
 

 التقرير الختامي  
 :حول التفاعلية ندوةلل

 المنظومة  رسم إعادة في تأثيرها ومدى  كورونا، ازمة في  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  دور“
 " العمل سوق  على وانعكاساتها الرقمية، االقتصادية 

 2020أيلول  – / سبتمبر   9 الموافق 
 

 :تقديم

 كو ونا في وس جائحة رداعيات  ورحليل  صتتتتد  في الع بية العال انظاة لجهود  استتتترا ا ا   -

 الانظاة عقدت  الع بي الوطن في والعاال العال قطاع على الاؤث ة العواال كافة  على الاستترجد 

 في الثالثة اإلنراج أط اف عن ااثلين(  81) وباشتا كة  "زووم رطبيق "    عب  الرفاعلية الندوة هذه

 الخب اء ان عتدد  عن فضتتتتتال النتدوة، باوضتتتتتوع الاعنيتة األط اف ان وعتدد  الع بي، الوطن

 .الارخصصين

 اقرصتاد   كود  في ررستب   نأ الا جح ان الجائحة هذه نأ العالم في االقرصتاد  خب اء ي ى حيث   -

 على نهاأ الإ فادحة، وخستتتائ  ادا ة لرأثي ات  الرقليد  الرجا   الناوذج ورع ض  .الدول  لاعظم

 .ال قاية الركنولوجية الرقنية على يعراد  جديد  اقرصاد  ناوذج رب ز اآلخ  الجان  

 االفتتاحية:الجلسة 

الندوة الرفاعلية في راام الستتاعة الحادية عشتت ة صتتباحا ان يوم األ بعاء الاوافق هذه  افررحت اعاال  

 الادي  العام لانظاة العال –األستتراذ فايز علي الاطي      اعاليبكلاة ان    2020أيلول  –ستتبراب   9

فيها بالستادة الاشتا كين وأشتا  فيها الى انو لوال الركنولوجيا ورطو  وستائل االرصتال   ح    الع بية

هذه الى أهاية اوضتتوع    في كلاروالرواصتتل وعقد هذه األنشتتطة الاخرلفة ، كاا أشتتا     استترطعنالاا  

كو ونا    جائحةدو  ركنولوجيا الاعلواات واالرصتال في ظل  دوة والذى يرناول بالشت   والرفصتيل  نال

في ظتل الجتائحتة في الحفتاظ على الرواصتتتتتل بين    افقتد لعبتت دو ا كبي ،    الع بيعلى ستتتتتوم العاتل 

، وستاهات في إزالة العديد ان العوائق الري رحول دون فقد جديدة ان العال   اأنااط  البشت  وك ستت  

 هتذهفي ق اءة اثتل  ن انظاتة العاتل الع بيتة ستتتتتبتاقتة  إاليتو وأوضتتتتتح اعتبعض العتاالين لوظتائفهم ،  

الادي  العام     وان أحدثها  اا جاء في رق يصتتتتدا رها  إليها في العديد ان  إشتتتتا ت  أالرحوالت الري  

"  الرحوالت واستتتتا ات الرقدم  :  أستتتتوام العال حول " ديناايكية    الع بيلاؤرا  العال  45للدو ة  

" الثو ة الصتتتتتنتاعيتة ال ابعتة " توفى الخرتام    الركنولوجيحيتث رنتاول القوة الازدوجتة للعولاتة والرقتدم  

 تالع بيط اف اإلنراج الثالثة في الوطن أرخدم النجا  لهذا النشاط والخ وج بروصيات   اعاليورانى  

 رئيسين: الندوة عرض محورين تناولت :المحاور



 

 سوم  على  كو ونا  في وس  رداعيات  اواجهة  في  واالرصال  الاعلواات  ركنولوجيا دو    األول: لمحور  ا

الركنولوجي    راذ تتأس- تتتشحيبالدكرو  احاد    السيد   وقداو   العالت جااعة زايد  -اساعد بكلية االبركا  

رناول فيو القطاعات والوظائف الارض  ة ان رداعيات  دولة االاا ات الع بية الارحدة ،    – بأبو ظبي  

الجديدة    ع ج على األنااطوزاة كو ونا وكذلك القطاعات الاسرفيدة ان هذا الفي وس ع بيا وعالايا،  أ

نعكاسات جائحة كو ونا ورأثي ارها على  إل نرهى بالش   والرفصيل  أ ن  أالى    ال قاي للعال والرحول  

 ت الع بي سوم العال 

 االقرصادية الانظواة خ يطة  سم في واالرصال الاعلواات  ركنولوجيا رأثي  ادى  :الثاني لمحور  ا

خبي  اول و ئيس لجنة    -الدكرو  فيصل الاناو السيد  وقداو    العال سوم على  وانعكاسارها الجديدة

الرغيي ات الري  رناول فيو بالش   والرحليل    بدولة الكويت     - بالاعهد الرخطيط الع بي البحوث والنش   

ط أت على الانظواة االقرصادية في ظل اقرصاد الاع فة ان رغيي  لطبيعة الوظائف ورغيي  لطبيعة  

ثم ع ج على  ،  الرغيي ات الري ط أت على شكل سوم العال الع بي    ، وكذلكاألنشطة االقرصادية  

بالثو ة   خرم  ان  الى  والجديدة  القدياة  االقرصادات  خصائص  بين  والف م  الاسرقبلية  العال  أسوام 

قدم رجا   الدول الارقداة في هذا الاجال اثل سنغافو ة  كاا  الصناعية ال ابعة ووظائف الاسرقبل  

 ت ن والهند وكو يا الجنوبية والصي 

حيث قدم كل الشك   السك ري  العام لالرحاد العام لعاال الكويت    –السيد /احاد الع ادة    مداخلة** 

  الع بي في الوطن الثالثة على الجهود الاايزة لصالح اط اف اإلنراج لانظاة العال الع بية والرقدي  

هم القضايا الاط وحة على الساحة العاالية  أسلطت الضوء على  في ظل انرشا  في وس كو ونا حيث  

ن الا حلة القاداة ررطل   إ لى  إوأشا   ،  وكانت لصيقة وق يبة اع االرحادات العاالية  الع بية والدولية  

ن ا حلة اا بعد انرهاء كو ونا سركون  إالعاالية اع انظاة العال الع بية و االرحادات رضاف  الجهود 

 والعاال وخصوصا الثو ة الصناعية ال ابعة ت صعبة على سوم العال 

 التوصيات الختامية 

العاتتل علتتى الرنويتتع االقرصتتاد  الاوجتتو نحتتو األنشتتطة الرقنيتتة والرتتي ياكتتن اتتن خاللهتتا  -1

 خلق ف ص عالت 

الروعيتتتة بأهايتتتة ختتتداات الحكواتتتة اإللكر ونيتتتة ووضتتتع إطتتتا  عاتتتل لتتتدعم ورحفيتتتز  -2

 الانطقةتاسرخدام الخداات اإللكر ونية في 

رحتتتديث السياستتتات الوطنيتتتة الحاليتتتة والرأكيتتتد علتتتى دو هتتتا فتتتي عاليتتتة الرنايتتتة   -3

االقرصتتادية واالجرااعيتتة، اتتع الر كيتتز علتتى الاحرتتوى ال قاتتي الع بتتي واالستترثاا  فتتي 

 اإلبداع و يادة األعاالت



 

دعتتم البنيتتة الرحريتتة الركنولوجيتتة والاعلوااريتتة والروستتع فتتي رأستتيس ا اكتتز رد يبيتتة  -4

ستتتائل ركنولوجيتتتا الاعلواتتتات واالرصتتتاالت الارقداتتتة اتتتع الر كيتتتز علتتتى اهتتتن علتتتى و

 اعينة ثبرت أهايرها اثناء الجائحةت

اعراتتتاد استتتر اريجية كاالتتتة للرحتتتول ال قاتتتي واد اج العاتتتل فيهتتتا بالرتتتد ي  لنصتتتل  -5

بالعنصتتت  البشتتت ى التتتى اعلتتتى استتترويات الجاهزيتتتة إلدا ة ورستتتيي  العاليتتتات ال قايتتتة 

 الاهن واخرلف الاؤسساتتفي كافة 

رحقيتتتق الرتتتوازن بتتتين ثتتتالث ضتتت و ات ركنولوجيتتتة: الضتتت و ات الالحتتتة للرطتتتو   -6

ال قاتتي، اكافحتتة الرهديتتدات األانيتتة ال قايتتة، الحفتتاظ علتتى دياواتتة ستتي  العاتتل علتتى 

 األنظاة والشبكات الاعقدة بكفاءةت

العتت ء  رفاعتتل اؤسستتات القطتتاع الختتاص نحتتو رعزيتتز الاستتئولية الاجراعيتتة لرخفيتتف -7

علتتى العاتتال فتتي اواجهتتة االزاتتات والكتتوا ث اتتن ختتالل انشتتاء صتتناديق ركافليتتة ودعتتم 

 اجو هم الوظيفية ورجن  رس يحهم وانهاء خداارهمت

ضتتت و ة االستتترا ا  برجديتتتد ورحستتتين أنظاتتتة الاعلواتتتات الارعلقتتتة بأستتتوام العاتتتل  -8

 ف وضتتاان رتتوفي  اعلواتتات ستتوم العاتتل علتتى نطتتام واستتع يستتهل استترخدااو والرعتت

 عليو ان قبل أصحا  العال والباحثين عن عالت

رعزيتتتز وبنتتتاء القتتتد ات البشتتت ية فتتتي اجتتتال استتترخدام الرقنيتتتة والركنولوجيتتتا ونظتتتم  -9

 االرصاالت الحديثة بشكل أكب  ان حيث الكفاءة والفعاليةت 

رعزيتتز ثقافتتة الحاجتتة التتى االبتتداع واالبركتتا  والرايتتز الركنولتتوجي، ورحفيتتز ال يتتاديين  -10

 وخلق الف ص في ظل االزاة الحالية القرناص 

 

 

 

 

 

 

 رباب


