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ملخص:
تهضف هظه الوعقة البدثُة إلى تصخُو واقؼ ألامن الثقافي في ظل البػض الغقمي للػوإلاةة ،وتدضًةض الكُيُةة ألامثةل
لتسية ة ةةٌُ أكب ة ة ةةن قة ة ةةضع ممك ة ة ةةن مة ة ةةن تهضً ة ة ةةضا ومسة ة ةةاَغ التكنلوحُ ة ة ةةا والغقمُة ة ةةة غل ة ة ةةى الخهونة ة ةةُا الثقا ُ ة ة ةةة
وككةةا اإلاتؿ ةةن اليةةاع الةةظي مةةن قةةه أ أي ًلػةةل مةةن تلةةد الوهضًةةضا واإلاسةةاَغ مهةةضع ةةغم ومكاؾةةف فةةي ؾة ُل
تدقُ ةةا مػاصل ةةة جقا ةةة عقمُ ةةة آمن ةةة  ،م ةةن أح ةةل طل ةةد ت ةةا ؤلاغتم ةةاص غل ةةى اإلا ةةن الون ةةيت التدلُل ةةي ،لُتبة ة ي ةةهي
ؤلاغتم ةةاص غلة ةةى الكة ةغاكة والكة ةةيا ُة ة ة ي الية ةةاغل ي فة ةةي غملُة ةةة التة ةةهم ي الثق ةةافي الغقمة ةةي غلة ةةى مستلة ةةا اإلاؿة ةةتوٍا
(الضوالتُة وؾ ن الضوالتُة ،الغؾمُة وؾ ن الغؾمُة) في إَاع مػاً ن الحوكمة.
الكلمات املفحاحية :أمن جقافي؛ عقمُة؛ غوإلاة؛ خوكمة.
Abstract:
This research paper aims to diagnose the reality of cultural security in light of the
digital dimension of globalization, and to determine the best way to reduce the
largest possible number of technological and digital threats and risks to cultural
specificities and to uncover the differential variable that makes these threats and
risks a source of opportunities and gains in order to achieve the equation of a "safe
digital culture". For this reason, the descriptive and analytical approach was relied
upon, to show that reliance on partnership and transparency between the actors in
the digital cultural insurance process at various levels (state and non-state, official
and unofficial) in Governance Standards Framework.
Keywords: Cultural Security; Digital; Globalization; Governance.
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ملذمة:

تدتاج اإلالتمػا إلى ما ًديظ لها أؾـ قُامها وبقائها وإؾتمغاعها وٍدا ظ غلى هوٍوها اإلاتمثلة في
جقا وها من :لؿة ،مػتقضا  ،قُا ،غاصا وتقالُض ،نوي ،آجاع ،آصاب ،تغاث ومنتلا كغٍة وماصًة ،ألي الخلل
الظي ًلحا الهوٍة والثقا ة ًؤصي ل قد إلى اهزااػ قواغض اإلالتمؼ وتهضًض وحوصه ،واإلادا ظة غلى الهوٍة
الثقا ُة بػنانغها اإلاستلية وبالوؾابل التي تدمي النلء من ؤلاؾغا اليكغي والقُمي والتهضي لألزُاع التي
تهضص هظه الثقا ة هو ما أنبذ ٌػغف األمن الثقافي ،وهو أغظا قضعا وأهمُة من ألامن الؿُاس ي وؤلاقتهاصي،
ألي إززنا ألامن الثقافي ٌػني اإلاؿاؽ بؿابغ خهوي اإلالتمؼ الؿُاؾُة وؤلاقتهاصًة والتػلُمُة وؤلاحتماغُة
وؾ نها ،األمن الثقافي هو حوهغ الامن الوَني والقومت وؤلاحتماعي وأؾاؾأ ،أل أ الخلُة الضماؾُة اإلاؿؤولة غن
تػؼٍؼ ؤلا تماء للوَن وألامة و قُمها.
إلاشكالية الشئيسية للذساسة :تهؾِؿا غلى ما حاء ؾليا ،ئي هظه الضعاؾة تنُلا من مًموي إقكال أؾاس ي
ًتمثل في الهُؿة التالُة:
كُا ًكوي ألامن الثقافي أكثن تدهِنا أمام تهضًضا البػض الغقمي لػهغ الػوإلاة ؟
فشضية الذساسة :لإلحا ة غلى ؤلاقكالُة والتػما في صعاؾوها و ا من
الغبِؿُة بهضف ازتباع صحوها غلى الندو آلاتت:

واضح وؾلُا ،تمت نُاؾة اليغيُة

 كلما ػاص صعحة الكغاكة و التػاوي و الكيا ُة في إَاع إ وهاج مػاً ن الحوكمة ي حمُؼ ألاَغاف الياغلة غلىحمُؼ اإلاؿتوٍا في غملُة التهم ي الثقافي ،كلما ا سيًت صعحة تهضًضا الػوإلاة في بػضها الغقمي والتكنولوجي.
املىهجية املحبعة :إلاػالجة إقكالُة البدث اغتمض الضعاؾة غلى اإلان الونيت التدلُلي ،الظي ًغكؼ غلى
ونا الظواهغ للونول إلى مؿ باتها ،الػوامل التي تتدكا يها وكظا اؾتسلم النتابج لتػمُمها.
 .1الثلافة الشكمية بين الححذي وفشصة الحأمين  ..كيف ؟:
تػتبن الثقا ة الغقمُة خؿف ليزلي أوصبىسن (مضًغة حمػُة إتداص الؿُاؾا و البدوث الغقمُة في
هُئة ؤلاغلم وؤلاتهاال ألاؾزنالُة) هنها إمتلك اإلاهاعا والقضعا للمكاعكة في إقتهاص عقمي ،وبسانة
اإلاقضعة غلى إؾتسضام و ها و تيؿ ن ؤلاتهالت الغقمُة  ،وأيا ت قولها :لقض حػلت أؾزنالُا الثقا ة الغقمُة
أولوٍة وَنُة وقض َبقت الػضًض من البنامج غلى الهػُض الوَني مؼ الزنك ا في الؿالف غلى اإلاضاعؽ (إًؼَـ) .
الجضًغ الظكغ هنا أي الكث ن من اإلادتوى غلى قبكة ؤلا زن ت هو إغلمت عقمي موحأ للكباب ولكنأ
لِـ اللؿة الػغبُة ،وَؿلِ أدسيان ميلض (مضًغ ألاغمال و التسُُِ في هُئة الاطاغة البنًُا ُة لألَيال BBC
 ) Childrenألايواء غلى قناتت  CBeebiesو" CBBCالتابػة لباقة بت بت س ي  BBCكهمثلة غلى وغُة
اإلادتوى الغقمي التي ًمكن أي تؿاغض غلى تػؼٍؼ الثقا ة الغقمُة ي أوؾاٍ الكباب ،وهو ٌصجؼ آلا اء غلى
غضم الا زناى أي أ ناءها ها غلى صعاًة الغقمُة قِ ألنها ٌػلموي اؾتسضام بػٌ الوؾابِ التكنولوحُة،
وًٍُا مُلؼ :قض ًيهموي ما هُة التكنولوحُا ،ولكنها لِؿوا غلى صعاًة توابػها مثل إصعاج مدتوى غلى قبكة
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ؤلا زن ت مًُيا القول ه أ ًمكننا إًلاص أوؾاٍ آمنة لألَيال غلى قبكة ؤلا زن ت ،إال أ أ ًتوحف غلى ألاهل
واإلاػلم ي تػلُمها مهاعا اؾتسضام تلد الوؾابِ بككل آمن (إًؼَـ).
أ .على املسحىي الفشدي:
ال تككل الثقا ة الغقمُة تدض و ال تكوي مهضع تهضًض اإلايهوم اإلاُلا لألمن الثقافي إال إطا كاي هناك
غضم القضعة غلى إؾتسضام و ها و تيؿ ن ؤلاتهاال الغقمُة ،تُلة ؾُاب التكوٍن اإلاتسهو في هظا اإلالال
اإلاناه التػلُمُة في حمُؼ ألاَواع أو غلى مؿتوى مؤؾؿة ألاؾغة.
ب .على مسحىي الذول:
صغا ألام ي الػام لألما اإلاتدضة أهطىهيى غىثيرش في كلمتأ ؤلا تتاخُة ألغمال مىحذي حىكمة
ألاهترهت الظي اؾتًا تأ منظمة الُو ِؿكو تاعٍش  21و مبن  2012إلى مناقكة مؿابل الثقا ة في اليًاء
ؤلالكزنونت إلى التيك ن في َغ لتسخ ن التكنولوحُا وقوتها التدغعٍة الهابلة في زضمة القُا ألاؾاؾُة
لإلنؿا ُة قولأ :إ أ ِنما تدت التكنولوحُا الغقمُة أ وا ا حضًضة لليغم ،إلى حا ف اليوابض الهابلة التي
ًمكن أي تللبها ،ظهغ أًًا قًاًا حضًضة خول ألامن الؿُبنانت والبُا ا والظكاء الهناعي (منظمة ألاما
اإلاتدضة.)2012 ،
وفي طلد تهكُض غلى أجغ التكنولوحُا غلى ميهوم ألامن وتوحهاتأ ظهوع مياهُا حضًضة غلى ؾغاع
ألامن الؿُبنانت ،و اإلاقهوص هنا ألامن في اليًاء الؿُبنانت أو ؤلا زناض ي ،خُث غغ أ اإلاػهض الوَني للمػاً ن
التقنُة ألمغٍكت ه أ:
ملال غالمي صازل البِئة اإلاػلوماتُةً ،تكوي من قبكة مؿتقلة ي البنى التدتُة أل ظمة
اإلاػلوما  ،و ًتًمن :الا زن ت ،قبكا ؤلاتهاال و أ ظمة الحاؾف و اإلاػالجا اإلاضملة (غبضالباؾِ،
.)2020
وَػض هظا التػغٍا ألاقغب إلايهوم ألامن الثقافي الغقمي ،الظي ٌػغف تقاعب وتكا د مؼ مياهُا
غضًضة غلى ؾغاع  :أمن اإلاػلوما والامن ؤلالكزنونت وؾ نها من اإلاياهُا.
ًًُا ألام ي الػام لألما اإلاتدضة قولة غى ألا زن ت ٌؿتسضم كمنبن لخُاب الكغاهُة والقمؼ
والغقا ة والؿُُغة ،وال ًتُلف ألامغ ؾوى تهيذ الػناوٍن الغبِؿُة لننى كُا jؾتسضم ألا زن ت ووؾابِ
التوانل ؤلاحتماعي لتقؿُا الناؽ وحػلها متُغ ي (منظمة ألاما اإلاتدضة.)2012 ،
وفي طلد تهكُض غلى أي لليًاء الغقمي وألا زن ت القضعة غلى إززنا الحهوي الثقا ُة للضول
والكػوب ئتسضمأ لػباعة زُاب الكغاهُة ،حػلها متُغ ي كما أي ُأ مؿاؽ الصخهُة والهوٍة الثقا ُة
(ؤلاعهاب والتُغف اليكغي وؤلاًضًولوجي).
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وأقاع غىثيرش إلى أي التػاوي ي الجها الياغلة في اليًاء الغقمي لا ًواكف التكنولوحُا
الجضًضة ،صاغُا إلى القُا ضوع و تهج ن أكبن في إصاعة ألا زن ت والزنك ا بككل زام غلى الحلول اإلابتكغة التي ًمكن
أي تؼٍض الثقة في اليًاء الغقمي ،قولأ:
ال ًمكننا أي زنك مه ن ا في الػهغ الغقمي للُض الخيُة لقوى الؿو  ..لكن ألاقكال التقلُضًة
للتنظُا ال تنُبا غلى الػضًض من هظا الجُل الجضًض من التدضًا  ،هناك الػضًض من اإلاساَغ الغقمُة ولكن
ًمكن تدوٍل بػظها إلى غنة عقمُة غنضما ًتػلا ألامغ الحوكمةً ،لف أي كوي مبضغ ي وحغٍئ ي مثل من
أعؾو قواغض ألا زن ت (منظمة ألاما اإلاتدضة.)2012 ،
في تدلُل للمقولة ألاز نة لألم ي الػام لألما اإلاتدضة أكض غلى يغوعة ما ًلي:
ؤلاصاعة
 غضم ؤلاكتياء غص اليػل في مواحهة الػهغ الغقمي و تدضًا الػوإلاة ،والػمل و اؤلاؾزناتُلُة التي تؿتنض غلى إؾتكغاف التدضًا اإلاؿتقبلُة وؤلاؾتػضاص لها من خُث الؿُاؾا والبنامج
والخُِ ،ؤلامكا ُا ال كغٍة واللوحِؿتُة والبنى التدتُة والبضابل اإلاناؾبة من أحل تدقُا ألاهضاف اإلاؿُغة
هكثن صعحا الكياءة واليػالُة.
 تدضًث أؾلوب ؤلاصاعة ما ًتوا ا مؼ التدضًا الجضًضة لجُل الغقمُة و ألا زن ت. الاغزناف ظهوع مساَغ حضًضة الزاامن مؼ موحة البِئة الغقمُة في اإلاقا ل هناك إمكا ُة لتدوٍلهامن تدض إلى غم.
 تبني مػاً ن الحوكمة كمتؿ ن اعلتدقُا مػاصلة عصش سكمي آمً .

ي تدضًا و غم مواحهة الػهغ الغقمي وتدضًا الػوإلاة

الحوكمة الظي ًتؿا مػاً ن ؤلا يتاح والكيا ُة والكمولُة في
كما صغت الُو ِؿكو إلى إتباع
إصاعة ألا زن ت واليًاء الغقمي ،ما ًكيل تسخ نه لخضمة اإلالتمؼ و زهونُا ألا غاص والتنوع الثقافي
واللؿوي (منظمة ألاما اإلاتدضة.)2012 ،
 .3معياس "الىصىل لألهترهت" وعالكحه باألمان الثلافي:
ال ًؼال أكثن من ها ؾكاي الػالا ؾ ن قاصعٍن غلى الونول إلى ؤلا زن ت (منظمة ألاما اإلاتدضة،
 ،)2012ولظلد غلقة اإلمكا ُا اإلااصًة والبنى التدتُة ،واإلاقهوص من طلد الضول اليق نة أو اإلادضوصة
ؤلامكا ُا التي تػغف تسليا غلى عكف التقضم التكنولوجي غكـ الضول الؿنُة و اإلاتقضمة تكنولوحُا ،وفي طلد
إقاعة هي مػُاع إ تكاع ألا زن ت في الح ا اإلاكانت أو صعحا الونول إليها وكظا ا تكاع الثقا ة الاؾوهلكُة
لتكنولوحُا ؤلاغلم وؤلاتهال ال ٌػني الًغوعة ػٍاصة صعحا الوهضًض لألمن الثقافي وٍوضح الغؾا البُانت التالي
نؿبة ألا غاص الظًن ٌؿتسضموي ؤلا زن ت:
الشكل  :1نؿبة ألا غاص الظًن ٌؿتسضموي ؤلا زن ت خؿف الجها
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املصذس)JUNE 2020 ،Nations( :
ًؤكض الغؾا البُانت ألاز ن ه أ ال غلقة إلاػُاع الونول لل زن ت (الغقمُة) و إ تكاعها الويػُة أمام
موحة الوهضًض لألمن الثقافي ،اإلالخظ هي الضول التي تػغف تقضما تكنولوحُا و عقمُا (أوعوبا ،أمغٍكا ،آؾُا) هي
التي تػغف إ تكاعا وونوال أكبن لأل زن ت في مقا ل طلد تػتبن هي اإلاهضع للثقا ة وألاقل تػغيا للوهضًضا
والتدضًا الثقا ُة غكـ الضول ألاقل تقضما أو اإلاتسلية غن عكف التُوع التكنولوجي والتقني والغقمي التي
تتموقؼ في ويػُة تابؼ واإلاتػغية إلاساَغ وتهضًضا غلى أمنها الثقافي وؾؼوه وإززناقأ عؾا إ سياى صعحة
الونول لأل زن ت ،طلد ما ًؤكض هي صعحا تهضًض ألامن الثقافي الغقمي تنسيٌ كلما ػاص القضعة غلى
إؾتسضام و ها وتيؿ ن اإلادتوى الغقمي.
 .3الحعاون الشكمي كخاسطة طشيم ألمً ثلافي سكمي في صمً العىملة:
َغح ألام ي الػام لألما اإلاتدضة أهطىهيى غىثيرش زغٍُة َغٍا من أحل التػاوي الغقمي ًؤصي يها
حمُؼ أصحاب اإلاهلحة صوعا في الض ؼ قضما بػالا عقمي أكثن ؾلمة وإ ها ا ًض يء الُغٍا دو مؿتقبل أكثن
إقغاقا و اػصهاعا ليابضة الجمُؼ ،وبناء غلى تونُا اليغٍا الغ ُؼ اإلاؿتوى اإلاػني التػاوي الغقمي التابؼ لألم ي
الػام لألما اإلاتدضة الظي قكل في اليزنة  ،2012 -2012واؾزنقاصا كظلد بؿلؿلة مناقكا اإلاابضة اإلاؿتضًغة
التي غقض مؼ أصحاب اإلاهلحة الغبِؿُ ي من الحكوما والقُاع الخام واإلالتمؼ اإلاضنت واإلانظما الضولُة
واإلاؤؾؿا ألاكاصًمُة وألاوؾاٍ التقنُة ،وؾ نها من أصحاب اإلاهلحة طوي الهلةً ،ؼمؼ اتساط ملموغة
ؤلاحغاءا تتػلا ملاال غمل عبِؿُة (منظمة ألاما اإلاتدضةً ،)2012 ،مكن تويُدها في الجضول التالي:
الجذول  :1زغٍُة َغٍا ألام ي الػام لألما اإلاتدضة من أحل التػاوي الغقمي.
الشكم
1

إلاجشاء أو مجال العمل

املضمىن

الاثصال ال تتاح خالُا إمكا ُة الونول إلى قبكة ؤلا زن ت إال لنها
ثحليم
0
ل
ل
إلالكترووي العاملي بحلى ؾكاي الػالا ،وٍنبغي أي تو غ لكل غص ،دلو غام 2030

املجلة الجضائشية لألمً والحىمية

املجلذ  /10العذد  /02أفشيل  /2021ص52 -45 :

49

"ألامً الثلافي الشكمي :ألادبيات امليكاهيزمات في صمً العىملة"
عام .2030

2

3

4

5

6

الاسثلاء باملىافع العامة
0
الشكمية مً أجل تهيئة
عالم أكثر إهصافا.

كفالة الشمىل الشكمي
0
للجميع ،بما في رلك أكثر
الفئات ضعفا.

جعضيض
0
الشكمية.

بىاء

اللذسات

كفالة حماًة حلىق
0
إلاوسان في العصش
الشكمي.

دعم الحعاون العاملي في
0
مجال الزكاء الاصطىاعي.
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إمكا ُة الونول بككل آمن و مِؿوع التكلية إلى ؤلا زن ت ،ما في
َ
اإلامكنة عقمُا اؾتسضاما هاص ا ،تمكُا
طلد اؾتسضام الخضما
مؼ أهضاف التنمُة اإلاؿتضامة.
ًلف ظل حهوص متًا غة غلى الهػُض الػالمي من أحل تصجُؼ
تو ن اإلانا ؼ الػامة الغقمُة والاؾتثماع يها :البناملُا ميتوخة
اإلاهضع ،والبُا ا اإلايتوخة و ماطج الظكاء الانُناعي اإلايتوخة
واإلاػاً ن اإلايتوخة ،واإلادتوٍا اإلايتوخة وي حف أي تلزام هظه
اإلانا ؼ الػامة الغقمُة القوا ي اإلاتػلقة الخهونُة وؾ ن طلد
من القوا ي الؿاعٍة وباإلاماعؾا اليًلى ،وأال ًكوي يها يغع
وأي تؿها في تدقُا أهضاف التنمُة اإلاؿتضامة.
تػكـ اليلوا الغقمُة و تطخا أوحأ غضم اإلاؿاواة القابمة
غلى كل من اإلاؿتوى الاحتماعي و الثقافي و الاقتهاصي ،و اليلوة
الجنؿا ُة في اؾتسضام ؤلا زن ت غلى الهػُض الػالمي مثال ناعر
غن طلد ،خُث أي غضص مؿتسضمت ؤلا زن ت من الغحال ًؼٍض في
لضًن من كل جلجة لضاي غن غضصها من النؿاء.
ًدغم الػضًض من البلضاي واإلاواَن ي من قضعا و مهاعا لها
أهمُة خاؾمة في الػهغ الغقمي وفي لوؽ أهضاف التنمُة
اإلاؿتضامة وٍلف أي توحأ أنكُة ناء القضعا أكثن دؿف
الاختُاحا وأي تويؼ دؿف الظغوف اليغصًة والوَنُة وأي
تنؿا غلى دو أ ًل غلى الهػُض الػالمي.
تتُذ التكنولوحُا الغقمُة وؾابل حضًضة إلاماعؾة خقو
ؤلانؿاي ،ولكنها تؿتسضم في خاال كث نة حضا ال وهاك خقو
ؤلانؿاي ،و ًنبغي ويؼ خقو ؤلانؿاي في نمُا ألاَغ التنظُمُة
والتكغَػا اإلاتػلقة تُوٍغ التكنولوحُا الغقمُة واؾتسضامها
وتث ن مؿابل خماًة البُا ا  ،والهوٍة الغقمُة واؾتسضام
تكنولوحُا اإلاغاقبة ،والتدغف اؾتسضام ؤلا زن ت وإصاعة
اإلادتوٍا قواؾل زانة في هظا الهضص.
ًللف الظكاء الانُناعي وابض هابلة ًًييها غلى الػهغ الغقمي
ؾ ن أ أ ًمكن أًًا أي ًمـ بؿلمة و إعاصة اإلاؿتسضم ي في
الػالا هؾغه ،وجمة خاحة إلى تػؼٍؼ حهوص أصحاب اإلاهلحة
اإلاتػضصًن اإلابظولة في ؾ ُل التػاوي الػالمي في ملال الظكاء
الانُناعي من أحل ؤلاؾهام في ناء القضعة الػاإلاُة غلى تُوٍغ
واؾتسضام الظكاء الانُناعي غلى دو قابا غلى مباصا الثقة و
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و الؿلمة و الاؾتضامة و تػؼٍؼ الؿلم.
خقو ؤلانؿاي
من الًغوعي خماًة التكنولوحُا الغقمُة التي تضغا الوظابا
والبنى التدتُة اإلالتمػُة ألاؾاؾُة ،ما في طلد صغا الحهول
غلى الؿظاء واإلااء والؿكن و الُاقة والغغاًة الصحُة و النقل
الاسثلاء بالثلة وألامً في
0
ًمكن أي ٌؿها ويؼ ُاي موؾؼ وقامل تقغه حمُؼ الضول
البيئة الشكمية.
ألاغًاء وٍب ي غنانغ التياها اإلاكزنك ُما ًتػلا الثقة وألامن
الغقمُ ي في نُاؾة عؤٍة مكزنكة للتػاوي الغقمي ٌؿتنض إلى القُا
الػاإلاُة.
تتسلل التػاوي الغقمي الػالمي لوا واؾػة ،خُث تضعج مؿابل
التكنولوحُا الغقمُة غلى حضول ألاغمال الؿُاس ي في أصنى اإلاغاتف
في أخُاي كث نة حضا ،وختى في الحاال التي تبظل يها مؿاعي
بىاء هيكل أكثر فعالية
0
التػاوي كث نا ما تكوي ملؼأة و ميتقغة لنتابج غملُة أو لػملُا
للحعاون الشكمي.
متابػة ؾلُمة ،وٍلف -كنقُة ضاًة -تػؼٍؼ منتضى إصاعة ؤلا زن ت
من أحل حػلأ أكثن قضعة غلى التلاوب مؼ اإلاؿابل الغقمُة
الغاهنة و أوجا نلة بها.
املصذس :من إغضاص الباخث االغتماص غلى مًموي اإلاوقؼ الغؾمي لألما اإلاتدضة.

من زلل مًموي زغٍُة َغٍا ألام ي الػام لألما اإلاتدضة كسُة و أحنضة من أحل تػاوي عقمي
ًمكن تلخُو أهضا ها الاؾزناتُلُة في النقاٍ التالي:
 تمك ي ألاشخام لمُؼ قغابدها (مؿاواة) غبن الػالا من الونول إلى ألا زن ت. التهكُض غلى مبضأ الكغاكة ي حمُؼ الياغل ي غلى حمُؼ اإلاؿتوٍازهونُا الضول.

في إَاع غالمي ًدزنم

 تبني إؾزناتُلُة تمُل يها كية غم و منا ؼ الغقمنة و التكنولوحُا غلى كية الوهضًضا واإلاساَغو التدضًا  ،زانة ُما ًتػلا الخهونُة و الؿغٍة و خقو ؤلانؿاي.
 خماًة التكنولوحُا الغقمُة التي تضغا أهضاف التنمُة اإلاؿتضامة لمُؼ أهضا ها وؾاًاتهاومؤقغاتها ،و الضغوة إلى إغضاص مغحؼ ًلقى توا ا من أحل تػاوي عقمي ٌؿتنض إلى القُا الػاإلاُة.
خاثمة:
زلهت الضعاؾة إلى أي ألانل هو في التنوع الثقافي الظي يهضف إلى تباصل الثقا ا و لِـ وقوف كل
جقا ة موقيا ؾلبي من آلازغى ،وأي التكنولوحُا و الغقمُة هي مؿاغضة غلى طلد إال أي لكل من اإلاتؿ نًن
(الثقا ة و التكنولوحُا) تهضًضاتأ و مداطًغه تتمظهغ في نوعة الػلقة ُنهما ،التي تتللي في تهضًض التكنولوحُا
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والغقمُة للثقا ة في خال لا تكن هظه ألاز نة في مؿتوى ًلػل منها في موقا تده ي وتهم ي ،والػكـ
الػكـ صحُذ.
إلاا ؾبا و من أحل أمن جقافي عقمي قزنح ما ًلي:
 التكوٍن و التػلُا من َغ ف حمُؼ الياغل ي (أؾغة ،مضعؾة ،ملتمؼ مضي ،إغلم  ...إلخ) في ملالؤلاتهاال الغقمُة ( ػمها ،تيؿ نها و القضعة غلى إؾتسضامها) في ؾ ُل جقا ة عقمُة ؾلُمة و وعي جقافي.
 خوكمة اليًاء الغقمي وألا زن ت زانة ُما تػلا مػاً ن الكغاكة والكيا ُة في ؾ ُل أمن جقافيعقمي أو ؾُبنانت.
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