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 المقدمة 

 العامة الفاعلة الجهات  بينوتسّجل تطّوًرا منذ فترة ليست بقصيرة، وتمحو بطريقها الحدود  تبرز الرقمنة

مروًرا بتقنيات التعليم، ونتائج المشتريات  اإللكترونية،والحوكمة بدًءا بالحكومة  والخاصة فتتداخل مسؤولّياتها،
 فإن ذلك، ومع .العام العمل في القطاع أماكن في البشرية الموارد  البنى التحتية، وصواًل الى ومراقبة العامة،

على هذه الوتيرة   يستمر أن المرجح العالم، ومن أنحاء جميع في مثيل له يسبق لم بشكل يتسارع الرقمي التحول
 القطاع موازنات  على ضغوطاً  كوفيد، الذي سيضع أعقاب جائحة في المتوقع االقتصادي في ظل االنكماش

 .المقبلة للسنوات  العام
 

االنفاق   خفض عملية  العالم، بتسريع أنحاء جميع في ظل هذه الظروف، يكمن الخطر في قيام الحكومات في
 جودة ذات  عامة خدمات  لتوفير التغيرات  هذه والخصخصة، بداًل من استخدام خارجية، مصادروالتلزيم الى 

المستهلكين والعاملين. يجب أن نسأل   حساب  على جديدة تقنيات  أفضل وأكثر شمولية، كما أّنها ستعتمد 
يمكن صياغة مواجهتنا   كيف كيف يمكن أن نواجه هذا الواقع؟ ال بل أنفسنا، كعاملين في القطاع العام،

 وتحديد أطرها؟  
 شأنها من التي المطالب  من متماسكة مجموعة لبناء الالزمة الرئيسية األفكار بعض  التدريبية المواد  هذه ستوّفر

 تعكس األسباب الكامنة وراء اعتماد هذه التقنيات المربكة. حول العامة السلطات  لمساءلة العمال تمكين

ورشة  بكل  قبل المشاركة ومن المفيد أن يقوم المتدربون بقراءتها سنقوم بتنظيمها، التي العمل ورش الفصول
العامة، كما  الخدمات  في الرئيسية الرقمية التحوالت  بعض  حول عاّمة نظرة األول الفصل يقّدم .من ورش العمل

الثاني، فيقدم نظرة معّمقة حول   ما الفصلأللمواجهة. يمكن للمنظمات النقابية أن تستعين بها  يقّدم اقتراحات 
 العامة والخدمات  العمال، والديمقراطية حقوق  على وتأثيرها والخوارزميات، البيانات  أي الرقمية، األنظمة جوهر

التي يمكن للنقابات أن   واألساليب  نظر في النماذجي يذ ال الثالث  الجيدة. ونختتم مع الفصلذات النوعية 
بياناتهم، كما تضمن الشراكة في بناء األنظمة  العمال في حماية  حقوق  تضمن قوية تعتمدها لبناء استجابة

 مال.الخوارزمية واألدوات الرقمية التي يمكن للنقابات االستفادة منها إلعالء صوت الع
  



 العامة  الخدمات  رقمنة :األول الفصل

 والمهارات  والوظائف، التوظيف، على عملية التأثير

 العمل أسواق لحماية مواجهتها للنقابات  يمكن وكيف الرقمية األنظمة ماهية في التالية الفصول في نتعمق أن قبل

 والمهارات، والوظائف، ،العامة الخدمات  على الرقمنة تأثير الفصل هذا في سنتناول والشاملة، المتنوعة

  .مختلفة بطريقة ولكن - العمال واستقاللية
والسعي وراء التدريب المتقن   ،التي طرأت عليها التغيرات  أو الوظائف فقدان إحصائيات  على التركيز من بدالً 

األساطير واإلشارة   فضح على سنرّكز (،STEM)والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا العلوم في متخّصصينلل
 .بهدف إدراجها في أجندة العمل النقابي واالستفادة منها ، وذلكالى الثغرات في الخطابات المؤيدة للرقمنة

 كما أننا سنستفيد، خالل  .محددة إقليمية تطورات  إلى باإلضافة العالمية الحاصلة التطورات  على سنقوم بالتركيز

النقابي للخدمات  الرقمنة: الدليل التقرير:  في الواردة والتوصيات  ألمثلةا من العمل، أو سبق واستفدنا، ورش
 . من المفيد أن يقوم المتدربون بتصّفح هذا التقرير طوال فترة الدورة التدريبية. العامة، والعمل والعمال

في مختلف قطاعات االتحاد الدولي  الرقمنة تأثيرات  حول المفّصلة المعلومات  من مزيد  على العثور ويمكن
 :ره التاليةتقاري في للخدمات العامة والمواضيع التي يعالجها

 للسلطة الخاصة  : التنازل عن المصلحة العامةلتكنولوجيا الكبرى الشركات اقواعد التجارة الرقمية و  .1
 : من منظور عّمالي الرقمنة والخدمات العامة .2

 

 عامة لمحة  – العربية والدول أفريقيا الرقمنة في

 في المائة 50 يزداد عدد السكان فيها بنسبة أن المتوقع ومن .العالم في األسرع النمو السكاني تشهد إفريقيا

من   أكثر إلى في يومنا هذا، شخص  مليار 1.2 من سيرتفع العدد  حيث  القادمة، عاًما عشر الثمانية خالل تقريًبا
 العالمي السكاني النمو نصف نمًوا سكانًيا يوازي تقريًبا ستشهد إفريقيا الواقع، في .2035 عام في مليار 1.8

يتزايد عدد القوى العاملة   .2100 عام في العالم في من القوى العاملة في المائة42 و المقبلين، العقدين خالل
قبة  المل بشكل سريع، بينما ي َسجَّل تراجٌع في عدد الوظائف الحالية. وأشارت مؤخًرا السيدة نشيمونيا هاموكوما

إفريقيا،   جنوب  في (Harambee)في مؤسسة هارنبي  الشباب"  مسؤولة برنامج "تكثيف توظيف(، وهي Chipoبـ)
متوّفر   سنوًيا، )الفيديو شاب  مليون  من القوى العاملة الجنوب أفريقية من فئة الشباب بأكثرالى ازدياد عدد 

https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/digital-trade-rules-and-big-tech-surrendering-public-good-to-private-power?id=10825&lang=en
https://publicservices.international/resources/publications/digitalization-and-public-services-a-labour-perspective?id=10382&lang=en


 يمكنهم أفريقيا سكان من فقط  في المائة  18(، في حين أن معّدل  https://youtu.be/mNIAj6r6_L8على الرابط  

 وجود  من الرغم على بالشبكة، متصلة أسر 10هناك أسرة واحدة من أصل  اإلنترنت. الحصول على خدمة

مليون   19في غانا الى  خليوي ال الهاتف خدمات  في  يصل عدد المشتركين .المناطق بين واسعة اختالفات 
 في المائة في 44 وهي نسبة تفوق بدرجات المعّدل البالغ عدد السكان، من المائة في   67 يعادل ما أي مشترك،

 عام  في المائة في  2من اإلنترنت  إلى بارتفاع نسبة الوصول  خليوي الصحراء. ساهم الهاتف ال جنوب  أفريقيا

 في اإلنترنت  إلى نسبة الوصول أن إلى التقارير بعض  تشير .اليوم السكان من  في المائة 45 إلى  2005

 يستخدم الكينيون  في المائة؛  30حيث تبلغ  الريف بسكان مقارنة في المائة  70تبلغ   الحضرية المناطق

 الصادرة اإلحصاءات  آلخر  في المائة وفًقا 90 اإلنترنت الى انتشار قياسية حيث تصل نسبة بأرقام اإلنترنت 

ّجَل ارتفاٌع ملحوٌظ منذ شهر أيلول/ الكينية،  هيئة االتصاالت  عن  في المائة 14.3بلغ  2017سبتمبر  وقد س 

مليون مستخدم، ال سّيما   51.1مليون إلى  45.4زاد عدد مستخدمي اإلنترنت من   .السابقة بالسنوات  مقارنة
 ، التي القت رواًجا واسع النطاق.خليوي عبر الهاتف البفضل خدمة اإلنترنت 

 
 التوسع المجّزأ للرقمنة 

 :التحديات، منها من العديد  حالًيا إفريقيا تواجه الرقمنة في
 المتاحة  اإلنترنت  بطء سرعة (1
 والطاقة استقرار الكهرباء عدم (2
  نخفاض تغطية اإلنترنت ا (3
  التي يتم تشغيلها عبر اإلنترنت  خليوي ال الهاتف خدمات  إلى الوصول انخفاض  (4
 خليوي الهاتف ال بيانات  تكاليف ارتفاع (5
 منصات التواصل إغالق التي تشمل االجتماعي، التواصل وسائل في الحكومات  تدّخل (6

 .األمنية بحجة التهديدات  االجتماعي
 االجتماعي  التواصل منصات  استخدام على الضرائب  (7

 
 واإلدارات  الرقمنة. وتستعين الوزارات  إلى تتحول العامة الخدمات  وإدارات  بدأت بعض قطاعات  ذلك، ومع

 :معينة خدمات  في قليمية بالرقمنةاإلالحكومية  والوكاالت 
 .االنتخابية اللجان قبل من البيومتري  الناخبين تسجيل (1
 البيومترية  الوطنية الهوية بطاقات  إصدار (2

https://youtu.be/mNIAj6r6_L8


التجارية، تسجيل (3 السفر، والمواطن الشركات  )جوازات   التأشيرة، طلب  اإللكتروني 

 والوفيات، وغيرها...(  الوالدات  تسجيل
 اإليرادات.  وتحصيل األصول السترداد  الدوائر المالية  مبادرة (4
 القضائية.  الدوائر قبل من القضايا إلدارة إلكتروني نظام - اإللكترونية العدالة (5
 .القيادة لرخصة إلكتروني تطبيق (6
 وغيرها من (UBER, BOLT, AIRBNBخدمات المنصات مثل أوبر، وبولت وآربنبي ) (7

 .  المنصات 
 إلنشاء نظام إلكتروني  -   GPS  –منصة النظام العالمي لتحديد المواقع في غانا   (8

 .لعناوين المقيمين في غانا
  خليوي ال الهاتف عبر االتصاالت لتحويل األموال شركات  خدمات  (9

م (10 مشتركة  مراقبة  )منصة  تصميم   وزارة إشراف تحت (  Kelni GVGن 

االتصاالت  عائدات  لرصد   غانا  في  االتصاالت  شركات  بها  المكّلفة   الضرائب 

  والتحقق منها. 
 ريادة وتطوير الرقمي االبتكار تعزيز" هو أهدافه أحد  - الرقمي أكرا مركز (11

 مجال في  والتطوير البحث  وبرامج  األعمال تصميم  خالل  من  الرقمية األعمال 
 ."واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا

 اإللكتروني  التعلم (12
 الخاصة، تكون البرامج مملوكة من الشركات  عندما والخاص  العام القطاعين بين تعتمد الرقمنة على الشراكات 

 من خالل كل هذه البرامج في متناول الجميع.  المستخرجة وتصبح البيانات 
 

 إفريقيا في منطقة الشرق األوسط وشمال 
 وشمال األوسط الشرق  بلدان الخالية من النزاعات في المناطق في الشباب  تصل نسبة البطالة في صفوف

 ،في المائة( 35) مائة(، والسعوديةفي ال 35في المائة(، وتونس ) 37األردن ) في  معدالتها أعلى إفريقيا الى
 للدراسات  اإليطالي للمعهد  المنطقة. وفًقا أنحاء جميع في للشباب  االقتصادي انتشار التهميش  إلى يشير ما

 - منه واالستفادة - الرقمي االقتصاد  في االنخراط إلى يسعون  الذين الشباب  معظم إن (،ISPIالدولية) السياسية

  .العالم من أخرى  أجزاء في الجّيدةمكانات المادّية واإل العالية المهارات  ذوي  من نظرائهم  مع للتنافس يكافحون 
 على عالوة .المنافسة  أنها تساهم أيًضا في ازدياد إال  على خلق الفرص، الرقمية التكنولوجيا في حين تساعد 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.NE.ZS?locations=JO-TN-SA
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/how-will-digitalisation-affect-youth-employment-mena-30264


 على قدرتهم بحكم الفرص، وذلك هذه من لالستفادة استعداًدا أكبر من غيرهم الشباب  يملك بعض  ذلك،

 إليهما يحتاجون  اللذين والدعم اإلرشاد  وتلقي مهاراتهم، وتطوير واسع، نترنت على نطاقاإل شبكات  إلى الوصول

 لصالح ،يمكن أن تؤدي التكنولوجيا الرقمية إلى تفاقم عدم المساواة القائمةلذا،   النجاح في هذا المجال. لتحقيق

مكانية  إتتمتع ب وقلة ح الفضاء الرقمي، القادر على تصف  المتعلم والشباب  المتصلة بالشبكة، الحضرية المراكز
 والقادرين على الوصول الى الخدمة. واألثرياء المتعلمين قارب واأل األصدقاء شبكات  التواصل مع

 سد  إفريقيا، إلى وشمال األوسط الشرق  منطقة في للتدريب على المهارات الرقميةيهدف برنامج الشباب 

رساء الشراكات مقابل  إالواعدة و  التكنولوجيا صف بأنه "يطّبق معادلة قوةُ  المهارات، والذي و في الفجوات 
 دعم على القائمة الواعدة البرامج تعتبر بمثابة حلول عشرة إلى الناشئة". ويشير ةالشبابي  العاملة القوى  إمكانات 

 .إفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة في للشباب  الكريم والعمل الجيد  التعليم إلى الوصول
يمكن  العراق مثاًل،  في :إفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة في للنظر ملفتة الجنسين بين وتعتبر الالمساواة 

 الرجال؛ وتنتشر األمية من في المائة98 بـ مقارنة اإلنترنت، إلى خدمة النفاذ  النساء من في المائة فقط 51لـ

 وفقاً  ذلك، على (. عالوة2020األمم المتحدة المسنات ) خاصة في صفوف بشكل عام( )واألمية الرقمية

 الشرق  منطقة في العامالت   في المائة من النساء  62  ،لمنظمة المرأة في العمل غير الرسمي: العولمة والتنظيم

 الستخدام المتوقع االنتشار هذه النسبة مع ترتفع وقد  يعملن في القطاع غير الرسمي؛ إفريقيا وشمال األوسط

 .العالم  أنحاء جميع في الرقمنة
 مليار 171 مجموعه ما إفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة في المؤسسات  تنفق أن  المحّللون  يتوقع ذلك، ومع

 .كوفيد  قبل ما تجاوًزا لمستويات  مر الذي سيشّكلاأل ، 2021عام  في المعلومات  تكنولوجيا على دوالر
 
 ، وأنظمة2021الذكية  دبي و" بعد، عن العمل تأشيرات  "مثل مشاريع إطالق تم ،2021عام من األول الربع في"

 ." المنطقة االستثمارات الى تعزيز استخدام التكنولوجيا في هذه تؤّدي أن المتوقع أخرى. ومن سياسية اقتصادية
 

  Gartnerفي  المتميزة األبحاث  رئيس نائب  ،جون ديفيد لوفلوك -1
 

العاملة وتنظيم   لقوى  الخاصة مثال بتوزيع  البرمجيات  نمًوا في ، أعلىGartnerلشركة  وفًقا العام، سيشهد هذا
وسيطال هذا النمو   ويشكل فيها العمل عن بعد الحافز األساسي. في المائة.14.5 نسبة  يصل الى عملها،

رائدة   شركة وهي بسوس،إ شركة المقبلين. تعتقد  العامين خالل اإلحصائيات  وأجهزة أنظمة مثل قطاعات  أيًضا

https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2020/02/BBVA-OpenMind-book-2020-Work-in-the-Age-of-Data.pdf
https://nlgedtech.com/main-stage-solutions
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/04/impact%20of%20covid%20on%20gender%20equality%20-%20policy%20brief.pdf?la=en&vs=4414
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/04/impact%20of%20covid%20on%20gender%20equality%20-%20policy%20brief.pdf?la=en&vs=4414
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/04/impact%20of%20covid%20on%20gender%20equality%20-%20policy%20brief.pdf?la=en&vs=4414
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/04/impact%20of%20covid%20on%20gender%20equality%20-%20policy%20brief.pdf?la=en&vs=4414
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/04/impact%20of%20covid%20on%20gender%20equality%20-%20policy%20brief.pdf?la=en&vs=4414
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/04/impact%20of%20covid%20on%20gender%20equality%20-%20policy%20brief.pdf?la=en&vs=4414
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/files/Women%20and%20Men%20in%20the%20Informal%20Economy%20-%20A%20Statistical%20Brief%20-%20for%20web.pdf
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/files/Women%20and%20Men%20in%20the%20Informal%20Economy%20-%20A%20Statistical%20Brief%20-%20for%20web.pdf
https://www.itp.net/business/97553-gartner-rapid-digitalisation-mena-IT-market-171-billion-boost
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-03-23-gartner-forecasts-worldwide-social-software-and-collaboration-market-to-grow-17-percent-in-2021


في المائة من الشركات في األردن تفكر في تغيير أنماط العمل في مرحلة ما  80 أن السوق، إحصائيات في 
 .العمل الرقميفي المائة منها الى تكثيف  56بعد كوفيد، وتخطط 

 
 االستعمار الرقمي 

العام.   التمويل نقص الدعم في من يعاني والذي المجّزأ الرقمي التوسع هذا األجنبية التكنولوجيا شركات  تستغل
 ةخليويال المتقدم. وتمكنت قطاعات الهواتف العالم في عام 100 استمر لمدة تسلسلًيا تطوًرا الرقمنة شهدت  لقد 

في  األساسية في هذه الدول. التحتية ىالبن واإلنترنت من نمو مستفيدة من االستثمارات في  الذكية والهواتف
وفي معظم الحاالت بتمويل من الشركات  ، التكنولوجيا الالسلكيةمباشرة الى  النامية مقابل ذلك، انتقلت البلدان

والصين:   المتحدة الواليات  في الكبرى  التكنولوجيا شركات  أساسي بشكل االستثمارات  الخاصة. وت َنفّ ذ هذه
اجمالي   على ثلثيAlibaba وTencent وFacebook وGoogle و  Amazonو  Apple تليها ، Microsoftتسيطر 

 .والمجتمعات  األسواق على تهيمن عظمى الرقمية، لتصبح قوى  في المنصات  العالمية السوق  استثمارات 
 التكنولوجيا شركات  تتيح حيث  الحديث  العصر في العالمي"  الجنوب  نحو التدافع" "الرقمي االستعمار"ويقصد بـ

 المستفيدين من الخدمة، وتحليلها بيانات  عالية، بالتزامن مع استخراج بتكلفة اإلنترنت  إلى الوصول الكبرى 

 التكنولوجيا مية للزبائن. تستخدم شركات من خالل التصرف بالبيانات االس الربح أجل تحقيق من وامتالكها

 .المستغلة، بحجة تقديم المساعدة غير البيانات  إلى للوصول ومواردها قوتها الكبرى 
  - Facebook Free Basicsفايسبوك بتطبيق  لشركة التنفيذي ،أشاد مارك زوكنبرغ، الرئيس المثال سبيل على
 نحو األولى الخطوة"واعتبره    -شركة فايسبوك  أنشأته الكترونيةوالمنصة  خليوي عبر الهاتف ال تطبيق وهو

 منهم الكثير يعيش في استخدام اإلنترنت، الناس من الجريئة في تمكين الماليين لخطته  الرقمية" نظًرا المساواة 

 والمعلومات  والطقس األخبار، مثل األساسية الخدمات  من متنوعة مجموعة مجاناً  يوّفر النامية. البلدان في

الطابع   يّدعي فايسبوك حين في ضافة الى الفايسبوك.باإل عن وظائف شاغرة، بالطبع ، وإعالنات  الصحية
أنه يستخدم النموذج   إال نترنت،القادرة على االتصال اإل  غير الريفية المجتمعات  الخيري لهذه الخدمة وتستهدف

التواصل العديد من الناس الى استخدامها،  من "المجانية"العينة  هذه التجاري المتبع في تسويق العقاقير: تحفز
 إليها الوصول مما يؤدي الى ازدياد كبير في عدد البيانات الشخصية لدى شركة فايسبوك، والتي تملك حق

 .حصري  بشكل فيها والتحكم
   29 في متاحة Free Basics كانت  ، 2020يونيو إفريقيا. وفي  أنحاء جميع في بسرعة  Free Basics انتشرت 

نوثياس   توسان دكتورال عّلق(.  2020الديمقراطية في إفريقيا حالًيا في ثالثة منها ) متوفرة تعد  ولم أفريقية، دولة
 قامت شركة فايسبوك بتغيير الهند، في Free Basics حظر في النشطاء في مجال الرقمنة نجح أن انه بعد 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-05/ipsos_-_c19_impact_series_-_smes_edition_-_pr_-_en_0.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-05/ipsos_-_c19_impact_series_-_smes_edition_-_pr_-_en_0.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2017.1408403
http://democracyinafrica.org/facebook_scramble_africa/
http://democracyinafrica.org/facebook_scramble_africa/
http://democracyinafrica.org/facebook_scramble_africa/
http://democracyinafrica.org/facebook_scramble_africa/


باالستفادة من السياسات القمعية التي    محاربتهم، قامت شركة فايسبوك من إفريقيا. فبدالً  ستراتيجيتها فيا
مواقع اإلنترنت،   )إغالق الرقمية، الحريات  تنتهجها العديد من الحكومات في جميع أنحاء القارة األفريقية لقمع

 تنتهك التي لكترونياإل األمنبالخاصة  وسن القوانين االجتماعي، التواصل فرض ضرائب على وسائل

 من النشطاء الى فيها  زبعت استراتيجية تنحاواتّ  .المدونين( واعتقال عبير،الت وتتعدى على حرية الخصوصية

معارضة   أقوى  على قضت فايسبوك وهكذا اإلنترنت. إلى الوصول خاللها من يمكنهم بوسائل تزويدهم خالل
والتهديدات التي  الرقمية والمراقبة وقدمت لهم البديل الذي يحميهم من القمع قادها النشطاء في مجال الرقمنة

الحكومات ضدهم. بطبيعة الحال ان الوصول الى المزيد من البيانات والحق في التحّكم بها يشكل   تقودها
 المكسب الحقيقي لشركة فايسبوك. 

 للديمقراطية تهديًدا يمثل كون شركات أجنبية، ما ت غالًبا  والتي الخاصة الشركات  لصالح البيانات  استخراج إن

 .ومواطنيها األفريقية البلدانعلى حساب  يكون غالبا رقمي ويؤدي الى تحول على المدى الطويل إفريقيا في
 

 األساطير فضح

وتكرارها.  واألساطير  الروايات  من خالل قيام الشركات الخاصة بنشر مجموعة من  الراهنة الترويج للحالة يتم
 خالل ومواجهتها من تفكيكها من نتمكن حتى األساطير، هذه على نقدية التالي سنقوم بإلقاء نظرة وفي القسم

 .النقابي العمل
 

 صوات الى كل األ صغاءاإل

 مستقبل"األطراف تقريًبا تضع في صميم أولوياتها مسألة   المتعددة الحكومية المنظمات  جميع أن من الرغم على

 على هذا المستقبل تأثير على الدولية كانت الوحيدة التي رّكزت )وبشكل جزئي( العمل منظمة أن ، إال"العمل

 تتطّرق  للدراسة، وغالًبا ما موضوًعا العمال العمال حيث يصبح على التأثير اآلخر عن البعض  العمال. يتحدث 

 ذاتها. الوظائف ونادًرا ما تقوم بتحليل األتمتة بحد  على األتمتة الى عواقب  الدراسات  هذه
 الوعي. رسم سياسات المناصرة وزيادة في هذا الفراغ دون سواها ملء والعالمية واإلقليمية الوطنية النقابات  على

 
العمل الرقمي بالتركيز على   و مستقبالت( العمل )أو النقاشات الحاصلة حول مستقبل ال تقوم لذلك، ونتيجة
 لتشمل الجماعية رقعة المفاوضة وضرورة توسيع حماية البيانات، وحقوق  المساواة، ذلك في بما العمال، حقوق 

  الرقميةـ إضافة الى ذلك، في حين يقوم البعض من البشرة الملونة نساًء ورجااًل بإجراء البحوث  القضايا
 .المتميز األبيض  الرجل وتنفيذ األنشطة، إال أنه يتم الترويج لخطاب  المدهشة



بعض البنود والمبادئ التوجيهية حول   يصدر عنه قريًبا، في تقرير يقترح االتحاد الدولي للخدمات العامة
 لىإ تحتاج التي والمجاالت  تحديد الفجوات  في الرقمنة والتي يجب إدراجها في المفاوضات لمساعدة النقابات 

 :حول األمور التالية التوجيهية والمبادئ البنود  تتمحور غالبية حالًيا، من المناقشات. مزيد 
  والحق الدائم في التعلم بناء المهارات  .1
  كحد أدنى، الجديدة، التقنيات  إدخال بشأن حق العمال بإشراكهم واستشارتهم .2
 .االتصال قطع في الحق .3
 الجدول ويسرد  المواد التدريبية.  هذه في معظمها ويتم التطرق الى  - يبقى الكثير من الثغرات قائًما .4

 .الثغرات  هذه أدناه
 الثغرات في الخطاب السائد حول آثار الرقمنة

 للعمال؛ الجماعية البيانات  حقوق حماية .1
 الخوارزمية؛ لألنظمة المشتركة الحوكمة .2
 التخريبية؛  التقنيات  نشر عند  المهنية والمسارات  العمال وظائف في باالستثمار العمل أصحاب  التزام .3
السريع في   أي النمو المستقبل البشري"، في األسواق"زوبوف   شوشانا المشهورة الكاتبة تسميه ما تنظيم .4

 البيانات واستنتاجاتها؛  مجموعات  تجارة
 احتراًما لإلعالن استخدامها من بالحد  الصارمة والمطالبة العمل أماكن في والرصد  المراقبة أجهزة تنظيم .5

 اإلنسان؛  لحقوق  العالمي
 ينشرونها؛  التي األنظمة حول بالشفافية الصارمة العمل أصحاب  مطالبة .6
 وتصحيحهما؛  والتمييز من االنحياز بالتخلص  االلتزام الجدي والدقيق .7

 
 تتضمن تلك التي تطال وتقييم آثار النظم الرقمية الشفاف يجب أن تخضع هذه األنظمة الخاصة للتدقيق

 .وااللتزام بها العمال وحقوق  اإلنسان وحقوق  االجتماعية الحقوق 
 

 الروبوتات آتية 

لقد عانينا من فقدان   منهما بطريقة أو بأخرى. مفر والخلل أمران ال التكنولوجية التطورات  يسود اعتقاد أن
 عن خارجة الرقمية القوى  أن لو كما ها.ننا لسنا من تسبب بأالتغيرات وعواقب الرقمنة علًما  الوظائف وكل

 /2و  / جيدة1هي   الرقمية التقنيات  أن الرقمية تفترض الحتمية وال يمكن وضع أطر لها.  اإلنسان سيطرة
 هي كذلك؟  هل ولكن مطلوبة. /3و  ضرورية



لحماية البشر ونسعى   نقم بتحّمل المسؤولية لم إذا المسألة الخالفية األولى التي يجب أن نقف عندها. إنها
 في الشركات  العمل والمجتمعات وانتظام عملها تحت رحمة عدد من أقوى  تبقى أسواق التقنيات، هذه لتنظيم

 العالم.
 دفع خلفيتها، مّما نعرف ال  عواقب  قد يؤدي الى  (2 الفصل وآلالت التعليم )راجعوا للخوارزميات التعلم الذاتي إن

 الذكاء  السيطرة" عند صياغة مبادئ تحت  االنسان تحت المجهر" أو" اإلنسان" إضافة إلى الحكومات من العديد 

 التقنيات. هذه الى ضغط نقابي لتنظيم ببساطة يحتاج أنه إال التدبير، هذا على الرغم من صوابية االصطناعي.

تتبعها النقابات. إن قيام   أن يمكن المفيدة التي السياسات  بعض  على الثالث، سنقوم بإلقاء نظرة الفصل في
 قبل والكوكب  الناس واحتياجات  مصالح بطريقة تضمن الرقمية النظم  جميع ضبط أجل النقابات بالتحرك من

 الربح، هو أمر أساسي. 
 

 والكفاءة  مرادف لإلنتاجية الرقمية التكنولوجيا

الكفاءة.   وتزيد  اإلنتاجية ستعّزز الرقمية التقنيات  أن القائلة  إقناع العالم بالرواية في التكنولوجيا شركات  نجحت 
يجاد الروابط إ تساعد على  بسرعة، وقد  المعلومات  من الكثير الرقمنة تعالج قد  هذه الرواية صحيحة؟ هل ولكن

 مرّد هذه الكفاءات  البشري عن القيام بها. لكن يعود  الدماغ بطريقة يعجزبين مختلف المعلومات والبيانات، 

 من الهدف يكون  ربما اإلنتاجية؟ تزداد  للنظم الرقمية وليس لكفاءات مؤثرة. وفي حال وقع خطأ ما هل

 ثم العمل، أثناء عليهم للضغط االنهيار نقطة إلى العّمال  دفع الرقمية، من وجهة نظر متشائمة، التكنولوجيا

ولصالح   ماذا؟ أجل من الكفاءة :نسأل أن يجب  لذلك علينا كعمال أال ندعم هذه النظرية وبوضوح.  .استبدالهم
 وعلى الظروف االجتماعية والصحية؟  ثمن على البيئة، وبأي من؟

 سلبية عواقب  لها كان والتي والخاص  العام القطاعين في الخوارزمية األنظمة حول  األمثلة من العديد  هناك

 فعالة، أو  منتجة  أنظمته أن  يدعي عمل صاحب  كل لتصحيحها. على   البشرية العمل ساعات  من العديد  تطلبت 

 .هذا األمر بإثبات  يلتزم أن
 من انتشار الرغم على أنه 2019في عام التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي منظمة أظهر بحث أجرته

 مدى على والتنمية في الميدان االقتصادي  التعاون  منظمة دول حاًدا عبر انخفاًضا نتاجاإل سّجل نمو  الرقمنة،

  .الماضية العقود 
 

 ب. نمو انتاجية العمل
 المعدل السنوي 

https://www.oecd.org/economy/growth/digitalisation-productivity-and-inclusiveness/
https://www.oecd.org/economy/growth/digitalisation-productivity-and-inclusiveness/
https://www.oecd.org/economy/growth/digitalisation-productivity-and-inclusiveness/


 
 

    STEM والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا دور العلوم

 وخاصة المهارات  حول نقاًشا األساس في كان لو كما العمل مستقبل عن التحدث  عموًما العمل ألرباب  يطيب 

 ومتعددة األوجه لتغيرات معقدة خطير اختزال . إنهSTEM)والرياضيات) والهندسة والتكنولوجيا العلوم مهارات 

 .والحقوق  االجتماعي والعقد  والعمال للعمل
 

أيًضا   ولكن يجب  ،(STEM)والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا العلوم مهارات  أهمية ال يمكن إنكار أواًل،
 ، والفلسفة ، االجتماععلم  – اإلنسانية العلوم عن كما ال يمكن االبتعاد  االعتراف بعيوب قد تشوبها. 

 الذكاء أخالقيات  حول ذلك. وتدور حالًيا مناقشات  إلى وما واالقتصادية الدينية والمهارات  ، واألنثروبولوجيا

 .المسألة تثبت أهمية هذه  االصطناعي
 تنوع هناك يكن لم إذا يستمر أن بشرًيا، أو اقتصادًيا أو بيولوجًيا نظاًما كان سواء نظام، ألي يمكن ال ثانًيا،

 والخبرات، المهارات  أنواع بجميع يتمتعون  عّمال إلى بحاجة نحن يًضا.أالعمل  سوق  على ينطبق كاٍف، واألمر 

من ذوي الدخل المتدني أو من ذوي الدخل  كانوا إذا عما النظر بغض  العمال ويحترم  يكَرم عمل والى سوق 
 العالي.

 

 محتمل  مستقبل - الهجين/ المختلط العمل

 نتيجة لجائحة كوفيد. فقد تّم إقفال مساحات  (WFH) المنزل من العمال العالم، يعمل بعض  أنحاء جميع في

َرت التقنيات  وتوّقفت القطارات عن العمل. في العمل والمكاتب،  عدماال أّن  الرقمية العمل من المنزل،   حين َيسَّ

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 

        

       

                

                             

https://www.oecd.org/economy/growth/digitalisation-productivity-and-inclusiveness/


الموظفين ورصد  مراقبة أدوات  على طلب ال في حاد  ارتفاع بعمالهم أّدت إلى العمل أصحاب  من العديد  ثقة
 على المفتوحة البرامج أو /و للمواقع لقطات تلقائية المفاتيح، وأخذ  استخدام لوحة مراقبة عملهم: تراوحت بين

 ذلك، ومع العمال. تواجد  وأماكن المساحات  لمراقبة الويب  على كاميرات  واالستيالء الموظفين، شاشات أجهزة

إنهم يناقشون   بعد، عن نجاعة العمل في ثقتهم عدم فبعد أن عبّروا عن :العمل أصحاب  نوايا في تغيير برز
مسألة إنهاء عقود العمل الدائمة واالنتقال   ،2021أيار/ مايو  6 في واشنطن بوست في جريدة  ورد  كما اآلن،

  الى العمل بموجب عقود مؤقتة. 
سائًدا  المنزل من العمل التي لم يكن المناطق وال سيما في بالًغا اهتماًما النقابات أن تولي هذه المسألة على
يطال العمال أصحاب االمتيازات، فمن   لكن على الرغم من أنه ،هإيجابيات يكتسب العمل من المنزل فيها.

هشاشة. علينا أن نسأل أنفسنا: أ/ ما هو مصير  اكتساب هذه المهن طابع ال المحتمل أيضا أن يؤدي إلى 
القاعدة؟ إنها ستأخذ باالرتفاع، وسيتحمل العمال أعباء هذه   هو العمل من المنزل أصبح إذا السكن تكاليف
انعكاسات العزلة الطويلة  هي ب/ ما .المكاتب  تكاليف حين أن الشركات ستستفيد من انخفاض  في الكلفة،

 العمل؟ في حال إنهاء عقد  العقلية والصحة واالجتماعية االقتصادية العواقب  هي ما ج/ النفسية؟ الصحة على
 

 منه  مفر ال أمر خارجية التلزيم الى مصادر

ت الحكومات في السنوات القادمة، والناتجة عن آثار جائحة  في ظل الضغوط التي ستخضع لها موازنا
كورونا، يمكننا ان نتوقع ازدياًدا ملحوَظا في  عمليات التلزيم الى مصادر خارجية. األمر الذي يعزز مقولة 

أن القطاع الخاص يتمتع بالموارد الضرورية في ابتكار الحلول التي تساعد على جعل القطاع العام أكثر  
 وفعالية.   إنتاجية

الخاصة بالتلزيم الى مصادر خارجية وبيع الخدمات  واإلرشادات  األنظمةومع ذلك، يظهر االطالع على 
حول العالم، أنها ال تتضمن إشارة واضحة الى مسؤوليات الجهات الخاصة أمام القطاع العام في ما يتعلق  

كل البيانات والمعلومات المستخرجة منها  بالبيانات. وبالتالي يمكن استنتاج أن القطاع الخاص وحده يملك 
من خالل الخدمات التي تم بيعها، في حين أن القطاع العام قد ال يتمكن من االطالع على هذه البيانات  

والمعلومات الضرورية لكي يقوم بواجبه في حماية المصالح العامة. إن خطر استحواذ الشركات الكبرى على  
 كل المعلومات هو خطر حقيقي.  

هذا سيؤدي، اال اذا حصل تغيير ما، الى القضاء على قدرة الخدمات العامة على الحوكمة الشاملة، بينما  و 
ستزداد سلطة القطاع الخاص. ال بد من رفع الوعي حول هذه المسألة. يمكن للنقابات أن تضع خطة  

م فيها التلزيم الى مصادر  للمطالبة بالوصول المشترك الى البيانات ومراقبتها بالحد األدنى، في كل مرة يت 
عقود بيع الخدمات. هناك امكانية أخرى تتجّلى بالمطالبة بإرساء مبدأ الشفافية حول أنظمة    وإبرامخارجية 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/05/06/ceo-i-want-my-employees-understand-risks-not-returning-work-office/


هلسنكي  الرقمنة والتي تستخدم في القطاع العام وفي الخدمات التي تم بيعها على حد سواء، كما حصل في 
بين الطرفين. يمكن هنا   إبرامها . كما يمكن المطالبة باحترام مبدأ الشفافية حول االتفاقيات التي يتم وأمستردام

 في أوروبا، والعمل على تكرارها.  التعليمات الخاصة بالمشتريات العامةاالستفادة من 
 

 اإلدارة متفّهمة 

المحلية والمركزية تدرك مخاطر  اإلدارةاالفتراض اآلخر، وهو وعلى درجة من الخطورة، يتمّثل بالقول أن 
وتحديات التقنيات الرقمية التي تستخدمها. ويبعد هذا االدعاء كل البعد عن الواقع. يظهر جلًيا في األمثلة  

لم تلجأ الى إرساء عمليات   اإلدارةحرمان المحرومين" أن  –التي وردت في الفصل الثاني حول: "التمييز  
تستخدمها.   كانت  التي الخوارزميات  أنظمة بتأثيرات ونتائج كن من التحكمالضرورية لكي تتم الحوكمة والبنى

، لكانت تداركت األمر مسبًقا  األنظمةعلى دراية بمخاطر هذه  اإلدارات علينا أن نعترف، انه لو كانت 
في فقدان   األساسينفسة على حالة المدن الذكية. وهنا، يكمن الخطر   األمر. وينطبق الخوارزميات وصححت 

الذي سيؤدي الى   األمرالمحلية، والتي ستفقد سلطة المراقبة/واتخاذ القرار.  كاإلدارات هيئات الديمقراطية، ال
 تداعيات وخيمة على  قدرة النقابات على التفاوض في ظل غياب المساحات الديمقراطية. 

مبدأ التشاركية لتقنيات   إنها لمسألة هامة. كلما تم بناء قدرات النقابات وكل ما بدأتم بالضغط باتجاه إرساء
الى الرضوخ في العديد من المرات. وستحصل الديناميكية نفسها عندما يبدأ العمال  باإلدارةالرقمنة، ستدفعون 

 والنقابات بالمطالبة بالحق بحماية البيانات.
وتظهر قوة  ديناميكية جديدة بين أقسام التكنولوجيا وإدارة الموارد البشرية. واإلدارات تشهد أماكن العمل 

بالعمل على تعزيز المهارات الخاصة بالرقمنة في أوساط العاملين في إدارة    الديناميكيةالنقابات في وسط هذه 
 الموارد البشرية. 

 

 استحداث فرص عمل 

تساعد   بل على العكس، أنها الوظائف عدد  تؤدي الى انخفاض في ال الرقمنة يتردد الى مسمعنا أن ما كثيًرا
 للتحول انتصاًرا ويعترونها بهذه المسألة العمل أصحاب  ومعهم السياسيون  ويحتفل جديدة. وظائف إيجاد على 

 .الرقمي
 غير االقتصاد  تبلغ نسبة العاملين في حيث  العربية والبلدان إفريقيا إال أن هذا األمر ال ينطبق بالضرورة على

 جنوب  أفريقيا في المائة في89.2 و أفريقيا شمال في المائة في 67.3 الدولية، العمل لمنظمة وفًقا الرسمي،

في   ازدياد  إلى الدخل، منخفضة البلدان في حتى األجور، ارتفاع يؤدي الوقت عينه، في الكبرى. الصحراء

https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/30/07/41/Helsinki-Amsterdam-AI-registers-city-systems-Cities-Today
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/30/07/41/Helsinki-Amsterdam-AI-registers-city-systems-Cities-Today
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_public_directives_en.htm


 دمةالمتق البلدان في في مجال التصنيع الزاحفة ألتمتةسيكون لذلك،   على المحلية. عالوة الشركات  عملية أتمتة

 .العالمي المستوى  البالغ على التأثير 
 أنشأت  (.2019بروكنجز ) في أفريقيا  االقتصادية لآلفاق خطيرة ضربة األتمتة من األخيرة الجولة هذه توجه

 في وأتالنتا ألمانيا في أنسباخ في "سبيد  "مصانع الرياضية، معنية بإنتاج السلع لمانيةأوهي شركة  ، أديداس

 األحذية إلنتاج األبعاد، ثالثية اآللي، والطباعة والتقطيع اآللية، الحياكة تستخدم والتي المتحدة، الواليات 

  Samsungو Apple منتجات  بإنتاج المعروفة التايوانية الرياضية. وقامت مؤخرًا شركة فوكسكون، وهي الشركة
يمكن لروبوتات الصناعية.  بالروبوتات  مصنع عامل 60.000 الصينية، باستبدال جيانغسو مقاطعة في

"المصانع الذكية"، إدخال التغيير الالزم لجعل منتجات ما قادرة على المنافسة  في السوق العالمي، من خالل  
 توطين بإعادة المرتفع الدخل ذات  االقتصادات  قامت  إذاالتخفيف من قيمة القدرة التنافسية من حيث األجور. 

القيم   سالسل إلى إفريقيا  من الجدد  الوافدين هجرة حركةأو حتى عكس  إبطاء  إلى ذلك يؤدي فقد  اإلنتاج،
وقد تكون حالة الصين، التي تعمل على أتمتة سريعة لمعالجة تراجع القدرة التنافسية من حيث   العالمية.

الهجرة الجماعية للصناعات الخفيفة باتجاه  األجور، أكثر أهمية إذا ما نظرنا إلى التوقعات األخيرة حول 
 .إفريقيا في الموجودة تلك مثل ، االقتصادات المتدنية األجر

 من مذهلة ومتنوعة أن هناك مجموعة ت ظهر الحالية في أفريقيا األتمتة بتكنولوجيا إن التعّمق في النظر

 والصناعة والزراعة، التعدين، ذلك في بما المجاالت، من  عدد  وفي االقتصادية القطاعات  مختلف التطبيقات في

سالسل التوريد   أن يعني هذا (.GPII 2019وغيرها ) الصحية،  والرعاية المالية، والخدمات  والنسيج، والتخزين،
 االقتصادية للقطاعات  واألتمتة تماًما كما تفعل الرقمنة إفريقيا، من الوظائف تسحب  العالمية قيموسالسل ال

 األفريقية الحكومات  تواجه أعاله، المشار اليه السكان عدد  في النمو السريع مع ذلك، إلى باإلضافة األفريقية. 

 .التطورات  من خطيرة مجموعة
في حين تقوم التقنيات الجديدة والتي تقّلص حجم العمالة،  بعدم إعطاء أهمية لألجور المتدنية في عملية   

لكلفة، ستحتاج الدول اإلفريقية والعربية إلى معالجة متطلبات النظام البيئي األكثر إلحاًحا من حيث  تحديد  ا
البنية التحتية،  والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات األساسية، واإلجراءات التنظيمية، والضوابط  

نحو نمٍو مستدام. كما يترّتب على  التجارية، وما إلى ذلك، لكي تجعل من الصناعات المعّدة للتصدير طريًقا  
هذه الدول معالجة مسألة البيئة االقتصادية والمؤسساتية والتي تعاني من أطر تنظيمية غير مالئمة، وسبل  

غير مناسبة في فرض االمتثال الى القوانين ووضعها حيز التنفيذ. يدفع االفتقار العام للشفافية والمساءلة 
منظمة العمل الدولية . )اف على المؤسسات العامة بداًل من العمل من خاللهاالجهات االقتصادية إلى االلتف

2020) 

https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/07/16/what-do-automation-and-artificial-intelligence-mean-for-africa/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/07/16/what-do-automation-and-artificial-intelligence-mean-for-africa/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/07/16/what-do-automation-and-artificial-intelligence-mean-for-africa/
https://hbr.org/2017/05/the-worlds-next-great-manufacturing-center
https://hbr.org/2017/05/the-worlds-next-great-manufacturing-center
https://www.gppi.net/media/Automation-and-the-Future-of-Work-in-Sub-Saharan-Africa.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/documents/briefingnote/wcms_741864.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/documents/briefingnote/wcms_741864.pdf


 
  تلخيص 

حددنا  الرقمنة. وقد  حول السائدة الروايات وتحديد إشكالية  إبراز على حصري  بشكل ركزنا الفصل، هذا في
 لما عالي النبرة تفسيًرا نقدًيا النقابات  فيها تتبنى أن يجب  التي المجاالت  المحتملة كما اقترحنا المواجهة النقابية

 الفصول في معها سنتعامل التي الرقمية األمور لجميع الفصل الحجر األساس لبناء نقدي هذا يضع .يحدث 

 .القادمة
 

 الفصل الثاني: بيانات وخوارزميّات 

 التأثير على حقوق العّمال والديموقراطّية والخدمات العاّمة الجّيدة 

نتعّمق في هذا الفصل في كّل ما يتعّلق بالبيانات، والذكاء االصطناعي، والخوارزمّيات، فنحّدد هذه المفاهيم  
العاّمة، والعمل والعّمال،   تأثير التحويل إلى بيانات على الخدمات  ونطرح إشكالّيات حولها لكي نتمّكن من فهم

 ز أنفسنا لطرح مطالب النقابات. وتجهي

 إلحاق الضرر بالمتضّرر -التمييز

ت غّذى الخوارزمّيات بالبيانات، التي يمكن أن تكون حقيقّية أو افتراضّية. وقد أظهرت دراسات عّدة أّن البيانات  
تأتي المخرجات    إدخالها إلى الخوارزمّية،ما يتّم  منحازة بسبب طبيعة البشر المنحازة، لذا عند عادة ما تكون  

وتزعم دي إجناسيو وكالين في كتابهما األسطوري "داتا فيمينيزم" بشكل مقنع أّن التحّيز والتمييز في  تمييزّية.  
العادل،   غير  القوى  توزيع  إلى  يعودان  إّنما  والخوارزمّيات  رجال البيانات  األنظمة  معظم  يصّمم  حين  ففي 

هذه   بتحليل  بأنفسهم  ويقومون  العالم،  في  الشمال  بلدان  ومن  النخبة  من  البشرة  وبيض  وأصّحاء  أسوياء، 
 البيانات، فإّن نسخة الواقع التي ن غّذى بها تعكس احتياجات هذه الفئة المهيمنة ورغباتها.

ذلك،   عّدة حول  أمثلة  إلى  ولدينا  التي اضط ّرت  أمازون،  بها    اإلطاحةمنها  الخاص  اآللي  التوظيف  بنظام 
التي   البريطانّية  والحكومة  النساء،  توظيفه  المتخّرجين    طّبقت لعدم  اختبارات  على  درجات  لوضع  خوارزمّية 

 واكتشفت متأّخرة أنها سّجلت درجات غير عادلة بحق طاّلب األحياء ذات الدخل المنخفض.  

في   مخاطر  ونجد  تقييم  أدوات  في  الكامَنين  والتمييز  التحّيز  حول  عّدة  أكاديمّية  مؤّلفات  العدلي  النظام 
فتقّيم البيانات المتعّلقة بالمجرم،   . وت ستخدم هذه األدوات في مجموعة من قرارات العدالة الجنائّية،الخوارزميات 

https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G
https://www.computerweekly.com/news/252487692/ICO-acknowledges-GDPR-concerns-over-A-Level-results-scandal


قيام هذا الشخص العقلّية، ثّم تتوّقع أرجحّية    كتاريخه، ومستواه التعليمي، وعمله، وتعاطيه المخّدرات، وصّحته
متناسب.   غير  بشكل  الملّونة  البشرة  بأصحاب  الضرر  إلحاق  في  هنا  المشكلة  وتكمن  أخرى.  مّرة  بالجرم 

، وهي أداة للتّعرف على الوجوه تّم انتقادها بشّدة وتستخدمها أجهزة  كلير فيو إيه آيوكمثال على ذلك، نذكر  
بلًدا من البلدان ذات الدخل المرتفع، منها الواليات المّتحدة األميركّية، وفرنسا، وإيطاليا،    27إنفاذ القوانين في  

 والنروج، والسويد، والمملكة المّتحدة.وهولندا، 

ّيات الذكاء االصطناعي أيًضا في أنظمة المنافع االجتماعّية حول العالم، وال تّتسم غالًبا بالدّقة. وت ستخدم تقن 
ألف من    400مليون دوالر إلى حوالى    720مبلغ    ست عيد على سبيل المثال، أعلنت الحكومة األسترالّية أّنها  

غير بشكل  بالديون  أ ثق لوا  الذين  االجتماعّية  الرعاية  نظام    متلّقي  إّن  إذ  الخوارزمّية،  في  خطأ  جّراء  عادل 
الدفع  بيانات  في  لخطأ  االجتماعّية  الرعاية  متلّقي  عّرض  قد  "روبودبت"  المسّمى  اآللي  االجتماعّية  الرعاية 

على   األخيرة،  سنوّية  اآلونة  وفي  المتوّسط".  "األجر  انسحاًبا أساس  المّتحدة  المملكة  في  العام  القطاع    شهد 
والرعاية  واس باالستحقاقات  المتعّلقة  القرارات  اّتخاذ  في  المستخدمة  الخوارزمّية  األنظمة  من  النطاق  ع 

 االجتماعّية. 

اليونسكو في تقريرها األخير بعنوان: الذكاء االصطناعي والمساواة بين الجنسين، أهّم نتائج الحوار   وتصّرح 
 بما يلي:  العالمي الذي أطلقته اليونسكو

اليونسكو  " تقرير  فيها  بما  البحوث  المهارات  تظهر  في  الجنسانّية  الفجوات  إغالق  أمكن:  إن  وجهي  "الحمّر 
الرقمّية من خالل التعليم"، أّن التحّيز القائم في مجموعات بيانات التدريب، والخوارزمّيات واألجهزة من شأنه  

وتعزيزها.   المضّرة  الجنسانّية  النمطّية  الصور  تزينشر  مخاطر  على  الجنسانّية  التحّيزات  هذه  من  وتنطوي  د 
مجتمعاتنا،   في  المطلق  االصطناعي  الذكاء  لوجود  ونظًرا  العالمي.  الصعيد  على  وتهميشهم  النساء  وصم 
تعّرض هذه التحّيزات النساء لخطر التخّلف عن الركب في كّل المجاالت االقتصادّية، والسياسية وفي الحياة  

الدول في مجال المساواة بين الجنسين في    كما أّنها قد تعرض التقّدم الكبير الذي أحرزته بعض   االجتماعّية.
 اآلونة االخيرة".

ال شّك في أّن الخوارزمّيات والبيانات تحتاج إلى اإلدارة، وسنناقش هذه النقطة بالتفصيل في الفصل التالي.  
عند  بـ"من"  تبدأ  األسئلة  من  مجموعة  بطرح  ومحّلليها  البيانات  ناشري  جميع  وكالين  إجناسيو  دي  وتوصي 

ل مع الخوارزمّيات والبيانات، على أن تطالب النقابات اإلدارَة باإلجابة على األسئلة التالية، وأن تتحّمل  التعام

https://www.nytimes.com/2020/02/10/podcasts/the-daily/facial-recognition-surveillance.html
https://tech.newstatesman.com/public-sector/australia-to-refund-centrelink-debts
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374174
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374174


اإلنصاف، والمساواة في التعامل، والخدمات العاّمة مسؤولّية التدبير واإلجراءات التصحيحّية من أجل ضمان  
 الجّيدة: 

لبيانات تفاصيل حياته؟ من تخدم؟ َمن ي حتمل أن يتضرر من أّدى هذا العمل؟ من جمع البيانات؟ من َتشمل ا
 منها؟ 

ل إلى بيانات   عالَم ُمحوَّ

، كانت نسبة المعلومات المخّزنة 1986يجري العمل على رقمنة عملنا ومجتمعاتنا منذ فترة طويلة، ففي العام 
، لتصل اليوم  2007في المئة في العام    97إلى    بلغت في المائة، في حين أّنها    1بشكل رقمي تصل إلى  

ميع، لالّطالع عليها، أو استخدامها،  في المائة. إاّل أّن هذه المعلومات الرقمّية ال تتوّفر أمام الج  99.9إلى  
مشاركتها.   أو  مسحها  حوالى  أو  حاليًّا  والصين  األميركّية  المتحدة  الواليات  المائة  90وتمّثل  قيمة    في  من 

وت عّد    رها على معظم المعلومات الرقمّية،لعالم، التي تسيطر بدو رسملة السوق للمنّصات الرقمّية األضخم في ا
والمجتمعات.   األسواق  على  تسيطر  خارقة  قوى  المنّصات  مايكر هذه  شركة  أبل،  و وتمّثل  تليها  سوفت، 

 ي قيمة السوق اإلجمالّية لكّل المنّصات الرقمّية. ، وتيسنت وعلي بابا ث ل ثَ وفيسبوكوأمازون، وغوغل، 

إل أرجبالنسبة  المواطنين في جميع  البيانات حولهمى  استخراج  يتّم  العالم،  بها من    اء  يقومون  التي  األعمال 
  14بها بمعّدل المتناٍه. إن فّكرت بهاتفك الذكي، تجد أّنه حاسوب قوي مجّهز حاليًّا بـ  وتلك التي ال يقومون 

إّنك   إذ  كّل خطواتك،  يتبع  استشعار،  األمر–جهاز  تذهب    -لنقّر  إخبارك ال  ويمكنه  دونه،  مكان من  ألي 
بدرجة الحرارة، ويدّلك على الطريق الذي يجب أن تسلك، ويوصلك بخدمة اإلنترنت وبجميع أصدقائك. يمكنه  

ال تكون، ويعلم    بة ال مثيل له. يعرف أين تكون، وأيناع والرؤية. هو قوّي ومفيد، لكّنه أيًضا جهاز مراقالسم
وم مّرة،  وكم  تتمّرن،  كنت  لمإن  إن  ويعلم  تمارسها؟  التي  التمارين  هي  هاتفك    ا  يعمل  أيًضا.  تتمّرن  تكن 

كّل ذلك من أجل اإلعالنات    إعداد موجز حولك، ويستخدمعلى جمع البيانات، و   ا عليهالتطبيقات التي حّملتهو 
ا محّددة إّن العالم الذي ي عَرض أمامك، واإلعالنات التي تراها، كّلهمن جهة والتالعب بك من جهة أخرى.  

حسابيًّا.   حسب  مسبًقا  نبحث   ةمؤّلف  قولوعلى  "كّنا  زوبوف:  شوشانا  المراقبة"  رأسمالّية  "عصر  الكتاب 
 باستخدام غوغل، أما اآلن فغوغل يبحث عّنا".

تستخدمها أو ال    استخدامك بطاقتك االئتمانّية في ما يخّص ماجميع المعلومات التي ترسلها بأضف إلى ذلك  
وال   صديق  منشور  يعجبك  وعندما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  شيًئا  تكتب  وعندما  ألجله،  تستخدمها 

https://www.theguardian.com/books/2019/oct/04/shoshana-zuboff-surveillance-capitalism-assault-human-automomy-digital-privacy
https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_en.pdf
https://www.nytimes.com/2020/01/24/opinion/sunday/surveillance-capitalism.html


بطاقة الوالء الخاص    يعجبك آخر، وعندما تستخدم الخدمات االلكترونّية الرسمّية أو الخاّصة، وعندما تستخدم
 بك من أجل التسّوق أو تجميع أميال الرحالت الجوّية.

، لمن ستصوت في األرجح، أي وتوّقع ذلك  أنت تبوح ببيانات )معلومات( لتحديد أي نوع من المستهلكين أنت 
الواقع من أنت. وهذه األنظمة غامضة، ومخفّية تحت الغطاء، تراقبك وتتوقّ  العّمال أنت، في  ع ما  نوع من 

 عليك أن تفعل، أو ما يجب أن يتوّفر أو ال يتوّفر لك.ما  ستفعل، أو 

تدّفق متواصل لمعلومات تخّصك   أّنه  البيانات )تصّور  عن عمٍد أو غير عمد(،  تبوح بها  فّكر في كّل هذه 
عن نفسك  ليندك  واسأل  على  صفحة  يمتلك  بعضكم  ولعّل  المهنّية؟  ومسيرتك  عملك  على  ذلك  إن، تأثير  د 

نت مستخرجي البيانات من معرفة نوعك االجتماعي، وعمرك، وما تفعل وما ال تفعل، وما هي مهاراتك/  مكّ 
بها. ليس من الصعب إعداد موجز حو  تتمّتع  التي  العمل  قابل تعليمك/ وخبرة  أنت:  العمال  نوع من  أّي  ل 

 ستثمار أم أقل من ذلك؟لال

 ال يتعلّق األمر بك فحسب 

اعلم أّن الجميع  ما المشكلة في أن يجمعوا بياناتي؟" إن كنت تقول ذلك في قرارة نفسك،  لم أرتكب أي خطأ،  "
يفّكر بالطريقة نفسها. إاّل أّن األمر هو: ال يتعّلق األمر بك فحسب، على الرغم من أّن بياناتك تظهر الكثير  

ماثلين لك وفرصهم في الحياة، أو العكس  عنك، لكّنها يمكن أن تؤّثر بشكل كبير على عمل األشخاص الم
 تماًما. ويعود ذلك إلى ما ي سّمى "الموجزات"، والدور الذي تؤّديه في التحليل التنّبؤي.

إن اإلحصاءات هي علم التعّلم من التجربة، التجربة التي تصل ببطء. يأخذ التحليل التنبؤي جميع التجارب  
معها مع بيانات أشخاص إّما يشبهونك، وإّما يختلفون عنك بشكل  يجالمستخلصة حول ما تفعل وال ما تفعل، و 

كبير، ويخفق هذه البيانات اإلجمالّية أو الجماعّية عبر أنظمة حاسوبّية قوّية. وتأتي النتيجة بتوّقعات حول ما 
انتسابك   يتغّير  هل  معّين.  وضع  في  لتفعلوا  عنك  يختلفون  أو  يشبهونك  الذين  األشخاص  أو  أنت،  كنت 

سمعت األخبار نفسها باستمرار، بما فيها األخبار المزّيفة؟ هل ستنخفض سرعتك في العمل إن  اسي إن  السي
كنت تعمل بجوار شخص من عمر، أو نوع اجتماعي أو انتماء إثني معّين؟ هل تشتري األطعمة العضوّية  

مشفى إلى  إدخالك  تّم  إن  تنخفض  أم  فاتورتك  ترتفع  هل  محّددة؟  إعالنات  لك  ظهرت    أظهرتخاص؟    إن 
أنّ  عبرالدراسات  للوساطة  يتعّرض  الجمهور  أصحاب     في محاولة  مثاًل، حّتى  فيسبوك  تطبيق  خوارزمّيات 

ليس  العمل   األحيان،  أغلب  وفي  شاغرة.  وظائف  عن  اإلعالنات  خالل  من  الجماهير  جميع  إلى  الوصول 

https://arxiv.org/pdf/1904.02095.pdf


صاحب العمل من يحّدد مدى مالءمتك للعمل وإن كان من الضروري أن يظهر إعالن العمل أمامك أو ال، 
 بل الخوارزمّيات.

 القّوة تمنح البيانات  -البيانات في العمل

ن تتعّرض لهما كموّظف في مكان عملك لجمع بيانات حولك وحول ما تفعل )وما ال  ت عّد المراقبة والرصد الّلذا
حولك.   معلومات  العمل    اكمتفعل(  صاحب  معرفة  خمس  أّن  ذهابك  أو  زميلك،  مع  كالمك  مثل  بتفاصيل 

مرات إلى المرحاض، أو قضائك الوقت في تصّفح اإلنترنت، وحصولك على استراحة، وكيفّية استخدامه لتلك 
 انات هي مسألة قّوة.البي

وي نشأ صاحب العمل من خالل النظام الذي يستخدمه وقائع عّدة حولك وحول زمالئك الذين قد يؤّثرون بشكل 
كبير على حياتك المهنّية، واستمرارّيتك في الوظيفة، وفرصك المهنّية أيًضا. هل استأذنوك لذلك؟ هل أطلعوك 

هي   ما  تعلم  األنظمة؟ هل  هذه  وجود  يبيع  على  هل  ذلك؟  من  الهدف  وما  استخالصها،  يتّم  التي  البيانات 
المنبثقة عن    ات صاحب العمل مجموعات البيانات إلى سماسرة البيانات؟ إن كان يبيعها، هل أخبرك أّن البيان
 هذا؟ هل يغّير  عملك أو تقاعسك عنه مورد إضافّي للدخل بالنسبة إليه؟ أين حّقك في الخصوصّية من كلّ 

 ة تأدية فريقك الخدمات، ولصالح من؟ ذلك طريق

من  ينتج   أّي  نعلم  ال  كعّمال  كّنا  وإن  للقوى.  عادل  غير  توزيع  السائَدين  العمل  وسوق  الرقابة  مجتمع  عن 
إليها، وإن كان يتّم   يتّم تخزينها، ومن يمكنه الوصول  يتّم استخالصها، وما الهدف من ذلك، وأين  البيانات 

مستضعفين إًذا  فإّننا  والموجزات .  بيعها،  البيانات  لتعديل  دت،  و ج  إن  الحقوق،  ببعض  نتمّتع  كّنا  وإن 
الحالة   هذه  في  فإّننا  إغالقها،  أو  منها  و المستخلصة  تجسيدنا  إّما  يتّم  تعتبرنا  رياضّية  معادالت  إلى  تحويلنا 

لشرح، إاّل أّنها قد تؤّثر أو تستحق ا  . في الحقيقة، مهما كانت النتيجة، إن كانت خاطئةمثمرين وفّعالين أو ال
تقديمها.  بشكل ك نساهم في  التي  المهنّية، والخدمات  كذلك، ستتعّرض بير على حياتنا، ووظيفتنا، ومسيرتنا 

، وستخلو من دليل عمل النقابات الفصل األول من  ، كما ورد في  ًضا لالستغالل التجاري الخدمات العاّمة أي
االجتماعّية والمشاكل  المسائل  إلى  الجماعّية  منطق    وتّتجه  الرؤية  إلنحو  المخاطر  وتسّهل  ينسب  الفرد.  ى 

االجتماعّية،  الرعاية  مستحقات  حساب  في  البلدان  بعض  في  المستخدمة  البيانات  تقودها  التي  الموجزات 
ووضع السياسات التنّبؤّية، ووضع درجات االختبارات المحّددة حسابيًّا منهج االنفرادّية هذا الذي يستند على  

 المخاطر.

https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true#-datafied-state
https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true#-datafied-state
https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true#-datafied-state


ت البعض  يدعوه  كما  أو  التجسيد،  هذا  العملإّن  يحّول  حجمنا،  الفردي  حديد  العامل  من  كّل  إلى  بالنسبة   ،
الجماعي   شخصّيتنا،  والعمل  من  يخلو  للتجارة  قاباًل  أصاًل  ويصبح  سلعة.  إلى  عّدة،  أجزاء  يشمل  الذي 

 وأحالمنا، وأفكارنا، ومشاعرنا.

وتحّفزه البيانات واألنظمة الرقمّية يدعو  حاليًّا    الذي يجري   التجاري   العمل  التاريخي، إن استغالل  وفي السياق
من معاهدة فرساي التي أنهت    جزًءا، نشأت منّظمة العمل الدولّية، باعتبارها  1919للقلق الشديد، ففي العام  

بأنّ  العالمّية األولى، من االعتقاد  العدالة  الحرب  إاّل إذا ارتكز على   السالم الشامل والدائم ال يمكن تحقيقه 
 من المعاهدة في اإلطار التالي. 427االجتماعّية. ونذكر الجملة األخيرة من المادة  

 427المادة 

 "ال ينبغي اعتبار العمل مجرد سلعة أو ماّدة تجارّية" 

إعالن فيالديلفيا الصادر عن منّظمة العمل الدولّية. واليوم، تشير أعاد قادة العالم التأكيد على هذه الماّدة في  
 أ إلى أّن:1المادة 

 إّن العمل ليس سلعة 

الفشل في حماية   نظام مالئم لحماية  إّن  بيانات من خالل  إلى  المحّول  العّمال في االقتصاد  بيانات  حقوق 
 البيانات والحوكمة ال يقّل شأًنا عن الفشل الحكومي. 

حياة   دورة  التالي  الفصل  في  نعرض  القوى،  في  التناسق  عدم  ومعالجة  المشاكل،  هذه  تخّطي  أجل  ومن 
الحصول على حقوق بيانات على  إصرار النقابات   في العمل ونستخدمه لمناقشة مكان وسبب ضرورةالبيانات  

 .جماعّية قوّية في أمكنة العمل

 ؟ في الواقع ما هي البيانات

تندرج البيانات في بعض النصوص القانونّية )النظام األوروبي العام لحماية البيانات( التي تستند إليها عّدة 
.  2. البيانات الشخصّية وبيانات التعريف الشخصّية، و1أنظمة أفريقّية لحماية البيانات، ضمن فئَتين اثنَتين:  

الشخصّية غير  شخص    البيانات  تعريف  في  استخدامها  يمكن  معلومات  على  تحتوي  ال  التي  البيانات  أي 
 طبيعي. وفي العادة، ال تغّطي أنظمة حماية البيانات سوى البيانات التي تندرج ضمن الفئة األولى. 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1920/20B09_18_engl.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-personal_data


ال "البيانات المجهولة  التي  تغّطي بعض قوانين حماية البيانات في المنطقة  البيانات الشخصّية  مصدر"، أي 
بعض الخبراء  موضوع البيانات لم يكن قاباًل للتعريف أو لم يعد كذلك. إاّل أّن    أنّ   بحيث أصبحت مجهولة  

انات غير الشخصّية في ظاهرها، ولكن يمكن تحويلها  أّن القيمة االقتصادّية اليوم إّنما تنبثق من البيب  يناقشون 
أن  ومن المهم جًدا بالنسبة إلينا  (،  2020فينك وباالس  ما يكفي من الجهود )  ت إلى بيانات شخصّية إن ب ذل

الرغم   بذلك. وعلى  المصدر    ممان حاط علًما  المجهولة  البيانات  أّن مجموعات  إاّل  الموّظفون،  ليست  سيقول 
ياسّي أكثر  ، وعلينا أن نتساءل إن كان التمييز بين البيانات الشخصّية وغير الشخصّية أمر س بالفعل  مجهولة

ت ستخدم   كيف  نسأل  أن  وعلينا  واقعّي.  في  منه  البيانات  حماية  قوانين  تغّطيها  ال  التي  العمل  مكان  بيانات 
 التأثير على العّمال بشكل سلبي. 

 أنظمة حماية البيانات في أفريقيا والبلدان العربيّة 

في المائة( يمتلك    52بلد )  54من أصل    28أّن    مؤتمر األمم المّتحدة للتجارة والتنميةقاعدة بيانات  تشير  
تمتلك أّي قانون لحماية  منها ال    13منها تمتلك مشروع قانون لذلك، و  9تشريًعا لحماية البيانات، في حين  

تمتلك أنظمة لحماية  بلًدا أفريقيًّا    31من البلدان. وتشير تقارير حديثة أّن    4البيانات، بينما ال تتوّفر بيانات  
ضعت قيد التنفيذ في العام البيانات   (.2021ألت أفريقيا ) 2021و 

ال تكمن وراء  إلى  معّلقون يشير  أسباًبا عّدة  أفريقيا،    أّن  البيانات في  أنظمة لحماية  يكن سَ أنظمة  سّن  ها  ن  لم 
الغربّية.   البلدان  في  الو سريًعا  نطاق  على  األنظمة  النقص في  يشّدد  األولى،  إلى  بالدرجة  الحاجة  على  قاّرة 

الحكومالموارد.   لتدريب موّظفي  التمويالت  يكفي من  يتّم تخصيص ما  الحكومة  ولم  هيئات في  إنشاء  أو  ة 
وخصوصّيتها البيانات  حماية  مسؤولّية  تتوّلى  أن  مقاهي    يمكنها  تشتهر  الثانية،  بالدرجة  أما  عام.  بشكل 

إحكام   من  يجعل  الذي  األمر  بيوتها،  في  حواسيب  يمتلك  ال  الشعب  معظم  أّن  بما  أفريقيا،  في  االنترنت 
وبالدر  مستحياًل.  الناس  بيانات  على  كبيرة.  السيطرة  تمويالت  الناس  بين  الوعي  إذكاء  يتطّلب  الثالثة،  جة 

 .(2021آي آب باإلضافة إلى أّن كثافة السكان في القاّرة يجعل من هذه المهّمة مهّمة شاّقة )

األ البلدان  إلى  لوبالنسبة  حماية  أنظمة  تمتلك  التي  التنفيذ،  لبيانات  فريقّية  أكويتي،    يشيرقيد  فالكونر  تكي 
التكنولوجّية التي انتشرت في  التطّورات  "ينشأ معظم ذلك من همركز الحقوق الرقمّية في أفريقيا، إلى أنّ مؤّسس 

العوا أّما  الناس".  على  تأثيرها  وكيفّية  الغازية،  وطبيعتها  مؤّخًرا،  التقّيد  مالعالم  فهي  األخرى  المحّركة  ل 
ومن   أفريقيا.  بشأن  األفريقي  واالّتحاد  األوروبي  االّتحاد  بين  المتعّددة  الشراكات  و"تأثير  الدولّية  بااللتزامات 
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ّقعها االّتحاد األوروبي ومنّظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئشإحدى ال  راكات، نذكر الوثيقة التي و 
)  15في   مبادرات  (.  2021نيسان/أبريل    ،Deutsche Welleنيسان/أبريل  ايًضا  نذكر  العوامل  ومن 

الجهات المانحة والممّولين مثل مساعدة البنك الدولي المالّية من اجل تطبيق برنامج الهوّية الرقمّية، وبرنامج 
من   المؤّسسات  هذه  وتجعل  األوروبي.  لالّتحاد  التابع  الهجرة  القانوني  ضبط  البيانات  حماية  عمل  إطار 

 ساتي شرًطا من شروط الوصول إلى التمويل.والمؤسّ 

من كون أفريقيا حقل تجارب لالختراعات التكنولوجّية التي يتّم إنتاجها في    برايفيسي إنترناشونالوتحّذر شركة  
العالم، وتدعو إلى وضع أنظمة أكثر تشّدًدا لحما البيانات من أجل حماية حقوق المواطنين  جميع أنحاء  ية 

، وأفريقيا الجنوبّية إلى  كينيا، و نيجيرياوقد أّدت فضائح كامبردج أناليتيكا التي انتشرت في كّل من  األفريقّيين.  
سّن قوانين جديدة لحماية البيانات في هذه البلدان الثالثة، تهدف إلى فرض قيود على جمع البيانات الرقمّية 

إاّل أّنه مع قّلة تطبيق أنظمة حماية المعلومات، ال يزال ات الخاّصة.  واستخدامها من قبل الحكومات والشرك
سّكان القارة م ستثنون من التمّتع بحقوقهم األساسّية، على الرغم من تنبيه شركة برايفيسي إنترناشونال من أّن  

 معلوماتهم الشخصّية سلعة قّيمة في السوق العالمّي. 

"مكشوفة ومستغّلة: حماية المعلومات في الشرق األوسط وشمال    بعنوانأكسيس ناو  ويؤّكد تقرير صدر عن  
 على: أفريقيا"

وال تزال البلدان حيث  "ال تزال تشريعات حماية البيانات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مراحلها األولى،  
ال تتواجد أو تضعف قوانين حماية القوانين تعتبرها أولوّية دنيا. وعلى الرغم من ذلك، سارعت الحكومات في  

مث الكثيفة،  البيانات  ذات  التكنولوجّية  التقنّيات  السفر  استخدام  وجوازات  الوطنّية،  الرقمّية  الهوّية  برامج  ل 
حرّيات   انتهاك  على  التكنولوجّية  التقنّيات  هذه  قدرة  متجاهلة  االلكترونّية،  الصحّية  والخدمات  االلكترونّية، 

ذها  المواطنين، واستغالل بياناتهم الشخصّية. أما في البلدان التي تتواد فيها قوانين حماية البيانات، في عّد إنفا
إّن   إذ  وتستغّل  مشكلة،  الشخصّية،  البيانات  إلى  مقّيدة  غير  وصول  بإمكانّية  تتمّتع  الوطني  األمن  أجهزة 

 الشركات الخاّصة هذه المعلومات وتبيعها لتحقيق ربح من دون علم المستخدمين أو موافقتهم". 

 رصد المواطنين ومراقبتهم في أفريقيا والبلدان العربّية

المستفادة والمستقبل"   الدروس  أفريقيا:  البيانات في  لتقرير "عقدان من حماية  تيك    الذي ستصدرهوفًقا  شركة 
  ، المراقبةعّدة بلدان أفريقّية بالتجّسس على مواطنيها باستخدام تقنّيات  في نيجيريا، ات همت    هايف لالستشارات 
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المعارضين،   الستهداف  المراقبة  است خدمت  وقد  اإلنسان.  لحقوق  العالمّية  المعايير  كامل  بشكل  متجاهلة 
. وتتجّذر المراقبة في قوانين عّدة  أيًضا  السياسّيين  ن، والخصوموالصحفّيين، والنشطاء في مجال حقوق اإلنسا 

إنفاذ القانون  والتشفير الضعيف، وتمنح القائمين على  بلدان أفريقّية، وهي قوانين تسمح باالعتراض المشروع،  
قوى واسعة النطاق تتجّذر غالًبا في نصوص قانونّية مبهمة وغير دقيقة. وغالًبا ما تفتقر ممارسة هذه القّوة  

لتحقيق مراقبة قانونّية، بما فيها القدرة على  إلى اإلشراف المستقل المطلوب، وتقّصر في "اإلجراءات الواجبة  
صول على الرضا بالمراقبة، والبحث عن تدابير تصحيحّية للمراقبة غير القانونّية، وكّل ما يخّص إخطار  الح

(. وقد نتج عن هذا الهوس في المراقبة زيادة اإلنفاق  APC 2021الفرد الذي تتّم مراقبته بعد القيام بذلك" )
 من الميزانّية، ومخّصصات اقتناء أدوات المراقبة.

الجنوبّية أفريقيا  ال ،  في  أنشطة  على  الضوء  قضائّية  دعوى  االّتصال    تنّصت سّلطت  مركز  بها  قام  التي 
، قضت المحكمة العليا في بريتوريا بعدم قانونّية أنشطة التنّصت 2019. وفي العام  الوطني الجنوب أفريقي

. وفي اآلونة األخيرة، نشرت حكومة جنوب أفريقيا طائرات مراقبة لمراقبة  (2019  24)نيوز    هذه وبطالنها.
 (. 2021شركة تيك هايف لالستشارات حدودها مع زمبابواي من أجل حمايتها من عابري الحدود والمهّربين )

أيًضا حصولها على طائرات لرصد حركات الهجرة غير القانونّية    حكومة زمبابوي ، أعلنت  2020وفي العام  
بعد ارتفاع عدد حاالت كوفيد  الخدمة    19-ومكافحتها، وذلك  نفسه(. وقد أدخلت لجنة  البالد )المصدر  في 

العام   في  االلكتروني  النظام  زمبابوي  في  حوالى  2020العاّمة  وجد  وقد  والتدقيق،  للتشغيل  است خدم  وقد   ،
 (. 2021أفريقا رينيوال أزالتهم عن قوائم المرّتبات )وهمّي في البالد و  عامل 3000

العام   انتقلت  2020وفي  بشأن    أنغوال،  قوانين  تشريع  الهوّية إلى  والمراقبة    تحديد  الموقع،  وتحديد  الخلوّية، 
االلكترونّية للسلع، واألشخاص، واألماكن العاّمة/الخاّصة، وذلك من أجل التحقيق في جرائم عّدة كاإلرهاب، 
التلفونّية   االّتصاالت  على  التنّصت  أّم  العملة.  تزوير  والفساد،  واالختطاف،  المركبات،  وسرقة  والقتل، 

 (. 2020فورثور أفريقا قضائيًّا ) والشبكّية، فيتطّلب إذًنا

العام   كشف  2020في  وكالة    تقرير،  أّن  تورونتو  جامعة  في  الب(  سيتيزن  )ذا  المواطن  معمل  أصدره 
الدفاع قد استحصل على معّدات يمكن استخدامها للتجّسس على ات صاالت المواطنين ورسائلهم  استخبارات 

الذي أصدرته بريميوم تايمز والذي َخل ص إلى أّن حاك َمي   2015تقرير عام  النّصّية. وأشار التقرير أيًضا إلى 
 خصومهما السياسّيين. برنامج سيركل الحاسوبي من أجل التجّسس على  َيَتي دلتا وبايلسا قد استخدماوال
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الشرطة   ات همت  علني  وقد  بشكل  المواطنين  رصد  أجل  من  الوجه  على  التعّرف  تقنّية  باستخدام  األوغندية 
(. وي زعم أّن الحكومة قد  2020كوارتزوخالل المظاهرات، األمر الذي أّدى إلى اعتقال عدد من المتظاهرين )

للحكومة   المعارضين  المتظاهرين  تعّقب  أجل  الصينّية من  هواوي  التي طّورتها شركة  التقنّية  هذه  استخدمت 
، وفي قائًدا  50مشّغل و  522مركًزا و  83وقد فرضت الحكومة األوغندّية عقوبات على  واعتقالهم وتعذيبهم".  
 منطقة ريفّية وبلدات مهّمة.  2319، بدأت المرحلة الثانية من البرنامج مع بلدّيات  2020كانون الثاني/ يناير  

مسألة   أنّ باختصار، أشارت المنّظمات اإلعالمّية الدولّية، ومناصرو األمن االلكتروني وحماية البيانات إلى  
حو  والمناقشات  االلكتروني  واألمن  البيانات  أ خر جت  لها  حماية  األفريقّية.  قد  المنطقة  في  العاّمة  الساحة  من 

االلكترونّية   البيانات  جمع  مشاريع  األجنبّية( وتنتهك  الشركات  )السّيما  الخاص  القطاع  بين  المنّظمة 
التسجيل   أنظمة  تشغيل  تّم  وقد  البيانات.  لمعالجة  القانونّية  األسس  مثل  البيانات  حماية  أحكام  والحكومات 

الرعاية  االلكترو  وبرامج  االجتماعي،  والضمان  التقاعدّية  المعاشات  وأنظمة  االنتخابّية  اللجان  قبل  من  ني 
ضريبّية ألغراض  الضريبي  التعريف  وأرقام  الحكومّية،  دون  االجتماعّية  من  الوطنّية،  التعريف  وأنظمة   ،

يف مشروعّية، وضرورة ونسبّية  األشخاص المعنّيين بالبيانات )العّمال والمواطنين( المشاركين في تحديد وتعر 
 ذلك.  

 هل تشمل األنظمة العّمال؟ 

يبدو أّن أنظمة حماية البيانات المطّبقة في المنطقة تغّطي العّمال، ولكّن ذلك لم ي ذكر بشكل صريح. وتستند 
العمل.  في  األنظمة  فيها  بما  البيانات،  لمعالجة  أساًسا  باعتبارها  المستنيرة"  "الموافقة  على  األنظمة  جميع 

على أّنه بالنظر إلى عدم توازن القوى  بصراحة    ويتعارض ذلك مع نظام حماية البيانات األوروبّي الذي ينّص 
 بين العّمال واإلدارة، لن تحصل العّمال على الحرّية الكاملة لتعبير عن موافقتهم. 

 سلطات حماية البيانات في أفريقيا

وفًقا لما أوردته شركة تيك هايف لالستشارات في تقريرها المقبل، فقد تطّورت أنشطة سلطات حماية البيانات  
بعض    في واجهت  وقد  عملها،  في  فّعالة  السلطات  هذه  جميع  تكن  ولم  السابَقين.  العقَدين  مر  على  أفريقيا 

عشوائي   مسح  ويكشف  القانون.  إنفاذ  في  فّعالة  الصعوبات  غير  بعضها  أّن  البيانات  حماية  سلطات  لموقع 
فاذ القوانين لم تترّسخ في بعض  نسبيًّا، وال تصدر أي موارد أو عقوبات أو توجيهات جديدة. كما أّن عملّية إن

الذي   األمر  بعد،  الكامل  استقاللها  تحّقق  لم  البلدان  هذه  بعض  أّن  إلى  ذلك  ويعود  أيًضا،  األفريقّية  البلدان 

https://qz.com/africa/1938976/uganda-uses-chinas-huawei-facial-recognition-to-snare-protesters/
https://qz.com/africa/1938976/uganda-uses-chinas-huawei-facial-recognition-to-snare-protesters/
https://qz.com/africa/1938976/uganda-uses-chinas-huawei-facial-recognition-to-snare-protesters/


البيانات   حماية  واجبات  بتجاهلها  )المعروفة  العاّمة  السلطات  على  عقوبات  فرض  على  قادرة  غير  يجعلها 
مجاال في  النقص  إلى  أو  إصدار ومبادئها(،  من  السلطات  يعيق  الذي  األمر  والبشرّية،  المالّية  القدرات  ت 

ذلك،   إلى  باإلضافة  ال  عقوبات.  معظمها  ألّن  السلطات  هذه  تصدرها  التي  العقوبات  عن  الكثير  نعرف  ال 
العقوبات ونطاقها وحجمها محدودة بل  الفعلي، وقد كانت درجة معظم هذه  الوقت  أنشطتها في  تنشر حالة 

 ( أّن: 2021صّرحت شركة تيك هايف لالستشارات )المقبل  ضئيلة. و 

في تطبيقها مبادئ حماية البيانات كّل يوم إّنما ت نَسب إلى "إّن التحّديات الكبيرة التي تعصف باألمم األفريقّية  
القديمة أو الضعيفة،  المعرفة والفهم المحدوَدين لمفهوم حماية البيانات، وأطر العمل القانونّية غير الكافية أو  

 وقّلة التمويالت والموارد المخّصصة". 

 المزيد من المعلومات حول أنظمة حماية البيانات في افريقيا

عاّمة حول   لمحة  يقّدم  الكترونيًّا  موقًعا  لالستشارات  ألت  أفريقيا    31أنشأت شركة  في  للبيانات  نظام حماية 
(http://dataprotection.africa/  أو الموقع االلكتروني،  بالبلد من  تنزيل نشرات وقائع خاّصة  يمكنك   .)

. ويعرض الملحق الملّف المضغوط بصيغة زيب هناإن ضغطت على  نشرات وقائع لجميع البلدان المتوّفرة  
 جدواًل زمنيًّا بقانون حماية البيانات في أفريقيا.  2رقم 

 أفريقياشمال المزيد من المعلومات حول أنظمة حماية البيانات في الشرق األوسط و 

، لمحة عاّمة شاملة حول أنظمة حماية البيانات في كّل من  أكسيس ناو، أعّدت شركة  2021في أوائل العام  
التالي الرابط  في  تجدها  وتونس،  وفلسطين  ولبنان،   :األردن، 

-MENA-Now-://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/01/Accesshttp
 report.pdf-protection -data 

 ما قّصة الخوارزميّات والذكاء االصطناعي؟ 

المائة من شركات فورتون    98يستخدم   البيانات في    الذكاء االصطناعي  500في  أو األنظمة التي تقودها 
مرحلة من مراحل عملّية التوظيف، وينتشر ذلك بشكل كبير. وقد أّدت أزمة فيروس كورونا إلى تسارع اعتماد  

اآللّية المّتبعة اّلتخاذ القرار من أجل التوظيف، وتقييم الموّظفين، وتعّقبهم، وتعيينهم.  هذا النوع من األنظمة  
المثال، قد استخدمت   للتوظيف والرصد، فأمازون، على سبيل  وبات أصحاب العمل يتسابقون لشراء أنظمة 

http://dataprotection.africa/
https://qz.com/africa/1938976/uganda-uses-chinas-huawei-facial-recognition-to-snare-protesters/
http://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/01/Access-Now-MENA-data-protection%20-report.pdf
http://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/01/Access-Now-MENA-data-protection%20-report.pdf
https://www.jobscan.co/blog/fortune-500-use-applicant-tracking-systems/


موّظف في يوم واحد، في حين أّن سيركو،    1700تقنّية تقودها البيانات من أجل تعيين    اآلونة األخيرةفي  
   أّيام. 4أسابيع إلى   4فترة توظيف العامل من  اختصروهو مقّدم خاص للخدمات العاّمة في أنحاء العالم قد 

و  المواقع،  لتحديد  والتعّقب  العّمال،  ورصد  الجدولة،  أدوات  إلى  باإلضافة  اآللّية،  التوظيف  أنظمة  قياس  إّن 
هي   ما  المفاتيح  لوحة  اسسرعة  يتّم  حسابّية  أنظمة  بضع  العاّمة    تخدامهاسوى  الخدمات  شركات  قبل  من 

والذكاء   الخوارزمّيات،  أي  الثالثة،  المفاهيم  نستعرض  أن  المهم  من  المتشابهة.  الخاّصة  والشركات 
كيفّية   معرفة  أجل  من  وذلك  اآللي،  والتعّلم  وتجّنب االصطناعي،  استقاللّيتهم  حماية  للعّمال  استغالل    يمكن 

 . نتناول هذه النقطة في األقسام التالية. عملهم التجاري 

 الخوارزميّات 

يمكن أن نصف آلّية عمل األنظمة الرقمّية بمصطلحات عّدة، ففي جوهرها تكمن الخوارزمّيات. والخوارزمّيات  
المعادالت، والجبر، والمنطق، واألرجحّية، والحسابات   الحسابّية:  العملّيات  يتّم تحويلها  هي سلسلة من  التي 

ز حاسوبّية ت غّذى بالبيانات التي يمكن أن تنبثق من العالم الفعلي )على سبيل المقال معلومات حول  إلى رمو 
 أماكن وجودك خالل ساعات العمل(، أو أن تكون بيانات افتراضّية، تحاكي العالم الفعلي.

تمام مهّمة ما أو حّل مشكلة ما من األلف إلى  إّن الخوارزمّية هي سلسلة من التعليمات التي تظهر كيفّية إل 
  200في وصفة طعام، ومهّمته تحضير أفضل حساء طماطم. تفيد التعليمات بتقطيع    الياء. فّكر بالخوارزمّية

غرام من البصل، وقليها، ثّم إضافة الثوم، واستخدام علبتين من الطماطم المعّلبة. إذا غّيرت في التعليمات،  
وارزمّية بشكل كبير، إن قمت بقلي الطماطم بداًل من البصل مثاًل. بالتالي، ما يهّم هنا هو  تتغّير نتيجة الخ

 . ترتيب التعليمات. 2. التعليمات، و 1

 تعريف الخوارزمّية: "عملّية تدريجّية إليجاد حل لمشكلة ما أو تحقيق غاية ما باستخدام الكمبيوتر".

 ( 2018)فراي 

 ( قائمة مفيدة بأربع فئات من الخوارزمّية هي: 2018أعّدت هانا فراي ) 

 تحديد األولوّية 
 إعداد قائمة منّظمة  

أولوّياتك   فيسبوكتدرك  على  حسابك  في  اإلخبارّية  التغذية  خالل  أي   -من 
من   أو  ترى؟  ال  منها  وأي  ترى،  أو  منشورات  نتفلكس  على  االقتراحات  خالل 

 سبوتيفاي. 

https://www.economist.com/business/2020/03/26/the-coronavirus-crisis-thrusts-corporate-hr-chiefs-into-the-spotlight
https://www.economist.com/britain/2020/04/03/how-covid-19-is-driving-public-sector-innovation
https://pubservint.sharepoint.com/sites/FESDigitalisation/Shared%20Documents/2021%20DIG%20GL%20K33%2039%20Christina/Asia%20Pacific/Material/2-DROs%20Training%20Material/FRY,%20H.%20(2018).%20Hello%20world:%20being%20human%20in%20the%20age%20of%20algorithms.%20W.%20W.%20Norton%20&%20Company.%20New%20York.


تستخدم القوائم المنّظمة عملّية حسابّية لطلب كّل الخيارات المحتملة والعودة إليك 
بما يبد األفضل أو األسرع، إلخ. فّكر باالقتراح الذي يقّدمه لك تطبيق الخريطة  

 حول كيفّية الذهاب من النقطة أ إلى النقطة ب. 
تحديد  التصنيف/

 واصفاتالم
 ترتيب األمور 

إن   مواصفاتك.  تحديد  أو  تصنيفك  تتّم  اإلنترنت،  على  تفعله  عّما  النظر  بغض 
 كنت تلميًذا، أو ممّرًضا، أو مهندًسا. رجاًل أو امرأة. عضو في النقابة. 

تعمل الخوارزمّيات على تصنيفك باعتبارك مهتمًّا بما تريد شركات اإلعالن بيعك.  
أي ثياب لألطفال إن كنت امرأة في أوائل الثالثينات، او سيارات إن كنت رجاًل 
هذه  أّن  كما  بفعالّية.  يعمل  ونراه  بوضوح،  التنميط  نرى  هنا  األربعين.  في 

نها ال تهّمك. إّن خوارزمّيات التصنيف/ الخوارزمّيات تزيل المحتويات التي تظّن أ
 مخادعة للغاية. تحديد المواصفات 

 الربط
 إيجاد روابط

وارزمّيات الربط، فتطابق بيت األشخاص من  تعمل تطبيقات المواعدة من خالل خ
االلكترونّية   التجارة  مواقع  أو  أمازون  أّن  كما  آخر.  أو  نوع  من  روابط  خالل 

خوارزمّيات الربط. هل رأيت سابًقا رسالة "مستهلكون آخرون  األخرى تشّغل أيًضا  
قد اشتروا هذا أو ذاك أيًضا"؟ أو " إّن األشخاص الذين اشتروا تلك السلعة بحثوا  

 أيًضا عن هذا المنتج"؟ هذه هي خوارزمّيات الربط.
الحظنا كما  كبير،  بشكل  الربط  خوارزمّيات  تخطئ  أن  خوارزمّيات   يمكن    في 

 . تدريج االئتمانات أنظمة التمييزّية أو  السياسة التنبؤّية
 التنقية 

 عزل األمور المهّمة 
هي   معها  التكّلم  تستطيع  التي  الرقمّية  األنظمة  جميع  وكورتانا  وأليكسا،  سيري، 

الكالم، وهي مصّممة لتنقية "الضجيج" والتركيز على ما  خوارزمّيات التعّرف على  
تظّنه أمًرا مهمًّا يصدر منك أنت، وليس من شخص آخر يشاركك الغرفة. وتعمل 

 خدمة التعّرف على الوجه بالطريقة نفسها. 
تنّقي   وأن  تعرفها،  ال  التي  الكلمات/السمات  األنظمة  هذه  تصّنف  أن  يمكن 

ب على أّنها ضجيج. وقد الحظ العّمال الذين ينتمون  اللكنات/ الوجوه التي لم ت درَّ 
 إلى األقّلّيات في مراكز االّتصال أوجه التمييز في هذه األنظمة بشكل واضح. 

 

تحديد  أنظمة  أظهرت  إن  المثال،  سبيل  على  األربع.  الفئات  مجموعة  الرقمّية  األنظمة  معظم  تستخدم 
زلّية أكثر جدارة بالثقة من الرجال )تصنيف/تحديد المواصفات(، المواصفات السابقة أّن النساء ت عتبر عاملة من

https://www.technologyreview.com/2020/07/17/1005396/predictive-policing-algorithms-racist-dismantled-machine-learning-bias-criminal-justice/
https://www.forbes.com/advisor/credit-cards/from-inherent-racial-bias-to-incorrect-data-the-problems-with-current-credit-scoring-models/
https://www.forbes.com/advisor/credit-cards/from-inherent-racial-bias-to-incorrect-data-the-problems-with-current-credit-scoring-models/
https://www.forbes.com/advisor/credit-cards/from-inherent-racial-bias-to-incorrect-data-the-problems-with-current-credit-scoring-models/


ساعات   في  العمل  منه  ط ل ب  إن  أخرى  عمل  فرصة  إيجاد  من  الرجل  المنزلّي  العامل  يتمّكن  ما  غالًبا  وأّنه 
الصباح   المنزلّية في  الخدمة  لتقديم طلب في  برجل  االّتصال  أرجحّية  إّن  فبالتالي،  )الربط(،  الباكر  الصباح 

 لباكر منخفضة للغاية.ا

القرار   اّتخاذ  أنظمة  تسمية  الواقعّية  الحياة  في  القرارات  اّتخاذ  توّجه  التي  الخوارزمّية  األنظمة  على  ي طلق 
 الخوارزمّية. 

القوخال إلى  صة  نهدف  حين  في  تقديم  ول،  وضمان  العام،  القطاع  في  والشامل  المتنّوع  التوظيف  ضمان 
 الجّيدة، علينا أن نسأل عن األمور التالية:الخدمات العامة 

 أنواع الخوارزمّيات  .1
 ترتيب التعليمات  .2
 البيانات المستخدمة لتدريب الخوارزمّية والحفاظ عليها  .3
 الغرض من نظام اّتخاذ القرار الخوارزمي والهدف منه .4

ا.   وكما ناقشنا في الفصل  في سعينا لضمان خدمات عاّمة جّيدة عادلة ومنصفة، ت عّد هذه األسئلة مهّمة جدًّ
أن يتّم االستعانة بوظائف من مصادر خارجّية ضمن الخدمات العاّمة، أو شراء خدمات تتعّلق األّول، نتوّقع  

وإن لم تشتمل العقود بين الخدمات العاّمة والقطاع  بالبيانات بسبب جائحة كورونا والديون العاّمة الضخمة.  
على   مشت1الخاص  رقابة  ا.   لألنظمة  المستخدمةركة  و لخوارزمّية  البيانات 2،  إلى  الوصول  إمكانّية   .

في   النتائج  استخالص  كيفّية  على  الرقابة  ستفقد  العاّمة  الخدمات  فإّن  أدنى،  كحّد  بها  والتحّكم  المشتركة 
 المصلحة العامة، وستفقد بالتالي وسائل إدارة )المعلومات( في المصلحة العاّمة.

العملّية "للتفاوض بشأن الخوارزمّية"، ولكن لنكمل في الوقت الراهن فّك   بعض النماذج  3نناقش في الفصل  
 االرتباط بين الخوارزمّيات/أنظمة اّتخاذ القرار الخوارزمّية، والذكاء االصطناعي والتعّلم اآللي. 

 الذكاء االصطناعي والتعلّم اآللي 

األحياء. ويعني هذا أّن الذكاء االصطناعي  الذكاء االصطناعي هو تخّصص علمّي، مثل الرياضّيات وعلم  
 هو مجموعة من المفاهيم، والمشاكل وطرق حّلها.



على الرغم من تنّوع تعريفات الذكاء االصطناعي واختالفها، إاّل أّن معظم ما ي سّمى ذكاًء اصطناعيًّا هو في  
مباش تعليمات  تلّقت  وهي خوارزمّيات  القواعد.  على  قائمة  فلنكّرر الواقع خوارزمّيات  البشر.  وواضحة من  رة 

مثال وصفة الطعام مّرة أخرى، تلّقت الخوارزمّية القائمة على القواعد تعليمات بتحضير حساء الطماطم، وقد 
ين من الثوم المقّطع، وبعد ذلك  2غرام من البصل، ثّم    150. قلي  1أ م َرت بـ     400. إضافة  3. إلضافة فصَّ

ارزمّيات القائمة على القواعد تركيبة "إن فعلت هذا، افعل ذلك". بمعنى، إن  تتبع الخو غرام من الطماطم، إلخ.  
 قليت البصل والثوم، أضف الطماطم. 

تكون   أن  يمكن  العامل،  تقييم  نظام  ففي  خارقة،  بقّوة  القواعد  على  القائمة  الخوارزمّيات  تتمّتع  أن  يمكن 
ادة خالل تأديته مهّمته، وقد مضى على ذلك  . إن كان العامل أبطأ من الع1التعليمات على الشكل التالي:  

تأتي بصيغة   يمكن أن  أو  أدائه وعقد عمله.  لمناقشة  بدعوته لحضور اجتماع رسمي  أكثر من شهرين، قم 
في المائة من ميزات مجموعة العاملين المصّنفين    80أكثر تعقيًدا: إن الحظت أّن العامل يتشارك ما يقارب  

وهو   إنتاجّية،  باألقل  التعليمات  سابًقا  في  القّوة  وتكمن  فوًرا.  اطرده  النقابة،  في  عضو  نفسه  الوقت  في 
ت عاّمة  ومخرجاتها وتأثيرها على العاملين. وفي سعينا لضمان أسواق عمل متنّوعة وشاملة، ووظائف وخدما

 طرًفا في حوكمة هذه الخوارزمّيات. جّيدة، علينا أن نشّكل

 التعلّم اآللي 

 تعريف التعّلم اآللي

تطوير واستخدام أنظمة حاسوبّية قادرة على التعّلم والتكّيف من دون اّتباع تعليمات واضحة، من خالل    "هو
 األنماط في البيانات". خوارزمّيات ونماذج إحصائّية من أجل تحليل النتائج واستخالصها من

 1959آرثر سامويل، 

االصطناعي.   الذكاء  من  فرعّي  جزء  هو  اآللي  التي التعّلم  الرقمّية  الخدمات  من  عدًدا  تشّغل  عملّية  وهي 
نستخدمها اليوم، مثل أنظمة االقتراح كتلك التي نراها على نتفلكس، ويوتيوب، وسبوتيفاي؛ ومحّركات البحث 

فيسبوك،   مثل  االجتماعي  التواصل  وسائل  ومغّذيات  وبايدو،  غوغل  الصوتّية مثل  دات  والمساع  وتويتر؛ 
 كسيري وأليكسا. 



ال تتلّقى الخوارزمّيات في التعّلم اآللي تعليمات واضحة، إذ إّنك تغّذيها بالبيانات، وتحّدد لها هدًفا، وتعطيها  
  التغذية الرجعّية حين تسلك المسار الصحيح. وت عّد كيفّية تحضير الحساء لغًزا بالنسبة إليها، إذ إّن النقص في

 التعليمات، المخّبأة غالًبا في "الصندوق األسود"، يعني بالمبدأ عدم قدرتنا على التحّكم بالعملّية. 

في مثال الحساء، ال نعلم الترتيب الذي اّتبعته الخوارزمّية لوضع المكّونات. وفي عالم العمل، ال ندري كيف 
يفة بداًل من كّل المرّشحين اآلخرين. هل تحترم  اّتخذت خوارزمّية التعّلم اآللي قرار التوصية بماري لشغل الوظ

مرّشح   أي  يظهرها  لم  تخّصها  غامضة  حقيقة  بسبب  ماري  اختارت  هل  التمييز؟  مكافحة  قانون  الخوارزمّية 
آخر؟ هل قارنت سيرة ماري الذاتّية بتلك الخاّصة بالباحثين عن عمل من قطاعات أخرى، أو بلدان أخرى أو  

َير المرّشحين اآلخرين الذاتّية؟ منطقة أخرى من العالم، و   لم تقارنها بس 

التاريخّية. البيانات  أو  الخبرة  خالل  من  تلقائي  بشكل  اآللي  التعّلم  خوارزمّيات  أداء  سبيل    يتحّسن  على 
إلى   تدخل  بأن  أملت  بل  يدويًّا،  المهّمات  بأداء  مهتّمة  ليست  أّنها  اّتضح  إذ  بتوظيف ماري،  تقم  لم  المثال، 

ال لتشغل  إضافتها  العمل  تّمت  وبالتالي  بياناتك،  قاعدة  إلى  المعلومة  هذه  أضفت  لقد  أحالمها.  وظيفة  حًقا 
الخوارزمّية، وفي المرة المقبلة التي ت ستخَدم الخوارزمّية فيها الختيار مرّشح مناسب أو أكثر، ستبحث بشكل 

 حقيقي بالعمل".تلقائي عن مؤّشرات "الوالء"، و"المنصب"، أو كّل ما يتعّلق بـ"االهتمام ال

اآلليي ستخدم   عّدة  التعّلم  وصناعات  مجاالت  في  في  حاليًّا  أو  المثال،  سبيل  على  الطبي  التشخيص  في   ،
أو   الوجه  على  التعّرف  فيها  )بما  الصور  حول  معالجة  التوقعات  فيها  )بما  التوّقعات  أو  العاطفة(،  على 

)عامل   التصنيف  أو  التنظيم(،  جهود  أو  العمال،  والء  عدم  أو  األطفال،  إهمال  أو  الفساد،  أو  الجرائم، 
المثال،  سبيل  على  خصائصها،  إلى  باالستناد  العاملة  اليد  سعر  )توّقع  وتراجعه  التعّلم  ربّط  أو  جّيد/سّيئ(، 

 عي، والعمر، والمستوى التعليمي، والموقع، وتقديم العمل نفسه وغيرها(. النوع االجتما 

بعدل   إدارتها  تتّم  والتي  العّمال،  وحقوق  اإلنسان  حقوق  تحترم  التي  الجّيدة  الوظائف  توّفر  نضمن  أن  علينا 
سواق عمل نحن نسعى لتحقيق خدمات عاّمة جّيدة وأبعيًدا عن أشكال التمييز المبهمة واألضرار الخوارزمّية.  

أّن عدم قدرتنا على التحّكم بها    تشّكل خوارزمّيات التعّلم اآللي تهديًدا في وجهها، ال سّيماشاملة ومتنّوعة. و 
أن   ينبغي  ما  التالي  الفصل  في  نناقش  للقلق.  كبيًرا  مصدًرا  يشّكل  العملّية  إلى  وصولنا  إمكانّية  عدم  بسبب 

 ببساطة ال تعلم".تجيب النقابات حين تّتهمها اإلدارة بأّنها "

https://bigdata-madesimple.com/why-every-small-business-should-use-machine-learning/


 ملّخص الفصل 

وغير   التمييزي  والتوزيع  التحّيز،  إلى  يؤّدي  إّنما  بالبيانات  والعّمال  العمل  إحاطة  أّن  الفصل  هذا  في  تعّلمنا 
مسبًقا.   المتضّررين  أولئك  بحّق  المجحف  األمر  للقوى،  ثقافّية، العادل  مخّلفات  الرقمّية  التقنّيات  وتتضّمن 

ت البيانات التي تّم تدريب الخوارزمّية عليها مع كّل  ومعاييرّية وتقييمّية، سواء تّم دمجها من خالل مجموعا 
أشكال التحّيز والتمييز الذي تتضّمنه، أو من خالل التعليمات التي تتلّقاها الخوارزمّية. ولن يّتسم أي نظام  
الخوارزمّية وتدريب على  يمكن تصميم األنظمة  ذلك،  إلى  باإلضافة  لم يخضع لإلدارة.  بالعدل إن  للبيانات 

ت من  أساس  بداًل  المدفوعة  العاّمة  الخدمات  من  المتأّتية  اإليرادات  وزيادة  المادّية(،  )التكاليف  الكلفة  خفيض 
 تحسين نوعّية هذه الخدمات.

ماهّية نبدأ   ناقشنا  عندما  المعارف  استخدام هذه  ويمكننا  المختلفة.  وأصنافها  والخوارزمّيات  البيانات  كّل من 
استخدامها   بشأن  اإلدارة  الخوارزمّية.بمساءلة  القرار  اّتخاذ  السلبي    أنظمة  التأثير  حول  أمثلة  أيًضا  وذكرنا 

 لألنظمة الخوارزمّية التي ال تخضع لإلدارة في القطاَعين العام والخاص.

ل مع كّل ذلك  ننتقل اآلن، بمخزوننا المعرفي هذا، على الفصل الثالث الذي يعرض لنا طرق ونماذج التعام
و/أو القانون لكي نستطيع تمكين العّمال وتجّنب االستغالل التجاري النهائّي    ةعيّ الجما  من خالل المفاوضة

 للعمل والعّمال. 

 الفصل الثالث: العّمال المتمّكنون والخدمات العاّمة الجيّدة 

تتبعها   أن  يمكن  ملموسة  وسياسات  استراتيجّيات  ويقّدم  والثاني،  األول  الفصَلين  على  الفصل  هذا  يستند 
من اجل تمكين العّمال والخدمات العاّمة. يقّدم هذا    ةالجماعيّ   خالل القانون، واألنظمة والمفاوضة  النقابات من

حقوق  بشأن  للتفاوض  وإلهاًما  أفكاًرا  أيًضا  الجماعّية    الفصل  بيانات  للعّمال  البيانات  إلى  وصولهم  وإمكانّية 
انتقال عادلة، ويقّدم  نظمة الخوارزمّية، ووضع سياسات  الخدمات العاّمة والتحّكم بها، والحوكمة المشتركة لأل

 في النهاية أمثلة حول كيفّية استخدام النقابات التكنولوجيا الخّيرة من أجل تمكين العّمال.

 حقوق البيانات الجماعيّة للعّمال 

كما ناقشنا في الفصَلين السابَقين، إّن البيانات يتّم استخالصها، وتحليلها، واستنتاجها، وحتى بيعها أو إعادة  
البيانات   حقوق  ببعض  تمّتعهم  األوروبي  االّتحاد  في  العمال  يضمن  حين  وفي  متزايدة.  بوتيرة  استخدامها 



تنطبق هذه الحالة على العمال األفريقّيين وفي   المفيدة من خالل النظام األوروبي العام لحماية البيانات، ال
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 التفاوض بشأن دورة حياة البيانات في العمل  حقوق البياناتتحسين 

على الرغم من إجراءات الحماية المفيدة التي يتضّمنها النظام األوروبي العام لحماية البيانات للعّمال، إاّل أّن  
م  يخلو  ال  في  األمر  الثغرات  هذه  بعض  إسبانيا  وتعالج  الحقيقّية.  الثغرات  بعض  الملكي  ن  القانون  مرسوم 

إلى الجديد  منهما  كّل  يهدف  اثَنين،  وحكَمين  واحدة،  ماّدة  يتضّمن  وهو  أوروبا،  في  نوعه  من  األول  وهو   ،
معلومات تمثيل العّمال في بيئة العمل الرقمّية، باإلضافة إلى نظام عالقات العّمال تحديد حّق الوصول إلى  

 في ميدان منّصات اإليصال الرقمّية. وينص على: 

 يحّق لمجلس العّمال في أي شركة بصورة دورّية وحسب االقتضاء بما يلي: "

وارزمّيات أنظمة الذكاء االصطناعي التي  أن تبلغه الشركة بالمعايير، والقواعد، والتعليمات التي تستند إليها خ
التوظيف والحفاظ   إلى  الوصول  العمل وإمكانّية  بدورها على شروط  تؤّثر  التي  القرار  اّتخاذ  تؤّثر في عملّية 

 على الوظيفة، بما فيها تحديد المواصفات. 

إلى جميع العّمال الذين   إّنه لتطوير رائع، إذ يتناول جميع المخاوف التي ذكرناها في الفصل الثاني. وبالنسبة
يشملهم أو ال يشملهم النظام األوروبي العام لحماية البيانات، من المفيد التفكير بكيفّية تحسين حقوق البيانات  

 الجماعّية للعّمال ضمن ما ي سّمى دورة حياة البيانات في العمل. 

و افتراضّية، لكّن أغلبّيتها ال زالت تعتمد وكما ناقشنا في الفصل السابق، ت غّذى الخوارزمّيات ببيانات حقيقّية أ
هذه البيانات التي يتّم الحصول عليها من    إدخال البيانات،على البيانات الحقيقّية، ويعني ذلك وجود نوع من  

خالل الحسابات التاريخّية، مثل الوظائف السابقة، أو مجموعات البيانات التي يتّم شراؤها من طرف ثالث،  
اد، وإحصاءات العمل، والبيانات التعليمّية، وبيانات االنتخابات، وغيرها. ويمكن جمعها مع  مثل بيانات التعد 

 بيانات راهنة، أي من أنظمة الرصد والمراقبة في العمل أو عبر حسابات وسائل التواصل االجتماعي. 

ات األربع التي ذكرناها  . وهنا نجد أّن أنواع الخوارزميّ ذلك استخدام البيانات، وتحليلها، واستنتاجهايتّم بعد  
آلّية  القرارات أدارة  اّتخاذ  الثاني مفيدة لجهة فهم ماهّية بعض هذه االستنتاجات. فإن كان نظام  في الفصل 

http://gdpr-text.com/read/article-80/
http://gdpr-text.com/read/article-80/


إذ يمكن للنظام    للتوظيف، يمكن الحصول على االستنتاجات من خالل تصنيف األنظمة الخوارزمّية وربطها.
 والمز البريدي، والمستوى التعليمي والنوع االجتماعي.  مثاًل أن يجد روابط بين مستويات الوالء،

بعد ذلك في مكان ما، قد ت خزَّن في خوادم في المنطقة التي تسكن فيها أو أي مكان آخر، إذ    ّزن البياناتُتخ
األهمّية  سحابة من المواقع الجغرافّية، إاّل أّن معرفة أين تّم تخزين هذه البيانات هو أمر غاية في  ال تخلو ال

 لتحديد من يتمّتع بحق الوصول إليها.

البياناتويمكن   أو    إزالة  المصدر  المجهولة  االستنتاجات  من  كحزم  بيعها  أو  مسحها  يمكن  إذ  أيًضا، 
 كمجموعات بيانات.

يصف الرسم التالي دورة حياة البيانات في العمل ويعرض األسئلة التي يجب أن تسألها النقابات لإلدارة من 
 ين العّمال.أجل تمك

 دورة حياة البيانات في العمل 

 كن جزًءا منه   -تقييم تأثير حماية البيانات 

 إزالة البيانات  تخزين البيانات  تحليل البيانات  جمع البيانات 
إمكانّية   المصادر؟ 
ودرايتها؟   النقابة  وصول 
أو   بدحضها  الحق 

 عرقلتها 
الذي   الطلب  الشفافّية: 
أصحاب   به  يبلغكم 

 العمل

اإلنتاجّية   في  ت ستخدم 
البشرّية. ما هي  والموارد 
بها   يتمّتع  التي  الحقوق 
من   يتمّكنوا  لكي  العّمال 
هذه  إلى  الوصول 
واألفكار  البيانات 

واالستنتاجات  
المستخلصة؟ هل يمكنهم  

 االعتراض عليها؟ 

من    -الخوادم هي؟  أين 
الوصول   بإمكانّية  يتمّتع 
نطاق   ضمن  إليها؟ 

 سلطة من؟ 
ب هنا  التجارة  فّكر  منّظمة 

الدولّية/ مناقشات التجارة  
 االلكترونّية 

أم   ل من؟  بيعها؟  تّم  هل 
تّم مسحها؟ هل يمكن أن  
بيعها   العّمال  يرفض 
عرقلة   أو  معّينة  لجهة 

 عملّية البيع؟ 
مجموعات   هذا  يتضّمن 
واإلحصاءات،  البيانات، 

 واالستنتاجات 

 : دورة حياة البيانات في العمل1الرسم 



 شتركة لألنظمة الخوارزميّة اإلدارة الم

 تحميل المسؤوليّة للخدمات العاّمة واإلدارة

العاّمة   الخدمات  تحميل  أجل  من  النقابات  بها  تقوم  يجب  التي  المتطّلبات  بعض  على  القسم  هذا  في  نّطلع 
عّمال   ذلك  يفيد  ولن  التنفيذ.  قيد  الموضوعة  الخوارزمّية  األنظمة  مسؤولّية  العمل  العاّمة  وأصحاب  الخدمة 

 فحسب، بل سيساهم في تفادي إلحاق الضرر بمجتمعاتنا.

 متطلّبات الشفافيّة 

اّتجاه العاّمة  الخدمات  شفافّية  تستخدمها  إّن  التي  الخوارزمّية  اّتجاه    األنظمة  خدماتها  من  جزًءا  باعتبارها 
 المواطنين والعّمال على حّد سواء هو المطلب األول واألساسّي. 

حول الذكاء االصطناعي المسؤول مع السلطات العاّمة من أجل فعل    سايدوت الشركة الفنلندّية الناشئة    تعملو 
مع  الحالي  الوقت  في  سايدوت  وتتفاوض  إليها.  ونانس  وأمستردام  هلنسكي،  انضّمت  وقد  بالتحديد.  ذلك 

ر هنا من أّن السلطات العاّمة غير  أجل االنضمام إلى النظام أيًضا. وينبغي التحذي  الحكومة البريطانّية من
م طالبة بالشفافّية اّتجاه األنظمة الهادفة إلى ضمان السالمة العاّمة. ويغّطي ذلك مع األسف الشديد كاميرات  

 المراقبة التابعة للقطاع العام، وأنظمة التعّرف على الوجه وسياساته. ما عدا ذلك، إّنها فكرة جّيدة. 

النقابا  ممّثلي  بعض  يتم  ويفيد  التي  األنظمة  يعرفون  ال  ببساطة  أّنهم  إلى  النقابات  وبعض  . استخدامهات 
دولة    63عليها    صادقت ، التي  1949من العام   94اّتفاقّية منظمة العمل الدولّية رقم  والمثير لالهتمام هو أّن  

تطالب السلطات العاّمة بالتشاور مع ممّثلي النقابات حول المشتريات أو العقود التي تخّص "أداء الخدمات  
 د بهذه االتفاقّية، لكانوا عرفوا. ولو تّم التقيّ وإمداداتها". 

 من استخدام البيانات إلى إدارة الخوارزميّات

إن نجحت النقابات في تحميل اإلدارة المسؤولّية وإجبارها على الشفافّية اّتجاه استخدامها البيانات، فإّننا بذلك 
 نّتخذ الخطوات األولى األهم نحو إدارة األنظمة الخوارزمّية. 

 ( التي تبدأ بـ"من" 2020لة التي اقترحتها دي إجناسيو وكالين ) فلنتذّكر األسئ

 من أنشأ هذا النظام؟  

 من جمع البيانات؟ 

https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/30/07/41/Helsinki-Amsterdam-AI-registers-city-systems-Cities-Today
http://www.saidot.ai/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C094
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C094
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C094
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312239:NO


 من َتشمل البيانات تفاصيل حياته؟  

 من يخدم النظام؟  

 َمن ي حتمل أن يتضرر منه؟  

لخوارزمّية، ومع ذلك،  ت عّد هذه األسئلة عناصر مهّمة في تفكيك أشكال التمييز والتحّيز المحتملة في األنظمة ا
 ليست بكافية، وعلينا تكميلها أقّله باألسئلة التالية:

ما هي األنظمة المتعّلقة بالعّمال التي تستخدمها اإلدارة؟ يهدف هذا السؤال إلى كشف هدف النظام  .1
هنا   )راجع  تكّونها  التي  الخوارزمّيات  إلى  باإلضافة  المثال(،  سبيل  على  اآللي  )التوظيف  العام 

 تصنيف هانا فراي الذي ذكرناه في الفصل الثاني(. 
 من يملك هذه األنظمة؟  .2
 ما هي اإلجراءات التعاقدّية للوصول إلى البيانات والتحّكم بها؟  .3
 من يتحّمل مسؤولّية هذه األنظمة؟  .4
 ما هي آلّيات الحوكمة التي وضعتها اإلدارة؟  .5
حال فشل النظام في تحقيق أهدافه و/أو في  ما هي اإلجراءات التصحيحّية التي يمكن اّتباعها في   .6

 حال فشلت اإلدارة في إدارة النظام الخوارزمي؟ 
وحقوقهم   .7 األساسّية  العمال  حقوق  على  المخاطر/اآلثار  إلى  بالنسبة  أجريتها  التي  التقييمات  هي  ما 

 الخاّصة؟ 
 كيف ترصد أشكال التمييز والتحّيز المحتملة في األنظمة وتسيطر عليها؟  .8
 بعض اآلثار غير المقصودة؟ بإعادة تقييم األنظمة للبحث عن هل تقوم  .9

 ما هي آلّيات وإجراءات تعديل األنظمة الخوارزمّية؟  .10
 كيف يؤّثر ذلك على الخدمات التي نقّدمها؟  .11
 هل تسّجل التقييمات والتعديالت التي تقوم بها؟  .12
 من يّتخذ القرار بشأن كّل ذلك؟ .13
 ن عّد طرًفا في هذه الحوكمة؟ ما هي اآللّيات التي يمكننا وضعها، وهل .14



النقابا يتوّلى ممّثلو  المثالّية،  الناحية  ت اإلدارة المشتركة لهذه األنظمة. وفي أوروبا، تمتلك بعض الدول من 
مجالس للعمل أو هيكلّيات لإلدارة الثنائّية تفسح المجال أمام هذه اإلدارة المشتركة. اما في النروج، يشّكل حّق  

ضع منذ النقابات بتعيين م  عاًما أساًسا لذلك. 30مّثل عنها للبيانات الذي و 

البلدان إلى إنشاء هيئات إدارة مشتركة من خالل االتفاقّيات/القوانين الجماعّية. وفي   يجب أن تهدف جميع 
 الوقت الحالي، ي عّد طرح األسئلة التي وردت أعاله خطوة أساسّية. 

 ، فيمكن أن يبدو كالتالي:الخوارزمّية التي تشارك في اإلدارةألنظمة وبالنسبة إلى نموذج ا

 ابدأ هنا 

 إجراء تحليل مسبق 

 هدف النظام، الغاية منه، مدخالت البيانات/المصادر، المخاطر الجماعّية/ الفردّية 

 سّجل جميع التفاصيل 

 شّغل النظام 

 إجراء تقييم الحق 

وغير   المقصودة  اإلنصاف،  التداعيات/المخرجات  مبادئ  تقييم  الجماعّية.  والحقوق  األفراد  لحقوق  المقصودة 
 والشفافّية، وقابلّية المراجعة. 

 تعديل النظام، أو رفضه أو إعادة تعريفه 

 سّجل جميع التفاصيل 

 : نموذج األنظمة الخوارزمّية التي تشارك في اإلدارة 2الرسم 

دورّي.  بشكل  الخوارزمّية  األنظمة  لجميع  الحق  تقييم  إعادة  إجراء  هو  النموذج  هذا  في  األساسّي  الجزء  إّن 
وعادة ما يتّم حذف هذه المرحلة في نماذج اإلدارة، كما يظهر مثال الحكومة الكندّية في األسفل. وكما تعّلمنا  

، ويمكنها أن تتعّلم ارتكاب أخطاء كبيرة، وإجحاف في الفصل الثاني، تتعّلم أنظمة التعّلم اآللي بشكل تلقائي



المشاكل في استخدام  اكتشاف معظم  الممكن  لغيرها. وكان من  أولوّية  السكانّية وإعطاء  المجموعات  بعض 
 الخدمات العاّمة لألنظمة الخوارزمّية وتجّنب الفضائح بشأنها، لو تّم وضع آلّيات للحوكمة.

ت العاّمة من التحّقق من آثار هذه األنظمة وتحقيق التوازن فيها، من المهم  ومن أجل تمكين النقابات والخدما
وتقديمها،   والالحقة  السابقة  التقييمات  هذه  تسجيل  ضوء  على  إجراؤها  تّم  التي  التعديالت  جميع  وتسجيل 

السلبّية إن لم يتم تسجيل  التقييمات وتقديمها أيًضا، إذ إّنه من الصعب إيجاد أنماط التمييز أو أشكال اآلثار  
النقابات إلى كونها طرًفا في   التدقيق، والتعديالت. وعلى الرغم من ضرورة سعي  تقييمات اآلثار، وعملّيات 

 هذه األنظمة وآثارها تقع على عاتق أصحاب العمل.  استخدامارزمية، إاّل أّن مسؤولّية إدارة األنظمة الخو 

ة التي قد تصيب اآلخرين. على سبيل المثال، ت طالب الخدمات العاّمة  وأخيًرا، يجب توضيح التداعيات الضارّ 
التي   القضائّية  والعّمال بشكل واضح بحقوقهم، وبالغرامات، والجزاءات و/أو اإلجراءات  المستخدمين  بإخبار 

 يجب أن يصبح تقويم األنظمة الضاّرة أمًرا عامًّا.يمكن أن تصدر عند حدوث الضرر. 

 لكندّية مثال من الحكومة ا

الكندّية   الحكومة  الخوارزميأدخلت  للتأثير  القرار    تقييًما  اّتخاذ  نظام  تأثير  يحّدد مستوى  استبيان  على شكل 
اآللي   رطوير هذه األداة من أجل مساعد المنّظمات في "فهم المخاطر المرتبطة باّتخاذ القرااآللي. وقد تّم ت

 والحّد منها".

سؤااًل يتعّلق بكيفّية الحّد منها. وتستند درجات التقييم    33سؤااًل يتعّلق بالمخاطر، و   48تأّلف االستبيان من  ي
 ، ونوع القرار، والتأثير، والبيانات.على عوامل عّدة بما فيها أنظمة التصميم، والخوارزمّية

إيجابّية  مبادرة  الخوارزمي  التأثير  تقييم  أّن  الرغم من  أوجه قصور  وعلى  تعاني من  أّنها  إاّل  ا،  وال  عّدة.    جدًّ
 ي شترط إعادة النظر بتقييم التأثير الخوارزمي بشكل دورّي، كما أّن العّمال ال ي عتبرون جهات فاعلة فيها. 

 eng.aspx?id=32592-sct.gc.ca/pol/doc-https://www.tbs حكومة الكندّية، : من ال3الرسم 

   التزامات -خّطة األشخاص

التبذل  ت النقابية  سياسات    اقودهيي  الحركة  لوضع  مجهوًدا  العّمال  لنقابات  الدولي  العادل االّتحاد    التحّول 
ويمكننا استمداد اإللهام من  للعّمال الذين تعّرضت وظائفهم للضرر بسبب التحّول إلى عالم منخفض الكربون. 

Commented [EFG1]: Disruption’s obligations? 

https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai/algorithmic-impact-assessment.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592
https://www.ituc-csi.org/just-transition-centre


ومهامهم    التي ستؤّثر على وظائف العّمال  الهائلةذلك، ونطالب أصحاب العمل الذين يستثمرون في التقنّيات  
 : القيام باألمور التالية وبموجب خّطة األشخاص، عليهممن االلتزامات.  د بعد  يوفوابأن  

 النقابات، التخطيط لمواصفات مهارات العّمال الحالّية مع ممّثلي .أ
 احتياجات زيادة المهارات وصقلها مع ممّثلي النقابات والنقابات العّمالّية، تحديد  .ب 
 ساعات العمل، واعتبارها جزًءا من ساعات العمل، ضمنتقديم دورات  .ت 
 إعداد خّطة تطوير مهنّية مشتركة بين العّمال وممّثليهم، من أجل العّمال المسّرحين،  .ث 
 التوظيف والشركات األخرى من أجل مساعدة األفراد على التقّدم، و العمل مع وكاالت  .ج
 تطبيق هذه االلتزامات على نطاق سلسلة اإلمداد/ القيمة المتأّثرة.  .ح

 التكنولوجيا الخيّرة

بطريقة مسؤولة، مع   الرقمّية  التقنّيات  قّوة  النقابات من  استفادة  الفصل حول  األخير من هذا  القسم  يتمحور 
 وصّية أعضائها في جوهر جميع األنشطة الرقمّية.الحفاظ على خص

من أجل النقابات العّمالّية أو   المطوَّرةعدًدا من األدوات الرقمّية    2019لعام    األعمال الرابطةيعرض تقرير  
النقابات وإطالقبالئحة من التطبيقات واألدوات الموصى بها    ا لها، مرفقً بَ من ق   بحمالتها االنتخابّية.    لتنظيم 

النقابة  وهو مختبر للبحوث والعمل التشاركي في  هذا التقرير الفريق المؤّسس لمختبر العّمال الشباب،  وقد أعّد  
 العالمّية.

 ي كلوك تطبيق و

َي    اطّور مختبر العّمال الشباب تطبيقً  مّ  يعمل عبر االستفادة من البيانات التي  ،  وي كلوكمفتوح المصدر س 
، وتمنح العّمال السيطرة الكاملة على البيانات.  خليوي تنتجها بعض أجهزة االستشعار الموجودة في الهاتف ال 

م تطبيق وي كلوك لمساعدة  ال يتجّسس أي طرف ثالث على البيانات، وال إمكانّية للوصول السريّ  مّ  . وقد ص 
 تعزيز رفاه العّمال. على  العمال ونقاباتهم على مكافحة سرقة األجور و 

 www.weclock.itأداة مفتوحة المصادر للعمال والنقابات.  -: وي كلوك4الرسم 

يمكنها تسجيل استخدام التطبيق لمساعدتك على إثبات فترة استخدامك تطبيقات العمل، وهي أداة مفيدة في  
ا ثقافة  الدائممواجهة  الجغرافي، وتحّركاتك من أجل  لعمل  يمكنها تسجيل موقعك  ابتعادك  . كما  إظهار مدى 

https://www.thewhynotlab.com/tools/#comp-kg4z0ng8
https://weclock.it/
http://www.weclock.it/


هل تحظى باستراحة؟ هل يتم تعويضك خالل تحّركك أو سفرك للعمل، ومكانك، وإن كنت وافًقا أم جالًسا.  
دخول تسجيل  خالل  من  يمكنها  تقضيه؟  الذي  حولبالوقت  حمالتك  دعم  العمل  إلى  العمل.    ك  كما أوقات 

من   تستخلصها  التي  البيانات  باستخدام  القصص  رواية  في  رحلتها  النقابات  تبدأ  أن  الجّيد  تحليل  اليمكن 
التي  ل تلك  أو  العمل  أصحاب  يقودها  التي  القصص  بذلك  معارضة  العّمال،  من  مجموعة  وبيانات  لبيانات 

كلوك من    ويمكن استخدام وي .  تتعّلق بأعمال عالم التكنولوجيا التي تسيطر اليوم على معظم أسواق العمل
دون االّتصال بخدمة االنترنت، وبالتالي ت ستخدم في المواقع الجغرافّية التي ترتفع فيها كلفة البيانات. ويتوّفر 

 تخابّية.حول كيفّية استخدام وي كلوك في التنظيم وإطالق الحمالت االن  دليل نقابيأيًضا 

 درايفرز سيت

تطبيق   وي عد  العمل.  بيانات  تجّمعات  في  األخرى  اإللهامات  إحدى  سيت نجد  هذا   درايفرز  في  واعًدا  مثااًل 
لتعقب   الطلب  حسب  يعملون  الذين  السائقون  يستخدمه  المّتحدة  الواليات  في  تعاونّي  تطبيق  فهو  المجال، 
بياناتهم ومشاركتها. وإّن أكثر ما يلهمنا في هذا التطبيق هو قدرته على تجميع البيانات من جهة، وأساليب 

 ل من جهة أخرى. التحليل الخاّصة به التي تسمح بتمكين العّما

 اليت هاوس 

وإن بدأت  في النقابات.  رشيدة للبيانات  إّن األداة المفيدة الثالثة هي دليل مفتوح المصدر يهدف إلى حوكمة  
سيتم   فكيف  مسؤولة،  جديدة  تقنّيات  على  حصلت  إن  أو  مسبًقا،  تمتلكها  التي  البيانات  هيكلة  في  النقابات 

اليت هاوس: دليل  حماية نزاهة أعضاء النقابة وخصوصّيتهم. وقد ساعد  استخدام هذه البيانات واالعتناء بها ل
جميع النقابات التي ق ّدم إليها من قبل نقابة بروسبيكت العمالّية    النقابات العّمالّية لإلشراف الجّيد على البيانات 

 . البريطانّية في تطبيق هذا األمر

خصوصّية نقابتك أو أفرادها. فتطبيق  على  التقنّيات الصناعّية    تحافظونذكر أمًرا واحًدا مؤّقًتا، من النادر أن  
الذي  مثاًل  واتساب   فيسبوك،  الجهة    تقّدميمتلكه  وفي  علني.  بشكل  المنّصَتين  بين  البيانات  تشارك  بطلب 
تي يقّدمها واتساب لكّنه مشّفر تماًما، وال يتشارك يقّدم تطبيق سيغنال للمستخدمين الخدمات نفسها الاألخرى،  

بشكل  وتوجيههم  عليه،  أشخاص  مقابلة  يمكن  واسع،  نطاق  على  واتساب  انتشار  ومع  يبيعها.  أو  البيانات 
 تدريجي إلى استخدام سيغنال.

https://weclock.it/collectives/
https://www.driversseat.co/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/14/you-should-be-worried-about-how-much-info-whatsapp-shares-with-facebook


ال في  االلكترونّية  ورسائلها  بياناتها،  وقواعد  بياناتها،  وجداول  وثائقها،  عّدة  نقابات  ذلك  وتخّزن  ومع  سحابة، 
 فإّنها تقع ضحّية ميكروسوفت وغوغل لجهة استخالص البيانات. 

ي سّمى الشبكة   النقابات باالعتبار التطويرات الجديدة في ما  تأخذ  حيث تترابط الخوادم   الالمركزّيةويجب أن 
 المحلّية بطريقة تحافظ بها على الخصوصّية. 

 تصّور البيانات ورواية القصص باستخدامها 

بالطريقة    صدرت  إن  فالبيانات  ت حصى،  وال  تعّد  ال  قصًصا  النقابة  أفراد  من  المستخلصة  البيانات  تروي 
أو صور    ووضعها في رسوم بيانّيةالصحيحة ال جدال فيها، إذ إّنها تعطيك دلياًل. ويدعم تصّور هذه البيانات 
والتأثي الوعي،  زيادة  أيًضا  التصّور  هذا  شأن  ومن  كبير،  بشكل  األدّلة  حملتك  وتقديم  العام،  الرأي  على  ر 

 ألصحاب العمل، والمساعدة في تصّور واقع العمل وفهمه من وجهة نظر العّمال.

 في ما يلي، نذكر مثاَلين.

الخدمة   في  عّمال  كانوا  أّنهم  فلنتخّيل  نيويورك.  مدينة  في  النقابات  منّظمي  ق بل  من  كلوك  وي  اختبار  تّم 
مسارا الصورة  تظهر  أو  المنزلّية.  مشًيا  يقطعونها  كانوا  وإن  العّمال  عدد   بالعّبارة.ت  حول  البيانات  وكانت 

في كّل حّي في نيويورك المتوّفرة بشكل علني قد فاقت بيانات تحّركات العّمال. وما نراه    19-حاالت كوفيد 
النهار. ويساعد هذا هنا هو أّنه توّجب على العّمال التواجد في مناطق عالية الخطورة أو التنّقل عبرها خالل  

التصّور في تحديد بيئة المخاطر بالنسبة إلى العّمال. إّن بيانات الموقع ال جدال فيها، كما أّن استخدام ذلك 
 يساعد في دعم مطالب النقابة في تحصيل أجور أعلى لعّمال الخدمة المنزلّية.

كوفيد.  5الرسم   خطر  منطقة  ببيانات  المغّطاة  الموقع  بيانات  تصّور  ماساتشوستس  :  معهد  كاالتشي،  دان 
 للتكنولوجيا 

بتشغيله.   التطبيق وقاموا  ثّبتوا  قد  العمل  العّمال في مركز  أّن جميع  المثال اآلخر، نرى  وقد استخدمنا  وفي 
أقدام( من بعضهم. وقد فعلنا ذلك   6بيانات موقعهم لرسم الفترة من النهار التي كانوا فيها على مقربة مترين ) 

المزاع في  إلثبات  البيانات  تصّور  رؤية  ويمكن  صحيحة.  تكن  لم  المطّبقة  االجتماعي  التباعد  تدابير  بأّن  م 
 .6الرسم 

https://www.theguardian.com/technology/2018/sep/08/decentralisation-next-big-step-for-the-world-wide-web-dweb-data-internet-censorship-brewster-kahle


مقربة  6الرسم   على  العمال  تفاعالت  معهد   6:  كاالتشي،  دان  الوقت.  من  معّينة  فترة  في  )متَرين(  أقدام 
 ماساتشوستس للتكنولوجيا 

يتطّلب تحليل البيانات وتصّورها إمكانّية الوصول إلى اختصاصّيين مدّربين لتأدية هاتين المهّمتين. وفي حين  
مثل   جّيدة  أدوات  تطوير  ستوديو  ستوديو-أرتّم  داتا  إالّ وغوغل  الممارسة ،  بعض  يتطّلب  استخدامها  أّن   

القّصة  والتعّلم.   بتخّيل  التأثير  يأتي معظم  إليها،  تتمّكن من الوصول  وعندما تحصل على هذه المهارات أو 
وتصّور   البيانات  باستخدام  القصص  رواية  إّن  القّصة.  هذه  تدعم  التي  البيانات  ومصادر  سترويها  التي 

 ة متعّددة األبعاد. البيانات هما بمثابة تركيب أحجي

الذي   المسار  أدناه  الدائري  البياني  الرسم  قدرات يلّخص  من  االستفادة  أجل  من  النقابات  تسلكه  أن  يجب 
 التقنّيات الرقمّية:

 تحديد حملة ملموسة 

 إيجاد وسائل جمع البيانات بشكل مسؤول

 التنفيذ قم بإدارة هذه البيانات من خالل وضع تدابير احترازّية وسياسات قيد 

 قم بتحليلها 

 قم برواية القّصة/ تصّور البيانات 

 حملة فائزة 

 : عملّية إعداد الحملة الرقمّية7الرسم 

 ملّخص الفصل 

خالل هذا الفصل في السياسات، ومواضيع المفاوضة الجماعّية، والتقنّيات واالستراتيجّيات التي يمكن  نظرنا  
البيانات  استخدامها لضمان العمل الالئق في الخدمات الع اّمة. وقد رأينا كيف يمكن استخدام أنظمة حماية 

المفاوضة الجماعّية  يتعّين استخدام المزيد من  العّمال، وناقشنا متى  بيانات  الحالّية من أجل تحسين حماية 
 و/أو السياسات من أجل تعزيز حقوق بيانات العّمال.

https://www.rstudio.com/
https://datastudio.google.com/overview


الخوارزميّ  األنظمة  إلى  انتباهنا  حّولنا  ذلك،  من  إقرارنا  انطالًقا  مع  العاّمة،  العمل  أماكن  في  أوجه  ة  بوجود 
الذي    تجاري في هذه األنظمة،تمييز واستغالل   أّننا    هناقشنااألمر  الثاني، كما  الفصل  وّجهنا عدًدا من في 

وأّكدنا أّن على هذه الخدمات أن تّتسم بالشفافّية    المتطّلبات إلى الخدمات العاّمة التي تستخدم هذه األنظمة.
اّتجاه األنظمة المستخدمة وذكرنا سبب ذلك، وأّن عليها أن تجيب على أسئلة "من" وعلى عدد من األسئلة  
األخرى التي تتعّلق بضمان تحّكم الخدمات العاّمة باألنظمة المستخدمة، ومن يملك هذه األنظمة، وما هي  

وذكرنا أّن من دون إمكانّية    دّية التي تخّص حّق الوصول إلى البيانات والتحّكم بها وتعديلها.اإلجراءات التعاق
المطلوبة  )المعلومات(  الوسائل  تدريجي  بشكل  العاّمة  الخدمات  تخسر  بها،  والتحّكم  البيانات  إلى  الوصول 

 لخدمة الناس.

ينطبق بشكل خاص على األنظمة المستخدمة    وعرضنا أيًضا نموذًجا لإلدارة المشتركة لألنظمة الخوارزمّية،
مع أّنه لم يشتمل على بعض  في إدارة الموارد البشرّية. وقد استخدمنا النموذج الكندي لتقييم التأثير كمثال،  

 األمور ال سّيما صوت العّمال وإعادة تقييم هذه األنظمة بشكل دوري.

العادل، وفّسرنا لماذا يجب أن يتوافق إدخال التقنّيات انطالًقا من ذلك، استمددنا اإللهام من سياسات التحّول  
 الهائلة مع التزامات صاحب العمل اّتجاه وظيفة العامل ومسيرته المهنّية. 

أنهينا هذا الفصل بالنظر في الطرق المختلفة التي يجب أن تتبعها النقابات في استخدامها التكنولوجيا بشكل  
وحّذرنا هنا من أّن التقنّيات المتوّفرة ال تحمل حقوق العمال مسؤول من أجل تعزيز صوت العّمال وتأثيرهم.  

صميمها ففي  رائد  دور  تأدية  النقابات  على  أّنه  إلى  وأشرنا  وقد ،  أمًنا.  أكثر  تقنّيات  إلى  تحويلها  عملّية  ي 
عرضنا أدوات عّدة طّورتها النقابات أو تّم تطويرها من أجلها ويمكن استخدامها بأمان إلطالق حملة لصالح  

وتصّورها. البيانات  باستخدام  القّصة  رواية  فّن  عرضنا  النهاية،  وفي  البيانات    العّمال.  أّن  بالذكر  والجدير 
العمل  المجّمعة بشك بيانات أخرى إلظهار قّصة أخرى حول شروط  يمكن جمعها مع مجموعات  ل مسؤول 

 العصرّية تختلف عن الذي نراه. 

وناقشنا في الفصل الثاني أّن التقنّيات الرقمّية تّتسم بالتحّيز والتمييز وتلحق الضرر بالمتضّررين مسبًقا، إاّل  
ستغالل التجاري للعمل من خالل استخدام بعض األدوات أّنه يمكن تصويب التوزيع غير العادل للقوى، واال

 وتطبيق بعض األفكار التي ذكرناها في هذا الفصل. 

 


