
20
17

-2
01

4
الت

صا
االت

ت و
وما

ملعل
يا ا

وج
كنول

ت ت
يقا

تطب
ل 

خال
ن 

ة م
ادي

تص
االق

ة و
اعي

جتم
 اال

مية
 التن

ي:
ذك

ع ال
جملتم

مة ا
 إقا

:1
/2

ـــة 
ســأل

لـمـ
ا

 طبـع في سـويـسـرا
جنيف، 2017

 االتحــــاد الــــدولي لالتصــــاالت
مكـتب تنميـــــة االتصـــــاالت
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
www.itu.int

المـسـألـة 1/2

 قطاع تنمية االتصاالتالتقريـر النهائـي
لجنة الدراسات 2

إقامة المجتمع الذكي: التنمية 
االجتماعية واالقتصادية من خالل 

 تطبيقات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

فترة الدراسة السادسة 
2017-2014

0
7

/2
0

1
7

ISBN 978-92-61-22926-9

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



 ������� ����� �����(ITU) 

 ����������� �����(BDT)  

 ��������� 
Place des Nations 

CH-1211 Geneva 20 

Email: mailto:bdtdirector@itu.int 

Tel.:   +41 22 730 5035/5435 

Fax:  +41 22 730 5484 
  

����� ����  ������ ����� �����

�������� ������ (DDR) 

Email: bdtdeputydir@itu.int  

Tel.:   +41 22 730 5784 

Fax:   +41 22 730 5484 

 ��������� ������� ������� ������ �����

���������� ���������� (IEE) 
Email: bdtiee@itu.int 

Tel.:   +41 22 730 5421 

Fax:   +41 22 730 5484 

��������� ��������� �����(IP)    

 
Email: bdtip@itu.int 

Tel.:   +41 22 730 5900 

Fax:   +41 22 730 5484 

 ��� ����������� ������ ������� 
(PKM)  

Email: bdtpkm@itu.int 

Tel.:   +41 22 730 5447 

Fax:   +41 22 730 5484   
�������

������� 
����� ������� ����� 

P.O. Box 60 005 

Gambia Rd., Leghar ETC Building 

3rd floor 

Addis Ababa – Ethiopia a 

 

 

E-mail: itu-addis@itu.int 

Tel.:    +251 11 551 49 77 

Tel.:    +251 11 551 48 55 

Tel.:    +251 11 551 83 28 

Fax:    +251 11 551 72 99 

�������� 
����� ������ ���� 

Immeuble CAMPOST, 3e étage 

Boulevard du 20 mai 

Boîte postale 11017 

Yaoundé – Cameroun 

 

 

E-mail: itu-yaounde@itu.int 

Tel.:      + 237 22 22 92 92 

Tel.:      + 237 22 22 92 91 

Fax:     + 237 22 22 92 97
 

������� 
����� ������ ���� 

19, Rue Parchappe x Amadou  

Assane Ndoye  

Immeuble Fayçal, 4e étage 

B.P. 50202 Dakar RP  

Dakar – Sénégal 

 

E-mail: itu-dakar@itu.int 

Tel.:     +221 33 849 77 20 

Fax:     +221 33 822 80 13 

������ 
����� ������ ���� 

TelOne Centre for Learning 

Corner Samora Machel and  

Hampton Road 

P.O. Box BE 792 Belvedere  

Harare – Zimbabwe  

 

 E-mail: itu-harare@itu.int   

Tel.:     +263 4 77 59 41 

Tel.:     +263 4 77 59 39 

Fax:     +263 4 77 12 57 

    
���������

������� 
����� ������� �����  

SAUS Quadra 06 Bloco “E” 

11 andar – Ala Sul 

Ed. Luis Eduardo Magalhães (AnaTel) 

70070-940  – Brasilia, DF – Brasil 

 

 

E-mail: itubrasilia@itu.int 

Tel.:     +55 61 2312 2730-1 

Tel.:     +55 61 2312 2733-5 

Fax:    +55 61 2312 2738 

������� 
����� ������ ���� 

United Nations House 

Marine Gardens 

Hastings – Christ Church 

P.O. Box 1047 

Bridgetown – Barbados 

 

E-mail: itubridgetown@itu.int 

Tel.:     +1 246 431 0343/4 

Fax:     +1 246 437 7403
 

���� 
����� ������ ���� 

Merced 753, Piso 4 

Casilla 50484, Plaza de Armas 

Santiago de Chile – Chile 

 

 

 

E-mail: itusantiago@itu.int 

Tel.:     +56 2 632 6134/6147 

Fax:     +56 2 632 6154
 

������� 
����� ������ ����  

Colonia Palmira, Avenida Brasil 

Ed. COMTELCA/UIT 4 Piso 

P.O. Box 976 

Tegucigalpa – Honduras 

 

 

E-mail: itutegucigalpa@itu.int 

Tel.:     +504 2 2 201 074 

Fax:     +504 2 2 201 075 

  

������� ����� 
���  

����� ������� ����� 
Smart Village, Building B 147, 3rd floor 

Km 28 Cairo – Alexandria Desert Road 

Giza Governorate 

Cairo – Egypt  

 

 

 

 

 

 E-mail: itucairo@itu.int 

Tel.:    +20 2 35 37 17 77 

Fax:     +20 2 35 37 18 88 

  

����� ����� � ����  
������ 

����� ������� ����� 
Thailand Post Training Center, 5th floor, 

111 Chaengwattana Road, Laksi 

Bangkok 10210 – Thailand 

 

 

Mailing address  

P.O. Box 178, Laksi Post Office 

Laksi, Bangkok 10210 – Thailand 

 

E-mail: itubangkok@itu.int 

Tel.:     +66 2 574 8565/9 

Tel.:     +66 2 574 9326/7 

Fax:     +66 2 574 9328 

 

  
��������� 

����� ������ ���� 
Sapta Pesona Building, 13th floor 

JI. Merdan Merdeka Barat No. 17 

Jakarta 10001 – Indonesia 

 

 

Mailing address: 

c/o UNDP – P.O. Box 2338 

Jakarta 10001 – Indonesia 

 

E-mail: itujakarta@itu.int 

Tel.:     +62 21 381 35 72 

Tel.:     +62 21 380 23 22 

Tel.:     +62 21 380 23 24 

Fax:     +62 21 389 05 521 

 

������� ����� ������� 
������ �����  

����� ������ ���� 
4, Building 1 

Sergiy Radonezhsky Str. 

Moscow 105120 

Russian Federation 

 

Mailing address: 

P.O. Box 25 – Moscow 105120 

Russian Federation  

 

E-mail: itumoskow@itu.int 

Tel.:     +7 495 926 60 70 

Fax:     +7 495 926 60 73 

������ 
������ 

 (BDT) ������� ����� ���� 
(ITU) ������� ����� ����� 

(EUR) ������ ���� 

Place des Nations 

CH-1211 Geneva 20 – Switzerland 

E-mail: eurregion@itu.int 

Tel.:    +41 22 730 5111

لالتصال بنا
www.itu.int/ITU-D/study-groups         :املوقع اإللكرتوين

www.itu.int/pub/D-STG/ :املكتبة اإللكرتونية لالحتاد
devsg@itu.int          :الربيد اإللكرتوين

الـهـاتــف:                  5999 730 22 41+



الذكي:  املجتمع  إقامة   :1/2 املسألة 
من  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية 
تكنولوجيا  تطبيقات  خالل 
واالتصاالت املعلومات 
التقرير النهائي



مقدمة
توفر جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت (ITU-D) منصة حمايدة تقوم على املسامهات املقدمة وجيتمع فيها اخلرباء من 
احلكومات والصناعة واهليئات األكادميية إلنتاج أدوات عملية ومبادئ توجيهية وموارد مفيدة ملعاجلة قضايا التنمية. ومن 
خالل أعمال جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت، يقوم أعضاء القطاع بدراسة وحتليل مسائل موجهة حنو مهمة حمددة 

يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هبدف التعجيل بإحراز تقدم بشأن األولويات اإلمنائية الوطنية.

تتيح جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت فرصة جلميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت لتقاسم اخلربات وطرح األفكار 
وتبادل اآلراء والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن االسرتاتيجيات املالئمة لتناول أولويات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وتتوّىل جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت مسؤولية إعداد التقارير واملبادئ التوجيهية والتوصيات استنادًا 
إىل املدخالت أو املسامهات املقدمة من األعضاء. ويتم جتميع املعلومات من خالل االستقصاءات واملسامهات ودراسات 
احلالة مث تتاح كي حيصل عليها األعضاء بسهولة باستخدام أدوات إدارة احملتوى والنشر الشبكي. ويرتبط عمل اللجان 
مبختلف برامج ومبادرات قطاع تنمية االتصاالت من أجل توفري أوجه التآزر اليت يستفيد منها األعضاء من حيث املوارد 

واخلربات املتخصصة. ويلزم التعاون مع األفرقة واملنظمات األخرى اليت تضطلع بأعمال تتعلق باملواضيع ذات الصلة.

لتنمية  العاملية  املؤمترات  أربع سنوات يف  االتصاالت كل  تنمية  قطاع  تدرسها جلان دراسات  اليت  املواضيع  وتتحدد 
االتصاالت (WTDC) اليت تضع برامج العمل واملبادئ التوجيهية من أجل حتديد مسائل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وأولوياهتا يف السنوات األربع التالية.

ويتمثل نطاق عمل جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت يف دراسة "البيئة التمكينية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت"، أما جلنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت فيتمثل نطاق عملها يف دراسة "تطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن السيرباين واالتصاالت يف حاالت الطوارئ والتكيف مع تغري املناخ".

وتوىل إدارة جلنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت يف فرتة الدراسة 2014-2017 رئيس اللجنة السيد أمحد رضا 
شرفات (مجهورية إيران اإلسالمية) ونوابه الذين ميثلون املناطق الست: السيدة أميناتا كابا-كامارا (مجهورية غينيا)، 
السيد كريستوفر كيمي (مجهورية كينيا)، والسيدة سيلينا ديلغادو (نيكاراغوا)، والسيد ناصر املرزوقي (اإلمارات العربية 
املتحدة)، والسيد نادر أمحد جيالين (مجهورية السودان)، والسيدة كي وانغ (مجهورية الصني الشعبية)، والسيد أناندا 
أسيبوفيتش (مجهورية  هينادز  والسيد  الروسي)،  (االحتاد  بوندارينكو  يوجيين  والسيد  نيبال)،  راج كانال (مجهورية 

بيالروس)، والسيد بيتكو كانتشيف (مجهورية بلغاريا).
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معلومات أساسية

بدأ املجتمع يتطور حنو الطابع "الذكي" مع ظهور "السيارة الذكية"، و"املنزل الذكي"، و"الزراعة الذكية" مثًال. 
ومتثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT) حمركًا لتنفيذ هذه اخلاصية "الذكية". واعرتافًا بالدور املهم الذي 
تضطلع به تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمتمع اليوم، وافق املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2014 
(WTDC-14) على مسألة الدراسة هذه بعنوان "إقامة املجتمع الذكي: حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية من 
خالل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت". ويأيت هذا التقرير تتوجيًا لثالث سنوات من العمل مع استالم 

أكرب عدد من املسامهات من أعضاء االحتاد.

نتائج هذا التقرير

ح الدعائم واملكونات التكنولوجية للمجتمع الذكي يف الشكل 1  يبّني الفصل 1 مفهوم املجتمع الذكي. وتوضَّ
أدناه. ويقدم هذا التقرير أيضًا خصائص "ذكاء" تلك املكوِّنات.

الشكل 1: دعائم ومكونات املجتمع الذكي

وحيلل الفصل 2 املبادئ األساسية اليت تتيح لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استحداث جمتمع ذكي مثل إدارة موارد 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكفاءهتا، وانفتاح البيانات، واالسرتاتيجيات املتمحورة حول املستعملني، وإنرتنت 
األشياء (IoT)، والفجوات الرقمية بني املناطق الريفية واحلضرية، وتقييم مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

أما الفصل 3 فيتضمن دراسات حالة مفيدة عن املجتمع الذكي يف جماالت الصحة والتعلم والطاقة والزراعة وإدارة 
املوارد - املياه والنفايات، والتجارة، وشبكات النقل الذكية، وسالمة الطرق.

منظور سياسات  النامية من  البلدان  الذكي يف  املجتمع  لتحقيق  املقبلة  التحديات واخلطوات   4 الفصل  ويعرض 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقواعد التنظيمية وامليزانيات والتقييس ورأس املال.

مستقبل املسألة

حيتوي املجتمع الذكي على جمموعة متنوعة من األشخاص واألماكن. واستنادًا إىل نتائج هذه املسألة، سيكتشف 
أنه من احلتمي تعميق الفهم بدور تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املجتمع الذكي وتوفري أدلة واضحة 
ترشد األعضاء بشأن مسامهاهتم. وبالتايل، يف ضوء األولويات املتعلقة بتحقيق جمتمع املعلومات وجتنب ازدواجية 

ملخص تنفيذي
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 (SDG) العمل مع املسائل األخرى، ُيقرتح تصميم جمال تركيز املسألة املنّقحة وفقًا ملبدأ أهداف التنمية املستدامة
مع الرتكيز على غايات أهداف التنمية املستدامة األربع التالية:

هدف التنمية املستدامة 2 (القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة).  -
هدف التنمية املستدامة 4 (ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى احلياة   -

للجميع).
املوثوقة  احلديثة  الطاقة  ميسورة على خدمات  بتكلفة  اجلميع  7 (ضمان حصول  املستدامة  التنمية  هدف   -

واملستدامة).
التنمية املستدامة 11 (جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود  هدف   -

ومستدامة).

مقدمة  '1'
أصبحت أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا من املكونات اهلامة يف تطور العديد من أوجه احلياة 
- فتطور املجتمع يف املستقبل يف جماالت الثقافة والتعليم والصحة والزراعة والنقل والتجارة يتم بطريقة أو بأخرى 
من خالل أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا. وتؤدي اليوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
دورًا رئيسيًا يف محاية املمتلكات واألشخاص؛ واإلدارة الذكية حلركة مرور املركبات؛ وتوفري الطاقة الكهربائية؛ 
وقياس تأثريات التلوث البيئي؛ وحتسني احملاصيل الزراعية؛ وإدارة الرعاية الصحية والتعليم؛ وإدارة موارد مياه الشرب 
وتنظيمها؛ وحل املشاكل اليت تواجهها املدن واملناطق الريفية. وهكذا يتجه العامل ببطء حنو "جمتمع ذكي". إن حتقيق 
وعود املجتمع الذكي يتوقف على ثالثة دعائم تكنولوجية هي - التوصيلية واألجهزة الذكية والربجميات - وعلى 

مبادئ التنمية املستدامة.

واعرتافًا بالدور اهلام الذي تؤديه اليوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املجتمع، وافق املؤمتر العاملي لتنمية 
االتصاالت لعام 2014 على أن تركز املسألة اجلديدة على إقامة املجتمعات الذكية، استنادًا إىل املسألة 17-3/2 
النامية)  البلدان  لفائدة  أنشطة احلكومة اإللكرتونية وحتديد جماالت تطبيق احلكومة اإللكرتونية  (التقدم احملرز يف 
املطروحة لفرتة الدراسة 2010-2014، وإىل مقرتحات مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت، والدول العربية، 
 Algérie) والدول األعضاء يف االحتاد اإلفريقي لالتصاالت، والواليات املتحدة األمريكية، وشركة اتصاالت اجلزائر
Télécom Spa) (اجلزائر)، وشركة Intervale (االحتاد الروسي)، وأكادميية ألكسندر ستيبانوفتش بوبوف الوطنية 

لالتصاالت يف أوديسا (أوكرانيا).

ويضم اجلمهوُر الذي يستهدفه هذا التقرير واملستفيدون منه واضعي سياسات االتصاالت املعنيني، واجلهات املنظمة، 
واملشاركني يف قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقطاع الوسائط املتعددة.

األهداف  '2'
تركز املسألة أو القضية املطروحة للدراسة على ما يلي: 

إجراء مناقشات وتقدمي املساعدة يف جمال التوعية بأساليب حتسني التوصيلية بغرض دعم املجتمعات الذكية،   أ ) 
مبا يف ذلك التوصيلية الرامية إىل دعم الشبكات الذكية واملدن الذكية والبيئة اإللكرتونية وتطبيقات الصحة 

اإللكرتونية.
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مبا يف ذلك  بنشرها واستخدامها،  والسماح  الذكية  األجهزة  تعزيز  إىل  الرامية  املمارسات  النظر يف أفضل  ب) 
األجهزة املتنقلة، حيث برزت أمهية تطبيق هذه األجهزة يف مبادرة مكتب تنمية االتصاالت لتمكني التنمية 
بفضل االتصاالت املتنقلة، اليت اسُتهلت يف إطار تليكوم العاملي لالحتاد 2012 املعقود يف ديب، مع الرتكيز على 

أمثلة ناجعة مستقاة من املناطق الريفية يف البلدان النامية.
إجراء دراسة استقصائية للطرائق واألمثلة اليت تسمح للربجميات املفتوحة املصدر و/أو املشمولة بامللكية اخلاصة  ج) 

بتوصيل األجهزة الذكية مما يدعم اخلدمات الذكية واملجتمعات الذكية.
حتديد مؤشر مرجعي للقياس واختبار األداء فيما يتعلق مبؤشرات نوعية احلياة يف املدن الذكية وآليات التنظيم  د ) 

والتواصل احملتملة اليت ميكن اتباعها من أجل حتقيق اإلدارة الرشيدة يف املدن.
جتارب البلدان املتقدمة اليت أنشأت مدنًا ذكية. ه ) 

استحداث نظام إيكولوجي وطين يضم مجيع أصحاب املصلحة املعنيني من أجل حتديد السياسات الوطنية  و ) 
للسالمة على الطرق.

حتديد إطار إقليمي للتعاون والتنسيق يف جمال النقل الذكي على شبكات الطرق العابرة للحدود. ز ) 
ومن النواتج املتوقع أن يؤتيها تناول هذه املسألة ما يلي:

دراسات حاالت عن الطريقة اليت تسمح باستخدام االتصاالت وغريها من وسائل التوصيلية، مبا يف ذلك   أ ) 
االتصاالت من آلة إىل آلة (M2M)، والنفاذ إىل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هبدف دعم 

التنمية املستدامة وتعزيز املجتمعات الذكية يف البلدان النامية.
زيادة وعي املشاركني املعنيني فيما يتعلق باعتماد اسرتاتيجيات مفتوحة املصدر تسمح بالنفاذ إىل االتصاالت  ب) 
ودراسة حمركات زيادة درجة التأهب الستعمال وتطوير الربجميات املفتوحة املصدر لدعم االتصاالت يف البلدان 

النامية، فضًال عن هتيئة فرص للتعاون بني أعضاء االحتاد من خالل استعراض الشراكات الناجحة.
حتليل العوامل املؤثرة يف النشر الفّعال للتوصيلية من أجل دعم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ج) 

اليت تسمح باستخدام تطبيقات احلكومة اإللكرتونية يف املدن الذكية واملناطق الريفية.
تبادل أفضل املمارسات يف جمال استخدام شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتأمني السالمة على  د ) 

الطرقات.
تقارير مرحلية سنوية وتقارير ختامية مفّصلة تتضمن حتاليل ومعلومات وأفضل املمارسات فضًال عن أي  ه ) 
تطبيقات  تتيح  اليت  الوسائل  االتصاالت وغريها من  فيها  اليت تستخدم  جتربة عملية مكتسبة يف املجاالت 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوصيل األجهزة هبدف تنمية املجتمع الذكي.

املنهجية  '3'
تعتمد مسألة الدراسة على مسامهات من الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية ووكاالت 
أخرى تابعة لألمم املتحدة واألفرقة اإلقليمية واللجان التابعة للقطاعني اآلخرين يف االحتاد واألمانة العامة لالحتاد 

ومنّسقي مكتب تنمية االتصاالت.

املشاركة  السيربانية وباستخدام منصة  املقاهي  منتدى  أثناء  اخلرباء  اإلضافية وآراء  املسامهات  توفرت بعض  وقد 
اإلبداعية التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت.
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تنمية االتصاالت  املعلومات، والتقدم احملرز يف مبادرات مكتب  املسامهات ووثائق  املقرر مجيع  فريق  واستعرض 
املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  استخدام  بشأن  اخلاص  والقطاع  املتحدة  لألمم  تابعة  أخرى  منظمات  مبشاركة 
واالتصاالت لتنمية املجتمع الذكي، والتقدم احملرز يف أي نشاط آخر ذي صلة يقوم به االحتاد الدويل لالتصاالت.
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املسألة 1/2: إقامة املجتمع الذكي: التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الفصل 1 - ما هو املجتمع الذكي؟  1
ُيستخدم مصطلح املجتمع الذكي أو األمة الذكية على نطاق واسع كشعار إلظهار رؤية اخلطة املستقبلية لألمة أو 
املنطقة لتحقيق جمتمع معلومات متقدم، من قبيل اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذكية يف اليابان1، 
وتايلند الذكية 20202، ومبادرة إفريقيا الذكية3. وتصف معظم هذه التقارير املجتمع الذكي أو األمة الذكية بأهنا 
احلالة اليت تتعزز فيها بشكل كبري نوعية املواطنني وكفاءة املجتمع وإنتاجيته وقدرته التنافسية عن طريق استعمال 
واسع النطاق لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمة مثل تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة وتكنولوجيا االستشعار 
وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي. هبذا املعىن حتدد مبادرة إفريقيا الذكية السياسة العامة والنفاذ واحلكومة اإللكرتونية 
واعتماد  الالزمة الستخدام  اخلمس  الدعائم  باعتبارها  املستدامة  والتنمية  احلرة  األعمال  والقطاع اخلاص/ريادة 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمة.

وعبارة املجتمع الذكي مكونة من كلميت "جمتمع" و"ذكي"، وبالتايل فإن تعريف املجتمع الذكي يتطلب منا فهم 
طبيعة "الذكي" أو "الذكاء"، ونطاق "املجتمع" أو خصائصه. وبالتايل سوف حياول هذا الفصل حتديد مفهوم "الذكاء" 
وما الذي ينبغي إدراجه ضمن حدود املجتمع. كما يقدم هذا الفصل دليًال بشأن النطاق واخلدمات املرتبطة حاليًا 
باملجتمع الذكي، واخلصائص اليت ميكن أن تعزى إىل املجتمعات املوّجهة حنو اإلنتاج والتقدمي الذكيني للخدمات.

نطاق املجتمع الذكي وخدماته  1.1

النطاق كما هو احلال يف عبارات "هاتف ذكي" و"سيارة ذكية" و"مبىن ذكي"  لكلمة "ذكي" استعمال واسع 
و"زراعة ذكية" و"مدرسة ذكية (تعلم ذكي)" و"مدينة ذكية" و"جمتمع ذكي". ففي حالة العبارات مثل "سيارة 
ذكية" و"منزل ذكي" و"مبىن ذكي" و"زراعة ذكية"، تعين كلمة "ذكي" أن كًال من السيارة واملنزل واملبىن واملرفق 
الزراعي يؤدي وظائفه بصورة مستقلة عن طريق استخدام تكنولوجيات االستشعار أو الذكاء االصطناعي دون 
تدخل يدوي من صاحبه. أما يف حالة العبارة "مدرسة ذكية (تعلم ذكي)" من جهة ثانية، فإن الكائن الذي يؤدي 
الوظيفة بشكل مستقل ليس شيئًا بل شخصًا (طالبًا) وبالتايل فمعىن ذلك أن الطالب يتعلمون مبفردهم مبساعدة 

أجهزة ذكية موجودة يف بيئة "املدرسة الذكية".

وعلى النقيض من األجهزة أو اخلدمات/األنشطة مثل "اهلاتف" و"السيارة" و"املنزل" و"املبىن" و"الزراعة" و"املدرسة 
(التعلم)"، تتألف كلمتا "مدينة" و"جمتمع" من عناصر فرعية تشمل "اإلدارة" و"املواطنني" و"أسلوب العيش" وما 
إىل ذلك. وبالتايل، فلكي تطلق صفة "ذكي" على مدينة أو جمتمع، ينبغي أن تكون إدارته وطريقة عيشه ذكية 

ومواطنيه أذكياء.

هبذا املعىن، ميكن حتديد أربع خصائص للذكاء وهي:

اعتماد عملية مستقلة عن طريق تكنولوجيا االستشعار؛  -
اعتماد ذكاء اصطناعي عن طريق تكنولوجيا التعلم اآليل؛  -

توفري خدمات مشولية يف أي وقت ويف كل مكان عن طريق تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة؛  -
تقدمي خدمات متمحورة حول املستعملني عن طريق اتصال ثابت بني مقدمي اخلدمة واملستهلكني.  -

.http://www.soumu.go.jp/main_content/000301884.pdf  1

.http://www.mict.go.th/assets/portals/10/files/e-Publication/Executive%20Summary%20ICT2020.pdf  2

.http://www.smartafrica.org/?-Smartafrica-Overview  3

http://www.soumu.go.jp/main_content/000301884.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000301884.pdf
http://www.mict.go.th/assets/portals/10/files/e-Publication/Executive%20Summary%20ICT2020.pdf
http://www.mict.go.th/assets/portals/10/files/e-Publication/Executive%20Summary%20ICT2020.pdf
http://www.smartafrica.org/?-Smartafrica-Overview
http://www.smartafrica.org/?-Smartafrica-Overview
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ومن بني هذه العناصر األربعة، يبدو أن العنصر األخري - "تقدمي خدمات متمحورة حول املستعملني عن طريق 
اتصال ثابت بني مقدمي اخلدمة واملستهلكني" - هو األكثر أمهية ملنح املجتمع لقب أو صفة "الذكاء".

 ،(FG SSC) وقد أعطى الفريق املتخصص التابع لقطاع تقييس االتصاالت واملعين باملدن الذكية املستدامة
الذي أنشأته جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت، التعريف التايل لـ "املدينة الذكية املستدامة":

 (ICT) هي مدينة مبتكرة تستعمل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت (SSC) املدينة الذكية املستدامة"
وغريها من الوسائل لتحسني نوعية احلياة وكفاءة العمليات واخلدمات احلضرية والقدرة على املنافسة 
مع ضمان تلبية احتياجات األجيال احلاضرة واملقبلة فيما يتعلق باجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية"1.

إال أن هذا التعريف ال يشري بوضوح إىل ماهية خصائص ذكاء "اإلدارة" و"املواطنني" و"أسلوب العيش".

.https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/Approved_Deliverables/TR-Definitions.docx  1

واملجتمع الذكي هو جمتمع يستفيد من قدرة التكنولوجيا وإمكانياهتا لزيادة إنتاجية البشر، ويسمح لنا برتكيز مواردنا 
على األنشطة والعالقات ذات األمهية، وحيّسن، يف هناية املطاف، الصحة والرفاه ونوعية احلياة.

وهناك جمموعة من التطّورات التكنولوجية اليت تعمل على تغيري كيفية عيش األشخاص وعملهم ولعبهم. والرتابط 
بني املجاالت املادية واالفرتاضية حلياتنا آخذ يف االزدياد. وتؤدي اآلالت دورًا وسيطًا يف عدد متزايد من تفاعالتنا. 
وتكتسي مجيع املجاالت من قبيل إنرتنت األشياء (IoT) واالتصاالت من آلة إىل آلة (M2M) والتوصيلية الفائقة 
وتكنولوجيا األجهزة امللبوسة واملعيشة الذكية واحلوسبة يف كل مكان، أمهية متزايدة. وتتمثل اخلطة األساسية العامة 
يف تطوير أشكال جديدة من التوصيلية وأنواع جديدة من العالقات الرقمية وفرص الربط اليت تتيحها زيادة إدماج 

التكنولوجيا املوصولة يف احلياة اليومية.

املوصولة  الرقمية واألجهزة  التكنولوجيا  إمكانات  بنجاح  يستغل  بأنه "جمتمع  الذكي  املجتمع  إذًا وصف  ميكن 
واستخدام الشبكات الرقمية من أجل حتسني حياة األشخاص"4.

دعائم املجتمع الذكي

التوصيلية تشمل الشبكات (املتنقلة والثابتة والساتلية والكبلية) فضًال عن التكنولوجيات اجلديدة اليت غالبًا   أ ) 
 (M2M) ما تعتمد على الطيف الراديوي. وتشكل التوصيلية أداة متكني أساسية لالتصاالت من آلة إىل آلة
وعنصرًا من عناصرها ومن التطبيقات واخلدمات النامجة عنها مثل احلكومة اإللكرتونية وإدارة احلركة والسالمة 

على الطرقات.
املرور  فالسيارات وإشارات  الذكية.  املجتمعات  بإقامة  اليت تسمح  املوصولة  األشياء  الذكية هي  األجهزة  ب) 
الضوئية والكامريات ومضخات املياه وشبكات الكهرباء واألجهزة املنزلية واإلضاءة يف الشوارع وأجهزة 
املراقبة الصحية هي كلها أمثلة على األشياء اليت جيب أن تصبح أجهزة ذكية وموصولة لتتمكن من إحراز 
تقدم كبري يف حتقيق االستدامة والتنمية االقتصادية واالجتماعية. وتتجلى أمهية هذا األمر بشكل خاص يف 

البلدان النامية.

املجتمع الذكي كما عرَّفه مركز االبتكار الكبري (The Big Innovation Centre)، اململكة املتحدة.  4

https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/Approved_Deliverables/TR-Definitions.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/Approved_Deliverables/TR-Definitions.docx
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تطوير الربجميات يسمح بتوصيل وتفعيل الدعامتني األوىل والثانية اللتني تسمحان جمتمعتني بإجياد خدمات  ج) 
جديدة مل يكن وجودها ممكنًا من قبل. وتؤدي هذه اخلدمات اجلديدة إىل تغيري كل مظاهر احلياة سواء فيما 
املياه والتصنيع  البيئية والسالمة على الطرقات والغذاء وسالمة  الطاقة والتحسينات  خيص كفاءة استخدام 

واخلدمات احلكومية األساسية.
العوامل التمكينية من أجل تطوير املجتمع الذكي

حّدد مركز االبتكار الكبري مخسة عوامل متكينية سيقوم على أساسها التطوير املستمر للمجتمع الذكي يف اململكة 
املتحدة، مع تركيزه على العوامل الضرورية لتتمكن اململكة املتحدة من حتقيق هذه الغاية: ثقافة تسّهل استخدام 
نون لديهم إملام رقمي؛ ومتكني املؤسسات العامة اليت تقدم قيادة ذكية؛ وبىن حتتية متكينية؛  البيانات؛ ومواطنون ممكَّ
الرتكيز عليها من أجل االستفادة إىل أقصى حد من  اليت يتعّني  العوامل  ومنصات وأسواق مفتوحة. وهذه هي 

اإلمكانيات اليت تتيحها املرحلة التالية لتطوير املجتمع الذكي. 

وتقوم مبادرة إفريقيا الذكية على مخس (5) دعائم تعكس املبادئ اخلمسة (5) لبيان إفريقيا الذكية. وهذه الدعائم 
هي: '1' السياسة العامة و'2' النفاذ و'3' احلكومة اإللكرتونية و'4' القطاع اخلاص/ريادة األعمال احلرة و'5' التنمية 

املستدامة.

خ الدعائم يف أربعة عوامل متكينية شاملة لعدة قطاعات من شأهنا أن تدعم تنفيذ مبادرة إفريقيا الذكية. وهذه  وترسَّ
العوامل التمكينية هي: '1' االبتكار و'2' االتصاالت والتوعية و'3' بناء القدرات و'4' تعبئة املوارد.

وتعتمد إقامة جمتمع ذكي على مدى تطوير التكنولوجيا الرقمية. وتواصل التكنولوجيا الذكية حتسني حياتنا من 
خالل ثالثة طرق واسعة - (أ) يف الوقت احلاضر، يتم تنفيذ مجيع األشياء أو األنشطة بشكل افرتاضي على حنو أكثر 
كفاءة وفعالية، و(ب) إن التكنولوجيا الرقمية بصدد تغيري املعايري اخلاصة بالعالقات من خالل مساحها بإقامة أنواع 
جديدة من العالقات وتوسيع نطاق الروابط اليت تربط فيما بيننا وتعزيزها، و(ج) الكشف عن أنواع جديدة من 
مناذج األعمال التجارية اليت تنشئ القيمة وتوفرها وتتيحها من خالل زيادة الكفاءة والفعالية، واألشكال واملعايري 

اجلديدة اخلاصة بالعالقات اجلديدة واملنتجات أو اخلدمات احلديثة أو التكميلية.

وتؤثر اإلنرتنت إىل حد كبري على الكيفية اليت تدير من خالهلا الشركات أعماهلا وتتفاعل مع بعضها البعض على 
حد سواء. ويساعد التخزين السحايب للبيانات، ونظم التوريد املتكاملة، و"الشبكات االجتماعية اخلاصة باملؤسسات" 
اليت تيسر االتصال يف الوقت الفعلي داخل املنظمات وفيما بينها، الدول على حتسني حياة مواطنيها. وبالتايل، ميكن 

للتكنولوجيا الذكية والرقمية أن تؤدي إىل إقامة املجتمع الذكي.

خصائص املجتمع الذكي  2.1

يتضمن املجتمع السياسة، واإلدارة/اخلدمة العامة، والصناعة/النشاط االقتصادي، وإنتاج املعرفة (التعليم)، والثقافة 
(املوقف ومنط احلياة)، واملواطنني، وبالتايل ميكن وصف خصائص "الذكاء" بالنسبة لكّل مكون من مكونات املجتمع 

على النحو الوارد يف اجلدول التايل.

اجلدول 1: متطلبات خصائص املجتمع الذكي
اخلصائص أو السمات اليت يطلب أن تسمى "ذكية"الفئة

مشاركة فّعالة للمواطنني يف السياسة (القوانني وعملية صنع القرار).السياسة
انفتاح القوانني/عمليات صنع القرار.
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اخلصائص أو السمات اليت يطلب أن تسمى "ذكية"الفئة
مشاركة فّعالة للمواطنني يف عمليات اإلدارة العامة وتقدمي اخلدمات.اإلدارة/اخلدمة العامة

انفتاح عمليات اإلدارة العامة وتقدمي اخلدمات العامة.
التحول من إدارة متمحورة حول املوظفني العموميني إىل إدارة عامة وتقدمي خدمات متمحورين 

حول املواطنني.

االستشعار الصناعة/األنشطة االقتصادية تكنولوجيات  طريق  عن  مستقلة  عملية/وظيفة  تؤدي  وخدمات  منتجات  تطوير 
والذكاء االصطناعي.

حتقيق طلب املواطن ومصلحته يف الصناعة/األنشطة االقتصادية.

إنتاج املعرفة 
(التعليم)

مشاركة فّعالة للمواطنني العاديني يف عملية إنتاج املعرفة من قبيل التبادل اجلماعي للمعلومات.
حتقيق تعلم يقوم على الطالب يف املدارس.

 الثقافة 
(املوقف ومنط احلياة)

تكريس الثقافة لتشجيع االبتكار وأساليب عيش تقوم على املواطن.
جلميع  التمييزية  غري  املعاملة  خالل  من  والقيم/املواقف  احلياة  أمناط  خمتلف  بني  تناسق  حتقيق 

املواطنني بغض النظر عن احلالة كالِعرق واجلنس والعمر واملدخول واملنطقة إخل. 

تكريس قدرات مجيع املواطنني للمشاركة يف إنتاج املعرفة واألنشطة العامة.املواطنون

يف ضوء ما تقّدم، ميكن كذلك وصف املجتمع الذكي بأنه "جمتمع ذكي يعمل فيه كل من السياسة، واإلدارة/
اخلدمة العامة، والصناعة/األنشطة االقتصادية، وإنتاج املعرفة (التعليم)، والثقافة (املوقف ومنط احلياة)، واملواطنني، 
ويؤدي وظيفته مبشاركة قوية من املواطنني ليس فقط من خالل استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمة 

بل أيضًا بتيسريها عن طريق تغيري قوانني املجتمع وأنظمته".

املجتمع الذكي والتنمية املستدامة  3.1

هتيئ خصائص املجتمع الذكي املقرتحة أعاله بيئة مؤاتية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة (SDG)5 على مجيع الُصُعد.

ويتطلب حتقيق خمتلف أهداف التنمية املستدامة وجود جمتمع يعمل على تنفيذ طرق ذكية لتطوير ذاته ويكون حريصًا 
على توفري احلقوق للناس وحتقيق حكومة مفتوحة تتفهم طلبات الناس واحتياجاهتم، وتكون مشولية يتمتع املواطنون 
فيها بتعليم القرن احلادي والعشرين، وال يكون األفراد فيها جمرد مستهلكني بل منتجني للمعرفة والثروة. جمتمع 
يهتم بالبيئة ويستفيد من طرق جديدة لتحسني كفاءة الطاقة، والنقل، واحلد من استخدام املواد ورقمنة البضائع 
واخلدمات لإلسهام يف تشجيع االنتقال إىل اقتصاد ذي انبعاثات منخفضة من الكربون والتكيف بشكل أفضل مع 

آثار تغري املناخ، ويتمتع فيه الناس حبياة آمنة وصحية وأكثر سعادة.

وميكن حتقيق رؤية املجتمع الذكي هذه بإدماج ابتكارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفها مكونًا أساسيًا 
لسياسة احلكومة، ووضع اسرتاتيجيات إلكرتونية وطنية متشيًا مع أهداف التنمية العامة، ومتكني املواطنني من االبتكار 
من خالل اتباع هنج تعليمية، والسماح ببناء جمموعة واسعة من املهارات الالزمة لالبتكار، وتوفري التمويل املناسب 

لالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

.https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 :انظر قائمة أهداف التنمية املستدامة يف املوقع  5

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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الفصل 2 - املبادئ األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل إقامة   2
جمتمع ذكي

حتليل احلالة  1.2

ميثل االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مكونًا أساسيًا يف حتويل اخلدمات من أجل حتقيق تأثري 
أكرب على التنمية - تعزيز املساءلة واإلدارة، وحتسني اخلدمات العامة، وإتاحة توصيل خاص وأكثر مشوًال للخدمات. 
فاملجتمع الذي يتبىن تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يصبح أكثر قدرة على املنافسة وتتسارع فيه وترية 
االبتكار عرب قطاعات االقتصاد وتتحسن إنتاجيته يف الوقت نفسه. وتتبىن املجتمعات الذكية إصالحات للسياسة 
العامة ومشاريع خاصة ومشرتكة بني القطاعني العام واخلاص حتركها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحفيز 
االستثمار يف البنية التحتية للنطاق العريض وتوسيع النفاذ إىل خدمات النطاق العريض، مبا يف ذلك للمناطق الريفية.

ويعتمد التأثري النهائي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنمية املستدامة بشكل كبري على نشر واستخدام 
تلك التكنولوجيات ألغراض إنتاجية وتوسيع اخلدمات وحتقيق إدارة أكثر كفاءة. فمن جانب العرض، يعتمد النشر 
واالستخدام يف قطاعات أخرى على نشوء جهات فاعلة قادرة على إنتاج وإعداد التطبيقات واحملتويات وتطويعها 
لتتناسب مع االحتياجات والقدرات احمللية. أما من جانب الطلب، فإن التأثري اإلجيايب يعتمد على الظروف احمللية، 
والقدرات، واالستثمارات أو املساعدات التكميلية لضمان اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها. 
التنمية  نواتج  اليت تسهم يف حتقيق  املدخالت  فقط من  ُمدخًال واحدًا  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  ومتثل 
املرجوة، وتعتمد كفاية استخدامها وفعاليتها على نوعية الشروط التكميلية، من قبيل القدرات واملهارات احمللية، 

والبنية التحتية، وغريها من العوامل.

يتناول هذا الفصل املبادئ اٍألساسية اليت ُتعد األساس لالستفادة إىل أقصى حد مما ميكن لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت فعله لتمكني قيام جمتمع ذكي يضمن حتقيق التنمية املستدامة. ويشمل ذلك إدارة املوارد وكفاءهتا؛ 
وإدارة املعلومات وتقامسها؛ ووضع اسرتاتيجيات متمحورة حول املستهلك؛ وتقليص الفجوة الرقمية. كما يسلط 
هذا الفصل الضوء على بعض املؤشرات املمكنة لتقييم مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق بنشوء 

املجتمع الذكي.

إدارة موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكفاءتها  2.2

يتطلب حتقيق التنمية املستدامة من خالل االستعمال الذكي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، استخدامًا فّعاًال 
ملوارد تكنولوجيا املعلومات الباهظة الثمن مع تفادي االزدواجية وهدر املوارد القائمة لتكنولوجيا املعلومات. ومع 
ذلك، فاملشكلة املعروفة على نطاق واسع هي أن دوًال كثرية مل تستخدم موارد تكنولوجيا املعلومات بكفاءة يف 
وضع نظام للمعلومات نتيجة االفتقار إىل أداة مناسبة إلدارة املوارد. وحلل هذه املشكالت، أصدرت دول كثرية 
قوانني من قبيل قانون إدارة املعلومات أو قانون احلكومة اإللكرتونية هبدف تشريع اعتماد وتشغيل أداة إلدارة 
املعلومات مثل معمارية الشركة (Enterprise Architecture). ففي مجهورية كوريا، أصبح استخدام معمارية 
الشركة على مستوى احلكومة (GEA) بأكملها إلزاميًا مبوجب قانون احلكومة اإللكرتونية، وبالتايل جيب على مجيع 
الوزارات واهليئات العامة أن تسجل مجيع موارد تكنولوجيا املعلومات، اليت حتصل عليها أثناء تشغيل نظام املعلومات، 
يف نظام ازدواج أنظمة املعلومات يف بوابة GEA6 أو أن حتول دون هدر موارد املعلومات بواسطة الرصد يف الوقت 

.GEA الفعلي الذي توفره املعمارية

.http://www.geap.go.kr  6

http://www.geap.go.kr
http://www.geap.go.kr
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وتؤدي لوحة التحكم بتكنولوجيا املعلومات7 يف الواليات املتحدة وظيفة مماثلة تتمثل يف متكني اهليئات االحتادية 
واجلمهور من التمتع بالقدرة على االطالع على تفاصيل االستثمارات االحتادية يف تكنولوجيا املعلومات (IT) على 
الشبكة، وتتبع التقدم الذي حترزه مبرور الوقت. باإلضافة إىل ذلك، ُتدار مجيع التجهيزات الالزمة لتشغيل نظام 
 GIDC 8. وقد مكنت مشاركة املركز(GIDC) املعلومات من قبل موقع واحد يدعى املركز احلكومي لبيانات املعلومات
يف توريد وإدارة مجيع التجهيزات من حتقيق إدارة كفؤة وآمنة واقتصادية ملوارد تكنولوجيا املعلومات. وميثل اإلطار 
املعياري للحكومة اإللكرتونية أداة أخرى لضمان كفاءة إدارة موارد تكنولوجيا املعلومات. وُتوصى مجيع الوزارات 
واهليئات العامة باستخدام اإلطار املعياري الذي وضعته حكومة مجهورية كوريا من أجل حتقيق قابلية التشغيل البيين 
املعياري من وضع نظام معلومات قائم على أساس  املعلومات وإمكانية إعادة استخدامه9. وميّكن اإلطار  لنظام 
الوحدات، وبالتايل ال حتتاج فرادى الوزارات إىل إعداد مجيع مكونات نظام املعلومات مبفردها، نظرًا إىل أن الكثري 
من الوحدات األساسية موضوع بالفعل ومتاح مبوجب اإلطار املعياري. وقد أدت زيادة قابلية التشغيل البيين لنظام 
املعلومات وإمكانية إعادة استخدامه من خالل اإلطار املعياري إىل خفض تكلفة بناء نظام للمعلومات فضًال عن 
اختزال وقت العمل الالزم الستكمال هذا النظام. وحيتاج األمر بشدة إىل اعتماد تدابري حازمة ومتنوعة لضمان 

كفاءة إدارة نظام املعلومات من أجل كفالة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بطريقة مستدامة.

اإلطار 1: املواد املتعلقة بالشركات يف قانون احلكومة اإللكرتونية جلمهورية كوريا 

املادة 45 (رسم خطة رئيسية ملعمارية الشركة وغري ذلك)1

يرسم وزير اإلدارة العامة واألمن خطة رئيسية لتقدمي ونشر معمارية للشركة (سيشار إليها فيما بعد 
باسم "اخلطة الرئيسية") بشكل منهجي بالتشاور مع رؤساء اهليئات اإلدارية ذات الصلة وغريها، ويرفعها 

إىل اللجنة الوطنية السرتاتيجية املعلوماتية.

ويرسم وزير اإلدارة العامة واألمن معمارية للشركة على مستوى احلكومة ككل متتثل للخطة الرئيسية، 
رهنًا مبداوالت اللجنة الوطنية السرتاتيجية املعلوماتية.

ويعّد وزير اإلدارة العامة واألمن مبادئ توجيهية لتقدمي وتشغيل معمارية املؤسسة وينشر هذه املبادئ 
فضًال عن إنشاء وتشغيل نظام معلومات، على أن ميتثل رئيس كل هيئة من اهليئات اإلدارية وغريها هلذه 

املبادئ التوجيهية.

ويعّد وزير اإلدارة العامة واألمن سياسات عامة للربط بني معمارية الشركة والنظم ذات الصلة من قبيل 
امليزانيات واألداء، ولتطويرها بالتشاور مع رؤساء اهليئات اإلدارية املركزية ذات الصلة، على أن يسعى 
رئيس كل هيئة إدارية وغريها إىل إيضاح هذه السياسات يف أي عمل يقع يف نطاق واليته القضائية، إال 

يف حاالت الظروف االستثنائية.

الوثيقة 2/359، مجهورية كوريا.  1

.http://www.itdashboard.gov  7

.http://korea.ncis.go.kr/eng/index.jsp  8

.http://www.egovframe.go.kr/EgovAdtView_Eng.jsp  9

http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0359/en
http://www.itdashboard.gov
http://www.itdashboard.gov
http://korea.ncis.go.kr/eng/index.jsp
http://korea.ncis.go.kr/eng/index.jsp
http://www.egovframe.go.kr/EgovAdtView_Eng.jsp
http://www.egovframe.go.kr/EgovAdtView_Eng.jsp
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املادة 46 (تقدمي وتشغيل معمارية الشركات لكل هيئة من اهليئات)

يقوم رئيس كل هيئة إدارية وغريها من اهليئات اليت ينص عليها مرسوم رئاسي (سُيشار إليها فيما بعد 
باسم "اهليئة املقّدمة املعمارية") برسم خطة لتقدمي معمارية للشركة وإحالتها إىل وزير اإلدارة العامة 

واألمن، وفقًا ملا ينص عليه املرسوم الرئاسي.

ويقوم رئيس كل هيئة من اهليئات املقّدمة للمعمارية بتقدمي معمارية الشركة وفقًا خلطة التقدمي مبوجب 
الفقرة (1) ويشغل هذه املعمارية وحيافظ عليها ويطورها من أجل ضمان كفاءة معاجلة وتصريف العمل 

وتيسري تطبيق املعلوماتية يف اهليئة ذات الصلة.

املادة 47 (تيسري تقدمي وتشغيل معمارية الشركة)

تسهيًال لتقدمي وتشغيل معمارية الشركة، جيوز لوزير اإلدارة العامة واألمن أن يعّد منوذجًا مرجعيًا ملعمارية 
الشركة ميكن استعماله بشكل مشرتك من قبل اهليئات اإلدارية وغريها وأن ينشر هذا النموذج (باإلشارة 
إىل منوذج يكفل االتساق والتوافق وحنو ذلك، من خالل حتديد مكونات معمارية الشركة متشيًا مع 

نظام ونسق التصنيف املوحد؛ وينطبق ذلك أيضًا فيما بعد).

وجيوز لوزير اإلدارة العامة واألمن أن يزّود اهليئات اإلدارية وغريها من اهليئات اليت تلتمس تقدمي وتشغيل 
معمارية الشركة بالتكنولوجيا املتصلة بتقدمي وتشغيل هذه املعمارية، والتعليم والتدريب، وغري ذلك من 

أنواع املساعدة الضرورية، وفقًا ملا ينص عليه املرسوم الرئاسي.

وإلتاحة املعلومات املتصلة مبعمارية الشركة لكل هيئة إدارية وغريها من اهليئات، يعد وزير اإلدارة العامة 
واألمن ويشغل نظامًا إلدارة وتوفري املعلومات املتصلة بالنموذج املرجعي، ومعمارية الشركة على املستوى 
احلكومي ككل، والوضع الراهن لتنفيذ وتشغيل معمارية الشركة يف كل هيئة، واملسائل األخرى ذات الصلة.

وجيوز لوزير اإلدارة العامة واألمن أن يوصي القطاع اخلاص الذي يكون على عالقة وثيقة مع إحدى 
اهليئات اإلدارية أو غريها من اهليئات، اليت ُتعد أو تشغل نظام معلومات متعلق بنظام معلومات اهليئة 

اإلدارية وغريها من اهليئات، بأن ينفذ معمارية الشركة ويشغلها.
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اإلطار 2: تغيري تقدمي اخلدمة العامة من خالل استحداث مراكز هيودوما (Huduma) يف كينيا

ُأدخل منوذج هيودوما (Huduma) لتقدمي اخلدمات املتكاملة من أجل زيادة كفاءة احلكومة وشفافيتها، 
وهو يعكس أولويات املخطط االقتصادي لكينيا املعروف باسم "رؤية 2030"، الذي يشدد على بناء 
نظام للخدمة العامة يركز على املواطن وموجه حنو حتقيق النتائج. ومنوذج هيودوما كينيا هو مبثابة هنج 
"جمّمع واحد للخدمات" يتبع يف إصالح نظام تقدمي اخلدمات يف كينيا. وينطوي على دمج اخلدمات 
ذات الصلة داخل مبىن واحد، ورمبا يف نفس الطابق، مما ميّكن الساعني للخدمات من احلصول عليها 
بسهولة. ويعين ذلك أن املواطنني يقدمون الطلبات وحيصلون على شهادات امليالد وبطاقات اهلوية الوطنية 
وجوازات السفر، وتسجيل أمساء الشركات، وطلبات احلصول على شهادات الزواج، ورخص القيادة، 

وإفادات الشرطة إىل جانب غريها من اخلدمات يف مكان واحد.1

ويوجد يف نريويب 40 مركزًا من بني أماكن أخرى (مكتب الربيد، وسط مدينة نريويب، وماكادارا، 
وإيسلي، وكيربا) ومكتب الربيد يف مومباسا، وبونغوما، وسيايا، وكيتوي، وإمبو، وكيسومو، وكيسي، 
وناكورو،  ونيريي،  وتوركانا،  وواجري،  وإيسيولو،  ومريو،  وماشاكوس،  وكاجيادو،  وكاكاميغا، 

وإلدوريت، وكوايل، وماكيوين، ونيامريا، وثيكا.

العامة إدخال مراكز هيودوما اجلامعة  التغيريات اليت جرى إدخاهلا يف نظام تقدمي اخلدمات  ومن بني 
لشبكة هيودوما  اإللكرتونية  والبوابة  موقع واحد،  للمواطنني من  العمالء  لتقدمي خدمات  للخدمات 
اإللكرتونية e-Huduma من أجل تقدمي خدمات متكاملة توفرها خمتلف الوزارات احلكومية واإلدارات 
واهليئات، وبوابة للدفع موحدة ومتكاملة القنوات لتسهيل عملية الدفع لقاء اخلدمات احلكومية. ويف 
وسع املواطنني الوصول إىل اخلدمات مثل املناقصات احلكومية والشواغر الوظيفية باستخدام هواتفهم 
النقالة و/أو عن طريق مركز اتصال يوفر خدمات العمالء باستخدام سابقة واحدة للمراقمة. ويف استطاعة 

املستخدمني أيضًا القيام مباشرة بنشر تعليقاهتم وشكاويهم املتعلقة باخلدمات احلكومية.

الوثيقة 2/337، " تغيري تقدمي اخلدمة العامة من خالل استحداث مراكز هيودوما (Huduma) يف كينيا "، مجهورية كينيا.  1

اإلطار 3: دراسة حالة عن منصة تقدمي اخلدمات القانونية لعامة اجلمهور عن طريق اإلنرتنت على مستوى 
البلديات يف مجهورية الصني الشعبية

القانونية لعامة اجلمهور عن طريق اإلنرتنت على مستوى  بدأ العمل يف الصني مبنصة تقدمي اخلدمات 
البلديات من أجل حتسني القدرات ذات الصلة باخلدمات القانونية املقدمة للجمهور وزيادة فعاليتها1. 
ومن منظور تقين، يتألف هذا النظام من أربع طبقات، هي: (1) طبقة تقدمي املنصة و(2) طبقة خاصة 

بالتطبيق و(3) طبقة خاصة بالدعم املتعلق بالبيانات و(4) طبقة خاصة بالدعم األساسي.

الوثيقة 2/429،" دراسة حالة عن منصة تقدمي اخلدمات القانونية للجمهور عن طريق اإلنرتنت على مستوى البلديات"، مجهورية   1

الصني الشعبية.

http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0337/en
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0429
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ويتألف النظام من تسعة (9) أنظمة فرعية، هي: (1) النظام الفرعي اخلاص باالستفسار عن موارد سيادة 
القانون و(2) النظام الفرعي اخلاص باالستشارة القانونية و(3) النظام الفرعي "اجلامع" للخدمات القانونية 
و(4) النظام الفرعي اخلاص خبدمات التحقيقات القضائية و(5) النظام الفرعي للعمود اخلاص باحملامني 
و(6) العمود اخلاص بتعزيز سيادة القانون و(7) املركز الشخصي و(8) النظام التشغيلي للبيانات األساسية 

اخلاصة بطلبات اخلدمات القانونية العامة و(9) منصة دعم النظام.

ويتوّقع من النظام أن حيسن توفر موارد اخلدمات القانونية العامة وتقامسها يف املجتمع.

إدارة املعلومات وتقامسها باجتاه انفتاح البيانات  3.2

أو  البيانات  املعلومات واالتصاالت يف رقمنة  اعتماد تكنولوجيا  املبكرة من  املرحلة  الرئيسية يف  الشواغل  متثلت 
الوثائق، لكنها انتقلت يف الوقت احلاضر حنو االستفادة القصوى والتامة من الوثائق أو البيانات املرقمنة. وبوجه 
خاص، كانت االستفادة من البيانات العامة مقّيدة بشكل أكرب من االستفادة من البيانات اخلاصة نظرًا المتناع 
القطاعات العامة عن فتح بياناهتا العامة أمام املواطنني. ومع ذلك، يتطلب النموذج اجلديد خلدمات اإلدارة العامة 
تعاونًا وثيقًا بني القطاعني العام واخلاص لتوفري اخلدمات العامة للمواطنني. ويعترب احلصول على البيانات العامة 
واستخدامها أمرًا حاسم األمهية لكي يشارك القطاع اخلاص يف تقدمي اخلدمات العامة. ويف هذا السياق، أصدرت 

دول كثرية قانون البيانات املفتوحة لضمان إتاحة البيانات العامة للمواطنني. 

ومن أجل تشجيع انفتاح البيانات العامة اليت متلكها احلكومات واستعماهلا، ُجتري منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي (2015) (OECD)10 دراسة استقصائية عن حالة انفتاح البيانات احلكومية للدول األعضاء يف منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. وتتألف الدراسة االستقصائية من أربعة مؤشرات هي (1) وجود اسرتاتيجية 
وطنية أو بوابة وطنية للبيانات احلكومية املفتوحة (OGD)، و(2) التشاور املنتظم بشأن احتياجات املستعملني للبيانات 
املفتوحة، و(3) دعم وتعزيز البيانات املفتوحة من خالل التدريب أو تنظيم احلمالت، و(4) ضمان إمكانية احلصول 
على البيانات من خالل اإلفراج عن البيانات يف نسق ميكن قراءته بواسطة اآللة، وتوفري بيانات شرحية، وإخطار 
املواطنني عندما يتم إضافة جمموعات بيانات جديدة وما إىل ذلك. وميكن أن تكون هذه املؤشرات مبادئ توجيهية 

مؤاتية للقياس املرجعي الستحداث سياسات حكومية مفتوحة يف الكثري من الدول.

وال يتوقف جناح البيانات احلكومية املفتوحة على انفتاح البيانات فحسب، بل يقتضي حدوث حتول يف منوذج 
السياسة احلكومية املتبعة فيما يتعلق بتوصيل اخلدمات احلكومية من قبيل التحول من التوصيل القائم على احلكومة 
إىل التوصيل القائم على املواطن، وتطبيق ونشر قيم جديدة مثل االنفتاح والتقاسم والتواصل والتعاون واالبتكار يف 

عملية اإلدارة احلكومية، وتوفري خدمات عامة مصممة حسب طلب املواطنني.

التحول عن النموذج يف االسرتاتيجيات املتمحورة حول املستعمل  4.2

تتمثل الطريقة املتداولة لزيادة كفاءة اخلدمات العامة يف إتاحة املجال إلضفاء الطابع الشخصي على جمموعات 
البيانات احلكومية واستهدافها وتكاملها. فاالستخدام املتزايد للبيانات واخلدمات الرقمية واألمتتة يوفر للمواطنني 
الفرصة  املواطنون  يوّلدها  اليت  البيانات  االنفجار يف  ويتيح  أديرت بشكل صحيح.  ما  إذا   - فرصة كبرية ساحنة 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (2015)، "البيانات احلكومية املفتوحة"، يفGovernment at a Glance 2015 ، منشورات   10

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (OECD)، باريس.
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للحكومات للنهوض باخلدمات اليت توفرها جبعلها أكثر كفاءة ودقة ومناسبة الحتياجات املواطنني. وتسهم البيانات 
املثال، ميكن استخدام  املواطنني بصورة أفضل. وعلى سبيل  بشكل أساسي يف مساعدة احلكومات على خدمة 
نشرات مواقع التواصل االجتماعي املتعلقة باألمراض يف املنطقة احمللية للتنبؤ باملكان التايل الذي قد يصيبه الفريوس 

قبل صدور تقارير املختربات الطبية. 

وميكن على سبيل املثال استخدام البيانات اخلاصة باملرضى (PGD) على مستوى السكان لوضع منوذج مركب يبني 
كيف تؤثر حمّددات صحية معينة يف املرضى من السكان. وقد يسهم اعتماد إنرتنت األشياء (IoT) يف كشف ليس 
فقط املرضى األكثر عرضًة لألخطار يف املدى الطويل، بل أيضًا يف كيفية إضفاء الطابع الشخصي على الرعاية 
عندما حيقق املرضى األهداف املتعلقة بسالمتهم الصحية؛ ومراعاة العوامل غري احملددة عادة يف املقابالت السريرية 
اليت تؤثر يف صحة املرضى بشكل كبري. ويتم ذلك بشكل رئيسي من خالل استحداث بيانات عن طريق أجهزة 
االستشعار واألجهزة املتنقلة واإلنرتنت وغريها من البيانات، واليت ميكن ملنظمات الرعاية الصحية بعد ذلك جتميعها 

وحتليلها ملعرفة اجتاهات وأمناط السلوك وإجياد مبادئ توجيهية وسياسات عامة سريرية أكثر استنارة ودقة. 

وكما لوحظ خالل املؤمتر العاملي السادس لتنمية االتصاالت (WTDC-14) لالحتاد، تقوم االتصاالت وتكنولوجيا 
اعتماد  أسفر  العامل. وقد  والثقافية يف  االقتصادية واالجتماعية  التنمية  أساسي يف  بدور  املعلومات واالتصاالت 
تكنولوجيات جديدة عن حتسن كبري يف تقدمي خدمات متمحورة حول املستعملني عرب مجيع قطاعات االقتصاد. 
الراديوية (RFID) النشطة والنظم املتكاملة  التعّرف بواسطة الرتددات  ففي مجهورية الصني الشعبية، أدى اعتماد 
إلدارة األصول واملوظفني القائمة على نظم املعلومات اجلغرافية (GIS) إىل إصدار بطاقات ملجموعات املكتبة يف 
جامعة شينزين وإدارة هذه املجموعات. ويف كينيا، ساهم إدخال آالت التوزيع اآليل للمياه يف حتسني تقدمي اخلدمات 
إىل السكان الذين يعيشون يف املناطق احملرومة داخل املستوطنات غري الرمسية من خالل ضمان مياه ذات نوعية 
جيدة ونظيفة وميسورة التكلفة. ويف رواندا وغانا، أدى اعتماد نظم إدارة املعلومات الصحية إىل تقدمي خدمات 
الرعاية الصحية واملعلومات والتعليم بكفاءة إىل فئات مستهدفة حمددة، مثل النساء احلوامل واألمهات املنعزالت 
جغرافيًا يف املناطق النائية. ويف قطاع التعليم، ساهم إدخال التعّلم الذكي يف املدارس واجلامعات من خالل رقمنة 
الكتب واملناهج يف تغيري منهجيات التدريس التقليدية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة (UAE) ومجهورية كوريا.

إنرتنت األشياء  5.2

املتنقلة،  االتصاالت  (مثل  التكنولوجيات  من  جمموعة  باستخدام   (IoT) األشياء  إنرتنت  خدمات  تقدمي  ميكن 
بطريقة حمايدة  العامة  السياسات  تطبيق  الساتلية) وجيب  الثابتة، واالتصاالت  وتكنولوجيا Wi-Fi، واالتصاالت 
تكنولوجيًا. وبالفعل، ينبغي السماح للجهات الفاعلة يف السوق أن ختتار التكنولوجيا األنسب لدعم كامل مدى 
قدرات إنرتنت األشياء. فعلى سبيل املثال، قد ُتلزم أجهزة إنرتنت األشياء املختلفة املشغلني باستعمال طيف مرخص 
و/أو غري مرخص لتوزيع خدمات تغطي مسافات قصرية وطويلة، ومواقع داخلية وخارجية، وتطبيقات ثابتة ومتنقلة. 
وبرغم أمهية حياد التكنولوجيا، فإن توافر شبكات اجليل التايل يأيت بعدد كبري من الفوائد. وعالوًة على ذلك، متثل 
التكنولوجيا الساتلية حًال بديًال لتوفري خدمات االتصاالت املتقاربة (الصوت، والبيانات، واخلدمات السمعية البصرية) 

للمناطق الريفية/املعزولة واملناطق ذات املتطلبات احملددة.11

وقد مهد التقدم التقين إلنرتنت األشياء الطريق لرتقية وتعزيز القدرة التنافسية للزراعة ككل. ففي مجهورية الصني 
الشعبية، يستخدم أحد احللول الزراعية الذكية القائمة على استخدام شبكة االستشعار الالسلكية (WSN) معمارية 

الوثيقة Supportive policy for the development of the Internet of Things and the Smart Society" 2/378" من شركة   11

 Consideration of the satellite option as a development alternative" 2/286 (الواليات املتحدة األمريكية)؛ والوثيقة AT&T

for the universal service and other development-oriented services"، السنغال.

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0378
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0286
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مؤلفة من ثالث طبقات، وهي طبقة االستشعار وطبقة النقل وطبقة التطبيقات. وقد أدى استخدام تطبيق إنرتنت 
األشياء يف جمال الزراعة يف الصني إىل حتسني كفاءة اإلنتاج الزراعي بشكل ملحوظ.12

ومع ذلك، فإن إنرتنت األشياء مبا تنطوي عليه من تكنولوجيات واعدة ال يزال عليها أن تقطع شوطًا طويًال قبل 
أن تصبح جاهزة النتشار التطبيق. وبالتايل، هناك حاجة الستثمارات ضخمة يف البحث والتطوير يف جمال إنرتنت 
األشياء يف املستقبل ووضع املزيد من التطبيقات لصيد األمساك وتربية الدواجن وتشجري األحراج والصناعات الزراعية 

األخرى.

تقليص الفجوات الرقمية بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية  6.2

الفجوة الرقمية  1.6.2

تشهد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT) تطورًا بوترية هائلة يف عاملنا الدائب على التطور. وُتظهر طرق 
استخدمها فارقًا كبريًا بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية: فهي يف األوىل تواكب التطور التكنولوجي، يف حني 
أهنا يف األخرية تتخلف عن الركب. من هنا نشأ مصطلح "الفجوة الرقمية"، على الرغم من أنه ميكن إجياد تلك 
الفجوة أيضًا بني املجموعات السكانية. وهي عبارة عن التفاوت الذي يربز بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية 

مثلما يربز بني البلدان الغنية والبلدان الفقرية.

وتشّكل مؤشرات، من قبيل عدد مستخدمي اإلنرتنت ونسبة عدد احلواسيب املوصولة إىل عدد السكان واستخدام 
اهلواتف املتنقلة، األساس ملثل هذه املالحظات. فالتكنولوجيات اجلديدة هي احملرك للتنمية االقتصادية للبالد. وال 

متثل الفجوة الرقمية سوى جزء صغري من التفاوت يف التنمية يف مجيع مظاهرها.

ويتسم هذا التفاوت من حيث النفاذ إىل املعلومات واملعرفة والشبكات بأمهية حامسة، وجيب على كل دولة أن تضع 
اسرتاتيجيات ترمي إىل تقليص الفجوة الرقمية من أجل تعزيز التنمية لصاحل مجيع الطبقات االجتماعية والسياسية 

واإلدارية والثقافية.

القيود اليت ُتربز الفجوة الرقمية بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية  2.6.2

تشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسيلة ممتازة لدعم التغيري يف حياتنا، وتغيري عاداتنا اليومية، وتنوير وتثقيف 
أنفسنا، والتواصل فيما بيننا، واالعتناء بأنفسنا وما إىل ذلك. ولكنها، قبل كل شيء، متثل وسيلة فّعالة الستخالص 

أفضل ما تنطوي عليه مواردنا الطبيعية والثقافية. وحتقيقًا لذلك، ال بد أن يكون لدينا البىن التحتية الكافية.

ولسوء احلظ، ُيالحظ وجود فجوة كبرية يف جمال االستفادة بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية، حيث تعاين األوىل 
من عدم كفاية البنية التحتية أو انعدام وجودها بشكل يفوق الثانية بكثري. وُتالحظ هذه الفجوة يف ما يلي:

البىن التحتية  -
جيب على الدول أن تعّزز وتسهل النفاذ إىل أجهزة احلاسوب وتوصيلية اإلنرتنت. وتوفر شركات التشغيل النفاذ 
 ،(4G) واجليل الرابع ،(3G) واجليل الثالث ،(2G) إىل اإلنرتنت باعتماد تكنولوجيات تتطور باستمرار (اجليل الثاين
واالتصاالت املتنقلة الدولية-2020 (IMT-2020)، واجليل اخلامس (5G)13، وتكنولوجيا املطراف ذي الفتحة الصغرية 

الوثيقة Research on the application of IoT in agriculture" 2/301" من مجهورية الصني الشعبية.  12

تشري االتصاالت املتنقلة الدولية-2020 (IMT-2020) إىل أعمال التقييس اخلاصة بشبكات اجليل اخلامس اليت يضطلع هبا االحتاد.  13

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0301
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جدًا (VSAT)، والسواتل عالية الصبيب (HTS)، وما إىل ذلك)، مع العلم بأن املشكلة تكمن يف أن بعض هذه 
التكنولوجيات ال تغطي كل أراضي الدولة.

اخلدمات واحملتوى  -
يعترب استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومكوناته الرئيسية هي اهلاتف واإلنرتنت، أمرًا بالغ األمهية للتنمية 
االجتماعية واالقتصادية للبلد. ومع ذلك، ال يزال احلاسوب لسوء احلظ سلعة كمالية يف إفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى، وال تزال تكلفة النفاذ إىل اإلنرتنت مرتفعة. ونتيجة لذلك، ال يزال تطوير حمتوى شبكة اإلنرتنت جماًال غري 

معروف بالنسبة للجمهور بوجه عام.

اسرتاتيجيات لتقليص الفجوة الرقمية بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية  3.6.2

يف إطار السعي إىل تقليص الفجوة الرقمية بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية، ينبغي مراعاة مجلة من التدابري تشمل 
ما يلي: 

ضمان القدرة على النفاذ إىل أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية. وقد تؤدي البنية   -
التحتية غري املتطورة للطرق يف بلد معني إىل عرقلة نشر تلك األدوات يف هذه املناطق. يف الوقت نفسه، جيب 

أن تسري سياسة نشر البنية التحتية للكهرباء جنبًا إىل جنب مع نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اإلدارة العامة لتحسني أداء اخلدمات العامة. وال تزال   -
اإلدارات يف املناطق الريفية تستخدم أساليب االتصال املتقادمة، مما يؤدي إىل أوقات طويلة للمعاجلة بشكل 

دائم. أما الرتاسل مع املراكز احلضرية بالربيد العادي فيستغرق وقتًا طويًال جدًا؛
تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم. ففي هذا القرن، ُيعرَّف األميون بأهنم أولئك   -
الناس على  إطالع  للتواصل. ومن شأن  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  أدوات  الذين ال يستخدمون 

استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حىت يف املناطق الريفية، أن يسهم يف تقليص الفجوة الرقمية؛
تعديل القوانني يف كل بلد حبيث تنص على حتبيذ استرياد معدات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات؛  -

تشجيع تطوير احملتوى: فنشر احملتوى، مبا يف ذلك تسويق املنتجات الزراعية أو منتجات التعدين أو املوارد   -
املناطق  الطبيعية األخرى عرب اإلنرتنت، يؤدي إىل استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

الريفية.

تنفيذ مشروع لدعم الشمول الرقمي  4.6.2

ميكن أن يكون الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة، وخباصة اإلنرتنت، تأثري إجيايب على التنمية 
االقتصادية واالجتماعية. ويدعم صندوق تعزيز اإلدماج الرقمي 14(ADEN) مشاريع إلنتاج وتطوير استخدامات 
وتطبيقات حملية لإلنرتنت يف اثنيت عشرة دولة من الدول األعضاء يف صندوق ADEN وهي: أنغوال، وبوركينا فاصو، 
الكونغو  الوسطى، ومجهورية  إفريقيا  والكامريون، وغينيا، ومايل، وموزمبيق، ونيجرييا، ومجهورية  وبوروندي، 
الدميقراطية، والسنغال، وتنزانيا. ويسعى الصندوق إىل تعزيز إنتاج وتطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واحملتويات 
اليت ميكن نشرها عرب اإلنرتنت. وعالوًة على ذلك، يشّكل الصندوق جزءًا من اسرتاتيجية فرنسية ترمي إىل محاية 
التنوع الثقايف وتعزيزه، بعد أن ساعد يف متويل إنشاء احملتوى اإلفريقي على اإلنرتنت، إلثراء التنوع الثقايف على 

اإلنرتنت.

.http://www.diplomatie.gouv.fr/en/IMG/pdf/ADEN_Fund_-_Regulations.pdf  14

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/IMG/pdf/ADEN_Fund_-_Regulations.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/IMG/pdf/ADEN_Fund_-_Regulations.pdf
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ويف هذا السياق بالذات ُمنح مشروع ADEN األولوية لنموذج النفاذ الشامل إىل اإلنرتنت من خالل برنامج دعم 
يقضي بإنشاء ست نقاط للنفاذ يف مجهورية إفريقيا الوسطى، وهي بلد غري ساحلي يقع يف وسط إفريقيا. وُأقيمت 
نقاط النفاذ، املعروفة باسم مراكز صندوق ADEN، يف أماكن عامة ومجعيات حملية يف ست من بلدات املقاطعات 
يف البالد. وقد أقيمت مراكز صندوق ADEN من أجل إدخال خدمة اإلنرتنت وتوفري التدريب يف جمال استخداماهتا 
(املشاورات واالتصاالت وإنتاج احملتوى)، وبالتايل توفري الدعم اللوجسيت للجمعيات احمللية. وباإلضافة إىل تقدمي 
الدعم من حيث املعدات وسبل التوصيلية، فقد حّصن املشروع إدارة املراكز من خالل تدريب املدراء والقادة 

واملدّربني.

ومتثلت أدوارها األخرى يف دعم نشوء مبادرات صغرية من خالل مراكز صندوق ADEN واستخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت اجلديدة لصاحل التنمية احمللية، عن طريق ما يلي:

مراكز  من  مركزًا  يستضيف  حملي  موقع  كل  يف  األقل  على  واحد  مصغر  تنموي  مشروع  دعم   -
صندوق ADEN (التدريب، والصحة، والروابط مع العائالت يف الشتات، والتجارة، وحمو األمية، وتسهيل 

حياة املكونات)؛
تسهيل تبادل اخلربات وتقاسم املعلومات بني مدراء مراكز ADEN ومدراء نقاط النفاذ العام الفرنسيني من   -
خالل االجتماعات وعرب املوقع اإللكرتوين http:/www.africaden.net، اليت حتتوي على أدوات للعمل 

والتواصل.
وقد أدى كل ذلك إىل:

زيادة مشاركة املجتمعات احمللية يف أنشطة مراكز صندوق ADEN؛  -
تعزيز اجلدوى االقتصادية هلذه املراكز؛  -

نقل وتبادل املهارات يف جماالت إدارة نقاط النفاذ إىل اإلنرتنت وتطوير استعماالت اإلنرتنت وخدماهتا؛  -
إنشاء شبكة داخل إفريقيا، مؤلفة من مدراء نقاط النفاذ العامة إىل اإلنرتنت باعتبارها جتمعًا حقيقيًا للخرباء   -

ينطوي على احتمال أن تصبح مجعية قد تؤدي دور الوسيط ملشغلي االتصاالت واجلهات املاحنة.

تقييم مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق بنشوء املجتمع الذكي  7.2

جناح مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال يتطلب حصرًا توافر املوارد مثل البنية التحتية والتمويل والقدرات 
البشرية والتكنولوجيا، بل أيضًا تنسيق السياسات بني أصحاب املصلحة ذوي الصلة والدعم املؤسسي لصاحب 
املشروع. وقد يستلزم حتقيق قيام املجتمع الذكي من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية 
النظر يف األوضاع اخلاصة اليت ختوضها البلدان النامية. وتستفيد معظم مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
اليت أجريت يف البلدان النامية من األموال والتكنولوجيات األجنبية، ويف كثري من احلاالت، ال يكون لدى البلدان 
النامية أخصائيون من ذوي الكفاءة متاحون حمليًا وقدرات تتعلق بتنسيق السياسات يف تنفيذ مشاريع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت. وبناء على ذلك، حتتاج مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية إىل 

اتباع هنج أكثر حذرًا لضمان استدامة مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تلك.

ولضمان استدامة مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ميكن اقرتاح تطوير القدرات البشرية احمللية، ومدى 
مالءمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعتمدة، ومدى مالءمة العبء املايل امللقى على عاتق املجتمع واملواطنني، 
ودراسة االحتياجات املتنوعة للفئات االجتماعية. وترد األوصاف التفصيلية هلذه األبعاد األربعة واملؤشرات احملتملة 

لقياسها يف األقسام الفرعية التالية.

http://www.africaden.net
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تطوير القدرات البشرية احمللية  1.7.2

ينبغي أن تكون مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قادرة على توفري فرص عمل جديدة للشباب يف الدول 
النامية. وفرص العمل هذه لن تعمل على حتفيز املنافع االقتصادية فحسب، بل متثل دافعًا لتهذيب املهارات. وال 
جيب أن تنحصر االستفادة من القدرات البشرية احمللية يف جماالت املهارات متدنية املستوى بل تشمل أيضًا جمال 
املهارات رفيعة املستوى. وإذا مل يكن لدى الدولة املضيفة ملشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املوظفون 
املهرة لقيادة مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تلك، ينبغي عندئذ إدراج برنامج التدريب للموظفني احملليني 

باعتباره جزءًا أساسيًا من مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
املؤشرات احملتملة

نسبة املوظفني احملليني إىل جمموع املوظفني املشاركني يف مشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  -
نسبة ميزانية الربنامج التدرييب إىل مصروفات امليزانية اإلمجالية للمشروع.  -

نسبة حجم عمل الربنامج التدرييب إىل حجم العمل الكلي للمشروع.  -

مدى مالءمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستخدمة  2.7.2

لكي تتمكن الدول النامية من احلفاظ على مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة هبا، يتعني عليها 
استخدام التكنولوجيات املناسبة، اليت قد ال تكون أكثر التكنولوجيات تطورًا، يف تنفيذ مشاريع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وإذا كانت التكنولوجيا املعتمدة يف أحد مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتجاوز بشكل 
كبري قدرات أو موارد الدولة النامية، فسوف يتسبب ذلك يف مشكالت يف جمال الصيانة أو التعديل أو التوسع يف 
التكنولوجيا بعد اإلجناز األويل للمشروع. وبالتايل، فإن التكنولوجيات املعتمدة يف مشاريع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، اليت ال تتوافق مع مستوى التطور التكنولوجي للدول النامية، قد تسفر عن تعميق التبعية التكنولوجية 
للدول النامية يف تشغيل مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا. وباملثل، ينبغي إجراء االختيارات 
التكنولوجية مع مراعاة خصائص البلدان النامية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالبيئة والطوبوغرافيا واملناخ، ضمن غريها.

املؤشرات احملتملة
املعلومات  تكنولوجيا  مشاريع  أحد  يف  املعتمدة  التكنولوجيا  مع  للتعامل  املوظفني  من  يكفي  ما  املضيفة  الدولة  لدى  يوجد  هل   -

واالتصاالت؟
املعلومات  تكنولوجيا  مشاريع  أحد  يف  املعتمدة  التكنولوجيا  تعترب  هل  املضيفة،  للدولة  التكنولوجي  التطور  مرحلة  إىل  بالنظر   -

واالتصاالت مالئمة؟

مدى مالءمة العبء املايل امللقى على عاتق املجتمع واملواطنني  3.7.2

قد يرتتب على مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الكربى عبء مايل بالنسبة للدول النامية، وبالتايل يعمد 
معظم الدول النامية إىل االستفادة من األموال األجنبية املتولدة عن القروض أو اهلبات. وهلذا السبب، جيب على 
تكنولوجيا  املرتتبة على مشروع  التمويل  بتكاليف  أم ال  التحكم  املمكن  ما إذا كان من  أن تتبني  النامية  الدول 
املعلومات واالتصاالت. فإذا كانت تكلفة مشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتجاوز قدرة املجتمع على 
حتملها، ينبغي إزاء ذلك ختفيض أو تعديل التكاليف حبيث تتكيف مع الوضع املايل للبلد املضيف من خالل استبدال 
أو عن طريق  معقولة  لكنها ذات أسعار  األداء  متوسطة  الثمن مبعدات  وباهظة  األداء  عالية  املعدات واألجهزة 

االستعاضة عن املهنيني األجانب مرتفعي التكلفة باملواهب احمللية.
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املؤشرات احملتملة
نسبة ميزانية مشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل امليزانية اإلمجالية للمنظمة املضيفة.  -

املدخرات املتوقعة لدى تقدمي اخلدمة العامة بعد االنتهاء من مشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  -
نسبة الفوائد املتوقعة إىل تكلفة املشروع.  -

النظر يف االحتياجات املتنوعة للفئات االجتماعية  4.7.2

مبا أن معظم املواطنني يف الدول النامية ال يزالون متخلفني عن الركب من حيث الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واستعماهلا، فإن مشاريع تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل احلكومة اإللكرتونية غالبًا 
ما تستهدف األجيال الشابة أو أفراد الطبقة الوسطى يف املناطق احلضرية. ومع ذلك، من احملتمل أن تكون هذه 
الفئات االجتماعية بالفعل هي اجلهات الكربى املستفيدة اقتصاديًا واجتماعيًا يف البلدان النامية، وبالتايل قد تؤدي 
مشاريع تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل تعميق الفجوة القائمة بني مستخدمي تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وغري املستخدمني هلا. ويف هذا الصدد، ينبغي التخطيط ملشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

بطريقة تكفل توفري اخلدمة ملجموعة أوسع من السكان.
املؤشرات احملتملة

عدد املستفيدين من مشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  -
نطاق/جمموعة املستفيدين من مشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  -

نسبة عدد املستفيدين املهمشني اجتماعيًا إىل جمموع املستفيدين من مشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  -

قياس وأداء مؤشرات نوعية احلياة  5.7.2

حدد الفريق املتخصص املعين باملدن الذكية املستدامة (FG-SSC) التابع للجنة الدراسات 5  (SG5) لقطاع تقييس 
االتصاالت ثالثة مؤشرات لقياس نوعية احلياة وهي: التعليم، والصحة، والسالمة/األمن يف األماكن العامة.

املؤشرات احملتملة
متوسط العمر املتوقع الصحي: عدد السنوات املتبقية اليت ُيتوقع أن حيياها شخص يف سن معينة من دون إعاقة.  -

دقة اإلنذارات يف حاالت الكوارث والطوارئ: نسبة الكوارث وحاالت الطوارئ ذات اإلنذارات يف الوقت املناسب.  -
توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للطالب: نسبة الطالب/التالميذ املزوّدين بإمكانية النفاذ إىل قدرات تكنولوجيا املعلومات   -

واالتصاالت يف املدارس.
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الفصل 3 - استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك االتصاالت من   3
آلة إىل آلة داخل املجتمعات الذكية

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املجتمعات الذكية – حالة املدن الذكية  1.3

شهدت املدن احلديثة منوًا اجتماعيًا واقتصاديًا غري مسبوق وأزمات بيئية منذ النصف األخري للقرن العشرين وبداية 
القرن احلادي والعشرين. ونتيجة لذلك، تزايد الضغط على املوارد الطبيعية املوجودة كاملياه واألراضي والوقود 
الصحية  الرعاية  للنقل، وتوفري  القائمة  بالبنية  يتعلق  فيما  متنامية  األحفوري. وباإلضافة إىل ذلك، هناك خماوف 

الكافية، واحلصول على التعليم، والسالمة الشاملة لألعداد املتزايدة من سكان املناطق احلضرية. 

يستعرض هذا القسم التقارير الصادرة عن الفريق املتخصص املعين باملدن الذكية املستدامة (FG SSC) الذي أنشأه 
الذكية  املعلومات واالتصاالت يف توفري احللول  لتقييم دور تكنولوجيا  مكتب تقييس االتصاالت يف عام 2013 
واملستدامة للمدن احلديثة15. ونتيجة لنشاطه، وافق الفريق املتخصص املعين باملدن الذكية املستدامة (FG SSC) على 
تعريف املدينة الذكية املستدامة كما يلي: "املدينة الذكية املستدامة هي مدينة مبتكرة تقوم على استعمال تكنولوجيات 
العمليات واخلدمات احلضرية  احلياة وكفاءة  نوعية  لتحسني  الوسائل  املعلومات واالتصاالت (ICT) وغريها من 
والقدرة على املنافسة مع ضمان تلبية احتياجات األجيال احلاضرة واملقبلة فيما يتعلق باجلوانب االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية".

واختتم الفريق املتخصص املعين باملدن الذكية املستدامة (FG-SSC) أعماله يف مايو 2015 باملوافقة على 21 مواصفة 
تقنية وتقرير تقين16. وخمتصر القول، ّمت حتديد ثالثة أبعاد أساسية للمدينة مشفوعة بنعوهتا األساسية: 

البيئة واالستدامة؛  -
واخلدمات على مستوى املدينة؛  -

ونوعية احلياة.  -
وميكن إعادة تصنيف األبعاد الواردة أعاله يف أربع دعائم شاملة تشمل خمتلف النعوت، وهي: االقتصاد، واإلدارة، 

والبيئة، واملجتمع.

وكما لوحظ يف التقرير التقين للفريق املتخصص املعين باملدن الذكية املستدامة (FG-SSC)، تشكل البنية التحتية 
جانبًا حموريًا للمدن الذكية املستدامة. وهناك يف العادة نوعان من البىن التحتية: املادية (املباين، والطرق، ووسائل 
النقل، وحمطات الطاقة) والرقمية (البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والبنية التحتية لالتصاالت). ومثة مفهوم أيضًا 
يتمثل يف البنية التحتية للخدمات اليت تقدم خدمات ُتضاف إىل البنية التحتية املادية (التعليم، والرعاية الصحية، 
واحلكومة اإللكرتونية، وأنظمة النقل العام). وتوفر البنية التحتية الرقمية اللحمة اليت متّكن املدينة الذكية املستدامة 
من العمل بكفاءة وبطريقة مثلى. وتشمل البنية التحتية املادية املشرتكة مع البنية التحتية للخدمات ما يلي: (1) الطاقة 
الذكية، و(6) السالمة  الذكية، و(5) النفايات  الذكي، و(4) واملياه  الذكية، و(3) والنقل  الذكية، و(2) واملباين 
واألمن املاديان الذكيان، و(7) الرعاية الصحية الذكية، و(8) التعليم الذكي. وبناء عليه، يكون للمدينة الذكية 
املستدامة هدف هنائي يتمثل يف حتقيق بيئة مستدامة اقتصاديًا دون التضحية براحة/نوعية عيش املواطنني. وهي 
.(ICT) تسعى جاهدة خللق بيئة معيشية مستدامة جلميع مواطنيها من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

.http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx  15
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لتجميع  تعمل كمنصة  املستدامة ألهنا  الذكية  املدينة  بدور حاسم يف  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  وتقوم 
املوارد واخلدمات  استهالك  املدينة من حيث  لكيفية عمل  أعمق  فهم  للمساعدة يف حتقيق  والبيانات  املعلومات 
وأساليب احلياة. ومن األمثلة على ما ميكن أن حتققه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: (1) تقاسم املعلومات 
واملعرفة املمّكن بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و(2) التنبؤات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
و(3) اإلدماج القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويعترب كّل من التنبؤ بالبيانات، والتحليالت، والبيانات 
الضخمة، والبيانات املفتوحة، وإنرتنت األشياء (IoT)، وإمكانية النفاذ إىل البيانات وإدارهتا، وأمن البيانات، والنطاق 
العريض املتنقل، وشبكات االستشعار الشمولية، ضروريًا يف املدن الذكية املستدامة، ويستند إىل بنية حتتية صلبة 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ويصف التقرير التقين للفريق املتخصص املعين باملدن الذكية املستدامة بعنوان "املباين الذكية املستدامة للمدن الذكية 
املستدامة"17 نظم التحكم يف النفاذ واألمن، واملصاعد والسالمل الكهربائية، واإلنارة، والالفتات الرقمية، ومراقبة 

أوضاع املباين، وما إىل ذلك. ومن األمثلة على ذلك ما يلي:

جهاز إنذار حمطة القوات الكندية (CFS)، وهو املوقع غري املأهول بشكل دائم املوجود يف أقصى الشمال،   1
ويقع على بعد 817 كيلومرتًا فقط من القطب الشمايل اجلغرايف. ومبىن أوريكا Eureka التابع للمحطة هو 
مبىن ذكي يقدم املشورة إىل مقر وزارة الدفاع الكندية يف أوتاوا، كندا حني يكون يف مرحلة التشغيل وجيمع 
بشكل آيل متطلبات إعادة متوينه وإصالحه من أجل كل عملية نشر مومسية يف أعايل منطقة القطب الشمايل.

مركز مولسون (Molson)، وهو ساحة يف مونرتيال، كندا تتسع ملا يزيد على 000 20 مقعد. وميكن يف   2
هذا املرفق إدارة املبىن غري الفّعال ومراقبته بصورة آمنة من قبل شخصني. فتجري مراقبة الشاشة، مع إمكانية 
إرسال الشخص الثاين يف بعض األحيان للتثبت من صحة الوضع أو التحقق منه أو معاجلته يف حال نشوئه. 
ويشمل تكامل األنظمة التحكم يف النفاذ، والتدخل، واملراقبة، وتعطيل أجهزة اإلنذار، واملصاعد، ونظام 
اإلنذار باحلريق، ونظام االستدعاء الراديوي، وشاشات عرض التلفزيون يف مجيع أحناء املبىن، وأنظمة اإلخالء 
يف حاالت الطوارئ/أنظمة املخاطبة، وإدارة سطح اجلليد، وأنظمة الصوت والبيانات واملطاعم، وأنظمة توزيع 
البرية، وأنظمة ختزين املواد الغذائية واملطابخ، وأنظمة مواقف السيارات، وأنظمة تسرب املياه، وأنظمة اإلنارة 

اإللكرتونية، وأنظمة خاصة بضعاف السمع أو بالرتمجة الفورية.
مبىن جلنة املرافق العامة لسان فرانسيسكو (SFPUC) ويتضمن سياجًا خارجيًا عايل الكفاءة مزودًا بستائر   3
مشسية خارجية للتحكم بضوء النهار، وإدارة الوهج، وخفض الكسب احلراري إىل احلد األدىن. كما يسخر 
ضوء النهار لكي يستفيد منه املبىن، باالستعانة بالرفوف اخلفيفة املدجمة يف اجلدران الزجاجية من أجل زيادة 
الكفاءة. وقد أدى تركيب اإلنارة يف حمطة العمل إىل خفض الطاقة الالزمة لإلضاءة اإلضافية. كما يتم توليد 
الطاقة بواسطة توربينات الريح املركبة على طول واجهة املبىن SFPUC، وثالث منصات مشسية فوق السطح 
جلمع الطاقة الشمسية. ويلحق بكل من هذه اآلالت أجهزة قياس جلمع البيانات وحتليلها للسماح بإمكانية 

إجراء تغيريات لتلبية طلب املبىن على الطاقة.
ويقوم النظام املتكامل إلدارة املباين (IBMS) مبراقبة وإدارة البيانات باعتماد التحليل والتحكم، وفيما يتعلق   
بإدارة الطاقة، يراقب ويدير هذه النظم املختلفة: املصاعد، واإلضاءة، والتكييف اهلوائي الصحي، ومراقبة 
الداخلية واخلارجية.  بالستائر  والتحكم  الرياح،  موّلد طاقة  وقياس  الشمسية،  الطاقة  الطاقة، وقياس جممِّع 
ويوضع نظام جتميع مياه األمطار يف املبىن SEPUC يف شكل صهريج سعته 000 25 غالون ُيستخدم اللتقاط 
مياه األمطار الواردة من السطح ومن منطقة اللعب التابعة ملركز الرعاية النهارية لألطفال. ُتعاجل هذه املياه 

.http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0136-r6-smart-buildings.docx  17
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وتوّزع على مناطق الرّي حول املبىن. ويتيح التنسيق اهلندسي للموقع، الذي يتسم بالكفاءة من حيث استخدام 
املياه، املجال أمام مياه األمطار املجمعة لتلبية مجيع احتياجات الري. وكان الستخدام النظام املتكامل إلدارة 
املباين (IBMS) يف هذا املبىن آثار إجيابية كبرية على املبىن. ويتحكم النظام IBMS أيضًا يف جماالت إضافية مثل 
 IBMS استجابة الطلب وحتليل أداء املبىن وإدارة اإلنذار واإلعالم العام والتعليم. ويتم حتويل البيانات يف نظام
إىل لوحات التحكم. ويعترب العرض التصويري للبيانات أمرًا بالغ األمهية وهناك أكثر من 450 لوحة حتكم 
جيري وضعها لتزويد الفريق املسؤول عن املرافق ومشغلي املبىن وحىت اجلمهور باملعلومات اليت تليب احتياجاهتم 

على وجه التحديد.
أصبحت إسبانيا منوذجًا مرجعيًا لبلدان أخرى، بفضل املبادرات اليت نفذهتا يف إطار خطتها الوطنية للمدن الذكية، 
والتحسينات اليت أدخلتها على بناها التحتية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما أحرزته من تقدم يف 
اإلدارة يف إطار اخلطة وتقييس املدن الذكية18. وقد مّكنت املساعدة املقدمة ملشاريع املدن الذكية والوجهات الذكية 
ر منوذج التنظيم والتعاون الذي أعدته الشبكة اإلسبانية  من تطوير اسرتاتيجيات مبتكرة يف تقدمي اخلدمات العامة. ويسَّ

للمدن الذكية (RECI) تبادل التجارب بني البلديات والتعاون مع القطاع اخلاص.

ووفقًا للدور الكبري الذي تؤديه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حل مشاكل بناء املدن الذكية واملجتمعات 
الذكية كذلك، فمن املهم تأكيد أمهية دور تطبيقات برجميات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، املستخدمة لتنفيذ 

اخلدمات ذات الصلة.

وتشمل معايري تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما يلي:

وضوح الغرض؛  -
واملوثوقية؛  -

واألمن؛  -
واخلصوصية؛  -

وإمكانية االستخدام.  -
ومع أن الفريق املتخصص املعين باملدن الذكية املستدامة (FG SCC) قد حدد املدينة كمجال لتطبيق اخلدمات الذكية، 
فإن القضايا اليت متت مناقشتها تتجاوز املدينة وتنتمي إىل جمال أوسع ميكن تعريفه باملجتمع الذكي. واألمثلة على 

ذلك هي تغري املناخ والزراعة والطب والقيود على املوارد املائية وغريها.

الصحة  2.3

يف عصر العوملة واملعلومات، تعمل الصناعات املتعلقة بالرعاية الصحية بشكل مكثف على تعزيز تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واعتمادها لتحسني العناية باملرضى. وحني يتزايد بشكل مّطرد عدد املرضى كمستهلكني صحيني 
الذين يسعون إىل النوعية يف حياهتم ويعطوهنا األولوية من خالل العالجات وخدمات الرعاية الصحية احملسنة، فإهنم 
 ،Bodenheimer) يفرضون بذلك مطالب كبرية على قدرات معاجلة املعلومات وبنيتها التحتية يف صناعة الرعاية الصحية

."The smart cities ecosystem in Spain: A successful model to be continued" ،2/408 الوثيقة  18
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1999)19. ويف عام 2006، أشار البنك الدويل يف تقريره20 عن "توصيل الناس، حتسني الصحة: دور تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف القطاع الصحي يف البلدان النامية" إىل أن املعلومات املوثوقة والتواصل الفّعال هي عناصر 
حامسة يف املمارسات الصحية العامة. ومن شأن استخدام التكنولوجيات املناسبة أن يعزز اجلودة ويوسع نطاق 

الوصول إىل كّل من املعلومات واالتصاالت.

وكمثال على ذلك، اعتمدت رواندا تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف قطاع الصحة، وبلغت النسبة 
املئوية للمرافق الصحية وإمكانية الوصول إليها بواسطة البنية التحتية الوظيفية (حواسيب وإنرتنت عريضة النطاق 
للمراكز الصحية) 93,8 يف املائة21. ويتيح ذلك للمرافق الصحية النفاذ يف الوقت املناسب إىل نظم املعلومات الصحية 
والسجالت الطبية. وفيما يلي تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اهلامة اليت أقامتها حكومة رواندا لتعزيز 

الرعاية الصحية يف رواندا:

الطب عن ُبعد: وهو نظام يستخدم لتقدمي اخلدمات الصحية وخدمات الرعاية الصحية، واملعلومات والتثقيف   -
ألطراف متباعدة جغرافيًا؛

أنظمة معلومات اإلدارة الصحية (HMIS): وهي أنظمة تعمل على دمج مجع البيانات ومعاجلتها واإلبالغ   -
عنها، واستخدام املعلومات من أجل وضع القرارات الربناجمية يف رواندا؛

البيانات  يتتبع  نظام السجالت الطبية املفتوح (OpenRMS): وهو نظام مفتوح املصدر للسجالت الطبية   -
املتعلقة باملرضى؛

نظام TracPlus وTRACnet: وهو نظام صممه مركز عالج وأحباث اإليدز (TRAC) يف رواندا من أجل   -
رصد األمراض املعدية شهريًا مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز والسل واملالريا؛

العقاقري  املركزية لشراء  الوكالة  الطبية والعقاقري صممته  نظام CAMERWA: وهو نظام إلدارة اإلمدادات   -
يف رواندا (CAMERWA)؛

الصحة املتنقلة mHealth: وهو تطبيق لتتبع حاالت النساء احلوامل واألطفال حديثي الوالدة، وتعزيز الكشف   -
املبكر للحاالت الطارئة اليت هتدد احلياة، وتسهيل اإلبالغ عن مؤشرات على مستوى املجتمع احمللي ذات 

صلة باألهداف اإلمنائية لأللفية؛
نظام إيصال األدوية بطائرات بدون طيار22: يف قطاع الصحة برواندا، ُتستخدم طائرات بدون طيار إليصال   -
اإلمدادات الطبية ضمن مشروع رائد ُأطلق يف أواخر عام 2016 يف إطار شراكة بني القطاعني العام واخلاص 
أمُلها التصدي هلذه التحديات عن طريق إيصال الدم واألدوية إلنقاذ أرواح املرضى يف أجزاء نائية من البلد 
بطريقة أسرع وأكثر كفاءة. وُيتوقع أن تشحن 15 طائرة بدون طيار يوميًا 150 شحنة أدوية يف حاالت 
الطوارئ حسب الطلب إىل 21 مستشفى يف النصف الغريب من البلد على أن تعّمم هذه اخلدمة على سائر 
أحناء البلد قبل مطلع 2017. وعلى النحو املبني يف اجلدول 1 من الوثيقة األصلية، تتيح هذه املبادرة للحكومة 
الرواندية إجراء عمليات فورية لنقل الدم إلنقاذ حياة أي مواطن يف البلد يف مدة ترتاوح بني 15 و30 دقيقة.

إنغالند،  لنيو  الطب  الصحية، جملة  الرعاية  اجلودة يف  أجل حتسني  األمريكي: حركة من  الصحية  الرعاية  نظام   (1999) بودهنامير  ت.   19

.488:340-92

النامية،  البلدان  الصحي يف  القطاع  املعلومات واالتصاالت يف  تكنولوجيا  الصحة: دور  الناس، حتسني  توصيل   ،(2006) الدويل  البنك   20

الصفحتان 5-6.
الوثيقة 2/205، "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لرؤية تنموية يف رواندا"، مجهورية رواندا.  21

الوثيقة 2/412، "تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتحويل األمة إىل جمتمع ذكي"، مجهورية رواندا.  22
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ويف احلالة املتعلقة بغانا، هنالك العديد من املجتمعات الريفية الفقرية يف املناطق الريفية اليت تفتقر إىل معظم اخلدمات 
الطبية األساسية23. وعالوًة على ذلك، تفتقر هذه املجتمعات إىل إمكانية احلصول على معلومات هامة ميكنها احلؤول 
دون اإلصابة باألمراض والتعرض لسوء التغذية، والوفاة يف هناية املطاف. ويتم بنجاح يف غانا استخدام تكنولوجيا 
متنقلة ومبتكرة ومنخفضة التكلفة، تقوم على الرقائق الذكية لتوفري املعلومات اليت من شأهنا حتسني حياة القسم 

األكرب من الناس املعرضني للخطر والفرص املتاحة أمامهم.

ومن خالل هذه األجهزة املتنقلة أو "الكتب الناطقة"، تتلقى النساء احلوامل وأمهات األطفال الصغار يف معظم 
القرى النائية يف غانا املعلومات الصحية املنقذة للحياة حول مواضيع من قبيل فريوس إيبوال وخيارات الوقاية من 
الكولريا وعالجها، وعالج اإلسهال عند األطفال بتعويض السوائل عن طريق الفم، وأمهية الرضاعة الطبيعية السليمة 

يف األشهر األوىل من حياة الطفل.

ويف القرى الصغرية املنتشرة يف مجيع أحناء اهلند وبنغالديش، جترى جتربة صحية فريدة من نوعها ميكن ارتداؤها - 
وهو سوار صحي زاهي األلوان - مزود جبهاز استشعار مدمج وبالغ الصغر ألول أكسيد الكربون (CO). فعندما 
يكتشف جهاز االستشعار وجود مستوى خطري من أول أكسيد الكربون، يبدأ دايود باعث للضوء (LED) بالوميض. 
كما يصدر السوار حتذيرًا صوتيًا، مكّيفًا حسب لغة مرتديه، يدعو إىل فتح النوافذ واألبواب أو التوجه إىل اخلارج. 
واهلدف من ذلك هو استخدام التكنولوجيا للتحذير من وجود أول أكسيد الكربون (تنبيهات بصرية وناطقة)24.

ونظرًا النتشار االتصاالت الساتلية يف كل مكان وقدرهتا على الصمود وتنوعها، فإهنا كثريًا ما تكون عامًال أساسيًا 
يف تقدمي تطبيقات الصحة اإللكرتونية يف املناطق النائية. وتستعمل إحدى املبادرات اليت ُأطلقت يف بِنن توصيلية 
اخلدمة املتنقلة الساتلية (MSS) لتوفري الرعاية الصحية يف املناطق النائية لصاحل حنو 346 1 طفًال وأسرهم. وتتعاون 
مؤسسة SOS Children’s Villages Benin اخلريية مع العيادات الصحية يف منطقيت أبومي وداسا-زومي، حيث 
جتمع املعلومات الطبية اخلاصة باملرضى وتضعها على حواسيب لوحية ذكية، وترسلها يف الوقت الفعلي عرب خدمة 
نقل البيانات املتنقلة الساتلية عريضة النطاق إىل خمّدم آمن يسمح لألطباء يف املدن مبراقبة وتقييم صحة أهل القرى 

وتوفري العناية الطبية هلم يف وقت أسرع مما ميكن القيام به بغريها من الوسائل.

التعلم  3.3

يعترب تكامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع التعلم الذكي يف نظام التعليم من العوامل األساسية إلقامة املجتمع 
الذكي. ومثة حاجة إىل دمج نظم التعليم احلديثة القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدارس االبتدائية 
الثانوية واجلامعات ويف كل مكان يف املجتمع. فليس يف وسع الناس االستفادة من التطبيقات الذكية  واملدارس 
واخلدمات الذكية (مثل خدمات احلكومة اإللكرتونية يف املدن الذكية واملناطق الريفية) من دون تعليمهم وتوعيتهم. 
ولذلك، فإننا حباجة إىل دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع جماالت التعليم. وتعترب برامج حمو األمية 

الرقمية أيضًا هامة جدًا لتعلم استخدام اخلدمات الذكية والتحول إىل جمتمع ذكي.

ومن أجل حتقيق حمو األمية الرقمية، مثة حاجة إىل وجود جمموعة كبرية من خرباء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من ذوي املهارات اخلاصة لتطوير الشبكات والتطبيقات واخلدمات الذكية والتحول إىل جمتمع ذكي (مثل املدن 
الذكية، والطرق الذكية، واإلدارة الذكية للمياه، والتعلم الذكي، والزراعة الذكية وما إىل ذلك). كما أن دمج 

 ARM Holdings شركة  النامية"،  البلدان  يف  الذكية  املجتمعات  تقدم  أجل  من  الذكية  الرقائق  تكنولوجيا  "فوائد   ،2/223 الوثيقة   23

(اململكة املتحدة).
الوثيقة 2/374، "األجهزة اليت ميكن ارتداؤها خلدمة صحة النساء يف العامل النامي" شركة Intel (الواليات املتحدة األمريكية). ميكن االطالع   24

.http://www.grameen-intel.com :على مزيد من املعلومات على املوقع

http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0223/
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0374
http://www.grameen-intel.com
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تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت احلديثة يف نظم التعليم يسهم أيضًا يف زيادة عدد األيدي العاملة املاهرة الالزمة 
يف هذا املجال.

واعرتافًا بأمهية حمو األمية الرقمية، مت خالل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2014 (WTDC-14) اعتماد املبادرة 
اإلقليمية العربية بشأن التعّلم الذكي بوصفها النموذج للتعلم الذكي.

اإلطار 4: املبادرة اإلقليمية العربية بشأن التعلم الذكي

فيما يلي هدف املبادرة اإلقليمية العربية بشأن التعّلم الذكي والنتائج املتوقعة يف الفرتة 2018-2015:

اهلدف:

التحول من األسلوب التقليدي يف التعليم يف املدارس واجلامعات، أي استخدام الكتب واملراجع الورقية، إىل 
التعلم الذكي، وذلك باستخدام احلواسيب اللوحية وأحدث الربجميات والتقنيات احلديثة يف جمال االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتوفري احلصول على جمموعة من موارد املعلومات واملواضيع املتخصصة.

النتائج املتوقعة:

حمو األمية الرقمية يف املنطقة العربية؛  1
إجياد أجهزة احلوسبة الذكية واملنخفضة التكلفة، إما بدعم من احلكومات العربية أو بإبرام اتفاقات   2

مع الشركات املصنعة لتوفري هذه األجهزة؛
تطوير احملتوى العريب اإللكرتوين التعليمي للمدارس واجلامعات يف املنطقة العربية.  3

وقد نظم املكتب اإلقليمي لالحتاد للمنطقة العربية يف الفرتة 10-11 مارس 2015 ورشة عمل تدريبية إلكرتونية 
باالشرتاك مع شركة Intel بشأن سياسة اخلدمة الشاملة لتنفيذ النطاق العريض والتعلم الذكي25. وتال ذلك منتدى 
التعلم الذكي الذي نظمته املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (ALESCO)/االحتاد الدويل لالتصاالت يف ديب، 
صياغة  بشأن  التوجيهية  املبادئ  أعّد "تقرير  الذي  املتحدة (14-16 ديسمرب 2015)26  العربية  اإلمارات  دولة 
االسرتاتيجيات الوطنية للتعلم الذكي". ونشرت نتائج املبادرة يف عام 2015 كما نشرت اإلجراءات للعام 2016 

يف الوثيقة TDAG16-21/4، والتوصيات الالحقة هي:

وضع خطة وطنية للنطاق العريض/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (مع خطة تنفيذ قابلة للقياس) على أن   -
تتضمن هذه اخلطة استخدام التعّلم الذكي القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم من أجل 

إقامة جمتمع ذكي؛
وضع برامج التوعية والتدريب بشأن املجتمع الذكي والتطبيقات الذكية؛  -

البدء مبشروع جترييب وتوسيع نطاقة على املستوى الوطين (املشاريع التجريبية هي أيضًا مهمة جدًا إلظهار   -
الفائدة واحلصول على الدعم السياسي)؛

تثقيف مجيع املوظفني احلكوميني يف جمال التطبيقات واخلدمات الذكية؛  -

.http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2015/COE/US4BASL/US4BASL.aspx  25

.http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2015/SL  26

http://web.itu.int/md/D14-TDAG21-C-0004/en
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2015/COE/US4BASL/US4BASL.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2015/COE/US4BASL/US4BASL.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2015/SL
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2015/SL
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توفري برامج حمو األمية الرقمية للناس وتثقيفهم بشأن استخدام التطبيقات واخلدمات الذكية؛  -
احلصول على أعلى مستوى من الدعم من الرؤساء/رؤساء الوزراء؛  -

توفري التنسيق بني خمتلف الوزارات واملؤسسات احلكومية (وزارتا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعليم،   -
واهليئات التنظيمية، إخل.).

ويعرض القسم الفرعي التايل اثنتني من دراسات احلالة حول برامج التعّلم الذكي جيري تنفيذمها يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة (UAE) ومجهورية كوريا.

اإلطار 5: دراسة حالة  – التعليم الذكي يف مجهورية كوريا

أنشأت وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا يف كوريا يف عام 2007 "خطة تعميم الكتب املدرسية الرقمية" 
اليت أطلقت مشروعًا رياديًا يهدف إىل تطوير مناذج الكتب املدرسية الرقمية لستة موضوعات يف ثالث 

عشرة مدرسة منوذجية ابتدائية.1

ويف عام 2011، حّددت احلكومة الكورية هدف بناء دولة قوية مبساعدة األشخاص املوهوبني وقررت 
اتباع سياسات التعليم الذكي (SMART) للقرن احلادي والعشرين. والتعليم الذكي (SMART) (املعروف 
تعليمي  "نظام  تكنولوجيًا) هو  والراسخ  باملوارد  والغين  واملتكيف  واملندفع  ذاتيًا  املوجه  التعليم  باسم 
وتدريسي ذكي ومكيف حسب االحتياجات" (التقرير الرئاسي MEST 2011). وكما توحي األحرف 
األوىل من كلمة SMART، من املتوقع أن يقوم الطالب بالتعلم مبرح وبشكل مندفع وبطرق موجهة ذاتيًا 

باالستناد إىل مستواهم وميوهلم يف بيئة غنية باملوارد.

SMART الشكل 2: أهداف سياسة التعليم الذكي

http://www.unescobkk.org/education/ict/online-resources/databases/ict-in-education-database/item/  1

.article/digital-textbook-initiatives-in-korea

http://www.unescobkk.org/education/ict/online-resources/databases/ict-in-education-database/item/article/digital-textbook-initiatives-in-korea
http://www.unescobkk.org/education/ict/online-resources/databases/ict-in-education-database/item/article/digital-textbook-initiatives-in-korea
http://www.unescobkk.org/education/ict/online-resources/databases/ict-in-education-database/item/article/digital-textbook-initiatives-in-korea
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تتمثل الدعائم اخلمس الرئيسية لسياسة التعليم SMART يف تضمني الكتب املدرسية الرقمية يف النظام 
املدرسي حبلول عام 2015، وتعزيز الصفوف اإللكرتونية والتقييم اإللكرتوين، وحتسني اإلطار القانوين 
وقوانني حقوق التأليف والنشر، وتطوير قدرات املعلمني، وإنشاء بنية حتتية قائمة على احلوسبة السحابية. 
وبفضل بيئة احلوسبة السحابية، ميكن تنزيل حمتوى الكتب املدرسية الرقمية بسهولة حبيث يتمكن الطالب 

من الوصول إىل أحدث املعلومات يف أي وقت ويف كل مكان.

وقد مت تربير اعتماد الكتب املدرسية الرقمية (احلواسيب) استنادًا إىل عدد من األسباب: (1) احلد من 
الكتب املدرسية الورقية؛ و(2) صعوبة مراجعة املناهج الدراسية مبا يتماشى مع البيئة التعليمية سريعة 
التغري؛ و(3) تعديل احملتويات يف الوقت املناسب يستغرق وقتًا طويًال ويكّلف الكثري من املال؛ و(4) 

الفشل يف تلبية احتياجات التعّلم املختلفة للطالب.

SMART الشكل 3: املهام الرئيسية للتعليم الذكي
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اإلطار 6: دراسة حالة - برنامج التعّلم الذكي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

أطلقت دولة اإلمارات العربية املتحدة برنامج التعّلم الذكي يف عام 2012. وهذا عنصر هام من عناصر 
رؤية دولة اإلمارات العربية املتحدة لعام 2021 - "ألن تتحول إىل اقتصاد قائم على املعرفة من خالل 

دمج التكنولوجيا يف التعليم". وقد منحت املبادرة جائزة االحتاد الدويل لالتصاالت يف عام 2014.

تقوم دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل الربنامج باالستثمار بشكل مكثف من أجل إدخال أحدث 
التكنولوجيات إىل املدارس، وتشجيع تنمية اإلبداع والتفكري التحليلي واالبتكار. ويهدف الربنامج إىل 
تشكيل بيئة تعلمية وثقافة جديدة يف املدارس االحتادية من خالل إطالق "الصفوف الذكية" اليت من 
شأهنا أن تزود كل طالب حباسوب لوحي إلكرتوين وسبل النفاذ إىل شبكات اجليل الرابع (4G) عالية 
 (ICT) السرعة حبلول عام 2019. وهذه املبادرة، املموَّلة من خالل صندوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
التابع هليئة تنظيم االتصاالت ، تقع حتت إشراف وزارة الرتبية والتعليم فضًال عن مكتب رئيس الوزراء. 
وهذه شهادة على الوعد الذي قطعه الربنامج وتفاين حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف خدمة 

التعليم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

الشكل 4: أحد الصفوف الذكية والتعليم الذكي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

الطاقة  4.3

معلومات أساسية  1.4.3

الطاقة هي أحد املدخالت الرئيسية يف مجيع اجلوانب املتعلقة حبياة البشر - حيث يشكل احلصول على الطاقة املستدامة 
االبتكارات  إسهام  استمرار  ومع  بأسره.  والعامل  واالقتصاد  احلياة  يف  والتغري  التحّول  لتحقيق  أساسيًا  عنصرًا 
التكنولوجية يف حتسني العمليات والتعامالت التجارية من خالل حتسني األداء، أصبح حتسني الكفاءة الفنية والتشغيلية 
إلنتاج الطاقة واستخدامها ميثل إحدى ركائز املجتمع الذكي. وحتتضن االقتصادات يف مجيع أحناء العامل االبتكارات 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني استخدام اخلدمات املتعلقة بالطاقة وتقدميها. ومن بني التطبيقات 
ما يلي: أنظمة الطاقة الشمسية العاملة على أساس الدفع أوًال بأول، واإلضاءة الذكية للشوارع، واحللول التكنولوجية 

لقياس استهالك الكهرباء.
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مفهوم الطاقة املستدامة  2.4.3

مت االعرتاف أيضًا بالطاقة املستدامة بوصفها أحد أهداف التنمية املستدامة (SDG7) اليت اعتمدت مؤخرًا، الذي 
يدعو إىل ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة، مبا يف ذلك حتقيق 
اهلدف احملدد حبلول عام 2030. كما يدعو إىل حتقيق زيادة كبرية يف احلصة من الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة 
العاملي، وإىل مضاعفة املعدل العاملي لتحسني كفاءة استخدام الطاقة من أجل حتقيق األهداف التالية حبلول عام 2030:

حتقيق النفاذ الشامل إىل الطاقة  (1

يعترب احلصول على اخلدمات احلديثة للطاقة أساسيًا بالنسبة للتنمية البشرية واستثمارًا ُيوظف لصاحل مستقبلنا اجلماعي. 
وبالرغم من اتساع انتشار استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية، لكن الناس ال يستطيعون 
تلقي منافع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من دون الطاقة. ومن األمهية مبكان حتقيق هدف عام 2030 املتمثل 
يف النفاذ الشامل إىل الطاقة، وذلك لتشجيع زيادة انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وعلى الرغم من اجلهود 
اجلادة اليت ُبذلت بالفعل، وفقًا لتوقعات الطاقة يف العامل لعام 2015، يقدر أن حواىل 1,2 مليار نسمة - أي نسبة 
17 يف املائة من سكان العامل - ال يزالون يف الوقت احلاضر بدون كهرباء.27 ومن املهم مواصلة تعزيز األنشطة 

القائمة. وهنالك العديد من املشاريع املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تقوم بسد الفجوة من قبيل 
أنظمة الطاقة الشمسية العاملة على أساس الدفع أوًال بأول يف املناطق الريفية.

الزيادة الكبرية يف احلصة من الطاقة املتجددة يف الطاقة العاملية  (2

يعترب التحّول حنو استخدام الطاقة املستدامة واملتجددة ضروريًا أيضًا حلماية مناخ األرض وصحة البشر. ووفقًا 
لتقارير وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن 2,7 مليار نسمة - أي 38 يف املائة من سكان العامل - تتعرض صحتهم 

للخطر من جراء االعتماد على االستخدام التقليدي للكتلة األحيائية الصلبة ألغراض الطهي.

حتسني كفاءة استخدام الطاقة  (3

الذكية  الذكية واملباين  الشبكات  قبيل  املعلومات واالتصاالت، من  لتكنولوجيا  الذكية اجلديدة  للتطبيقات  ميكن 
وأنظمة النقل الذكية وما إىل ذلك، أن تسهم إىل حد كبري يف حتسني كفاءة استخدام الطاقة. ويف وسع تكنولوجيات 
الشبكة الذكية على سبيل املثال أن حتّد من تكاليف ازدحام الشبكات وانقطاع التيار الكهربائي واضطرابات جودة 
التيار الكهربائي. ومن خالل توافر املعلومات وإتاحة اتصاالت البيانات يف الشبكات، مثل الشبكة الكهربائية، تتيح 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املجال لالستخدام الدينامي للطاقة، وزيادة متكني املستهلكني، ونشوء مناذج 

جتارية جديدة وحتقيق مكاسب الكفاءة.

مثال على الطاقة املستخدمة  3.4.3

أنظمة الطاقة الشمسية العاملة على أساس الدفع أوًال بأول يف كينيا

تشري التقديرات إىل أن حنو 6 ماليني أسرة يف كينيا تعيش خارج نطاق شبكة الكهرباء. وأحد األمثلة على النماذج 
 M-KOPA 28. ويعمل احلل املتمثل يف نظامM-KOPA التجارية املعتمدة ملعاجلة القدرة على حتمل التكاليف هو منوذج
على متكني املستهلكني من شراء نظام منزيل للطاقة الشمسية ذايت الرتكيب، متصل باخلدمة املتنقلة. ويبني الشكل 4 
كيفية عمل النموذج M-KOPA. وباعتماد النموذج الشمسي M-KOPA، يتمكن املستهلكون من إيداع 30 دوالرًا 
أمريكيًا لنقل النظام إىل املنزل. بعد ذلك يدفع املستهلكون مبالغ صغرية على مدى فرتة من الزمن، مراكمني بذلك 

.http://www.worldenergyoutlook.org/weo2015/  27

.Lessons from M-KOPA's first three years of innovative energy service :موقع الويب  28

http://www.worldenergyoutlook.org/weo2015/
http://www.worldenergyoutlook.org/weo2015/
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizsIi4vLvOAhVnJcAKHe5EAmMQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.m-kopa.com%2Fnews%2Flessons-from-m-kopas-first-three-years-of-innovative-energy-service-3%2F&usg=AFQjCNG_Bq0wERVFyI2lSkSYuTEbuoTI7w&sig2=yiuR5P6073qAqfm4Md_1Zg
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'وحدات أرصدة' عرب هواتفهم املتنقلة حني حيتاجون إىل استخدام النظام. وتعمل تكنولوجيا النظام العاملي لالتصاالت 
املتنقلة (GSM) املدجمة على تفعيل النظام عن ُبعد عند شراء األرصدة. وبعد 12 شهرًا، يصبح النظام ملكًا هلم 
بشكل تام، ويكون لديهم سجل موجب من األرصدة. ومنذ إطالقه جتاريًا، حصل النموذج M-KOPA على أكثر 

من 000 250 مستهلك يف مجيع أحناء كينيا وأوغندا وتنزانيا.

M-KOPA الشكل 5: نظام

توزيع الكهرباء

ميكن أن تزيد تطبيقات املجتمع الذكي من استقرار توزيع الكهرباء وكفاءته. وعلى سبيل املثال، صممت شبكة 
إقليمية لتوزيع الكهرباء عرب والية كوينزالند بأسرتاليا29 لتوفري الطاقة ألكثر من 000 720 منزل وشركة أعمال يف 
بعض من أكثر املجتمعات األسرتالية عزلة وهشاشة من الناحية االقتصادية. ويتم تركيب الشبكة مبئات من قواطع 
التيار إلدارة توزيع الكهرباء يف مجيع أجزاء الشبكة، ويعمل عدد كبري منها يف أكثر مناطق الوالية انعزاًال من الوالية 
حيث تكون التوصيلية اخللوية أو األرضية فيها حمدودة أو معدومة. ومن شأن استعمال تكنولوجيا االتصاالت من 
آلة إىل آلة (M2M) عن طريق السواتل ملراقبة قواطع الشبكة والتحكم فيها وإدارهتا عن بعد، أن يفي مبتطلباهتا 
بشأن شبكة وحيدة ومنتشرة يف مجيع األماكن وموثوقة ال تتأثر بالكوارث الطبيعية وأحداث الطقس، وتوفر مستوى 

مرتفع من األمن.

https://www.ergon.com.au/about-us/news-hub/talking-energy/electricity-industry/machines-talking-to-machines-  29

.are-powering-regional-queensland

https://www.ergon.com.au/about-us/news-hub/talking-energy/electricity-industry/machines-talking-to-machines-are-powering-regional-queensland
https://www.ergon.com.au/about-us/news-hub/talking-energy/electricity-industry/machines-talking-to-machines-are-powering-regional-queensland
https://www.ergon.com.au/about-us/news-hub/talking-energy/electricity-industry/machines-talking-to-machines-are-powering-regional-queensland
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اإلنارة الذكية للشوارع

تشري اإلنارة الذكية للشوارع إىل األنظمة اليت تتحكم باستخدام أضواء الشوارع من أجل زيادة كفاءة استخدام 
الطاقة. ويشمل ذلك يف أبسط احلاالت نظامًا لقياس الطاقة اليت تستهلكها أضواء الشوارع بشكل دقيق. ومثة مفهوم 
أكثر تطورًا يعمل على معايرة كمية الطاقة الكهربائية الالزمة لتشغيل أضواء الشوارع، وإرسال الرسائل للنقطة 
املركزية للبيانات يف حال تعرض أحد أضواء الشوارع للكسر أو تعطله. وقد تتضمن األنظمة املتطورة اإلنارة 

القادرة على تعديل ذاهتا وفقًا ملختلف العوامل اخلارجية، مثل تدفق حركة املرور.

وجيري حاليًا نشر هذا النوع من أنظمة إنارة ذكية يف مجيع أحناء العامل - وقد منحت بالفعل براءات اخرتاع يف 
الشعبية  الصني  وأملانيا ومجهورية  وأيرلندا وفرنسا  األمريكية وأسرتاليا وكندا  املتحدة  والواليات  املتحدة  اململكة 
واليابان واالحتاد الروسي. والكفاءة اليت ميكن احلصول عليها من اإلنارة الذكية للشوارع واضحة: فقد بينت إحدى 
الدراسات يف جمال الصناعة أن تنفيذ هذه التكنولوجيا سينطوي على وفر يف الكلفة السنوية للمصباح الواحد يبلغ 
تقريبًا 45 دوالرًا أمريكيًا. وبضرب هذا املبلغ بعدد أضواء الشوارع يف مدينة واحدة فقط، تتحقق وفورات اقتصادية 
ملموسة. كما تبني أن اإلنارة الذكية للشوارع حتقق مكاسب يف توفري الطاقة بنسبة 43 يف املائة، ما يعادل خفضًا 

يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الصادرة عن مصباح واحد مبقدار 128 كيلوغرامًا.30

الزراعة  5.3

الزراعة ضرورية للحفاظ على حياة اإلنسان واحلياة االجتماعية، وللمحافظة على البيئة. وهي تشكل موردًا هامًا 
يقوم بدور األساس يف الصناعات. وتعترب الزراعة يف كثري من البلدان النامية، مبا يف ذلك الغابات ومصايد األمساك، 
األغذية  آثار جانبية على صناعة  عليها  يرتتب  أساسية  إقليمية  بوصفها صناعات  إليها  وينظر  األساسية  الصناعة 
واملصنعني والقائمني على تركيب املعدات ذات الصلة. وعلى سبيل املثال، ال يزال قطاع الزراعة يف رواندا ميثل 

أكرب مصدر للعمالة حيث تعمل فيها نسبة 82 يف املائة من القوة العاملة.31

وفيما يتعلق "بالزراعة اإللكرتونية" والتعاون بني الزراعة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، سيتم توفري الدعم 
األويل لزيادة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنفيذ الفّعال إلدارة التسويق واإلنتاج. ويعمل 
للتصدي  اإللكرتونية  الزراعة  الصلة من أجل  املتحدة األخرى ذات  األمم  الدويل لالتصاالت ومنظمات  االحتاد 
لتحديات أهداف التنمية املستدامة. ومنذ انعقاد القمة العاملية ملجتمع املعلومات (WSIS) يف تونس عام 2005، 
والصيادين  الريفية  احمللية  واملجتمعات  للمزارعني  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  إتاحة  بارز يف  تقدم  أحرز 
وجمتمعات صيد األمساك، وتزويدهم بأحدث املعلومات املوثوقة لتحسني سبل عيشهم. فقد أسهمت يف تغيري املشهد 
القيمة واخلدمات املالية. ويف وسع  الزراعية واملعلومات املتعلقة بالسوق وسالسل  الريفي للخدمات االستشارية 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا يف جمال الزراعة وتنمية املناطق الريفية أن تقدم دعمًا كبريًا ملكافحة 

اجلوع وسوء التغذية وزيادة الصمود واحلد من املخلفات الغذائية واخلسائر.

يف الوقت نفسه، تظل احلاجة ملحة إىل إنتاج املزيد من الغذاء. ووفقًا ملنظمة األغذية والزراعة (FAO)، من املتوقع 
أن يصل عدد سكان العامل إىل قرابة 11 مليار نسمة حبلول عام 2050، ما ميثل زيادة يف الطلب على الزراعة بنسبة 

تقارب 70 يف املائة - وهو رقم ال ميكن تلبيته إال بثورة جديدة يف عامل الزراعة.

الوثيقة 2/80، "دور تكنولوجيا االتصاالت من آلة إىل آلة (M2M) يف تطوير املجتمعات املوصولة الذكية"، شركة ARM Holding (اململكة   30

املتحدة).
الوثيقة SG2RGQ/212، "استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية الزراعية يف رواندا"، مجهورية رواندا.  31

http://web/md/D14-SG02-C-0080/
https://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0212/en
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وهناك جمموعة واسعة من األمثلة الفّعالة والقابلة للتكرار واملستدامة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض 
الزراعة اليت جيري تنفيذها من قبل أعضاء القطاع. يقوم بعض احللول على التكنولوجيات مثل تكنولوجيا االتصاالت 
الساتلية من آلة إىل آلة (M2M) اليت ميكنها أن تسهم يف خلق جمتمعات ذكية32 - وتستخدم تكنولوجيات االتصاالت 
الساتلية من آلة إىل آلة (M2M) يف مراقبة األنشطة الزراعية. وتظهر دراسة حالة أجريت يف الربازيل كيف كان 
باستخدام  نظام  تطوير  اخللوية. وقد مت  الشبكات  اخلدمات بشكل كبري يف مناطق ال تغطيها  يقدمون  املشّغلون 
تكنولوجيا االتصاالت الساتلية من آلة إىل آلة لتتبع ورصد عمل آالت احلصاد يف الوقت الفعلي. واستطاع نظام 
الرصد مجع وإدارة وحتليل هذه املعلومات بسرعة. ونتيجة لذلك، متّكن املشغلون من االستجابة للبيانات من أجل 
جدولة أعمال الصيانة وضبط استخدام اآلالت لتحسني كفاءة استهالك الوقود إىل احلد األمثل. وقد حتسن وقت 
تشغيل اآلالت (خارج وقت إصالحها) بنسبة 10 يف املائة، يف حني زادت كفاءة استهالك الوقود بنسبة 5 يف املائة.

وبوجٍه خاص، ُيعترب نشر تكنولوجيات إنرتنت األشياء (IoT) يف املستقبل مهمًا باعتباره وسيلة ناجعة لزيادة احملاصيل 
الزراعية واستدامة سلسلة التوريد ومرونتها، إىل جانب تقدمي املنافع املالية واالجتماعية لصغار املزارعني. فاحللول 
حبد ذاهتا أصبحت أفضل واخنفضت تكلفتها بصورة أكرب. وقد عرضت دراسة حالة من مجهورية الصني الشعبية 
خربهتا املتعلقة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لوضع نظام معلومات من أجل جودة الغذاء وتتبع 
السالمة33. ومن خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، جيمع النظام كل أجزاء سلسلة إنتاج الغذاء، ويسجل 
املعلومات ويتتبعها، ويضمن جودة الغذاء وسالمته على حنو فعال، وبالتايل حيمي حقوق املستهلكني. ويف السنوات 
األخرية، أحرزت احلكومة الصينية تقدمًا كبريًا من خالل اختاذ سلسلة من التدابري لبناء نظام املعلومات. وتعترب 
سالمة الغذاء وزيادة اإلنتاجية والدخل من القضايا اهلامة يف بلدان أخرى أيضًا. وميكن أن تقوم تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت بدور رئيسي يف حل هذه القضايا. 

وقد شهدت نوعية املنتجات الزراعية حتسنًا ملحوظًا من خالل مراقبة املنتجات الزراعية من احلقول إىل املوائد، 
التوريد  املنتجات عرب سلسلة  بأمن  املتعلقة  للمعلومات  السلس  التدفق  البيع يف األسواق، وعرب  اإلنتاج إىل  ومن 
بأكملها. فاملستهلكون قادرون على احلصول على املعلومات املتعلقة باملواد اخلام واإلنتاج واملعاجلة والنقل واإلمداد 
واالستهالك من خالل شفرة املنتج اإللكرتونية (EPC) اليت يقدمها التجار قبل اختاذ قرار بشأن شراء املنتج، حبيث 

يتوفر لديهم املزيد من املعرفة باملنتجات وأنواعها ويشرفون على أمن املنتجات.

املعلومات  ُأطلقت مبادرة إلنشاء جمتمع ذكي من خالل تطبيقات تكنولوجيا  املثال،  ففي رواندا34، على سبيل 
واالتصاالت. وتشارك حكومة رواندا يف نشر خمتلف تكنولوجيات املعلومات يف حماولة من جانبها لتحسني مستوى 
معيشة املواطنني. وقد أدركت حكومة رواندا أن اجلزء األكرب من أنشطة السكان االقتصادية تتم يف قطاع الزراعة، 

ومن ّمث قدمت األنظمة التالية:

نظام معلومات األسواق (MIS/e-SOKO) وهو ُمنتج إلكرتوين ميّكن املزارعني والتجار من احلصول على   -
معلومات عن املنتجات الزراعية يف األسواق. وهو عبارة عن منصة ساعدت على تثبيت أسعار املنتجات بعد 
خروجها من املزرعة، وأذكت الوعي بأسعار التجزئة يف األسواق الرئيسية، وأتاحت للمزارعني أن ينقلوا 

لبيوهتم جزءًا كبريًا من الدخل الذي حققوه بشق األنفس.
نظام إدارة قسائم األمسدة، الذي ساعد يف توحيد البيانات املتعلقة باملزارعني وقدم إعانات مالية ملخزونات   -
األمسدة، إىل جانب مراقبة وتقييم استخدام األمسدة ونشرها. وحاليًا أصدر النظام أكثر من 000 800 قسيمة 

32  الوثيقة SG2RGQ/69، "دور تكنولوجيا االتصاالت من آلة إىل آلة (M2M) القائمة على السواتل يف حتقيق قيام املجتمعات الذكية يف 

البلدان النامية"، شركة Iridium لالتصاالت (الواليات املتحدة األمريكية).
الوثيقة 2/58، "جتربة نظام املعلومات من أجل نوعية الغذاء وتعقب السالمة يف الصني"، مجهورية الصني الشعبية.  33

الوثيقة SGRGQ/212، "تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية الزراعية"، مجهورية رواندا.  34

http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0069
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0058
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0212/en
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من قسائم األمسدة، ما مسح لعدد من املزارعني بلغ 2,4 مليون من االستفادة من توزيع األمسدة يف مجيع أحناء 
البالد.

ويهدف مشروع وزارة الزراعة واملوارد احليوانية (MINAGRI) إىل تسريع نشر املعارف الزراعية واملعلومات   -
التقنية من املستوى الوطين على املزارعني الريفيني يف مجيع أحناء البلد عن طريق استعمال آالت عرض رقمية 
النفاذ الشامل  للبيئة. وحيظى املشروع بدعم من هيئة تنظيم املرافق يف رواندا (RURA) عن طريق  مراعية 

وصندوق اخلدمة.
موقع الويب اخلاص باإلرشاد الزراعي "Noza Ubuhinzi n’Ubworozi": وهذا املوقع متاح باللغة احمللية،   -
"كينيارواندا"، هبدف تيسري األمور على املزارعني ومسؤويل اإلرشاد الزراعي على السواء الكتساب املعارف 
العميلة والتقنية الالزمة. ويتضمن موقع الويب هذا الكثري من احملتويات املرّزمة حسب السلعة يف شكل ملف 

PDF وصوت وفيديو.

"Inkatrack": وهو تطبيق ُيستعمل يف تتبع صحة املاشية وإنتاجيتها بواسطة هاتف أو متنقل أو حاسوب.   -
وتستعمل الربجمية يف عملييت التخطيط واإلدارة على املستوى الوطين حيث تظهر عدد األبقار يف البلد، وعدد 

األبقار املعتّلة، وعدد األبقار النافقة، وأكثر أنواع األمراض انتشارًا، ومعلومات أخرى كثرية.

e-Soko الشكل 6: النظام

.http://www.esoko.com :املصدر

صحي"  عنب  إلنتاج  الذكية  "الكروم  حالة  الذكية  الزراعة  حلول  على  األخرى  األمثلة  ومن 
(SmartVinyard-Making grapes healthier) اليت أظهرت كيفية زراعة العنب يف هنغاريا35 باستخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت. وتشمل األنظمة أجهزة استشعار عالية الدقة قادرة على التقاط أدّق معلمات الطقس. وقد 
مت تصميم جهاز االستشعار املتكامل (LHT) لقياس مجيع املعلمات (بدءًا برطوبة أوراق النبات وحىت رطوبة اجلو) 

http://telecomworld.itu.int/wp-content/uploads/2015/09/full_exhibition_ pro- ،2016 حدث تليكوم العاملي لالحتاد لعام  35
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اليت تؤدي دورًا رئيسيًا يف إطالق اآلفات اليت تصيب العنب. وهذا اجلهاز املصمم خصيصًا للعنب ميكن محله 
ووضعه بني األوراق لتزويد مزارعي الكروم بالنتائج األكثر موثوقية.

ونظام AgroN2 هو مثال آخر على الزراعة الذكية أدخل شبكة استشعار مركبة مزودة بتغذية الطاقة اليت تعمل 
بلوح مشسي وموصولة باإلنرتنت من خالل التواصل بالرتددات الراديوية36. وبعد مجع البيانات املتعلقة برطوبة الرتبة 
واإلشعاع ودرجة حرارة اهلواء ودرجة حرارة الرتبة واجتاه الرياح وسرعتها، تقوم الربجميات مبعاجلة القيم وفقًا ملهام 
معينة وأفضليات املزارعني، وتوفر معلومات أساسية مثل قوائم املخزون أو االجتاهات الزراعية السائدة وآليات التنبؤ 
البيولوجية. ويهدف النظام إىل زيادة كفاءة اإلنتاج الزراعي من خالل تقدمي أحدث املعلومات احملددة عن املعلمات 
الفيزيائية للرتبة وتوقعات األرصاد اجلوية فضًال عن عمليات االقتصاد الكلي ملزارعي أراضي حماصيل معينة. ويسهم 
نظام AgroN2 يف عملية اختاذ القرار، وتنظيم اإلنتاج القابل للحساب - حتديد موعد احلصاد أو البيع أو الزرع - 

وحتديد االستفادة الكفؤة املثلى من قطع األراضي على املدى الطويل.

ومشروع "mFish" الذي يشكل مبادرة مصممة للعبور الفوري للفجوة الرقمية اليت تواجه صيادي السمك يف 
املناطق الريفية إلندونيسيا37 هبدف إنشاء تطبيق مرتبط خبطة بيانات متنقلة مستدامة ميسورة التكلفة - يربط صيادي 
السمك باملعلومات احليوية وباملنظمات غري احلكومية احمللية. وقد أثبت املشروع قدرته على جعل تكاليف النفاذ 
األمساك  أنشطة صيد  زيادة  االقتصادي وعلى  اهلرم  للمتواجدين يف قاعدة  بالنسبة  التكلفة  اإلنرتنت ميسورة  إىل 

املستدامة وحتسني مستوى املعيشة يف املجتمعات الساحلية.

كما ميكن أن تساعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعزيز اإلنتاج الغذائي األكثر فعالية وكفاءة يف بيئات 
النمو الصعبة. فعلى سبيل املثال، بدأت البلدان، يف بعض املناطق الصحراوية، تشهد جناحًا يف استعمال الزراعة 
املائية لزيادة اإلنتاج الغذائي. وقد توضع هذه املرافق الضخمة يف مناطق نائية، بعيدًا عن البنية التحتية احلضرية. 
 (M2M) وتوفر املراقبة عن ُبعد يف الوقت الفعلي هلذه املواقع من خالل تكنولوجيا أجهزة االستشعار من آلة إىل آلة
القائمة على السواتل حتديثات منخفضة التكلفة حبيث ميكن اختاذ اإلجراءات الالزمة على وجه السرعة. كما ميكن 

احلفاظ على أمن املواقع من على بعد باستعمال التوصيلية الساتلية.

هتدف هذه األمثلة إىل تسليط الضوء على جماالت التطبيق ومناذج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الزراعة، 
والعاملية. وتقدم  الوطنية واإلقليمية  املستويات  للتوسع على  وقابلة  فّعالة ومستدامة  مبادرات  تنفيذ  حيث جرى 
تعترب مهمة  اليت  واملنهجيات  واملدخالت  الظروف  بني  الصحيح  ثاقبة يف املزج  رؤية  احملتملة  اجليدة  املمارسات 

للمبادرات القابلة للتكرار واملستدامة.

ومن الواضح أن تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سالسل القيمة الزراعية هو تأثري متنوع، ويؤثر يف القدرة 
التنافسية لألسواق بطرق خمتلفة. ونظرًا ألمهية السياق والتكنولوجيا السريعة التطور، قد يكون من الصعب حتديد 

ما إذا كانت األداة املناسبة يف الوقت احلاضر ستستمر يف كوهنا األداة املناسبة يف املستقبل.

ومع تزايد الزراعة اإللكرتونية، يصبح لديها القدرة على الربط الوثيق بني جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة يف 
النظام البيئي الزراعي، مبا يف ذلك املزارعني وشركة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (مثًال، مقدم اخلدمة الالسلكية) 
وشركة عاملية لتصنيع أشباه املوصالت تركز على زيادة الطلب على أجهزة املعاجلة لديها، وجتار التجزئة، ومصنعي 
األغذية، واملوزعني، وشركات التكنولوجيا، والقطاع العام، واملنظمات غري احلكومية وغريها، من أجل العمل معًا 

للتخفيف من اختناقات تدفق املعلومات عند ظهورها.

http://telecomworld.itu.int/wp-content/uploads/2015/09/full_exhibition_pro- ،2016 حدث تليكوم العاملي لالحتاد لعام  36
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ومن الضروري االستمرار يف تشجيع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز قدرة الدول واملجتمعات 
الزراعة  املصلحة يف  مبا يف ذلك من خالل أصحاب  املعارف،  وتبادل  التعاون  الصمود وتشجيع  واألفراد على 

اإللكرتونية.

إدارة املوارد - املياه واملخلفات  6.3

معلومات أساسية عن اإلدارة الذكية للموارد البيئية  1.6.3

منذ زمن الثورة الصناعية الثانية، وقعت ثالث أزمات عاملية كربى نظرًا ألن الناس مل يتوّقعوا على حنو كاف اآلثار 
السلبية لتلك الثورة، وهي اإلفراط يف استخدام املوارد والتلوث البيئي والضرر اإليكولوجي، وألهنم فشلوا يف اختاذ 
التدابري الوقائية الكافية. وقد أدرك كل بلد من البلدان أمهية اإلدارة البيئية، وبذل قصارى املساعي يف هذا الصدد. 
وتشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أداة رئيسية يف حتليل البيانات البيئية. وتتضمن اإلدارة الذكية للموارد 
البيئية اجلمع بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإنرتنت األشياء (IoT) للحصول على تصور شامل للموارد 
املائية والغالف اجلوي والنفايات والبيئة وإدارهتا. وسيسفر ذلك عن نظام متكامل للحماية الذكية للبيئة الذي سوف 
يسهم، من خالل اعتماد التصور الذكي واملعاجلة الذكية واإلدارة الذكية، يف تعزيز احلد من االنبعاثات وخفض 
التلوث يف مجيع أحناء العامل وتسهيل احلماية البيئية، وبالتايل اإلسهام يف حتقيق االنسجام يف تنمية البيئة وحياة البشر 

واالقتصاد واملجتمع بوجه عام.

مفهوم اإلدارة الذكية للموارد البيئية  2.6.3

تشري اإلدارة الذكية للموارد البيئية إىل مفهوم اجلمع بني إنرتنت األشياء والبيانات البيئية احملوسبة لبلوغ األهداف 
التالية:

حتقيق تصور أعمق وأكثر مشوًال للبيئة من خالل االستفادة من مجيع أنواع األجهزة اإلدراكية املتقدمة، مبا يف   (1

ذلك جمموعة واسعة من أجهزة االستشعار وأجهزة القياس وغريها من األجهزة (مبا يف ذلك معدات املراقبة 
الفيديوية املتقدمة، والتكنولوجيات التحليلية الفيديوية الذكية وتكنولوجيات تعّرف الرتددات الراديوية) ملراقبة 
وقياس املؤشرات الفيزيائية والكيميائية، وطبيعة وحالة املوارد املائية، والغازات اخلطرة يف الغالف اجلوي. 
ومن شأن االستخدام املتكامل هلذه املعدات والتكنولوجيات أن يتيح املجال لقيام تصور ذكي غري مسبوق.

ترابط أكثر اتساعًا بني مجيع أنواع أجهزة اإلنرتنت واإلنرتنت حبد ذاهتا واملعدات اإلدراكية املتقدمة، حيث   (2

يتم نقل املعلومات املكتسبة يف الوقت الفعلي عن طريق جهاز إدراكي إىل منصة اخلدمات اليت توجه البيانات 
إىل األجهزة احملمولة أو احلواسيب أو املطاريف الذكية األخرى.

اعتماد مستوى أعلى من ذكاء النظام، حيث تتم حيازة البيانات من خالل أجهزة إدراكية تستخدم يف نظام   (3

اخلدمات املقابل، وتؤدي حىت دور البيانات األساسية للنمذجة. وتقوم منصة إدارة البيانات جبمع البيانات 
يف الوقت الفعلي وجتري حتليًال هلا. وحني ُتظهر البيانات أن احلد املسموح به قد مت جتاوزه، يتم تشغيل إنذار 
أوتومايت ينبه اإلدارة املسؤولة عن محاية املوارد البيئية أو إدارة التلوث إىل ضرورة التصدي للوضع على وجه 

السرعة.
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أمثلة على اإلدارة الذكية للموارد البيئية  3.6.3
فرص اإلدارة الذكية للمياه يف املنطقة العربية38

تغطي البلدان العربية عشرة يف املائة من مساحة العامل ولكنها ال حتظى إال بنسبة 2,1 يف املائة من متوسط اهلواطل 
السنوية. ويف اآلونة األخرية أجرت البلدان العربية التجربة الريادية لإلدارة املتكاملة للموارد املائية (ISWM)، اليت 
تعتمد على مد بنية حتتية متقدمة للقياس (AMI)، مصحوبة بآليات ذكية مبتكرة الستخراج املياه و/أو ربط كل 

ذلك مبرافق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لرصد استهالك املياه وقياسه.

وميكن االستفادة من ذلك للتصدي للتحديات املذكورة أعاله عن طريق زيادة كفاءة استخدام املياه، والتخفيف 
من حدة تغري املناخ، والتحكم يف نوعية املياه، وضمان األمن يف جمال استخدام املياه. ومتثل املجاالت التالية االجتاهات 

الرئيسية احملتملة إلجراء التجربة الريادية يف املنطقة العربية:

مناذج أنظمة املياه؛  -
أنظمة احملاكاة يف جمال املياه واستمثاهلا؛  -

البنية التحتية املتقدمة للقياس املرتبطة باستخراج املياه واستهالكها؛  -
كفاءة شبكة توزيع املياه والتحكم بالتسرب؛  -

مراقبة نوعية املياه والتحكم هبا؛  -
أنظمة املعلومات املتعلقة باملياه من أجل قيام نظام متكامل لدعم القرارات (DSS) ألغراض الري؛  -

الزراعة الدقيقة.  -
فرص اإلدارة الذكية للمياه يف كينيا39

رّكبت احلكومة يف كينيا آالت الصرف اآليل (ATM) لتوزيع املياه يف حي ماثاري الفقري مبساعدة الوكالة احلضرية 
للمياه (NCWSC) على حنو يسمح باحلصول على املياه النقية وامليسورة التكلفة. ويفتقر حي ماثاري الفقري، شأنه 
شأن مناطق العشوائيات السكانية العديدة يف املناطق احلضرية، إىل البنية التحتية الالزمة لتوصيل املياه املنقولة باألنابيب 

إىل األشخاص وشبكات املجاري وأنظمة إدارة التخلص من مياه الصرف.

وآلة الصرف اآليل (ATM) لتوزيع املياه هي عبارة عن منصة متكاملة فريدة من نوعها لتحصيل اإليرادات واالضطالع 
باإلدارة اإللكرتونية عن ُبعد ملراكز توزيع املياه. وتتكّون املنصة من ثالثة عناصر أساسية: (أ) البطاقات الذكية حيث 
يتم حفظ األرصدة اخلاصة باملياه، و(ب) موزِّع املياه الذي يسمح بتفريغ املياه وإدارة األرصدة، و(ج) نظام اإلدارة 
اإللكرتونية للمياه الذي يعاجل البيانات املتعلقة باملعامالت والبيانات التشغيلية ويقوم بنشرها. وعليه، تكون آالت 
الصرف اآليل (ATM) لتوزيع املياه منصة لتحصيل اإليرادات غري النقدية، وهي ال تساهم فحسب يف حتسني تقدمي 
اخلدمات للمناطق اليت تفتقر إىل اخلدمات يف املناطق العشوائية، إمنا توفر أيضًا بيانات قّيمة بشأن سلوك الزبائن 
فيما يتعلق باستهالك املياه وعمليات النظام وتضمن جودة املياه املقدمة للسكان ونظافتها واعتدال سعرها. وتشمل 

الفوائد الرئيسية الستخدام "آالت الصرف اآليل (ATM) لتوزيع املياه" ما يلي:

نظام مغلق لتوزيع الرصيد باستخدام البطاقات الذكية واملعامالت املالية عرب الوسائل املتنقلة مما يضمن مجع   -
اإليرادات اخلاصة باملياه بطريقة أوتوماتية وفّعالة عن طريق الدفع املسبق؛

الوثيقة 2/76، "فرص اإلدارة الذكية للمياه من أجل املنطقة العربية"، مجهورية مصر العربية.  38

الوثيقة 2/189، "اعتماد آالت الصرف اآليل لتوزيع املياه"، مجهورية كينيا.  39

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0076
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0189
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احلد من املياه غري املدرة لإليرادات؛  -
حتصيل اإليرادات بطريقة تتسم بالشفافية والفعالية والكفاءة؛  -

حصول املستخدم النهائي على مياه الشرب النقية بطريقة مالئمة وموثوقة وميسورة التكلفة؛  -
احلد من األمراض املنقولة عن طريق املياه؛  -

حتسني ظروف العيش بفضل إمدادات املياه اليت ميكن الوثوق هبا.  -

الشكل 7: آلة الصرف اآليل لتوزيع املياه

نظام مراقبة املياه العامة والصرف الصحي

مت نشر نظام ذكي ملراقبة املياه ومياه الصرف الصحي العامة يعتمد على التكنولوجيا الساتلية إلرسال بيانات املراقبة 
املتعلقة بصناعة املياه ومياه الصرف الصحي،40 يف بلدان من بينها الواليات املتحدة وأسرتاليا واململكة املتحدة وكندا. 
وميكن هلذا النظام مراقبة انسكاب وشيك ملياه الصرف الصحي بشكل مسبق من أجل اختاذ تدابري ملعاجلة هذه 
القضية. ويوفر النظام اتصاالت السلكية كاملة موثوقة باالجتاهني، واستشعار مستمر عن ُبعد يف الوقت الفعلي، 
وإنذارات لألجهزة اليت خيتارها املستهلك - من قبيل اهلاتف الذكي، وواجهة إلكرتونية قائمة على الويب، ومجع 
وحتليل للبيانات على املدى الطويل واملدى القصري. ومبا أنه أُنشأ ليعمل يف مواقع صعبة من الناحية البيئية، وتفتقر 
إىل الطاقة الكهربائية واالتصاالت، فإن هذا النظام قادر على توفري "بنية حتتية فورية" - وميكنه العمل فعليًا يف أي 
مكان من العامل، ويستغرق تركيبه بضع دقائق. ومتّكن أنظمة املراقبة هذه السلطات من مراقبة مواقع املياه ومواقع 

الصرف الصحي، أو توفري األمن عن ُبعد، أو مراقبة املواقع البيئية أو احلرجة.

نظام املراقبة واإلنذار لفيضانات البحريات اجلليدية يف بوتان

حني تندفع مياه البحريات اجلليدية احملاطة سابقًا بسدود احلطام اجلليدي أو حني يتشقق النهر اجلليدي بشكل مفاجئ، 
يؤدي ذلك إىل فيضانات البحريات اجلليدية (GLOF)41. وقد ُتلحق فيضانات البحريات اجلليدية42 يف بوتان أضرارًا 

الوثيقة SG2RGQ/69، "دور تكنولوجيا االتصاالت من آلة إىل آلة (M2M) القائمة على السواتل يف حتقيق قيام املجتمعات الذكية يف البلدان   40

النامية"، شركة Iridium لالتصاالت (الواليات املتحدة األمريكية).
الوثيقة 2/243، "تطبيقات تكنولوجيات من آلة إىل آلة (M2M) القائمة على السواتل يف أنظمة اإلنذار املبكر"، شركة Iridium لالتصاالت   41

(الواليات املتحدة األمريكية).
.http://www.hydromet.gov.bt/?q=22  42

http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0069
https://www.itu.int/md/D14-SG02-c-0243
http://www.hydromet.gov.bt/?q=22
http://www.hydromet.gov.bt/?q=22
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جسيمة باملمتلكات واملواشي فضًال عن خسائر يف األرواح. وبعد أن أودت فيضانات البحريات اجلليدية يف عام 
1994 حبياة 22 شخصًا، سعت حكومة بوتان إىل إنشاء نظام لإلنذار املبكر إلعطاء السكان املقيمني على خط 

الفيضانات الوقت الكايف إلخالء منازهلم.

ويف عام 2004، أُقيم نظام أساسي لإلنذار تضمن قراءات يدوية ألجهزة قياس املستوى املثبتة يف البحريات اجلليدية 
النائية، وكان عرضة للفشل يف جمال االتصاالت الالسلكية. ومل يكن الوصول إىل غالبية أجهزة االستشعار ممكنًا 

إال بالسفر على احليوانات ملدة تسعة أيام، وكانت زيارات أعمال الصيانة باملثل تستغرق وقتًا طويًال.

(GLOF) الشكل 8: حمطة اإلنذار املبكر بفيضانات البحريات اجلليدية

شرعت بوتان يف إنشاء مشروع لتوفري نظام موثوق لإلنذار املبكر يف عام 2010. وللتغلب على حتديات التضاريس 
الوعرة، أنشأ املشروع اتصاالت باالجتاهني، وسبًال للتشخيص عن ُبعد، وأجهزة استشعار احتياطية، ومسّجالت 
للبيانات، ما يسمح باحلصول على حتديثات الربجميات عن ُبعد. وبالنسبة لصفارات اإلنذار، متّكن سبل االتصاالت 
باالجتاهني إىل جانب مركز للتحكم من التشخيص عن ُبعد ومراقبة البطاريات. ونظرًا الستخدام سواتل يف مدار 
منخفض بالنسبة إىل األرض (LEO)، فإن التأخري يف البيانات بني احملطة النائية للمياه واألرصاد اجلوية وحمطة التحكم 
يف وانغدو ال يكون ملحوظًا عمليًا. كما استبعدت أنظمة اتصاالت أخرى نظرًا لعدم وجود االتصاالت الالزمة 

باالجتاهني، أو ارتفاع التكلفة، أو اشرتاط استخدام حمطات التقوية عرب التضاريس الوعرة.

ويتكون نظام GLOF من ستة أجهزة استشعار و17 حمطة لصفارات اإلنذار، متصلًة مبحطة حتكم مركزية واحدة. 
جتمع أجهزة االستشعار البيانات املتعلقة مبنسوب املياه والسيول وترسلها إىل مركز التحكم من خالل أجهزة القياس 
عن ُبعد يف نظام ساتلي (بااللتفاف حول البنية التحتية األرضية احمللية غري املوثوق هبا). وُتزّود حمطات صفارات 
 75Ah 12V اإلنذار، املتمركزة بالقرب من املراكز السكانية، بالطاقة من ألواح مشسية بقدرة 80 واط مع بطاريات
لضمان التشغيل املستمر. وقد أصبح نظام اإلنذار GLOF يعمل بكامل طاقته اعتبارًا من عام 2011. ومن املتوقع 

أن يكون هذا النظام األول من بني عدد من أنظمة اإلنذار املبكر يف بوتان.

التجارة  7.3

تنطوي التجارة املتنقلة (M-commerce) على بيع وشراء السلع واخلدمات عرب أجهزة السلكية حممولة من قبيل 
اهلاتف اخللوي واملساعدات الرقمية الشخصية (PDA). ويتيح التقدم التكنولوجي الذي حتقق مؤخرًا للمستخدمني 
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تأثرت  اليت  الصناعات  النفاذ إىل اإلنرتنت دون احلاجة إىل إجياد مكان لوضع قابس الشحن. ومن بني  إمكانية 
بالتجارة الذكية ما يلي:

اخلدمات املالية، اليت تتضمن اخلدمات املصرفية املتنقلة (حني يستخدم العمالء أجهزهتم احملمولة للنفاذ إىل   -
حساباهتم ودفع فواتريهم) وفضًال عن خدمات الوساطة املالية، اليت ميكن فيها عرض فيها أسعار األسهم 

وتنفيذ التعامالت التجارية من اجلهاز احملمول نفسه؛
االتصاالت، اليت تتغري فيها اخلدمة وُتدفع الفواتري وُتستعرض احلسابات باستخدام اجلهاز احملمول نفسه؛  -

اخلدمة/التجزئة، حيث يعطى املستهلكون القدرة على تقدمي طلبات ودفع كلفتها بشكل فوري؛  -
خدمات املعلومات، اليت تشمل تقدمي األخبار املالية وأخبار الشخصيات الرياضية وحتديثات حركة املرور   -

إىل جهاز متنقل واحد.

دور منصات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الشمول املايل والتجارة الذكية  1.7.3

أدى نشر االتصاالت املتنقلة يف مجيع أحناء العامل وتسارع وترية التطور التكنولوجي إىل حدوث حتول يف اخلدمات 
املالية وال سيما منصات الدفع. وحتولت األجهزة املتنقلة، اليت صممت يف البداية لالتصاالت الصوتية وحدها، إىل 
جهاز متعدد الوظائف قائم على تكنولوجيا معلومات واتصاالت. ويف السنوات األخرية، ما برح استخدام اهلاتف 
اإللكرتونية  وللحكومة  البضائع واخلدمات،  وتوفري  املدفوعات،  لسداد  أي وقت مضى  أكثر من  يزداد  املتنقل 

واخلدمات واملرافق الطبية.

ويعيش قسم كبري من السكان يف البلدان النامية، خارج املراكز احلضرية دون إمكانية الوصول بسهولة إىل البنية 
التحتية واخلدمات األساسية. ويف هذه املجتمعات، أسهمت تطبيقات األموال املتنقلة، اليت تعتمد على األجهزة 
املتنقلة اليت متت هندستها باعتماد تكنولوجيا الرقاقة الذكية، يف حتسني القدرة املالية للقطاعات السكانية اليت بقيت 
حمرومة من اخلدمات حىت اآلن. وَتطرح احللول التكنولوجية املبتكرة، مصحوبة باألطر التنظيمية املناسبة، احللول 
لالفتقار إىل البنية التحتية، وتدين مستويات التعليم، وغياب وثائق التعريف الرمسية، وغريها من االحتياجات والعادات 

الفريدة يف القطاع املصريف يف البلدان النامية.

ووفقًا لتقرير اهليئة االستشارية ملبادرة متكني التنمية بواسطة االتصاالت املتنقلة الذي ُنشر يف ديسمرب 2014، فإن 
املدفوعات بواسطة االتصاالت املتنقلة تشكل جزءًا أساسيًا من التجارة املتنقلة.

وتتمثل إحدى الركائز األساسية لنجاح التجارة الذكية يف استحداث منصات تعمل على تسهيل توليد النقود، 
والقدرة على نقلها من النقطة ألف إىل النقطة باء - ما يعرف باسم "سرعة حركة املال". وقد أدت الطرق املبتكرة 
لتحويل األموال باالتصاالت املتنقلة مثل نظام M-PESA إىل احلّد من القيود املفروضة على جانب العرض عن طريق 
األنشطة  الشخصي يف  أو لالستخدام  إما إلمتام صفقة جتارية  األموال وتلقيها  إرسال  تكاليف معامالت  خفض 

االجتماعية واالقتصادية األخرى.

وقد كان لنظام M-PESA دور هام يف دفع عجلة النمو والتنمية يف كينيا. ويقدر البنك الدويل أن ختفيض عموالت 
احلواالت بنسبة 2 إىل 5 يف املائة ميكن أن يزيد من تدفق التحويالت الرمسية بنسبة ترتاوح بني 50 و70 يف املائة، 

ما يعمل على تعزيز االقتصادات احمللية.43

http://pubdocs.worldbank.org/en/346121443469727614/Global-Economic-Prospects-2006-Economic-implica-  43

.tions-of-remittances-and-migration.pdf

http://pubdocs.worldbank.org/en/346121443469727614/Global-Economic-Prospects-2006-Economic-implications-of-remittances-and-migration.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/346121443469727614/Global-Economic-Prospects-2006-Economic-implications-of-remittances-and-migration.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/346121443469727614/Global-Economic-Prospects-2006-Economic-implications-of-remittances-and-migration.pdf
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اإلطار 7: دراسة حالة - األموال املتنقلة يف كينيا كعامل حمفز للتجارة والتنمية

وفر إدخال تكنولوجيا اهلواتف املتنقلة وانتشارها منصة غري مسبوقة يف كينيا مّكنتها من حتقيق قفزة حنو 
احلصول على اخلدمات املالية بطريقة ناجحة للغاية. ويف عام 2006، بلغت نسبة البالغني يف البلد القادرين 
على احلصول على اخلدمات املالية 26,4 يف املائة فقط، لكن حبلول هناية سبتمرب 2015، زادت النسبة 
عن الضعف وبلغت 66,7 يف املائة بوجود حنو 724 135 من وكالء حتويل األموال باالتصاالت املتنقلة.

وتتمتع كينيا بواحد من أعلى معدالت انتشار حتويل األموال باالتصاالت املتنقلة يف أي مكان يف العامل. 
ويوجد يف كينيا أكثر من 28 مليونًا من أصحاب حسابات األموال املتنقلة الذين ميكنهم إجراء حتويالت 
بني النظراء (P2P)، وتسديد الفواتري، فضًال عن تلقي التعويضات االجتماعية والتحويالت املالية الدولية. 
وقد جرى تطوير منتجات وخدمات وتطبيقات مبتكرة أخرى لتحويل األموال باالتصاالت املتنقلة ترتكز 
على تكنولوجيا الرقاقة الذكية وتسهم يف حتقيق إقامة جمتمع ذكي يف كينيا مع فوائد ملموسة للناس الذين 
لوال ذلك لكان عليهم بذل اجلهود للحصول على اخلدمات األساسية مثل املياه والكهرباء. واليوم أصبح 
بإمكان األسر الكينية يف املجتمعات النائية، على سبيل املثال، احلصول على مياه الشرب النظيفة باستخدام 

التطبيقات املصرفية القائمة على اهلاتف املتنقل.

يطرح تطور اخلدمات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فرصًا اجتماعية ال حتصى ويساعد يف حتفيز 
النمو االقتصادي جلميع الدول مما يعود بالنفع على احلياة اليومية جلميع املواطنني. وتوفر هذه الظاهرة فرصة فريدة 
إلدخال هذه اخلدمات على نطاق واسع يف حياة املجتمع اليومية، مما يؤثر على تطور املجتمع نفسه فُيعرف باسم 
"املجتمع الذكي". ويتمثل أحد أهم مكونات املجتمع الذكي يف التجارة اإللكرتونية - أي التداول التجاري أو 
املتنقلة.  اهلواتف  أو شبكات  اإلنرتنت  مثل  االتصاالت،  باستخدام شبكات  اخلدمات  أو  املنتجات  تيسري جتارة 
والتجارة اإللكرتونية ليست صناعة جديدة، ولكنها تعمل على خلق منوذج اقتصادي جديد وتشكل جزءًا مهمًا 
وبارزًا من املجتمع الذكي. وعمومًا ميكن القول إن التجارة اإللكرتونية، باعتبارها نوعًا من اإلجراءات التجارية 

النشطة، سوف تقود ثورة غري مسبوقة يف العامل.

ويتمثل أحد جماالت التجارة اإللكرتونية، الذي حظي بتطور قوي، يف استخدام األجهزة املتنقلة. ومع توافر هذه 
التكنولوجيا القوية يف معظم املناطق الريفية والنائية، وهذه القدرة احلاسوبية غري املسبوقة اليت أصبحت يف متناولنا، 
يتحتم علينا تسخري هذه التكنولوجيا الستخدامها ليس يف جمال التجارة فحسب، بل يف جماالت الصحة والتعليم 

والزراعة والرياضة وكل ما من شأنه أن خيدم البشرية ويساعدنا يف حتقيق التنمية املستدامة.

أدى نشر االتصاالت املتنقلة يف مجيع أحناء العامل وتسارع وترية التطور التكنولوجي، الذي جعل من اهلاتف املتنقل 
جهاز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األكثر رواجًا، إىل حتول األجهزة املتنقلة، اليت صممت يف البداية لالتصاالت 
الصوتية وحدها، إىل جهاز متعدد الوظائف قائم على تكنولوجيا معلومات واتصاالت. ويف السنوات األخرية، ما 
برح استخدام اهلاتف املتنقل يزداد أكثر من أي وقت مضى لتوفري خدمات احلكومة اإللكرتونية والصحة اإللكرتونية 

والتعليم اإللكرتوين والتجارة اإللكرتونية. 

وإذ أدرك االحتاد الدويل لالتصاالت أمهية األجهزة املتنقلة يف خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فقد 
واظب على تقييس اخلدمات القائمة على االتصاالت املتنقلة وتنفيذها.44 ومن جانبه، فإن قطاع تقييس االتصاالت 

خالل حدث تيليكوم العاملي لالحتاد 2012، أطلق السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت لالحتاد، مبادرة "متكني التنمية بواسطة   44

التكنولوجيا املتنقلة"، اليت ترمي إىل إدخال هذه اخلدمات وتطويرها بشكل سريع يف كل مكان.
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يف االحتاد، الذي شرع يف عام 2011 بوضع توصيات لضمان محاية املدفوعات بواسطة االتصاالت املتنقلة، شكل 
يف عام 2014 فريقًا متخصصًا يعىن باخلدمات املالية الرقمية (FG DFS) وكلفه مبهمة توحيد النـُُهج املختلفة املعتمدة 
يف جمال العمليات املالية املتنقلة45، والعمل على تقييسها. وبعد عامني من املشاورات املوسعة، اختتم الفريق املتخصص 

املعين باخلدمات املالية الرقمية أعماله بنشر 28 تقريرًا تقنيًا46:

النظام اإليكولوجي للخدمات املالية الرقمية (12 تقريرًا تقنيًا)؛  -
قابلية التشغيل البيين (5 تقارير تقنية)؛  -

محاية املستهلك (3 تقارير تقنية)؛  -
التكنولوجيا واالبتكار واملنافسة (7 تقارير تقنية)؛  -

التوصيات (تتضمن 85 توصية يف جماالت السياسات موجهة لواضعي السياسات والعاملني يف جمال اخلدمات   -
املالية الرقمية).

وقد يكون هناك طريقة أخرى لتحقيق مستوى أمين مرتفع ألنظمة التجارة اإللكرتونية تتمثل بإنشاء خمترب للتصديق 
املتوافقة مع متطلبات معايري األمن. وقد يصبح  املتنقلة  التصديق على اخلدمات  الشهادات، يهدف إىل  وإصدار 
التصديق من هذا املخترب ضمانة موثوقة ألمن نظام الدفع بواسطة االتصاالت املتنقلة ويكون عامًال أساسيًا يف جناحه. 
ونظرًا إىل أن األجهزة املتنقلة مل تصمم منذ البداية لتوفري عمليات آمنة، مل يكن للنماذج السابقة لألجهزة النقالة 
 .(SIM) أي هياكل خاصة للتخزين اآلمن للبيانات احلساسة والتعامل معها، باستثناء بطاقات تعرف هوية املشرتك
ولكن بطاقات SIM هي ملك ملشغلي االتصاالت املتنقلة، األمر الذي يعيق الوصول إىل مواد أخرى لتوفري اخلدمات. 
ونتيجة لذلك فإن معظم اخلدمات القائمة على االتصاالت املتنقلة ليست آمنة بشكل كاٍف. ومع ذلك فإن تنفيذ 
أحدث االبتكارات التكنولوجية وأنشطة التقييس يف جمال األمن سيزود األجهزة املتنقلة بأسباب التخلص من "كعب 
آخيل" هذا، مما يسهل توسيع رقعة نشر الدفع بواسطة االتصاالت املتنقلة واخلدمات املصرفية عرب االتصاالت املتنقلة.

كانت محاية أقدم أنظمة الدفع بواسطة االتصاالت املتنقلة تتحقق عن طريق ميزات األمن اليت تقع على عاتق مشغل 
االتصاالت املتنقلة. وكانت النتائج الفضلى تتأتى باستخدام بطاقة SIM باعتبارها العنصر اآلمن الذي ختزَّن فيه 
البيانات السرية وُتعاجل، على حنو يضمن بفعالية احتكار مشغلي االتصاالت املتنقلة هلذه اخلدمة. ومنذ ذلك احلني، 
 microSD شهدنا ظهور األجهزة املتنقلة املزوَّدة بعنصر آمن مدمج فيها، وكذلك األجهزة اليت تتيح تركيب بطاقة
آمنة، مما ميّكن املصارف وكيانات أخرى من تقدمي خدمات الدفع بواسطة االتصاالت املتنقلة. ولكن يتعذر ضمان 
أمن املعامالت متامًا حىت بوجود عنصر آمن، ألنه ال حيمي من اعرتاض البيانات العابرة بني العنصر اآلمن والشاشة 
أو لوحة املفاتيح. وللحماية من مثل هذا االعرتاض بطريقة تعمل وفق مبدأ "وقِّع على ما تراه"، جيري حاليًا تطوير 

معاجلات تعمل فيما يسمى بيئة التنفيذ املوثوق (TEE)، أي بيئة معزولة حممية بالعتاد ضمن معاجل اجلهاز.

حتمي بيئة التنفيذ املوثوق (TEE) سالمة املوارد األساسية وتبقيها طي الكتمان ضامنًة التخزين اآلمن ومعاجلة البيانات 
احلساسة والتطبيقات املوثوقة. وميكن للتطبيقات اليت تعمل يف منطقة حممية، النفاذ إىل موارد املعاجل الرئيسي والذاكرة، 
بينما حيميها العتاد املعزول من التطبيقات اليت رّكبها املستخدم أو من التطبيقات اليت يدسها مهاجم، والعاملة يف 
التنفيذ املوثوق التطبيقات املوثوقة احملتواة  نظام التشغيل الرئيسي. وحتمي الربجميات والعزلة التجفريية داخل بيئة 
التنفيذ املوثوق حاليًا أعلى مستوى من احلماية املادية والربجمية  البيئة من بعضها البعض. وتوفر بيئة  ضمن هذه 

للبيانات.

.(FG DFS) اخلرباء إىل املشاركة يف نشاط الفريق املتخصص املعين باخلدمات املالية الرقمية DFS-LS-006و DFS-LS-001 تدعو الوثيقتان  45

الوثيقة TD/9/2، "بيان اتصال من الفريق املتخصص املعين باخلدمات املالية الرقمية التابع لقطاع تقييس االتصاالت إىل جلنة الدراسات 2   46

لقطاع تنمية االتصاالت، املسألة 1/2 بشأن التعاون".

https://extranet.itu.int/ITU-T/focusgroups/fgdfs/Liaison%20Statements/DFS-LS-006.docx?Web=1
https://extranet.itu.int/ITU-T/focusgroups/fgdfs/Liaison%20Statements/DFS-LS-001.docx?Web=1
https://www.itu.int/md/D14-SG02-170403-TD-0009/
https://www.itu.int/md/D14-SG02-170403-TD-0009/
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ويف الوقت نفسه، هناك مبدأ معتَمد على نطاق واسع يتمثل يف احلفاظ على البيانات املخزنة يف جهاز املستخدم 
إىل أدىن حد ممكن من خالل استخدام تأشريات مؤقتة. ويشكل هذا املبدأ دعامة لنهج آخر ُيعَرف مبضاهاة بطاقة 
املضيف (HCE)، وقد راج كثريًا يف اآلونة األخرية. وهناك شكالن رئيسيان ملضاهاة بطاقة املضيف، أوهلما هو 
م بعيد من أجل احلصول  "احلل القائم على احلوسبة السحابية"، حيث تتطلب كل معاملة طلبًا عرب اإلنرتنت إىل خمدِّ
على النعوت الالزمة لتنفيذ الدفع. والثاين هو "احلل القائم على التأشرية"، الذي ينطوي على ختزين وكيل لرقم 
احلساب األساسي للبطاقة (PAN) أو نعت ما آخر ملصدر الدفع ضمن اهلاتف، ملرة واحدة أو الستخدام حمدود. 
ويتوفر أعلى مستوى من األمن عن طريق احلل اهلجني، حيث حيتوي العنصر اآلمن على احلد األدىن من املفتاح 

التجفريي أو بيانات االستيقان من جهة نظرية، مع ختزين كل البيانات احلرجة املتبقية يف ذاكرة سحابية.

ومثة منحى تطوري واعد آخر تتجه املساعي إليه اآلن لُيستخدم بدًال من كلمات املرور، هو االستيقان البيومرتي. 
وتشمل املعلمات البيومرتية بصمات األصابع والتعرف الوريدي ونبضات القلب الكهربائية والعالمات الفارقة يف 

الوجه ومسح شبكية العني وحىت القياسات البيومرتية السلوكية.

الشكل 9: هيكل التجارة اإللكرتونية والسمات املمّيزة ملختلف أنظمة التجارة اإللكرتونية47

تكنولوجيات  البعيدة  األنظمة  فتستخدم  "قريبًا".  أو  "بعيدًا"  نوعني،  النظام واحدًا من  يكون  وعلى األخص، 
اتصاالت SMS وUSSD وأنواع خمتلفة من إرسال بيانات الرزم ورشقات نغمات DTMF وحىت الصوت. فيما 
تستخدم األنظمة القريبة اتصاالت املجال القريب (NFC) وتقنية بلوتوث (Bluetooth) والقارئات البصرية وحىت 
اإلشارات السمعية. ومبعزل عن تكنولوجيات االتصاالت، ختتلف األنظمة من حيث مستواها األمين والوسائل اليت 
حتقق هبا ذلك املستوى، فضًال عن الطريقة اليت تنفَّذ هبا اخلدمة: على أساس اخلدمات العادية ملشغل االتصاالت 
املتنقلة، أو تطبيقات خاصة يف منطقة حممية (بطاقة SIM أو بطاقة microSD أو عنصر آمن مدمج)، أو يف ذاكرة 

اهلاتف غري احملمية.

وبصرف النظر عن هذه االختالفات التكنولوجية، ختتلف األنظمة أيضًا من حيث مصدر الدفع، الذي قد يكون 
حسابًا مصرفيًا، أو بطاقة دفع، أو حسابًا لدى مشغل االتصاالت املتنقلة، أو أنواعًا خمتلفة من النقود اإللكرتونية، 

فضًال عن خيارات أخرى من بينها مصادر ُمْغَفلة اهلوية.

املتنقلة"، شركة Intervale (االحتاد  الدفع بواسطة االتصاالت  لتطوير أعمال  الوثيقة 2/176، "اجلوانب االسرتاتيجية والتنظيمية والتقنية   47

الروسي)، أكادميية أوديسا الوطنية لالتصاالت، A. S. Popov (أوكرانيا).

http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0176
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اإلطار 8: دراسة حالة - اخلدمات املالية الرقمية اليت تستخدم مكاتب الربيد يف كازاخستان واالحتاد الروسي

مثال على مجع  الربيد هو خري  باستخدام خدمة  اإلنرتنت،  األموال عرب  لتحويل  الناجح  اإلدخال  إن 
االبتكارات احلديثة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع اخلدمات الربيدية التقليدية1. فاألموال اليت 
ترسل عن طريق اإلنرتنت من موقع على الشبكة أو باستخدام اهلاتف املتنقل ميكن استالمها يف مكتب 
 Kazpochtaالربيد أو تسليمها عن طريق ساعي الربيد. وقد ُعرضت نتائج هذا املشروع اخلاص بالربيد الروسي و
(كازاخستان) أثناء اجتماع الفريق املتخصص املعين باخلدمات املالية الرقمية (FG DFS) التابع لقطاع 

تقييس االتصاالت، الذي عقد يف جنيف.

وقال دايفيد أفسيك، نائب مدير مركز تكنولوجيا الربيد يف االحتاد الربيدي العاملي: "إن جتربة الربيد يف 
املعامالت املالية (وخاصة التحويالت املالية احمللية والدولية)، وصورة العالمة التجارية املوثوقة والقدرات 
لعرض  متامًا  الرحبي جتعلها مالئمة  اهلامش  التجارية كبرية احلجم وصغرية  اخلدمات  تشغيل  املثبتة يف 

."(DFS) اخلدمات املالية الرقمية

Inter- استخدام التطبيقات املتنقلة للنهوض باخلدمات املالية الرقمية يف الشبكات الربيدية"، شركة" ،SG2RGQ/200 الوثيقة  1

vale (االحتاد الروسي).

شبكات النقل الذكية والسالمة على الطرق (احمللية والعابرة للحدود)  8.3

تعريف شبكات النقل الذكية  1.8.3

ميكن وصف شبكات النقل الذكية بشكل واسع بأهنا الشبكات اليت تشري إىل مجيع التكنولوجيات اليت تدعم أنظمة 
النقل الذكية (ITS). وتشمل هذه الشبكات مجيع وسائل النقل وتغطي مجيع مكونات نظام النقل، مثل املركبة أو 

البنية التحتية أو السائق أو املستعمل، اليت تعمل معًا ضمن إطار عالقة دينامية.

وأنظمة النقل الذكية هو تعبري عام يستخدم يف وصف التطبيق املتكامل لتكنولوجيات االتصال والتحكم ومعاجلة 
املعلومات يف نظام النقل. والغرض الرئيسي من أنظمة النقل الذكية هو تعزيز عملية صنع القرار، يف الوقت الفعلي، 
لدى مشغلي شبكة النقل وغريهم من املستخدمني، وبالتايل حتسني تشغيل نظام النقل ككل. وبالنظر إىل أن املعلومات 
تشكل األساس ألي نظام من أنظمة النقل الذكية، فإن نسبة كبرية من أدوات أنظمة النقل الذكية تتعلق جبمع 

املعلومات ومعاجلتها ودجمها ونشرها.

1.1.8.3 الغرض من شبكات النقل الذكية التابعة ألنظمة النقل الذكية

يتمثل السبب الرئيسي لالستثمار يف أنظمة النقل الذكية يف حتسني عمليات نظام النقل من أجل زيادة اإلنتاجية، 
وإنقاذ األرواح، واالستفادة بشكل أفضل من الوقت وخفض التكاليف وحتقيق وفورات يف الطاقة. ويف هذا السياق 
بالذات، وعلى مدى العقود الثالثة املاضية، رأينا أن صناعة النقل واالقتصادات العاملية تعتمد بشكل متزايد على 

أنظمة النقل الذكية.

http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0200/en
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تطوير أنظمة النقل الذكية يف البلدان النامية  2.8.3

1.2.8.3 الوضع الراهن ألنظمة النقل الذكية يف البلدان النامية

ال يزال جمال أنظمة النقل الذكية يف بداية عهده يف البلدان النامية، وتتفاوت درجة قبوهلا واعتمادها وتطبيقها حمليًا 
من بلد إىل آخر. ومع ذلك، تواجه غالبية البلدان النامية قضايا النقل نفسها، اليت تشمل ما يلي:

التحضر السريع، الناجم عن النمو السكاين يف البلدات واملدن، يوّلد مشاكل اجتماعية من قبيل تفاقم مشكلة   1
االزدحام وتلوث اجلو وحوادث الطرق؛

الزيادة الكبرية يف عدد السيارات اخلاصة والتحديات غري املسبوقة اليت متخضت عنها؛  2
حقيقة أن املركبات يف البلدان النامية هي بوجه عام أقدم من املركبات يف البلدان الصناعية، مع كل ما ينشأ   3

عن ذلك من قضايا السالمة، وال سيما يف البلدات واملدن؛
مع تزايد عدد السيارات اخلاصة يف معظم البلدان النامية، بدأت أنظمة النقل العام تعاين من املصاعب، ويعود   4

ذلك جزئيًا إىل النقص املزمن يف االستثمار يف البنية التحتية للنقل العام؛
يعترب امتالك الفرد للسيارة عالمة على النجاح االجتماعي، يف حني يشهد استخدام وسائل النقل العام تناقصًا   5

مطردًا؛
وباملثل يعترب تدين مستوى االستثمار يف البنية التحتية للطرق مشكلة كربى من قبل العديد من البلدان النامية،   6

ومثة مشكلة أخرى تتمثل يف عدم كفاية وعدم انتظام صيانة الطرق؛
املفروضة على شبكات  الضغوط  الربي إىل زيادة  النقل  التجارية وزيادة أحجام  املناطق  التوسع يف  يؤدي   7

الطرق.

2.2.8.3 دور ومزايا أنظمة النقل الذكية

يعترب النقل يف مجيع البلدان حمركًا للتنمية االقتصادية. وتوفر أنظمة النقل الذكية بشكل أساسي نوعني من املنافع. 
فهي أوًال تسهم يف حتسني استخدام شبكة الطرق واحلد من االزدحام والتلوث ومستويات حوادث الطرق؛ وثانيًا 

تعزز اخلدمات املقدمة للمستخدمني وحتسن كفاءة نظام النقل وعملياته.

ما هي تطبيقات أنظمة النقل الذكية وجتاربها يف البلدان النامية  3.8.3

1.3.8.3 التطبيقات القائمة

حدد البنك الدويل48 األنواع األربعة التالية من التطبيقات يف دراسة أجراها تتمحور حول بلدان نامية معينة.

إدارة املرور

يشكل تنظيم حركة املرور احلضرية يف املدن الكربى استجابة أساسية للنمو السريع يف عدد املركبات يف البلدان 
النامية. وقد أدخلت معظم املدن الكربى، مثل املدن يف تايالند (بانكوك وبعض املناطق الريفية)، أنظمة إلدارة 
إشارات املرور، حيث يكمن التحدي الكبري يف ربط هذه النظم ببعضها البعض لتحقيق تشغيل يتسم بقدر أكرب 

من الكفاءة.

.http://siteresources.worldbank.org/EXTROADSHIGHWAYS/Resources/Appendix.pdf  48

http://siteresources.worldbank.org/EXTROADSHIGHWAYS/Resources/Appendix.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTROADSHIGHWAYS/Resources/Appendix.pdf
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خدمة حتصيل الرسوم إلكرتونيًا

مت نشر أنظمة حتصيل الرسوم إلكرتونيًا (ETC) يف العديد من البلدان النامية، حيث يوجد دافع قوي للقيام بذلك 
نظرًا ألن هذه األنظمة تشكل مصدرًا لإليرادات الالزمة لتمويل البنية التحتية. ويتضمن نشرها يف حاالت كثرية 
مشاركة العديد من الكيانات الوطنية ومشغلي القطاع اخلاص، املسؤولني عن إنشاء الطرق وتشغيل خدمة حتصيل 

الرسوم فيها. 

ووفقًا لدراسة أجراها البنك الدويل، بدأت الربازيل يف عام 1996 بربنامج خدمة حتصيل الرسوم على الطرق كرد 
فعل لقضايا النقل الرئيسية من قبيل االزدحام الشديد، وارتفاع معدل احلوادث، والتقليص اهلائل يف اإلنفاق العام 

على البنية التحتية للطرق.

اإلدارة الفّعالة للنقل العام

تعّد شبكات النقل العام عامًال أساسيًا يف مبادرات التخطيط احلضري الرامية إىل احلد من االزدحام. وُتستخدم 
على نطاق واسع يف العديد من البلدان النامية "التذاكر الذكية" اإللكرتونية، اليت يفضل أن تكون من النوع الذي 

يتيح الوصول إىل خمتلف وسائل النقل.

وهناك حلول أخرى ألنظمة النقل الذكية، من قبيل إشارات املرور اليت تعطي األولوية للحافالت، والربط بني 
املستخدم، وتعزيز  النقل، وحتسني نظم معلومات  التكامل بني وسائل  الفرعية، وتعزيز  الرئيسية والطرق  الطرق 

اخلصائص األمنية.

وجيري حتديث إدارة النقل العام يف العديد من البلدان النامية، باستخدام أنظمة مراقبة حركة املرور تعمل بالنظام 
العاملي لتحديد املوقع (GPS) لرتشيد عمليات شبكات النقل العام وشبكات إدارة األساطيل. وقد مت تركيب أنظمة 

معلومات الركاب يف الوقت الفعلي يف احلافالت يف العديد من املدن.

ويتضمن نظام املعلومات يف الوقت الفعلي يف كيب تاون (جنوب إفريقيا) شبكة استطالع فيديوية على منت املركبات 
لضمان سالمة الركاب وأمنهم.

ويف بانكوك (تايالند)، يتم توليد معلومات حركة املرور باستخدام أجهزة استشعار تعمل بالنظام العاملي لتحديد 
املوقع مركبة يف سيارات األجرة وعربات النقل. وقد مت استنساخ هذا النظام يف مناطق أخرى مثل الفلبني وإندونيسيا، 

حيث تشكل االختناقات يف حركة املرور حتديًا كبريًا تواجهه السلطات.

نظم تتّبع املركبات التجارية

ميكن استخدام حلول النظام العاملي لتحديد املوقع لتتبع املركبات التجارية مثل عربات النقل، ما حيسن كفاءة 
التشغيل واألمن. ويعترب وضع اخلرائط الرقمية ضروريًا لتشغيل النظام العاملي لتحديد املوقع، علمًا بأن توافر مثل 

هذه اخلرائط خيتلف كثريًا من بلد إىل آخر.

ويشهد العديد من البلدان النامية حاليًا منوًا كبريًا يف جمال الشحن، مع ظهور زيادة معينة منذ فرتة التسعينيات من 
القرن املاضي يف التجارة بني دول غرب وشرق أوروبا. وقد أدى ذلك إىل نشوء مشاكل يف البنية التحتية املادية 

والتسبب بأوقات انتظار طويلة على املعابر احلدودية، وعلى سبيل املثال:

يف أمريكا الالتينية، أدخلت أنظمة املعابر احلدودية عقب صدور قرارات ترمي إىل تعزيز التجارة داخل هذه املنطقة 
اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة احلرة (NAFTA) مثاًال على هذه املنطقة)، حتقيقًا هلدف تعزيز  اجلغرافية (يشكل 

االقتصاد اإلقليمي.
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ويف أوروبا الشرقية، مت تنفيذ املبادرات لرتشيد استخدام عربات النقل من خالل استعمال سعة النقل املتاحة يف رحلة 
العودة. ويف عام 2001، أطلقت رومانيا خدمة TransInfo، وهي خدمة قائمة على شبكة اإلنرتنت للتجارة بشأن 

سعة النقل حيث يقوم متعهدو النقل بنشر عروضهم من أجل إجراء التعامالت التجارية.

كما مت إدخال نظام ساتلي لتتبع عربات النقل ألسباب أمنية يف املكسيك والربازيل واألرجنتني، ويف أمريكا اجلنوبية 
بأسرها.

2.3.8.3 جتربة مجهورية الصني الشعبية

مع أن الرتويج ألنظمة النقل الذكية (ITS) ال زال يف مراحله األوىل، إال أن بناء املدن الذكية يتقدم خبطى حثيثة، 
وتقوم كل مدينة باالستثمار يف وضع حلول أنظمة النقل الذكية وتنفيذها. فقد استثمرت بعض املدن مثل بيجني 

يف تطبيقات النقل احلضري الذكي، حيث ميكن جتميع النتائج بشكل أساسي يف املجاالت التالية:

الشكل 10: عملية خوارزمية لنظام نقل ذكي بواجهة ذكية

إدارة حركة املرور على الطرق

أنشأت الصني نظامًا ذكيًا عايل الكفاءة إلدارة حركة املرور على الطرق، يتضمن التحكم باإلشارات على طرق 
املناطق احلضرية، وكشف حركة املرور، واملراقبة بالفيديو، وكشف خمالفات السري، ونظام إنذار باحلوادث.

إدارة النقل العام

أنشأت الصني نظامًا إلدارة النقل العام الذي يشتمل على إدارة معلومات الركاب وتنظيم خدمات إصالح احلافالت.

خدمة حتصيل الرسوم إلكرتونيًا

قامت الصني برتكيب نظام بطاقات تابع للبلدية من أجل احلافالت الكهربائية العامة وخدمات السكك احلديدية 
يف املناطق احلضرية.
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الركاب والشحن

أقامت الصني نظامًا إلكرتونيًا إلصدار التذاكر للرحالت الطويلة اليت تتجاوز مسافة تشمل عشر حمطات تقع بني 
احملافظات ومخسة مراكز للمراقبة األمنية (مبا يف ذلك خدمتان للتخطيط)، فضًال عن نظام تتبع للمركبات اليت تنقل 

البضائع اخلطرة يعمل بالنظام العاملي لتحديد املوقع.

3.3.8.3 جتربة تايالند

من بني أبرز األماكن العشرة اليت تتميز بأسوأ حركة مرور يف العامل، حتتل بانكوك (تايالند) املرتبة الثامنة بعد 
جاكارتا (إندونيسيا) وإسطنبول (تركيا) ومكسيكو سييت (املكسيك) وسورابايا (إندونيسيا) وموسكو (روسيا) 

وروما (إيطاليا).

ومنذ عام 2015، ووفقًا للبيانات اإلحصائية، مشلت حركة املرور على الطرق يف تايالند ما يلي: 671 109 سيارة 
أجرة، مبعدل 365 سيارة أجرة كل 24 ساعة يف كل شوارع بانكوك، و321 16 حافلة، و276 58 دراجة نارية 
كسيارة أجرة، و996 8 دراجة توك توك ثالثية العجالت. وعن طريق مصادر البيانات، مت تركيب األجهزة التالية 

يف سيارات األجرة وعربات النقل:

000 9 جهاز للنظام العاملي لتحديد املوقع يف سيارات األجرة يف بانكوك، تقدم بيانات كل 3 إىل 5 ثواٍن،   1
ملا جمموعه 60 مليون من بنود البيانات يوميًا.

250 جهازًا للنظام العاملي لتحديد املوقع (ازداد العدد حاليًا إىل 5000) يف عربات النقل اليت تنتقل يف مجيع   2
أحناء البالد.

533 108 وصلة موزعة يف مجيع أحناء البالد على النحو التايل: يف الوسط: 519 28 وصلة، يف الشمال:   3
532 21 وصلة، يف اجلنوب: 482 16 وصلة، يف الشرق: 978 10 وصلة، يف الغرب: 308 4 وصلة، يف 

الشمال الشرقي: 714 26 وصلة.
وقد مت تركيب الوصالت وفقًا لنوع الطريق.

اجلدول 2: الوصالت املركبة وفقًا لنوع الطريق

 عدد الوصالت لكل نوعنوع الطريق
من أنواع الطرق

74طريق سريع

626طريق نقل سريع

787 87طريق رئيسي

046 20طرق أخرى

533 108املجموع
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اجلوانب االقتصادية واملالية لالستثمار يف أنظمة النقل الذكية  4.8.3

تتسم البلدان النامية، مع بعض االستثناءات، بنقص املوارد املالية بشكل عام ونقص االستثمارات يف أنظمة النقل 
الذكية بشكل خاص. ويف بعض البلدان، يتم احلصول على األموال الالزمة لكل من شبكات الطرق وأنظمة النقل 

.(ETC) الذكية من خالل إنشاء الطرق اليت تفرض الرسوم واستخدام أنظمة حتصيل الرسوم إلكرتونيًا

وإضافة إىل ذلك، غالبًا ما يتم تأمني التمويل الالزم من البنك الدويل واملفوضية األوروبية، حيث تتسم األخرية 
بأمهية خاصة بالنسبة للبلدان املرشحة لعضوية االحتاد األورويب.
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الفصل 4 - التحديات واآلفاق املستقبلية أمام حتقيق جمتمع ذكي يف البلدان النامية  4

السياسة العامة واللوائح التنظيمية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  1.4

تشكل شبكات اجليل اجلديد األساس لالبتكار يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحملّرك لتطوير اخلدمات 
والتطبيقات املتنقلة. ولذلك، تشجع احلكومات على دعم أطر سياساتية (مثل إعادة النظر يف السياسات الوطنية 
للنطاق العريض وتدنية األعباء التنظيمية وهتيئة بيئة سياساتية متسقة ومستقرة لشبكات النطاق العريض وخدماته) 
تعزز االستثمار يف النشر القوي للشبكات وتطوير التكنولوجيا الالزمني لتواصل منو إنرتنت األشياء وسائر خدمات 
الدولية واإلقليمية  املستويات  املعنية على  العامة  السلطات  التعاون بني مجيع  املستقبل. وميثل  الذكي يف  املجتمع 
والوطنية واحمللية العامل األساسي الذي يرهتن به التوصل إىل إطار سياسات لقابلية التشغيل البيين يدعم الطابع العاملي 
للخدمات والتطبيقات املتنقلة. ويشمل ذلك االعرتاف باألمهية احليوية لتدفقات البيانات عرب احلدود. فيتعني على 
واضعي السياسات واجلهات املنظمة أن تراعي أمهية تصميم السياسات واألطر التنظيمية املرنة والقائمة على احلوافز 
واملوجهة حنو السوق فيما يتعلق بتوزيع وختصيص الطيف خلدمات النطاق العريض املتنقلة، مع مراعاة الدور املهم 
الذي تضطلع به االتصاالت الساتلية لتيسري املجتمع الذكي، وذلك خللق جو من الثقة وتأمني الظروف املؤاتية 

الالزمة الزدهار أسواق اخلدمات والتطبيقات املتنقلة.

ونظرًا ألنه ميكن توفري هذه اخلدمات باستعمال طائفة واسعة من التكنولوجيات، فمن املهم أن تطبق السياسات 
بأسلوب حمايد تكنولوجيًا. وبالتايل، ينبغي أن ُيسمح لألطراف الفاعلة يف السوق باختيار أنسب تكنولوجيا لدعم 
املجموعة الكاملة لقدرات املجتمع الذكي. وعلى سبيل املثال، يف حالة الرتقيم، ميكن أن تتباين سياسات الرتقيم 
املثالية ومناذج التزوُّد والتشغيل تباينًا كبريًا يف خمتلف التطبيقات. فما يناسب أحد التطبيقات قد ال يناسب اآلخر. 
وعليه، جيب على هيئات التنظيم الدولية السماح ملقدمي اخلدمة االختيار بني اخليارات املختلفة املتاحة للرتقيم وإدارة 
األجهزة، بدًال من فرض خيار وحيد متماثل على مجيع احلاالت، على أال يكون بالتأكيد خيارًا مصممًا لكل بلد 

على حدة أيضًا.49

وفيما يتعلق باألجهزة الذكية، ال بد من تطوير أسواق جديدة واحلرص على استدامة صناعة األجهزة املتنقلة من 
خالل اختاذ ما يكفي من تدابري تنظيمية وال سيما يف البلدان النامية.

وقد يكون من الضروري إعادة النظر يف ومراجعة السياسات احلكومية الراهنة، عند االقتضاء، للتأكد من أهنا ال 
تزال صاحلة ومناسبة للبيئة اجلديدة ولضمان خصوصية وأمن بيانات املستهلك، فيما تربز احلاجة إىل وجود أطر 
تنظيمية مفتوحة وتعاونية لتعزيز تطوير اخلدمات الشاملة من قبيل التجارة املتنقلة واخلدمات املصرفية املتنقلة وحتويل 

اختذت هيئات التنظيم يف عدد من البلدان هنجًا مستنريًا إزاء قضايا الرتقيم اليت تطرحها إنرتنت األشياء، مثًال عن طريق السماح باستعمال   49

شفرات هوية احملطة املتنقلة الدولية (IMSI) خارج احلدود يف سياق توفري خدمات االتصاالت من آلة إىل آلة، وتعديل سياسات الرتقيم 
املطبقة لديها إلكساهبا مزيدًا من املرونة لتحقيق االستعمال خارج احلدود املشار إليه. انظر امللخص واملزيد من التحليل لألسئلة املقدم إىل 
املشاورة بناًء على طلب جملس املعهد البلجيكي للخدمات واالتصاالت الربيدية (BIPT) يف 25 نوفمرب 2014 بشأن استعراض السياسة 
/http://www.bipt.be/en/operators/telecommunication يف  واملتاحة   ،2015 يوليو   28 بتاريخ  الرتقيم  إدارة  خبطة   املتعلقة 
Numbering/regulation/summary-and-further-analysis-answers-to-the-consultation-at-the-request-of-the-bipt-coun-

cil-of-25-november-2014-on-reviewing-the-policy-regarding-the-numbering-plan-management-of-28-july-2015 ووثيقة 

األوروبية  التنظيم  هيئات  تقرير  أيضًا  وانظر  التوصية 4.   ،CCP.I-TIC/doc. 3905/16 rev.1 رقم لالتصاالت  األمريكية  البلدان  جلنة 
http://berec.europa.eu/eng/docu- بشأن متكني إنرتنت األشياء، 2 ديسمرب 2015، واملتاح يف (BEREC (لالتصاالت اإللكرتونية 

ment_register/subject_matter/ berec/reports/5755-berec-report-on-enabling-the-internet-of-things؛ واملؤمتر األورويب 

 Extra-Territorial Use of E.164 Numbers - High level principles of assignment and ،("CEPT") إلدارات الربيد واالتصاالت
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/ املوافق عليها يف 28 أبريل 2016، واملتاحة يف ،use, ECC Recommendation (16)02

.official/pdf/REC1602.PDF

http://www.bipt.be/en/operators/telecommunication/Numbering/regulation/summary-and-further-analysis-answers-to-the-consultation-at-the-request-of-the-bipt-council-of-25-november-2014-on-reviewing-the-policy-regarding-the-numbering-plan-management-of-28-july-2015
http://www.bipt.be/en/operators/telecommunication/Numbering/regulation/summary-and-further-analysis-answers-to-the-consultation-at-the-request-of-the-bipt-council-of-25-november-2014-on-reviewing-the-policy-regarding-the-numbering-plan-management-of-28-july-2015
http://www.bipt.be/en/operators/telecommunication/Numbering/regulation/summary-and-further-analysis-answers-to-the-consultation-at-the-request-of-the-bipt-council-of-25-november-2014-on-reviewing-the-policy-regarding-the-numbering-plan-management-of-28-july-2015
http://www.bipt.be/en/operators/telecommunication/Numbering/regulation/summary-and-further-analysis-answers-to-the-consultation-at-the-request-of-the-bipt-council-of-25-november-2014-on-reviewing-the-policy-regarding-the-numbering-plan-management-of-28-july-2015
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/%20berec/reports/5755-berec-report-on-enabling-the-internet-of-things؛
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/%20berec/reports/5755-berec-report-on-enabling-the-internet-of-things؛
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/%20berec/reports/5755-berec-report-on-enabling-the-internet-of-things؛
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC1602.PDF
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC1602.PDF
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األموال بواسطة االتصاالت املتنقلة، فضًال عن خدمات الصحة املتنقلة. وإننا لندرك أن خلق إطار مرجعي متقارب 
للمنافسة والتوصيل البيين وقابلية التشغيل البيين ميكن أن يسفر عن تسهيل فّعال لقيام العالقات بني خمتلف مقدمي 

البنية التحتية واخلدمات، وكذلك فيما بينهم وبني مقدمي التطبيقات واحملتوى.

وإدراكًا ملا تنطوي عليه اخلدمات والتطبيقات املتنقلة من إمكانات للنهوض بالشفافية واملساءلة وكفاءة اخلدمات 
العامة، تستطيع احلكومات االستفادة من معرفة أصحاب املصلحة وخرباهتم من أجل رسم اسرتاتيجيات شاملة من 
شأهنا أن تسمح للمستخدمني باستخدام اخلدمات والتطبيقات املتنقلة. كما ينبغي للحكومات أن تعمد إىل االبتكار 
العامة واملؤسسات مثل  اإلدارات  الربط بني  ملبادرات  املجال. وميكن  املستخدمني يف هذا  وأن تصبح يف طليعة 
املدارس واملكتبات واملستشفيات أن ختلق فرصًا كبرية يف السوق وحتفز كًال من العرض والطلب فيما يتعلق باخلدمات 

والتطبيقات املتنقلة.

وإننا لنعرتف بالدور الذي ميكن للمنظمني تأديته يف دعم وتشجيع الشراكات من أجل تسهيل تطوير اخلدمات 
والتطبيقات املتنقلة وإذكاء الوعي بشأن كيفية اإلسهام يف زيادة اإلنتاجية االقتصادية. وبوجه خاص، يف وسع 
التطبيقات االجتماعية املخصصة للسكان احملرومني أو غري املوصولني أن تعزز نوعية احلياة يف مجيع قطاعات االقتصاد. 
ومن شأن اجلهود املشرتكة املبذولة مع اهليئات احلكومية من قطاعات أخرى أيضًا توليد الفرص املرحبة للجميع، 

من أجل أمور من بينها تعزيز التعليم واملهارات الرقمية والشمول املايل واإلدماج يف الربامج املتصلة بالصحة.

كما أننا نؤكد على أمهية تعزيز تنمية وتوزيع احملتوى الرقمي املالئم، مبا يف ذلك احملتوى متعدد اللغات واحملتوى 
باللغات احمللية.

وُتعترب محاية وأمن البيانات أساسيني ألي سياسات ومواقف تنظيمية من شأهنا التمكني من تنمية املجتمع الذكي. 
وتتطور التكنولوجيا يف املرحلة اليت ما زال جيري فيها تطوير األدوات التنظيمية الالزمة للتصدي ألمن البيانات. 
وللتوضيح، يتم نشر جتفري األجهزة اإللكرتونية وجتفري التطبيقات من طرف إىل طرف من قبل عدد من مقدمي 
اخلدمات ردًا على بعض املزاعم املتعلقة باملراقبة احلكومية وبعدد من حاالت انتهاك البيانات اهلامة يف السنوات 

األخرية.

وتؤدي التطورات اليت قد حتدث يف ما ُيعرف باسم "التجفري على احلافة" إىل بعض التحديات اجلديدة. فعلى سبيل 
املثال، ينبغي أن تنقل عرب املوجات اإلذاعية عمليات ترقية الربجميات اليت تشغل أجهزة إنرتنت األشياء املدجمة يف 
البنية التحتية أو السيارات املوصولة. ولبناء ثقة املستهلك، يتعني الرد على أسئلة من قبيل من املسؤول عن ضمان 
عدم تعرض البيانات املنقولة للتشويش أو التداخل، وعلى من تقع مسؤولية التأكد من إمتام عمليات الرتقية املنتظمة.

ويف إطار املجتمع الذكي، تتعلق محاية البيانات بشكل رئيسي بضمان ارتياح املواطنني حيال كيفية معاجلة البيانات 
اخلاصة هبم لتقدمي خدمات أفضل. فيتعني على الصناعة هنا أن تتوىل زمام األمور وأن ال تنتظر تدخل املنظمني مع 
ما يف حوزهتم من قواعد جديدة. فاملستهلكون يتوقعون تفسريات واضحة وبسيطة بشأن كيفية استخدام البيانات 
اخلاصة هبم وسرعان ما يتجاهلون االبتكارات اجلديدة إذا ما شعروا بتعرض ثقتهم للخيانة وخرق خصوصيتهم. 
وتتبوأ الصناعة املركز األفضل لالستجابة لطلب املستخدمني من خالل إجياد أدوات وإجراءات جديدة لتمكني 
مستخدميها من السيطرة بصورة أكرب على كيفية تقاسم البيانات اخلاصة هبم وموعده ومكانه والغرض منه. ومن 
املهم إدراك أن كثري من اخلدمات والتطبيقات املتنقلة ال تتضمن بيانات شخصية وبالتايل ال تطرح أي خماطر كبرية 
على مستوى اخلصوصية. ونتيجًة لذلك، ينبغي أن يبدأ أي هنج إزاء اخلصوصية بدراسة آثار التطبيق حمل النظر على 

اعتبارات اخلصوصية، وليس معاملة مجيع التطبيقات بنفس الطريقة.
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كما ندعو دوائر الصناعة إىل تيسري احلصول على هذه اخلدمات قدر اإلمكان، مبا يف ذلك توفريها بتكلفة ميسورة. 
وينبغي لشركات االتصاالت وشركات تصنيع األجهزة ومطوري الربجميات وشركات تصنيع املعدات األصلية 

التعاون سويًا للمساعدة يف حتقيق هذا اهلدف.

امليزانيات  2.4

يتعني على  الذكي. وبدًال من ذلك  املجتمع  للعديد من مشاريع  ميزانيات حمددة  البلدان  ال توجد يف كثري من 
املخططني حتديد التمويل احلكومي الذي خصص ألغراض ميكن أن يكون حللول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
فيها قيمة إضافية، مثل مراقبة التلوث. ومن شأن ذلك أن ميّكن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أن تكون 
جزءًا أساسيًا من عملية االستجابة للتحديات اليت واجهها املجتمع بالفعل بدًال من أن تكون جمرد مشروع إضايف.

وقد أظهر الدرس املستفاد من مدينة بورتالند (الواليات املتحدة األمريكية) أن مشروع إنرتنت األشياء ال يتطلب 
مصادر متويل فريدة. ال بل ينبغي النظر إليه، مبا يف ذلك يف البلدان النامية، باعتباره جزءًا مهمًا من مشروع أوسع 
نطاقًا، سواء يف قطاع النقل، أو قطاع الزراعة، أو التصنيع، أو أي جمال آخر. ومن شأن انتشار إنرتنت األشياء 
كجزء أساسي من عملية تقدمي احللول الالزمة للمشاكل اليت يواجهها املواطنون حاليًا أن يسمح باحلصول على 
املعلومات  التنمية يف سبيل حلول تكنولوجيا  املوضوعة جانبًا ألغراض  التمويل األخرى  اهلبات ومصادر  أموال 

واالتصاالت الالزمة للمجتمع الذكي.

وينبغي أن توضع التدابري املبتكرة واإلبداعية موضع التنفيذ لتحفيز اإلقبال على اخلدمات املتنقلة وإنشاء تطبيقات 
مهمة على الصعيد احمللي يف املناطق النائية والريفية. ومن بني التدابري األخرى ميكن حتديد اسرتاتيجيات اخلدمة 
الشاملة واستخدام اآلليات املناسبة إلنشاء حاضنات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو لتمويل املطورين احملليني 

والتطبيقات املهمة على الصعيد احمللي.

التقييس  3.4

يعترب التقييس أحد أهم العوامل الالزمة لتحقيق املجتمع الذكي. ففي قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد، تعمل جلنة 
الدراسات 20 على التصدي ملتطلبات التقييس اخلاصة بتكنولوجيات إنرتنت األشياء (IoT)، مع الرتكيز بشكل 

.(SC&C) أويل على تطبيقات إنرتنت األشياء يف املدن واملجتمعات الذكية

رأس املال البشري  4.4

رأس املال البشري هو عامل حاسم األمهية لتحقيق املجتمع الذكي. وعلى الرغم من وجود سوق عمل يتمتع برأس 
مال بشري كبري يف مدينة بورتالند50، إال أن تشغيل إنرتنت األشياء حيتاج إىل مهارات حمددة تتسم بقدر كبري من 
التخصص حبيث يتعذر توافرها. ويتضمن احلل الذي طرحه املخططون يف بورتالند هلذه املشكلة إقامة شراكة مع 
إحدى اجلامعات لتشغيل اجلوانب التحليلية لتطبيقات إنرتنت األشياء. ومثة فائدة أخرى هلذه الشراكة تتمثل يف 

الفرصة اليت أوجدهتا للمخططني الستغالل قدرات البحث والتطوير اهلامة يف اجلامعات.

ويشكل االفتقار إىل رأس املال البشري الالزم لنشر إنرتنت األشياء مشكلة أيضًا يف البلدان النامية. فعدم كفاية 
الفائدة املستمدة من خدمات معينة إلنرتنت األشياء، من قبيل  املهارات ينطوي ضمنًا على أنه ال ميكن تعظيم 
استخراج البيانات وحتليلها، مما حيد من الفوائد اليت تعود على املجتمع، فضًال عن احلؤول دون توليد عوامل خارجية 

الوثيقة 2/246، "املدينة الذكية: مدينة بورتالند"، شركة ARM Holdings (اململكة املتحدة).  50

http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0246/


48

 املسألة 1/2: إقامة املجتمع الذكي: التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

إجيابية ميكن حتقيقها يف عامل البيانات الضخمة. ويتمثل أحد احللول يف االقتداء بنموذج بورتالند والبحث عن خرباء 
من خارج احلكومة، مثل إقامة الشراكات مع مؤسسات التعليم العايل من أجل التغلب على النقص يف املهارات يف 
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وُتظهر التجربة يف بورتالند أن الشراكة اخلارجية ميكن أن يكون هلا آثار 

مضاعفة على مشروع إنرتنت األشياء وبالتايل على املجتمع احمللي.

كما أننا ندرك أن اكتساب املهارات الرقمية أمر ضروري لإلقبال على اخلدمات والتطبيقات املتنقلة واستخدامها 
بكفاءة، مبا يف ذلك وضع برامج تدريب شاملة ملختلف الفئات املستهدفة.

االستدامة  5.4

ويشكل ضمان االستدامة حتديًا آخر يواجه العديد من الدول النامية يف سياق حتقيق جمتمع ذكي من خالل مشاريع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقد يؤدي االفتقار إىل املراعاة الواجبة لالستدامة يف مراحل التخطيط والتصميم 
إىل فشل مشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو حدوثه ملرة واحدة يف أفضل احلاالت. لذلك يتعني على 
املعلومات واالتصاالت. وتتضمن  تكنولوجيا  تنفيذ مشروع  لدى  االستدامة  مراعاة مسائل  السياسات  واضعي 
احمللية،  البشرية  القدرات  املعلومات واالتصاالت تطوير  استدامة مشاريع تكنولوجيا  الالزمة لضمان  االعتبارات 
ومالءمة التكنولوجيا املعتمدة يف جمال املعلومات واالتصاالت، وتأثري العبء املايل على املواطنني، واالحتياجات 
املتنوعة للفئات االجتماعية، ومؤشرات قياس العناصر األربعة لالستدامة. وميكن استعمال هذه املؤشرات كمعايري 

مرجعية لضمان استدامة مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وتركز معظم احلوارات الدائرة حول املجتمع الذكي بشكل رئيسي على استخدام التكنولوجيا الذكية (االتصاالت 
املتنقلة، وأجهزة االستشعار، والذكاء االصطناعي، والبيانات الضخمة، إخل.) من أجل أنشطة اإلنتاج واألنشطة 
الصناعية من قبيل النقل، والزراعة، واخلدمات اللوجستية، والتجارة وما إىل ذلك. إال أنه نظرًا ألن املواطن هو 
اجلهة الفاعلة األساسية يف املجتمع، وبالتايل ينبغي أن يتم استخدام التكنولوجيا الذكية أو حتقيق املجتمع الذكي من 
املنظور الذي يعتمده األفراد. وهلذا الغرض، ينبغي إجراء تقييم ألثر التكنولوجيا الذكية على حتسني نوعية احلياة. 
الفقر  (مثًال،  املواطنني من حل مشكالهتم  الذكية يف متكني  التكنولوجيا  أسهمت  إىل أي مدى  بعبارة أخرى، 

االقتصادي والعمالة والصحة والتعّلم والسالمة وحسن اجلوار وما إىل ذلك).

وأخريًا، ينبغي النظر يف النتائج السلبية اليت ميكن أن ترتتب على اعتماد التكنولوجيا الذكية. فعلى سبيل املثال، قد 
يكون من بني اآلثار السلبية تنامي الفجوة بني مستعملي التكنولوجيا الذكية وغري املستعملني، وقد تتسارع وترية 
فقدان الوظائف التقليدية بسبب اعتماد التكنولوجيا الذكية، واالعتماد املفرط على التكنولوجيا الذكية، واالستخدام 
الالأخالقي للذكاء االصطناعي (الروبوت)، وتسّرب املعلومات الشخصية يف سياق البيانات الضخمة. وينبغي أن 
توضع هذه االعتبارات يف احلسبان عند اضطالع أصحاب املصلحة املعنيني بتصميم أطر السياسات وأفضل املمارسات 
يف الصناعة من أجل حتقيق املجتمع الذكي. ومع اإلقرار باملخاطر احملتملة وختفيف أثرها، ستتزايد الفرص اهلائلة 

اليت يتيحها املجتمع الذكي.
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Abbreviations and acronyms
Various abbreviations and acronyms are used through the document, they are provided here for simplicity.

Abbreviation/acronym Description

ALECSO Arab League Education Culture and Sciences Organisation

AMI Advanced Metering Infrastructure

ATM Automated Teller Machine

BDT Telecommunication Development Bureau

CAMERWA Central Drug Purchasing Agency in Rwanda

CFS Canadian Forces Station

CO Carbon monoxide

COP Conference of the Parties

DSS Decision Support System

DTMF Dual Tone – Multi Frequency

e-SOKO Information and communication service for agricultural markets in Africa

ETC Electronic Toll Collection

EU European Union

FAO Food and Agriculture Organisation

FG DFS ITU-T Focus Group on Digital Financial Services

FG SSC ITU-T Focus Group on Smart Sustainable Cities

GEA Government wide Enterprise Architecture

GIDC Government Information Data Center

GIS Geographic Information System

GLOF Glacial Lake Outburst Flood

GPS Global Positioning System

GSM Global System for Mobile Communications

HCE Host Card Emulation

HIV/AIDS Human Immunodeficiency Virus infection and Acquired Immune Deficiency 
Syndrome

HMIS Health Management Information Systems

HTS High-Throughput Satellite

HVAC Heating, ventilation and air conditioning

IBMS Intelligent Building Management System
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Abbreviation/acronym Description

ICTs Information and Communication Technologies

IEA International Energy Agency

IoT Internet of Things

ISWM Integrated Water Resource Management

IT Information Technology

ITS Intelligent Transport Systems

ITU International Telecommunication Union

ITU-T ITU Telecommunication Standardization Sector

LED Light-Emitting Diode

LEO Low Earth Orbit

M2M Machine-to- Machine

MFS Mobile Financial Services

MINAGRI Ministry of Agriculture and Animal Resources (Rwanda)

MIS Market Information System

MRC Mobile Remote Capture

MSS Mobile Satellite Service

NAFTA The North American Free Trade Agreement

NCWSC Nairobi City Water and Sewerage Company (Kenya)

NFC Near-Field Communication

NGO Non-Governmental Organisation

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

OGD Open Government Data

OpenMRS Open-source Medical Records System

P2P Peer-to-Peer

PAN Primary Account Number

PDA Personal Digital Assistant

PGD Patient Generated Data

R&D Research and Development

RECI Spanish Network of Smart Cities (Asociación Red Española de Ciudades 
Inteligentes)

RFID Radio-frequency Identification
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Abbreviation/acronym Description

RURA Rwanda Utilities Regulatory Authority

SC&C Smart Cities and Communities

SDGs Sustainable Development Goals

SFPUC San Francisco Public Utilities Commission

SIM Subscriber Identity Module

SSC Smart Sustainable City

TB Tuberculosis

TDAG Telecommunication Development Advisory Group

TEE Trusted Execution Environment

TRAC Treatment and Research AIDS Centre

UAE United Arab Emirates

VSAT Very Small Aperture Terminal

WSIS World Summit on the Information Society

WSN Wireless Sensor Network

WTDC World Telecommunication Development Conference
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 Mr Ashish Narayan (BDT Focal Point (ASP))
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Annex 2: Mandate and objectives of the Question
1) Statement of the situation or problem

All areas of society – culture, education, health, transport and trade – will depend for their development 
on the advances made through ICT systems and services in their activities. ICTs can play a key role in 
the protection of property and persons; smart management of motor vehicle traffic; saving electrical 
energy; measuring the effects of environmental pollution; improving agricultural yield; management 
of healthcare and education; management and control of drinking water supplies; and solving the 
problems facing cities and rural areas. This is the smart society.

Delivering the promise of the smart society relies on three technological pillars – connectivity, smart 
devices and software – and on sustainable development principles.

Connectivity encompasses and includes existing and traditional networks (mobile, broadband, 
and cable) as well as new technologies most often reliant on radio spectrum. Connectivity is a key 
enabler and component of machine-to-machine (M2M) and resulting applications and services such 
as e-government, traffic management and road safety.

Smart devices are the things that are connected that create smart societies. Cars, traffic lights and 
cameras, water pumps, electricity grids, home appliances, street lights and health monitors are all 
examples of things that need to become smart, connected devices so that they can deliver significant 
advancements in sustainability and economic and social developments. This is especially important 
in developing countries.

Software development connects and enables the first two pillars that, all working together, support 
new services that would never have been possible before. These new services are transforming 
everything from energy efficiency to environmental improvements, road safety, food and water safety, 
manufacturing and basic government services.

2) Question or issue for study

– Discussion of and assistance in raising awareness of methods of improving connectivity to 
support the smart society, including connectivity to support smart grids, smart cities and 
e-environment and e-health applications.

– Examination of best practices for fostering and enabling deployment and use of smart devices, 
including mobile devices, the importance of the application of such devices having been 
highlighted by BDT’s m-Powering Development initiative, launched at ITU TELECOM World 2012 
in Dubai, with an emphasis on successful examples from rural areas in developing countries.

– Survey of methods and examples of how software, both open-source and/or proprietary, enables 
connectivity of smart devices, thereby supporting smart services and smart societies. 

– Definition of a measurement and performance benchmark for quality-of-life indicators in smart 
cities, and possible regulation and communication mechanisms that can be followed for good 
urban governance.

– The experiences of developed countries that have built smart cities.

– Creation of a national ecosystem that will include all stakeholders involved in defining national 
road-safety policy.

– Definition of a regional cooperation and coordination framework in the area of intelligent 
transport on cross-border networks.

3) Expected output

The output expected from this Question will include:
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– Case studies on how to enable use of telecommunications and other means of connectivity, 
including M2M communications, and access to ICT applications to support sustainable 
development and foster smart societies in developing countries;

– Increasing awareness among relevant participants regarding the adoption of open-source 
strategies for enabling access to telecommunications, and studying the drivers for increasing the 
degree of preparedness to use and develop open-source software to support telecommunications 
in developing countries, as well as creating opportunities for cooperation between ITU members 
by reviewing successful partnerships;

– Analysis of factors affecting the efficient roll-out of connectivity to support ICT applications that 
enable e-government applications in smart cities and rural areas;

– Sharing of best practices in the use of ICT networks to enable road safety;

– Annual progress reports and detailed final report containing analysis, information and best 
practices, as well as any practical experience acquired in the areas of use of telecommunications 
and other means of enabling ICT applications and connecting devices for development of the 
smart society.

4) Timing

A preliminary report should be submitted to the study group in 2016. The studies should be concluded 
in 2017, by which time a final report will be submitted.

5) Proposers/sponsors

The Question was approved by WTDC-14, on the basis of Question 17-3/2 and proposals from the 
Asia-Pacific Telecommunity, Arab States, Member States of the African Telecommunications Union, 
the United States, Algérie Télécom Spa, Intervale (Russian Federation) and the A.S. Popov Odessa 
National Academy of Telecommunications (Ukraine).

6) Sources of input

– Progress on study of the Questions relevant to this issue in ITU-T and ITU-R study groups;

– Contributions from Member States, Sector Members, Associates other United Nations agencies, 
regional groups, and BDT coordinators;

– Progress of BDT initiatives with other United Nations organizations and the private sector on 
using ICT applications for development of the smart society;

– Progress on any other relevant activity carried out by the ITU General Secretariat or BDT.

7) Target audience – Who specifically will use the output

Relevant policy-makers, regulators and participants in the telecommunication/ICT and multimedia 
sectors.
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Table 1A: Target audience

Target audience Developed countries Developing countries*

Telecom policy-makers Yes Yes

Telecom regulators Yes Yes

Service providers/operators Yes Yes

Manufacturers (telecommunication/ICT 
equipment manufacturers, automobile 
industry, etc.)

Yes Yes

BDT programmes Yes Yes

* These include the least developed countries, small island developing states, landlocked developing countries and coun-
tries with economies in transition.

8) Proposed methods for the implementation of the results

In guidelines for implementing BDT regional initiatives.

9) Proposed methods of handling the Question or issue

Within Study Group 2.

10) Coordination and collaboration 

– The relevant BDT unit dealing with these issues;

– Relevant work in progress in the other two ITU Sectors.

11) BDT programme link

All BDT programmes are concerned by the Question as regards, in particular, aspects relating to 
information and communication infrastructure and technology development, ICT applications, 
enabling environment, digital inclusion and emergency telecommunications.

12) Other relevant information

To be identified later during the life of this new Question.
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Annex 3: Sample of case studies
Recommendations on the development of smart agriculture submitted by People’s Republic of 
China (Document 303/2)

This case study begins with the achievements of the development of smart agriculture and describes 
China’s experience in this regard. It also analyses the issues that China has encountered during the 
process and provides recommendations to address the issues.

1) Achievements of smart agriculture

Smart agriculture is a modern mode of development of agriculture by using technologies such as 
profound sensing, reliable transmission and big data analysis and by means of automatic production, 
optimized control, smart management, systematic logistics and E-trading, aiming at maximizing the 
efficiency of the use of agricultural resources, reduction of cost and energy consumption while 
minimizing impairments to the ecological environment and optimizing the overall system of agriculture.

With the progress of technologies, traditional agriculture in China is under migration to smart 
agriculture in an accelerated way. At the current stage, relying on the sophisticated technologies 
such as IoT. Innovations on multiple functions and intelligence have been promoted to facilitate the 
transformation of the achievements into products for agricultural production. The achievements of 
smart agriculture are reflected mainly in the following three areas:

• Intelligence in various areas of agricultural production

Remote control of agricultural production environment has been made possible with the video 
monitoring devices acquiring information of crops by making use of real time parameters of humidity, 
lighting and CO2 density collected by wireless sensors. As a result of digitization and integration, 
information would be uploaded real time to the smart management system through transmission 
networks. The system will control precisely the automatic on-off function of the different devices 
according to the objectives of various crops.

For instance, the pilot projects of water conservation for agricultural corridors in the municipalities 
of Beijing and Tianjin initiated in 2008. Thousands of water metering management system with the 
capability of remote billing for agricultural water use have been put into place. Consequently, 50 
per cent of water has been saved for each unit of land, lowering the cost of farmers on water use 
and reducing the waste of water tremendously. Pilot areas for water use have also been established 
in Xinjiang Autonomous Region and Henan province, which has greatly improved the efficiency of 
irrigation and water conservation. Provinces of Heilongjiang and Henan have monitored the growth 
of crops and soil and implemented precise application of pesticides and fertilizer as well as remote 
diagnosis by means of IoT.

• Circulation of agricultural products

With RFID, a tracking system for agricultural products has been set up in order to increase sharing 
and transparent management of the information concerning the whole process from production 
and processing to transportation and sale, contributing to branding and adding value to agricultural 
products.

For example, in Beijing and Lanzhou of Gansu province, an operational mode of integration of 
production, distribution center, transportation and direct marketing has been established, which 
ensures the quality and security of the products by a tracking system with surveillance and control 
over sites of production and transportation.

 
 

http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0303/en


57

املسألة 1/2: إقامة املجتمع الذكي: التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

• Guidance on crop production

By analyzing data on air, soil, growth of crops and climate, the system is conducive to the zoning of 
the industrial park, rational distribution of products, on-line diagnosis and treatment of crop diseases, 
scientific prediction and crop rotation.

North-west Agricultural and Forestry University of China has developed a big data platform of 
agriculture, monitoring comprehensively soil, quality of water, climate and disasters and analyzing on 
the relationship among all the elements, thus assessing the impact of ecological environment on crops.

2) Experience of smart agriculture development

Based on the development of smart agriculture in China, experience could be drawn from the 
following 3 points:

• Enhanced support from the government to promote smart agriculture

The development of smart agriculture is indispensable from the government support. In the Thirteenth 
Five-Year Plan of National Economy and Social Development launched by the state, promotion of 
information technology for agriculture and standardization have been mentioned many times. Smart 
agriculture has become a major orientation for the future. Driven by the national policy, efforts in this 
regard have been witnessed all over the country with relevant policies and financial support to the 
application of technologies of sensing, communication and computing to agriculture.

• Guided by the government, enterprises are given full play

Smart agriculture development in China has always involved the interaction between the government 
and businesses. At present, there are a huge number of IoT enterprises. Under the proper guidance 
of the government, these enterprises have been motivated, encouraging more businesses to get 
involved in the development of smart agriculture, for instance, both Zhengbang Group and Dabei 
Agricultural Group are typical high-tech companies of agriculture which have played a significant role 
in the expansion of smart agriculture.

• Strengthening R&D and building pilot zones for promotion

IoT of agriculture is the key to smart agriculture. China has been on the forefront in this field. With the 
concerted efforts from China Academy of Science, China Academy of Agricultural Science, University 
of Agriculture, Northwest University of Agriculture and Forestry, the important project of information 
technology application in agriculture has yielded remarkable results. As the number of pilot zones 
keeps increasing, the development of smart agriculture has been progressing steadily.

3) Current issues in relation to smart agriculture

China has accumulated some experience in the R&D and application of technologies of smart 
agriculture, playing a positive role to its further development. However, there are still problems to 
be addressed along the process.

First, poor information technology facilities. Regional gap, industry differences and shortage of fund 
constitute obstacles to the progress of agricultural information technology, resulting in poor level of 
digitization and intelligence, which can hardly satisfy the needs of smart agricultural production in 
terms of timeliness, precision and comprehensiveness of information.

Second, there’s a lack of unified technology standard for agricultural applications. The diverse 
sources and random structures of information have impeded agricultural production and its R&D. 
The normalization and standardization level could not meet the expectations of the standardized 
agricultural production for resources, nor the need of information for R&D.

Thirdly, farmers have inadequate knowledge of technology. The education level of farmers in China is 
generally low, therefore, they are not fully capable of applying and adopting information technology.
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Fourthly, the production scale in limited. In most parts of China, agriculture production is characterized 
by family operation, which is hard to achieve central management, rational production and on-demand 
plantation.

4) Recommendations for the development of smart agriculture

Based on the above-mentioned issues, the application of IoT and big data analysis to agriculture 
should be promoted in order to advance smart agriculture. Development mode of agriculture should 
be transformed rapidly and more pilot projects should be given priority in the areas of production and 
operation management, quality and security of products and supervision of agricultural resources 
and ecological environment.

• Tackling key technologies for smart agriculture

Dedicated sensors used for various agricultural applications should be developed to deal with the 
common problem of sensing nodes deployment in the IoT of agriculture. The application service 
system to satisfy the need of Chinese agriculture should be created, providing technical support to 
the system integration, mass production and application of IoT products.

Led by the relevant department, users, research organizations and higher institutions will be working 
together to develop the application standards of agricultural IoT, including the function, performance, 
interfaces of agricultural sensors and identification devices, data transmission protocol for agriculture 
information, analyzing and processing standard for the converged data from multiple sources and the 
standard of application and service.

• Laying a solid foundation for the application of smart agriculture

The government should play a leading role with regard to human resources, financial and material 
support. This will help to address not only the issue of agricultural production and income of farmers, 
but also the prosperity of future generations and national security, because government input is 
required in the infrastructure building, progress of information technology and education in the rural 
areas. All players will be encouraged to take part in the development of smart agriculture.

• Formulating policies and developing human resources

Policies for educating and training technical experts for agriculture should be developed by working 
together with relevant universities, research institutions and entities so as to improve the capability 
of innovation in rural areas. Incentive mechanism should be established to maintain and enlarge the 
team of expertise in order to meet the needs of agriculture. More efforts are expected to explore 
new technologies, modes of operation and platforms.

• Rationalizing structure and balancing development

Modern agriculture should be featured by the rational distribution of incubators, seeding parks, 
standardized production, processing facilities and logistic centers as well as balanced development. 
Smart agriculture involves many aspects, leading to problems of resources integration and sharing. To 
minimize repeated investment, the top layer structure should be designed in an optimal manner so 
as to facilitate the transformation, promotion and application of R&D results and achieve consistency 
and harmony in the development.

Recommendations on energy submitted by Republic of Haiti (Document 2/341)

1) Background

As energy is the backbone of any modern society, it must be at the heart of the “Smart City”. This 
means that control over its consumption, diversification in the ways use is made of “energy resources” 
available for the production of goods and services, minimization of the impacts caused by their use, 
and, in general, smart control over the global interrelations between the individual, energy and 
the environment (in the broadest sense) constitute the best indicators of quality of life within a 

http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0341/
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geographical space inhabited by a community of individuals sharing common interests – i.e. a “Smart 
City”.

Thus, the concept of “Smart City” cannot be dissociated from that of “Smart relations with Energy”. 
A city with a high “energy footprint” cannot be a smart city. And since it is the individual that drives 
consumption in a city, the “optimized functioning” of the “Individual-City-Energy” trinomial is essential 
if there is to be a smart city.

Pursuit of this Optimized Functioning is fundamental, as reflection generally focuses on “binomial 
relations”:

– The Individual and the City, or the Individual as the creator of cities;

– The individual and energy;

– The City and energy flows.

The key to the issue nevertheless resides in optimizing the trinomial interrelations between Individual-
City-Energy, for the following reasons:

a) The individual

Begins to realize that:

– Human (aggressive) activities are extremely liable to cause climate change;

– The pursuit of “comfort” impacts the physical space lived in;

– Concentration within cities (with the trend towards growth) offers opportunities but creates 
new difficulties in terms of the management and offer of services.

b) The city

As a nerve center comprising a functional and dynamic set of artificial and natural systems, the city is 
increasingly transforming into a place of intensive activities that is called upon to integrate everyone’s 
differing interests while at the same time facilitating the creation of wealth and avoiding poverty and 
exclusion.

The capacity to harmonise the available space, sophistication of the services on offer and quality of 
life are of no small importance, as the “competitiveness of the city” will be its “appeal”.

c) Energy relations

Energy Relations must take account of the fact that fossil fuels will inevitably run out, and of the 
“recent agreements” reached in Paris (COP 21).

Ensuring that the (virtuous) circle of interrelations in this trinomial is efficient is thus what will make 
the city a Smart City, as it is a question not only of mitigating the negative impacts on the environment 
(physical and social), but also of RETHINKING the ways resources are accessed, transport utilization 
(Logistics and Mobility in addition to infrastructure), waste management, the energy performance of 
buildings, and energy management in general (resources, supply logistics, utilization, etc.). One way of 
presenting the problem visually is to identify all issues constituting the challenges, stakes, weaknesses 
and opportunities to be tackled by society in order to build a smart city. This is illustrated in Figure 1A.
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Figure 1A: Energy relations in the Smart Society

2) Redefinition of the Smart City based on the energy approach

In view of what precedes, we must consider that the energy system of a smart city must be capable of:

1) Promoting the economic growth and development of the community;



61

املسألة 1/2: إقامة املجتمع الذكي: التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

2) Ensuring the sustainable protection of the environment by minimizing the impacts caused to 
the Environment;

3) Facilitating access to Energy and to Energy Security.

In the most general terms, it may be said that a smart city is one whose energy behaviour is in line 
with Goal 7 of the Sustainable Development Goals (SDGs): Ensure access to affordable, reliable, 
sustainable and modern energy for all.

The four dimensions of SDG 7 (affordability, reliability, sustainability and modernity) are different but 
not mutually exclusive, and they are adaptable to the imperatives of the Energy Trilemma: Energy 
Security – Energy Equity – Sustainable Environment:

– Energy Security: Efficient management of supply of primary energy from internal and external 
sources, reliability of energy infrastructure and capacity of energy providers to meet current 
and future demand;

– Energy Equity: Accessibility, including economic accessibility, of energy supply for the population;

– Sustainable Environment: Encompasses the enhancement of energy efficiency on both the offer 
and the demand side and the development of energy supply based on renewables and other 
low-carbon sources.

In consequence, appliances, structures, mechanisms and systems in a smart city must be designed to 
ensure that everyone has access to affordable, reliable, sustainable and modern services.

Associated energy parameters

The present analysis lays no claim to representing an exhaustive study of the various different aspects 
involved in configuring a smart urban space. The various aspects addressed nevertheless provide a 
sufficiently complete picture of the work to be carried out and action to be taken to ensure that:

1) The smart city’s energy configuration is based on sustainability;

2) The integration of Information and Communication Technologies (ICTs) in the energy architecture 
is smart and contributes to building sustainable infrastructures focused on the “overall wellbeing” 
of the individual.

Appliances, structures, mechanisms and systems

It may be said that the logic of a smart urban space (in the region of concern to us or elsewhere) is 
based principally on the following:

– Decentralized energy production: smart energy production spread over the entire territory. A 
“targeted” offer adapted to “local” needs and designed to reduce the associated costs. 

– Promotion and development of Smart Grids, and within this framework:

• Achievement of widespread use of Renewable Energies (on large and small scale);

• Development of isolated or interconnected mini- and/or micro-networks;

• Promotion of systematic measurement for both educational and civic responsibility purposes.

○ Promotion of Smart Metering: Improve the management of personalized energy 
consumption data for each user using smart meters.

○ Telemetric meters to improve understanding of and optimize consumption. Such 
systems make it easier to foresee and adapt consumption, thereby lowering costs for 
citizens and consequently reducing emissions.

– Promotion of Energy Efficiency: In the housing sector, the services sector, goods manufacturing;

• Enhanced energy performance of buildings;
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– The Smart Citizen: Enhance citizens’ knowledge regarding energy; Smart Citizens for a Smart 
City;

– Energy management. The choice was made to integrate renewable sources into the network, 
in order to enhance efficiency and reduce CO2 emissions.

– Promotion of Sustainable Logistics and Mobility;

• Strengthening of smart mobility to facilitate user mobility (on foot, bicycle, public or private 
transport);

• Improvement of collective transport systems (private or public);

• Promotion of electromobility;

• Creation of transport facilitation structures.

– Management of Greenhouse Gas Emissions.

3) Conclusion

This study of the energy-related parameters associated with development of the “smart city” may 
give rise to questions regarding the costs linked to such an approach, the possibilities of obtaining the 
funding required for it, and the availability of the requisite human capital. These are indeed fundamental 
questions, but even if unanswered they should neither prevent nor delay the development of such 
approaches. For there is no doubt that the way in which cities have evolved shows clearly that their 
viability depends on “global” society’s ability to make them functionally smart spaces – be the city 
Paris, Sidney, Barcelona, Bridgetown, Kingston or Port-au-Prince.

And since the same “needs typology” will prevail everywhere, regardless of where the individual 
comes from or resides, sooner or later the evolution of urban spaces will impose the smart city as 
the norm, and the smart use of energy resources as a strategy for (human) durability.

The first actions to be recommended to this end are those indicated in the four action lines described, 
and the appliances, structures and systems to be put in place are those also described.
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Annex 4: List of contributions and information documents
Reports

Web Received Source Title

2/REP/33 
(Rev.1)

2017-03-28 Rapporteur for Ques-
tion 1/2

Report of the Rapporteur Group meeting on Ques-
tion 1/2 (Geneva, Friday 7 April 2017, 09:00 - 12:00 
hours)

RGQ/REP/20 2017-01-19 Rapporteur for Ques-
tion 1/2

Report for the Rapporteur Group meeting on 
Question 1/2 (Geneva, Tuesday, 24 January 2017, 
09:30 -12:30 and 14:30 - 17:30 hours) 

2/REP/22 2016-09-26 Rapporteur for Ques-
tion 1/2

Report of the Rapporteur Group Meeting on 
Question 1/2 (Geneva, 30 September 2016, 09:00 
- 12:00 hours

RGQ/REP/10 2016-04-21 Rapporteur for Ques-
tion 1/2

Report of the Rapporteur Group meeting on Ques-
tion 1/2 (Geneva, Thursday, 21 April 2016, 09:30 
-12:30 and 14:30 - 17:30 hours)

2/REP/11 2015-09-11 Rapporteur for Ques-
tion 1/2

Report of the Rapporteur Group Meeting on 
Question 1/2 (Geneva, Friday 11 September 2015, 
09:00 - 12:00 hours)

RGQ/REP/1 2015-05-04 Rapporteur for Ques-
tion 1/2

Report of the Rapporteur Group Meeting on Ques-
tion 1/2 (Geneva, Monday, 4 May 2015, 09:30 
-12:30 and 14:30 - 17:30 hours)

2/REP/1 
Appendix

2014-09-22 Rapporteur for Ques-
tion 1/2

Report of the Rapporteur Group Meeting on Ques-
tion 1/2 (Geneva, Monday 22 September 2014, 
14:30 - 17:30 hours)

Question 1/2 contributions for Rapporteur Group and Study Group meetings

Web Received Source Title

2/466 
+Ann.1

2017-03-23 Argentine Republic Pursuing UN Sustainable Development Goals 
through IoT for irrigation systems

2/465 2017-03-23 Argentine Republic Tiflocelulares – Access to the library Tiflolibros for 
people with visual impairment through cellular 
devices

2/457 
(Rev.1)

2017-03-21 Korea (Republic of) Topics for the study of Question 1/2 for the next 
study period

2/450 2017-03-09 Iran University of Sci-
ence & Technology

Smart e-Government in Iran (v0.8)

2/438 2017-01-24 Rapporteur for Ques-
tion 1/2

Report of the Rapporteur Group meeting on Ques-
tion 1/2, Geneva, 24 January 2017

2/430 2017-02-17 China (People’s Repub-
lic of)

Big data-based research on the development of 
intelligent credit investigation industry

2/429 2017-02-17 China (People’s Repub-
lic of)

Case study on municipal-level Internet public legal 
service platform

2/427 2017-02-17 Intervale (Russian 
Federation)

Definition of terms that use the word “smart”

http://www.itu.int/md/D14-SG02-R-0033/en
https://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-R-0020/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-R-0022/en
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-R-0010
http://www.itu.int/md/D14-SG02-R-0011/
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-R-0001/
http://www.itu.int/md/D14-SG02-R-0001/
http://www.itu.int/md/D14-SG02-R-0001/
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0466
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0465
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0457
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0450
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0438
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0430
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0429
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0427
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Web Received Source Title

2/413 
[OR]

2017-02-16 Rapporteur for Ques-
tion 1/2

Final Report for Question 1/2

2/412 2017-02-15 Rwanda (Republic of) ICTs for the Nation’s transformation into a Smart 
Society

2/408 2017-02-06 Spain The smart cities ecosystem in Spain: A successful 
model to be continued

RGQ/241 2017-01-06 AT&T, Inc. Proposed additional information for inclusion in 
Chapter 4 of the Draft Final Report for Question 
1/2

RGQ/224 2016-12-02 Palestine(*) One-stop shop for government and private 
services

RGQ/221 2016-11-28 Senegal (Republic of) Overview of the Digital Senegal 2025 (Sénégal 
Numérique 2025) Strategy validated and adopted 
in 2016

RGQ/220 2016-12-02 Senegal (Republic of) The C, Ku and Ka bands as alternative solutions for 
an effective universal service and other vital uses 
in developing countries

RGQ/212 2016-11-24 Rwanda (Republic of) Use of ICTs for agricultural development in Rwanda

RGQ/208 
[OR]

2016-11-17 Rapporteur for Ques-
tion 1/2

Draft Final Report for Question 1/2

RGQ/204 2016-11-14 Norway Creating a metric for cyber security culture

RGQ/200 2016-11-02 Intervale (Russian 
Federation)

Use of mobile applications for the advancement of 
digital financial services in postal networks

RGQ/194 2016-10-27 China (People’s Repub-
lic of)

Telecommunication equipment building and pipe-
line planning for industrial parks

RGQ/193 2016-10-27 Inmarsat plc The role of satellite connectivity in facilitating 
smart societies and the Internet of Things

RGQ/192 2016-10-27 Iran University of Sci-
ence and Technology, 
Iran (Islamic Republic 
of)

Smart Traffic Management in Iran

2/378 2016-09-14 AT&T Supportive Policy for the Development of the 
Internet of Things and the Smart Society 

2/374 2016-09-14 Intel Corporation Women’s health wearable for the developing 
world

2/373 2016-09-13 Inter-American Tele-
communication 
Commission

CITEL PCC.I “Recommendation to Incentivize 
Greater Adoption of IoT/M2M Services in the 
CITEL Member States”

2/359 2016-09-13 Korea (Republic of) Draft Text for Chapter 2 (section 2.1.1, 2.1.2) and 
Chapter 4 of the Final Report

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0413
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0412
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0408
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0241/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0224/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0221/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0220/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0212/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0208/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0204/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0200/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0194/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0193/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0192/en
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0378
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0374
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0373/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0359/en
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Web Received Source Title

2/352 2016-09-07 Intel Corporation 
(United States of 
America)

Importance of 5G for Developing Countries

2/345 2016-08-31 China (People’s Repub-
lic of)

The experience of agricultural product traceability 
system with QR code and IT technology in Hainan 
Province

2/341 2016-08-17 Haiti (Republic of) Prise en compte de l’offre satellitaire comme alter-
native de développement du Service Universel et 
d’autres services orientés développement

2/338 
(Rev.1) 
[OR]

2016-08-12 Rapporteur for Ques-
tion 1/2

Draft Final Report for Question 1 /2

2/337 2016-08-11 Kenya (Republic of) Transforming Public Service Delivery through cre-
ation of Huduma Centres in Kenya

2/303 2016-08-04 China (People’s Repub-
lic of)

Recommendations on the development of smart 
agriculture

2/302 2016-08-04 China (People’s Repub-
lic of)

Proposal on establishing the smart energy 
mechanism

2/301 2016-08-04 China (People’s Repub-
lic of)

The research on the application of IoT in agriculture

2/300 2016-08-04 China (People’s Repub-
lic of)

Telecommunication equipment building and pipe-
line planning for industrial parks

2/299 
Rev.1

2016-08-04 China (People’s Repub-
lic of)

Building smart cities in Central and Western China 
with experiences gained in Jiuquan municipality as 
an example

2/298 2016-08-04 China (People’s Repub-
lic of)

Comprehensive mobile coverage solutions for 
high-rise residential buildings

2/297 2016-08-04 China (People’s Repub-
lic of)

The application of ICTs in the industrial and manu-
facturing sector and the development trends

2/290 2016-08-02 Intervale (Russian 
Federation)

Use of mobile applications for the advancement of 
digital financial services in postal networks

2/286 2016-08-04 Senegal (Republic of) Prise en compte de l’offre satellitaire comme alter-
native de développement du Service Universel et 
d’autres services orientés développement

2/257 2016-04-21 Rapporteur for Ques-
tion 1/2

Report of the Rapporteur Group Meeting on Ques-
tion 1/2, Geneva, 21 April 2016

RGQ/157 2016-04-05 Rapporteur for Ques-
tion 1/2

Initial draft of the Final Report on Question 1/2

RGQ/135 2016-04-01 Telecommunication 
Development Sector

ITU-D Study Groups Cocreation Challenge and 
Methodology

RGQ/128 2016-03-22 Intel Corporation Draft Text for Subchapter 3.2

hhttp://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0352/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0345/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0341/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0338/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0337/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0303/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0302/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0301/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0300/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0299/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0298/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0297/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0290/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0286/en
hhttp://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0257/en
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0157
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0135
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0128
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Web Received Source Title

RGQ/127 2016-03-23 China International 
Telecommunication 
Construction Corpora-
tion

Proposed mechanisms for information manage-
ment and sharing in smart society

RGQ/114 2016-03-04 Telecom Regulatory 
Authority of India (TRAI)

The role of Information and Communication Tech-
nology (ICT) in the realization of smart societies in 
developing countries

2/246 2015-08-27 ARM Holdings The Smart City: City of Portland

2/243 2015-08-27 Iridium Communica-
tions Inc.

Applications of satellite based machine-to-ma-
chine technologies in early warning systems

2/232 2015-08-25 Korea (Republic of) Smart and sustainable society for developing 
countries

2/223 2015-08-27 ARM Holdings The benefits of smart chip technology for the 
advancement of smart societies in developing 
countries

2/221 2015-08-12 Telefon AB - LM Ericsson Evolution in mobile broadband networks, for its 
consideration in the reports

2/211 
+Ann.1-2

2015-08-04 Institute of Electrical 
and Electronics Engi-
neers, Inc.

IEEE Smart Cities Activities - Overview

2/207 
(Rev.1)

2015-08-01 Democratic Republic of 
the Congo

Regulatory aspects of mobile applications and 
services

2/206 2015-07-31 Intel Corporation ICT in Education - Smart Learning

2/205 2015-08-31 Rwanda (Republic of) ICT for development vision in Rwanda

2/204 2015-07-29 Democratic Republic of 
the Congo

Section 3.6: Les réseaux de transport intelli-
gents et la sécurité routière (domestique et 
transfrontalière)

2/193 2015-07-24 Kenya (Republic of) The scope of a smart society

2/192 2015-07-24 G3ict Evolution of accessibility features available on 
mobile devices as presented at the M-Enabling 
Summit 2015 in Washington, DC

2/189 2015-07-24 Kenya (Republic of) Adoption of ATM Water Dispenser Machines

2/188 2015-07-24 China (People’s Repub-
lic of)

Introduction to the Internet+ Agriculture develop-
ment in China

2/187 
(Rev.1)

2015-07-24 China (People’s Repub-
lic of)

Smart environment

2/186 
(Rev.1)

2015-07-24 China (People’s Repub-
lic of)

Proposed mechanisms for information manage-
ment and sharing in smart society

2/185 2015-07-24 China (People’s Repub-
lic of)

Exploring the inclusion of smart city associated 
sectors in decision-making models and policies

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0127
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0114/en
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0246
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0243
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0232
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0223
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0221
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0211
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0207
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0206
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0205
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0204
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0193
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0192
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0189
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0188
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0187
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0186
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0185
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Web Received Source Title

2/184 2015-07-24 China (People’s Repub-
lic of)

Intelligent visual sensor networks

2/183 2015-07-24 China (People’s Repub-
lic of)

Active RFID and GIS-based integrated manage-
ment systems

2/182 2015-07-24 China (People’s Repub-
lic of)

Smart environmental resource management - 
Water, wastes and environment

2/180 2015-07-24 China (People’s Repub-
lic of)

Smart transport - Providing reliable road infrastruc-
ture for the development of a smart society

2/176 
+Ann.1

2015-07-22 Intervale (Russian 
Federation) , Odessa 
National Academy of 
Telecommunications 
n.a. A.S. Popov

Strategic, regulatory and technical aspects of 
developing the mobile payment business

2/173 2015-07-23 China (People’s Repub-
lic of)

Full lifecycle methods of dumb resource manage-
ment, planning and design

2/172 2015-07-23 China (People’s Repub-
lic of)

Discussion on the design of the IPv6 network-based 
high definition video monitoring application

2/171 2015-07-23 China (People’s Repub-
lic of)

Best Practice for the Smart City - The City and social 
sustainable development

2/149 2015-06-29 BDT Focal Point for 
Question 1/1

ITU GSR15 discussion papers and best practice 
guidelines

2/142 2015-05-12 Rapporteur for Ques-
tion 1/2

Table of Contents for the final Report on Question 
1/2

2/133 2015-05-08 Rapporteur for Ques-
tion 1/2

Report of the Rapporteur Group Meeting on Ques-
tion 1/2, Geneva, 4 May 2015

RGQ/97 2015-11-09 ITU-T Study Group 20 Liaison Statement from ITU-T SG20 to ITU-D SG1 
and 2 on new ITU-T SG20

RGQ/69 2015-04-14 Iridium Communica-
tions Inc.

The role of satellite-based Machine to Machine 
(M2M) technology in the realization of smart soci-
eties in developing countries

RGQ/62 2015-04-13 Korea (Republic of) Change of draft table of contents of the final report 
in order to include sustainability and openness in 
exploring Question 1/2

RGQ/57 2015-04-01 Intel Corporation Reflection of “ICT in education” Chapter in Ques-
tion 1/2

RGQ/41 
+Ann.1

2015-03-11 ITU-T Focus Group on 
SSC

Liaison Statement from ITU-T FG on SSC on the 
new ITU-D Study Question on smart society and 
activities of the Focus Group on Smart Sustainable 
Cities

RGQ/27 2015-02-21 Intervale (Russian 
Federation)

Mobile payments: Problems and prospects

RGQ/5 2014-12-15 Rapporteur for Ques-
tion 1/2

Draft work plan for Question 1/2

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0184
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0183
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0182
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0180
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0176
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0173
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0172
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0171
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0149
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0142
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0133
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0097
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0069
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0062
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0057
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0041
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0027
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0005
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Web Received Source Title

2/98 2014-09-12 BDT Focal Point for 
Question 1/2

Smart Society: Need for policy and regulatory facil-
itation by ICT sector

2/89 2014-09-09 General Secretariat WSIS Stocktaking: Success stories

2/87 2014-09-08 General Secretariat Report on WSIS Stocktaking 2014

2/84 2014-09-08 Kenya (Republic of) Proposal for initial work plan for Question 1/2

2/80 2014-09-04 ARM Holdings The role of Machine to Machine (M2M) tech-
nology in the development of smart, connected 
societies

2/77 2014-09-02 Symantec Corporation Cyber-security’s role and best practices to ensure 
Smart Cities’ service continuity and resilience

2/76 2014-09-01 Egypt (Arab Republic of) Smart water management opportunities for the 
Arab Region

2/74 2014-08-29 China (People’s Repub-
lic of)

China smart city development and smart practice 
in Nanjing

2/73 2014-08-29 China (People’s Repub-
lic of)

Discussion on the combination of wireless network 
site planning of smart cities with city planning

2/72 2014-08-29 China (People’s Repub-
lic of)

Research progress on smart city planning methods

2/71 2014-08-29 China (People’s Repub-
lic of)

Safe city networking model and new technology 
deliberation

2/70 2014-08-29 China (People’s Repub-
lic of)

The city intelligent transportation system which is 
based on the technology of video analysis

2/68 2014-08-29 China (People’s Repub-
lic of)

The current construction and development status 
of smart industrial park in China

2/66 2014-08-29 China (People’s Repub-
lic of)

Research of city information integration platform 
based on integrated GIS

2/62 2014-08-28 China (People’s Repub-
lic of)

Proposal mechanisms for information sharing of 
smart city

2/61 2014-08-28 China (People’s Repub-
lic of)

Proposed mechanisms for open operation of 
smart city

2/60 2014-08-28 China (People’s Repub-
lic of)

Progress of ITU-T Focus Group on Smart Sustain-
able Cities (FG-SSC)

2/59 2014-08-28 China (People’s Repub-
lic of)

Analysis of ICT application in China’s manufactur-
ing industry

2/58 2014-08-28 China (People’s Repub-
lic of)

The experience of information system for food 
quality and safety traceability in China

2/57 2014-08-28 China (People’s Repub-
lic of)

China telecom’s smart cities development experi-
ence introduction

2/56 2014-08-28 China (People’s Repub-
lic of)

Chinese smart cities development introduction 
and some suggestions for Question 1/2

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0098
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0089
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0087
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0084
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0080
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0077
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0076
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0074
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0073
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0072
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0071
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0070
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0068
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0066
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0062
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0061
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0060
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0059
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0058
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0057
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0056
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Web Received Source Title

2/29 2014-08-04 Telecommunication 
Standardization Bureau

Working Groups deliverables of the FG SSC and 
planned approval date

2/28 2014-08-04 Telecommunication 
Standardization Bureau

Summary of the fifth meeting of the Focus Group 
on Smart Sustainable Cities (FG-SSC)

2/27 
+Ann.1

2014-08-04 Telecommunication 
Standardization Bureau

Overview and next steps of Focus Group on Smart 
Sustainable Cities (FG SSC)

2/26 2014-08-04 Telecommunication 
Standardization Bureau

Agreed definition of a Smart Sustainable City

Contributions for QAll for Rapporteur Group and Study Group meetings

Web Received Source Title

2/453 
+Ann.1

2017-03-17 Telecommunication 
Development Bureau

Feedback received through the survey on ITU-D 
Study Group Questions, Procedures, and Proposals 
on Future Activities

2/452 2017-03-17 Telecommunication 
Development Bureau

Innovation activities in ITU-D

2/451 2017-03-15 Russian Federation Proposals for the revision and rearrangement of 
ITU-D Study Groups 1 and 2' Study Questions

2/448 
+Ann.1-2

2017-03-09 Rapporteur for Question 
9/2

Analysis of feedback received through the global 
survey on the work of ITU-D study groups

2/436 2017-02-22 Vice-Chairman, ITU-D 
Study Group 2, and 
Co-Rapporteur for Ques-
tion 8/2

Study Groups, study Questions, and working 
method for WTDC-17

2/424 2017-02-17 Côte d’Ivoire (Republic 
of)

Draft texts for the revision of the study Questions 
and new Questions for the period 2018-2021

2/423 2017-02-17 Côte d’Ivoire (Republic 
of)

Proposal for new Question on Internet of Things 
for the study period 2018-2021

2/355 2016-09-07 Telecommunication 
Development Bureau

Update on innovation activities to ITU-D Study 
Groups

2/320 2016-08-05 General Secretariat WSIS Stocktaking 2014-2016 Regional Reports of 
ICT Projects and Activities

2/319 2016-08-05 General Secretariat WSIS Prizes 2016-2017

2/318 2016-08-05 General Secretariat WSIS Stocktaking 2016-2017

2/312 2016-08-04 General Secretariat WSIS Action Line Roadmaps C2, C5 and C6

2/311 2016-08-04 General Secretariat ITU’s Contribution to the Implementation of the 
WSIS Outcomes 2016

2/309 2016-08-04 General Secretariat WSIS Forum 2016 and SDG Matrix

2/308 2016-08-04 General Secretariat WSIS Action Lines Supporting Implementation of 
the SDGs

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0029
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0028
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0027
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0026
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0453
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0452
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0451
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0448
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0436
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0424
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0423
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0355
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0320
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0319
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0318
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0312
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0311
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0309
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0308
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Web Received Source Title

2/307 2016-08-04 General Secretariat WSIS Forum 2016: High Level Track Outcomes and 
Executive Brief

2/306 2016-08-04 General Secretariat WSIS Forum 2016 Outcome Document - Forum 
Track

2/305 2016-08-04 General Secretariat WSIS Forum 2017 - Open Consultation Process

2/274¶ 2016-06-24 Chairman, ITU-D Study 
Group 2

Compendium of Draft Outlines for expected out-
puts to be produced by ITU-D Study Group 2 
Questions (September 2016)

RGQ/124 2016-03-18 BDT Focal Point for Ques-
tion 8/1 and Resolution 9

Outcomes of RA-15,WRC-15 and CPM19-1 related 
to ITU-D

RGQ/107 2016-02-18 Kazakhstan (Republic of) Contribution from Kazakhstan to Questions 1/1, 
2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1 and 5/2

2/249 2015-09-24 Telecommunication 
Development Bureau

Final list of participants to the second meeting of 
ITU-D Study Group 2, Geneva, 7 - 11 September 
2015

2/247 2015-08-28 Telecommunication 
Development Bureau

List of information documents

2/229 2015-08-25 Telecommunication 
Development Bureau

ITU-D Study Groups Innovation Update

2/213 2015-08-07 Telecommunication 
Development Bureau

1st ITU-D Academia Network Meeting

2/190 2015-07-24 General Secretariat WSIS Forum 2015: High level policy statements, 
Outcome document, Reports on WSIS Stocktaking

2/150 2015-07-06 Uganda (Republic of) Increasing women’s participation in ITU Study 
Groups’ work

2/149 2015-06-29 BDT Focal Point for Ques-
tion 1/1

ITU GSR15 discussion papers and best practice 
guidelines

2/101 
Rev.1

2014-09-29 Chairman, ITU-D Study 
Group 2

Final list of participants for the First Meeting of 
ITU-D Study Group 2, Geneva, 22-26 September 
2014

2/100 
Rev.1

2014-09-24 Chairman, ITU-D Study 
Group 2

Appointed Rapporteurs and Vice-Rapporteurs of 
ITU-D Study Group 2 Questions for the 2014-2018 
period

2/99 2014-09-19 Intel Corporation New Question for ITU-D Study Group 1 (2014-
2018): Assistance to developing countries for the 
implementation of ICT programs in education

2/97 2014-09-11 Telecommunication 
Development Bureau

List of information documents

2/96 2014-09-15 Chairman, ITU-D Study 
Group 2

Establishment of working parties for ITU-D Study 
Group 2

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0307
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0306
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0305
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0274
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0124
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0107
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0249
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0247
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0229
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0213
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0190
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0150
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0149
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0101
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0100
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0099
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0097
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0096
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Web Received Source Title

2/95 2014-09-11 Telecommunication 
Development Bureau

ITU Workshop on Digital financial services and 
financial inclusion, and First Meeting of Focus 
Group Digital Financial Services: 4-5 December 
2014, ITU, Geneva

2/92 2014-09-09 General Secretariat WSIS Action Lines Executive Summaries (Achieve-
ments, Challenges and Recommendations)

2/88 2014-09-09 General Secretariat WSIS+10 High level event: High level policy state-
ments, Forum track outcome document, reports

2/86 2014-09-08 General Secretariat WSIS+10 High level event: Outcome documents

2/51 2014-08-23 Nepal (Republic of) Need for developing detailed table of contents for 
each Question under both the ITU-D Study Groups 
at the beginning

2/5 
(Rev.1-2)

2014-09-08 Telecommunication 
Development Bureau

Candidates for Rapporteurs and Vice-Rapporteurs 
of ITU-D Study Group 1 and 2 study Questions for 
the 2014-2018 period

2/4 2014-09-01 Telecommunication 
Development Bureau

List of WTDC Resolutions and ITU-D Recommen-
dations relevant to the work of the ITU-D Study 
Groups

2/2 
+Ann.1

2014-08-20 Telecommunication 
Development Bureau

Resolution 2 (Rev. Dubai, 2014): Establishment of 
study groups + Full text of all ITU-D Study Group 1 
and 2 Questions in Annex 1

2/1 2014-08-20 Telecommunication 
Development Bureau

Resolution 1 (Rev. Dubai, 2014): Rules of proce-
dure of the ITU Telecommunication Development 
Sector

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0095
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0092
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0088
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0086
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0051
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0005
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0004
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0002
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0001
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Annex 5: List of liaison statements
Liaison statements for Question 1/2

Web Received Source Title

2/TD/9 2017-03-29 ITU-T Focus Group on 
Digital Financial Services 
(FG DFS)

Liaison Statement from ITU-T FG DFS to ITU-D SG2 
Question 1/2 on collaboration

2/339 2016-08-19 ITU-T Study Group 20 Liaison Statement from ITU-T SG20 to ITU-D SG2 
Q1/2 on collaboration with ITU-D SG2 Q1/2

2/272 2016-05-18 ITU-T Study Group 5 Liaison statement from ITU-T Study Group 5 to 
ITU-D Study 1 and 2 on updates on ITU-T SG 5 activ-
ities relevant to ITU-D study groups

RGQ/97 2015-11-09 ITU-T Study Group 20 Liaison Statement from ITU-T SG20 to ITU-D SG1 
and 2 on new ITU-T SG20

2/157 2015-07-04 ITU-T Study Group 15 Liaison Statement from ITU-T SG15 to ITU-D SGs on 
ITU-T SG15 OTNT standardization work plan

2/144 2015-05-19 ITU-T Focus Group on 
SSC

Liaison Statement from ITU-T FG-SSC to ITU-D SGs 
on Final deliverables of the Focus Group on Smart 
Sustainable Cities (FG-SSC) and proposal of a new 
Study Group 

RGQ/41 
+Ann.1

2015-03-11 ITU-T Focus Group on 
SSC

Liaison Statement from ITU-T FG on SSC on the new 
ITU-D Study Question on smart society and activi-
ties of the Focus Group on Smart Sustainable Cities

RGQ/33 2015-03-03 ITU-T Study Group 5 Liaison Statement from ITU-T Study Group 5 to 
ITU-D Study Group 2 on the Executive Summary of 
the ITU-T Study Group 5 Meeting

RGQ/3 
(Rev.1)

2014-11-18 ITU-T Focus Group on 
SSC

Liaison Statement from ITU-T Focus Group on 
Smart Sustainable Cities (FG-SSC) on Activities of 
the Focus Group on Smart Sustainable Cities

2/24 2014-06-26 ITU-T Focus Group on 
SSC

Liaison Statement from the ITU-T FG on Smart Sus-
tainable Cities (FG-SSC) to ITU-D SG1 and SG2 on 
Activities of the Focus Group on Smart Sustainable 
Cities

Liaison statements for all ITU-D Study Group 2 Questions

Web Received Source Title

2/403 2017-01-31 ITU-T Study Group 12 Liaison Statement from ITU-T SG12 to 
ITU-D SG1 and SG2 on operational plan for 
implementation of WTSA-16 Resolution 95 
(Hammamet, 2016)

RGQ/199 2016-10-31 ITU-T Study Group 15 Liaison Statement from ITU-T SG15 to ITU-D 
Study Groups 1 and 2 on the latest version of 
the Access Network Transport (ANT), Smart 
Grid and Home Network Transport (HNT) 
Standards Overviews and Work Plans

https://www.itu.int/md/D14-SG02-170403-TD-0009/
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0339
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0272
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0097
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0157
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0144
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0041
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0033
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0003
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0024
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0403
http://web.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0199/en
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Web Received Source Title

2/371 2016-09-13 Inter Sector Rapporteur 
Group

Liaison Statement from Inter Sector Rappor-
teur Group to ITU-D SG2 on requirements for 
the application of the UNCRPD for media ser-
vices for all

2/288 2016-07-29 TSAG Liaison Statement from TSAG to ITU-D Study 
Groups on ITU inter-sector coordination

2/281 2016-06-28 ITU-T Study Group 12 Liaison Statement from ITU-T SG12 to ITU-D 
SG1 and SG2 on revised definition of Quality 
of Experience (QoE) and new terms in Rec. 
P.10/G.100

2/280 2016-06-28 ITU-T Study Group 12 Liaison Statement from ITU-T SG12 to ITU-D 
SG1 and SG2 on ITU inter-Sector coordination 
(reply to TSAG LS17)

RGQ/117 2016-03-07 ITU-T Study Group 15 Liaison statement from ITU-T SG15 to ITU-D 
SG1 and 2 on the latest version of the Access 
Network Transport (ANT), Smart Grid and 
Home Network Transport (HNT) Standards 
Overviews and Work Plans

RGQ/111 2016-03-03 ITU-T Study Group 15 Liaison statement from ITU-T Study Group 15 
to ITU-D SG 1 and 2 on ITU-T SG15 OTNT stan-
dardization work plan

RGQ/110 2016-03-03 ITU-T Study Group 15 Liaison statement from ITU-T Study Group 15 
to ITU-D SG 1 and 2 on new technical clas-
sification and numbering of ITU-T L-Series 
Recommendations

RGQ/103 2016-02-08 TSAG Liaison statement from TSAG to ITU-D 
study groups 1 and 2 on ITU inter-Sector 
coordination

RGQ/94 2015-11-18 ITU-R Study Group 
Department

Liaison statement from ITU-R Study Group 
Department to ITU-D SG 1 and 2 on Resolu-
tions approved at the Radiocommunication 
Assembly (RA-15)

RGQ/82 2015-09-29 Asia-Pacific Telecom-
munity (APT)

Liaison statement from the APT Standardiza-
tion Program Forum (ASTAP) to ITU-D Study 
Group 1 and 2 on NGN activities

2/230 2015-08-24 ITU-T JCA-AHF Liaison Statement from ITU-T JCA-AHF, Chair-
man to ITU-D SGs on Draft meeting report of 
Joint Coordination Activity on Accessibility 
and Human Factors (JCA-AHF) in Geneva on 
17 June 2015

2/158 2015-07-10 ITU-T Study Group 15 Liaison Statement from ITU-T SG15 to ITU-D 
SGs on the latest versions of the Access Net-
work Transport (ANT), Smart Grid and Home 
Network Transport (HNT) Standards Over-
views and Work Plans

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0371
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0288
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0281
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0280
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0117
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0111
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0110
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0103
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0094
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0082
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0230
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0158
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Web Received Source Title

2/157 2015-07-04 ITU-T Study Group 15 Liaison Statement from ITU-T SG15 to ITU-D 
SGs on ITU-T SG15 OTNT standardization 
work plan

2/148 2015-07-12 TSAG Liaison Statement from TSAG to ITU-D Study 
Groups on ITU inter-sector coordination

2/144 2015-05-19 ITU-T Focus Group on 
SSC

Liaison Statement from ITU-T FG-SSC to ITU-D 
SGs on Final deliverables of the Focus Group 
on Smart Sustainable Cities (FG-SSC) and pro-
posal of a new Study Group 

2/143 2015-05-12 ITU-T Study Group 13 Liaison Statement from ITU-T SG13 to ITU-D 
SGs on Development of the Roadmap on IMT

2/129 2015-04-30 ITU-T Study Group 11 Liaison Statement from ITU-T SG11 to ITU-D 
Study Groups on the progress on standardiza-
tion work to combat Counterfeit ICT devices

2/128 2015-04-29 ITU-T Study Group 16 Liaison Statement from ITU-T SG16 to ITU-D 
SGs on ITU-D SG1 and SG2 Questions of inter-
est to ITU-T Study Groups

2/127 2015-04-29 ITU-T Focus Group 
on Digital Financial 
Services

Liaison Statement from ITU-T Focus Group on 
Digital Financial Services (DFS) to ITU-D Study 
Groups on BDT’s work on ITU m-Powering 
Development

2/126 2015-04-29 ITU-T Focus Group 
on Digital Financial 
Services

Liaison Statement from ITU-T Focus Group on 
Digital Financial Services (DFS) to ITU-D Study 
Groups concerning its work

RGQ/34 2015-03-03 ITU-T Study Group 16 Liaison Statement from ITU-T SG16 to ITU-D 
SGs on ITU-D SG1 and SG2 Questions of inter-
est to ITU-T Study Groups

RGQ/20 2015-02-10 ITU-R Study Groups - 
Working Party 5D

Liaison Statement from ITU Radiocommuni-
cation Study Groups WP5D to ITU-D Study 
Groups concerning the Handbook on “Global 
Trends in IMT”

RGQ/19 2015-02-10 ITU-R Study Groups - 
Working Party 5D

Liaison Statement from ITU Radiocommuni-
cation Study Groups WP5D to ITU-D Study 
Groups concerning the Handbook on “Global 
Trends in IMT”

RGQ/16 2015-01-23 ITU-T FG DFS Liaison Statement from ITU-T Focus Group on 
Digital Financial Services (DFS) to ITU-D Study 
Groups on BDT’s work on ITU m-Powering 
Development

RGQ/15 2015-01-22 ITU-T FG DFS Liaison Statement from ITU-T Focus Group on 
Digital Financial Services (DFS) to ITU-D Study 
Groups concerning its work

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0157
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0148
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0144
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0143
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0129
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0128
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0127
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0126
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0034
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0020
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0019
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0016
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0015
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Web Received Source Title

2/22 2014-05-23 ITU-T JCA-AHF Liaison Statement from ITU-T Joint Coordi-
nation Activity on Accessibility and Human 
Factors (JCA-AHF) on Assistive Listening 
Devices (ALD) and the allocation of Mobile 
Phone Services in the 2.3-2.4 GHz band

2/19 2014-03-10 ITU-T Study Group 11 Liaison Statement from ITU-T Study Group 11 
to ITU-D SG1 and SG2 on Request for status 
update from GSMA and ITU on proposed 
studies on the issue of mobile theft, grey 
market and counterfeit devices

2/18 
(Rev.1)

2014-03-10 ITU-T Study Group 11 Liaison Statement from ITU-T Study Group 11 
to ITU-D SG1 and SG2 on Technical report on 
counterfeit equipment

2/16 2014-02-10 ITU-T Focus Group on 
Innovation

Liaison Statement from the ITU-T FG on 
Innovation to ITU-D SG1 and SG2 on New 
Standardization Activities for ITU-T study 
groups and ICT Innovation Panel

2/9 2013-10-22 ITU-T Focus Group on 
Innovation

Liaison Statement from the ITU-T FG on Inno-
vation to ITU-D SG1 and SG2 on inputs on ICT 
innovation panel

_______________

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0022
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0019
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0018
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0016
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0009
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