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تايوان��– ���ظل�مستجدات�التنمية�املستدامة�)COVID-19(دور�التكنولوجيا����ا��د�من�جائحة�كورونا�

 ،-نموذجا
 

The role of technology to reduce corona pandemic (covid-19) under emerging 
sustainable development - taiwan as a model -. 
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 م��ص

�الف��وس�  �مع �معرك��ا ��� �حاليا، �الرقمية �التكنولوجيا �تلعبھ �الكب���الذي �الدور �معرفة �إ�� �الدراسة ��ذه ��دف

بتخفيف�العبء�ع����نظمة�ال��ية،�وتحس�ن�ا��دمات�،�ل�س�فقط�بإيجاد�اللقاح،�ولكن�كذلك�)COVID-19(املستجد�

�املستدامة�ة�جتماعية،��قتصادية�والرعاية�الطبي �التنمية �الصنا���و�بت�ارات،����إطار�مستجدات �الذ�اء �لعب �أين ،

�العاملية �ا��ائحة �أزمة �إدارة ��� �إحراز�تقدما ��� �كب��ا �دورا �وا��يارات�، �خسائر�مالية �وأحدثت �القطاعات ��ل �شلت ال��

�م��ا،. ��مة �لالستفادة �تايوان �تجر�ة �ع�� �الضوء ��سلط �ان �ارتأينا �املنطلق �استمرار��من��ذا �ع�� �حافظت خاصة�وأ��ا

�و�ذا� �دون�أي�خسائر،�وال���ر�ص���وال�غلق�للمدارس�أو�املتاجر�وغ���ا، �عادي، ��ش�ل �ف��ا �الطبيعية�اليومية ا��ياة

�منح��� ��سطيح بفضل��عامل�ا�الذ�ي�والسر�ع����اتخاذ�القرارات�ا��اسمة،�واستخدام�ا�ألحدث�ما�توصل�إليھ�العلم���

وقد�توصلنا�إ���أن،�ال�سلطان�إال�العلم،�واملستقبل�للمبتكر�ن�واملبدع�ن����عالم�ما��عد�. العالم�بأسره�ا��ائحة،��ش�ادة

 .ال�ورونا

  .؛�ثقافة�رقمية؛�تايوانتنمية�مستدامةتكنولوجيا�إدارة�ا��ائحة؛�رعاية���ية؛�: ال�لمات�املفتاحية
ABSTRACT 

This study aims to know the great role that digital technology is currently playing in her battle with 
the emerging virus (COVID-19), to reducing the burden on health systems, and medical care in the 
context of developments in sustainable development. Where has artificial intelligence played a big role in 
making progress in managing the pandemic, which has paralyzed all sectors. we wanted to highlight the 
experience of Taiwan, to benefit from it Especially keep the normal daily life continuing normally, no 
quarantine. This is intelligent handling of critical decisions, due to the latest findings of science in 
flattening the pandemic curve. With the testimony of the whole world. We have concluded that, not the 
authority of the media, and the future of innovators and creators in the post-corona world. 
Keywords: Pandemic Management Technology; Artificial Intelligent; Health Care; sustainable 
development; Taiwan Digital Culture.  
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 املقدمة�. 1

إذا�كنت�تر�د�أن�: "قال-مدير�برنامج�الطوارئ�ال��ية����املنظمة�العاملية�لل��ة- Michael Ryan دكتور لل ���تصر�ح

�تتح �أن �قبل �صواب، �ع�� �ت�تصر�أبدات�ون �فلن �والسرعة�. رك، �الطوارئ، ��مر�بإدارة �يتعلق �عندما �عدو�النجاح املثالية

�". تتفوق  �اشاد �ال�لمات ��،Taiwan بتايوان���Michael Ryanذه �التار��� �الف��وس�-بمفرد�ا–وإنجاز�ا �مع �معرك��ا ��� ،

،�و�ذا�-2020ماي��23- حالة��408حاالت�وفيات�وشفاء����7ص�بالو�اء�مع����يل��441املستجد،�حيث�أص�ب�فقط�

� �أرسلوا �فقد �املتضررة، �الدول ��ساعدون ��ن �و�م �ل���ر�الص��، �تطبيق �الواليات��17دون �من ��ل �إ�� �وا�� �قناع مليون

و�كمن�السر����ذلك�إ���استخدام�ا�-اقل�ما�يقال�عن�تايوان-���ا��قيقة�م��زة�. املتحدة��مر�كية�أورو�ا،�اليابان�والفلب�ن

  .�بت�ار�ة�لتكنولوجياألر���ا

�يؤثر�و  �و�اء �تداعيات�ا��ائحة،�خاصة�وان�أي �تجاوزت �ال�� �جدا �الدول�القليلة �من �ا��قيقة،��عت���تايوان �نحو���

� ���سا�ي ��من ��� �ناحيةأسا��� �من �ال��ة�سواء �: التأث���ع�� ��نتاج �تؤِثر��� �ال�� �الوفيات ��عض�(بارتفاع ��شطب أل��ا

���ائي �بصورة �العاملة���اص �اليد �من �)ة �والتغيب �املشفى �ودخول �باملرض �و�صابة ،)����
ً
�تؤثر�مؤقتا �العوامل و�ذه

،�الوضع����ا���ر�الص��،�)ا���ومة(عن�طر�ق�إعادة�جدولة�امل��انية�): �غ��ي�السلوك(التأث���ع����قتصاد�ب او). �نتاج

�ا� �اس��الك �خفض �وإل��ا، �املصابة �املناطق �من �السفر�ات �تقليل �العامة،�(�دمات �النقل �وسائل �ترفيھ، �سياحة، مطاعم،

  . )38،�صفحة�2020مادانيو�،�( )البيع�بالتجزئة

�الدراسة�1.1 ��زمات�وال�وارث����تطور� : إش�الية �سا�مت ��ف�ار�املبدعة�و�بت�ارات،�فلطاملا �رحم�ال�وارث�ت�بعث من

�التكنولو  ���لة �ليدفع ��ورونا �و�اء �تف��� �و�أ�ي �أن�املجتمعات، �ارتأينا ��نا �ومن �مستقبلية، �أك���نحو�استدامة ��ش�ل جيا

  :نصوغ��ش�الية�التالية

  ؟وفق�ا�داف�التنمية�املستدامة�كيف��سا�م�إدارة��زمات�الو�ائية����تحف���التكنولوجيا�و�بت�ارات

  :وتندرج�تحت��ذا�ال�ساؤل�الرئ����،�عدة�أسئلة�فرعية

  ات����إدارة��زمات��ش�ل�عام؟ما��و�دور�التكنولوجيا�و�بت�ار  -

  كيف�يمكن�للذ�اء�الصنا���أن��سا�م����الرعاية�ال��ية؟ -

  ؟���تحقيق�التنمية�املستدامةما�املقصود�باإلبداع�الثقا��،��جتما���و�قتصادي،�وما��و�دوره� -

  كيف�ن��ت�تايوان����ا��روج��سالسة�من�جائحة�الف��وس�املستجد؟ -

���إدارة�أزمة�جائحة�ف��وس�تلعب�دورا�كب��ا�تكمن�أ�مية�الدراسة����أن�التكنولوجيا�الفائقة�التطور� : أ�مية�الدراسة 2.1

�ورونا،�و�ذا�من�خالل�عرض�تجر�ة�تايوان،�خاصة�وان��ذه��خ��ة�و�الرغم�من�الضغوطات�السياسية�املمارسة�ضد�ا�

ومع�ذلك��-)OMS ;ONU(تملك�عضو�ة����أي�منظمة�عاملية�باعتبار�ا�ال�-سواء�من�الص�ن�أو�من�املنظمة�العاملية�لل��ة�

�املستجد �الف��وس �تف��� �تجنب ��� �متم��ا �نجاحا �ألر����COVID-19 حققت �استخدام�ا �بفضل �وذ�اء، �سالسة ب�ل

  .التكنولوجيا�املتطورة

باالعتماد�ع���تحليل�أخر��تم��عتماد�ع���املن���الوصفي�التحلي��،�و�ذا�لطبيعة�املوضوع�النظر�ة، : املن���املستخدم 3.1

�حصائيات�املحينة،�واملعلومات�والبيانات�املستجدة،�املنتقاة�من�مختلف�املصادر�املوثوقة�علميا،��الكتب،��طروحات،�

 .املعتمدة�����اتھ�الدراسة...املجالت�واملواقع��لك��ونية
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 قيادة�جديدة�إلدارة��زمات.. ثقافة�رقمية .2

�ا���و  �اغلب �اجمعت ��ورونا �جائحة �أن �ع�� �العاملية����- COVID.191–مات �ا��رب �منذ �العالم �واج��ا أك����ارثة

و�األخص�كشف�مختلف�ا�مال�( –املجتمع�و�قتصاد�والب�ئة�–بتوج���ا�ضر�ة�عنيفة�ألعمدة��ستدامة�الثالثة�. الثانية

�ا �النظمة �( ).��يةالرعاية �) 2020رمضان، ��زمات �إدارة �مصط�� �طرح �بأقل�أعاد �الظوا�ر�الفجائية �مع �التعامل وكيفية

�ال�ارثة� �تجاوز �بإم�ا��ا �ال�� �ا��ديثة، �والتكنولوجيا ��بت�ارات �التقنيات، �أحدث �استعمال �مع �خاصة �وخسائر، ت�اليف

 . الو�ائية�واملرور�ب�ل�ال�شر�ة��سالم�إ���بر��مان

�التطب �صالحية �القديمة �للمفا�يم ��عد �لم �التواصل، �ول�س �ا��وكمة �املشكالت- غ����افية–يق �عالج �تم��،�� إال�إذا

�ال���تحدد�ا  Xavierيقول . إشراك�ا���ات�الفاعلة�برؤ�ة�وا��ة�ومتقنة�للمعضلة�ومعا����ا�من�ك��ة�الزوايا�وا��يارات

Raufer" :وحد�ا� ��دارة �ل�س �السياسات �فن �!". إن �مدى �ع�� �الضوء ��سلط ��قتباس ��زمات�"�ذا �مناجمنت تقنيات

،�وحددت�إدارة��زمات�ع���أ��ا�مجموع���شطة،�ال�����دف�إ���تقليل��ثر�من�أزمة،�إذ�(Lagadec, 2005, p. 7) .دةا��ي

�دارة�الفعالة�لألزمات�تنقذ�. يقاس�التأث���من�حيث��ضرار�ال�����قت�بالناس�والب�ية�التحتية�ا��يو�ة�واملؤسسات�العامة

  .(BOIN, KUIPERS, & OVERDIJK, 2013, p. 81) .عيد�الثقة����املؤسسات�العامة�رواح�وتح���الب�ية�التحتية�و�

ال�شاط���سا�ي�الذ�����جتما���املستمر،�الذي�: ال����عرف�ع���أ��ا" �دارة"و�شمل�إدارة��زمات�مصط���ن�أوال�

املتا�عة،�الرقابة�واتخاذ�القرار�الذي�يضمن�وظائف�التخطيط،�التنظيم،�القيادة�والتوجيھ،��شراف�و�تصال،�الت�سيق�و 

���و " �زمة"وثانيا��)21،�صفحة��2006ي�ل،�( .يقوم�بھ�القادة����املنظمات�واملشروعات�لتحقيق���داف�بكفاءة�وفعالية

��س�سو �حمدي �فؤاد �املؤلف �أو� :حسب �الك�� ��قتصادي �املستوى ��� �ونموه �مسار�ال�شاط �كب����� �اضطراب �من حالة

�أ �من�ا��ز�ي، �توافر�مجموعة �ن�يجة �ا��الة، �تلك �إ�� �املستقر�واملتوازن �املستوى �من �ي�تقل �الذي �املؤسسة �نطاق و�ع��

� �وا��ارجية �الداخلية �الب�ئة ��� �وعوامل �الذاتية، �ال�ي�لية �و��ديد��–العوامل �املرسومة، ���داف �تحقيق �ع�� �إ�� تؤدي

،�ينعكس����)قيمة��صول�والثورة(ا��يار����القدرة�وخسائر����تراجع�م��وظ����مستوى�النمو،�ثم�إ��� املصا��،�وتحقيق

  )115،�صفحة�2010املناصرة،�( .–ال��اية������ديد�بقاء�املؤسسة�واستمرار���ا�وكياني��ا�

وقوع�حدث��س�ب��غي���: ���ا��قيقة،��ناك�ثالث�نقاط�أساسية�م��امنة�ا��دوث�تحول��مر�العادي�إ���أزمة�و��

��وة�و�(. م�قدرة�املنظمة�ع���التوافق�مع��ذا�التغي��،�وأخ��ا�أن��ش�ل��ذا�التغي���تحديا�لبقاء�املنظمة�ام�ألسوء،�عد

  )166،�صفحة�2008فر�د،�

استصغره�) -2019د�سم���-مدينة�وو�ان�(لم�يكن�ظ�ور�ف��وس��ورونا����بادئ��مر،�إال�و�اء�مح���برز����الص�ن�

فائقة�و�تف�������معظم�دول�املعمورة،�و�صنف�فيما��عد�من�قبل�املنظمة�العاملية��العالم�آنذاك،�قبل�أن�ين�شر��سرعة

إن�تف����أي�مرض�معدي����ل�معدل�وفيات�مرتفع�من�شأنھ�أن�ي�س�ب����آثار�. -اجتاح�العالم–لل��ة�ع���انھ�جائحة�

جتمع،�بما����ذلك��عطل�ا��ياة�وع���ا���ومات�و��سان�وامل) �س�ب�التغيب�عن�العمل(وخيمة�من�الناحية��قتصادية�

و�و�ما�قد��عصف�بأ�داف�وخطة�التنمية�املستدامة�. املدنية،�وا��يار�شب�ات�السالمة�الضعيفة،�وإفقار�الس�ان�الضعفاء

���الواقع،����حالة�من�توتر�ونقطة�تحول�تتطلب�قرار�قيادي����إدارة�الطوارئ�وال�وارث،�حيث��عرف��و��� .2030املسطرة�

�أ�� �لألفراد�: اع�� ���سان �ف��ا �ي�س�ب �ال�� ��خطار�الطبيعية �وم�افحة �لتجنب �و�رامج �تطو�ر�وانجاز�سياسات عملية

                                                            
��وفيد1 ��س�19-مرض �معد ��ورونا�و�مرض �ف��وسات �ساللة �من �اك�شافھ �تم �آخر�ف��وس �ا��ديد�. �بھ �الف��وس ��ذا �بوجود �علم �أي ��ناك �يكن ولم

) �19وفيد�( 2019أعلنت�منظمة�ال��ة�العاملية�أ��ا�صنفت�مرض�ف��وس��ورونا�. 2019ومرضھ�قبل�بدء�تفشيھ����مدينة�وو�ان�الص�نية����د�سم���

  .2020مارس����كجائحة�
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�وا���ومية �العامة ��دارة �دراسة �من �جانب �و�� �ف��. واملجتمع، �ال�ارثة �إدارة �يحدث�: أما ��ثر�الذي �حاد التغي���املفا��

  )15،�صفحة�2003سالم�الشيخ،�(  .ار�التوازن �غ��ات�متصلة����القوى،�و��ون�من�نتائج�ا�ا��ي

  لتحف����بت�ارات�وتحقيق�التنمية�املستدامة.. �زمات��عمة 1.2

� �يكمن ��ول �ال�م ��و�ان �جائحة، ��ل ��� �ر�ود�-دائما–السائد �ألي �تجنبا �ان�شار�املرض �من �ا��د �كيفية �معرفة ��

  )30،�صفحة�2020العلوي�و�فعراس،�( )1994مم�املتحدة�عام�إ���� �املرفوعتقر�ر�راجع�ال(. اقتصادي�او��ارثة��شر�ة

��زمات� ��عد �ملا �واملت�بع �املتأمل �لكن �املستدامة، �التنمية �وخطط �ا�داف �ب�ل �و�ائية �ازمة �أي ��عصف �بان �البدي�� من

�و�نجازا �وتطو�ر��بت�ارات �بالتكنولوجيا �نحو���تمام �ا��لول �تتحرك �ما �دائما �يرى �تار�خيا، �فالطب�الو�ائية �الطبية، ت

،�و�ان�ان�شار�)14القرن�(الذي�أباد�ال�شر�ة�" املوت��سود"ا��ديث�املرتكز�ع���العلم�والبحث�لم�يتطور�إال��عد�الطاعون�

،�ع���رواج�التجارة��لك��ونية�محدثا�ثورة����عالم��قتصاد�العال��،�ما��ع���أن�العالم����2002الص�ن�سنة��SARSف��و�

  .��1من�ذي�قبل�لتطو�ر�تقنيات�الرقمنة�ال��يةأصبح�أقرب�أك�

��ص��ذه�املقولة�منطق"يحدث�التغي������العلم�حينا����ز�النظر�ات�السائدة�عن�تفسر�ظوا�ر�العالم�"
ُ
الثورات�“ ت

ر�لتعز�ز�قدرة�املختص�ن�ع���ف�م�الظوا�) Paradigm Shift(النتقال�املنظور�ا��اكم�للعلوم��Thomas Kuhورؤ�ة� ”العلمية

�للبحث�عن�نظر�ات�
ً
��افيا

ً
وتفس���ا،�فحينا�ت�ون�حركة�العالم�أسرع�من�قدرة�العلم�ع����س�يعاب،�فإن�ذلك��عد�دافعا

ومنھ�يكمن�التحدي�الرئ�����الذي�تطرحھ� .)60،�صفحة��2006ي�ل،�( جديدة�ومنظورات�بديلة�للتكيف�مع�الواقع�ا��ديد

وغالًبا�. �قتصادية�و�جتماعية�والبي�ية�واملؤسسية: عمل�املجتمعات�ال�شر�ةت�ب�ن�أر�عة�أ�عاد��ي�لية�لمواج�امثل��كذا�

،�و�و�حل�وسط�يتم�إعادة�التفاوض�"التنمية�املستدامة"ما�يتم�تقديم�املقايضات�وا��يارات�السياسية�الناتجة�تحت�شعار�

�الديمقراطية �الضرورات �باستمرار�ب�ن �عليھ ��جتماع�،النمو��قتصادي، �الب�ئةالعدالة �ع�� �وا��فاظ  ,Desbois) . ية

Gossart, & Jullien, 2011, p. 10)  

�التنمية �مصط�� �برز �سبعينات وقد ��� � املستدامة �ال�شر�ة �للتنمية �حديث �وش�ل �كمف�وم �املا��� اولو�ة�(القرن

يجية�حالية�ومستقبلية�البي��،�باالعتماد�ع���اس��ات ���إطار��عد�ا��قتصادي،��جتما���وا��فاظ�ع���التوازن ) ��سان

 احتياجات تلبية لضمان تبذير أو إسراف أي املجتمعية���دف�استخدام�املوارد�الطبيعة�وال�شر�ة�دون  املشاركة ترتكز�ع��

��تمام�املتجدد�للتنمية�املستدامة�بقضية�الثورة�كمن�يكما��.)79،�صفحة�2017مدحت�و�ياسم�ن�،�( واملستقبل ا��اضر

�العلمية�والتكنولوج �والبيوتكنولوجية، �خاصة�ال�ندسة�الوراثية �ية ��� �او�ادارة��ا��رصتزايد �ا��كم �نوعية �بقضية مؤخرا

فقد�اعت���ال��نامج��نما�ي�لألمم�املتحدة�ان�ا��كم�والتنمية�. شؤون�املجتمع�والدولة�كعامل�محدد�لنجاح�التنمية�او�فشل�ا

�خر،�فالتنمية�ال�شر�ة�ال�يمكن�ان�تحقق�وتطرد����غياب�حكم��ال�شر�ة�املطردة�صنفان�ال�يمكن�فصل�الواحد�م��ما�ع��

  .)36،�صفحة�2001الع�سوي،�( .كما�ان�ا��كم�ال�يمكن�ان�ي�ون�جيدا�ما�لم�يكفل�التنمية�و�ضع�ال�شر����قل��ا. جيد

  وأنماط�ا��ياة�والعمل�2الذ�اء�الصنا��. 3

�الر ��انت �الصناعية �الثورة �إطالق �إ�� �املبادرة �عامأملانيا ��2011ا�عة �الدو�� �النطاق �ع�� �املنتدى�ل�ستخدم ��

� �(WED-DAVOS)�قتصادي�العال����� �عام �للسياسة2016، �جديد �ع����م،��اق��اح�لتطو�ر�مف�وم ��ملانية، �قتصادية

                                                            
��س�ب�إصابة��عض��طباء�ب�ورونا،�لي�ون�ا��ل��."نقطة�تحول "الطبية�بأنھ�" مو�ي��يلث�نيوز "مجلة��حيث�وصفتھ 1

ً
�ذا��نقالب�الط��،�جاء�مدفوعا

�من�ا��يال،��و�
ً
  ".عن��عد"العالج�وال���يص�عن��عد�تقنية�"التكنولو��،�والذي��ان�فيما�م����ضر�ا

��وفيد2 �ت�19-مرض �آخر�ف��وس ��س�بھ �معد ��ورونا�و�مرض �ف��وسات �ساللة �من �اك�شافھ �ا��دي. م �الف��وس ��ذا �بوجود �علم �أي ��ناك �يكن د�ولم

  وومرضھ�قبل�بدء�تفشيھ����مدينة�
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�الفائقة �التكنولوجيا �اس��اتيجيات �Vasja( أساس ،Majaو�� ،Alojz� ،2016� �صفحة �الصناعة)1،  Industrie) ع���أتمتة

Automation) 4.0الصناعة�وترتبط� .وتقليل��يدي�العاملة�لد��ا،�بحيث�يقتصر�الدور�ال�شري�ع���املراقبة�والتدقيق )The 

Fourth industrial evolution 4IR (� �باالبت�ار، �وثيًقا ا
ً
��اذارتباط �املز�ج �إ�� �امل�ونات �من ��بت�ار�املز�د ا��ّوال�-أضاف

�مثالًيا،�و�خلق�جديًدا�مف�وم�عملية��–جتما���والبيانات�ال��مة�وال��ابة�ووسائل�التواصل�� 
ً

ال���مًعا�قد�يب���ت�افال

� �والتمايز�املنتجات �املنافسة �من �جديد �ع�د ��� �السوق �وتحو�ل �Geiger&Sá(التص�يع، ،2013 .(� �الصناعة �تمثل �4.0حيث

�ذه�سيؤثر�ع���ال�ي�ل�. نت��شياء�كمفا�يم�مركز�ةالتحول�نحو��قتصاد�القائم�ع����بت�ار�مع�املعرفة�والبيانات�وإن�� 

لإلنتاج�النظم�" أذ�ى"ا��ا���و�سواق�و�عمال�عمليات�العصر�الصنا���وتم�د�الطر�ق�لعصر�جديد�من�الرقمنة،�شب�ات�

  . )15،�صفحة�Saeed�،2017،�و�Rabeh�،Husam( .والعمليات�التجار�ة�امل��ابطة

 ذ�اء�الصنا��وثورة�ال.. الرعاية�ال��ية 1.3

�الفائقة �التكنولوجيا �ابت�ارات �احتماالت �توسيع �إ�� �نفسھ �العلم �داخل �التطورات �أو�. أدت �ا��ز���، ��حياء علم

��ذ �أبرز ��ان �ا��يو�ة، �العلم"العصر��االتكنولوجيا �ع�� �القائمة ��سا����–" التكنولوجيا �العل�� �البحث �أثمر�فيھ مجال

الذ�اء��صطنا������من�املتوقع�أن�يصل�ف. )2،�صفحة�Creso�،2008و��Roger L( .ف��ا�ك�شافات�إم�انات�تجار�ة�ال�ل�س�

� �قيمتھ �ما �ا�� �ال��ية �الرعاية ��2.10سوق �سنة ��� ��2018مليار�دوالر�أمر��ي �إ�� �عام��36.15ليصل مليار�دوالر�بحلول

،�حيث��عود�ذلك�إ���-لتوقعاتخالل�ف��ة�ا�%50.2بحوا���نمو�سنوي�يبلغ�– MarketsandMarkets(1حسب�موقع�(2025

ا��اجة�إ���الذ�اء�الصنا���واستخدام�تكنولوجيا�البيانات�ال��مة�لتحس�ن�القدرة�ا��اسو�ية�ع���خفض�ت�لفة��ج�زة�

ا�ع�اس�الذ�اء�كما�ان� )marketsandmarkets�،2018( .مما�تدفع�بالطلب�امل���ع���خفض�ت�اليف�الرعاية�ال��ية�امل��ايد

سنة��90بمع���أن���ص��عمر-سنوات�جديدة�لعمر���سان�����ل�عقد 5 التطور�الط���أصبح�يضيف��صطنا���ع��

  .-سنة�اليوم�60ست�ون���تھ�ب��ة���ص�عمره

ية�ايمثل�الذ�اء�الصنا���نقطة�انطالق��امة�للتنمية��قتصادية�و�رتقاء�بھ�إ���مرحلة�جديدة�خاصة����مجال�الرع

��مة��ش�ل�غ���مسبوق،�واتخاذ�القرارات�بصورة�أفضل�وإتاحة�املز�د�من�الوقت�والراحة��ال��ية�ملا�يوفره�من�بيانات

وقد�. لألطباء�والطواقم�الفنية�أثناء�العمل�وكذا�الدقة�العالية����العمليات�ا��راحية�وخفض�الت�اليف�بال�سبة�للمر���

� �مجل��ا ��� �للمستقبل �د�ي �مؤسسة �للعموم"أوردت �استخدا" العلوم �أر�عة �الرعاية�عن ��� �الصنا�� �للذ�اء �رئ�سية مات

  .)2019محمد،�( :ال��ية،��سرد�ا�كما�ي��

  سرعة�التنفيذ�امل�ام��دار�ة�و�دقة 1.1.3

�،�فمثال تدخل�الذ�اء�الصنا������مساعدة��طباء�وطاقم�م������تمام�باملجال�الص���فقط،�وترك�ا��انب��داري 

،�تم��عليمھ�لفحص�)LYNA"(ا��ا�زة�لالستخدام"منا���التعلم�العميق��بتخصيص�أحدوفق�نظام��Googleقامت�شركة�

�الشرائح ��مراض �علم �أخصا�ي �يفحص �غرار�كيف �ع�� �مختلفة، �تكب��ات ��� �اختبار��انت�. الصور �أول ��� �ن�� وقد

� �دون �الشر�حة �من ���يح ��ش�ل �بالسرطان �املصابة �تمي���الشر�حة �ع�� �قادرة �ال�99ا��وارزمية �من �املائة �ح����� وقت،

  .)Glenny�،2018( .عندما��انت�املناطق�صغ��ة�جًدا�بحيث�ال�يمكن�اك�شاف�ا�بواسطة�أخصا�ي��مراض

  

                                                            

  .2020مارس����كجائحة�) �19وفيد�( 2019أعلنت�منظمة�ال��ة�العاملية�أ��ا�صنفت�مرض�ف��وس��ورونا�. 2019و�ان�الص�نية����د�سم���

ما�يقرب�من�. العاملية�كعمالء�Fortune 1000٪�من�شر�ات�80عميل�حول�العالم�بما����ذلك��7500تخدم�حالًيا�. العاملية�٪�من�عائدات�الشر�ات80إ���

  .من�أجل�نقاط�م�حول�قرارات��يرادات™  MarketsandMarketsمن�كبار�الضباط����ثما�ي�صناعات����جميع�أنحاء�العالم�يق��بون�من��75000
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  ال���يص�الرقمي 2.1.3

شركة�دانماركية�ح�ن�طورت�خوارزمية�تحلل�اتصاالت�قسم�الطوارئ�ومن�خالل�ن��ة��اقامت���التجارب�ال���مثل�

�بالسك �إصابتھ �مدى �و���يص �كشف �املتصل �صوت �إ�� �وصلت �نجاح �ب�سبة �القلبية ��%93ة �مقابل �ا��االت، �%73من

  (Kahn, 2018) .لل���يص�ال�شري 

  تصميم�العالج�واختيار�الدواء 3.1.3

-Startبرامج�ل��االت�املرضية�تحدد�املخاطر�ال���يمكن�أن�يواج��ا�املر�ض،��ذا�ما�تمت�عنھ�شركة��تمثل����وضع

upكندية��"Chemateria"1بمساعد�جامعة� "Torento "عندما�تف����ف��وس�����2014سنة�Ibolaحيث�قامت�ومن�خالل��،

� ��ومبيوتر�عمالق-تطو�ر�خوارزمية �أسرع �ذلك�-إ�شاء �من �و��م �الدقة �عالية �بتوقعات �املحتملة ��دو�ة �مالي�ن تحا�ي

  )LI�،2014(  .تقليص�ت�لفة�البحث�والتطو�ر����مجال�صناعة��دو�ة

  �وتات����العمليات�ا��راحية�عتماد�ع���الرو  4.1.3

� �املعقدة �العمليات �أك���من �والتحكم �الطبية ��خطاء �بتفادي ��سمح �مما �عالية �بدقة ��عمل �وانھ ) القلب(خاصة

و�و�مج�ر�رق���يجمع��سالسة�ب�ن�أحدث�ما�توصلت�إليھ�ال�ندسة،�وأحدث��Modus Vوكمثال�ع���ذلك�الرو�وت�ا��را���

 )Synaptive Medical�،2018( .ومعا��ة�الفيديو�لتقديم�تجر�ة��شغيل�جديدة�خ��اقات����مجال�البصر�ات�

  ب�ن�التضامن�والتكنولوجيا�وا�داف�التنمية�املستدامة.. �بت�ار��جتما�� 2.3

تار�خيا�وأن��و�ولوجيا�وجود�املجتمع�سابق�ع���وجود�الفرد،�فمجا��ة�و�اء�مثل�ف��وس��ورونا�ألزمت���سان�ع���

و��تمام�بالتضامن�و������ما�توصل�إليھ�العقل�ال�شري�. إطار�ا��ماعة�من�اجل�حفظ�البقاء�وتحدي��خطارالع�ش����

صفة�را��ة�تحصل�عن�استعمال�ذلك�الفعل�وتكرره�مرة��عد�أخرى��-الصناعة–وامللكة�:" يقول�ابن�خلدون . للصا���العام

�صورتھ �تر�� �والع�،ح�� �ا����ة �نقل �من �اوعب �املعاينة �تفيد�ونقل ��املة �عقال�و�ا��ضارة �تفيد �التجر�ة ��� �وا��نكة لم

�إ����."عقال �القوة �من �تخرج �ا��ضارة �و���ايد �إال�ال�سيط، �م��ا �وال�يوجد �ناقصة، ��مصار�الصغ��ة ��� �الصنا�ع �تجد ل�ذا

الصنا�ع�وممارس��ا��وإتقان. الفعل،�الصنا�ع�إذن����نتاج�ا��ضارة�والتقدم،�بل����مؤشر�ع���قوة�املجتمع�ومستواه�العل��

 )41،�صفحة�2009العليمات،�( .يز�د�من�القدرات�العقلية،�و�صقلھ

�أنھ �ع�� ��بت�ار��جتما�� �عرف ��ساس، ��ذا ��عز�ز�: ع�� �إ�� ��س�� �جديدة �وأنظمة �وأف�ار�ومفا�يم اس��اتيجيات

�مثل
ً
و�ر�ب�ئة�العمل�واملجتمع�وقطا���التعليم�تط: عمل�مؤسسات�املجتمع�املد�ي�من�خالل�تلبية��حتياجات��جتماعية�أوال

�أمثال�. وال��ة �من ��جتماعي�ن �الرواد �من �ثلة �يد �ع�� �القديمة �العصور ��� �مرة �ألول ��بت�ار��جتما�� �فكرة ظ�رت

Benjamin Franklin وRobert Owen وPeter Druckerو�Michael Young�  Pierre Ros،�و�عض�املفكر�ن�الفر�سي�ن�مثل

vallon )سن� �تلبية�. )2013دي، �الوقت �نفس ��� �جديدة �ومنتجات �وخدمات �كنماذج ��جتماعية ��بت�ارات �تحديد �تم كما

ومن��نا�نلمس�دور��)14،�صفحة�Saeed�،2017،�و�Rabeh�،Husam(). 2015وآخرون،��Marolt(لالحتياجات��جتماعية�

ا�مسألة�معرفية،�اذ��عتمد��ش�ل�أسا����ع���التمثيل��بت�ار�التكنولو������مختلف�نظر�ات�التنمية�املستدامة�باعتبار�

�واملجتمع �والطبيعة ���سان �ب�ن �والعالقة �الب�ئة �للنمو�والتطور �نظر�ة ��ل �تب�يھ ��بت�ار�. الذي �ا�مية �ن��ص �ي�� وفيما

 (Valenduc & Warrant, 2001, p. 16): التكنولو��������عاد�الثالث�للتنمية�املستدامة

                                                            
1� �الدكتور �Abraham Heifetsوقال �شركة �مؤسس ،Chematriaبيان�� ��� �التنفيذي ��ن: "ورئ�س�ا �ح�� �علمًيا

ً
�خياال ��عت��ه �أن �نحاول س�ستكشف�". "ما

�فق �أيام �غضون ��� �الدوالرات، �من �املالي�ن �وعشرات �الف��يا�ي �البحث �من �عقوًدا ��ستغرق �و�و�أمر��ان ��دو�ة، �ملالي�ن �املحتملة �باستخدام�الفعالية ط

  ."تقني�نا
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�سمح��بت�ار�التكنولو���من�ناحية�باس�بدال�رأس�املال�الطبي���برأس�: ن�البعد��قتصادي�والبعد�البي��العالقة�ب����- 1

  .املال�املب���وامل��اكم،�ومن�ناحية�أخرى�تقليل�است��اف�رأس�املال�طبي���من�خالل�ز�ادة�الكفاءة�البي�ية

بت�ار�التكنولو���من�املمكن�تنظيم�ت�امل�أفضل�ب�ن�رأس�يجعل�� �:العالقة�ب�ن�البعد��جتما���والبعد��قتصادي���- 2

  .املال�ال�شري�ورأس�املال�املادي�واملا���لت��يح�املصادر��س�بعاد��جتما��

تحو�ل�أنماط��س��الك�وأنماط�ا��ياة�بحيث�تز�د�من�جودة�ا��ياة�يدخل�: العالقة�ب�ن�البعد��جتما���والبعد�البي�����- 3

  . �فاظ�ع���رأس�املال�الطبي�����تآزر�مع�ا�

  " Laissez innover, laissez passer …دعھ�ي�تكر،�دعھ�يمّر .. "�قتصاد��بدا�� 3.3

 تمكي�ية�لالبت�ار ة وأدا والبي�ية، و�قتصادية التنمية��جتماعية �� �اما عامال و�تصاالت املعلومات تكنولوجيا �عت��

�ل��ميعال التنمية لتحقيق ضرور�ة ووسيلة �أحد إ�مال عدم مبدأ من انطالقا شاملة �تتوزع. أي التكنولوجيات� �ذه حيث

 (ESCWA, 2019) :أساسية مجموعات أر�ع �� ا��ديدة

 ال��مة؛ والبيانات والرو�وتات، �الذ�اء��صطنا��؛ :املن�ثقة�ع��ا و�بت�ارات الرقمية التكنولوجيا- 1 

  السرطان مثل ومستعصية ألمراض�خط��ة �عالجات �عد الذي الوراثة علم سيما��� ال: البيولوجية التكنولوجيا- 2

 الوظيفية؛� ا��يو�ة�واملواد املواد النانو�ة، �املواد: املتقدمة املواد تكنولوجيا- 3

  واملواصالت؛ والب�ئة بالطاقة املستدامة�املرتبطة التنمية تحقيق تؤدي�دورا��� ال��: والب�ئة الطاقة تكنولوجيات- 4

�حديثة�لقد �مصط��ات �و�تصاالت �املعلومات �تكنولوجيا 1أفرزت
  )Petroleum Development Oman�� ،2019(�،

�إ���واق���ملموس،�من�خالل�ثورة�املعلومات�وسرعة�التفاعل�مع�ا . ا�شات�مجتمعات�الك��ونية�حولت�عامل�ا��ف��ا���

�الرأسما ��غ����� ��ناك �أن �حيث ��بدا��، ��قتصاد ��� �اليوم �نحن �الناس �يلعب �أين �الداخل �من �كب������) الفرد(لية دورا

�بذلك �قوم �من ��� �الشر�ات ��انت �ح�ن ��� �ال�سي��، �العليا. عملية �اليد �ا��ديدة �لألف�ار�و�بت�ارات �ي�ون ،�Flow( حيث

تكنولوجيا�ظ�ور�الصناعات��بت�ار�ة�واقتصاد�املعرفة،����استعمال�ع����قتصاد��بدا����رتكز ،�ي�)168،�صفحة�2007

إ���الناتج�املح����جما��� 2030 من�املتوقع�أن�يضيف�الذ�اء��صطنا���عامو . �تصال�واملعلومات،�ال��مجيات�والتطبيقات

 ). أضعاف�مبيعات�النفط�عامليا�10(تر�ليون�دوالر��ع��� 15 العال���أك���من

  

� �اعتباره �يمكن �ال ��بت�ار�التكنولو�� �السماء"إن �من �وإن"منة ��بت�ار�، ����ع �ومؤسسية �ثقافية �لب�ئة �نتاج ما

 Lash،�حيث�شرح��ل�من� Culturalization of Economic Lifeوالتجر�ب�والبحث،�أو�ما�س���ب�ثقيف�ا��ياة��قتصادية

and Urry )1994 (ة�و�تطرقا�إ���تفكيك�إش�الية�إذا�ما��ان��ناك�تثقيف�ل��ياة��قتصادية�بناءا�ع���ثالث�عناصر�أساسي

��داء�التنظي��: أوال: �� �تحس�ن ��� �إدارة�الثقافة �الذا�ي�ب�ن�(دور �التنظيمية�و�حساس�بالتحقق ���داف �عالقة خاصة

حيث�ترتبط�العالقات��قتصادية��ش�ل�(البد�للعمليات��قتصادية�أن�ي�ون�ل�ا��عد�ثقا���: ،�ثانيا)العامل�ن����املنظمات

اعتماد�الصناعات��بداعية�كمستخدم�لقوة�العمل�ومصدر�ال��وة�: ،�ثالثا)ارسة��تصالمباشر�بالعالقات�ب�ن��فراد�ومم

  )173،�صفحة�Flow�،2007(. ا��ديدة

                                                            
ارع��ناك�العديد�من�املصط��ات�ا��ديثة�ال���لم�نكن��عرف�ع��ا����الزمن�املا����القر�ب،�حيث�انھ��ل�يوم�يطل�علينا�مصط���جديد،�نظرا�لل�س�1

�من �التطور �و �العلم �حركة ��� �: ال�ائل �الكب��ة �البيانات ��(Big data technology)تكنولوجيا �املعزز �ا��(Augmented reality)الواقع �يو�ة�تقنيات

Biotechnologies) (البت�و�ن)Bitcoin(امل�سلسلة� �البيانات �أو�قواعد �الكتل �ال��ابية) -(Blockchainسلسلة �سي��ا�ي�)-computingCloud(ا��وسبة نظام

  . ع�ع���املرجع�السابقوللمز�د�من�املفا�يم،�ير����طال . (Drone )طائرة�بدون�طيار-native(Digital(مواطن�رق��-(Cyber-physical system CPS)مادي�



 -تايوان�نموذجا�– ���ظل�مستجدات�التنمية�املستدامة�)COVID-19(دور�التكنولوجيا����ا��د�من�جائحة�كورونا�
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�ومعارض �مؤ�د �ب�ن �استمرار�ا��دل �عن �الذ�اء���1عيدا �تقنيات �تتقدم �مفرطة، �بصورة �التكنولوجيا الستخدامات

�كب��ة ��سرعة �للذ�اء. الصنا�� �الفع�� �التقدم �أن ��ذا��ومع �من �الفلسفية ��سئلة �بأن �املراقب�ن ��عض �يو�م �قد الصنا��

القبيل�ال�فائدة�م��ا،�ولن�تؤدي�إ���أي�فرق����مس��ة�تطور��الت،�خاصة�وانھ�أصبح��ستحيل��ستغناء�ع��ا،�نظرا�ملا�

الصنا������ظل�الثورة��ومن�أ�م�ايجابيات�الذ�اء. توفره�من�خدمات�جمة����ا��ياة��جتماعية�و�قتصادية�للمجتمعات

  )4،�صفحة�2018ماجد�و�ال�اش��،�( :الصناعية�الرا�عة

 تحقيق�معدالت�عالية�من�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�و��سانية. 

 تحس�ن�ورفع�مستوى�الرعاية�ال��ية�لإل�سان. 

 اختصار�الكث���من�الوقت����عملية�التطور،�و�عميم�منجزا��ا�ع���العالم. 

  نتاج�وتأم�ن�خدمات�ووسائل�نقل�واتصال�ذات�كفاءة�عالية�وثمن�أقلخفض�ت�لفة��.  

  .."اطلبوا�العلم�ولو����الّص�ن"..م��زة�تايوان�. 4

عندما�بدأت�الص�ن�حر��ا�ضد��ورونا�ف��وس،�اعتمدت����املقام��ول�ع���قطاع�التكنولوجيا�القوي�لد��ا،�خاصة�

�البيانات �وعلوم ��صطنا�� �الذ�اء �مجاالت �شر�ات��� �فيھ �قامت �الذي �الوقت ��� �وم�افحتھ، �الف��وس �لت�بع �وذلك ،

� �ذلك ��� �بما ��ناك �العمالقة �الرعاية�" HUAWEI"و"  BAIDU"و" ALI BABA"التكنولوجيا �مبادرات �و�سر�ع �بإطالق وغ���ا

ع�ع���ابت�ار�تقنيات�إذ�أشار�املنتدى��قتصادي�العال������تقر�ر��شر�ع���موقعھ،�إ���أن�الدول��سيو�ة����. ال��ية

��مامية،� �ا��طوط �طيار��� �بدون �والطائرات �استخدام�الرو�وتات �م�افحة�الف��وس،�بخالف �خضم الذ�اء��صطنا�����

� �بطر�قة �ال��مة �البيانات �تقنية �استخدام ��ك���. (arabic news, 2020) ."أك���واقعية"وأيضا ���تمام �ايالء فبدال�من

تم��ت�بتجر�ة�است�نائية�من��2تب���بالء�حسن����مواج�ة�الف��وس�املستجد،��ناك�جز�رة�تايوانللدول�العظ���وال���لم�

  . الضروري�استحضار�ا�و�قتداء���ا

� �سارس �ف��وس �أزمة �من �سابقا �استفاد��ا �إ�� ��ذا، �2002/2003و�رجع �ألي �وتحسبا �مستقبلية،�، �مشا��ة مواقف

تكنولوجيا�املعلومات،�ال���ساعدت�مثال����باإلضافة�إ���استخدام�. HCC)(Nأ�شأت�تايوان�مركز�القيادة�ال��ية�الوط��

ن�ذلك�مقدما�العامل�ن����القطاع�الص����دمج�قاعدة�بيانات�التأم�ن�الص���الوط�����
َّ

بيانات�ال��رة�وا��مارك،�مما�مك

�ومة�التايوانية�برنامًجا�ي�يح�كما�طورت�ا��. من�التعرف�ع���املر����املحتمل�ن���مل�الف��وس�بناًء�ع���أ�شطة�سفر�م

�س���م �خط �عن ��بالغ �تايوان �إ�� �العائدين � .للمسافر�ن �م�� �عل��م �يتحتم �لذلك �يتلقى�" �ود"إضافة �ثم �ومن مع�ن،

اس�ثمرت����قدرا��ا�البحثية����مجال�الطب�ا��يوي�خالل�العقود��.املسافرون�رسالة�حول�كيفية�تقييم�حال��م�ال��ية

  .  (azam, 2020)19-وأن�فرق�بحث�قامت�أيضا�بالعمل�ع���تطو�ر�اختبار����ي����سر�ع�ملرض��وفيدالقليلة�املاضية،�

  "Lucrèce)ق�م�55-99(" :���ءال����ء�يمكن�إبداعھ�من�ال� ..الديمقراطية�الرقمية�..الثقافة�التكنولوجية 1.4

العالم،�خرج�من�حرب�ضروس�كسب�ف��ا�تايوان�من�بلد�صغ����عا�ي�ال�ز�مة،�إ���أحد�أك���اقتصادات�...والدة�عس��ة

شرق�أسيا�باتت�م��زة����العالم،�من�دون�نفط�وال�اي�- 2ألف��لم�36-شعبا�فقط�ليبدأ�مشواره�من�الصفر،�جز�رة�صغ��ة�

                                                            
ح���أخر�أيامھ�ومن�خالل�كتبھ�ومقاالتھ�العلمية،�من�خطورة�الذ�اء�الصنا��،�وتفوقھ��Stephen Hawkingلطاملا�حذر�العالم�الف��يا�ي�ال��يطا�ي�الراحل��1

طوال�مس��تھ���اديمية�) ��John Searle )1980ي�لكن�ما�أث�تھ�الفيلسوف��مر �-��اية�ال�شر�ست�ون�ع���يد�الذ�اء�الصنا��-يوما�ما�ع���العقل�ال�شري 

�و  �ال�شري، �العقل �عمل �طرق �عن ا �جذر�� �الكمبيوتر�تختلف �عمل �طرق �أن �ع�� �وال���نة �باسم �املعروفة �الش���ة، �الفكر�ة �تجر�تھ �الص�نية�«�عد ا���رة

La chambre chinoise «و�بقى�للمستقبل�الفصل����ذلك�.أ�م�إس�اماتھ�����ذا�النقاش.  
��الص�ن�سنة�مليون��سمة،���24من�مواطن��ا،�البالغ�عدد�م���400000لم�فقط�من�دولة�الص�ن�و�د�عاملة�تقدر�بأك���من��130تقع�تايوان�ع����عد��2

وقد�بادرت�تايوان�باتخاذ��جراءات�منذ�د�سم���املا���،�حيث�ساعدت�مواقع��.،�فيما�قدم�إل��ا�ما�ال�يقل�عن�ثالثة�مالي�ن�زائر�صي������نفس�السنة2019

  .التواصل��جتما������كشف�خطورة�الو�اء�من�خالل��حت�اك�والتواصل�مع�الص�ني�ن



 -تايوان�نموذجا�– ���ظل�مستجدات�التنمية�املستدامة�)COVID-19(ا��د�من�جائحة�كورونا�دور�التكنولوجيا����
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تمكنت�من�بروز�ا�كأحد�البارز�ن����الصناعات��لك��ونيات����. سوى�الزراعة�ال����انت�البداية�للم��زة�1ثروات�باطنية

  (Agency, 2020)عامليا�����قتصاد،��22واملرتبة��2019مليار�دوالر�سنة��600فاق�الناتج�املح����العالم

� �بالديمقراطية�Audrey Tangتقول ��بت�ار�وعالقتھ �الناس: "حول �من �املز�د �مشاركة �مع �الديمقراطية وال�تزال�. تتحسن

املا�أن�ال��ك���ينصب�ع���إيجاد�أرضية�مش��كة�وخلق�ط-التكنولوجيا�الرقمية�واحدة�من�أفضل�الطرق�لتحس�ن�املشاركة�

   (Tang, 2019)". إجماع�ول�س�تقسيم

  !":'ال�أحد'أنت�...لتغي���ا��كومة�التقليدية،�ال��سأل�ملاذا�ال�يفعل�أحد�ذلك.. "g0vمجتمع�تكنولوجيا� 1.1.4

� ��18�� ��2014مارس �واملساءلة ��نفتاح �عدم ��س�ب �الوط�� �الغضب �من ���ظة �و�� �مئات�، �احتج �السياسة، �

�الص�ن �مع �التجار�ة �لسياساتھ �تايوان ��� �ا��اكم �ا��زب �تكر�س �ع�� �ا��امعات �طالب �من �معظم�م �الشباب، . الناشط�ن

تمخض�عنھ�إقامة�شراكة�ب�ن�ا���ومة�ومجتمع�التكنولوجيا،�إل�شاء�منصات�ع����ن��نت�ومبادرات�رقمية�أخرى،��سمح�

�و  �باق��اح �العادي�ن �السياسةللمواطن�ن �إصالحات ��� �رأ��م �امل�سلل�ن�. إبداء �من �مجموعة �مع �ا���ومة �توصلت حيث

"hackers "� �باسم �واملعروفة �املدنية، �العقلية �ذوي �g0v )gov-zero(2وامل��مج�ن ��ع�� �الذي �ال"، �مد�ي �تكنولوجيا  مجتمع

اركة����الشؤون�العامة�من��سفل�إ���ندعو�إ���شفافية�املعلومات�و�ناء�حلول�تقنية�للمواطن�ن�للمش. مركزي�من�تايوان

  .)/http://g0v.asiaموقع�". (�ع��

  )Presidential Hackathon(منصة��اكتون�الرئاسية� 2.1.4

ون�من�وتت�" 3Hackathon"،�وز�ر�ح�ومي�يركز�ع���التكنولوجيا�الرقمية،�اعتمدت�ع��Jaclyn Tsai،����2014د�سم���

�: "�لمت�ن ��ستكشافيةHack"و�"Marathonالسباق ��و�"ال��مجة ،"� �ال��مجية �تطو�ر�املشار�ع �إ�� ���دف ،�Softwareحدث

ألغراض��عليمية�أو�اجتماعية،�حيث�يجتمع�م��مجوا�ال�ومبيوتر�ومصمموا�الغرافيك�ومديروا�املشار�ع�لتبادل��ف�ار�و�راء�

���ا��قيقة��عمل�بھ�ك��يات�الشر�ات�العاملية�لتقييم�أدا��ا�" Hackathon"،��و�"بوعخالل�حدث�قد�تصل�مدتھ�يوما�أو�أس

  ". FacebookHackathon"وتحس�ن�خدما��ا��ال�سو�ق�و�بت�ارات�وغ���ا�مثل�

ممثل�ن�") تايوان��ف��اضية"ال����ع���( VTaiwan4تجمع�: The Plateforme Virtuel Taiwan (V-Taiwan) منصة 3.1.4

لقطاع�ن�العام�وا��اص�و�جتما���ملناقشة�حلول�السياسات�للمشكالت�ال���تتعلق����املقام��ول��قتصاد�الرق��،�من�ا

                                                            
أعادت���ا��شغيل��قتصاد�بدعم�التعليم�و�الرعاية�ال��ية�والتدر�ب�امل��،�وتتحول�إ����- مليار�دوالر�4لية�من�أمر��ا�بمساعد�ما–بإصالح��را�����1

�FOXCONN مرحلة�الصناعة�و�س�ثمار����رأس�املال�ال�شري����السبعينات�من�القرن�املا����فقط،�و��عتماد�ع���التكنولوجيا�املتقدمة،�أسست�شركة

،�-ا��اصة�با��واس�ب�املكت�ية�-أرسلت�تايوان�فر�ق�من�الباحث�ن�وا����اء�إ���الواليات�املتحدة��مر�كية،�لتعلم�تكنولوجيا�الدوائر�املت�املةو �1976عام�

و�� Intel,Samsungفمعا��ات��1992من�أج�زة�الكمبيوتر����العالم�عام��%70نمو�سر�ع�واخ��اعات�مستمرة�مكنت�تايوان�من�أن�ت�تج�لوحد�ا�أك���من�

Appelل�ا�من�صنع�شر�ات�تايوانية�بالتعاون�من�ك��ى�شر�ات�وادي�السيلي�ون�مع�مزايا�اليد�العاملة�الرخيصة�و�ضمان��ستقرار�إ���يومنا��ذا��.  
2�� �اق��ح �تم �حيث �وا���ومة، �املتظا�ر�ن �ب�ن �وسيطا �لعبت �ال�� �الشمس، �عباد �حركة ��� ��g0vتمثلت �من �يمكن �محايدة �منصة �ملختلف�بإ�شاء خالل�ا

  .املجتمعات�ع����ن��نت�تبادل��ف�ار�السياسية
3Presidential Hackathonبت�ار���� �إلظ�ار�ترك���ا�ع���البيانات�مفتوحة�املصدر،�واستخدام�البيانات،�وممارسة ���مبادرة�مصممة�ل���ومة�التايوانية

��جتماعية ��بت�ارات ��� �البالد �احتياجات ��س�. لتلبية �ا��ما����ع���ا���ومة���دف �حكمة �لتجميع �امليداني�ن �وا����اء �البيانات �أ��اب �ب�ن �التبادل يل

بالتطلع�إ���. �����اية�املطاف،��س���جا�دة�ل�سر�ع�تحس�ن�ا��دمات�العامة�وتحس�ن�فعالية�ا��دمات�ا���ومية. والصناعة�والقطاع�ن�العام�وا��اص

�واملسؤول� �ا���ومة �قادة �بمشاركة �تنفيذ�املستقبل، ��� �نن�� �أن �يمكننا �والتنفيذ، �القرصنة �وممارسات �املش��كة ��ق��احات ��� �واملواطن�ن �ا���ومي�ن ن

خالل��ذا�ا��دث،�ستقدم�ا���ومة�معلومات�م�شورة�مفتوحة�املصدر�أو�معلومات�مفيدة�محمية�حالًيا�ولكن�. �بت�ارات�ا���ومية�و�عز�ز�رفا�ية�الناس

أو�خدمات�مبتكرة�/ ���طلبات�رسمية�و���ع�ت�امل�املعلومات�من�عدد�من�املصادر�غ���ا���ومية�إلنتاج�أفضل�املمارسات،�و�يمكن�الوصول�إل��ا�بناء�ع

  )/https://presidential-hackathon.taiwan.gov.tw/enموقع�. (تفيد�ا��ميع����املجتمع
عرف�باسم���VTaiwanعتمد��4

ُ
لضمان�بقاء�مناقشات�السياسة�العامة�ال���تتم��ستعانة�بمصادر�خارجية��Pol.isجزئًيا�ع���أداة�رقمية�فر�دة�من�نوع�ا��

�. مدنية�والتوصل�إ���إجماع �Pol.isباستخدام ش�ل�حاسم،�ال��. �شر��عليق�حول�املوضوع�أو�السياسة�ال���تتم�مناقش��ا�vTaiwan،�يمكن�ألي�مشارك
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،�باالعتماد�ع���مز�ج�من�النقاش�ع����ن��نت�واملناقشات�املباشرة�مع�30قضية Taïwan،�عا��ت�2015منذ�بدايتھ�عام�

�ع���الرغم�من�أن�ا���ومة�ل�س. أ��اب�املص��ة ،�إال�أن�عمل�املجموعة�غالًبا�ما�vTwaiwanت�ملزمة�بإتباع�توصيات

�ملموسة �إجراءات �إ�� �. يؤدي �عام �القتصاد �جديدة �لوائح �وضع �حول �ا��مود �كسر ��� . 2018ساعدت

 )./https://vtaiwan.twموقع(

�Join. ،��ذه�املنصة�ال���تحتفظ���ا�ا���ومة�بال�امل����Joinعتمد�تايوان�أيًضا�ع���منصة�مشاركة�مدنية�أخرى��س

�ل��يوانات ��دو�ة �ووصفات �الشاغرة �الوظائف �ضرائب �مثل �الرق��، ��قتصاد �عن �خارجة �مسائل �بمئات�. �عا��
ً
مقارنة

ب�من�نصف�ما�يقر -مليون�زائر�فر�د��10.6ع���الو�ب��Join،�استضاف�موقع��vTaiwanالف�الذين�ناقشوا�مشكالت�ع���

  .2015منذ�أن�بدأ����عام�-س�ان�تايوان�

 )Steve Jobs 1955-2011(:�بت�ار�و�بداع��و�ما�يم���ما�ب�ن�القائد�والتا�ع. 5

تا�غ�مع��ت�عد�أن�أعلنت�تايوان�تقن�ن�أقنعة�الوجھ،�عمل. عززت��ذه�املواقع�التعاون����تطو�ر�أدوات�مل�افحة�الو�اء

خر�طة�رقمية��عتمد�ع���البيانات�من�السلطات���100جتماعي�ن�إلدارة�تطو�ر�منصة�ألك���من��ذا�املجتمع�من�املبتكر�ن�

  . ال��ية�لتوف���معلومات����الوقت�ا��قيقي�حول�توفر�لوازم�قناع�الوجھ�ع���تايوان

،�لكن�)ط�لم�فق130(توقع�ا��ميع،�أن�ت�ون�تايوان�ثا�ي�بؤرة�للو�اء�املستجد��عد�وو�ان�بحكم�قر��ا�من�الص�ن�

�الدول  �أقوى �عنھ ���زت �ما �وتحقق �املرض، �تف��� �جن��ا �الفائقة �التكنولوجيا �واستخدام ��سرعة �التعامل ��� بل�. الذ�اء

من�و�اء�محتمل�قادم�من�وو�ان�الص�نية،�لكن��2019حذرت�تايوان�املنظمة�العاملية�لل��ة����د�سم���بالعكس،�فقد�

�امل �مشارك��م �عدم �وقرروا �تجا�لو�ا �ا��ظ �طوارئ����العالم�لسوء �حالة �أول �أعلنت ��عد�أن �و�ذا �العالم، �با�� �مع علومة

وحضرت�السفر�ب�ل�وسائل�النقل�خاصة�مع�) السياحية The  Westerdam مثل�رفض�استقبال�سفينة(وأغلقت�ا��دود�

  .الص�ن

  )Albert Einstein 1955– 1879("�بداع،�عندما�يصبح�الذ�اء�نوع�من�املتعة.. "تقنيات�وإجراءات 1.5

،�ال���” QR Code”إحصاء�جميع�املسافر�ن�و�شف���م�عن�طر�ق�تقنية�حديثة�بناء�ع���البيانات�السابقة،�فقد�تم�

يوم،�ف�ل����اص�عل��م�م���ال�ود��14تو����فراد�الذين�تحر�وا�أو�سافروا�من�م�ان�إ���أخر�مع�ضبط�التار�خ��ل�

حل��م�ال��ية��نية،�و�و�ما�ال���استجابة�عند�جميع�املواطن�ن�بو����ا��اص���م،�ثم�يتلقون�رسالة�تفيد�مدى����يص

�ان�شار�الف��وس �ع�� �السيطرة �املسؤول�ن �ع�� �س�ل �مما �للتعليمات �فقد�. كب���لالمتثال �كب��ا �خطرا ��ش�لون �الذين أما

�ا� �ف��ة �طيلة �امل��ل ��� �بقا��م �لضمان �ع����واتف�م �ت�بع�م �وجرى �ا���ر�امل����، �قيد �الذين��.��روضعوا �يخص وفيما

�السلطات� �مراجعة �م��م �تطلب �املحمولة، ��واتف�م �ع�� �قص��ة �رسائل �يتلقون �العدوى، �ولو�ض�يال�لنقل �خطرا �ش�لون

  (laskawski, 2020, p. 2). املختصة�ال���تجري�ل�م�فحصا�ط���مجانيا

ظم�املناطق�املعرضة�لإلصابة،�����انت�تايوان�أول�الدول�ال���بدأت�بإجراء�اختبارات�الف��وس�وعمل�م���ع���مع

يناير�املا���،�فاإلضافة�إ���فحص�جميع�العائدين�من�ا��ارج�تم�فحص�بأثر�رج���للمر����الذين�تم��خطار�عن�إصاب��م�

�املس�شفيات ���الت �من �شديدة، �. بأنفلونزا �بأ�اديمية �الباحث�ن �من �فر�ق �" سي�ي�ا"وعمل
ً
�تطو�ر�أجساما �ع�� التايوانية

ديد�ا��مض�النووي،�الذي�ي�س�ب�بف��وس��ورونا،�وال�دف�من�ذلك��و�إنتاج�اختبار�سر�ع�جديد�لف��وس�مضادة،�لتح

  )2020غروي�،�( .دقيقة�فقط�من�إجرائھ��20ورونا،�تظ�ر�ن�يجتھ��عد�

                                                                                                                                                                                                            

�من�ذلك،�يمك��م�النقر�ع���. يمكن�للمستخدم�ن��خر�ن�الرد�مباشرة�ع����ذه�البيانات،�مما�يقلل�من�احتمال�التصيد�وإساءة��ستخدام
ً
أو�" موافق"بدال

  .����ل��عليق" غ���متأكد/ تمر�ر�"أو�" ال�يوافق"
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يناير�ألغت�تايوان�تأش��ة�دخول�السياح�من�وو�ان�وعملت��22مارس�تم�إعالن�ف��وس��ورونا�و�اء�عامليا��11يوم�

قامت�بمن�يضارب�ع���-دوالر�فقط�وحضرت�تصدير�ا�ا���ا��ارج���0.27توف���الكمامات�الواقية�ل�امل�مواطن��ا�بمبلغ�ع�

مالي�ن�����10اليوم�ووضعت�خطة�لرفع�ا�ا��� مالي�ن�كمامة�4ورفعت�طاق��ا��نتاجية�إ���-ألف�دوالر�167أسعار�ا�بتغر�مھ�

  )��2020ظة،�(.  Flattening the Curveخالل�ش�ر�واحد�فقط،�سطحت�املنح��

�بأسعار�ز�يدة� �الواقية �توف���الكمامات �تم �إذ ��لك��و�ي، �ال�سو�ق �عمليات ��� �املعلومات �تكنولوجيا �نظام وساعد

ع���الصيدليات�،�حيث��ان�يحق�ل�ل�مواطن�ا��صول�للمواطن�ن�باستعمال�بطاقة�التام�ن�الص���الوطنية�من�الصيدليات

� �حصة �ع�� �العرض��لك��ونية، �ألزمة �استغالل �أو�تجم�ر�أو�أي �مش�لة، �أي �دون �البطاقة �تلك �بموجب �أسبوعًيا معينة

  )2020نازي،�( .والطلب

��دف�ضمان�التوز�ع��فضل�وجعلھ�أك���مر�حة�ل��صول�ع���أقنعة�الوجھ�ملن�يفتقر�إ���الوقت�الذ�اب�إ���الصيدليات،�

� �مكتب �وتنفيذ�Tangعمل �لتصميم �املتاجر�الصغ��ة ��مع �املواطنون��eMask 2.0"1"نظام ��ستخدم �حيث ع����ن��نت،

� �ال��ية �أو�توصيل�ا�NHIبطاقا��م �الستالم�ا �ع����ن��نت �أقنعة �وحظت�. لطلب �ع���تايوان �فخًرا �التطبيقات ��ذه ولدت

�من��سفل�إ����ع��
ً
�فعاال

ً
  .بالثناء�من�جميع�ا���ات�ل�و��ا�حال

  

  ا��الصة. 6

تصادف�ظ�ور�حدث�ن�ل�ما�أ�مية�مختلفة�تماًما�خاصة�من�ناحية�القدرة�ال���تطرح�مش�ل������1987خ��،����عام�

 .ONUDI, 2016, p)و�ائية�القتصادية�او��زمات�� التفاوت�ب�ن�الدول�با��فاظ�ع���النمو�لف��ة�طو�لة�دون�انقطاع��س�ب�

�����ا�(16 �لف�م�العالقات�ال���تم �ا��مع�بي��ما �يجب�أن�يتم �ولكن ،�� �املتحمس�ن�للتكنولوجيا �ب�ن �ش�ل�-بمرور�الوقت

العوملة�بتداعيا��ا�اندمجا�فيما��عد�تحت�مف�وم�. (Diemer, 2012, p. 73) واملبادر�ن�للتنمية�املستدامة-أسا����امل�ندس�ن

ا��طط� ب��ع���العالم�بأسره،�ومنھ�تحول�السؤال��ل�من�املمكن�أن�نتعرض�الزمة؟�إ��،�م���ستقع��زمة؟�وما����التدا

�كث���من� ��� �والت�بؤ���ا �املعاشة �اليومية ���ياتنا �مالزمة �أصبحت ��زمات �باعتبار�أن �أزمة؟ �أي �ملواج�ة �الالزمة وال��امج

ومن��نا�أض���مف�وم�إدارة��زمات��ش���أنواع�ا�مق��ن�بالتطور�العل���والتقدم�التكنولو��،�من�طرف�القادة�. �وقات

�امل �وا���ومات ��حداث�واملنظر�ن �ملواج�ة �وعزم �حزم �ب�ل �القرارات �واتخاذ �ا��لول �وإيجاد �ل��روج �قائم، �كعلم ختلفة

 . السلبية�ب�ل�مسؤولية�أمام�املجتمع�و�فراد

�الصندوق  ��ش���.. فكر�خارج �بأسره �العالم �شلت �مفاجئة، �عاملية �و�ائية �أزمة ��� �بالك �فما �العادية، �ا��ياة ��� �ذا

أين�بادر���سان�بحلول�مبتكرة�من�رحم�املعاناة،��غية�تحقيق�... اعية،�ال��ية،�والسياسيةميادينھ��قتصادية،��جتم

  . التنمية��جتماعية���سانية،�واستخدام�التكنولوجيا�و������ا���دمتھ

  �ق��احات 1.6

  :من��ل�ما�سبق��ستخلص�التوصيات�التالية

  ف�و�إدراك�وجودي،�و� �الرق�� �التكنولو�� �إعطاء��عز�ز�التطور �من�الضروري �الطو�ل، �ع���املدى مسار�اس��اتي��

 .��مية�و�ولو�ة�القصوى�لھ،�و�ھ�إما�أن�ن�ون�أو�ال�ن�ون 

                                                            
تحتوي�املنصة�ع���أك���من�مائة�تطبيق��.”mask supply and demand information platform“منصة�بيانات�معلومات�العرض�والطلب�ع����قنعة��1

� �نظام �املد�ي �للمجتمع �الرقمية ��دوات �من �الوجھ،�"eMask 2.0"وغ���ا �قناع �عن �البحث �ع�� �املواطن�ن �ملساعدة �معلومات �ا��قيقي �الوقت ��� �تقدم ،

�خ �من �الصيدليات ��� ��قنعة �شراء �ثم �املخزون �الك��ونياومستو�ات �واملقيد �ا��صص �نظام �وفق ��سم �ع�� �القائم �التقن�ن �نظام �ال�سليم�. الل مع

ا��اص���م�بطاقات�أو�ش�ادات�املواطن�الرقمية�أو�من�خالل��NHIوالتوصيل�من�املتاجر�الصغ��ة��سمح��لية�لأل��اص�بالطلب�ع���املوقع�باستخدام�

  .NHIتطبيق�
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 �،تمام�باإلبداع��جتما��،�الذي�ي�تج�ثقافة�رقمية�من�شا��ا�خلق�عمل�تضام���ب�ن�أفراد�املجتمع�وا���ومات��

  .صب����صا���التنمية�املستدامةوالقضاء�ع���الو�اء�بأك���سرعة�ممكنة،�و�و�ما�ي

 .���يع�الذ�اء�الصنا���ودمجھ����ش���املجاالت،�خاصة�الرعاية�ال��ية�ل�شر�و���ص���وط���لدى����اص

 باستخدام�� �و�ذا �واملجتمع، �الدولة �مؤسسات �ب�ن �ال�وة �ع�� �للقضاء �ال�شاركية، �با��وكمة �أك�� ��تمام

  .التكنولوجيا�الرقمية

 لتدارك�التطور�العل���وعدم�تكرار��خطاء�السابقة)تايوان�مثال(تجارب�النا��ة��ستفادة�ونقل�ال�،. 

  آفاق�الدراسة 2.6

  ):ع���املدى�القر�ب(مستقبلية� التالية،�كدراسات و�ش�اليات موضوعنا��ذا،�نق��ح�املواضيع و�عد�معا��ة

 ع���الذ�اء�الصنا��؟�إ���أي�مدى��عتمد�الدول�العر�ية�واملغار�ية����اس��اتيجية�الصناعة 

 دور�تب���التكنولوجيا����ا��زائر�والدول�املغار�ية�للتموقع����عالم�ما��عد�ال�ورونا. 

 دور��بت�ارات�والتكنولوجيا����تحس�ن�النظام�الص���العمومي. 

 دور�الذ�اء�الصنا������بناء�املواطن�الرق���و�شر�الو���الص��. 
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