدمة. وميكن تدريس التفكري احلوسيب من خالل متارين ال تتطلب أي تقنية 
مث يضاف بعد ذلك تدرجييًا استخدام احلواسيب واألجهزة األخرى. وكما هو احلال بشأن مجيع املهارات املدرجة 
يف جمموعة األدوات هذه، هنالك العديد من املوارد املتاحة على اخلط اليت ميكن استخدامها لتدريس التفكري احلوسيب، 

16.Google من قبيل دورة التفكري احلوسيب للمعلمني اليت أعدهتا شركة

وباإلضافة إىل التفكري احلوسيب، بدأت املدارس إدخال التشفري يف مناهجها الدراسية. وميكن أن يبدأ ذلك يف املدرسة 
االبتدائية، باستخدام برامج مثل Scratch (املصممة هلذا الغرض) والعمل تدرجييًا على إدخال املزيد من التدريب 
املتقدم على التشفري. وتركز بعض برامج التشفري املدرسية على النساء والفتيات، مثل مبادرة YouthMobile اليت 
تنهض هبا اليونسكو. وباإلضافة إىل ذلك هناك عدد من احلمالت ونوادي التشفري بعد املدرسة اليت يتعرف فيها 
الطلبة على التشفري، ومنها "ساعة التشفري". وميكن االستفادة من قنوات التدريب غري الرمسية هذه لتدريب املعلمني 

على كيفية تدريس التشفري. ومثة املزيد عن دور قنوات التعليم الرمسية وغري الرمسية يف الفصل 5 أدناه.

https://computationalthinkingcourse.withgoogle.com/unit  16

https://www.shutterstock.com/it/image-vector/concept-thinkingbackground-brain-file-saved-ai10-93075775?src=nW1AvbejghteCrDRZxk9qw-1-71
https://www.shutterstock.com/it/image-vector/concept-thinkingbackground-brain-file-saved-ai10-93075775?src=nW1AvbejghteCrDRZxk9qw-1-71
https://www.shutterstock.com/it/image-vector/concept-thinkingbackground-brain-file-saved-ai10-93075775?src=nW1AvbejghteCrDRZxk9qw-1-71
https://www.shutterstock.com/it/image-vector/concept-thinkingbackground-brain-file-saved-ai10-93075775?src=nW1AvbejghteCrDRZxk9qw-1-71
https://computationalthinkingcourse.withgoogle.com/unit
https://computationalthinkingcourse.withgoogle.com/unit
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ُعرفت ساعة التشفري بأهنا "أكرب حدث تعليمي يف التاريخ". وتشجع احلملة العاملية املعلمني يف شىت أحناء 
العامل على تقدمي ساعة واحدة من تعليم التشفري باستخدام برامج التعلم الذايت عرب اإلنرتنت أثناء األسبوع 
الوطين لتعليم العلوم احلاسوبية يف الواليات املتحدة. وتقدم برامج التعلم الذايت يف 45 لغة، وقد نفذ إليها 
أكثر من 100 مليون طالب يف أكثر من 180 بلدًا. وعلى غرار النهج املتبع يف معظم احلمالت، فإن اهلدف 
من احلدث هو التعريف بالتشفري وليس الكفاءة يف ممارسته: "اهلدف من "ساعة التشفري" ليس تعليم أي 
شخص أن يصبح عاملًا حاسوبًا خبريًا يف ساعة واحدة. ولكن ساعة واحدة فقط كافية ليدرك املرء أن 

علوم احلاسوب ممتعة ومبدعة وأهنا يف متناول مجيع الطالب، يف مجيع األعمار، بغض النظر عن اخللفية."1

https://hourofcode.com/  1

Shutterstock https://www.shutterstock.com/it/image-photo/digital-binary-data-on-computer-screen-735357409?src=Cpa  :املصدر 
 60-IU1zJpKLKn5gKLzQ4Fw-1

https://hourofcode.com/
https://hourofcode.com/
https://www.shutterstock.com/it/image-photo/digital-binary-data-on-computer-screen-735357409?src=CpaIU1zJpKLKn5gKLzQ4Fw-1-60
https://www.shutterstock.com/it/image-photo/digital-binary-data-on-computer-screen-735357409?src=CpaIU1zJpKLKn5gKLzQ4Fw-1-60
https://www.shutterstock.com/it/image-photo/digital-binary-data-on-computer-screen-735357409?src=CpaIU1zJpKLKn5gKLzQ4Fw-1-60
https://www.shutterstock.com/it/image-photo/digital-binary-data-on-computer-screen-735357409?src=CpaIU1zJpKLKn5gKLzQ4Fw-1-60
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مبادرة اليونسكو YouthMobile هي مبادرة لتكثيف اجلهود العاملية الرامية إىل تعريف الشباب "بالربجمة 
يف علوم احلاسوب (تعّلم كيفية التشفري) وحل املشكالت (التشفري من أجل التعلم)" مع الرتكيز بصفة 
خاصة على النساء. وهي هتدف إىل "تزويد الشباب باملهارات عالية املستوى والثقة لتطوير وترويج وبيع 

التطبيقات املتنقلة احمللية ذات الصلة اليت حتل القضايا احمللية للتنمية املستدامة وتوفر فرص العمل."1

حاسوب الشباب املتنقل، اليونسكو

املصدر: اليونسكو

https://en.unesco.org/youthmobile  1

معرفة البيانات
يزداد الطلب على األشخاص القادرين على استقاء املعلومات املفيدة من البيانات يف كل قطاع، وهو اجتاه يدفعه 
االنفجار العاملي يف البيانات الضخمة وانتشار األدوات املتطورة إلدارة البيانات وحتليلها وتصورها. ويقول بعض 

Shutterstock https://www.shutterstock.com/it/image-photo/close-businesswoman-holding-graphs-hand-226597924?src=cluqw :املصدر
25-6KQ369J2vlCAZvj2A-1

https://en.unesco.org/youthmobile
https://en.unesco.org/youthmobile
https://www.shutterstock.com/it/image-photo/close-businesswoman-holding-graphs-hand-226597924?src=cluqw6KQ369J2vlCAZvj2A-1-25
https://www.shutterstock.com/it/image-photo/close-businesswoman-holding-graphs-hand-226597924?src=cluqw6KQ369J2vlCAZvj2A-1-25
https://www.shutterstock.com/it/image-photo/close-businesswoman-holding-graphs-hand-226597924?src=cluqw6KQ369J2vlCAZvj2A-1-25
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مهنة خرباء  اإلقبال على  10 سنوات،  يفوق، يف غضون  البيانات سوف  مهنة خرباء  اإلقبال على  إن  املراقبني 
احلاسوب.17 وعلى هذا النحو، سوف ينتشر ذوو املهارات يف البيانات يف كل صناعة - من مشاريع األعمال الصغرية 
واملتوسطة إىل الشركات الكربى - متامًا كما هي احلاجة اآلن إىل ذوي املهارات احلاسوبية يف مجيع قطاعات العمل. 
وبينما حيتل علماء البيانات الذين يتمتعون خبربات رياضية وإحصائية متقدمة املرتبة األعلى، فإن العديد من املؤسسات 

تتطلب من العاملني لديها معارف ومهارات حمددة قائمة على البيانات:

معرفة ما هي البيانات املناسبة لغرض معني  •
تفسري تصورات البيانات، مثل األشكال والرسوم البيانية  •

التفكري الناقد بشأن املعلومات املستمدة من حتليل البيانات  •
فهم األدوات واألساليب التحليلية للبيانات، ومىت وأين تستخدم  •

إدراك أحوال حتريف البيانات أو استخدامها بشكل مضلل  •
توصيل املعلومات عن البيانات إىل من يفتقر إىل معرفة البيانات، وهي قدرة يشار إليها أحيانًا باسم رواية   •

قصة البيانات18
وحيتاج املواطنون بشكل متزايد إىل هذه املهارات. وتعمد احلكومات، من خالل شراكة احلكومة املفتوحة19 وغريها 
من املبادرات، إىل توفري املزيد من البيانات العامة وتشجع الناس على حتليل واستبانة األفكار لتحسني اخلدمات 

العامة واملساءلة.

املعرفة املتنقلة
هنالك حنو مخسة مليارات نسمة لديهم هواتف متنقلة، ونصفهم تقريبًا (47 يف املائة) "يستخدمون أجهزهتم إلجراء 
مكاملة صوتية أو إرسال رسالة نصية."20 وإذ تتزايد أعداد األشخاص الذين ينتقلون من اهلواتف العادية إىل اهلواتف 
الذكية، وإذ يدخل املليار التايل على اخلط، فإن الكثريون سوف يتخطون مرحلة استخدام احلاسوب الشخصي 
واهلواتف العادية متامًا، وينتقلون مباشرة إىل احلواسيب املتطورة احملمولة باليد، وهي اهلواتف الذكية. وهناك حاجة 
ماسة لسد الفجوة بني استخدام اهلواتف للوظائف األساسية واستخدام اهلواتف الذكية املتطورة. وقد برزت املعرفة 
املتنقلة لتلبية هذه احلاجة من خالل حتديد املهارات الرقمية الالزمة ملستخدمي اهلواتف الذكية من أجل حتسني جتربة 

اإلنرتنت املتنقلة.

Dave Fowler, Road to the Future Paved With Data Literacy, Wired, August 2013  17

http://whatis.techtarget.com/definition/data-literacy  18

 http://www.opengovpartnership.org/  19

 GMEI 2017: Global Mobile Engagement Index. GSMA. February 2017  20

http://whatis.techtarget.com/definition/data-literacy
http://whatis.techtarget.com/definition/data-literacy
http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/
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الرسم 1.2: اشرتاكات النطاق العريض املتنقل النشطة عامليًا، املجموع ولكل 100 نسمة، 2017-2007*

 مالحظة: * تقديرات االحتاد الدويل لالتصاالت.
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت، قياس جمتمع املعلومات 2017

تندفع جهود املعرفة املتنقلة بفضل قوتني. أوًال، يستخدم الناس يف كل مكان هواتفهم الذكية للتعلم وممارسة األعمال 
واالستفادة من اخلدمات املالية واحلكومية واملشاركة يف األنشطة اإلنتاجية األخرى. ويف واقع األمر، توفر تنقلية 
اهلاتف الذكي وسهولة استخدامه بواسطة التطبيقات فرصًا ال حصر هلا. ثانيًا، هنالك ميل لدى مستعملي اهلواتف 
الذكية إىل استهالك معلومات أكثر مما ينتجون وإىل املشاركة يف أنشطة اجتماعية أكثر من املشاركة يف األنشطة 
"اجلادة" مقارنة مبستعملي احلاسوب الشخصي. وعالوًة على ذلك، ال يزال العديد من الوظائف املرتبطة بالتعليم 
والعمل تتطلب استخدام احلاسوب - إذ من األسهل بكثري استخدام احلاسوب الشخصي لكتابة التقارير وتطوير 

التطبيقات مثًال.

وما زال وضع منهاج للمعرفة املتنقلة يف أول عهده. وهنالك ثالثة أمثلة:
منهاج مرصد املهارات الرقمية لدى شركة Mozilla؛21  •

جمموعة أدوات التدريب على مهارات اإلنرتنت املتنقلة لدى الرابطة GSMA؛22  •
منهاج معرفة املعلومات املتنقلة لدى فريق التكنولوجيا والتغري االجتماعي (TASCHA) يف جامعة واشنطن.23  •

https://mozillafoundation.github.io/digital-skills-observatory/  21

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/connected-society/mobile-internet-skills-training-  22

 toolkit

 http://tascha.uw.edu/mobile-information-literacy-curriculum/  23

https://mozillafoundation.github.io/digital-skills-observatory/
https://mozillafoundation.github.io/digital-skills-observatory/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/connected-society/mobile-internet-skills-training-toolkit
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/connected-society/mobile-internet-skills-training-toolkit
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/connected-society/mobile-internet-skills-training-toolkit
http://tascha.uw.edu/mobile-information-literacy-curriculum/
http://tascha.uw.edu/mobile-information-literacy-curriculum/
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هل يعلم مستعملو Facebook أنهم يستعملون اإلنرتنت؟
تشري البحوث اليت أجرهتا LIRNEasia يف مثانية بلدان يف جنوب آسيا وجنوب شرقها إىل أن العديد من 
الناس ينظرون إىل Facebook واإلنرتنت مبثابة منصتني خمتلفتني.1 ما هي تبعات ذلك لكي يتمكن الناس 
من حتقيق أوسع قدر من فوائد اإلنرتنت؟ إن املعرفة املتنقلة تعّرف األشخاص بأدوات ومنصات متعددة 
متكنهم من استخدام اإلنرتنت بشكل أفضل، مبا يف ذلك طائفة من مواقع الويب والتطبيقات واألدوات.

2Quartz :املصدر

 http://lirneasia.net/2014/08/more-facebook-users-than-internet-users-in-south-east-asia/  1

 https://qz.com/333313/milliions-of-facebook-users-have-no-idea-theyre-using-the-internet/  2

وقد ُوضع كل منهاج لسياق حمدد (كينيا واهلند وميامنار على التوايل)، ومع ذلك فإن العمل احلايل يستكشف 
إمكانية نقل املهارات إىل سياقات أخرى. ويتضمن منهاج GSMA، على سبيل املثال، دليًال ُيستخدم لتوطني التدريب 
 Mozilla من أجل كينيا، بإدراج بعض املواد اليت استحدثتها TASCHA يف بلدان مثل رواندا.24 وقد مت تكييف مناهج
وGSMA. وهذه املوارد متاحة لالستخدام على نطاق أوسع، مع االعرتاف باحلاجة إىل املزيد من العمل لتحسينها 
الستخدامات وسياقات خمتلفة. وتتوفر موارد TASCHA على أساس مفتوح املصدر لتشجيع هذا التكيف وهذه 

التحسينات.

ومن ميزات جمموعة أدوات GSMA أهنا حتتوي على دورات مطولة ومتعمقة يتطلب إكمال كل منها 45 إىل 60 
دقيقة، فضًال عن منائط من "ُلقم صغرية" ميكن إكماهلا يف غضون دقيقتني إىل ثالث دقائق. وميكن تدريس النمائط 
الصغرية من قبل موظفي املبيعات لدى مشغلي الشبكات املتنقلة، مما يؤدي إىل توسيع دائرة مدريب املهارات الرقمية.

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/connected-society/mobile-internet-skills-training-tool  24 

 kit-tigo-rwanda-pilot-evaluation

http://lirneasia.net/2014/08/more-facebook-users-than-internet-users-in-south-east-asia/
http://lirneasia.net/2014/08/more-facebook-users-than-internet-users-in-south-east-asia/
https://qz.com/333313/milliions-of-facebook-users-have-no-idea-theyre-using-the-internet/
https://qz.com/333313/milliions-of-facebook-users-have-no-idea-theyre-using-the-internet/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/connected-society/mobile-internet-skills-training-toolkit-tigo-rwanda-pilot-evaluation
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/connected-society/mobile-internet-skills-training-toolkit-tigo-rwanda-pilot-evaluation
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/connected-society/mobile-internet-skills-training-toolkit-tigo-rwanda-pilot-evaluation
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املوضوعات اليت تشملها مناهج املعرفة املتنقلة الثالثة25
*Mozilla**GSMA***TASCHA

1: النظام البيئي للهاتف الذكي

تعّلم أساسيات عمل اهلواتف الذكية 
واإلنرتنت معًا لتوصيل التطبيقات 

واملعلومات والرسائل من اهلاتف الذكي 
وإليه.

2: كل شيء عن احلسابات

تعّلم كيفية إعداد حسابات جديدة 
واستحداث كلمات سر لتكون آمنة 
ومأمونة من األشخاص الذين يريدون 
انتحال شخصيتك أو سرقة بياناتك.

3: االستكشاف والبحث والتنزيل

تعّلم ما هو ممكن عرب اإلنرتنت من خالل 
استكشاف الويب والتطبيقات املتنقلة 

والبحث والتنزيل واالستخدام.
4: حل املشاكل باستعمال اهلاتف

استخدم اهلاتف لتكون أكثر إبداعًا وحلل 
املشكالت وزيادة اإلنتاجية.

1: مقدمة إىل اإلنرتنت

تفسريات بسيطة لإلجابة عن بعض 
األسئلة األكثر شيوعًا بشأن اإلنرتنت.

WhatsApp :2

يستخدم WhatsApp مبثابة "نقطة 
دخول" للبناء على ما يعرفه الناس، مع 

تقدمي فوائد التواصل عرب اإلنرتنت 
واملهارات الالزمة لذلك.

YouTube :3

يبين على االحرتام اإلجيايب لدى الناس يف 
اهلند إزاء القنوات املرئية السمعية مع 

تقدمي املهارات الالزمة الستخدام 
اإلنرتنت املتنقلة.

Google Search :4

ميّكن الناس من العثور على احملتوى 
املالئم هلم على اإلنرتنت.

5: السالمة والتكلفة

اعتبارات األمان وتكلفة استخدام 
اإلنرتنت واردة يف كل من وحدات 
.Googleو YouTubeو WhatsApp

1: اإلنرتنت املتنقلة

أساسيات اهلاتف الذكي واإلنرتنت، 
والتوصيل باإلنرتنت، وتنزيل التطبيقات.

2: مبادئ التطبيقات واألمان

كيفية إعداد احلسابات واستحداث 
كلمات سر متينة وجتنب حماوالت 

اخلداع عرب اإلنرتنت.
3: البحث والتقييم واستخدام احملتوى

كيفية استخدام حمركات البحث، 
والتعرف على أنواع خمتلفة من حمتوى 
الويب، وحتديد املصادر اجلديرة بالثقة.

4: العمل عرب اإلنرتنت مع اآلخرين

آداب اإلنرتنت، مثل العمل يف بيئات 
تعاونية عرب اإلنرتنت.

5: تسخري اهلواتف املتنقلة واإلنرتنت 
املتنقلة لصاحل املستعمل

كيف تساعد اإلنرتنت املتنقلة عرب 
اهلاتف احملمول يف حل املشكالت 

اليومية، وكيف تستخدم التطبيقات 
اآلمنة ذات الصلة حمليًا.

6: استخدام موارد املكتبة على اهلواتف 
املتنقلة

موارد املكتبة وكيفية استخدامها يف 
اهلاتف الذكي.
http://mozillafoundation.github.io/digital-skills-observatory/ :متاح يف املوقع .Mozilla ،مرصد املهارات الرقمية *

 ** جمموعة أدوات التدريب على مهارات اإلنرتنت املتنقلة، GSMA. متاحة يف املوقع:  
 http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/connected-society/mistt

 *** منهاج معارف املعلومات املتنقلة، فريق التكنولوجيا والتغري االجتماعي، معهد املعلومات يف جامعة واشنطن. متاح يف املوقع:  
/http://tascha.uw.edu/collections/mobile-information-literacy-curriculum يف إطار ترخيص مفتوح.

األوصاف مقتبسة مباشرة من كل من مواقع الويب ذات الصلة.  25

http://mozillafoundation.github.io/digital-skills-observatory/
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/connected-society/mistt
http://tascha.uw.edu/collections/mobile-information-literacy-curriculum/
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الفصل 3: التزام أصحاب املصلحة: اهلدف هو بناء متثيل واسع

بالنظر إىل الدرجة اليت تلمس هبا املهارات الرقمية كل جانب من جوانب العمل واحلياة، فإن هدف العديد من 
البلدان هو ضمان مشاركة جمموعة كبرية وممثلة من أصحاب املصلحة يف عملية وضع اسرتاتيجية للمهارات الرقمية. 
وحيدد هذا الفصل بعض أكثر أصحاب املصلحة شيوعًا الذين ينبغي إشراكهم - ولكن يرجى مالحظة أن هذه 
ليست قائمة شاملة. وعلى وجه اخلصوص، ومبا أن الفجوات الرقمية متيل إىل مفاقمة الفجوات االجتماعية األخرى، 
من األمهية مبكان أن يكون للجماعات اليت تستبعد يف كثري من األحيان من عمليات وضع السياسات صوت يف 
هذا الشأن. وحيدد هذا الفصل أيضًا طائفة من النماذج اليت ميكن هبا إشراك أصحاب املصلحة، وأداًة لتيسري تشكيل 

جمموعة من أصحاب املصلحة يف بلد ما، وإرشادًا بشأن احلوكمة وأساليب العمل هلذه املجموعات.

ومن نافلة القول إن ليس هنالك هنج وحيد إلشراك أصحاب املصلحة وأنه ينبغي وضع اسرتاتيجية املهارات الرقمية 
يف سياق أوسع.

"إن التحدي املتعلق بوضع السياسة متعدد األوجه. أوًال، هناك طائفة واسعة من جماالت السياسة اليت ينبغي معاجلتها 
بطريقة شاملة، مثل البنية التحتية والتعليم وتنمية املهارات وسوق العمل واملنافسة والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
واملسائل الضريبية، فضًال عن السياسات التجارية والصناعية. وهذا يتطلب تعاونًا فّعاًال عرب القطاعات سواء داخل 
احلكومة أم مع أصحاب املصلحة اآلخرين. وعلى احلكومات أن تسعى إىل اغتنام الفرص اليت يقدمها االقتصاد 
الرقمي دعمًا ألهداف التنمية املستدامة ذات الصلة. ويطرح تنسيق السياسات عرب القطاعية حتديات يف أي بلد، 

وال سيما البلدان ذات املوارد احملدودة للغاية."26

التعاون بني القطاعات يستفيد من املسامهة عرب القطاعات االقتصادية ومن طائفة من أصحاب املصلحة

القيادة: هناك حاجة إىل كيان لقيادة وتنسيق عملية إشراك أصحاب املصلحة. وقد اتبعت البلدان نـُُهجًا خمتلفة هلذا 
الغرض. وحدد البعض وزارة معينة، وأنشأت بلدان أخرى جلنة أو بنت حتالفًا وطنيًا. ومهما كان النهج، من املهم 

أن يكون لدى الكيان سلطة عقد اجتماعات جلمع أصحاب املصلحة املعنيني.

الوكاالت احلكومية: مبا أن املهارات الرقمية مطلوبة للمشاركة بفعالية يف كل جانب من جوانب احلياة والعمل، 
فمن املهم إشراك مجيع الوزارات واإلدارات املعنية يف صوغ اسرتاتيجية للمهارات الرقمية. ومن الشائع إشراك 

اجلهات التالية:

االقتصاد الرقمي/االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛  •
تنمية القوى العاملة؛  •

التعليم؛  •
الثقافة/املكتبات العامة؛  •

الصحة؛  •
التنمية الريفية.  •

   UNCTAD, Information Economy Report 2017  26 

 http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1872

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1872
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املؤسسات التعليمية: تنهض املؤسسات التعليمية بدور حاسم ألهنا توفر مسارات تعلم لنسبة كبرية من سكان 
البلد. ويتخذ معظم البلدان خطوات إلدماج التدريب على املهارات الرقمية يف مؤسساهتا التعليمية. ويستتبع ذلك 
التقنية واملهنية والكليات  والثانوية واملؤسسات  االبتدائية  املدارس  التعليم، مبا يف ذلك  متثيل من مجيع مستويات 

واجلامعات.

القطاع اخلاص: من املهم جدًا إشراك القطاع اخلاص، ليس ملجرد أن تليب خطط املهارات الرقمية احتياجات القوى 
العاملة وخطط نشر التكنولوجيا لدى الشركات وإمنا إلشراكها يف التخطيط أيضًا. مثال ذلك، ميكن للقطاع اخلاص 
توفري التدريب على املهارات، مبا يف ذلك منصات الشركات عرب اإلنرتنت، أو حوافز ملوظفيها ملواصلة تطوير 
مهاراهتم الرقمية - وهو دور هام إلعادة تكوين مهارات القوى العاملة القائمة عند حدوث اضطرابات بسبب األمتتة 
وغريها من تقنيات استبدال وظائف العمل. كما ميكن للقطاع اخلاص الدويل أن يسهم بدور يف هذا الشأن ألن 
شركات التكنولوجيا األجنبية غالبًا ما تكون حريصة على املسامهة يف بناء قاعدة املهارات الرقمية يف أي بلد. وقد 
أصبح مشغِّلو االتصاالت املتنقلة يشاركون بشكل متزايد يف جهود املعرفة الرقمية واملتنقلة ألهنم يدركون أن من 

املنطق التجاري توفري الدعم ملزيد من الناس يف اكتساب املهارات الرقمية.

املجتمع املدين: مشاركة املجتمع املدين ال تقل أمهية عن غريها. إذ ميكن ملنظمات املجتمع املدين، اليت متثل مصاحل 
األقليات العرقية وذوي اإلعاقة والشباب والنساء وغريهم من الفئات املستهدفة أو املهمشة، أن حترص على أن يليب 
العامة واملجتمعية واملنظمات غري احلكومية  املكتبات  أن  الفئات. كما  احتياجات هذه  الرقمية  املهارات  ختطيط 

إشراك أصحاب املصلحة: اهلدف هو بناء متثيل واسع

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت
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واملراكز املجتمعية اليت تقدم برامج تعليمية هي جهات فاعلة هامة بسبب الدور الذي تؤديه يف توفري فرص التعلم 
مدى احلياة يف العديد من البلدان.

مقدمو التدريب على املهارات الرقمية غري الرمسيني: مقدمو خدمات التدريب غري الرمسيني، من قبيل معسكرات 
التشفري لدى املؤسسات التجارية واالجتماعية، واملتطوعني الذين قاموا بتدريس املهارات الرقمية كجزء من محلة 
مهارات رقمية وطنية أو إقليمية أو دولية، وكذلك نوادي ومراكز ممارسة التكنولوجيا - كل هذه اجلهات ميكنها 
أن توفر املشورة واإلرشاد املستنري بشأن وضع برنامج للتدريب على املهارات الرقمية، ومن املرجح أن تسهم بدور 
رئيسي يف التنفيذ. ملزيد من املعلومات عن مراكز املمارسة ومقدمي اخلدمات غري الرمسيني اآلخرين للتدريب على 

املهارات الرقمية، انظر الفصل 5.

مناذج ملشاركة أصحاب املصلحة
هنالك نـُُهج خمتلفة ملشاركة أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك جمالس الصناعة وجمالس اخلرباء والتحالفات وأفرقة املهام، 

وطرائق غري رمسية أخرى مثل تنظيم املنتديات الوطنية أو اإلقليمية بشأن املهارات الرقمية.

التحالفات واملجالس
التحالفات واملجالس آليات فعالة لتنظيم وتدعيم أصحاب املصلحة يف جهود تنمية املهارات الرقمية، بدءًا من وضع 
االسرتاتيجية وعرب مراحل التنفيذ واملراجعة والتحديث. وميكن أن تكون هذه اهليئات مسؤولة عن جماالت من قبيل:

استعراض التقدم احملرز واالحتياجات إىل سياسات وبرامج حمددة؛  •
رصد التطورات التكنولوجية اجلديدة؛  •

إدراك احتياجات القوى العاملة والتنبؤ هبا؛  •
تقييم فرص تعلم املهارات الرقمية اجلديدة؛  •

حتديد الشركاء اجلدد؛  •
االنضمام إىل محالت إقليمية أو عاملية جديدة؛  •

وضع مبادرات جديدة.  •
لتحقيق هدف مشرتك. وهذه  والصناعات  القطاعات  املنظمات عرب  لتوحيد جهود  والتحالفات وسيلة شائعة 
القاعدة أمرًا واجبًا للتصدي للوضع  النطاق عريض  الدعم واسع  التعاونية مفيدة أيضًا عندما يكون  التحالفات 
الراهن. وميكن تشكيل التحالفات على أي مستوى، من املستويات احمللية إىل املستويات الدولية، ألن التنسيق يف 
أي من هذه املستويات ميكن أن يدعم التقدم يف أي من املستويات األخرى. إذ ميكن أن ينتشر الزخم احمللي إىل 
مناطق حملية أخرى وإىل املستوى الوطين، بينما ميكن للزخم الدويل أن يدعم املبادرات على املستويني الوطين ودون 

الوطين.

وقد يرغب بعض البلدان يف البدء باالنضمام إىل حتالف إقليمي أو دويل، ذلك ألن هذا النهج يتيح الفرصة ألن 
يصبح جزءًا من جهد قائم بالفعل.
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باإلضافة إىل التحالف على مستوى االحتاد األورويب، أنشأت غالبية الدول األعضاء يف االحتاد األورويب 
حتالفات وطنية أو إقليمية بشأن تنمية املهارات الرقمية تروج ملزيد من التدريب بقيادة أرباب العمل 

واستصدار الشهادات وحتسني املناهج الدراسية وزيادة الوعي بأمهية املهارات الرقمية.1

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-local-coalitions  1

البلدية أو أي وحدة إدارية حملية أخرى حيث  ومثة هنج آخر هو حتفيز املبادرة واإلرادة السياسية على مستوى 
الظروف مؤاتية جدًا جلمع أصحاب املصلحة املعنيني.

دعت مبادرة حتالف املهارات الرقمية وفرص العمل1، كجزء من برنامج املهارات اجلديدة ألوروبا 
لدى املفوضية األوروبية، خمتلف املنظمات يف االحتاد األورويب إىل أن تصبح أعضاء يف التحالف طاملا أن 
هذه املنظمات تنادي باألهداف واملبادئ الواردة يف ميثاق التحالف. وهبذه الصفة، "ُيشجع األعضاء على 
التعّهد باختاذ إجراءات لتدريب املزيد من اخلرباء الرقميني، وتعزيز املهارات لدى القوى العاملة واالرتقاء 
هبا، وتزويد املواطنني باملهارات الرقمية اليت حيتاجوهنا يف حياهتم". ومبادرة حتالف املهارات الرقمية وفرص 
العمل ليست جمرد رمز وإمنا صممت أيضًا للعمل على حنو وثيق مع الدول األعضاء، ومساعدهتا يف 
حتديد اسرتاتيجياهتا وأهدافها الرقمية الوطنية، وتوفري التوجيه واملساعدة التقنية، وتسليط الضوء على 
أفضل املمارسات (النماذج القابلة للتوسع) من خالل "جوائز املهارات الرقمية األوروبية". ومن شأن 

التحالف أن يساعد يف دفع عجلة التقدم يف أربعة أهداف مللء الوظائف الرقمية الشاغرة يف أوروبا:

تدريب مليون شاب عاطل عن العمل؛  •
االرتقاء مبهارات القوى العاملة وإعادة تدريبها؛  •

حتديث التعليم حىت يتسىن جلميع الطالب واملعلمني استخدام األدوات واملواد الرقمية ومواصلة   •
تطوير مهاراهتم طوال حياهتم؛

"إعادة توجيه واستخدام التمويل املتاح لدعم املهارات الرقمية وإذكاء الوعي بأمهية املهارات الرقمية   •
من أجل قابلية العمالة والقدرة التنافسية واملشاركة يف املجتمع".

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition  1

أفرقة املهام وأشكال التعاون
قد خيتار بعض البلدان البدء بفرقة مهام أو بتعاون موجه حنو املشاريع. وهي تركز عادًة على هدف حمدد وقد تكون 
حمدودة من حيث الزمن. وقد يكون الغرض من فرقة املهام هو الشروع يف وضع اسرتاتيجية للمهارات الرقمية، 
بينما من املتوقع أن تصبح هذه العملية أكثر مشولية على مر الزمن. وبديًال من ذلك، ميكن أن يكون الغرض هو 

الرتكيز على برنامج مهارات رقمية حمددة لنمذجة هنج تعاوين ميكن بعد ذلك حماكاته أو التوسع فيه.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-local-coalitions
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-local-coalitions
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
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تعاونت دائرة املكتبات الوطنية يف كينيا مع هيئة االتصاالت وطائفة من الشركاء احملليني والدوليني لتوفري 
التدريب على املهارات الرقمية من خالل شبكة املكتبات العامة يف كينيا. ويشمل الشركاء اليونسكو 
ومعهد Goethe واملعلومات اإللكرتونية للمكتبات (EIFL) ومؤسسة Good Things وجامعة واشنطن.

MassCAN، شبكة ماساتشوستس لتعّلم احلوسبة، هي أحد األمثلة على حتالف ناجح دون املستوى 

الوطين أنشئ الستقطاب اهتمام املزيد من طالب املدارس االبتدائية والثانوية يف الوالية بعلوم احلاسوب 
والتخصصات ذات الصلة. واهلدف منها هو زيادة عدد األشخاص الذين يدخلون القوى العاملة يف 
تكنولوجيا احلوسبة، مما يسمح للصناعة بالنمو واالزدهار يف الوالية. وقد بدأ التعاون يف إطار "فريق 
عمل لتحفيز املواهب"، يتألف من شركات التكنولوجيا واملؤسسات التعليمية واحلكومة احمللية وحكومة 
الوالية، وُكلف مبهمة التوصل إىل فهم عملي للمشكلة واقرتاح احللول بشأهنا. ويف غضون ثالث سنوات، 
متكن الفريق من إنشاء فريقي برامج وعقد العديد من األحداث الشبابية وأعد أوراقًا بيضاء وعقد ورش 
عمل وساهم يف تأسيس فصل يف مجعية معلمي علوم احلاسوب وأقام عالقات جديدة مع جهات فاعلة 
أخرى يف الوالية وعلى املستوى الوطين. ويف غضون عامني آخرين، وافقت حكومة الوالية على معايري 
علوم احلاسوب واملعرفة الرقمية، اليت أعدهتا شبكة MassCAN لتحسني جودة التعليم الرقمي يف املدارس 
االبتدائية والثانوية. وأصبحت هذه املعايري تستخدم لتحديث التعليم يف مجيع أحناء الوالية، وقد أهلمت 

أيضًا تطورات مماثلة يف واليات أخرى.
http://masscan.edc.org/ :املصدر

منتديات املهارات الرقمية
مثة هنج آخر هو تنظيم منتديات املهارات الرقمية، سواء إلنشاء جمتمعات املمارسة أو حتفيز إجراءات العمل. وميكن 
ملقدمي التدريب على املهارات الرقمية املشاركة من خالل تقاسم املشكالت واحللول وتعزيز جمتمعات املمارسة. 
ويواجه العديد من مقدمي التدريب نفس التحديات من حيث وضع املناهج ذات الصلة والعثور على مدربني مؤهلني 
وتشغيل مناذج أعمال مستدامة توفر التدريب لطالهبم بتكلفة معقولة. وحياول آخرون التوسع يف جماالت جديدة، 
مثل إنرتنت األشياء والذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة واحلوسبة السحابية. وميكن تنظيم دورات تشمل طائفة 

من املواضيع هبدف تقاسم املمارسات اجليدة أو املبشرة وحتسني برامج التدريب.

وميكن أن تشمل هذه املنتديات منح جوائز ملقدمي التدريب على املهارات الرقمية والقطاع اخلاص واجلهات الفاعلة 
احلكومية لتحفيز أنشطة التدريب. وميكن للجوائز، بدورها، أن تدعم حتقيق األهداف اليت ترمي إليها اسرتاتيجية 

http://masscan.edc.org/
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املهارات الرقمية الوطنية، من قبيل أعداد خمتلف املجموعات السكانية املدربة، ونوع التدريب على املهارات املقدم 
أو التحسينات املدخلة على املناهج الدراسية. وميكن نشر املمارسات اجليدة واملوارد احملددة يف املنتديات وتقامسها 

مع أصحاب املصلحة ومقدمي املهارات الرقمية لتحسني نواتج التدريب.

املنتدى اإلفريقي ملهارات الشباب ومشاريع األعمال يف العصر الرقمي

املنتدى اإلفريقي ملهارات الشباب ومشاريع األعمال يف العصر الرقمي (تونس العاصمة، 19-18 أبريل 
2018) مثال على نوع احلدث الذي ميكن تنظيمه جلمع طائفة واسعة من أصحاب املصلحة. والغرض 

واملهنية  التقنية  املهارات  لتنمية  وبرامج شاملة ومبتكرة  من ذلك هو "عرض وتقاسم ومناقشة مناذج 
والتعليم والتدريب التقين واملهين (TVSD/TVET) هتدف إىل تطوير مهارات القيادة واملهارات الرقمية 
للشباب وتزويدهم باملعارف واألدوات والدراية الالزمة لتصميم منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ومن 

مث استحداث مشاريع أعمال مستدامة وتوليد فرص العمل."1

http://www.digitalskills4africanyouth.org/en  1

األداة: مشاركة أصحاب املصلحة
الغرض من هذه األداة هو املساعدة يف إنشاء جمموعة من أصحاب املصلحة يف بلد ما تكون مسؤولة عن وضع 

وتنفيذ جهود املهارات الرقمية، سواء كانت اسرتاتيجية وطنية شاملة أم مبادرة مهارات رقمية حمددة.

http://www.digitalskills4africanyouth.org/en
http://www.digitalskills4africanyouth.org/en
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الكيان الرائد

يرجى حتديد اهليئة اليت ستقود وتنسق اسرتاتيجية/مبادرة املهارات الرقمية ووصف األساس املنطقي إلنشائها.

قائمة أصحاب املصلحة

يرجى إدراج كل وكالة حكومية وجمموعة يف القطاع اخلاص ومنظمة جمتمع مدين ينبغي أن تشارك يف اسرتاتيجية/
مبادرة املهارات الرقمية. يوصف لكل كيان السبب الداعي إىل ضرورة مشاركته والدور الذي سيؤديه. كذلك 

يرجى ذكر أي نقاط قوة ينفرد هبا أي من أصحاب املصلحة.
الدوراالسم

تغطية أصحاب املصلحة

بعد ذلك، ينظر إىل مدى متثيل أصحاب املصلحة ملجموعات السكان والقضايا ذات األولوية. هل هناك أي فجوات؟ 
إذا وجدت أي فجوات، فكيف سيتم متثيل تلك املصاحل؟
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احلوكمة وأساليب العمل

أخريًا، من احلكمة إنشاء آليات حوكمة وأساليب عمل للمجموعة. وهذا أمر هام بشكل خاص من أجل ترتيبات 
ذات صبغة رمسية من قبيل حتالف أو جملس. وميكن أن تكون هذه آلية خفيفة، مثل "ميثاق املهارات الرقمية"27 الذي 
تستخدمه املفوضية األوروبية، أو أن تستند إىل قواعد مماثلة حتكم جمالس أو حتالفات أصحاب مصلحة آخرين 
مستخدمة داخل البلد أو مقتبسة من بلدان أخرى. ويتضمن ميثاق هيئات أصحاب املصلحة عمومًا عناصر مثل 
املهمة أو الغرض، والسند القانوين إلنشاء اهليئة، واسم اجلهات املنسقة، ونطاق عمل اهليئة، والقيم اليت تنادي هبا/ 
وتعيني وحتديد األعضاء والرئيس والرؤساء املشاركني واختصاصاهتم، واإلشارة إىل أي قواعد يتعني تطبيقها على 
اجتماعاهتا مثل النصاب القانوين والسرية، والقدرة على إنشاء أفرقة عمل، واإلجراءات املتعلقة بالتماس التعليقات 

من اجلمهور.28

يرجى وصف احلوكمة وأساليب العمل

https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/digital_skills_and_jobs_coalition_members_  27

charter_0.pdf
ميكن للقارئ البحث عرب اإلنرتنت عن العديد من أمثلة اللجان االستشارية ألصحاب املصلحة أو مواثيق املجالس عرب القطاعات.  28

https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/digital_skills_and_jobs_coalition_members_charter_0.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/digital_skills_and_jobs_coalition_members_charter_0.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/digital_skills_and_jobs_coalition_members_charter_0.pdf


29

جمموعة أدوات املهارات الرقمية

الفصل 4: السياسات القائمة واالحتياجات: جرد ما هو موجود

لدى العديد من البلدان سياسات وبرامج هتدف إىل النهوض بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقد تشمل 
توفري خدمات احلكومة اإللكرتونية، وحتسني الرعاية الصحية باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وجتهيز 
املدارس مبختربات احلاسوب، وتقدمي برامج الزراعة اإللكرتونية، وتنفيذ مهام املعرفة الرقمية، وتشجيع خطط التحول 
الرقمي، والعديد من األولويات األخرى. ويف بعض األحيان تكون هذه السياسات منسقة. ويف غالب األحيان 
تكون موضوعة بشكل مستقل. والغرض من هذا الفصل هو استبانة هذه السياسات والربامج وتقييمها كنقطة 
انطالق هامة لوضع اسرتاتيجية شاملة للمهارات الرقمية. ويشمل هذا الفصل أيضًا األدوات املتعلقة باجلرد وتقييم 

السياسات والربامج القائمة.

هنالك عمومًا ثالث فئات من السياسات:

السياسات اليت تركز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛  1
السياسات اليت تركز على قطاع معني؛  2

خطط التنمية الوطنية اليت تغطي عادًة الفئتني واليت تبلور الرؤية واألهداف للبلد استجابة لالجتاهات الرئيسية   3
والتغريات األخرى يف البيئة الكلية، مثل رؤية ناميبيا 203029 وخطة التنمية الوطنية30 السنوية لديها (ترتبط 

هذه اخلطط على حنو متزايد بأهداف التنمية املستدامة).
السياسات اليت تركز على قطاع معني (أمثلة)السياسات اليت تركز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (أمثلة)

االقتصاد الرقمي  •
سياسات االتصاالت/اخلدمات املتنقلة  •

النطاق العريض  •
الشمول الرقمي  •

احلكومة اإللكرتونية  •
صناديق اخلدمات والنفاذ للجميع  •

التعليم  •
تنمية القوى العاملة  •

التنمية الريفية  •
الزراعة  •
الصحة  •

املكتبات العامة  •
الشباب  •
النساء  •

خطط التنمية الوطنية
الرؤية  •

األهداف  •
االجتاهات الرئيسية  •

وقد تتناول هذه السياسات والربامج أو ال تتناول املهارات الرقمية، وهو أمر ستساعد على تقييمه األداة يف هناية 
التعليم، ولكن ليس يف  الرقمية مشمولة يف سياسة  هذا الفصل. مثال ذلك، قد يكشف اجلرد عن أن املهارات 

السياسات اليت تشمل التنمية الريفية أو الرعاية الصحية.

http://www.npc.gov.na/?page_id=210 2030 رؤية ناميبيا  29

http://www.npc.gov.na/?page_id=18 خطة ناميبيا للتنمية الوطنية  30

http://www.npc.gov.na/?page_id=210
http://www.npc.gov.na/?page_id=18
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األداة: اجلرد والتقييم
الغرض من هذه األداة هو إجراء جرد للسياسات والربامج القائمة، وحتديد احتياجات البلد، وإجراء تقييم شامل 

ملدى تلبية السياسات والربامج احلالية الحتياجات البلد.

مشروع Tech4Ed الفلبني

(Tech4ED) هو  االقتصادية  والتنمية  األعمال  والعمالة وريادة  التعليم  أجل  التكنولوجيا من  مشروع 
اإللكرتونية  احلكومة  توفر خدمات  إلكرتونية  مراكز  إقامة  تركز على  الرقمي  لإلدماج  مبادرة وطنية 
واخلدمات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املجتمعات اليت يقل فيها أو ال يتوفر النفاذ 
 Tech4Ed إىل املعلومات واخلدمات احلكومية. وباإلضافة إىل إقامة نقاط نفاذ مادية، يشتمل مشروع

على تطوير احملتوى وبناء القدرات والدعوة والرتويج.
http://dict.gov.ph/tech4ed/ :املصدر

خطط التنمية الوطنية والسياسات القطاعية
يرجى إدراج كل خطة وسياسة تنمية وطنية قائمة ذات صلة، باإلضافة إىل السنة اليت استعرضت أو ُحّدثت فيها 
اخلطة والسياسة آلخر مرة. تذكر أيضًا الوكالة املسؤولة الرائدة، ومدى تغطية املهارات الرقمية يف اخلطة أو السياسة، 
وتقييم شامل ملدى فعالية تنفيذ اخلطة أو السياسة. ويرجى تضمني اخلطط الوطنية اليت تشتمل على مكونة املهارات 
الرقمية وكذلك كل من سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والسياسات اخلاصة بقطاع حمدد. وقد يكون 
من األمثلة على ذلك سياسة توسيع نطاق املهارات الرقمية يف املدارس الثانوية، كان آخر حتديث هلا يف عام 2002، 

بقيادة وزارة التعليم، مبا يشمل املهارات الرقمية األساسية مثل عمليات احلوسبة والبحث على اإلنرتنت.
التقييم اإلمجايلتغطية املهارات الرقميةالوكالة الرائدةالسنةاسم السياسة

http://dict.gov.ph/tech4ed/
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االحتياجات
بعد ذلك، وعلى مستوى عاٍل، توصف احتياجات البلد من حيث صلتها باملهارات الرقمية. هل تعّرب صناعات 
معينة عن احلاجة إىل مزيد من العاملني املؤهلني يف تكنولوجيا املعلومات؟ إذا كان األمر كذلك، ما هي املهارات 
املطلوبة؟ هل هناك فئات سكانية معينة ال تنفذ حاليًا إىل خدمات حكومية هامة ألهنا تفتقر إىل املهارات الصحيحة؟

على  الطلب  على  تؤثر  اليت  العوامل 
املهارات الرقمية

العوامل  هذه  تتغري  أن  املتوقع  من  كيف 
العشر  السنوات اخلمس إىل  امتداد  على 

املقبلة يف بلدكم؟
كيف حيتمل أن تؤثر هذه التغريات على 
الطلب على املهارات الرقمية يف بلدكم؟ 

االجتاهات الدميغرافية
بطالة  واالستبدال،  التقاعد  ذلك،  مثال 

الشباب

التغريات التكنولوجية
مثال ذلك، األمتتة

اجتاهات األعمال
االقتصادي،  والتقلص  التوسع  ذلك،  مثال 
استقصاءات أرباب العمل، بيانات العمالة، 

سيناريوهات املستقبل

التبادل التجاري
التجاري،  التبادل  اتفاقات  ذلك،  مثال 

قطاعات التصدير

السياسات الصناعية
مثال ذلك، االستثمار يف التقنيات اجلديدة، 

ممارسات التوظيف

التحول إىل اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة
مثال ذلك، الطاقة البديلة

غري ذلك ...

التقييم اإلمجايل
يتعلق باحتياجات بلدكم. يف هذا  الراهنة فيما  الرقمية  املهارات  بعد ذلك، يرجى توفري تقييم شامل لسياسات 
التمرين، قد يكون حتليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT) مفيدًا للغاية. نقاط القوة والضعف 
تصف اخلصائص الداخلية للبلد. الفرص والتهديدات تصف العناصر يف البيئة اخلارجية. ينبغي أن يؤدي التحليل إىل 

حتديد السياسات اجلديدة أو احملّدثة اليت تليب احتياجات البلد على حنو أفضل.
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السياسة أو السياسات اجلديدة أو املراجعة
بعد ذلك، وعلى مستوى عاٍل، يرجى حتديد احلاجة إىل سياسات جديدة و/أو مراجعة لضمان تلبية احتياجات 
البلد من املهارات الرقمية. حدد اجلهة (اجلهات) املسؤولة عن وضع مشاريع هذه السياسات وعن الرتويج العتمادها.
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الفصل 5: املهارات األساسية واملتوسطة: احلرص على أن يكون لكل فرد املهارات الرقمية 
الالزمة للنجاح يف العمل واحلياة

جيب أن حترص اسرتاتيجيات املهارات الرقمية الوطنية على أن يتمتع كل شخص باملهارات الرقمية األساسية الالزمة 
للعمل يف املجتمع، فضًال عن فرص اكتساب املهارات املتوسطة اليت تعمل على حتسني فرص العمل ومتكن من 
استخدام التكنولوجيا على حنو أكثر جدوى. هذا هو حمور تركيز هذا الفصل. وهو يشمل التحديات الشائعة 
والنـُُهج الناجحة وينظر يف طائفة من القنوات لتقدمي املهارات األساسية واملتوسطة - باإلضافة إىل أدوات لتحديد 

هذه القنوات والربامج اليت قد تكون قائمة بالفعل. أما الفصل 6 فيغطي املهارات املتقدمة.

الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات  الرقمية األساسية واملتوسطة يف مناسبة يوم  يتعلمن املهارات  فتيات 
واالتصاالت يف جنيف

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

يبدأ تطوير الفرص للناس لتعلم املهارات الرقمية األساسية واملتوسطة بتحديد أهداف واضحة وجمموعات مستهدفة 
(انظر الفصل 6). وتشمل األهداف الشائعة يف هذه املرحلة: تعريف أطفال املدارس يف وقت مبكر باملهارات الرقمية 
والتفكري احلوسيب، وتزويد الشباب باملهارات الالزمة لتطوير مسار مهين ناجح يف االقتصاد الرقمي، واستحداث 
مسارات متعددة للبالغني لبناء املهارات يف خمتلف مراحل احلياة. وميكن جلميع هذه األنشطة أن تصب يف هدف 

وطين أكرب يرتبط بتعزيز منو االقتصاد الرقمي أو االستفادة من التحول الرقمي.

ولدى النظر يف الكيفية اليت تسعى هبا خمتلف البلدان لتحقيق هذه األهداف، يتناول هذا الفصل عددًا من التحديات 
املشرتكة والنـُُهج الناجحة لبناء املهارات األساسية واملتوسطة. مث يبني كيف سّخرت البلدان القنوات الرمسية (مثل 
لتنفيذ برامج املهارات  العامة)  الرمسية (مثل املنظمات غري احلكومية واملكتبات  التعليمية غري  املدارس) والقنوات 
ع البلدان على حتديد واعتماد اسرتاتيجيات تنسجم  الرقمية املبتكرة. وتقدم احللول يف شكل أمثلة وخيارات. وتشجَّ
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واقعيًا يف بيئاهتا وتطابق أهدافها. وبعضها أقرب إىل اهليكلية، كاالسرتاتيجيات املتعلقة بالتعليم اليت تتطلب تغيريًا 
عموميًا، ولئن كان حتقيقه أكثر صعوبة وتكلفة فإن تأثريه أكرب - بينما قد حتقق احللول األخرى األسهل تنفيذًا 
مكاسب سريعة أولية لتشجيع املهارات الرقمية. وميكن للبلدان أيضًا أن تنظر يف القنوات القائمة اليت توفر التدريب 

على املهارات الرقمية واليت ميكن أن تسهل التنفيذ األويل كما هو موضح أدناه.

التحديات املشرتكة
التوسع واالستدامة. ال حيقق العديد من برامج التدريب سوى نتائج حمدودة النطاق بينما ال يتلقى معظم   •
املواطنني أي تدريب يف املهارات الرقمية أو يكون التدريب متقادمًا. وعالوًة على ذلك، فإن املكاسب اليت 
حتققت يف االسرتاتيجيات عريضة القاعدة سرعان ما تتالشى ما مل تبذل جهود مستمرة لضمان استمرار 
تطوير الربامج واملبادرات املرتبطة هبا. وحيثما توفرت جتاريًا فهي تشمل حتديد مناذج األعمال املستدامة. وال 

بد من ختطيط اجلدوى على املدى الطويل منذ البداية.
القدرة على حتمل تكاليف التدريب. يتعني توفري برامج التدريب من خالل مناذج جتعل تكلفة التدريب يف   •
متناول املتدربني. وإال فإن تكلفة التدريب قد تكون باهظة، خاصة بالنسبة للشباب والبالغني العاطلني عن 

العمل.
املدربون املؤهلون. من املرجح أن حيتاج املدرسون وغريهم من املعلمني إىل تدريب لتعزيز مهاراهتم التقنية   •
وتعلم كيفية تطبيق املهارات الرقمية من أجل معاجلة عدم توافق املهارات بني ما تقدمه مؤسسات التعليم وما 

حيتاجه أرباب العمل واملواطنون للعمل واحلياة.
البنية التحتية. حيتاج األمر إىل طائفة متنوعة من املوارد املادية. ويف معظم األحيان، تتطلب برامج املهارات   •

الرقمية أماكن مادية حتتوي على فضاء وكهرباء وتوصيلية ومعدات معاصرة/حمدثة.
املناهج ذات الصلة. سواء اعتمدت املناهج من مصدر قائم أم استحدثت داخل املؤسسة، فيجب تقييم املواد   •
التدريبية بكل دقة لضمان أهنا تشمل املهارات والكفاءات واملهام الالزمة واملناسبة - املطلوبة يف الوقت الراهن 

ويف املستقبل على السواء.
التكييف واالبتكار. يتعني حتديث الربامج واملناهج ملواكبة التغري يف التكنولوجيا والقوى العاملة. ويتعني وضع   •

وتنفيذ اخلطط لتحديث املناهج.
الفجوة بني اجلنسني والفوارق يف تنمية املهارات. أدى استمرار الفجوات بني اجلنسني وفئات العمر والفجوات   •
األخرى يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل تقليل الفرص املتاحة للنساء وذوي اإلعاقة 
واملسنني وغريهم من فئات السكان املهمشني. ومعظم برامج التدريب على املهارات الرقمية ليست مصممة 

لتلبية احتياجات هذه الفئات.

ُهج الناجحة النـُ
دمج املهارات اللّينة وتنمية مهارات ريادة مشاريع األعمال يف الربامج التعليمية والتدريبية للمهارات الرقمية.   •
الفعال  باالستخدام  تتعلق  أساسية  رقمية  مهارات  إىل  الناس  الرقمي، حيتاج  االقتصاد  النجاح يف  لتحقيق 
للتكنولوجيا، باإلضافة إىل املهارات اللينة الالزمة لضمان العمل التعاوين والفعال. وكذلك فإن مهارات ريادة 
مشاريع األعمال هامة، حيث ميكن للطالب واملتدربني الذين يتمتعون باملعرفة واملهارات املناسبة والتفكري 
التجاري أن جيدوا فرصًا لبدء مشروع أعمال جديد. ومن خالل بناء جمموعات املهارات هذه على حنو 

متكامل، سيكون املتعلمون أكثر فعالية عند تطبيق مهاراهتم يف عامل الواقع.
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دمج املهارات الرقمية األساسية والتشفري والتفكري احلوسيب يف املدارس. ميكن أن يكون تعليم املهارات األساسية   •
يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتشفري والتفكري احلوسيب جزءًا من املناهج الدراسية يف مجيع املستويات. 
وهذه املهارات األساسية متّكن الشباب ال من جمرد استخدام مهاراهتم بل كذلك كتابة الربامج واستحداث 

التقنيات اجلديدة اليت تدفع التغيري - وبذلك تستطيع البلدان حتقيق وفورات احلجم.
توسيع املهارات الرقمية األساسية واملتوسطة واملتقدمة خارج املدارس. متّكن برامج التدريب لفرص العمل   •
واملبادرات األخرى اليت تستهدف الشباب خارج املدرسة والبالغني املشاركني فيها من تعلم طائفة من املهارات 

الرقمية - مثل لغات التشفري اجلديدة - ملواكبة التقدم التكنولوجي إىل جانب تقدمهم يف السن أو اخلربة.
إرساء ممارسة التعلم الدينامي بني األقران. اكتسبت األساليب التعليمية التفاعلية وبني األقران، خالل العقد   •
املاضي، زمخًا هائًال عرب العديد من التخصصات، وال سيما يف التدريب على املهارات الرقمية. وهذا األسلوب 
يف التعليم يعزز الثقة يف حل املشكالت والتفكري اإلبداعي والتعاوين املرغوب يف االقتصاد الرقمي. إذ ميكن 
للمدرسني مثًال دمج املوارد لتعلم التشفري الذي ميّكن املتعلمني من استحداث األلعاب والتطبيقات اخلاصة 
هبم. وميكن استخدام هذه النماذج يف الربامج املدرسية وكذلك يف الربامج اخلاصة بالشباب خارج املدرسة 

ويف برامج التعلم مدى احلياة للبالغني.
تشكيل شراكات عرب القطاعات. تتضمن معظم اسرتاتيجيات املهارات الرقمية طائفة من الشركاء الذين   •
ميكنهم االستفادة من نقاط قوهتم الفريدة يف حتقيق أهداف االسرتاتيجية الوطنية. مثال ذلك، ميكن االستفادة 
من البنية التحتية من خالل الشراكات مع املكتبات ومراكز التكنولوجيا وفضاءات املبدعني واملنظمات غري 
احلكومية ونوادي ما بعد املدرسة. وغالبًا ما يشمل الشركاء منظمات من القطاع احلكومي والقطاع اخلاص 
واملنظمات غري احلكومية واألوساط األكادميية (انظر الفصل 3) ومقدمي التدريب غري الرمسيني. (ملزيد من 

املعلومات عن دور املكتبات وفضاءات املبدعني والقنوات غري الرمسية األخرى، انظر الفصل 5.)
تطوير هياكل مستدامة ومعقولة التكلفة. إن أكثر األساليب فعالية لتنفيذ هذا النهج هو دمج املهارات الرقمية   •
يف برامج التعليم الوطنية جلميع الطالب، جمانًا أو عندما ُيدرج أرباب العمل االرتقاء باملهارات أو تعلم مهارات 
جديدة كميزة عمل، مع التأكد بالطبع من ختصيص ميزانية هلذه الربامج. وميكن للمؤسسات التجارية اليت 
تقدم املهارات استخدام اسرتاتيجيات من قبيل فرض رسوم توظيف على أرباب العمل - أو إعداد أنظمة يقوم 
على عمل. وميكن  عندما حيصلون  الزمن  مر  على  اخلاصة هبم  التدريب  بسداد رسوم  مبوجبها  الطالب 
للحكومات أيضًا أن تنظر يف متويل توفري املهارات الرقمية اجلاهزة للعمل من خالل استحقاقات البطالة أو 
غريها من التعويضات احلكومية. وميكنها مثًال حتليل التكاليف النسبية للتمويل املخصص للمهارات الرقمية 
اجلاهزة للعمل من جهة ودفع استحقاقات البطالة اجلارية من جهة أخرى لتحديد ما إذا كان من املعقول 

ماليًا إعادة توجيه أموال البطالة هلذا التدريب.
معلمو االرتقاء باملهارات. يتخذ العديد من البلدان خطوات لتزويد املعلمني وأمناء املكتبات وغريهم من   •
املدربني باملهارات الالزمة الستخدام التكنولوجيا وتعليم املهارات الرقمية بأساليب جديدة وجذابة وعملية 
بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن االسرتاتيجيات يف هذا الشأن دورات تدريب املعلمني قصرية 
األجل أو التعليم من جانب فريق أو بأسلوب الرتادف أو على يد خرباء من القطاع اخلاص – اجلمع مثًال 
بني مقدمي التدريب غري الرمسيني واملدرسني املؤهلني - باإلضافة إىل استخدام مناذج تدريب املدربني. ولتعزيز 
فعالية هذه االسرتاتيجيات، ميكن إلدارة املدارس تضمني تدابري إضافية. وقد تتضمن هذه التدابري ضمان توفري 
الوقت الكايف للمعلمني لتعلم مهارات جديدة خارج ساعات العمل، وتوفري الدعم الالزم هلم أثناء التدريب 

وبعده لضمان انتقال سلس، وتقدمي حوافز للمعلمني من قبيل األجور اإلضافية.
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استخدام البنية التحتية القائمة، واالرتقاء هبا عند الضرورة. ميكن االستفادة من املدارس واملكتبات العامة   •
واملراكز املجتمعية املوصولة باإلنرتنت واملجهزة باحلواسيب أو األجهزة الرقمية األخرى، حيثما وجدت، 
لتوفري التدريب على املهارات الرقمية جلمهور أوسع. وعالوًة على ذلك، ميكن لبعض منصات التعلم السحابية، 
يف بيئات عرض النطاق املنخفض، توفري النفاذ والتزامن خارج اخلط. وغالبًا ما حيتاج األمر إىل ختصيص 
التكنولوجيا إىل االستبدال. وعلى  التحتية والصيانة والتحديث عندما حتتاج  البنية  أموال عامة لتحسينات 
البلدان اليت مل تستثمر بعد يف توصيل وجتهيز املدارس واملكتبات واملراكز املجتمعية أن تفكر يف القيام بذلك 

من أجل االستفادة من الفرص املتاحة لدعم مواطنيها يف جين فوائد االقتصاد الرقمي.
نشر فضاءات اإلبداع. كما هو موضح أدناه، ميكن لفضاءات اإلبداع أن تؤدي دورًا يف تطوير املهارات   •
الرقمية املتقدمة. كما ميكن استخدامها من قبل الطالب من مجيع األعمار الختبار املهارات األساسية واملتوسطة 
اجلديدة اليت يتعلموهنا يف املدرسة. وال داعي لتزويد فضاءات اإلبداع مبعدات باهظة، بل ميكنها أيضًا استخدام 

األلعاب وأجهزة التحكم امليكروية. (ملزيد من املعلومات عن فضاءات اإلبداع، انظر الفصل 5.)
تكييف الربامج لتلبية االحتياجات املتغرية. حتتاج برامج التدريب على املهارات الرقمية بالطبع إىل التكيف   •
مبرور الزمن. وهذا يتطلب الرقابة املنتظمة والتحديث. (انظر الفصل 10). ومن املرجح، يف املستقبل القريب، 

أن تسهم البيانات الضخمة بدور يف توقع االحتياجات من حيث املهارات الرقمية اجلديدة.
التماس املدخالت من دوائر الصناعة وأرباب العمل. من املهم جدًا سد الفجوة بني احتياجات القطاع اخلاص   •
وما يتعلمه الطلبة سواء يف املدرسة أم يف برامج أخرى للتدريب على املهارات. إذ ميكن للقطاع اخلاص تقدمي 
توجيه حاسم األمهية لتعزيز حيوية وفائدة اسرتاتيجيات املهارات الرقمية. مثال ذلك، ميكن للربامج أن تتبع 
منوذج معسكر التشفري إلنشاء جمالس صناعية ملواكبة العصر ملعرفة ما هي مهارات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت املطلوبة اآلن ويف املستقبل. وكذلك ميكن ملقدمي خدمات احلكومة اإللكرتونية التعليق عما إذا 
الرقمية جمهزين على حنو جيد الستكمال  املهارات  األساسي على  التدريب  يتلقون  الذين  املواطنون  كان 

االستمارات على اإلنرتنت أو القيام بأنشطة حكومية إلكرتونية أخرى.
االستفادة من التعليم واملناهج واألدوات التدريبية القائمة. هنالك الكثري من خمتلف املوارد اليت استحدثتها   •

املنظمات وهيئات التعاون، ومعظمها جماين أو منخفض التكلفة. (انظر الفصل 9).
وحيدد الفصل 7 أدناه اسرتاتيجيات لتوفري الفرص لفئات السكان شبه احملرومة.

قنوات التعليم الرمسية وغري الرمسية
يتعني على البلدان حتديد الوسائط اليت تعتزم من خالهلا تنفيذ االسرتاتيجيات، سواء كانت هذه الوسائط مؤسسات 
راسخة أم منظمات جمتمعية مرنة. وملا كانت قنوات التعليم الرمسية واملدارس االبتدائية والثانوية تشمل الناس يف 
مرحلة تكوينية من حياهتم، فإهنا يف وضع مثايل لغرس املهارات واملفاهيم اليت تفيد من التعرض املبكر للتكنولوجيا 
الرقمية. أما قنوات التعليم غري الرمسية، من قبيل برامج التعلم مدى احلياة يف املكتبات العامة واملراكز املجتمعية 
وغريها من األماكن املجتمعية، فهي متاحة للناس يف مراحل خمتلفة من حياهتم. وعند وضع اسرتاتيجية لقنوات 
التعليم، من الضروري أال يقتصر التفكري على األماكن اليت يرتادها الناس حاليًا، وإمنا التفكري أيضًا يف األماكن اليت 

ميكن أن يرتادها املتعلمون الراغبون لو توفرت فيها برنامج للمهارات الرقمية.
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التعليم الرمسي: املدارس االبتدائية والثانوية
كان جتهيز املدارس باحلواسيب واالرتقاء مبهارات املعلمني الدعامة األساسية لربامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والتعليم لسنوات عديدة.31 وتنهض املدارس واملدرسون بدور حيوي يف تطوير املهارات الرقمية، ال من خالل 
التعرض املبكر للحواسيب والربجميات واإلنرتنت فحسب وإمنا من خالل غرس مهارات التفكري أيضًا اليت جتعل من 
الطالب متعلمني مدى احلياة يتسمون بالفضول وقابلية التكيف. وباإلضافة إىل ذلك، فإن أنظمة التعليم قادرة على 
إجراء تغيريات واسعة النطاق على املستوى الوطين بالنظر إىل اتساع نطاق املساحة اليت تغطيها وعدد الشباب الذين 

تشملهم.

ويف معظم البلدان يالحظ أن قطاع التعليم الرمسي بطيء يف تغيري املناهج، وهي حالة هلا أثر سليب بشكل خاص يف 
تعليم املهارات الرقمية نظرًا لسرعة التقدم التكنولوجي وتغري احتياجات سوق العمالة. وهذا يسلط الضوء على 
حاجة البلدان إىل اعتماد منهاج مرن ومبادئ توجيهية مرنة خبصوص االعتماد األكادميي. وحىت عندما تكون هذه 
التغيريات يف السياسة غري قابلة للتحقيق على الفور، ميكن للبلدان أن حتقق خطوات هامة من خالل املشاركة مثًال 
يف "ساعة التشفري" أو غريها من احلمالت، وتنظيم أنشطة االبتكار، باإلضافة إىل استخدام طائفة من املوارد عرب 

اإلنرتنت، مثل Khan Academy (انظر الفصل 9).

.http://blogs.worldbank.org/team/michael-trucano ،مثال ذلك  31

Shutterstock https://www.shutterstock.com/it/image-photo/children-learn-programming-sofia-bulgaria-march-479124775  :املصدر 
 28-src=xkyXMo7WOrOQXdA_5XzCxQ-1?

http://blogs.worldbank.org/team/michael-trucano
https://www.shutterstock.com/it/image-photo/children-learn-programming-sofia-bulgaria-march-479124775?src=xkyXMo7WOrOQXdA_5XzCxQ-1-28
https://www.shutterstock.com/it/image-photo/children-learn-programming-sofia-bulgaria-march-479124775?src=xkyXMo7WOrOQXdA_5XzCxQ-1-28
https://www.shutterstock.com/it/image-photo/children-learn-programming-sofia-bulgaria-march-479124775?src=xkyXMo7WOrOQXdA_5XzCxQ-1-28
https://www.shutterstock.com/it/image-photo/children-learn-programming-sofia-bulgaria-march-479124775?src=xkyXMo7WOrOQXdA_5XzCxQ-1-28
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 "(STEM) برنامج "إهلام مجيع األسرتاليني يف املعرفة الرقمية والعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات
يغري أسلوب تدريس املهارات الرقمية من احلضانة إىل الصف الثاين عشر (K12). ويتضمن هذا الربنامج 
دوائر  الشراكات مع  إقامة  الطالب وتسهيل  املدرسني واالرتقاء مبهارات  االرتقاء مبهارات  املتشعب 
اليت تشمل أنشطة  املبكر  التعلم  الصناعة (وبالتحديد املتخصصني يف جمال STEM) وتوسيع مبادرات 
STEM.1 ويقدم برنامج "إهلام مجيع األسرتاليني" أيضًا منحًا مدرسية للمعرفة الرقمية "إلطالق مشاريع 

تدلل على أساليب مبتكرة لتعزيز املعرفة الرقمية املتقدمة يف املدارس".2 وهذه املنح مفتوحة للمهنيني يف 
مجيع القطاعات، وهي تستقطب اهتمام العاملني يف املنظمات غري احلكومية واجلامعات ملعرفة ما إذا 

كانت النماذج اليت قاموا بتطويرها سوف تنتشر لتشمل بيئات التعلم الرمسية.

http://csermoocs.adelaide.edu.au/ ،مثال ذلك  1

 http://education.gov.au/digital-literacy-school-grants-dlsg  2

جيري تنفيذ "برنامج اإلثراء ملتعة التشفري" يف مجيع املدارس االبتدائية والثانوية يف سنغافورة. وهو يبين 
التفكري املنظم واإلبداعي من خالل تعريف الطلبة بالربجمة املرئية باستخدام لغة Scratch، إىل جانب دمج 
املفاهيم ذات الصلة باستخدام جمموعات أدوات الروبوتية (Lego WeDo وMoWay) وأجهزة التحكم 
امليكروي (Arduino وRaspberry Pi).1 ومثة أساليب أخرى للتفكري احلوسيب جيري تطويرها ألطفال 
ما قبل املدرسة، حيث تقوم األلعاب وأشرطة الفيديو بتعليم األطفال كيفية تفكيك املشاكل إىل أجزاء 

صغرية وكيفية تطوير احللول خطوة خطوة.2

https://www.imda.gov.sg/imtalent/student-programmes/code-for-fun  1

https://www.techinasia.com/jules-school-of-fish-preschool-computational-thinking  2

تتصدى كينيا لتحدي املدارس احملرومة من احلواسيب بتحويل حافلة إىل قاعة دراسية متنقلة لتكنولوجيا 
 Craft Silicon املعلومات واالتصاالت تعمل بالطاقة الشمسية. وقد مت جتهيز املخترب املتنقل اخلاص مبؤسسة
بـ 34 حاسوبًا وتكنولوجيا داعمة، وقد مت استخدامه من قبل أكثر من 000 6 شاب يف كيبريا وكاوانغوير 
وغريمها من األحياء الفقرية يف نريويب. وميكن للشباب املهتمني مبواصلة تطوير مهاراهتم يف جمال تكنولوجيا 
االستفادة من فرص  األعمال،  التواصل ومشاريع  إىل مهاراهتم يف  باإلضافة  املعلومات واالتصاالت، 

التدريب يف مركز مؤسسة Craft Silicon يف ويستالندز، نريويب، كينيا.1

http://digitalinclusionnewslog.itu.int/2016/08/30/craft-silicon-foundations-mobile-lab-teaches-digital-  1

skills-to-out h-in-kenya/

http://csermoocs.adelaide.edu.au/
http://education.gov.au/digital-literacy-school-grants-dlsg
http://education.gov.au/digital-literacy-school-grants-dlsg
https://www.imda.gov.sg/imtalent/student-programmes/code-for-fun
https://www.imda.gov.sg/imtalent/student-programmes/code-for-fun
https://www.techinasia.com/jules-school-of-fish-preschool-computational-thinking
https://www.techinasia.com/jules-school-of-fish-preschool-computational-thinking
http://digitalinclusionnewslog.itu.int/2016/08/30/craft-silicon-foundations-mobile-lab-teaches-digital-skills-to-out%20h-in-kenya/
http://digitalinclusionnewslog.itu.int/2016/08/30/craft-silicon-foundations-mobile-lab-teaches-digital-skills-to-out%20h-in-kenya/
http://digitalinclusionnewslog.itu.int/2016/08/30/craft-silicon-foundations-mobile-lab-teaches-digital-skills-to-out%20h-in-kenya/
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Daily Nation, https://www.nation.co.ke/lifestyle/DN2/  :املصدر
 School-on-wheels-takes-technology-to-nairobi-kenya-slums/957860-3353098-4a68i2z/

التعليم غري الرمسي: املكتبات العامة واملراكز املجتمعية وقنوات التعلم األخرى مدى احلياة
من شأن سرعة تغري التكنولوجيا أن جتعل التعليم غري الرمسي جزءًا حاسم األمهية يف االسرتاتيجيات الوطنية ألنه 
يتيح فرصًا للمتعلمني يف كل األعمار الكتساب مهارات جديدة طوال حياهتم. وميكن توفري التعليم غري الرمسي يف 
أماكن متنوعة، ومنها املكتبات العامة ومراكز التكنولوجيا املجتمعية واملنظمات غري احلكومية وبرامج ما بعد املدرسة 
الوطنية واإلقليمية  املجتمعية األخرى، وذلك كجزء من احلمالت  األماكن  إىل  باإلضافة  التكنولوجيا،  ونوادي 
والدولية كما هو موضح أدناه. وتسمح هذه املرونة، إىل جانب تنوع النماذج غري الرمسية، بقدر أكرب من االبتكار 

واملعاصرة مقارنة باألنظمة التعليمية الرمسية وميكن أن تكون مناسبة متامًا لالختبار وإدخال مناذج تعلم دينامية.

املكتبات العامة هي قنوات مركزية لتعلم املهارات الرقمية يف العديد من البلدان. وهنالك أكثر من 000 300 
مكتبة عامة على مستوى العامل، 70% منها يف العامل النامي.32 ويف البلدان اليت استثمرت يف املكتبات العامة، جند 
أهنا تقدم العديد من املزايا: من حيث مشاركة أفراد املجتمع وتوفر البنية التحتية املادية واحملرتفني املؤهلني يف جمال 

املعلومات واستدامة منوذج التمويل العام.

/Beyond Access http://beyondaccess.net/about. لالطالع على خارطة تبني عدد املكتبات العامة يف كل بلد، انظر املوقع:   32

 http://beyondaccess.net/resources/map-public-libraries-around-the-world/

https://www.nation.co.ke/lifestyle/DN2/School-on-wheels-takes-technology-to-nairobi-kenya-slums/957860-3353098-4a68i2z/
https://www.nation.co.ke/lifestyle/DN2/School-on-wheels-takes-technology-to-nairobi-kenya-slums/957860-3353098-4a68i2z/
http://beyondaccess.net/about/
http://beyondaccess.net/resources/map-public-libraries-around-the-world/
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يف سري النكا، يوفر برنامج املكتبة اإللكرتونية Nenasala لرواد املكتبات العامة ودور العبادة تعليم 
املهارات الرقمية والنفاذ إىل جمموعة كبرية من املواد ذات الصلة احمللية. وتعمل املراكز البالغ عددها 300 
يف مجيع أحناء البالد وهي مفتوحة للجميع، ولكنها ذات أمهية خاصة بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون 

يف املناطق منخفضة املوارد واليت تفتقر عمومًا إىل البنية التحتية لتوفري توصيلية قوية.1
http://www.nenasala.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=516&lang=en :املصدر

http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Global-Libraries/Access-to-  1

Learning-Award-ATLA

تعمل مدينة جوهانسربغ مع مايكروسوفت جنوب إفريقيا لتعليم مليون شخص مبادئ املعرفة الرقمية 
من خالل املكتبات العامة يف املدينة.1 وقد تبلور التدريب املجاين على املعرفة الرقمية يف إطار برنامج 
الشباب Vulindlel’e Jozi يف املدينة، الذي يهدف إىل االرتقاء مبهارات الشباب احملرومني حىت يتمكنوا 

من االنضمام إىل صفوف القوى العاملة.2

http://www.itnewsafrica.com/2016/07/city-of-johannesburg-microsoft-partner-to-train-1-million-  1

residents/

https://vulindlelejozi.co.za/  2

وتنهض مراكز التكنولوجيا املجتمعية أيضًا بدور قوي يف العديد من مبادرات الشمول الرقمي الوطنية، ال سيما 
يف املناطق الريفية. وعلى غرار املكتبات، تستهدف مراكز التكنولوجيا املجتمعية عمومًا مصلحة الناس وهي مدعومة 

http://www.nenasala.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=516&lang=en
http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Global-Libraries/Access-to-Learning-Award-ATLA
http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Global-Libraries/Access-to-Learning-Award-ATLA
http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Global-Libraries/Access-to-Learning-Award-ATLA
http://www.itnewsafrica.com/2016/07/city-of-johannesburg-microsoft-partner-to-train-1-million-residents/
http://www.itnewsafrica.com/2016/07/city-of-johannesburg-microsoft-partner-to-train-1-million-residents/
http://www.itnewsafrica.com/2016/07/city-of-johannesburg-microsoft-partner-to-train-1-million-residents/
https://vulindlelejozi.co.za/
https://vulindlelejozi.co.za/
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كليًا أو جزئيًا باملوارد العامة. وهبذه الصفة، ميكنها توفري استخدام احلواسيب واالستفادة من الدورات التدريبية 
جمانًا أو بتكلفة خمفضة.

نفاذ بنغالديش إىل برنامج املعلومات، يضم أكثر من 000 5 مركز رقمي يف املناطق الريفية والنائية، 
ويصل ما بني مخسة إىل ستة ماليني زائر شهريًا. وتقدم املراكز برنامج "املهارات الرقمية ألصحاب 
مشاريع األعمال"، الذي قام بتدريب 000 3 سيدة أعمال على مهارات إدارة األعمال واملهارات الرقمية 
ومهارات إصالح معدات احلاسوب لكي يتمّكّن من فتح مراكز إصالح تكنولوجيا املعلومات اخلاصة 

هبّن، وهي خدمة مطلوبة بإحلاح يف العديد من املناطق الريفية.1
 http://a2i.pmo.gov.bd/ :املصدر

http://digitalinclusionnewslog.itu.int/2017/03/13/it-training-for-women-entrepreneurs-in-bangladesh/  1

تضم منظمة RLabs، اليت تأسست يف كيب تاون، جنوب إفريقيا، مراكز جمتمعية يف 23 بلدًا، ومهمتها 
"إعادة بناء املجتمعات من خالل االبتكار والتكنولوجيا والتعليم". واملهارات الرقمية مدرجة يف العديد 

من الفصول اخلاصة بتنمية مشاريع األعمال وتنمية العمالة ومتكني املرأة.1

https://rlabs.org/  1

توفري اخلدمات  الرمسي، وغالبًا ما تستهدف  للتعلم غري  املنظمات غري احلكومية والنوادي فرصًا عديدة  تقدم 
للباحثني عن عمل أو الفئات املهمشة أو الشباب خارج املدرسة أو كبار السن أو فئات الناس ذاتية التنظيم اليت 

جتتمع لتطوير مهاراهتا معًا.

http://a2i.pmo.gov.bd/
http://digitalinclusionnewslog.itu.int/2017/03/13/it-training-for-women-entrepreneurs-in-bangladesh/
http://digitalinclusionnewslog.itu.int/2017/03/13/it-training-for-women-entrepreneurs-in-bangladesh/
https://rlabs.org/
https://rlabs.org/
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الرقمي ومشاريع األعمال  الطيبة - تقدم املؤسسة املساعدة يف جماالت مثل الشمول  مؤسسة األشياء 
الصغرية واجلمعيات اخلريية والعمالة والفقر. امرأة ترتدي احلجاب تبتسم لنا بثقة من مقر املؤسسة.

ساعدت مؤسسة األشياء اجليدة (مؤسسة Tinder سابقًا) أكثر من مليوين شخص يف اململكة املتحدة 
على تطوير مهاراهتم الرقمية. وتقوم املؤسسة، بدعم من وزارة التعليم، بتنسيق شبكة موسعة تضم أكثر 
من 000 5 جمتمع شريك يف اململكة املتحدة، مبا يف ذلك املراكز املجتمعية والكنائس ومجعيات اإلسكان 
للجمهور.1  بأسعار خمفضة  أو  والتدريب جمانًا  اإلنرتنت  توفر خدمة  واليت  العامة وغريها،  واملكتبات 
املنزل، من  اإلنرتنت يف  النفاذ إىل  الذين ميكنهم  أو  املراكز،  يرتادون هذه  الذين  املتعلمون،  ويستفيد 
منهج Learn My Way املجاين، الذي يشمل مهارات احلاسوب األساسية مثل ملء االستمارات على 
اخلط واالستفادة من اخلدمات املصرفية عرب اإلنرتنت والبحث عن عمل عرب اإلنرتنت.2 وقد توسعت 
مؤسسة األشياء اجليدة لتشمل بلدانًا أخرى وتشاركت مع Google يف دعم املهارات الرقمية ألصحاب 

ورواد مشاريع األعمال الصغرية.3
https://www.goodthingsfoundation.org/#whatwecareabout :املصدر

https://www.goodthingsfoundation.org/projects/future-digital-inclusion  1

https://www.goodthingsfoundation.org/projects/learn-my-way  2

https://www.goodthingsfoundation.org/projects/digital-garage  3

https://www.goodthingsfoundation.org/#whatwecareabout
https://www.goodthingsfoundation.org/projects/future-digital-inclusion
https://www.goodthingsfoundation.org/projects/future-digital-inclusion
https://www.goodthingsfoundation.org/projects/learn-my-way
https://www.goodthingsfoundation.org/projects/learn-my-way
https://www.goodthingsfoundation.org/projects/digital-garage
https://www.goodthingsfoundation.org/projects/digital-garage
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وفضاءات اإلبداع ُبعد هام آخر يف بيئة املهارات الرقمية. وهي فضاءات تعاونية ميكن فيها للناس استكشاف 
اهتماماهتم واستحداث األشياء والتجريب باستخدام األدوات واملواد. وتوفر هذه الفضاءات املوارد والتوجيه للناس 
للحصول على خربة عملية يف جماالت مثل اإللكرتونيات والروبوتيات والتشفري والنمذجة ثالثية األبعاد أو جمرد 
النماذج األولية باستخدام الورق املقوى ولوازم األعمال الفنية. وهنالك العديد من هذه الفضاءات يف املدارس 
واملكتبات أو غريها من املرافق. وعندما يتعذر إقامة مرفق دائم، يقوم العديد من املجتمعات بتنظيم أحداث مؤقتة 
تسمى معارض اإلبداع (Maker Faires).33 وقد ارتقى Maker Faire Africa هبذا املفهوم إىل مستوى القارة، 
وهو يستضيف أحداث املعرض السنوية من عام 2009 إىل عام 2015 يف بلد خمتلف كل عام.34 وقد ساعدت هذه 

األحداث يف حتفيز االبتكارات من أسفل إىل أعلى تصديًا للتحديات احمللية ولتعزيز جمتمع إفريقي من املبدعني.

نوادي Mozilla هي جمموعات تعلم بني األقران ذاتية التنظيم أطلقت يف أكثر من 25 بلدًا.1 ويف عام 
2016، انضمت Mozilla إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة لريادة شكل من نوادي Mozilla مصممة للنساء 

 ،Mozilla والفتيات يف نريويب وكيب تاون. ويتعلم املشاركات منهاج معرفة الويب الذي وضعته مؤسسة
وهو يتضمن مواضيع تتناول التنقل عرب شبكة الويب واستحداث احملتوى والتشفري وحقوق املستعمل 
والفتيات.  بالنساء  اخلاصة  املسائل  منهاج جديد بشأن  اآلن  على اخلط واخلصوصية واألمان. ويتوفر 
وتقوم Mozilla أيضًا بتدريب القادة لتسهيل جلسات العمل يف النوادي وتساعد على توصيل املشاركني 

بالفرص األخرى املرتبطة بالريادة النسائية واملشاركة املدنية والتمكني االقتصادي.2

https://learning.mozilla.org/en-US/clubs/about  1

https://learning.mozilla.org/blog/new-partnership-with-un-women-to-teach-key-digital-skills-to-women  2

https://makerfaire.com/global/  33

http://makerfaireafrica.com/  34

https://learning.mozilla.org/en-US/clubs/about
https://learning.mozilla.org/en-US/clubs/about
https://learning.mozilla.org/blog/new-partnership-with-un-women-to-teach-key-digital-skills-to-women
https://learning.mozilla.org/blog/new-partnership-with-un-women-to-teach-key-digital-skills-to-women
https://makerfaire.com/global/
https://makerfaire.com/global/
http://makerfaireafrica.com/
http://makerfaireafrica.com/
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1Maker Faire Africa :املصدر

http://makerfaireafrica.com/about/event-archive/maker-faire-africa-2010/  1

ومن املعروف أيضًا أن فضاءات اإلبداع تدعم ريادة األعمال وتروج ملشاريع األعمال الناشئة. كما أهنا تساعد 
الشباب على اكتساب مهارات حل املشكالت وحتفيزهم على متابعة نشاطهم املهين يف جمال العلوم والتكنولوجيا 
واهلندسة والرياضيات (STEM).35 كما ميكن دمج فضاءات اإلبداع يف برامج التدريب على املهارات الرقمية ذات 
الصلة بفرص العمل أو يف املدارس االبتدائية والثانوية لتوفري الفرص للمتعلمني لتجربة وتطوير املهارات اجلديدة اليت 

يكتسبوهنا.

https://www.makerspaces.com/what-is-a-makerspace/  35

http://makerfaireafrica.com/about/event-archive/maker-faire-africa-2010/
http://makerfaireafrica.com/about/event-archive/maker-faire-africa-2010/
https://www.makerspaces.com/what-is-a-makerspace/
https://www.makerspaces.com/what-is-a-makerspace/
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يف ماليزيا، وكجزء من مبادرة mydigitalmaker اليت تشمل دمج تعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة 
والرياضيات (STEM) يف املناهج الدراسية الوطنية، انضمت 60 منظمة من القطاع العام والقطاع اخلاص 
إيكولوجي إلبداع  نظام  إنشاء  إىل  الرامية  اجلهود  إىل  األكادميية  احلكومية واألوساط  واملنظمات غري 
الشباب. ويشمل هذا النظام اإليكولوجي املدارس اليت تضم نوادي التكنولوجيا الرقمية ذات املناهج 
املشرتكة لدعم تنمية املهارات الرقمية ومساعدة الشباب على االبتكارات الرقمية وتشجيع املشاركة 
يف املسابقات. ويشمل النظام اإليكولوجي أيضًا اجلامعات ومؤسسات األعمال اليت تنشئ مراكز اإلبداع 
الرقمي، وهي فضاءات مادية جمهزة بأدوات اإلبداع الرقمي واملوارد التعليمية من شأهنا أن "تعزز املناهج 
الدراسية الوطنية اجلديدة وجتمع أعضاء املجتمع احمللي - الطالب واملعلمني واآلباء واألمهات وخرباء 

الصناعة – ملمارسة األلعاب والتعلم وصنع األشياء واالبتكارات الرقمية."
 https://www.mydigitalmaker.com/ :املصدر

األداة: املهارات الرقمية األساسية واملتوسطة
الغرض من هذه األداة هو حتديد وتقييم: (1) القنوات القائمة واحملتملة، مثل املدارس واملكتبات العامة ومراكز 

التكنولوجيا واملنظمات غري احلكومية، حيث ميكن تعليم املهارات الرقمية، (2) برامج املهارات الرقمية القائمة.

القنوات
التمرين األول هو استعراض املؤسسات املوجودة يف البلد. واهلدف هنا هو تقييم جدوى هذه القنوات، لتشمل 
القنوات اليت تقدم حاليًا برامج املهارات الرقمية باإلضافة إىل القنوات اليت لديها القدرة على القيام بذلك. ولتحديد 

وتقييم القنوات، ُيرجى استكمال اجلدول أدناه.

بعد استكمال اجلدول، يرجى النظر يف الكيفية اليت تدعم فيها كل قناة اسرتاتيجية املهارات الرقمية الوطنية.

ما هي التحديات اليت تواجهها كل قناة (انظر القائمة أعاله)؟  •
ما هي املزايا اليت تقدمها كل قناة؟  •

ما هي القنوات اليت تقدم أفضل الفرص لتوفري التدريب على املهارات الرقمية على نطاق واسع؟  •
ما هي النـُُهج الناجحة اليت جتعل القناة أكثر فعالية؟  •

https://www.mydigitalmaker.com/
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ما هو الدعم أو املوارد األخرى اليت حتتاجها القناة لتكون فعالة؟  •
عندما تؤخذ معًا، هل توفر هذه القنوات التغطية الوطنية الالزمة لضمان إتاحة الفرصة للجميع لتنمية املهارات   •
الفئات السكانية املستبعدة، وكيف ميكن  املناطق أو  الرقمية األساسية؟ إذا مل يكن األمر كذلك، ما هي 

الوصول إليها؟
املدرسونالبنية التحتيةالتوزيعالعدد القناة

كم هو عدد األماكن 
يف البلد؟

ما هو التوزيع اجلغرايف؟ 
(حضر/ريف مثًال)

ما هو حال التوصيلية 
واملعدات احلاسوبية؟

 ما هي املؤهالت/
املهارات املطلوبة من 

املدرسني؟ وهذا يشمل 
املهارات واملعارف 

واملواقف

التعليم الرمسي

املدارس االبتدائية

املدارس الثانوية

التعليم غري الرمسي

املكتبات العامة

مراكز التكنولوجيا 
املجتمعية

املنظمات غري احلكومية 
والنوادي

أماكن العبادة

غري ذلك____

برامج املهارات الرقمية القائمة
بعد ذلك، ُتستعرض برامج املهارات الرقمية القائمة املقدمة من خالل هذه القنوات. مث ُتدرج الربامج وتوصف 
خصائصها باستخدام اجلدول الوارد أدناه. وتؤخذ يف احلسبان الربامج التدريبية والتعليمية على املستوى دون الوطين 

وعلى نطاق حمدود حرصًا على توسيع نطاق الربامج احمللية الناجحة واالرتقاء هبا إىل املستوى الوطين.

وبعد استكمال اجلدول، ُينظر يف الكيفية اليت ميكن هبا لكل برنامج أن يدعم بشكل أفضل اسرتاتيجية املهارات 
الرقمية الوطنية.

ما هي الربامج اليت تدّرس مزجيًا من مهارات املعدات والربجميات اليت ميكن تطبيقها بسهولة يف عامل الواقع؟  •
ما هي أجنح الربامج لصاحل الفئات املهمشة؟  •

ما هي الربامج اليت لديها أكثر الشركاء تنوعًا أو دعمًا أو تأثريًا؟  •
كيف ُتبلغ هذه الربامج عن جناحاهتا وحتدياهتا؟ ما هي املخرجات والنواتج اليت تقيسها؟  •

املثرية لإلعجاب  نتائجها  تفسر  اليت  العوامل  ما هي  للمتعلمني؟  النواتج  أفضل  تعطي  اليت  الربامج  ما هي   •
(لالطالع على أمثلة التقييم انظر الفصل 9)؟
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الشركاءاألدلة املهاراتالفئة السكانيةاسم الربنامج
هل يشمل برامج التعليم 

الرمسي وغري الرمسي؟
ما هي الفئة اليت خيدمها 

هذا الربنامج؟
ما هي املهارات اليت 

يشملها املنهاج؟
ما هي نواتج هذا 

الربنامج؟
ما هي املنظمات الشريكة 

اليت تدعم هذا الربنامج؟
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الفصل 6: املهارات املتقدمة: دعم املبادرات اليت تزود الناس باملهارات املتخصصة

باإلضافة إىل ضمان توفري الفرص الكافية للجميع لتطوير املهارات الرقمية األساسية، جيب أن تأخذ اسرتاتيجيات 
املهارات الوطنية مكاهنا يف االقتصاد الرقمي من خالل توفري مسارات للبعض لتطوير مهارات رقمية أكثر تقدمًا 
وختصصًا. وميكن للحكومة أن تنهض بدور رئيسي يف تنمية املواهب مللء الوظائف الناشئة يف صناعة التكنولوجيا 
املزدهرة، ومن خالل ذلك حتفيز منو الصناعة يف املستقبل واستحداث فرص العمل. وجتديد مهارات األفراد وإعادة 
تدريبهم مكونة حامسة األمهية يف هذا املسعى، لضمان مواكبة القوى العاملة القائمة للتغيريات التكنولوجية وعدم 
التخلف عن الركب باستخدام جمموعة متقادمة من املهارات. وعلى غرار الفصل 5، يغطي هذا الفصل التحديات 
الشائعة والنـُُهج الناجحة وطائفة من القنوات واألمثلة لتوفري التدريب على املهارات الرقمية املتقدمة. وهو يشتمل 

أيضًا على أداة لتحديد وتقييم اجلهات والربامج اليت تقدم التدريب على املهارات الرقمية املتقدمة.

وقد حتول املتعلمون الذين يلتمسون التدريب على املهارات التقنية املتقدمة واملتخصصة تقليديًا إىل التعليم العايل 
واملدارس التقنية واملهنية وإىل أرباب العمل الذين لديهم برامج للتدريب املهين. ولكن مثة مناذج أحدث عهدًا، مثل 
التجارية األخرى، فضًال عن فضاءات اإلبداع، أصبحت على حنو متزايد  التدريب  التشفري وبرامج  معسكرات 

قنوات شائعة لبناء الدراية التقنية على حنو أكثر انسجامًا مع احتياجات الصناعة - ويف وقت أقل.

التحديات املشرتكة
القدرة على حتمل تكاليف التدريب. من املعروف أن الدورات الدراسية املطلوبة للحصول على شهادات   •

عالية وشهادات ختصص باهظة التكلفة وتستغرق وقتًا طويًال.
املناهج املجدية. تسعى برامج التعليم العايل واملهين إىل مواكبة وترية التغري التكنولوجي املألوف يف دوائر   •
الصناعة. وجيب أن تكون مناهج املهارات الرقمية تطلعية وأن تنقح مرارًا كي يتمكن الطالب من احلصول 
على عمل وبناء حياهتم املهنية. وعالوًة على ذلك، من املعروف أن برامج التعليم العايل واملهين ال ُتعلِّم أساليب 

حل املشكالت أو النـُُهج التعاونية القائمة على الفريق.
اخلرباء  املدربني  إىل  تعزى  أعلى  تكاليف  واملتقدمة  املتخصصة  املهارات  برامج  تواجه  ما  غالبًا  االستدامة.   •
واملعدات احلديثة وتراخيص الربجميات والتكاليف اإلدارية. وباإلضافة إىل ذلك، قد يكون من الصعب على 
البلدان االحتفاظ باملواهب واحلفاظ على كتلة حرجة من املهنيني املهرة الذين ميكنهم بعد ذلك بدء مشاريع 
األعمال وحتفيز االبتكار. وعالوًة على ذلك، يستهدف تدريس النماذج اجلديدة من التدريب السريع على 

املهارات عمومًا جمموعات صغرية، مما حيد من قدرهتا على التوسع.
التكيف واالبتكار. تتطور احتياجات الصناعة بسرعة مع ظهور تقنيات جديدة وشركات جديدة وإطالق   •
رواد األعمال ملشاريع جديدة. وتتطلب هذه البيئة الدينامية استجابة عاجلة من أصحاب املصلحة - بعقد 
الشراكات والربامج واملبادرات اجلديدة اليت تتضمن أساليب مبتكرة للربط بني فرص التعلم وفرص العمالة. 
وبيئة األعمال التمكينية ضرورية لتعزيز التحول الرقمي وريادة األعمال الرقمية والفرص األخرى الناشئة عن 

التقنيات الرقمية اجلديدة.
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ُهج الناجحة النـُ
مقدمًا،  التعليم  االعتماد على رسوم  بدًال من  للمتعلمني.  األولية  التكاليف  استدامة ختفض  مناذج  تقدمي   •
ُتستكشف مناذج أخرى إلبقاء تكاليف التدريب املتقدم يف مقدور املتعلمني. مثال ذلك أن يف بعض معسكرات 
التشفري ال يدفع الطالب رسوم براجمهم إال بعد حصوهلم على عمل، بينما يعمد بعض أرباب العمل إىل حتفيز 

املوظفني واالرتقاء مبهاراهتم بتعويضهم تكاليف الدورات الدراسية املكتملة.
بناء األفرقة وفرق املهام. تعزز الشراكات متعددة القطاعات أي برنامج للمهارات الرقمية، ولكن أمهيتها   •
املمثلة من صناعات  املهام  فرق  املتقدمة. ومن شأن  املهارات  التدريب على  حامسة بشكل خاص جلهود 
تكنولوجيا املعلومات واملدارس ومؤسسات التعليم العايل ووكاالت القطاع العام ومنظمات املجتمع احمللي 
أن تكون مبثابة جسر هام - بني توفري املواهب واملهارات املناسبة ومتطلبات املهارات التقنية املتخصصة - بفضل 
الصناعة  املتعلمني باملرشدين من دوائر  الربامج وتوصيل  الدراسية وتصميم  املناهج  املتكرر لتحديث  اللقاء 
والفرص املتاحة يف مكان العمل. وميكن ملقدمي التدريب غري الرمسي، مثل معسكرات التشفري، تعليم اجلامعات 
كيفية ممارسة التدريس حلل املشكالت والنهج اإلبداعية والتعاونية للتعلم وكذلك حتقيق التوسع من خالل 

دمج منهجيات التعلم السريع يف التعليم الرمسي.36
حتفيز املشاركة من القطاع اخلاص. ميكن حتفيز شركات التكنولوجيا ومقدمي خدمات اإلنرتنت وغريها من   •
مؤسسات القطاع اخلاص - من خالل احلوافز الضريبية والسياسات العامة مثًال - للمشاركة يف تطوير وتنفيذ 
التدريب على املهارات الرقمية. وميكن توسيع السياسات العامة حسب االقتضاء لتوفري حوافز لالحتادات 
املعلومات حيثما وجدت. وقد تنطبق احلوافز أيضًا على مشاريع األعمال  ومجعيات شركات تكنولوجيا 
أعمال، بل  املعلومات اجلدد من اكتساب اخلربة كرواد  والناشئة، مبا ميّكن أخصائيي تكنولوجيا  الصغرية 
والتآزر مع مشاريع األعمال الناشئة األخرى كما هو احلال بشأن مراكز التكنولوجيا. وعلى املستوى الدويل 
حتديدًا، ألن نيل الشهادات يف املهارات الرقمية املتقدمة قد يكون باهظ التكلفة بالنسبة للشباب املوهوبني 
تتوافق مع أهداف  التكنولوجيا تقدمي خصومات وقسائم  لديهم أي موارد، وميكن لشركات  ليس  الذين 

احلمالت األكرب، مثل مبادرة "فرص العمل الالئق للشباب" العاملية.
توفري مسارات من برامج التدريب والتعليم إىل العمالة. ينبغي ملقدمي التدريب املتقدم يف جمال تكنولوجيا   •
املعلومات واالتصاالت توفري خدمات توظيف ملساعدة خرجييهم على دخول سوق العمل (وإثبات فعالية 
براجمهم). وإذا مل تكن هذه اخلدمات خيارًا، فال يزال بإمكان الربامج مساعدة الطالب على تسويق كفاءاهتم 
لدى أرباب العمل حبملهم على تنظيم حافظة من مهاراهتم الرقمية لتعزيز مهاراهتم يف العرض أو تدريس 
مهارات إدارة وريادة األعمال الالزمة للخرجيني لشق مساراهتم اخلاصة هبم. وميكن متهيد مسارات الطالب 
من خالل العضوية يف اجلمعيات والشبكات املهنية. واحلاجة إىل هذه املسارات مطلوبة بشكل خاص للشباب 
عندما يكملون الدراسة الثانوية أو دورات جامعية أو يتخرجون من اجلامعة - وهي مطلوبة أيضًا للبالغني 

الذين يغريون منحى حياهتم املهنية.
إعادة النظر يف متطلبات االعتماد. نظرًا لظهور مزودي تدريب جدد وختصصات جديدة يف املهارات وأساليب   •
تعليمية جديدة ودينامية ومبنية على األقران، باإلضافة إىل منصات جديدة على اإلنرتنت، فقد حيتاج األمر 
إىل إعادة تقييم النـُُهج املعهودة لالعتماد. وهي حباجة إىل توخي اليقظة ملراقبة اجلودة عرب تباين مقدمي اخلدمات 
مع احلفاظ على قابلية التكيف مبا يكفي إلفساح املجال للنهج املبتكرة لالعتماد. وقد ينطوي ذلك على زيادة 
(مثل  الرمسي  التعليم غري  املكتسبة يف  الشهادات  قبول  أو  بلدان أخرى  الصادرة يف  بالشهادات  االعرتاف 

https://www.itu.int/en/ITU-D/ .وضع االحتاد برنامج تدريب ملشغلي ومدريب معسكرات التشفري احملتملني اليت ميكنها دعم هذه اجلهود  36

 Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Pages/Coding-bootcamps-training.aspx

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Pages/Coding-bootcamps-training.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Pages/Coding-bootcamps-training.aspx
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أيقونات الكفاءة الرقمية وشهادات إمتام الدورات الدراسية عرب اإلنرتنت) يف حساب االعتماد يف مؤسسات 
التعليم الرمسية.

مقدمو التدريب
يشمل مقدمو التدريب أرباب العمل واملدارس التقنية واملهنية ومعسكرات التدريب وغريها من برامج التدريب 

التجارية وفضاءات اإلبداع.

منظمات العمال وأرباب العمل
طاملا هنض أرباب العمل بدور حاسم يف تدريب القوى العاملة من خالل التوظيف املباشر والتدريب أثناء العمل37 
وبرامج التدريب املهين. ولكن بالنظر إىل الطبيعة املتغرية لالقتصاد العاملي، أصبح العديد من الشركات تعتمد على 
املوظفني الذين اكتسبوا املهارات بوسائل أخرى، وغالبًا ما تكون مزجيًا من التعليم العايل والتدريب داخل املؤسسات. 
وهذا ينطبق بشكل خاص يف االقتصاد الرقمي، إذ تتطلب الوظائف املتخصصة قاعدة واسعة من املعارف واملهارات 
التقنية - ومتتد رقعة التوظيف اآلن إىل أبعد من احلدود الوطنية. وحلسن احلظ، فإن العديد من أرباب العمل يقومون 
بدور استباقي يف توحيد اجلهود مع اهليئات العامة واملنظمات غري احلكومية لدعم تدريب رعيل من األفراد حمليًا 

على اكتساب مهارات أكثر تقدمًا من خالل برامج التدريب على العمل واكتساب مهارات جديدة.

برنامج "التدريب من أجل العمالة" هو عبارة عن منصة عرب اإلنرتنت تقدم دورات تدريبية جمانية على 
املهارات، مبا يف ذلك التدريب على مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت حيددها أرباب العمل 
يف جمتمعات أمريكا الالتينية اليت يعملون فيها. ويتم تطوير حمتوى املنصة بالتعاون مع كبار أرباب العمل 
إدخال  إىل  العمل هؤالء  أرباب  الربنامج مع  والشهادات. مث يسعى منظمو  التدريب  لضمان مالءمة 
العمالة الكاملة. ويتم حتديث  التدرب داخل املؤسسة أو  العاملة احمللية من خالل  املتدربني يف القوى 
املنصة، اليت تدعمها مؤسسة كارلوس سليم، بانتظام لتعكس أفضل املمارسات يف التدريب عرب اإلنرتنت.1 

وحىت اآلن، تسجل أكثر من أربعة ماليني طالب يف 186 دورة عرب اإلنرتنت.2

Broadband Commission, page 45  1

http://fundacioncarlosslim.org/empleo/  2

وتتمتع نقابات العمال ومنظمات حقوق العمال بالقدرة على دعم تطوير املهارات الرقمية بعدة أشكال. ومن هذه 
األشكال: توفري فرص التدريب على املهارات الرقمية لألعضاء فيها، وتقدمي املشورة لربامج التدريب اخلارجية بشأن 
نوع املهارات الرقمية والتقنيات الالزمة للنهوض بالظروف والفرص املتاحة ألعضائها، وتوفري الفرص لألعضاء (يف 

املاضي أو احلاضر) الذين يتمتعون مبهارات متقدمة لتعليم األعضاء اآلخرين ودعم تطوير ممارسات عمل أفضل.

مثال ذلك Unilever و"مركز التعلم" لديها، وهو "منصة التعلم الرقمي التعاوين" لدى الشركة اليت متكن املوظفني من تعلم مهارات جديدة.   37

https://www.unilever.com/sustainable-living/our-strategy/embedding-sustainability/developing-and-engaging-our-

 people/

http://fundacioncarlosslim.org/empleo/
http://fundacioncarlosslim.org/empleo/
https://www.unilever.com/sustainable-living/our-strategy/embedding-sustainability/developing-and-engaging-our-people/
https://www.unilever.com/sustainable-living/our-strategy/embedding-sustainability/developing-and-engaging-our-people/
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خيطط احتاد املزارعني يف فيتنام، على امتداد ثالث سنوات (2017-2020)، لتدريب 000 30 مزارع 
على كيفية استقاء املعلومات على اإلنرتنت واستخدام أدوات اإلنتاجية األساسية واالستفادة من التطبيقات 
 ،Google معززة باخلربة التقنية من متطوعي Google.org الزراعية.1 وهتدف هذه اجلهود، اليت متوهلا
إىل مساعدة "املزارعني يف شىت أحناء فيتنام على [تعزيز] إنتاجيتهم ونوعية حياهتم بشكل عام". وميتد 

مجهور الربنامج ليشمل أطفال املزارعني وأحفادهم:

"لقد علمنا، أثناء [التدريبات الرائدة]، أن العديد من املزارعني لديهم بالفعل إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت 
يف املنزل، بل لديهم أجهزهتم الذكية اخلاصة هبم، ولكنهم ال يعرفون بالضرورة كيفية استغالل كامل 
إمكاناهتا. لذلك قمنا بتوسيع نطاق التدريب ليشمل أطفال املزارعني أو أحفادهم. ومن خالل نظام 
"الصحبة" هذا، باقرتان املزارع والطفل، يكون لدى املزارعني شخص يف املنزل ملساعدهتم، وهبذه الطريقة 

نأمل أن يكون للربنامج التدرييب أثر أبعد مدى وأوسع نطاقًا."

https://blog.google/topics/google-asia/bringing-digital-skills-training-30000-farmers-vietnam/  1

املدارس التقنية واملهنية
هنضت معاهد التعليم والتدريب التقين واملهين والكليات واجلامعات، يف العديد من البلدان، بدور هام يف تنمية 
القوى العاملة منذ عقود. وتوفر هذه املعاهد التدريب يف طائفة واسعة من املجاالت املهنية، وميكن للبالغني من 
مجيع األعمار اكتساب مهارات جاهزة للعمل، سواء يف جتديد املهارات أم يف دخول القوى العاملة ألول مرة. 
وكان توفري التدريب املتخصص يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما زال جماًال متناميًا. وغالبًا ما تكون برامج 
التعليم والتدريب التقين واملهين ممولة من احلكومة، ولكن قد يقوم هبا القطاع اخلاص واملجتمع املدين أيضًا. ولكن 
معاهد التعليم والتدريب التقين واملهين ميكن أن تواجه صعوبة يف توظيف اخلرجيني نظرًا لالحتياجات املتغرية باستمرار 
لدى أرباب العمل وقطاع االقتصاد الرقمي األوسع. وميكن أن تستفيد الربامج من العمل بشكل وثيق مع دوائر 
الصناعة ملواكبة التطورات فيها، ومن دمج االبتكارات لدى جهات أخرى من مقدمي التدريب (مثل معسكرات 
التشفري) ومن احلصول على املوارد واملرونة الربناجمية إلطالق أنواع جديدة من الربامج تبعًا لتحول االحتياجات.

ترمي األرجنتني، يف إطار اخلطة 111، إىل تدريب 000 100 مربمج و000 10 مهين و000 1 رائد أعمال 
على مدى أربع سنوات. وسوف يتعلم املشاركون كيفية تطوير الربجميات لطائفة متنوعة من االستخدامات 
بينما يكتسبون املهارات التكميلية الالزمة للعمل يف دوائر الصناعة. ويتألف الربنامج من دورة دراسية 
ملدة فصلني تنظم يف املدارس التقنية ومراكز التدريب املهين واجلامعات وتؤدي إىل احلصول على شهادة 

معرتف هبا على املستوى الوطين وتؤيدها وزارة التعليم ووزارة اإلنتاج القومي.1

https://www.argentina.gob.ar/111mil  1

https://blog.google/topics/google-asia/bringing-digital-skills-training-30000-farmers-vietnam/
https://blog.google/topics/google-asia/bringing-digital-skills-training-30000-farmers-vietnam/
https://www.argentina.gob.ar/111mil
https://www.argentina.gob.ar/111mil
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معسكرات التشفري

 Coder Academy Australia :املصدر

ومثة قناة شعبية الستثمارات القطاع اخلاص وقيادته وهي التعليم من خالل معسكرات ومدارس التشفري. ومعسكرات 
التشفري هي دورات مكثفة حضورية ميكن فيها للطالب الذين ليس لديهم أي خربة يف التشفري تعلم املهارات الالزمة 
للحصول على عمل يف غضون بضعة أشهر. وغالبًا ما يكون لدى معسكرات التشفري هذه عمليات فرز صارمة 
يف انتقاء الطالب الذين تقبلهم. وتعّلم هذه املعسكرات تطوير مواقع الويب والتطبيقات املتنقلة وتصميم جتربة 
املستخدم وعلوم البيانات وختصصات أخرى. كما يوفر البعض خدمات توظيف ملساعدة انتقال الطالب إىل القوى 
العاملة. وتزدهر معسكرات التشفري يف العديد من البلدان ألهنا تساعد يف معاجلة النقص يف املهارات الرقمية يف 
القوى العاملة وتعمل على توفري فرص عمل جديدة لألشخاص الذين يتطلعون إىل دخول القوى العاملة أو تغيري 
مسار حياهتم املهنية. ويف الوقت نفسه، فإن معسكرات التشفري ظاهرة حديثة العهد نسبيًا، ولذا من السابق ألوانه 
معرفة مدى جناح هذه االسرتاتيجية. وقد أصدر االحتاد الدويل لالتصاالت تقريرًا شامًال عن معسكرات التشفري 

وهو حيتوي على معلومات مفيدة ألي بلد يفكر يف اتباع هذا النهج.38

مثة معسكر تشفري ترك بصمة مميزة على طالبه وعلى املنطقة وهو مدرسة مورينغا يف نريويب، اليت توفر 
التدريب منذ يناير 2015. وميكن للطالب اتباع واحد من مسارين: التطوير الكامل، الذي يتميز بالتدريب 
 JavaScriptو Java أو تطوير االتصاالت املتنقلة مع التدريب على ،Rails وإطار JavaScriptو Ruby يف جماالت
وإطار Android. ويفتخر الربنامج األساسي الذي ميتد 21 أسبوعًا مبعدل توظيف قدره 99%، حيث 
أبلغ معظم اخلرجيني عن زيادة ال بأس هبا يف دخلهم. كما تقدم املدرسة برناجمًا متهيديًا ملدة يومني يدعى 

مدرسة مورينغا االبتدائية يغطي أساسيات التشفري.1

http://www.moringaschool.com/  1

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Pages/Coding-Boot-camps.aspx  38

http://www.moringaschool.com/
http://www.moringaschool.com/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Pages/Coding-Boot-camps.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Pages/Coding-Boot-camps.aspx
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ومعظم معسكرات التشفري قائمة كمؤسسات جتارية، ولكن مثة مؤسسات اجتماعية ومنظمات ال تبتغي الربح 
تنظم أيضًا دورات من هذا القبيل. وحيصل العديد من هذه املؤسسات على دعم مايل من القطاع اخلاص أو من 

رعاة مصارف التنمية الدولية.39

Academia de Código :املصدر

Laboratoria منظمة ال تبتغي الربح توفر للشابات ذوات الدخل املنخفض يف بريو واملكسيك وشيلي 

التشفري باإلضافة إىل 18 شهرًا  فرصة حضور معسكر للتشفري. ويقدم الربنامج ستة أشهر من تعليم 
إضافية من التعليم املستمر. وأقامت Laboratoria شراكات مع منظمات نسائية لتوفري التدريب على 
تطوير مواقع الويب ألعضائها، وأقامت شراكة مع Codea Lab، وهي توفر معسكرات التشفري مقابل 

الربح، لتقدمي منح دراسية للنساء اللوايت يسعني إىل مزيد من التدريب املتقدم يف جمال التشفري.1

http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/CodingBoot-camps_E.  1

pdf

برامج التدريب التجارية
توفر برامج التدريب التجارية طائفة متنوعة من الدورات أكثر تنوعًا وأطول مدى تتناول املهارات الرقمية باإلضافة 
إىل معسكرات التشفري. وتعّلم هذه الربامج طائفة من املهارات الرقمية املتقدمة األخرى حسب الطلب، كاملهارات 

املطلوبة للعمل يف جماالت مثل البيانات الضخمة وإنرتنت األشياء.

http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/CodingBoot-camps_E.pdf  39

http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/CodingBoot-camps_E.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/CodingBoot-camps_E.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/CodingBoot-camps_E.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/CodingBoot-camps_E.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/CodingBoot-camps_E.pdf
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بدأت أكادميية IT STEP يف عام 1999 يف أوكرانيا، وهي تقدم اآلن برامج تدريبية يف 17 بلدًا وهلا 47 
فرعًا حول العامل. وتقدم هذه األكادميية دورات تدريبية على املهارات الرقمية لفئات عمرية خمتلفة، ترتاوح 
ما بني صغار األطفال إىل البالغني، يف مهارات رقمية متقدمة خمتلفة. وهي تشمل الرسومات والتصميمات 
احلاسوبية والتواصل الشبكي وإدارة األنظمة وتطوير الربجميات والتطبيقات املتنقلة والتسويق عرب اإلنرتنت 
وابتكار األلعاب وغريها. وخيتلف طول مدة التدريب باختالف الفئة العمرية وختصص الدورة التدريبية - 
ما يرتاوح من عام إىل عامني ونصف - وهو يشتمل على جلسات حضورية تدعمها مواد عرب اإلنرتنت. 

وتبعًا للتخصص، قد حيتاج الطالب إىل بعض املهارات الرقمية األساسية لاللتحاق بالدورة.1

IT Step Academy :املصدر

https://itstep.org/en/about/ :مزيد من املعلومات يف املوقع  1

األداة: توسيع شبكة املتخصصني يف التكنولوجيا
تساعد هذه األداة يف حتديد وتقييم: (1) مقدمي التدريب على املهارات الرقمية املتقدمة أو املتخصصة، مثل املدارس 

املهنية ومعسكرات التشفري، و(2) الربامج احملددة اليت يوفرها مقدمو التدريب.

مقدمو التدريب

التمرين األول هو استعراض مقدمي التدريب القائمني يف البلد. واهلدف هو تقييم إمكانات مقدمي التدريب هؤالء 
يف حتسني أو توسيع برامج املهارات الرقمية لديهم لتوفري قدر أكرب أو أفضل من الفرص لألفراد يف البلد ليصبحوا 

متخصصني يف التكنولوجيا. وللقيام بذلك، جتمع البيانات الالزمة إلكمال اجلدول أدناه.

وبعد إكمال اجلدول، ُينظر يف قدرة كل مقدم تدريب على دعم اسرتاتيجية املهارات الرقمية الوطنية.

ما هو أداء كل من مقدمي اخلدمات فيما يتعلق بالتحديات املشرتكة املذكورة يف بداية الفصل؟ ما هي املزايا   •
اليت تقدمها كل قناة؟

ما هي النهج الناجحة اليت تساعد مقدم التدريب على أن يكون أكثر فعالية؟  •
ما هو الدعم أو املوارد األخرى اليت حيتاجها مقدم اخلدمات ليكون فعاًال؟  •

هل يوفر مقدمو التدريب هؤالء، معًا، الفرص الكافية لألفراد الكتساب مهارات تقنية متقدمة أو متخصصة؟   •
إذا مل يكن األمر كذلك، فما الذي جيب أن يتغري بالنسبة هلم ليصبحوا أكثر فعالية؟

هل ميكن استغالل مقدمي اخلدمات هؤالء لتدريب املعلمني أو أساتذة اجلامعات لتحسني مهاراهتم؟  •

https://itstep.org/en/about/
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املدرسونالبنية التحتيةالتوزيعاالسم مقدم التدريب 
من هم مقدمو التدريب 
على املهارات الرقمية 

القائمون؟ من هم مقدمو 
التدريب اجلدد أو 

الناشئون؟

ما هو التوزيع اجلغرايف؟ 
(حضر/ريف مثًال)

ما هي حالة التوصيلية 
واملعدات احلاسوبية؟

 ما هي املؤهالت/
املهارات لدى املدرسني؟ 

هذا يشمل املهارات 
واملعارف واملواقف

التدريب الذي يوفره 
أرباب العمل

التدريب التقين واملهين

معسكرات التشفري

مقدمو التدريب 
التجاريون اآلخرون

املدربون الذين يدعمون 
محالت املهارات الرقمية

فضاءات اإلبداع

غري ذلك____

برامج املهارات الرقمية املتقدمة أو املتخصصة القائمة
بعد ذلك، جيري تقييم جودة برامج املهارات الرقمية القائمة اليت يقدمها مقدمو التدريب هؤالء. وتوضع قائمة 
بالربامج وتوصف خصائصها باستخدام اجلدول أدناه. وتدرج الربامج التدريبية والتعليمية على املستوى دون الوطين 

وعلى نطاق ضيق لضمان التوسع بالربامج احمللية الناجحة واالرتقاء هبا إىل املستوى الوطين.

بعد إكمال اجلدول، ينظر يف قدرة كل برنامج على دعم اسرتاتيجية املهارات الرقمية الوطنية على حنو أفضل.

ما هي الربامج اليت تدّرس مزجيًا من املهارات على املعدات والربجميات اليت ميكن تطبيقها بسهولة على صعيد   •
الواقع؟

ما هي أجنح الربامج اليت تشمل الفئات املهمشة؟  •
ما هي الربامج اليت لديها أكثر الشركاء تنوعًا أو دعمًا أو تأثريًا؟  •

كيف ُتبلغ هذه الربامج عن جناحاهتا وحتدياهتا؟ ما هي املخرجات والنواتج اليت تقيسها؟  •
ما هي الربامج اليت تتمخض عن أفضل النواتج للخرجيني واملتعلمني؟ ما هي العوامل اليت تفسر نتائجها القوية؟   •

(لالطالع على أمثلة التقييم، انظر الفصل 10)
الشركاءاألدلة املهارات اليت تدّرسخصائص السكاناسم الربنامج

ما هي الفئات اليت خيدمها 
الربنامج؟

ما هي املهارات اليت 
يشملها املنهاج؟

ما هي نواتج هذا 
الربنامج؟ ما هي معدالت 

املشاركة؟ ما هي 
معدالت التوظيف؟ ما 

هي اآلثار على القطاع أو 
أنواع االبتكارات؟

ما هي املنظمات الشريكة 
اليت تدعم هذا الربنامج؟
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الشركاءاألدلة املهارات اليت تدّرسخصائص السكاناسم الربنامج

ما هي الفئات اليت خيدمها 
الربنامج؟

ما هي املهارات اليت 
يشملها املنهاج؟

ما هي نواتج هذا 
الربنامج؟ ما هي معدالت 

املشاركة؟ ما هي 
معدالت التوظيف؟ ما 

هي اآلثار على القطاع أو 
أنواع االبتكارات؟

ما هي املنظمات الشريكة 
اليت تدعم هذا الربنامج؟
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الفصل 7: توفري الفرص للفئات السكانية شبه احملرومة

يتخذ العديد من البلدان خطوات إلجياد فرص أكثر مشوًال وإنصافًا للفئات السكانية شبه احملرومة بني مستعملي 
اإلنرتنت. وقد يكون لدى هذه الفئات فرص أقل الستخدام التقنيات الرقمية وتطوير املهارات األساسية ألي عدد 
من األسباب، مثل التكلفة أو السن أو املعايري والتوقعات االجتماعية أو القدرة البدنية أو الوعي أو اجلغرافيا أو 
مستوى التعليم أو اللغة. وعالوًة على ذلك، فإن القلة ذات التوجيه الذايت اليت اكتسبت مهارات أساسية من خالل 
دورة متهيدية يف احلاسوب أو دورة عرب اإلنرتنت رمبا تواجه الكثري من العوائق اليت حتول دون استمرارها يف البناء 
على معارفها والدخول يف عداد القوى العاملة. ويتناول هذا الفصل هذه القضايا اهلامة وحيدد التحديات املشرتكة 
والنهج الناجحة والعديد من أمثلة الربامج للفئات التالية: النساء والفتيات وذوو اإلعاقة وكبار السن واملهاجرون 
والالجئون. ويلي ذلك أداة الغرض منها أن تليب اسرتاتيجية املهارات الرقمية احتياجات الفئات السكانية ذوات 

األولوية.

فعندما تعطي البلدان األولوية للشمول وحتدد الفئات السكانية املستهدفة وتتخذ اإلجراءات الالزمة لضمان تكافؤ 
الفرص حبق لتطوير املهارات الرقمية، عندئذ ميكنها أن تساعد يف سد الفجوات االجتماعية االقتصادية وبناء جمتمعات 
أكثر مشوًال. وإذا مل يتم ذلك، فإن الفجوة الرقمية احلالية قد تستمر يف االتساع، مما يزيد من تفاقم الفوارق االجتماعية 

االقتصادية القائمة، مثل اخنفاض مستويات الدخل وارتفاع معدالت البطالة للفئات املهمشة أصًال.

وبينما ينطبق العديد من التحديات واحللول على طائفة من الفئات السكانية شبه احملرومة، فإن بعض املناقشات 
الواردة أدناه تركز على التحديات واحللول للنساء والفتيات وذوي اإلعاقة. وقد حيتاج األمر إىل اسرتاتيجيات 

أخرى هادفة للفئات األخرى شبه احملرومة.

التحديات املشرتكة
باإلضافة إىل التحديات املذكورة يف الفصول السابقة، تواجه اسرتاتيجيات املهارات الرقمية للفئات السكانية شبه 

احملرومة حتديات فريدة من نوعها.

نقص الوعي والقوالب النمطية. يف كثري من األحيان، ال تدرك الفئات السكانية شبه احملرومة أمهية تطوير   •
املهارات الرقمية أو فرص العمل املتوفرة لألشخاص ذوي املهارات الرقمية املتقدمة. وبسبب القوالب النمطية 
الثقافية، قد ال يشجع اآلباء واملدرسون واألقران املرأة على تطوير مهاراهتا الرقمية، بل رمبا يثبطون عزميتها 
على القيام بذلك. ويف بعض األحيان، عندما يواجه ذوو اإلعاقة حواجز دون استعمال التكنولوجيا، قد ال 
يدرك املدرسون وأرباب العمل وذوو اإلعاقة أنفسهم أن النفاذ إىل حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

من شأنه تسهيل مشاركتهم يف احلياة الرقمية والعمل.
القدرة على حتمل تكاليف التدريب. من املستبعد لربامج التدريب اليت تفرض رسومًا أو ليست يف موقع   •

مركزي أن جتتذب املشاركني من الفئات السكانية شبه احملرومة وأن حتتفظ هبم.
املدرِّبون املؤهلون. باإلضافة إىل املهارة يف التدريس والرباعة يف جمال التكنولوجيا، يتعني أن يكون املدربون   •
على دراية بالناس الذين يقومون بتدريبهم وأن يدركوا ما هي حتيزاهتم الواعية وغري الواعية. وعلى وجه 
اخلصوص، حيتاج املدربون إىل تدريب توعية يعّدهم للقيام بالتدخالت اليت تشجع الطالبات اللوايت يفتقرن 
إىل الثقة بالنفس - أو اللوايت قد يشعرن باحلرج أو التهديد من قبل الطالب الذكور الذين رمبا اعتادوا السيطرة 
على ديناميات الفصل الدراسي. وهنالك أيضًا نقص يف املدربني الذين يفهمون حقًا ما هو املقصود بتكنولوجيا 
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املعلومات واالتصاالت اليت ميكن لذوي اإلعاقة النفاذ إليها والذين يستطيعون تدريب طالهبم على تطوير 
هذه احللول.

البنية التحتية. يتعني اختيار املساحة املادية واملعدات املستخدمة لربامج التدريب بعناية أو تعديلها عند االقتضاء   •
لضمان نفاذ ذوي اإلعاقة إليها ولتلبية االحتياجات الثقافية للطالب. والتحديات املتعلقة بالتوصيلية والكهرباء 
أكرب يف املناطق النائية حيث يقيم العديد من املهمشني. وقد تشعر النساء األقل عددًا يف الفصول الدراسية 
باحلرج مثًال يف استخدام املختربات احلاسوبية اليت يرتادها الرجال فقط. وجيب أن يتمكن ذوو اإلعاقة من 

النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة املادية للتدريب.
يليب  مبا  الرقمية  املهارات  برامج  بد من تصميم  املهمشة، ال  الفئات  التعامل مع  الصلة. عند  املناهج ذات   •
االحتياجات احملددة لفئات حمددة. وجيب تقييم مواد التدريب للتأكد من أهنا مناسبة ثقافيًا وأهنا تعّلم املهارات 
والكفاءات ذات الصلة وتتصدى للعوائق اليت تعرتض سبيل الفئات شبه احملرومة. وغالبًا ما حيتاج األمر إىل 
وضع مناهج بشأن تطوير واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت يستطيع ذوو اإلعاقة النفاذ إليها.

التكييف واالبتكار. جيب اتباع نـُُهج مبتكرة لسد فجوة املهارات بني املجموعات املهمشة والسكان إمجاًال.   •
ويتطلب سد هذه الفجوة، خصوصًا يف البلدان اليت تكون فيها معدالت األمية بني النساء أعلى مما هي بني 
القائم على  الرقمي  النساء من استخدام احملتوى  الرجال، احلاجة إىل تدريب إضايف يف حمو األمية لتمكني 
النصوص. وميكن أيضًا التفكري يف استخدام احملتوى الفيديوي ملن ال يتقن القراءة والكتابة، على غرار مقاطع 
أيضًا أن تعود  الشاشة)  قارئات  نفاذ املكفوفني (مثل  YouTube. ومن شأن حلول  الفيديوية يف  "كْيَف" 

بالفائدة على املستعملني الذين ال يتقنون القراءة والكتابة.

ُهج الناجحة النـُ
باإلضافة إىل النهج الناجحة املوصوفة يف الفصول السابقة، ميكن لالسرتاتيجيات التالية أن تساعد يف الوصول إىل 

الفئات شبه احملرومة.

إذكاء الوعي والتصدي للقوالب النمطية. الرتكيز على النساء والفتيات لدى تصميم محالت وسائط إعالمية   •
واجتماعية إلذكاء الوعي بني الفئات شبه احملرومة واآلباء واملعلمني وأرباب العمل وعامة اجلمهور. ومن 
شأن هذه احلمالت أن تؤكد على أمهية تنمية مهارات النساء والفتيات وحتديد فرص العمل اليت تتناسب مع 
هذه املهارات. ومن شأهنا أيضًا أن حتطم القوالب النمطية القدمية القائلة بأن املهارات الرقمية املتقدمة حكر 
على الرجال. وبالنسبة لذوي اإلعاقة، يتعني حتديد حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املالئمة وتوفري 

التدريب لذوي اإلعاقة بشأن كيفية استخدام هذه احللول.
إطالق محالت لتوفري املهارات الرقمية للفئات شبه احملرومة. ميكن أن تكون هذه احلمالت حملية أو جزءًا من   •
محالت دولية أو إقليمية أو وطنية مستمرة. ومن األمثلة على ذلك محلة اليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت اليت ينظمها االحتاد، واليت ترمي إىل اجتذاب املزيد من النساء والفتيات لدراسات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحرتافها. وينبغي أن تشمل احلمالت توصيل الرسالة إىل أصحاب القرار، 
من معلمني وآباء وأرباب عمل، وكذلك إىل األفراد يف الفئة احملددة من السكان. وميكن أن تتضمن احلمالت 

هدفًا يتمثل يف عدد األفراد الذين يتعني تدريبهم.
تقدمي تدريب جماين أو مدعوم ألفراد من الفئات شبه احملرومة. لدى حتديد األهداف ألعداد األفراد الذين   •
يتعني تدريبهم يف محلة ما، ميكن للحكومات والقطاع اخلاص تقدمي تدريب جماين أو مدعوم ألفراد من الفئات 
شبه احملرومة، مبا يف ذلك تقدمي املنح الدراسية. وميكن ألصحاب املصلحة يف القطاع اخلاص اإلعالن عن املنح 
الدراسية اليت ميولوهنا من خالل برامج املسؤولية االجتماعية للشركات. وميكن للحكومة تقدمي حوافز ضريبية 
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هلذه املنح الدراسية. وبديًال من ذلك، ميكن دعم تكاليف التدريب وسدادها عندما حيصل املتدرب على عمل 
مدفوع األجر.

حتفيز القطاع اخلاص. حتفيز القطاع اخلاص عمومًا لدعم املساواة يف تنمية املهارات الرقمية من أجل حتقيق   •
أهداف التنوع وجين خمتلف الفوائد النامجة عن تنوع القوى العاملة - مثل التلمذة الصناعية واإلرشاد ومجع 
اليت  الربامج  العام يف  األولوية لالستثمار  إيالء  بالتوازي مع  بذلك  القيام  الوظائف. وميكن  األموال وملء 

تستهدف الفئات شبه احملرومة وتشجيع القطاع اخلاص على متويل املنح الدراسية.
وضع اسرتاتيجية للتوعية. يتعني اكتساب الثقة واملشاركة من املجتمعات اليت غالبًا ما ُتستبعد من االقتصاد   •
الرقمي. ويتعني التحدث مع القادة يف املجتمع وإذكاء الوعي من خالل القنوات املوثوقة - إذ تساعد هذه 

اجلهود إىل حد كبري يف إذكاء الوعي بالربنامج املقصود.
إشراك السكان املستهدفني. ينبغي التشاور مع األفراد يف الفئة املستهدفة أثناء تصميم الربنامج، وتوفري الفرص   •
إلشراكهم يف أدوار شىت طوال تنفيذ الربنامج. مثال ذلك، ميكن لألفراد الذين يتلقون التدريب أن يصبحوا 

بعد ذلك مدربني أو أعضاء يف جمالس استشارية، يقدمون تعليقات مستمرة بشأن حتسني الربنامج.
مدربون ذوو خلفية مشرتكة. ميكن أن يكون املدربون الذين يعيشون حمليًا أو يشاركون يف خلفية الفئة   •
املستهدفة من السكان رصيدًا هامًا - وتزداد قيمتهم بشكل خاص عند التعامل مع الفئات شبه احملرومة. وقد 
ارتبط هؤالء املدربون بنتائج تعلم أفضل بني الطالب، وكان دورهم أساسيًا يف بعض األحيان - يف تلك 
الثقافات مثًال اليت يكون فيها تدريس النساء على يد نساء أخريات. وميتاز املدربون من املجتمع الثقايف أو 
تطوير  املدربني  توظيف هؤالء  يتطلب  أو حمليني. وقد  ثقافيني  قدوة ومناصرين وخرباء  اجلغرايف بصفتهم 

مهاراهتم، كما هو موضح يف الفصل 5.
تكييف املناهج وأساليب التدريب. يتعني حتليل التغيريات يف املناهج وأساليب التدريب الالزمة لتكون أكثر   •
جاذبية ومتاحة لفئات السكان شبه احملرومة. وبالنسبة للنساء والفتيات، ميكن تكييف املناهج لتكون أكثر 
جاذبية وأقل رهبًة للوايت قد ال يكون لديهن خلفية مسبقة يف التشفري - باستهالل الدورات مثًال بالنظر إىل 
لغات تشفري غريزية وإدراج التمارين اليت توضح كيف ميكن للتشفري اإلبداعي أن يفضي إىل حلول التحديات 
اليت قد تواجهها النساء.40 وقد تتضمن التدابري األخرى دمج مشاريع األفرقة يف املنهاج الدراسي، واحلد من 
هيمنة الطالب الذين لديهم خربة سابقة يف املهارات الرقمية املتقدمة على املناقشات يف الفصول الدراسية، 
وتوفري الدعم للطالب ذوي اخلربة السابقة احملدودة أثناء تعلمهم. كما يتطلب التكييف تدريب املدربني يف 
جمال التحيز اجلنساين، رغبة يف تشجيع الفتيات على متابعة االهتمام بالعلوم والتكنولوجيا. ومثة حاجة إىل 
برامج تدريبية بشأن استحداث تكنولوجيا معلومات واتصاالت، من قبيل مواقع الويب والتطبيقات واألجهزة 
املتنقلة، ميسورة النفاذ لذوي اإلعاقة. وحيتاج األمر إىل نـُُهج مماثلة للفئات األخرى، مثل املسنني والسكان 

األصليني وغريهم.
االستفادة من اهلواتف املتنقلة. تنتشر ملكية اهلواتف املتنقلة، يف بعض املناطق، بني الفئات السكانية املهمشة،   •
بينما يبقى النفاذ إىل األشكال األخرى من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نادرًا. ويف هذه البيئات، ميكن 
لربامج التدريب أن تزيد من اجلاذبية واألمهية بإدماج اهلواتف الذكية يف أساليبها ومناهجها التعليمية. وهنالك 

أمثلة على منهاج التعريف باخلدمات املتنقلة يف الفصل 2.

انظر مثًال البيان الفيديوي للدكتورة Maria Klawe، رئيسة كلية Harvey Mudd، الذي أدلت به يف اليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا   40

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ObDsNtb3mOk املعلومات واالتصاالت يف جنيف

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ObDsNtb3mOk


60

 جمموعة أدوات املهارات الرقمية

توفري أماكن تدريب مصممة بعناية. يتعني تصميم أماكن التدريب لتكون مشولية ومشجعة. ومن ميزات   •
التصميم اجليد إمكانية النفاذ اليت حترتم االحتياجات احملددة للمشاركني، والقدرة على إعادة ترتيب املكان 
الستخدامات خمتلفة، وتوفري أماكن لقاءات طبيعية، يف مطبخ مثًال، لتسهيل التفاعل التلقائي واالكتشاف 

العفوي واإلبداع يف جو من اللعب.41
قياس التقدم. جيمع قدر حمدود من البيانات، يف غالبية البلدان، لقياس املهارات الرقمية بني عموم الناس، بل   •
جتمع هذه البيانات مبا جيعل التحليل اهلادف مستحيًال. وأي اسرتاتيجية وطنية ملتزمة بإعداد الفئات شبه 
احملرومة لالقتصاد الرقمي جيب أن تكون قادرة على استقاء البيانات اليت ميكن تصنيفها حبسب العمر واجلنس 
اللغة والوضع االجتماعي- البلد (مثل  الفئات املستهدفة يف  اليت حتدد  واإلعاقة، وغري ذلك من اخلصائص 

االقتصادي). مثة املزيد من املعلومات بشأن البيانات والتقييمات يف الفصل 10.

الفئات السكانية
يتعني على كل بلد حتديد أكثر الفئات استبعادًا من اقتصاده الرقمي وبذل جهود هادفة إلزالة احلواجز القائمة، 
سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم مؤسسية أم جغرافية أم ثقافية. ومن شأن التدريب على املهارات الرقمية أن 
يساعد يف سد احتياجات هذه الفئات بتوفري فرص جديدة يف التعليم الرمسي وسوق العمل. ومن املعلوم أن الفئات 
املستهدفة ميكن أن تتقاطع وترتاكب مع فئات مهمشة أخرى، ومع ذلك فإن جمموعة أدوات املهارات الرقمية هذه 
تركز على الفئات شبه احملرومة يف السياق العام لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - أي النساء والفتيات وذوو 

اإلعاقة واملهاجرون واملسنون. وقد يتعني على بعض البلدان االهتمام بفئات مهمشة أخرى.

النساء والفتيات
إن احتماالت النفاذ بني النساء والفتيات إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أقل مما هي بني الذكور، وعندما 
تتوفر إمكانية النفاذ يالحظ أن النساء والفتيات يستخدمن اإلنرتنت أقل مما يستخدمها الرجال. أضف إىل ذلك أن 
املرأة أقل متثيًال إىل حد كبري يف مهن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهو قطاع سريع النمو من املرتقب أن 
يوفر العديد من الوظائف ذات األجر املرتفع وأن يواجه عجزًا مبا يزيد عن 10 ماليني من املهنيني املهرة على مستوى 
العامل. ومن شأن تقليص الفجوة الرقمية بني اجلنسني أن يكون هلا أيضًا آثار اقتصادية هامة فيما يتعلق بأثر املرأة 

على شراء املستهلكني42 وأثر زيادة التنوع اجلنساين على أرباح الشركات.43

 Coward, C., & Wijeweera, D. (2014). From access to information to access to each other: Why libraries should  41

 develop innovation spaces. In Buhle Mbambo-Thata, Jerry Raubenheimer, Terry Lynne Harris (Ed.), The Horizon

.and Beyond: African Library Summit 2013

http://www.forbes.com/sites/bridgetbrennan/2015/01/21/top-10-things-everyone-should-know-about-women-co  42 

nsumers/#1653930f2897

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/why-gender-equality-makes-business-sense/  43

http://www.forbes.com/sites/bridgetbrennan/2015/01/21/top-10-things-everyone-should-know-about-women-consumers/#1653930f2897
http://www.forbes.com/sites/bridgetbrennan/2015/01/21/top-10-things-everyone-should-know-about-women-consumers/#1653930f2897
http://www.forbes.com/sites/bridgetbrennan/2015/01/21/top-10-things-everyone-should-know-about-women-consumers/#1653930f2897
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/why-gender-equality-makes-business-sense/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/why-gender-equality-makes-business-sense/
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فتيات يعملن على برجمة روبوتات يف يوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي نظمه االحتاد 
يف جنيف

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

ومن األمور املشجعة أن العديد من خطط املهارات الرقمية الوطنية تدرك هذا الواقع، وهنالك يف مجيع أحناء العامل 
عشرات املنظمات اليت تعمل على تطوير املهارات الرقمية لدى الفتيات والنساء.44 ومع ذلك، يستوجب األمر 
التزامًا أقوى من جانب القطاع العام والقطاع اخلاص لكي جتين املرأة حقًا الفوائد من املشاركة على قدم املساواة 

يف الثورة الرقمية.

الدويل  االحتاد  يقوده  املعلومات واالتصاالت هو جهد  تكنولوجيا  للفتيات يف جمال  الدويل  اليوم 
لالتصاالت السرتعاء االهتمام الدويل إىل ضرورة تعزيز فرص العمل للفتيات والنساء يف جمال التكنولوجيا. 
ومنذ عام 2011، شارك أكثر من 000 300 فتاة وشابة يف أكثر من 000 9 احتفال باليوم الدويل للفتيات 

يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 166 بلدًا".1

www.itu.int/girlsinict  1

http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Links-to-related-  44

organizations.aspx

http://www.itu.int/girlsinict
http://www.itu.int/girlsinict
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Links-to-related-organizations.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Links-to-related-organizations.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Links-to-related-organizations.aspx
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يقوم منظمو اليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتعريف الفتيات والشابات 
املشاركات بالتدريب على املهارات الرقمية املتقدمة، مثل تطوير التطبيقات املتنقلة ومواقع الويب والتشفري 
ملتابعة  الستمالتهن  حماولة  يف  واإلرشاد  الرتويج  بفرص  وتزويدهن  والروبوتات  احلاسوب  وإصالح 

الدراسات واملسار املهين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.1

ويف تنزانيا تقوم الفتيات، كجزء من مبادرة يوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
املتنقلة  التطبيقات  استحداث  تعلم  األعمال من خالل  وريادة  التكنولوجيا  مهاراهتن يف جمال  بتعزيز 
وعرضها. وتدعى الفتيات احلاصالت على درجات عالية يف امتحانات العلوم والرياضيات إىل املشاركة 
يف حدث تدرييب ملدة ثالثة أيام، يعقد يف ستة مواقع يف شىت أحناء البلد. وتتعلم املشاركات العملية 
اإلبداعية لتوليد األفكار، وحتديد التحدي يف تنزانيا الذي ميكن التصدي له من خالل تطبيق متنقل، 
وتعلم كيفية تطوير تطبيق متنقل باستخدام MIT App Inventor، ومن مث عرض التطبيق على األقران. 
وتعقد دورة تدريبية وطنية لألوائل من كل منطقة. ومنذ عام 2016، شاركت 428 فتاة و32 معلمة من 
كل أحناء البلد يف الربنامج الذي يقوده صندوق النفاذ الشامل إىل خدمات االتصاالت (UCSAF) ومنظمة 
العلوم  دخول جماالت  على  الفتيات  تشجيع  على  تعمل  منظمة  وهي   ،She Codes for Change

والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات (STEM) وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنزانيا.2

UCSAF Tanzania :املصدر

http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2016/15.aspx#.WMV7PBIrKHp  1

Broadband Commission report, page 18  2

http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2016/15.aspx#.WMV7PBIrKHp
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2016/15.aspx#.WMV7PBIrKHp
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 She Will Connect وشركاء من منظمات غري حكومية مبادرة Intel ويف عام 2013، أطلقت شركة
يف نيجرييا وكينيا وجنوب إفريقيا ملساعدة املرأة على اكتساب املهارات الرقمية وزيادة وعيهن بفوائد 
الربنامج  للمرأة. ويشمل  واالقتصادي  االجتماعي  التمكني  تعزيز  إىل جانب  والتكنولوجيا  التوصيلية 
التدريب على مهارات املعرفة الرقمية والنفاذ إىل شبكة أقران وحمتوى ذا صلة باملساواة بني اجلنسني 

باإلضافة إىل مسارات لفرص توليد الدخل.1

Broadband Commission report, page 71  1

فيديو اخلطة 111 األرجنتني: فتيات مربِجمات، حتطيم القوالب النمطية بالتساؤل كيف يتخيل خمتلف 
الناس مربمج تشفري مث تعريفهم بعدد من املربجمات الناجحات.

https://www.youtube.com/watch?v=yUznq2SHKMs

ذوو اإلعاقة
من شأن التكنولوجيا القابلة لنفاذ ذوي اإلعاقة وبرامج تطوير املهارات أن متّكن هؤالء من أن يصبحوا أصحاب 
مشاريع أعمال وأن حيصلوا على عمل يف قطاعات العمل التقليدية وأن جيدوا عمًال يف قطاع التكنولوجيا املزدهر. 
ومن املؤسف أن ذوي اإلعاقات احلسية والبدنية غالبًا ما ُيستبعدون من التكنولوجيا الرقمية والفرص اليت توفرها.

https://www.youtube.com/watch?v=yUznq2SHKMs
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Shutterstock https://www.shutterstock.com/it/image-illustration/cpu-wheelchair-180349412?src=BgfdOedei3jQBXmjP8U :املصدر
54-V9Q-1

لقد ُأحرز بعض التقدم إلزالة احلواجز اليت حتول دون استخدام ذوي اإلعاقة للتكنولوجيا الرقمية، ال سيما من 
خالل تطوير أجهزة وبرجميات قابلة لنفاذ املعاقني، ومع ذلك ال تزال هناك حاجة إىل حلول مبتكرة لدعم ذوي 
اإلعاقة يف حياهتم. وهناك حاجة إىل دورات جامعية يف علوم احلاسوب وغريها من دورات تصميم وتطوير تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لتعليم الطالب كيفية تطوير تطبيقات هذه التكنولوجيا القابلة لنفاذ املعاقني. وحلسن احلظ، 
بدأت اجلامعات يف توفري دورات تدريبية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لنفاذ املعاقني، وهناك على األقل 

دورة جامعية مفتوحة يف علوم احلاسوب على اإلنرتنت تقوم بتعليم هذه املهارات.

كما تقدم بعض اجلامعات دورات تدريبية يف جمال نفاذ املعاقني إىل حمتوى مواقع الويب وتصميمها. ويوفر برنامج 
التدريب على نفاذ املعاقني إىل اإلنرتنت الذي وضعه االحتاد التدريب ألساتذة اجلامعات لكي يتمكنوا من مواصلة 

تدريب املزيد من خرباء نفاذ املعاقني إىل اإلنرتنت يف بلدهم يف املستقبل.

رغبة يف تعزيز إمكانية نفاذ ذوي اإلعاقة إىل اإلنرتنت، وضع االحتاد يف عام 2017 برنامج تدريب وطنيًا، 
وهو Internet for @ll، يتألف من دورتني لتدريب املدربني على استحداث حمتوى ويب قابل لنفاذ 
املعاقني وتصميم وتطوير مواقع ويب مبا يتماشى مع معايري نفاذ املعاقني إىل الويب WCAG 2.0.1 وتشمل 
كلتا الدورتني التحقق من إمكانية النفاذ من قبل أشخاص ذوي إعاقة. ويتضمن الربنامج التدرييب الوطين 
بشأن إمكانية نفاذ املعاقني إىل اإلنرتنت أيضًا جلسة إعالمية ألصحاب القرار، الغرض منها توعية واضعي 
السياسات واهليئات التنظيمية بشأن احلاجة إىل سياسات لنفاذ املعاقني إىل الويب، كما يقدم منوذجًا ذايت 
االستدامة، يقوم على أساس الشهادة الوطنية للدورتني التدريبيتني، مصممًا لتوليد األموال لبناء قدرات 
ذوي اإلعاقة على كيفية استخدام مواقع الويب اليت ميكنهم النفاذ إليها. وقد جرى تنفيذ برنامج قابلية 

نفاذ املعاقني إىل الويب ألول مرة يف كوستاريكا.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-Disabilities/Pages/Internet-for-%40ll.aspx  1

https://www.shutterstock.com/it/image-illustration/cpu-wheelchair-180349412?src=BgfdOedei3jQBXmjP8UV9Q-1-54
https://www.shutterstock.com/it/image-illustration/cpu-wheelchair-180349412?src=BgfdOedei3jQBXmjP8UV9Q-1-54
https://www.shutterstock.com/it/image-illustration/cpu-wheelchair-180349412?src=BgfdOedei3jQBXmjP8UV9Q-1-54
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-Disabilities/Pages/Internet-for-%40ll.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-Disabilities/Pages/Internet-for-%40ll.aspx
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دورة مفتوحة عرب اإلنرتنت بشأن تصميم إمكانية نفاذ املعاقني إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
تقدمها جامعة جورجيا لتعليم حمرتيف التكنولوجيا1

https://pe.gatech.edu/courses/information-and-communication-technology-ict-accessibility  1

ورغم املجموعة املتزايدة من التكنولوجيات املساِعدة واملكيفة اليت طورت لنفاذ ذوي اإلعاقة، ال تزال هناك فجوة 
هائلة بني وجود هذه التكنولوجيات وتوفرها ومعقولية تكلفتها. ويرّوج االحتاد سياسات متكني املعاقني من النفاذ 
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتشجيع توفر هذه التكنولوجيا على نطاق واسع.45 وباإلضافة إىل ذلك، 

يعمل بعض املنظمات غري احلكومية على تضييق فجوة التكنولوجيا املساِعدة.

ITU Model ICT Accessibility Policy report. https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Pages/Reports.aspx  45

https://pe.gatech.edu/courses/information-and-communication-technology-ict-accessibility
https://pe.gatech.edu/courses/information-and-communication-technology-ict-accessibility
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Pages/Reports.aspx
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مثة تقرير من مجعية Leonard Cheshire Disability، وهي مؤسسة خريية مقرها يف اململكة املتحدة 
توفر طائفة من اخلدمات لذوي اإلعاقة، يشري إىل تقرير صدر عن مكتب اإلحصاءات الوطنية يف اململكة 

املتحدة يف عام 2015 يقول: حوايل 1 من أصل 3 من البالغني املعوقني (27%) مل يستخدم اإلنرتنت قط.1

ويوفر برنامج "اكتشف تكنولوجيا املعلومات" (Discover IT) الذي تنهض به اجلمعية إمكانية النفاذ 
إىل احلواسيب والتقنيات املساِعدة وغري ذلك من التكييفات املتخصصة من خالل 19 مركزًا لتكنولوجيا 
املعلومات قابًال لنفاذ املعاقني، وتقوم بتشغيلها إما اجلمعية بذاهتا أو بالشراكة مع منظمات أخرى. وخيضع 
املشاركون لتقييمات مث يتلقون التدريب والدعم الستخدام املعدات والربجميات األكثر مالءمة الحتياجاهتم. 
وميكن للمشاركني أيضًا استخدام موارد التعلم على اخلط لتعلم القراءة والكتابة واحلساب ومهارات 
قابلية العمالة. ومثة برنامج رديف، Discover IT@Home، جيلب التقنيات الرقمية والدعم إىل منازل 
املشاركني. وقد شارك يف الربناجمني أكثر من 600 7 فرد بني عامي 2010 و2015. وكانت ردود الفعل 

من املشاركني مشجعة:2

"أصبح بإمكاين اآلن النفاذ إىل احلاسوب باستخدام نظام التأمل بالعني. وأنا قادر فقط على حتريك رأسي، 
لذلك هذا ميكنين من اخليار. أشعر مبزيد من الثقة بشأن املستقبل والقدرة على التعبري عن احتياجايت".

"مل أكن أدرك، بصفيت معاقًا، مدى أمهية احلاسوب واإلنرتنت - واآلن أدرك ذلك ... لقد حتررت."

 Leonard Cheshire Disability (n.d.). “Developing life and work skills: the impact of our programmes,”  1

Available at: https://www.leonardcheshire.org/sites/default/files/developing_life_and_work_ .25-pp 21

skills_-_the_impact_of_our_programmes.pdf
 Leonard Cheshire Disability (n.d.). “Developing life and work skills: the impact of our programmes,”  2

Available at: https://www.leonardcheshire.org/sites/default/files/developing_life_and_work_ .25-pp 21

skills_-_the_impact_of_our_programmes.pdf

وميكن لذوي اإلعاقة االستفادة من زيادة فرص النفاذ إىل التدريب، سواء أ كانت أهداف الربامج مرتبطة بالشمول 
الرقمي أم قابلية العمالة. ومن شأن التدريب املتقدم أن يدعم عمل هؤالء يف جماالت مثل تصميم مواقع الويب 
وتطوير احملتوى والتحقق من إمكانية النفاذ إىل مواقع الويب. كما ثبتت فائدة التعليم التكميلي الذي يركز على 

تطوير املهارات الربجمية والعمالة.

https://www.leonardcheshire.org/sites/default/files/developing_life_and_work_skills_-_the_impact_of_our_programmes.pdf
https://www.leonardcheshire.org/sites/default/files/developing_life_and_work_skills_-_the_impact_of_our_programmes.pdf
https://www.leonardcheshire.org/sites/default/files/developing_life_and_work_skills_-_the_impact_of_our_programmes.pdf
https://www.leonardcheshire.org/sites/default/files/developing_life_and_work_skills_-_the_impact_of_our_programmes.pdf
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يف مصر، توفر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات برناجمًا للتعلم مدى احلياة ملساعدة ذوي اإلعاقة 
يف العثور على عمل إىل جانب توفري التدريب على املهارات الرقمية األساسية واملهارات اللينة واملهارات 
األكثر تقدمًا حسبما تطلب شركات تكنولوجيا املعلومات اليت هتتم بالتوظيف.1 وقد مت تشكيل الربنامج 
بدعم من مجاعة ذوي اإلعاقة واملنظمات غري احلكومية وغرفة التجارة، وهو جزء من مبادرة أوسع تقوم 
هبا الوزارة اليت قدمت التدريب إىل 600 من الشباب ذوي اإلعاقة يف طائفة واسعة من املجاالت ملساعدهتم 
على االنضمام إىل القوى العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات: أساسيات احلواسيب واحلواسيب احملمولة 
واهلواتف املتنقلة، وأساسيات التصميم والرسومات، وخدمة الزبائن، ومهارات اإلدارة وريادة األعمال، 

ومهارات العرض، ومهارات الريادة والتواصل، ومهارات التسويق مبا فيه التسويق اإللكرتوين."2

http://www.itu.int/net4/wsis/stocktakingp/en/Database/Search?pId=1449316637  1

http://www.mcit.gov.eg/Media_Center/Latest_News/News/4371  2

شيخوخة السكان
لقد ختّلف العديد من كبار السن يف شىت أحناء العامل عن ركب الثورة الرقمية وهم يفتقرون اآلن إىل املهارات 
الرقمية األساسية اليت اكتسبها اآلخرون يف املدرسة أو يف مكان العمل. وحىت أولئك الذين لديهم حاسوب أو 
هاتف متنقل قد ال يرتاحون الستخدامه. ويستفيد كبار السن إىل حد كبري عندما ميكنهم تطوير ذلك النوع من 
املهارات الرقمية التفاعلية اليت متّكنهم من البقاء على اتصال مع األصدقاء واألسرة والوصول إىل اخلدمات االجتماعية 

والبحث عن املعلومات.

Shutterstock https://www.shutterstock.com/image-photo/senior-adult-computer-social-networking-connection-428914999 :املصدر

http://www.itu.int/net4/wsis/stocktakingp/en/Database/Search?pId=1449316637
http://www.itu.int/net4/wsis/stocktakingp/en/Database/Search?pId=1449316637
http://www.mcit.gov.eg/Media_Center/Latest_News/News/4371
http://www.mcit.gov.eg/Media_Center/Latest_News/News/4371
https://www.shutterstock.com/image-photo/senior-adult-computer-social-networking-connection-428914999
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يف عام 2016، ويف مدينة أرمينيا (كولومبيا)، شارك 275 2 من السكان ممن جتاوز سن 54 عامًا يف 
برنامج AdulTICoProgram. وقدم هذا الربنامج ورش عمل تفاعلية، على غرار احللقات الدراسية، 
لتعليم كبار السن مهارات احلاسوب األساسية، وكيفية استخدام الشبكات االجتماعية، وطائفة واسعة 
من األساليب اليت ميكن هبا لإلنرتنت أن تكون ذات قيمة بالنسبة هلم. وتبني أن الربنامج متكن من بناء 

االستقاللية واالعتماد على الذات ووسع اآلفاق واملعارف لدى املشاركني.1

https://en.unesco.org/news/reducing-digital-gap-senior-citizens-colombia  1

املهاجرون والالجئون
يستفيد املهاجرون والالجئون عندما يكونون قادرين على استخدام التكنولوجيا الرقمية، سواًء الستقاء األخبار عن 
جمتمعاهتم يف الوطن أم استخدام وسائط التواصل االجتماعي للبقاء على اتصال مع أحبائهم أم العثور على معلومات 
تساعدهم على أسلوب حياة جديد أم ألغراض الرتفيه والتسلية أم إنتاج أعمال إبداعية، مثل الشعر أو املوسيقى، 
ملعاجلة وحتويل التجارب املؤملة. وميكن استخدام التقنيات الرقمية ملكافحة االضطراب الناجم عن النزوح يف جماالت 

مثل التعليم يف املدارس للشباب أو مهارات مكان العمل للبالغني.

وقد ينتمي املهاجرون والالجئون إىل مستويات خمتلفة من حيث اإلملام واالرتياح يف استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. فقد تبني مثًال يف دراسة استقصائية أجريت يف عام 2015 يف خميم لالجئني يف األردن أن مخسة من 

كل ستة شبان لديهم هاتف متنقل، وأن غالبية اهلواتف املتنقلة يف املخيم كانت هواتف ذكية.46

الغرض من محلة "Algarrobo Abuelo" (شجرة اخلّروب العتيقة)، وهي مبادرة مشول رقمي تنهض هبا 
حكومة مقاطعة سان لويس يف األرجنتني، هو توصيل السكان املسنني باإلنرتنت. حيث يتلقى كبار 
السن يف املقاطعة حواسيب لوحية حمملة مسبقًا بالتطبيقات واخلدمات املصممة هلم، مبا يف ذلك "تطبيقات 
خمتلفة ملطالعة الصحف ومشاهدة التلفزيون وقائمة باألدوية اليت يتناولوهنا وأجهزة اإلنذار اليت تذّكرهم 
بتناوهلا واأللعاب والرتفيه وأجهزة اإلنذار الستدعاء رجال اإلطفاء أو الشرطة أو سيارة اإلسعاف، وغري 
ذلك."1 وترغب املقاطعة يف ضمان بقاء كبار السن على اتصال باخلدمات العامة من خالل الرقمنة، 

مبا يف ذلك القدرة على توقيع املستندات إلكرتونيًا.

algarrobo-abuelo-inclusion-digital-de-los-adultos-/30/09/http://agenciasanluis.com/notas/2016  1

/mayores

Maitland and Xu 2015; Creative Associates International, 2016 via https://openknowledge.worldbank.org/  46 

bitstream/handle/10986/25172/Lessons0of0exp0d0guiding0principles.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://en.unesco.org/news/reducing-digital-gap-senior-citizens-colombia
https://en.unesco.org/news/reducing-digital-gap-senior-citizens-colombia
http://agenciasanluis.com/notas/2016/09/30/algarrobo-abuelo-inclusion-digital-de-los-adultos-mayores/
http://agenciasanluis.com/notas/2016/09/30/algarrobo-abuelo-inclusion-digital-de-los-adultos-mayores/
http://agenciasanluis.com/notas/2016/09/30/algarrobo-abuelo-inclusion-digital-de-los-adultos-mayores/
http://agenciasanluis.com/notas/2016/09/30/algarrobo-abuelo-inclusion-digital-de-los-adultos-mayores/
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25172/Lessons0of0exp0d0guiding0principles.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25172/Lessons0of0exp0d0guiding0principles.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25172/Lessons0of0exp0d0guiding0principles.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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برنامج Pi4L الرائد للتعلم هو شراكة بني اليونيسف ورابطة التعليم الدولية (IEA) اليت ساعدت األطفال 
الالجئني السوريني يف لبنان على بناء مهاراهتم يف املعرفة احلاسوبية وزيادة استقالليتهم كمتعلمني وتسهيل 
انتقاهلم إىل املدارس العادية من خالل التعليم غري الرمسي.1 وبدأ الربنامج بتدريب مكثف للمعلمني على 
املهارات الرقمية اجلديدة ونـُُهج التعلم التفاعلي. وتبعه برنامج مدته ستة أسابيع لألطفال الذين ترتاوح 
أعمارهم بني 8 و15 عامًا لتعلم احلساب األساسي والتشفري احلاسويب واملهارات الشخصية االجتماعية 
Scratch، وKA Lite (إصدار  التشفري  Raspberry Pi، وبرجميات  التكنولوجيا: حواسيب  باستخدام 
االجتماعي  (الوعي   "LifeSkills" إىل مواضيع  املنهاج  خارج اخلط من Khan Academy2). ويستند 
والصحي) لليونيسف، وجيري تنفيذه بالشراكة مع أربع وكاالت تنفيذ (أنا أقرأ، واحلركة االجتماعية، 

.(Beyondو ،AVSIو

http://iea.org.lb/Sections.php?ID=4  1

https://learningequality.org/ka-lite/  2

األداة: مشول الفئات السكانية شبه احملرومة
الغرض من هذه األداة هو تطوير أفكار بشأن كيفية تعزيز برامج التدريب القائمة لتكون أكثر مشوًال للفئات املهمشة 

من السكان، باإلضافة إىل وضع مناذج أولية لربامج جديدة.

بداية، حتدد وتعّرف الفئات شبه احملرومة اليت تستهدفها االسرتاتيجية الوطنية.  1
ينشأ مثلث فرص لكل فئة مستهدفة من السكان باستخدام املثال الوارد أدناه. متثل أضالع املثلث اعتبارات   2

للعمل مع هذه الفئة: االحتياجات (ماذا) والقنوات (أين) والربامج (كيف).
لكل فئة سكانية، تتبع اخلطوات التالية:  3

توضع قائمة باالحتياجات والقنوات وأنواع الربامج األكثر صلة بالفئة املستهدفة.  أ ) 
يؤخذ يف االعتبار ما يلي: ب) 

لدى استعراض احتياجات الفئة املستهدفة، ما هي الفرص والقيود اليت تنطوي عليها هذه االحتياجات؟   ’1‘
(مثًال، إذا كانت االحتياجات الصحية ذات أمهية قصوى، فهل ميكن توفري التدريب يف العيادات 
املناهج  التنقل (أين)؟ هل ميكن أن تشتمل  القادرين على  املنزل لألشخاص غري  املجتمعية أو يف 
الدراسية على موضوعات عن كيفية احلصول على املعلومات الصحية وتقييمها (كيف)؟ إذا كان 
نقص استخدام التكنولوجيا الرقمية أو القصور يف استحداث التكنولوجيا الرقمية هو األكثر أمهية، 
كيف ميكن رفع مستوى التوعية بني هذه الفئات وتغيري مواقف اآلخرين؟ ما هي التغيريات املطلوبة 

يف املناهج أو أساليب التعليم؟
ما هي القنوات اليت تزورها الفئة املعنية أكثر من غريها؟ ما هي القنوات اليت عساها أن جتتذب املزيد   ’2‘
من الناس؟ ما هي القنوات األقل ترحيبًا هبذه الفئة، وما هي التغيريات الالزمة جلعلها أكثر ترحيبًا؟ 

ما هي القنوات اجلديدة املطلوبة؟
إىل أي مدى تستجيب برامج املهارات الرقمية احلالية لالحتياجات واملجاالت اليت متت مناقشتها؟   ’3‘

ما هي التغيريات املطلوبة يف الربامج؟

http://iea.org.lb/Sections.php?ID=4
http://iea.org.lb/Sections.php?ID=4
https://learningequality.org/ka-lite/
https://learningequality.org/ka-lite/
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عند النظر يف اإلجابات الواردة أعاله، يوضع منوذج أويل لربنامج مهارات رقمية يستهدف هذه الفئة. ج) 
يتكرر ذلك بالنسبة للفئة املستهدفة التالية. د ) 

من؟ (ما هي الفئات املستهدفة)

____________________________________________________ 1

____________________________________________________ 2

____________________________________________________ 3

____________________________________________________ 4

____________________________________________________ 5
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الفصل 8: تنظيم احلمالت واملبادرات متعددة أصحاب املصلحة

يغطي هذا الفصل احلمالت واملبادرات األخرى متعددة أصحاب املصلحة كوسيلة إلذكاء الوعي واستثارة االهتمام، 
الوطين  االهتمام  فعالة بشكل خاص لرتكيز  الرقمية. واحلمالت  املهارات  تعلم  الناس على  وخالف ذلك حتفيز 
وإشراك الشركاء وإطالق الربامج الرئيسية. وميكن أن تكون احلمالت عاملية أو إقليمية أو وطنية أو حملية، وينبغي 
أن تشمل دومًا طائفة واسعة من أصحاب املصلحة. وتتضمن العديد من احلمالت مهرجانات أو معارض عملية 
أو أحداثًا حية أخرى ميكن عقدها يف مكان واحد أو عرب مئات أو آالف املواقع التطوعية. وغالبًا ما تطلق البلدان 
محالت الستهداف فئات سكانية حمددة خشية أن تتخلف عن الركب – من قبيل النساء والشباب خارج املدرسة 

وذوي اإلعاقة. ويتضمن هذا الفصل أيضًا أداة لتحديد فرص تنظيم محلة أو مبادرة متعددة أصحاب املصلحة.

قد يكون احلدث Aldea Digital الذي تنظمه شركة Telcel يف مكسيكو سييت أكرب حدث للشمول 
الرقمي الوطين يف العامل، حيث شارك فيه أكثر من 000 420 مشارك يف عام 2016، وهي السنة الرابعة 
النعقاد احلدث.1 ويشجع احلدث الزوار على االتصال عرب اإلنرتنت، والعديد منهم للمرة األوىل، ويوفر 
املوارد ملساعدة املشاركني على بناء مهاراهتم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والوصول إىل 
املواد التعليمية. ويف حدث عام 2014، استخدم أكثر من 000 35 مشارك احلاسوب والربيد اإللكرتوين 
ألول مرة، وحصل ما يقرب من 000 30 آخرين على تدريب على العمل وشاركوا يف ورش عمل لرواد 
 Telmex-Carlos األعمال.2 وهذا اجلهد جزء من برنامج التعليم والثقافة الرقمية الذي تنهض به مؤسسة
Slim، وهو مشروع "يسعى كل يوم إىل تقليص الفجوة الرقمية يف كل أحناء البلد، وإىل توفري املعرفة 

الرقمية للناس دون مقابل على اإلطالق."

http://aldeadigitalmx.com/conocenos  1

http://www.prnewswire.com/news-releases/world-record-setting-258986-visitors-attend-telmexs-aldea-  2

 digital----infinitum-digital-inclusion-event-257196511.html

http://aldeadigitalmx.com/conocenos
http://aldeadigitalmx.com/conocenos
http://www.prnewswire.com/news-releases/world-record-setting-258986-visitors-attend-telmexs-aldea-digital----infinitum-digital-inclusion-event-257196511.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/world-record-setting-258986-visitors-attend-telmexs-aldea-digital----infinitum-digital-inclusion-event-257196511.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/world-record-setting-258986-visitors-attend-telmexs-aldea-digital----infinitum-digital-inclusion-event-257196511.html
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يهدف أسبوع تشفري إفريقيا إىل نشر املعرفة الرقمية يف كل أحناء القارة والبدء يف تكوين القوى العاملة 
املاهرة للمستقبل. ويتمثل هدف احلملة مخاسي السنوات يف إشراك مليون طفل وشاب وجتهيز 000 200 
مدرس علوم باملوارد اليت حيتاجوهنا لتدريس هذا املوضوع. ويف عام 2016، شارك يف احلملة أكثر من 

000 400 طالب يف 30 بلدًا، مبا يف ذلك مشاركة بنسبة تقارب 50% من الفتيات يف ورش عمل التشفري.1

http://africacodeweek.org/ :املصدر

 http://africacodeweek.org/past-editions/2016-results/  1

وقد جيد بلد ما أن اسرتاتيجية املهارات الرقمية لديه متوافقة مع اسرتاتيجية إقليمية أو عاملية قائمة. وعلى املستوى 
اإلقليمي مثًال، وضع االحتاد األورويب على مر السنني عددًا من االسرتاتيجيات اليت تتناول املهارات الرقمية. وهناك 

أيضًا عدد من االسرتاتيجيات واحلمالت العاملية اليت قد يكون بلد ما قد انضم إليها.

http://africacodeweek.org/
http://africacodeweek.org/past-editions/2016-results/
http://africacodeweek.org/past-editions/2016-results/
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هتدف احلملة املشرتكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة العمل الدولية للمهارات الرقمية من أجل 
فرص العمل الالئق للشباب يف إطار املبادرة العاملية "فرص العمل الالئق للشباب" إىل تدريب مخسة 
ماليني شابًا على مهارات رقمية قابلة للتحويل وجاهزة للعمل حبلول عام 2030 لتزويدهم باملهارات 

الرقمية القابلة للتحويل واجلاهزة للعمل.

هتدف احلملة املشرتكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة العمل الدولية للمهارات الرقمية من أجل 
فرص العمل الالئق للشباب يف إطار املبادرة العاملية "فرص العمل الالئق للشباب" إىل تدريب مخسة 
ماليني شابًا على مهارات رقمية قابلة للتحويل وجاهزة للعمل حبلول عام 2030 لتزويدهم باملهارات 

الرقمية القابلة للتحويل واجلاهزة للعمل.

وتعمل احلملة، اليت بدأت يف عام 2017، على حتفيز طائفة من أصحاب املصلحة لتوفري املهارات الرقمية 
األساسية واملتقدمة واملهارات اللينة والتدريب على ريادة األعمال الرقمية من خالل:

تنظيم برامج لتطوير املهارات الرقمية للشباب، مثل معسكرات التشفري أو الدورات التدريبية لتطوير   •
التطبيقات املتنقلة
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تشغيل برامج متقدمة لتطوير املهارات الرقمية للشابات  •
تدريب رواد األعمال الشباب على كيفية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنمية   •

أعماهلم وتعلم األعمال واملهارات التقنية واللينة اليت حيتاجون إليها كأصحاب مشاريع رقمية
إدراج التدريب على املهارات الرقمية يف التلمذة الصناعية وبرامج التنمية الرتبوية واملهنية عرب القطاعات  •

تدريب مقدمي خدمات التعليم على كيفية تكييف املناهج الدراسية وحتفيز التطوير املهين وأنشطة   •
ريادة األعمال والتعلم أثناء العمل وإدخال الشباب يف سوق العمل؛

تقدمي الدعم املايل لربامج تطوير املهارات الرقمية القائمة أو إنشاء برامج جديدة1  •

كيفية االنضمام
لالنضمام إىل احلملة والدخول يف شراكة فرص العمل الالئق للشباب، ميكن ألصحاب املصلحة تقدمي 
التزامات تسهم يف أهداف محلة املهارات الرقمية من أجل فرص العمل الالئقة للشباب، مع توضيح كيفية 

إسهامها يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

وااللتزامات هي تعهدات ملموسة باختاذ إجراءات مشرتكة بشأن عمالة الشباب على املستوى احمللي 
والُقطري واإلقليمي والعاملي مبا يتماشى مع اسرتاتيجية املبادرة واملبادئ التوجيهية. وُيعرتف بااللتزامات 
التنمية  املتحدة ألهداف  للشباب كمسامهات مباشرة يف شراكات األمم  حنو توفري فرص عمل الئقة 
املستدامة يف إطار خطة عام 2030 وارتباطها بآليات املتابعة، ال سيما باملنتدى السياسي الرفيع املستوى 

املعين بالتنمية املستدامة.

IT Step Academy :املصدر

www.itu.int/digitalskillsو www.decentjobsforyouth.org :ملزيد من املعلومات، انظر املوقعني  1

https://www.decentjobsforyouth.org/become-a-partner
http://www.itu.int/digitalskills
C:\\Users\\alhak\\Desktop\\1800232\\www.decentjobsforyouth.org
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األداة: تنظيم احلمالت
الغرض من هذه األداة هو حتديد الفرص لتنظيم محلة أو مبادرة متعددة أصحاب املصلحة.

أوًال، ما هي األهداف الوطنية اليت ترمي إىل حتقيقها أي محلة أو مبادرة متعددة أصحاب املصلحة؟ وتشمل األهداف 
املمكنة ما يلي: إذكاء الوعي وإطالق شراكة بني دوائر الصناعة واستهداف فئة سكانية أو منطقة تعاين من نقص 

اخلدمات يف البلد، وغري ذلك.
أهداف احلملة/املبادرة

1

2

3

بعد ذلك، حتدد احلمالت أو املبادرات متعددة أصحاب املصلحة اإلقليمية أو العاملية اليت ميكن االنضمام إليها أو 
اليت تقدم منوذجًا للتكييف على املستوى الوطين. مث توصف أمهية احلملة/املبادرة للسياق الذي ينفرد به البلد.

األمهية للبلداحلملة/املبادرة اإلقليمية أو العاملية

أخريًا، توضع قائمة باألفكار للحمالت/املبادرات يف البلد. وميكن أن تشمل احلمالت اإلقليمية أو العاملية املذكورة 
أعاله أو إمكانات تنظيم محلة جديدة متامًا. لكل فكرة، يذكر كيف تسعى احلملة لتحقيق األهداف املذكورة 

أعاله.
وصف الفكرةاألهدافعنوان احلملة/املبادرة
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الفصل 9: االستفادة من موارد التدريب القائمة عرب اإلنرتنت

يسلط هذا الفصل الضوء على فرصة االستفادة من املجموعة اهلائلة من موارد التدريب املتاحة عرب اإلنرتنت. ويتزايد 
الدراسية اإللكرتونية  الدورات  التعلم عرب اإلنرتنت. ويتوفر على اإلنرتنت  يوميًا كل من حجم ونوعية مصادر 
املفتوحة واملكثفة (MOOC) ومقاطع فيديو YouTube ومنائط التعلم التفاعلية والعديد من املوارد األخرى، والكثري 
منها جمانًا أو بتكلفة منخفضة جدًا. مثال ذلك، توفر أكادميية Codecademy فصوًال جمانية للتشفري يف اثنيت عشرة 
لغة تشفري خمتلفة، وقد استخدمها أكثر من 25 مليون متعلم.47 وتقدم Khan Academy الدورات التدريبية وأشرطة 
الفيديو التعليمية واملوارد لآلباء واملعلمني، وغري ذلك من املوارد العملية لتوفري التعليم املجاين للجميع.48 ويتوفر 
العديد من هذه املوارد يف لغات متعددة، مع أن اإلنكليزية ما زالت اللغة املهيمنة، وال تتوفر هذه املوارد يف كثري 

من لغات األقليات.

وتعود هذه املوارد بالفائدة على األفراد واملنظمات اليت تعتمد وتكّيف هذه املوارد من أجل برامج تدريبية منسقة 
على حنو أفضل.

وبالنسبة لألفراد املتحمسني، أتاحت هذه املوارد فرصًا لتعلم كل نوع من املهارات الرقمية، ومكنتهم من التواصل 
مع اآلخرين يف بيئات التعلم بني األقران عرب اإلنرتنت. وميكن للبلدان أن حترز تقدمًا كبريًا من خالل التوعية بتوفر 
هذه املوارد. ومع ذلك، ونظرًا ألن العديد من هذه املوارد تتطلب قدرًا كبريًا من عرض نطاق الرتدد، يتعني على 
البلدان أيضًا اختاذ خطوات جلعل تكلفة إنرتنت النطاق العريض معقولة وضمان وجود مراكز ميكن فيها للناس 

النفاذ إىل اإلنرتنت (من قبيل املراكز املجتمعية واملكتبات العامة).

كما استفادت املؤسسات التعليمية الرمسية وغري الرمسية من هذه املوارد لتقدمي برامج تعليمية منسقة على حنو أفضل. 
واليوم، ميكن ملعلمي املدارس استخدام Khan Academy يف الفصل الدراسي، وميكن ألمناء املكتبات تقدمي دروس 

يف التشفري يف املكتبة.

ومع ذلك، فإن حتقيق ذلك على نطاق واسع يتطلب من هؤالء املعلمني وأمناء املكتبات وغريهم من الوسطاء 
اكتساب مهارات جديدة بأنفسهم. وعلى وجه التحديد، يتعني عليهم أن يصبحوا "مالحي معلومات"، قادرين 
على العثور على املوارد األكثر مالءمة للفئات املستهدفة يف عروض التدريب اخلاصة هبم وتنظيمها ودجمها. وقد 
أصبحت هذه القدرة أكثر أمهية من أن يصبح املرء خبريًا يف أي جمال حمدد. وميكن للبلدان إعادة توجيه برامج 

تدريب املعلمني والتطوير املهين للرتكيز على مهارات "املالحة" هذه.

www.codeacademy.com  47

www.khanacademy.org/  48

http://www.codeacademy.com
http://www.codeacademy.com
http://www.khanacademy.org/
http://www.khanacademy.org/
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(MOOC) املكتبات العامة والدورات الدراسية اإللكرتونية املفتوحة واملكثفة

عملت جامعة األنداد (P2PU) مع ما يقرب من اثين عشر نظامًا للمكتبات العامة يف العديد من البلدان 
لتنظيم دوائر تعليمية - جمموعات دراسية ميسرة للبالغني الذين يرغبون يف االلتحاق بالدورات الدراسية 
على اإلنرتنت معًا، يف املكتبة.1 وباستخدام مواد دورات تدريبية جمانية عرب اإلنرتنت، تلتقي جمموعات 
مكونة من 4 إىل 20 بالغًا مع أمني مكتبة أسبوعيًا إلكمال الدورات الدراسية معًا. ويوفر الربنامج منوذجًا 
مبشرًا للعديد من املتعلمني الذين يرغبون يف تطوير مهاراهتم الرقمية ولكنهم حباجة إىل تنظيم أقوى من 

التعلم املستقل وقدر أكرب من احلرية مما يوفره التعليم يف املدرسة.

https://www.p2pu.org/en/  1

https://www.p2pu.org/en/
https://www.p2pu.org/en/
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الفصل 10: الرصد واالستعراض والتحديث

كما ذكر يف بداية جمموعة األدوات هذه، فإن التكنولوجيا تتغري باستمرار، مما يتطلب اكتساب مهارات رقمية 
جديدة للنجاح يف احلياة والعمل. وتتطلب هذه البيئة الدينامية من البلدان حتديد األهداف ورصد برامج املهارات 
الرقمية ووضع العمليات الستعراض التقدم احملرز وإجراء حتديثات دورية لسياسات املهارات الرقمية الوطنية. ويغطي 

هذا الفصل نـُُهجًا وأمثلة خمتلفة إلجراء عمليات تقييم املهارات الوطنية.

وحيثما أمكن، ينبغي أن تسعى البلدان إىل وضع معايري املقارنة املرجعية. وهناك بعض اجلهود اجلارية لوضع تقييمات 
وطنية تقاس إزاء إطار عمل DigComp (انظر مثال IKANOS أدناه)، ولكن قد ال تتوفر دومًا البيانات إلجراء هذه 

القياسات املقارنة. وقد ترغب البلدان يف النظر يف توصيات جلنة النطاق العريض الواردة أدناه.

توصي جلنة النطاق العريض من أجل التنمية املستدامة، املشرتكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو، 
بأن تضع البلدان اسرتاتيجيات للقياس والرصد، الغرض منها:

دعم وكاالت اإلحصاء الوطنية والوكاالت األخرى يف مجع بيانات تفصيلية عن املهارات الرقمية   •
بصورة منتظمة، مبا يف ذلك من خالل تقييمات إفرادية، لتسهيل فهم الفجوات القائمة يف املهارات 

الرقمية على حنو أعمق وأمشل.
استكشاف إمكانات االستخدام املجمع للبيانات املتولدة تلقائيًا بشأن استخدام املنصات واخلدمات   •

الرقمية كوسيلة لرسم أمناط الكفاءات واملهارات الرقمية.
إدراج أسئلة يف الدراسات االستقصائية األسرية السنوية، حيثما يكون مالئمًا، جلمع معلومات   •
ذاتية اإلبالغ عن مستويات املهارات الرقمية لألفراد واالحتياجات إىل املهارات الرقمية. وكذلك، 
تشجيع البلدان لتبادل البيانات اليت جتمعها مع املنظمات الدولية ذات الصلة، مبا فيها اليونسكو 

واالحتاد الدويل لالتصاالت، لتسهيل التحليل على املستويني العاملي واإلقليمي.1

.Broadband Commission, page 62  1

االسرتاتيجيات الوطنية - التقييم واالختبار
لدى البلدان عدة خيارات لتقييم أداء وأثر برامج مهاراهتا الرقمية. وميكن تقسيم اسرتاتيجيات التقييم إىل هنجني: 

اإلبالغ الذايت واالختبار.

تقيس طرائق اإلبالغ الذايت املهارات الرقمية من خالل مطالبة املشاركني بتقييم مستوى معرفتهم أو قدرهتم أو 
ثقتهم أو خربهتم (أي االستخدام). وتشمل طرائق اإلبالغ الذايت الغالبية العظمى من هُنج التقييم املتاحة حاليًا، 
ومرّد ذلك إىل حد ما أهنا منسجمة متامًا مع االستقصاءات. ومثة مثاالن على ذلك ومها: استقصاء األسر املعيشية 
الذي يقوم به االحتاد بشأن مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومبادرة IKANOS لتتبع املهارات الرقمية 

.DigComp 1 إزاء اإلطار



79

جمموعة أدوات املهارات الرقمية

ويدرج االحتاد يف الوقت الراهن سؤاًال واحدًا يف دراسته االستقصائية األسرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بشأن املهارات يف هذه التكنولوجيا. ويستند هنج االحتاد إىل منوذج املكتب اإلحصائي األورويب الذي يقوم بتنفيذ 
الدراسة االستقصائية األسرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سنويًا منذ عام 2007، مع حتديثات كل عام. 
ويطرح استقصاء عام 2016 السؤال املتعلق باملهارات: "ما هو النشاط من بني األنشطة التالية املرتبطة باحلاسوب 
الذي قمت به خالل االثين عشر شهرًا املاضية؟"49 ويف هذا النهج، إذا ذكر شخص ما أنه قام مبهمة معينة، فذلك 

يعين أن لديه املهارات للقيام بذلك.

إن IKANOS Competencia Digital هي مبادرة طورهتا حكومة الباسك اإلسبانية للتعريف بالكفاءات الرقمية 
االرتقاء  بغية  املهارات، وذلك  التدريب على  DigComp) وخمتلف فرص  (أي  األوروبية  املفوضية  اليت حددهتا 
باملهارات الرقمية لدى سكان املنطقة وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة والنهوض بالرفاهية عمومًا. ويركز التقييم، 
بالتوافق مع DigComp 1، على تصورات املهارات واخلربات املتعلقة خبمسة من جماالت الكفاءة وهي: املعلومات 

واالتصاالت واستحداث احملتوى والسالمة وحل املشكالت.

نسبة  استنادًا إىل  املشاركني  نتائج  أسئلة خطأ/صواب وُتسجل  القائمة على االختبار فهي تطرح  األدوات  أما 
إجاباهتم الصحيحة. واألدوات القائمة على االختبار تقيس مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باستخدام 
النـُُهج القائمة على املعارف واملهام. فقد ختترب هذه األدوات مثًال املعارف من خالل أسئلة متعددة اخليار أو ختترب 
إكمال مهمة ما باستخدام منيطة وحيدة متعددة اخلطوات حلل املشاكل. وتعمل األدوات القائمة على االختبار على 

احلاسوب وليس من خالل االستبيانات الورقية. وفيما يلي ثالثة أمثلة:

الدراسة الدولية ملعارف احلاسوب واملعلومات (ICILS) هو مشروع الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التعليمي.   •
وهو يقيس الفوارق الدولية يف معارف احلاسوب واملعلومات - أي "قدرة الطالب على استخدام احلاسوب 
العمل ويف  املدرسة ويف مكان  املنزل ويف  الفّعالة يف  املشاركة  أجل  والتواصل من  للتحري واالستحداث 
باملشاركة يف  اهتمامًا  مماثل  وأظهر عدد  بلدًا،   21 الدراسة يف عام 2013 يف  أجريت  وقد  املجتمع".50 

عام 2018.
امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ملنظمة  تابع  مشروع  هو   (PIAAC) البالغني  لكفاءات  الدويل  التقييم  برنامج   •
االقتصادي (OECD) يهدف إىل "قياس جمموعة مهارات القراءة والكتابة واحلساب ومهارات حل املشكالت 
القائمة على التكنولوجيا اليت حيتاج إليها الفرد من أجل العمل بنجاح يف املجتمع." وقد أجري القياس يف 
معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية، فضًال عن عدة بلدان أخرى (إكوادور وإندونيسيا وكازاخستان وليتوانيا 

وبريو وسنغافورة)، واملشروع اآلن يف اجلولة الثالثة جلمع البيانات (2019-2016).
برنامج التقييم الوطين (NAP) يف أسرتاليا هو منوذج آخر لتقييم املهارات الرقمية. ويدير الربنامج اهليئة األسرتالية   •
للمناهج والتقييم واإلبالغ (ACARA). وهو خيترب مهارات الطالب وفهمهم يف معارف العلوم واألخالق 
املدنية واملواطنة ومعارف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتقييم معارف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
جزء من خطة وطنية لرصد إجناز الطالب واإلبالغ عنه بشكل تدرجيي إزاء األهداف الوطنية للتعليم املدرسي 
يف القرن احلادي والعشرين. ويتم تقييم املهارات واملعارف العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدًال 

جيمع االستقصاء األسري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي يقوم به مكتب اإلحصاءات األورويب بيانات أخرى متصلة باستخدام   49

 هذه التكنولوجيا، مبا يف ذلك االستخدام ضمن مشاريع األعمال. مثة قائمة باملتغريات ذات الصلة متاحة يف املوقع:  
 http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/database

https://www.acer.edu.au/files/ICILS_2013_Framework.pdf :متاح يف املوقع ICILS إطار التقييم من أجل  50

http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/database
https://www.acer.edu.au/files/ICILS_2013_Framework.pdf
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من تقييم املهارات واملعارف األكثر تقنية اليت يتم تطويرها من خالل الدورات املتخصصة لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت.51

وباإلضافة إىل هذه األساليب الوطنية، تتضمن العديد من املناهج مكونات التقييم، مثل اختبار شهادة املعرفة الرقمية 
52.Microsoft لدى

اختيار النهج املناسب

تتميز مجيع اسرتاتيجيات وأدوات التقييم خبصائص قد جيدها معظم البلدان مفيدة. ومن معايري تقييم األدوات ما 
يلي:

تغطية املهارات: ما هي املهارات اليت تغطيها األداة؟ هل يتم حتديث املهارات على مر الزمن؟  •
تستند إىل االختبار أو اإلبالغ الذايت: توفر األدوات القائمة على االختبار صورة أدق ملستويات املهارات   •

الرقمية لدى الناس، ولكن تنفيذها عادًة أكثر تعقيدًا وتكلفًة.
تواتر التنفيذ: ما هو تواتر إجراء االختبار؟  •

الفئات املستهدفة: بعض األدوات موجهة للبالغني الكتساب مهارات األشخاص الذين هم حاليًا يف القوى   •
العاملة، والبعض اآلخر موجه للشباب كمؤشر رائد للمهارات اليت يتعني على البلد تعزيزها.

التنفيذ: جيري تنفيذ بعض األدوات كجزء من دراسة استقصائية وطنية لألسر املعيشية. وميكن تنفيذ البعض   •
اآلخر مباشرة من خالل القنوات (املدارس، املكتبات، وغريها) حيث يتعلم الناس املهارات الرقمية.

http://www.nap.edu.au/nap-sample-  :مزيد من املعلومات عن خطة العمل الوطنية لتقييم معرفة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  51

 assessments/ict-literacy

 https://www.microsoft.com/en-us/DigitalLiteracy/  52

http://www.nap.edu.au/nap-sample-assessments/ict-literacy
http://www.nap.edu.au/nap-sample-assessments/ict-literacy
https://www.microsoft.com/en-us/DigitalLiteracy/
https://www.microsoft.com/en-us/DigitalLiteracy/
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الفصل 11: عينات من خرائط طريق املهارات الرقمية

ُبذل بعض أكثر اجلهود املكثفة لتطوير املهارات الرقمية يف أوروبا.

ُيطلق االحتاد األورويب، كجزء من برنامج املهارات اجلديدة ألوروبا، "حتالف املهارات وفرص العمل الرقمية" الذي 
يتضمن وثيقة توجيهية بشأن وضع اسرتاتيجيات املهارات اليت حتتوي على العديد من األمثلة الوطنية. وتوضح 
االسرتاتيجية الرقمية للمملكة املتحدة النهج الذي يتبعه أحد البلدان لتعزيز املهارات الرقمية. وباإلضافة إىل ذلك، 
 Telenor أصدر بعض شركات القطاع اخلاص خرائط طريق للتحول الرقمي للبلدان اليت تعمل فيها - من قبيل خطة
لتحقيق ميامنار الرقمية. وهذه جمرد بعض األمثلة اليت ميكن للبلدان أن تنظر فيها عند وضع أو مراجعة اسرتاتيجيات 

املهارات الرقمية لديها.

املفهوم املشرتك السرتاتيجيات املهارات الرقمية الوطنية - املفوضية األوروبية
تقوم املفوضية األوروبية بإطالق "حتالف املهارات وفرص العمل الرقمية" ملعاجلة العجز املتنامي يف املهارات الرقمية 
يف أوروبا وتزويد مجيع مواطين االحتاد األورويب باملهارات اليت حيتاجوهنا لالزدهار يف اقتصاد وجمتمع رقمي. وتسعى 
املبادرة إىل تطوير مستجمع كبري من املواهب الرقمية وضمان تزويد األفراد والقوى العاملة يف أوروبا باملهارات 

الرقمية الكافية.53

وقد شجع برنامج املهارات اجلديدة ألوروبا لدى املفوضية األوروبية كل دولة عضوًا يف االحتاد األورويب على 
وضع اسرتاتيجية وطنية شاملة للمهارات الرقمية خاصة هبا. وتوفر وثيقة املفهوم املشرتك دليًال هلذا الغرض بالذات: 
أي كتابة ومراجعة وحتسني االسرتاتيجيات الوطنية، ال سيما ملعاجلة الفجوات يف املهارات الرقمية يف أوروبا. وهو 
حيتوي على مناقشة التحديات واحللول املمكنة، باإلضافة إىل جمموعة واسعة من أفضل املمارسات، مع أقسام تركز 

على اجلوانب التالية:

التعليم والتدريب؛  •
املواطنون؛  •

القوى العاملة؛  •
املهنيون يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  •

املوقع: يف  األوروبية  املفوضية  لدى  الوطنية  املهارات  السرتاتيجيات  املشرتك  املفهوم  على  االطالع   وميكن 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/shared-concept-national-digital-skills-  

 strategies

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/shared-concept-national-digital-skills-strategies  53

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/shared-concept-national-digital-skills-strategies
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/shared-concept-national-digital-skills-strategies
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/shared-concept-national-digital-skills-strategies
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/shared-concept-national-digital-skills-strategies
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االسرتاتيجية الرقمية للمملكة املتحدة 2017
جيب أن يتمتع كل فرد وكل منشأة أعمال باملهارات والثقة الغتنام فرص التكنولوجيا الرقمية وأن يتوفر له وهلا 
النفاذ امليسور إىل اإلنرتنت عالية اجلودة أينما كان يعيش أو يعمل أو يسافر أو يتعلم ... ولدى تنفيذ كل عنصر 

من عناصر هذه االسرتاتيجية، فإننا سوف نعزز مكانتنا كاقتصاد رقمي رائد عامليًا ونضمن أنه يعمل لصاحل اجلميع.54

(االسرتاتيجية الرقمية للمملكة املتحدة 2017)

ويف مارس 2017، أصدرت اململكة املتحدة خطة لبناء املهارات الرقمية لالقتصاد الرقمي: االسرتاتيجية الرقمية 
للمملكة املتحدة 2017. وتوفر اخلطة إطارًا يشتمل على عدة عناصر، من بنية حتتية رقمية حمسنة إىل موازنة االبتكار 

واحلماية يف حتليالت البيانات. وتشمل األقسام ما يلي:

بناء بنية حتتية رقمية عاملية املستوى للمملكة املتحدة؛  1
متكني اجلميع من النفاذ إىل املهارات الرقمية اليت حيتاجونها؛  2

جعل اململكة املتحدة أفضل مكان لبدء ومنو مشاريع األعمال الرقمية؛  3
مساعدة كل مؤسسة أعمال بريطانية لكي تصبح مؤسسة أعمال رقمية؛  4

جعل اململكة املتحدة أكثر األماكن أمانًا يف العامل للعيش والعمل عرب اإلنرتنت؛  5
احلفاظ على ريادة حكومة اململكة املتحدة عامليًا يف خدمة مواطنيها عرب اإلنرتنت؛  6

البيانات - تفجري قدرة البيانات يف اقتصاد اململكة املتحدة وحتسني ثقة اجلمهور يف استخدامها.  7
ويسلط القسم 2، الذي يركز على بناء املهارات، الضوء على املبادرات اجلديدة والربامج القائمة وأحوال النجاح 
السابقة يف اململكة املتحدة، مبا يف ذلك جمموعة متنوعة من مناهج التعلم الرمسية وغري الرمسية للمهارات الرقمية 
األساسية واملتقدمة. ومن أكثر التطورات اجلديدة طموحًا إقامة شراكة جديدة للمهارات الرقمية هتدف إىل توفري 
أربعة ماليني فرصة تدريب جماين على مدى السنوات القليلة املقبلة من خالل الشراكات عرب القطاعات - وهي 
تتضمن مطابقة املهارات إلعداد األفراد مللء الشواغر حمليًا.55 وميكن االطالع على االسرتاتيجية الرقمية للمملكة 
https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk- املوقع:   2017 يف  املتحدة 

 digital-strategy#executive-summary

حتقيق ميامنار الرقمية
مبادرة حتقيق ميامنار الرقمية اليت أطلقتها شركة Telenor هي وجهة نظر القطاع اخلاص خلارطة طريق التحول 
الرقمي للبلد يف السنوات القادمة حىت عام 2023. وهي تتضمن سبعة جماالت تركيز: األطر الرقمية، والبنية التحتية 
الرقمية،  األعمال  الرقمية، ومؤسسات  الرقمية، واحلكومة  واملهارات  الرقمية،  اإليكولوجية  واألنظمة  الرقمية، 
واملستهلك الرقمي. وحيدد كل جمال تركيز سلسلة من األهداف اليت يتعني حتقيقها حبلول عام 2023، من قبيل 
تدريب مجيع موظفي اخلدمة املدنية يف املعارف الرقمية وتضمني التشفري األساسي Scratch يف املدارس.56 وحتدد 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital- :ميكن النفاذ إىل االسرتاتيجية الرقمية للمملكة املتحدة 2017 يف املوقع  54

 strategy/uk-digital-strategy#executive-summary

https://www.gov.uk/government/news/digital-strategy-to-make-britain-the-best-place-in-the-world-to-start-and-  55

grow-a-digital-business

https://www.telenor.com.mm/AttachFile/Telenor_digital_myanmar_wordversion_20180126.pdf  56

https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy#executive-summary
https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy#executive-summary
https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy#executive-summary
https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy#executive-summary
https://www.gov.uk/government/news/digital-strategy-to-make-britain-the-best-place-in-the-world-to-start-and-grow-a-digital-business
https://www.gov.uk/government/news/digital-strategy-to-make-britain-the-best-place-in-the-world-to-start-and-grow-a-digital-business
https://www.gov.uk/government/news/digital-strategy-to-make-britain-the-best-place-in-the-world-to-start-and-grow-a-digital-business
https://www.telenor.com.mm/AttachFile/Telenor_digital_myanmar_wordversion_20180126.pdf
https://www.telenor.com.mm/AttachFile/Telenor_digital_myanmar_wordversion_20180126.pdf
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خارطة الطريق هذه املهارات الرقمية باعتبارها واحدة من املتطلبات الالزمة لتعزيز اقتصاد رقمي مزدهر يعود بالفائدة 
على مجيع القطاعات. كما أنشأت احلكومة جلنة لتطوير االقتصاد الرقمي لوضع خطة رئيسية للتحول الرقمي يف 
البلد. ويف وقت نشر جمموعة األدوات هذه، كانت هذه اخلطة الرئيسية قيد اإلعداد. وبعد نشرها، ستكون هي 

أيضًا مثاًال خلارطة طريق للمهارات الرقمية ميكن أن تسرتشد هبا بلدان أخرى.
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الفصل 12: التطورات املقبلة واالجتاهات الناشئة

حنن نعيش يف زمن التطور التكنولوجي الرائع والتحول الرقمي القائم على الذكاء االصطناعي وحتليالت البيانات 
التقنيات  تغيري هذه  بشأن كيفية  والتوقعات كثرية  والروبوتيات.  األشياء  وإنرتنت  السحابية  الضخمة واحلوسبة 
اجلديدة ملستقبل العمل واحلياة يف االقتصاد الرقمي. وقد أدت بالفعل إىل ظهور أساليب جديدة للعمل، مبا يف ذلك 

ريادة األعمال الرقمية والعمل املستقل الرقمي.

وتقدم بعض البلدان، اليت تسعى إىل االستفادة من هذه التطورات، برامج تدريب جديدة على املهارات الرقمية 
املتقدمة لضمان إعداد مواطنيها لفرص عمل املستقبل. فقد أطلقت اهلند مثًال منصة Futureskills اخلاصة هبا يف 
فرباير 2018 لالرتقاء مبهارات مليوين مهين تكنولوجيا ومليونني آخرين من موظفي املستقبل والطالب يف السنوات 
القادمة، مبا يف ذلك تدريب املوظفني من القطاعات االقتصادية األخرى. وتوفر املنصة التدريب على التطوير التقين 
للذكاء االصطناعي وحتليالت البيانات الضخمة واحلوسبة السحابية وإنرتنت األشياء والطباعة ثالثية األبعاد والواقع 
االفرتاضي. وقد وصفت املنصة بأهنا "جمّمع متكامل" حيدد املسارات الوظيفية املطلوبة والفجوات القائمة يف املهارات 
ويقدم التدريب والتقييم والشهادات إلعداد اخلرجيني للتقدم لفرص العمل اليت تتطلب هذه املهارات.57 وقد يكون 
هذا النهج املشرتك بني القطاع العام والقطاع اخلاص، املشرتك عرب القطاعات واملوجه حنو الطلب لبناء املهارات 

الرقمية املتقدمة يف إطار من التعلم مدى احلياة، مبثابة منوذج ميكن أن حتتذيه بلدان أخرى.

وإذ تقوم البلدان دوريًا باستعراض اسرتاتيجيات املهارات الرقمية لديها، فإهنا تسعى إىل تتبع التطورات التكنولوجية 
اجلديدة واملهارات اجلديدة اليت حيتاجها املتخصصون لتطوير هذه التقنيات واملهارات اليت حيتاج إليها اجلميع الستخدام 
هذه التقنيات يف احلياة والعمل، باإلضافة إىل الفرص اجلديدة واألساليب اجلديدة للعمل اليت متكنها. وحري بالبلدان 

الرجوع إىل الدراسات والتحليالت القائمة واملقبلة لتسرتشد هبا يف أعماهلا.58

Nasscom http://www.nasscom.in/sites/default/files/media_pdf/honble-prime-minister-narendra-modi-unveils-  57

 futureskills-platform-to-upskill-technology-professionals-in-india.pdf
 Accenture’s 2017 New skills now, inclusion in the digital economy. ُنشرت فعًال بعض التقارير عن مستقبل العمل، مثل  58

https://www.accenture.com/t20171011T185302Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-63/Accenture-New-Skills-Now-

Inclusion-in-the-digital.pdf. مثة مواضيع أخرى، مثل ريادة األعمال الرقمية، هي موضوع التحليل حاليًا، مبا يف ذلك فريق العمل املعين 
 بريادة األعمال الرقمية التابع للجنة النطاق العريض املذكور آنفًا، ومن املتوقع أن ينشر نتائجه األولية يف عام 2018 
http://www.broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/Digital-Entrepreneurship.aspx

http://www.nasscom.in/sites/default/files/media_pdf/honble-prime-minister-narendra-modi-unveils-futureskills-platform-to-upskill-technology-professionals-in-india.pdf
http://www.nasscom.in/sites/default/files/media_pdf/honble-prime-minister-narendra-modi-unveils-futureskills-platform-to-upskill-technology-professionals-in-india.pdf
https://www.accenture.com/t20171011T185302Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-63/Accenture-New-Skills-Now-Inclusion-in-the-digital.pdf
https://www.accenture.com/t20171011T185302Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-63/Accenture-New-Skills-Now-Inclusion-in-the-digital.pdf
http://www.broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/Digital-Entrepreneurship.aspx
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اخلالصة

أصبحت املهارات الرقمية اليوم شرطًا أساسيًا مسبقًا ألي شخص يف أي بلد للمشاركة املجدية يف تطور االقتصاد 
املصلحة  السياسات وأصحاب  تزويد واضعي  إىل  األدوات هذه  الرقمي. وقد سعت جمموعة  واملجتمع  الرقمي 
اآلخرين بإرشادات عملية لوضع اسرتاتيجية للمهارات الرقمية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل بلد يف حد 
ذاته. وإذ ليس هنالك من اسرتاتيجية وحيدة تناسب كل البلدان - حيث ينفرد كل بلد بنقاط قوة وأهداف خمتلفة 
عن غريه - فإن هنالك عدد من النهج املبشرة اليت أثبتت جدارهتا يف العديد من السياقات، وهي تقدم لكل بلد 
طائفة من النماذج الستكشافها وتكييفها. واألمل معقود على أن تكون جمموعة األدوات مفيدة يف إثارة املناقشات 

اليت تفضي إىل خطوات ملموسة من خالل سياسات وبرامج جديدة.

وغين عن البيان أن باستطاعة البلدان استخدام جمموعة األدوات بأكملها يف وضع اسرتاتيجية شاملة للمهارات 
الرقمية أو ميكنها بكل بساطة الرتكيز على جمال حمدد واستخدام عناصر من جمموعة األدوات بقدر ما تليب أي 

احتياجات معينة - من قبيل كيفية استهداف الفئات شبه احملرومة مثًال.

ويسر االحتاد الدويل لالتصاالت أن يضع هذه املجموعة من األدوات يف متناول األعضاء، وهو حيرص على دعم 
األعضاء يف سعيهم لتزويد مواطنيهم باملهارات الرقمية اليت حيتاجوهنا لالزدهار يف القرن احلادي والعشرين.
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مسرد املصطلحات

قليلة جدًا هي البنود املدرجة أدناه املتفق عليها دوليًا. وقد أضيف بعض احلواشي للتعاريف الواردة يف قاعدة بيانات 
مصطلحات االحتاد الدويل لالتصاالت. ومثة تعاريف أخرى تستند إىل التعاريف املوجودة على اإلنرتنت، ومنها 
 ،https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ املوقع  Cambridge English Dictionary يف 
اليت أشري إليها مرجعيًا أيضًا. أما التعابري غري املصحوبة مبراجع فهي أوصاف غري رمسية استخدمت تيسريًا ملطالعة 
جمموعة األدوات هذه. وملا كانت املصطلحات تتطور باستمرار، فريجى من القراء استشارة العديد من املصادر 

على اإلنرتنت للوقوف على أكثر االستعماالت شيوعًا.

التمويل واخلدمات  بتقدمي  الناشئة  الربح تدعم مشاريع األعمال  تبتغي  املسّرعات (Accelerators): حاضنات 
األخرى مقابل حيازة أسهم.

التطبيقات (Apps): تطبيق برجميات ُطّور جلهاز رقمي. وغالبًا ما يرتبط التعبري بالتطبيقات املستخدمة يف اهلواتف 
املتنقلة.

الذكاء االصطناعي (Artificial Intelligence): دراسة كيفية إنتاج آالت تتمتع ببعض الصفات اليت يتمتع هبا 
العقل البشري، مثل القدرة على فهم اللغة، والتعرف على الصور، وحل املشكالت، والتعلم.59

البيانات الضخمة (Big data): جمموعات كبرية جدًا من البيانات اليت ينتجها أشخاص يستخدمون اإلنرتنت، 
واليت ال ميكن ختزينها وفهمها واستخدامها إال مبساعدة أدوات وطرائق خاصة.60

احلوسبة السحابية (Cloud computing): منوذج لتمكني النفاذ الشبكي إىل جمموعة مرنة وقابلة للتوسع من املوارد 
املادية أو االفرتاضية اليت ميكن تقامسها مع توفري اخلدمة الذاتية واإلدارة على الطلب.61

التشفري (Coding): كتابة التعليمات لربنامج حاسويب.

مطور كامل الربجمية (Full-stack developer): يشري عادًة إىل شخص ميكنه العمل يف تطوير الطرف األمامي 
واخللفي على السواء من موقع الويب أو التطبيق، حبيث يكون الطرف األمامي هو ما يراه املستعمل ويتفاعل معه 

والطرف اخللفي يتناول منطق الوظائف األساسية للتطبيق.

 احلاضنات (Incubators): برامج تدعم مشاريع األعمال الناشئة من خالل خدمات وموارد دعم األعمال.

إنرتنت األشياء (Internet of Things): بنية حتتية عاملية ملجتمع املعلومات، متّكن اخلدمات املتقدمة من خالل 
الرتابط بني األشياء (املادية واالفرتاضية) القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة للتشغيل البيين القائمة 

واملتطورة.62

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/artificial-intelligence  59

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/big-data  60

81EC--49F1-70B4-https://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink={607102F9  61

{B8784E49E494

905B--48C4-https://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink={42AA741E-A0A7  62

{AAAFDA29E5F2

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/quality
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/study
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/learn
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ability
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/human
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mind
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/produce
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/data
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/large
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/special
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/method
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tool
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/help
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/understand
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/store
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/artificial-intelligence
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/artificial-intelligence
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/big-data
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/big-data
https://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b607102F9-70B4-49F1-81EC-B8784E49E494%7d
https://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b607102F9-70B4-49F1-81EC-B8784E49E494%7d
https://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b607102F9-70B4-49F1-81EC-B8784E49E494%7d
https://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b607102F9-70B4-49F1-81EC-B8784E49E494%7d
https://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b42AA741E-A0A7-48C4-905B-AAAFDA29E5F2%7d
https://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b42AA741E-A0A7-48C4-905B-AAAFDA29E5F2%7d
https://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b42AA741E-A0A7-48C4-905B-AAAFDA29E5F2%7d
https://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b42AA741E-A0A7-48C4-905B-AAAFDA29E5F2%7d
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فضاء اإلبداع (Makerspace): مكان يستطيع فيه األشخاص ذوو االهتمامات املشرتكة، خاصة يف جمال احلوسبة 
أو التكنولوجيا، التجمع للعمل يف مشاريع ويتبادلون فيه األفكار واملعدات واملعارف.

دورات دراسية مفتوحة ومكثفة عرب اإلنرتنت (MOOC): دورات دراسية عرب اإلنرتنت تتميز مبشاركة ال حدود 
هلا أو واسعة النطاق ونفاذ مفتوح.

 Arduino التكلفة، مثل جهاز وحدات التحكم امليكروية (Micro-controllers): حاسوب صغري ومنخفض 
أو Raspberry Pi، ميكن استخدامه لتعليم األفراد التشفري واملهارات الرقمية األخرى.



ISBN: 978-92-61-26526-7

9 7 8 9 2 6 1 2 6 5 2 6 7

   Decent jobs 
for youth 

   Decent jobs 
for youth 

LIGHT background

DARK background

   Decent jobs 
for youth 

   Decent jobs 
for youth 

LIGHT background

DARK background

 طبع يف سويسرا
ميةجنيف، 2018

لرق
ت ا

ارا
امله

ت 
دوا

ة أ
وع

جمم

االحتـــــاد الـــــدويل لالتصــــاالت 
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

مجموعة أدوات المهارات الرقمية


	مجموعة أدوات المهارات الرقمية
	شكر وعرفان
	مقدمة لمجموعة الأدوات
	لماذا تحتاج البلدان إلى استراتيجية بشأن المهارات الرقمية؟
	كيف يُستخدم هذا الدليل
	الموارد الأخرى

	الفصل 1: منصة واضعي السياسات - طريق المستقبل
	خارطة الطريق نحو التنمية المتسارعة للمهارات الرقمية

	الفصل 2: فهم المهارات الرقمية
	لمحة عامة
	مستويات المهارات الرقمية: الأساسية والمتوسطة والمتقدمة

	المهارات الأساسية
	المهارات المتوسطة
	المهارات المتقدمة
	أطر المهارات الرقمية
	السلامة على الخط
	مهارات القرن الحادي والعشرين
	المهارات الناشئة والمتخصصة

	التفكير الحوسبي والتشفير
	معرفة البيانات
	المعرفة المتنقلة
	الفصل 3: التزام أصحاب المصلحة: الهدف هو بناء تمثيل واسع
	نماذج لمشاركة أصحاب المصلحة

	التحالفات والمجالس
	أفرقة المهام وأشكال التعاون
	منتديات المهارات الرقمية
	الأداة: مشاركة أصحاب المصلحة

	الفصل 4: السياسات القائمة والاحتياجات: جرد ما هو موجود
	الأداة: الجرد والتقييم

	الفصل 5: المهارات الأساسية والمتوسطة: الحرص على أن يكون لكل فرد المهارات الرقمية اللازمة للنجاح في العمل والحياة
	التحديات المشتركة
	النُهُج الناجحة
	قنوات التعليم الرسمية وغير الرسمية

	التعليم الرسمي: المدارس الابتدائية والثانوية
	التعليم غير الرسمي: المكتبات العامة والمراكز المجتمعية وقنوات التعلم الأخرى مدى الحياة
	الأداة: المهارات الرقمية الأساسية والمتوسطة

	الفصل 6: المهارات المتقدمة: دعم المبادرات التي تزود الناس بالمهارات المتخصصة
	التحديات المشتركة
	النُهُج الناجحة
	مقدمو التدريب

	منظمات العمال وأرباب العمل
	المدارس التقنية والمهنية
	معسكرات التشفير
	برامج التدريب التجارية
	الأداة: توسيع شبكة المتخصصين في التكنولوجيا

	الفصل 7: توفير الفرص للفئات السكانية شبه المحرومة
	التحديات المشتركة
	النُهُج الناجحة
	الفئات السكانية

	النساء والفتيات
	ذوو الإعاقة
	شيخوخة السكان
	المهاجرون واللاجئون
	الأداة: شمول الفئات السكانية شبه المحرومة

	الفصل 8: تنظيم الحملات والمبادرات متعددة أصحاب المصلحة
	الأداة: تنظيم الحملات

	الفصل 9: الاستفادة من موارد التدريب القائمة عبر الإنترنت
	الفصل 10: الرصد والاستعراض والتحديث
	الاستراتيجيات الوطنية - التقييم والاختبار

	الفصل 11: عينات من خرائط طريق المهارات الرقمية
	المفهوم المشترك لاستراتيجيات المهارات الرقمية الوطنية - المفوضية الأوروبية
	الاستراتيجية الرقمية للمملكة المتحدة 2017
	تحقيق ميانمار الرقمية

	الفصل 12: التطورات المقبلة والاتجاهات الناشئة
	الخلاصة
	مسرد المصطلحات
	الموضوعات التي تشملها مناهج المعرفة المتنقلة الثلاثة
	استراتيجية تنمية المهارات الرقمية، الجزء 1: الاستعداد
	استراتيجية تنمية المهارات الرقمية، الجزء 2: التنفيذ
	طيف المهارات الرقمية
	مهارات القرن الحادي والعشرين
	معارف الويب
	الرسم 1.2: اشتراكات النطاق العريض المتنقل النشطة عالمياً، المجموع ولكل 100 نسمة، 2017-2007*
	هل يعلم مستعملو Facebook أنهم يستعملون الإنترنت؟
	إشراك أصحاب المصلحة: الهدف هو بناء تمثيل واسع
	مقدمة لمجموعة الأدوات
	لماذا تحتاج البلدان إلى استراتيجية بشأن المهارات الرقمية؟
	كيف يُستخدم هذا الدليل
	الموارد الأخرى




