
itunews

Issue N
o

. xx/2016

N
o

. 3
/2

01
7

كيف تعجِّل تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 
بتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة

http://www.itu.int/ar/itunews/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/ar/itunews/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/default.aspx


www.LStelcom.com
Reserve your place now!
www.spectrum-summit.com

Spectrum is infrastructure
 Keynote: Rupert Pearce, Chairman, ESOA, CEO, Inmarsat plc 

 

Challenges of network deployment and future spectrum access for 5G
 Moderation: Saul Friedner, Associate Director Spectrum Services, LS telcom AG

 Confirmed speakers include:       Didier Chauveau, Deputy Director Spectrum Planning and International, ANFR

                Dr. Joe Butler, Director for Telecoms, UK Government

                Dr. Guillaume Lebrun, Director of Spectrum and Technology Policy, QUALCOMM

                Ulrich Rehfuess, Head of Spectrum Policy, Nokia

                Dr. Howard Benn, Head of Standards and Industrial Affairs, Samsung Electronics
                R&D Institute

Internet of Things: technology, regulation and spectrum
 Moderation: Martin Sims, Managing Director, PolicyTracker

 Confirmed speakers include:       Dr. Simon Dunkley, European Regulatory Director, Silver Spring Networks Ltd

                Thomas Schmidt, Regulatory Affairs and Spectrum Manager, SIGFOX

                Dr. Steve Methley, MBA, Director, Quotient Associates Limited

DTT of the future – more or less?
 Moderation: Richard Womersley, Director Spectrum Services, LS telcom

 Confirmed speakers include:       Chris Vinall, Customer Solutions Architect, Cisco

                Alex Buchan, Head of Wireless Technologies, DTG

                Helen Charles, Senior Policy Adviser, BBC

                Miguel Jácome Henriques, Head of Licensing Division, ANACOM

Don’t miss our Post-Summit Workshops on July 06th!

(Please note: Agenda and speakers are subject to change)

In Association with

Bespoke training courses
in spectrum policy, telecoms
and broadcasting

PolicyTracker

Topics 
■ Making the most of the digital dividend
■ Introduction to spectrum management
■ Understanding modern spectrum policy
■ Preparing for spectrum auctions 
■ Introduction to telecoms regulation
■ Systems for managing and providing
 information about spectrum
■ Managing public sector spectrum
■ The economics of spectrum management
■ Planning for cognitive radio
■ Policies for the unlicensed sector

“Driving Wireless Innovation“
Join us for Europe´s largest Spectrum Summit on July 5th 2017 to hear about:   
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 سبب األهمية الحاسمة لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت )ICT( على تنطوي 
إمكانات هائلة إلحراز تقدم سريع يف حتقيق 

أهداف التنمية املستدامة )SDG( لألمم املتحدة 
وحتسني حياة الناس بطرق أساسية.

وسيدعم بناء اجليل التايل للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تطور 
املدن واجملتمعات الذكية املستدامة يف سائر أحناء العامل. وإتاحة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت احلديثة على نطاق أوسع ستعزز االبتكار احمللي الالزم حلفز النمو 
االقتصادي احمللي وتوفري فرص العمل الالئق واحلد من أوجه عدم املساواة.

وعلى الرغم من أن الطريق أمامنا ال يزال طويالً - إذ ال يزال حوايل 3,9 مليار 
شخص غري موصولني باإلنرتنت - قطعنا أشواطاً هائلة هبذا الصدد.

وهذا العدد اخلاص من جملة أخبار االحتاد يسلط الضوء على هذا التقدم احملرز. ويقدم 
أمثلة حمددة تبني كيف استخدمت احلكومات ورواد األعمال وغريهم من أصحاب 

املصلحة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة، ويسرد قصص األفراد الذين حتسنت حياهتم نتيجًة لذلك.

ويف حني أن هذا العدد ال يتناول بعمق كل هدف من أهداف التنمية املستدامة نظراً 
لضيق احليز املتاح، فإنه يسلط الضوء على الدور الرئيسي الذي يضطلع به االحتاد يف 

إعداد برنامج التنمية الذي سيضع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف املكان 
املناسب للتعجيل بتحقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر.

وإضافًة إىل ذلك، ستجدون يف هذا العدد جمموعة متنوعة من األفكار الرائدة بشأن 
أمهية الهدف 9 )الصناعة واالبتكار واهلياكل األساسية( الذي يشكل أحد جماالت 

الرتكيز الرئيسية لالحتاد وحنن إذ نستفيد من اختصاصاتنا األساسية الفريدة يف جمال 
إدارة الطيف واملعايري الدولية لتعظيم مسامهتنا يف جهود األمم املتحدة الرامية إىل 

حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

“وحيدوين األمل يف أن يكون هذا العدد مصدر إهلام لكم بإظهار ما هو ممكن - وما 
 جيري عمله للبناء على النجاح الذي حتقق.”

 ويحدوني األمل 
في أن يكون هذا 
العدد مصدر إلهام لكم 
بإظهار ما هو ممكن 
- وما يجري عمله 
للبناء على النجاح 

الذي تحقق. 
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نظام Aadhaar: سبيل الهند لتحقيق الشمول المالي
بقلم لوسي سبنسر

مجلة أخبار االتحاد الدولي لالتصاالت

معاش تقاعدي، مل ميلك سورات سينغ، دون 
وهو سائق سابق يف تعاونية نقل دهلي، 

مل ميلك أي وسيلة يعيل هبا ولديه 
وأحفاده األربعة، ومجيعهم يعيشون معاً حتت سقف منزهلم 

الصغري يف قرية سوراخبور الريفية، على مسرية ساعة 
خارج دهلي، اهلند.

تقول راج كوماري، زوجة السيد سينغ: “كنا قادرين 
على حسن إدارة أسرتنا. وبعد أن تقاعد ]سينغ[ من 

وظيفته، مل يعد لدينا وسيلة للرزق”.

وحبثاً عن قوت يومهما، افتتح سينغ وكوماري متجراً 
صغرياً قبل ثالث سنوات.

واآلن، تعززت أعماهلما كثرياً خبدمة الدفع الرقمي اجلديدة 
اليت أنشأهتا حكومة اهلند. فبعد مضي أربعة أشهر فقط 

على تركيب آلة الدفع غري النقدي، تعزز دخلهما الشهري 
بنسبة 15-30 يف املائة، وهي نسبة درَّت مااًل ساعد على 

تغيري حياة أسرهتما.

يقول سينغ: “إن آلة الدفع غري النقدي اليت ُقدمت يف 
قريتنا عادت بفائدة مجة علينا. فيستطيع من ليس لديه نقد 
يف متناول اليد أن يبتاع سلعاً هبذه الطريقة ... لذلك فهي 

مفيدة لنا، وللعمالء أيضاً.”
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)منجزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف التنمية املستدامة(



نموذج عالمي؟

سينغ ليس سوى واحد من املاليني من اهلنود الذين شهدوا 
حتسن حياهتم بطرق أساسية منذ أن بدأت احلكومة نظام 

تعرف على اهلوية بيومرتي يسمى Aadhaar يف عام 2010. 
وقد ُوصل نظام Aadhaar منذ ذلك احلني بأنظمة الدفع 

الرقمية كجزء من محلة أوسع لتحقيق الشمول املايل 
الرقمي حتت رعاية برنامج اهلند الرقمي، برؤية تصبو 

لتحويل اهلند إىل جمتمع يستغين عن النقد، ويتمكن من 
أمره رقمياً، ويعتمد اقتصاد املعرفة. ويُعترب تضافر هذه 
اجلهود اآلن منوذجاً لألسواق الناشئة األخرى يف مجيع 

أحناء العامل ألهنا تسعى أيضاً إىل حتسني حياة مواطنيها، 
مبن فيهم العديد من ملياري العامل غري املستفيدين من 

اخلدمات املصرفية.

ويرتدي النجاح املبكر جلهود اهلند على نطاق هائل 
أمهية خاصة يف الوقت الذي يُنظر فيه بشكل متزايد إىل 

اخلدمات املالية الرقمية باعتبارها حمركاً رئيسياً يف الكفاح 
لتخفيف وطأة الفقر، وهو هدف األمم املتحدة رقم 1 

.)SDG 1( للتنمية املستدامة

ويقول ر. س. شارما، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف 
اهلند )TRAI( “ميكنك فتح حساب مصريف باستخدام 
نظام Aadhaar، وإذا وصلت رقم هاتفك املتنقل بنظام 

Aadhaar، يصبح هاتفك املتنقل هوية رقمية أخرى ... إذن 

لدينا يف الشمول املايل ورقم اهلوية واهلاتف املتنقل ثالث 
أدوات متكينية بالغة القوة يف أيدي الشعب” وأضاف 

“اعتقد أنه وضع مثمر لكل شعبنا، إنين أرى حتواًل حيدث 
يف اهلند”.

التحول الذي تحدثه المدفوعات الرقمية

والواقع أن اهلند على الرغم من امتالكها سابع أعلى 
النواتج احمللية اإلمجالية يف العامل، كان ال يزال لديها حنو 

233 مليون مواطن غري مستفيد من اخلدمات املصرفية يف 

عام 2015. ولكن ذلك يتغري حثيثاً. فأكثر من 50 يف املائة 
من مستخدمي اإلنرتنت يف اهلند سيستخدمون املدفوعات 

الرقمية حبلول عام 2020، وفقاً لتقرير جديد من شركة 
غوغل وجمموعة بوسطن االستشارية، وهو يتوقع أيضاً أن 
صناعة املدفوعات الرقمية ميكن أن تصل قيمتها إىل 500 

مليار دوالر حبلول عام 2020، مسامهًة بنسبة 15 يف املائة يف 
الناتج االقتصادي للبالد.

ومن شأن حتسني أنظمة للشمول املايل الرقمي أن ميهد 
الطريق أمام ازدهار املدفوعات الرقمية والتجارة اإللكرتونية.

وتتوارد االستثمارات من كل حدب وصوب، حيث 
حقنت شركة Amazon مؤخراً 10,5 مليون دوالر 

أمريكي يف ذراعها املعين مبدفوعات اهلند؛ ويف اآلونة 
األخرية، استثمرت شركات Tencent وeBay و

Microsoft 1,4 مليار دوالر أمريكي يف شركة التجارة 

.Flipkart اإللكرتونية احمللية

وقد دعمت ثورة املدفوعات يف اهلند اجملتمعات احمللية يف 
مجيع أحناء البالد. ففي أحياء دهلي، تنتشر مطاريف الدفع 

الرقمية أو شفرات االستجابة السريعة )QR( يف العديد 
من احملالت التجارية وأكشاك السوق. وتساعد ميزة 

املدفوعات الرقمية جيغياسا غروفر يف دراساهتا.

إذ قالت جمللة أخبار االحتاد مؤخراً: “لقد اشرتيت كتيب 
هلذا الفصل الدراسي كلها عرب تطبيق payTM! إنه اخليار 

اآلمن والسهل إلجراء املعامالت املالية رقمياً، ناهيك 
عن أنه يغين عن محل رزم األوراق النقدية، أو بطاقات 

بالستيكية، أو حىت االنتظار يف طوابري السحب من أجهزة 
الصراف اآليل، ذلك هو أكثر ما حيفزين الستخدام تطبيق 
payTM. أضف إىل ذلك الكثري من قسائم اخلصم وخطط 

رد بعض النقود اليت جتعل االستخدام أنفع وأمتع!”

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
3/

20
17

4

)منجزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف التنمية املستدامة(

http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/goal1.aspx


IT
U

/J
ul

ie
 M

ar
ch

an
d

Aadhaar خلفية النجاح: نظام

بدون هوية رمسية، أعيا فتح حساب مصريف الكثري من اهلنود. ورداً على ذلك، أطلقت احلكومة 
نظام Aadhaar يف سبتمرب 2010، وهو أساس الشمول املايل للبالد.

ويتألف نظام Aadhaar من رقم تعريف فريد ذي 12 خانة رقمية ويدعمه استيقان بيومرتي يثبت 
اهلوية اليت ينفرد هبا كل من مواطين اهلند على حنو ميتاز باألمن والسالمة، دون معايري لألحقية. وهذا 

يعين أن مسح البصمة أو قزحية العني عند نقطة تقدمي اخلدمة ميكن أن يكون مبثابة معرف اهلوية، 
عند فتح حساب مصريف، على سبيل املثال، أو مبثابة توقيع رقمي ملعاملة نقدية غري ورقية. واليوم، 
التحق هبذا الربنامج ما يربو على مليار شخص يف اهلند، وجيرى زهاء 13 مليون استيقان عرب نظام 

Aadhaar كل يوم.

ويقول شارما إن قاطرة الربنامج تتمثل يف رؤية وطنية 
جملتمع يستغين عن النقد، أو باألحرى، جمتمع “يقلل 

من استخدام النقد”.

“وجتُّد حكومة اهلند يف الرتويج للمعامالت غري 
النقدية واملعامالت الرقمية بقدر كبري، وأعتقد أن 
 Aadhaar تنفيذ هذه األمور قد تيسر كثرياً بنظام

وانتشار االتصاالت املتنقلة يف هذا البلد، والشمول 
 ،Aadhaar ،Jan Dhan[ JAM املايل. ويف إطار نظام
االتصاالت املتنقلة[، فتحت احلكومة 240 مليون 

حساب مصريف يف غضون بضعة أشهر. وهكذا إذن، 
فإن كل من له حساب مصريف يف البالد، ميتلك اآلن 
هاتفاً متنقاًل، ويستخدم اآلن نظام Aadhaar. هكذا 

تكتمل الصورة”.

وعالوًة على ذلك، فإن منصات Aadhaar شاملة 
للجميع، وتقدم خيارات متعددة للناس لسداد 

املدفوعات. ميكن ملستخدمي اهلواتف الذكية سداد 
املدفوعات عرب واجهة الدفع املوحدة )UPI(؛ وتتوفر 

بيانات اخلدمة اإلضافية غري املهيكلة )USSD( على 
هاتف مبيزات؛ وميكن ملن ال ميلك هاتفاً متنقاًل 
أو بطاقات دفع أن يسدد املدفوعات من خالل 

.AadhaarPay نظام
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توفير أموال الحكومة

يعود هذا الربنامج بالفائدة على احلكومة أيضاً اليت 
تستخدم املعلومات يف نظام Aadhaar كسجل حسابات 

تنظف من خالله قواعد بيانات نظام تقدمي املنافع من 
حسابات مكررة ومهية. ففي كل سنة، جتري احلكومة 

ما يقرب من 1,5 مليار معاملة ائتمان فردية لغاز البرتول 
املسال )LPG(، حيث يتلقى 120 مليون مواطن مؤهل 12 

اسطوانة غاز سنوياً. وبعد ربط حتويالت غاز البرتول 
املسال املباشر بنظام Aadhaar وتنظيف قاعدة البيانات، 

وفرت احلكومة عشرة ماليني روبية هندية يف سنة واحدة 
.Aadhaar أي ضعف تكلفة نظام -

ويقول شارما “هناك إذن وفورات جوهرية ضخمة 
للحكومة دون املساس بالفوائد للناس”. “لقد خفض 
النظام تكلفة التسليم، وأغىن االشرتاك يف تلك املرافق 

عن املعامالت الورقية، وأنقذ احلكومة من حاالت 
االزدواجية والتكاليف”.

إحداث تحول في حياة الناس من خالل 
Aadhaar المدفوعات الرقمية المفعَّلة بنظام

وإذ جيلس حماطاً بالسكر والدقيق واملشروبات الباردة 
والوجبات اخلفيفة لألطفال والقرطاسية األساسية ألطفال 

املدارس، يستعيد سينغ ذكرى املنافع اليت تعود هبا 
املدفوعات الرقمية على أعماله وعمالئه الذين كان عليهم 

السفر ملسافة km 4 إىل أقرب جهاز صراف آيل.

يقول سينغ: “إهنا مفيدة حقاً. ليس لدينا مصرف أو 
جهاز صراف آيل هنا يف القرية”، ويضيف “لكل أسرة 
مؤونة للدفع بواسطة املدفوعات الرقمية. بعض املعمرين 
ال جييدون استخدام املدفوعات الرقمية، ولكن اآلخرين 

مجيعهم يستخدموهنا.”

وقد كان لذلك أثر كبري على إيراداته. قال سينغ: 
“لدى تركيب اآللة، شهدت املبيعات بعض الزيادة. 

فيما مضى، كنا حنقق مبيعات تناهز قيمتها 000 2 روبية 
هندية )31 دوالر أمريكي(، أما اآلن فقد ارتفعت إىل 

500 2-000 3 روبية هندية )39-46 دوالراً أمريكياً(، 

بفضل هذه اآللة”.

ويرى القرويون كذلك فائدة هذا النظام غري 
النقدي للدفع.

يقول مقيم آخر يف سوراخبور، رانبري سينغ: “البطاقات 
الرقمية مرحية للغاية. فال حاجة بنا إىل محل نقود معنا. كل 

ما نريد شراءه يتم مبجرد مترير البطاقة”، ويضيف “كان 
التجول مببالغ نقدية ينطوي على خطورة، خشية تعرضها 

للسرقة، ولكن ال داعي للقلق حيال ذلك ]اآلن[”.

التوصيلية عامل أساسي

بيد أن إشكاالت التوصيلية بالشبكة ميكن أن تتداخل يف 
كثري من األحيان مع أعمال سينغ، مبعىن أن سينغ ميكن أن 

تفوته مبيعات.

خيربنا سينغ بالقول: “حنن نواجه إشكاالت التوصيلية 
 ،km 4 بالشبكة. ال توجد أبراج لالتصاالت على مدى

وأحياناً يؤدي ذلك إىل تردي التوصيلية”، ويردف قائاًل. 
“الشبكة متقطعة. عادة ما تعمل، ويف بعض األحيان، 

يُفقد التوصيل ... يدور حديث عن تركيب برج. ولن 
حُتل املشكلة إال يف ذلك احلني”.

ويقول شارما أن مثة خطوات جيري اختاذها لضمان توفر 
ل عليها يف خمتلف بقاع البالد  توصيلية متنقلة حصينة يعوَّ

.km2 اليت تبلغ مساحتها 3,28 مليون
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ويقول: “لدينا توصيلية صوتية متتد ألكثر من مليار 
شخص. لذلك كل شخص يف هذا البلد لديه توصيلية 

صوتية، بشكل أو بآخر، من خالل االتصاالت املتنقلة. 
ولدينا أيضاً توصيلية بيانات - وبطبيعة احلال، ال ميكن 

التعويل على السرعات وكل شيء يف بعض أصقاع البالد. 
لذلك حنن، ومشغلو االتصاالت، نعمل لضمان حتسني 

تسليم البيانات”.

ويتحقق ذلك من خالل شبكة متنامية من الكبالت 
البحرية، وقد أصدرت هيئة تنظيم االتصاالت يف اهلند 

توصيات بشأن استخدام التلفزيون الكبلي الرقمي كنظام 
إليصال النطاق العريض. وكذلك تقدم بؤر التوصيل 

الالسلكي باإلنرتنت )WiFi( بيانات رخيصة يف طول البالد 
وعرضها من خالل تقنية WiFi، ولكن عددها يقل حالياً 

عن 000 10 يف مجيع أحناء اهلند.

ويقول شارما: “حتتاج البالد إىل ما ال يقل عن مليون 
منها، لذلك أعتقد أن اجملال يتسع بشكل هائل لزيادة بؤر 

WiFi هذه”.

“ما نتصوره يف الواقع هو شبكة من بؤر WiFi، مما يعين 
أن عليك أن تتيح االستيقان من هويتك مرة واحدة، وأن 

عليك إرفاق أداة الدفع اخلاصة بك مرة واحدة”.

ويقول شارما: “إذن، جيري االستيقان واحملاسبة يف حيز 
سحايب ... وبطريقة ما، سيكون منوذجاً غري جممَّع، حيث 
ميكن للمجمِّعني القيام بعمل معني، فيما يقوم الشخص يف 
امليدان أساساً بوضع مسريِّ بؤرة WiFi وجمرد تشغيله، وهذا 

 كل شيء.”
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نظام Aadhaar: سبيل الهند لتحقيق الشمول المالي
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 )منجزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة(

https://www.youtube.com/watch?v=Gs7Z1YudlWM
http://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/goal1.aspx


الغذاء للجميع: كيف يمكن للتكنولوجيا المتنقلة مكافحة الجوع
بقلم لوسي سبنسر

مجلة أخبار االتحاد الدولي لالتصاالت

شخص واحد من كل 9 أشخاص من يعاين 
اجلوع يومياً على الصعيد العاملي وفقاً 

لربنامج األغذية العاملي. وهذا ما 
يعادل 800 مليون شخص تقريباً. ومع ذلك، فإن حوايل 

1,3 مليار طن من األغذية هُتدر كل سنة.

وللتصدي هلذه املشكلة - وإحراز التقدم يف بلوغ 
اهلدف 2 “القضاء التام على الجوع” من أهداف التنمية 

املستدامة لألمم املتحدة، يزداد اآلن نشر تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت )ICT( لتحسني حصول الذين 

يعانون من اجلوع والفائض من الغذاء على نطاق وبسرعة 
مل يكونا ممكنني من قبل.
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http://news.itu.int/
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/goal2.aspx


وكجزء من االجتاه العاملي املتزايد املمتد من سان 
فرانسيسكو إىل باريس ونيودهلي، يسّخر أصحاب املشاريع 

االجتماعية إمكانات التكنولوجيا املتنقلة إلطعام اجلائعني.

ومشروع “No Food Waste” )ال إلهدار األغذية( خري 
مثال على ذلك. ويهدف املشروع االجتماعي الناشئ إىل 

معاجلة اجلوع يف املناطق احلضرية يف اهلند مبفهوم بسيط 
يتمثل يف احلصول على الغذاء الفائض من حفالت الزفاف 
واحلفالت واملطاعم والكليات وإعادة توزيعه على احملتاجني 

واملعرضني خلطر اجلوع - الذين بال مأوى والفقراء 
وكبار السن.

وقال غونا سيكاران، مدير فرع No Food Waste يف 
نيودهلي “إننا نريد احلد من آفة اجلوع وعدد الناس الذين 

ميوتون من اجلوع. وهلذا السبب أنشأنا هذا التطبيق”. 
وأضاف قائاًل “واجلميع يستخدم اهلاتف احملمول يف يومنا 

هذا، ولذلك، ننشر الوعي من خالل اهلواتف”.

كيف يعمل المشروع

تقوم اجلهات املاحنة بإدخال املعلومات يف التطبيق املتنقل 
اخلاص مبشروع No Food Waste كموقع األغذية وكميتها، 

مث يتم التقاط هذه األغذية من جانب متطوعني حمليني 
وإيصاهلا إىل نقطة اجلوع احمللية.

وقال سيكاران، “إن هذه املنصة املتاحة حالياً يف مثاين 
مدن عرب البالد ساعدت اعتباراً من 31 مايو هذا العام 

يف إطعام 383 285 شخصاً عرب البلد منذ إطالقها يف 2016 
وفقاً لإلحصاءات الرمسية ملشروع No Food Waste. ومت 

توفري 000 10 وجبة يف منطقة دهلي وحدها”.

وقال ساجنيتا سينغ، مدير فرع No Food Waste يف نويدا 
“إن حلم املنظمة هو أال يظل أي شخص جائعاً وأن 
حيصل الناس على طعام سليم ومغذٍّ”. وأضاف قائاًل 

“ونريد نشر التوعية بإمكانية التربع بالعطاء للمتسولني 
واحملرومني بداًل من اإلهدار”.

”No Food Waste“ على الطريق رفقة مشروع

يف يوم مشرق من أيام مايو، التقت جملة أخبار االحتاد 
بالسيد ساتيش أنبوراج الذي ساعد يف إطعام 50 شخصاً 
يف األسبوع عن طريق الطعام الفائض من مطعمه اهلندي 

اجلنويب، سري باالجي، الكائن يف وسط نيودهلي منذ 
عام 2016.

وأوضح ساتيش أنبوراج قائاًل “إن الفريق أهدر 
كميات كبرية من الطعام. ولذلك قررت االنضمام إىل 

منظمة No Waste Food. ويف اهلند، يعيش الكثري من الناس 
حتت خط الفقر ومنيل إىل مد يد العون إليهم”. وأضاف 

قائاًل “وأرغب يف تزويدهم بالطعام ألهنم بشر أيضاً. وأنا 
شغوف بكوين طاهياً ألنين أحب أن يتناول الناس طعامي. 

وأشعر باالرتياح حقاً والناس يتناولونه”.

وبدون القدرة على تربيد األطعمة املتربع هبا وختزينها، ال 
ميكن السفر بعيداً هبا ملشروع No Food Waste يف اجلو احلار 

السائد يف نيودهلي. ومع مرور الوقت حظي هذا األمر 
باهتمام بالغ، حيث وضع فريق املشروع خارطة لتحديد 

“نقاط اجلوع” احمللية مثل دور األيتام ودور اإليواء 
واألحياء الفقرية واملستشفيات.

وإذ تفوح رائحة التوابل املنبعثة من األغذية الطازجة اليت 
تنقلها الشاحنة، يستخدم سيكاران أداة رسم اخلرائط 

لتحديد األشرم يف وسط نيودهلي حيث ينتظر املقيمون 
املسنون وجبتهم بفارغ الصرب. ولدى وصوله، رحبوا 
بالتسليم بابتسامات كبرية قبل أن ينهالوا على الطعام.

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
3/

20
17

9

)منجزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف التنمية املستدامة(

http://www.nofoodwaste.in/


وقال أحد املقيمني ملتهماً األرز املتّبل “إننا نعيش حياة 
سعيدة للغاية”.

 No Food Waste وقال فيجاي، أحد املتطوعني من مشروع
الذين ساعدوا يف إيصال الطعام “إننا عندما نقدم 

الطعام لبعض الناس، تغمرهم السعادة وحنن سعداء جداً 
من أجلهم”.

استجابة عالمية

تستخدم مشاريع ناشئة أخرى تعمل يف جمال األغذية يف 
العامل التكنولوجيا املتنقلة للمساعدة يف التصدي النعدام 

األمن الغذائي.

ومت إعادة توزيع أكثر من 12 مليون وجبة يف أيرلندا 
واململكة املتحدة من خالل FoodCloud، وهي شركة تربط 
بني اجلمعيات اخلريية واحملالت التجارية الكبرية ذات املواد 

الغذائية غري املبيعة.

وسامهت شركة Copia بأكثر من 200 3 شاحنة أغذية يف 
سان فرانسيسكو بالواليات املتحدة األمريكية من خالل 

تطبيقها املتنقل، وقامت مؤخراً بإعادة توزيع األغذية 
الفائضة من حفل توزيع جوائز األوسكار يف 2017.

ويف الوقت نفسه، ميكن أن تؤدي احلالة السيئة للطرق 
والتربيد يف غرب إفريقيا عادة إىل فساد األطعمة قبل 

 Cheetah التمكن من إيصاهلا إىل السوق. ويسمح تطبيق
للمزارعني وقوافل نقل األغذية والتجار بتبادل معلومات 

سلسلة القيمة كالطريق األسرع للوصول إىل السوق، 
 وجيري حالياً اختبار هذا التطبيق يف غانا.
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 كيفية تصدي تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت للجوع في الهند

 خط المساعدة:
90877 90877

www.facebook.com/
nofoodwaste.in
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 )منجزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة(

https://food.cloud/
https://www.gocopia.com/
http://cheetah.ujuizi.com/
http://www.facebook.com/nofoodwaste.in
http://www.facebook.com/nofoodwaste.in
https://www.youtube.com/watch?v=zrOpcADgE4E
http://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/goal2.aspx


إنقاذ األطفال الرضع الخدج في الهند
بقلم لوسي سبنسر

أخبار االتحاد الدولي لالتصاالت

الطفلة البالغة من العمر مخسة أيام 1,5 تزن 
كيلوغراماً فقط - وهي أصغر من أن 

تتنفس من تلقاء نفسها. ومازالت يف حالة 
حرجة، بيد أن األطباء يف مستشفى كاالوايت يف ريواري 
باهلند يأملون يف أن تكون يف دارها يف غضون أيام قليلة.

ويف القاعة اجملاورة، ُيسمع طنني آالت حول طفلة خدجية 
أصغر من السابقة بكثري. ومن احملزن أن ُتستبعد عودهتا إىل 

كنف والديها، كما يقول األطباء.

تُعترب املضاعفات النامجة عن الوالدات السابقة ألواهنا سبباً 
رئيسياً للوفاة بني األطفال دون اخلامسة من العمر على 

الصعيد العاملي، وتـَُعد اهلند أعلى أرقام الوالدات المبكرة في 
العالم، حيث يولد حوايل 3,5 مليون طفل قبل أوانه سنوياً.

ويف املتوسط، يوَدع طفل أو طفلني يف وحدة العناية 
املركزة حلديثي الوالدة )NICU( يف مستشفى كاالوايت كل 

يوم. ويف هذا املستشفى الريفي، يبلغ معدل البقاء على قيد 
احلياة لألطفال الرضع اخلدج حنو 80 يف املائة، ولكن هذه 
النسبة تنخفض إىل 50 أو 60 يف املائة يف املتوسط ألطفال 

ترتاوح أوزاهنم ما بني 1 كغ و 1,5 كغ.
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http://news.itu.int/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/en/
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غري أن الدكتور غوتام ياداف، استشاري طب األطفال يف 
مستشفى كاالوايت، واثق من أن منصة جديدة، هي وحدة 

العناية املركزة املتكاملة حلديثي الوالدة )iNICU(، ميكن أن 
تساعد يف إنقاذ حياة بعض من هؤالء األطفال.

كيف تعمل منصة وحدة العناية المركزة المتكاملة 
)iNICU( لحديثي الوالدة

يقول مهندس الطب احليوي، هاربريت سينغ، متفكهاً: إن 
منصة iNICU “جتمع بني كل الكلمات الرنانة اليت ترتدد يف 

السوق، مثل إنرتنت األشياء )IoT(، واحلوسبة السحابية، 
والتحاليل التنبؤية، والذكاء االصطناعي - إلنقاذ طفل”، 

وقد طور سينغ منصة البيانات اآلنية هذه مع زوجته، عاملة 
احلاسوب، رافنيت كاور.

وجتمع منصة iNICU البيانات الطبية حبيث ميكن تبادهلا 
بسهولة مع املهنيني الطبيني. وتتضمن املنصة مكونني 
 ،)ICHR( رئيسيني: تطبيق سجل صحة الطفل املتكامل

ومنصة iNICU. يدعم تطبيق سجل صحة الطفل املتكامل 
رقمنة املعلومات الطبية الغائبة إىل حد كبري يف اهلند، من 

خالل السماح لألطباء واملمرضني بإدخال حسابات حيوية 
مثل الوزن والسعرات احلرارية والتغذية واألدوية.

وقالت كاور: “يف املستشفيات الكبرية حيث البيانات 
مرقمنة أصاًل، تتمثل اخلطوة الثانية يف استخراج بيانات 

اجلهاز، مما يوفر الوقت واجلهد على األطباء واملمرضني، 
ويساعدهم على اختاذ قرارات سريعة من أجل التدخل يف 

الوقت املناسب ملنع أي عدوى”.

وقال سينغ “ما مل متلك بيانات، ال ميكنك إجراء تغيري يف 
هذا اجملتمع”. 

دفع عجلة التغيير إلنقاذ المزيد من األرواح

دفع عجلة التغيري شأن شخصي لسينغ وكاور: إذ فقد 
الزوجان طفاًل بعد أن وضعت كاور توأمني خدجيني يف 

عام 2010.

قالت كاور ألخبار االحتاد: “أتذكر عندما كنا 
نقوم باالختبار التجرييب ملنتجنا يف مستشفيات 

خمتلفة. كان يصعب علي جداً اجللوس يف تلك البيئة 
بسبب األصوات”.

“كانت ذكريايت كلها تعاودين... بالنسبة للوالدين 
اللذين مرا عرب الرحلة املؤملة نفسها، هذا الشيء ميكن أن 

يساعدمها على حتسني حياة الطفل، ومعدل بقاء الطفل 
على قيد احلياة. تتمثل املهمة يف تقليل الوفيات”.

ويستخدم سينغ وكاور زيارات ابنهما لطبيب األطفال 
لإلبالغ عن تطور املنتج.

وأوضح سينغ أن وحدة العناية املركزة املتكاملة حلديثي 
الوالدة )iNICU( بنيت لبيئيت العناية املركزة حلديثي 

الوالدة وما بعد العناية املركزة حلديثي الوالدة على حد 
سواء. “حنن نعني اآلباء واألمهات على اختاذ اخليارات 

املستنرية الصحيحة يف ضوء ما حيدث مع طفلهم. 
وكوالدين مل تكن لدينا بيانات من قبل، ومل نكن على 

علم باإلشكاالت اليت كانت تلم بطفلنا. وما زلنا نواجه 
جماالت مبهمة، حىت ]اآلن[ إذ بلغ السادسة من العمر. 

ونريد أن نسخِّر التكنولوجيا مللء هذه الفجوة”.

وهذا ما يفعلونه بالضبط.

فمن خالل ربط املخرجات اإلحصائية احليوية من األجهزة 
الطبية املختلفة، حتسن منصة iNICU أيضاً وقت الرعاية 

اإلكلينيكية. مث ُتستخدم هذه املعلومات للتنبؤ ببدء 
األمراض والعدوى.

وقال سينغ: “األخصائي يف اللعبة هو الطبيب. حنن خدم 
نساعده على اختاذ القرار اإلكلينيكي الصائب”.
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تلبية حاجة حيوية، “حل مناسب تمامًا”

بالنسبة للدكتور ياداف، تساعد هذه املنصة على تلبية 
حاجة حيوية. “يسود اعتقاد خاطئ بأن املرافق األفقر 

ميكنها أن تتدبر أمرها بتكنولوجيا غثة”، كما يقول. “يف 
الواقع، كلما غث املرفق، زادت احلاجة لتكنولوجيا أفضل 

لسد كل تلك الثغرات ... كي تقل األخطاء الطبية ... يف 
بيئة حمدودة املوارد يسوء فيها حفظ السجالت، وترتدى 

مراقبة املرضى، إذا جاءنا شيء منهجي كهذا، فإنه سينقذ 
أرواحاً حتماً “. وصار ياداف اآلن من أكرب مناصري 

التكنولوجيا. “إهنا سند عظيم يناسب احتياجات الوليد، 
وخبالف معظم األنظمة، جاءت مالئمة متاماً!”

ويضم تطبيق سجل صحة الطفل املتكامل )ICHR( حسابات 
 iNICU 26 مستشفى تشمل مومباي ودهلي، وتشغَّل منصة

تشغياًل متواصاًل يف ثالثة مستشفيات، ووردت طلبيات 
إضافية القتنائها.

وأضافت كاور “ال يوجد أي حل مواز ملنصة iNICU متاح 
يف السوق اهلندية”. “احللول متاحة يف أسرتاليا والواليات 

املتحدة والصني ولكن ال يوجد حل يف اهلند يسوي 
هذه املشكلة”.

ويعتمد سينغ وكاور على مستشفى كاالوايت ملساعدهتما 
على حتسني منتجهما نظراً لظروفه الصعبة.

وقال سينغ “كل تطبيق جديد جنربه ... خيضع للتدقيق 
فعلياً يف هذا املستشفى أواًل ألنه يزودنا بأصعب بيئة”.

غري أن األطفال يف مجيع أحناء العامل حيتاجون إىل رعاية 
حديثي الوالدة. هل ميكن أن تفلح حلوهلما يف أماكن 
أخرى؟ قال: “ال أعتقد أننا سنقتصر على اهلند. حنن 

نريد أن نكتسب صفة عاملية”. وأضاف “ال سبيل حلصر 
هندسة جيدة، وأناس طيبون، ونظام بيئي سليم يف بقعة 

 جغرافية واحدة.”
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مختبر سنغافورة الجوال يجعل التكنولوجيا ممتعة
بقلم لوسي سبنسر

مجلة أخبار االتحاد الدولي لالتصاالت

الطالب يف أزواج يف حافلة مكيفة جيلس 
اهلواء، ويقهقه الطالب الشباب فيما 
ينزلق الروبوت املصغر الذي برجموه 

عرب منضدة، مغرياً لون ثنائي املساري الضوئي فيه كلما 
غري مساره.

فيتعرف هؤالء الطالب من مدرسة روزيث على برجمة 
احلاسوب، أول ما يتعرفون، بواسطة روبوت بسيط حبجم 

جوزة. هذا جانب من برنامج املخترب اجلوال الذي يزداد 
رواجاً يف سنغافورة - وهو فصل متنقل يسافر عرب البالد 

ليعّرف الطالب بالتكنولوجيا من خالل أنشطة ترفيهية أخاذة.

يقول شيام، وهو طالب يف املدرسة: “إن الروبوتيات ممتعة 
للغاية، ونظل نتعلم أشياء جديدة وأمور جديدة للروبوت 
كي يقوم هبا. ويتملكنا شعور ظريف عندما نشاهد حراك 

الروبوت فيما ينجز حتركاته كلها”.
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بيد أن يف األمر أكثر من جمرد اللهو واللعب. فهو جزء 
من مبادرة املهارات الرقمية األوسع اليت تأخذها هيئة تنمية 

وسائط اتصاالت املعلومات )IMDA( يف سنغافورة على 
حممل اجلد فيما تتقدم هذه الدولة-املدينة يف سعيها إلقامة 

أمة ذكية.

وخيطو املخترب اجلوال خطوة متهيدية تفضي إىل مبادرة 
أكرب تدعى Code@SG وهتدف إىل جعل كتابة الربجميات 

والتفكري احلسايب من القدرات الوطنية. وترى هيئة 
تنمية وسائط اتصاالت املعلومات )IMDA( أن ذلك أمر 
بالغ األمهية لضمان تشكُّل عروة وثقى بني اجليل القادم 

واالقتصاد الرقمي.

ومبعزل عن اإلحصاءات اليت يدعي بعضها أن 95 يف املائة 
من الوظائف تتضمن بالفعل مكوناً رقمياً - يقول الرئيس 
 ،)IMDA( التنفيذي هليئة تنمية وسائط اتصاالت املعلومات

تان كيات هاو، إنه يدرك أمهية االستثمار يف املهارات 
التكنولوجية من جتربة شخصية.

“أعتقد أن كتابة الربجميات، وبطريقة ما هندسة احلاسوب، 
علمتين بعضاً من جمموعات املهارات القيِّمة. ساعدتين يف 
التفكري بشأن العامل، وساعدتين يف حل املشاكل، وأيضاً، 

بطريقة ما، يف تصور حل خمتلف ملشكلة. وأعتقد أهنا 
يف الصميم قدرة أساسية أو عقلية متس احلاجة إليها يف 
الواقع لدى القوى العاملة يف املستقبل، بغض النظر عن 
كونك يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”. 
وأضاف “على سنغافورة بأسرها أن متتلك هذا النوع 

من املهارات”.
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https://www.imda.gov.sg/industry-development/programmes-and-grants/startups/programmes/code-sg-movement-developing-computational-thinking-as-a-national-capability


ما هو المختبر الجوال؟ 

 )IMDA( أطلقت هيئة تنمية وسائط اتصاالت املعلومات
أول حافلة خمترب جوال يف نوفمرب 2014، ولكنها ما لبثت 

أن توسعت إىل أربع حافالت يف مايو 2016 - اثنتان 
ألوالد املدارس االبتدائية واثنتان ألوالد املدارس الثانوية.

وُعدلت حافلتا املدارس االبتدائية كقاعة دراسية متنقلة 
بطاوالت ومقاعد وأجهزة حاسوب وشاشات. فيما 
ُعدلت حافلتا املدارس الثانوية كمخترب تصنيع متنقل 

بطابعات ثالثية األبعاد، وقاطعات ليزرية، ونظارات واقع 
.)VR( افرتاضي

وجيوب أسطول احلافالت األربع املدارس يف مجيع أحناء 
البالد، وقد زار حىت اآلن أكثر من 150 مدرسة ابتدائية 

وثانوية ووصل إىل أكثر من 000 50 طالب. ويأمل الفريق 
أن يستهدف 80 يف املائة من املدارس االبتدائية البالغ عددها 

180 مدرسة حبلول عام 2020.

يقول كيات هاو: “عسى أن جيد ]الطالب[ ذات يوم 
أن العديد من املهارات اليت تلقفوها من خالل بعض 

هذه التفاعالت مع التكنولوجيا ميكن تطبيقها يف ميادين 
خمتلفة جداً”.

كيف يتحقق النجاح؟

يقول كيات هاو: “يف هناية املطاف، تستند 
الربامج وجناحاهتا إىل شراكة ثالثية بني احلكومة 

والشركات والشعب”.

ويدعم هذا الربنامج كل من املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
)SME( والشركات املتعددة اجلنسيات اليت تعمل معاً 
على مبادرات مثل املشاركة يف إنشاء أنشطة الورش 

وإقراض أجهزة احلاسوب احملمولة اليت يستخدمها األطفال 
لربجمة الروبوتات.

وعالوًة على ذلك، فإن املدربني يف املخترب اجلوال مجيعهم 
من موظفي هيئة تنمية وسائط اتصاالت املعلومات 
)IMDA( يعملون كميسرين يف الصباح، وينصرفون 

إىل أعمال أخرى كمديري مشاريع ومهندسني تقنيني 
وواضعي مناهج للربنامج يف فرتة ما بعد الظهر. 

على الطريق مع المختبر الجوال

بالعودة إىل منت احلافلة، يشارف الفصل الدراسي املمتد 
ملدة 30 دقيقة على هنايته. ويتحدث الطالب حبماس عن 
املهام اليت قاموا هبا للتو مع بعضهم البعض، مقارنني ما 

أحرزوه من تقدم أثناء ترجلهم.

وقالت جوليا نغ، كبرية املعلمني وموجهة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف مدرسة روزيث: “عندما جيدون 

الروبوتات تتحرك، وتستجيب وفقاً لربجمتها، أعتقد أهنم 
جيدون متعة هائلة يف تعلمهم من خالل هذا الربنامج”.

وكان لورش العمل بعض التأثري يف زيادة اهتمام الطالب 
بعلوم احلاسوب. يف حني أن بعضاً منهم التحق بالفعل 

بدورة الروبوتيات كنشاط بعد املدرسة، وكان الربنامج 
مصدر إهلام لآلخرين.

قالت جيسيكا، الطالبة يف مدرسة روزيث جمللة أخبار 
االحتاد: “عندما رأيت أخي يعمل على التكنولوجيا 
ظننتها معقدة حقاً وأحياناً كان حىت هو يعجز عن 

إدراك كنهها”.

ولتحقيق 
الهدف 4 من أهداف التنمية 

المستدامة، بحلول عام 2030، نحتاج إلى 
زيادة النسبة العالمية للشباب والكبار من ذوي 

 المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 وميكن لالحتاد أن يأخذ بيدكم على هذا الدرب:
بناء القدرات في بيئة تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت المتغيرة عام 2017.
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“ومل أكن يف الواقع قد برجمت الروبوت من قبل، ولكنين 
أفكر اآلن مستدركًة يف االلتحاق بدورة الروبوتيات يف 

.”)CCA( إطار النشاط املرافق للمنهاج الدراسي

ويف الواقع، جتلى التأثري بالفعل خارج البيئة املتنقلة، كما 
أوضحت السيدة نغ. 

قالت: “يف هذا الزمن والعصر الرقمي، وبسبب املستوى 
التحفيزي الذي اشتد من خالل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف الفصول الدراسية واملدارس، فقد مضوا 
قدماً ملتابعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مستوى 

التعليم العايل. وعندما يعودون لزيارتنا، لديهم الكثري 
من الروايات عن كيفية تأثري تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف مسرية التعلم اليت سلكوها”.

ويدرك الطالب الذين يشاركون يف الربنامج اآلن متاماً 
التأثري اإلجيايب للتكنولوجيا - ما وراء التعليم.

قالت جيسيكا: “أعتقد أن التكنولوجيا ميكن أن 
تكون ممتعة يف بعض األحيان، وميكن أن تساعد الناس 

يف حياتنا”.

ويف املآل األخري، يأيت أفضل التأييد من الطالب: هتلل 
وجه شيام إذ قال “أحب املخترب اجلوال. كان ممتعاً فيما 
تعلمنا كيف نربمج. أريد أن أبرمج السيارات - هذا هو 
حلمي املفضل - وأن أبنيها. لذلك أَجل، أريد أن أكون 

 من أرباب التكنولوجيا عندما أكرب”.
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 )منجزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة(

https://www.youtube.com/watch?v=yWrBI2LEChk
http://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/goal4.aspx


لماذا نحتاج إلى مزيد من النساء في مجال التكنولوجيا: 
أصوات من جنوب شرق آسيا

بقلم لوسي سبنسر
مجلة أخبار االتحاد الدولي لالتصاالت

سد الفجوة الرقمية بني اجلنسني أمر بالغ األمهية إن 
للتقدم حنو حتقيق اهلدف رقم 5 من أهداف 

التنمية املستدامة لألمم املتحدة: “تحقيق 
المساواة بين الجنسين وتمكين جميع الفتيات والنساء”. 

غري أن الشوط الذي يتعني قطعه ال يزال طوياًل. 

بلغت الفجوة بني اجلنسني من مستخدمي اإلنرتنت على 
الصعيد العاملي 12 يف املائة يف عام 2016، وفقاً لبيانات 

االحتاد الدويل لالتصاالت.

وال تشكل النساء حالياً سوى 30 يف املائة من القوة العاملة 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( يف االحتاد 

األورويب، وكذلك فإن املرأة غري ممثلة بشكل ملحوظ يف 
وظائف التكنولوجيا يف وادي السيليكون.

هل من خرب هبيج؟ إن سد الفجوة الرقمية بني اجلنسني 
يتيح فرصة هائلة للنمو يف اقتصاد اليوم.
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)منجزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف التنمية املستدامة(

http://news.itu.int/
http://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/goal5.aspx
http://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/goal5.aspx


وتقول جوسلني تيو، عضو اجمللس االستشاري للفتيات يف 
مؤسسة Tech-Singapore: “أعتقد أننا حباجة إىل مزيد من 

الفتيات يف التكنولوجيا، ألن علينا أن نباشر حتماً يف تقدمي 
ما يلزم من أصحاب املهارات املؤَهلة، بدءاً من أصغر 

اخلرجيني اجلدد، مروراً بكبار املديرين، ووصواًل إىل جملس 
اإلدارة. وقد أظهرت الدراسات أن الشركات اليت تتسم 
بتنوع أكرب ... يف مجيع املستويات املختلفة، على طول 
الطريق حىت جملس اإلدارة، جتين يف الواقع أرباحاً أكرب.”

ويف املتوسط، تزيد العائدات السنوية لشركات 
التكنولوجيا القائمة على املشاريع التجارية اليت تقودها 

النساء يف الواليات املتحدة بنسبة 12 يف املائة ويقل رأس 
املال الذي تستخدمه بنسبة الثلث مقارنًة بنظرياهتا من 

الشركات الناشئة الذكورية، حسبما تبني لرائدة األعمال 
وصاحبة املشاريع الرأمسالية سيندي بادنوس يف ورقة بيضاء 

عام 2013. باإلضافة إىل ذلك، فإن زيادة عدد النساء يف 
سوق الوظائف الرقمية ميكن أن يدفع الناتج احمللي اإلمجايل 
لالحتاد األورويب بواقع 9 مليارات من اليورو سنوياً، وفقاً 

لدراسة أجراها االحتاد األورويب يف أكتوبر 2013.

أمثلة إقليمية

مبا أن اهلند وماليزيا وسنغافورة تؤسس نفسها كمراكز 
للتكنولوجيا يف منطقيت جنوب وجنوب شرق آسيا، 
تشكل هذه املرحلة املبكرة وقتاً مناسباً إلدراج املرأة 

بسالسة يف معادلة العمالة التكنولوجية. ويف رحلة قامت 
هبا مؤخراً جملة أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت إىل هذه 

املناطق، سألت النساء الرائدات يف جمال التكنولوجيا 
ما الذي حييجنا إىل مزيد من النساء يف هذه الصناعة - 

وكيف يتحقق ذلك.

األرقام مشجعة بالفعل: إذ تشكل اإلناث حوايل 30 يف 
املائة من القوى العاملة التقنية يف اهلند، مقارنًة بنحو 21 

يف املائة فقط يف الواليات املتحدة. ويف الوقت نفسه، 
تبلغ نسبة متثيل النساء يف جمال التكنولوجيا يف سنغافورة 

30 يف املائة وفق استطالع أجرته هيئة تنمية اتصاالت 

املعلومات )IDA( يف سنغافورة يف عام 2014. 

صون سالمة المرأة في دلهي؟ 
هناك تطبيق لذلك.

يقول الدكتور كالبانا فيسواناث المؤسس المشارك 
والرئيس التنفيذي لشركة “Safetipin” لمجلة أخبار 

االتحاد: “إذا أِمنت المرأة في مدينة، صارت المدينة 
آمنة للجميع”.

ويشكل العنف ضد المرأة مشكلة في جميع أنحاء 
العالم، وهو قضية خطيرة في الهند. ووجدت دراسة 

أجرتها هيئة األمم المتحدة للمرأة عام 2012 في 
نيودلهي أن 92 في المائة من النساء أبلغن عن تعرضهن 
لشكل ما من أشكال العنف الجنسي في األماكن العامة 

خالل حياتهن.

وقال الدكتور فيسواناث “تساهم شركة Safetipin بشكل 
مباشر في ]تحسين سالمة المدن واألماكن العامة[ من 
خالل وضع أداة في أيدي النساء للقيام بفعل ما صوناً 

لسالمتهن، والتمكن من تبادل البيانات، واستخدام هذه 
البيانات التخاذ قرارات أعلم وأسلم بشأن حياتهن”.

ويمكن للناس استخدام هذا التطبيق لتتبع ومراقبة سالمة 
مدينتهم، نسجاً على منوال التدقيق بحشد المصادر من 
خالل ميزة “درجة السالمة”. ويطلب من المستخدمين 

تقييم 9 معلمات ذات صلة بالسالمة بما في ذلك 
اإلضاءة وكثافة الناس ووسائط النقل في منطقة ما.
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 )منجزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة(

http://safetipin.com/


 Girls in وتقول وان تينغ بوه، املديرة اإلدارية ملنظمة
Tech-Singapore: “يتعلق األمر بتغيري العقليات. ميكن 

للفتيات أن يضطلعن بالتكنولوجيا أيضاً، وينبغي أال 
خيشني اإلقدام على ذلك.”

بيد أن األمر ليس سهاًل دائماً، حىت على النساء 
املؤهالت الاليت يواجهن بيئة عمل موحشة يسيطر عليها 

الذكور يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتقول 
السيدة بوه: “ليس هناك الكثري من الفتيات يف عداد 

علماء البيانات. إين أتوىل قيادة فريق من ستة أشخاص، 
وأنا األنثى الوحيدة بينهم.” 

كيف يمكن إحراز تقدم إذن؟ 

وقالت السيدة تان: “األهم من ذلك أن الفرصة ساحنة 
للفتيات أو الشباب للسعي وراء اهتماماهتم وبناء ثقتهم. 
فلطاملا أبدوا شغفاً واهتماماً هبا، ولكن بطريقة أو بأخرى 

أُوصدت األبواب دوهنم وهم على طول الطريق نوعاً 
ما، إما بسبب صور منطية أو تصورات ثقافية مسبقة. مع 

ذلك، حري بكم أن تسعوا وراء اهتماماتكم إذا طاب 
لكم العلم، وإن استهوتكم الرياضيات.”

ويتطلب جتاوز هذه الصور النمطية بيئة متكينية تعني املرأة 
على ارتياد ميادين الصناعة.

قالت السيدة بوه: “تدعو احلاجة إىل ملتقًى للسيدات 
ميَكنهن من االجتماع معاً وإهلام املزيد من السيدات”. 

وأضافت “ال يعود األمر ألسباب من قبيل أننا ال نقوى 
مبا يكفي جسدياً على القيام بذلك، هي ليست أسباباً 

نعجز عن اإلتيان بفعل حياهلا؛ بل لعلها أسباب أقرب إىل 
هتيبهن من ولوج هذه الصناعة اليت يهيمن عليها الذكور، 

وإىل غياب نظام دعم يقول هلن، بلى، يستطعن القيام 
بذلك أيضاً.”

ثم ُتستخدم هذه المعلومات إلنتاج درجة السالمة وإنتاج خرائط 
السالمة التي يُدخل فيها المستخدمون مقصدهم ويقترح التطبيق 

المسار األسلم إليه.

وتستخدم ميزة “تعقبني” بيانات الموقع لتمكين المستخدمين 
من اختيار شخص موثوق به لمراقبة مسارهم على الخريطة 
والعثور على إحداثيات GPS الدقيقة التي تخصهم في حالة 

الطوارئ.

وتقدَّم المعلومات التي ُتجمع من خالل التطبيق أيضاً إلى 
السلطات الحكومية ذات الصلة لمساعدتها على تحسين سالمة 

منطقة، والذي يمكن أن ينطوي على إجراءات بسيطة مثل 
إصالح ضوء شارع مكسور.

وهذا التطبيق متاح في مختلف بقاع العالم، ويمكن تنزيله مجاناً 
من متجر Google Play  ومتجر Apple في ثالث لغات، هي 

 اإلنكليزية والهندية واإلسبانية.

صون سالمة المرأة في دلهي؟ هناك تطبيق لذلك.
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)منجزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف التنمية املستدامة(

https://www.youtube.com/watch?v=eBHKfhkTS9M&index=6&list=PLpoIPNlF8P2NLIowzQAOqKOTcawzBLzHY


ولذلك تأثري ملموس؛ وتعمل حكومة سنغافورة أيضاً على 
تشجيع األطفال اليافعني على املشاركة يف التكنولوجيا 

من خالل أنشطة ممتعة وجذابة مثل برنامج املخترب اجلوال 
)انظر املقال يف هذه الطبعة(. وتتمثل إحدى النتائج يف 

متكُّن الفتيات اليافعات من رؤية قدراهتن وتطويرها، ومن 
تغيري العقليات.

قالت جيسيكا، الطالبة يف مدرسة روزيث جمللة أخبار 
االحتاد: “عندما رأيت أخي يعمل على التكنولوجيا ظننتها 
معقدة حقاً وأحياناً كان حىت هو يعجز عن إدراك كنهها. 

ومل أكن يف الواقع قد برجمت الروبوت من قبل، ولكنين 
أفكر اآلن مستدركًة يف االلتحاق بدورة الروبوتيات يف 

”.)CCA( إطار النشاط املرافق للمنهاج الدراسي

االرتقاء إلى مستوى التحدي، وحصاد الفوائد

تتوجه السيدة بوه ببعض كلمات التشجيع إىل النساء 
الاليت يفكرن يف مهنة يف هذه البيئة املثرية وحثيثة 

اخلطى: “ال تتخوفن من التقدم والقول: ’بوسعي القيام 
بذلك أيضاً!‘.”

وعلى الرغم من الصعوبات، ميكن لتشجيع زيادة عدد 
النساء يف جمال التكنولوجيا أن يؤثر تأثرياً إجيابياً عميقاً يف 
تعزيز الناتج احمللي اإلمجايل الوطين. وميكن أن تعود مهنة 
يف التكنولوجيا بفوائد مجة على الصعيد الفردي. وتقول 

 :Women Who Code Delhi جيغياسا غروفر، مديرة منظمة
“لقد كانت رحلة جمزية. وقد علمتين كيف أحبث عن 
األشياء بنفسي وال أعول على اآلخرين. لقد فتحت يل 

شبكة اإلنرتنت باباً إىل العامل. وقد أتاحت الكثري من 
الفرص. وبازدياد حضور النساء يف التكنولوجيا، تزداد 

 األفكار ويزداد البهاء!”

المساواة
الجنسين بين 

الرقمي العصر  في 

WWW.EQUALS.ORG
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 )منجزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة(

http://www.equals.org
http://equals.org/
http://equals.org/
http://equals.org/
http://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/goal5.aspx


 Enhancing
 the use of

… ICTs

فجوة مستخدمي اإلنترنت بين الجنسين على الصعيد العالمي عام 2016 * تبلغ 13 في المائة

1,8%األمريكتين 

20%الدول العربية

23%إفريقيا

6,9%أوروبا

5,1%كومنولث الدول المستقلة

16,9%آسيا والمحيط الهادئ

مالحظة: * تقديرات. متثل الفجوة بني اجلنسني 
الفارق بني معدالت انتشار استخدام اإلنرتنت للذكور 

واإلناث نسبًة إىل معدل انتشار استخدام اإلنرتنت 
للذكور.

اإللمام بالقراءة والكتابة
 ولكن النساء تشكل

أكثر من 60% من األميين في العالم
 معدل اإلملام بالقراءة والكتابة

لدى الكبار )النساء( يف عام 2013

البلدان املتقدمة البلدان النامية منوًاالبلدان األقل 

99% 77% 53%

ارتفع معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 
لدى الكبار من 76% إلى 85% في 

عام 1990

76%

1990

85%

2013

التعليم
حققت جميع المناطق النامية التكافؤ 

بين الجنسين في التعليم االبتدائي، 
أو كادت

ولكن التفاوت بين الجنسين يتسع 
على مستوى المدارس الثانوية 

والجامعية في العديد من البلدان

 ما عساكم القيام به للمساعدة على
يل سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؟
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النفاذ إلى تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات للمساواة بين الجنسين

التفاوتات الهيكلية في قد ساهمت في

اإللمام بالقراءة 
والكتابة

التعليممستوى الدخل

 
التوظيف

عدم المساواة بين الجنسين والفجوة الرقمية بين الجنسين بنسبة

البلدان املتقدمة

2,8%

البلدان النامية

16,8%

البلدان األقل منوًا

31%

تعزيز استخدام 
تكنولوجيا 
المعلومات 

واالتصاالت ...

يساعد  أن  يمكن   ...
في سد الفجوة      

بين الجنسين  الرقمية     

... وتمكين المرأة.



وظائف لالقتصاد الرقمي: مهارات جديدة، نجاح جديد
بقلم لوسي سبنسر

مجلة أخبار االتحاد الدولي لالتصاالت

احللول الرقمية اآلن عجلة النمو عرب مجيع قطاعات تدفع 
االقتصاد العاملي اليوم، من التمويل إىل الرعاية الصحية 

فاخلدمات املصرفية والسيارات.

 - )SDG 8( 8 بيد أن مفتاح هذا النمو - وهو حيوي لتحقيق هدف التنمية املستدامة
يتمثل يف قوة عاملة جمهزة مبجموعات جديدة متاماً من املهارات الرقمية.

وتتخذ احلكومات يف مجيع أحناء العامل تدابري ملعاجلة النقص احلرج يف املواهب جراء 
سرعة وترية التغري التكنولوجي.

وتأيت سنغافورة رائدة التكنولوجيا اإلقليمية يف عداد طليعة هذه اجلهود، وهي البلد 
الذي يركز بشدة على تعليم املهارات الرقمية كجزء من رؤيته ألمة ذكية.
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المحتوى المحلي الجيد 
هو مفتاح التوصيلية!
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)منجزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف التنمية املستدامة(

http://news.itu.int/
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/goal8.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=yn8YdJm5vgs


وسعياً منها إىل تعزيز مكانتها باعتبارها “بوابة االبتكار 
اآلسيوي”، أكدت سنغافورة مؤخراً التزامها بإنفاق 

2,4 مليار جنيه سنغافوري )1,73 مليار دوالر أمريكي( 

على استدراج عروض تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف السنة املالية 2017 لدفع عجلة التحول الرقمي يف 

البالد وجهود األمة الذكية. وعالوًة على ذلك، يُتوقع أن 
يوظَّف 000 53 مهين جديد يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت بني األعوام 2016-2018. ولكن بالنظر إىل 
أن حنو 000 20 من الوظائف الشاغرة يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف سنغافورة مل جتد من يشغلها 

يف عام 2015، فإن االستثمار يف تنمية املهارات سيضطلع 
بدور هام يف هذا العصر الرقمي.

وقال تان كيات كيف، الرئيس التنفيذي هليئة تنمية 
وسائط اتصاالت املعلومات )IMDA(، يف حديث إىل 

“جملة أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت” يف مقابلة ُأجريت 
معه مؤخراً: “األمر ليس جمرد رؤية، بل هو التأكد من 

استمرار أمهيتنا يف السوق العاملية”. إنه يتعلق “ببناء القوى 
العاملة يف املستقبل والتأكد من قرب صلة شبابنا وجيلنا 

القادم باالقتصاد الرقمي”.

“االرتقاء بالمهارات” و”تعليم مهارات جديدة”

باإلضافة إىل برنامج املخترب اجلوال )انظر املقال يف هذه 
الطبعة( الذي يتعرف فيه أطفال املدارس على التكنولوجيا 
يف بيئة ممتعة، أطلقت احلكومة برامج توجيهية للخرجيني، 
تعتمد على الشركات، كي يكتسبوا مهارات تقنية عملية.

ويرفد برنامُج التدريب بقيادة الشركات )CLT( سوَق العمل 
بوضع املهنيني اجلدد على سكة التأهل السريعة، وباالرتقاء 

مبهارات املهنيني ذوي اخلربة أو تعليمهم مهارات جديدة 
كي يتسلحوا بالقدرات الالزمة للنهوض بأدوار الوظائف 

التقنية املطلوبة، مثل حتليل البيانات.

وتشارك شركات القطاع اخلاص يف االستثمار يف املهنيني 
بتقدمي التدريب العملي املنظم أثناء العمل ملدة تصل إىل 

12 شهراً. ويؤدي ذلك إىل حصول الشركات على أعلى 

املواهب، فيما تساعد دوائر الصناعة على نطاق أوسع يف 
التزود حباجتها من أصحاب املهارات املؤَهلة. وقد ساعد 

هذا الربنامج املنظم املزيد من الشباب على اختيار مهن 
تقنية كانوا سيعزفون عنها يف ظروف أخرى.

 SAS وقال تان بوه تشو، مدير العمليات يف شركة
Singapore وهي شركة برجميات وخدمات حتليلية يف جمال 

األعمال: “على الرغم من أن الكثري من السنغافوريني قد 
فازوا يف الرياضيات األوملبية على الصعيد الدويل، فهي 

لسبب ما، ليست خياراً مهنياً “جذابًا”جداً، وقد ال خيتار 
الناس هذا املسار الوظيفي. لذلك فكرنا يف أن احلكومة لو 
كان لديها برنامج منظم يعود بالنفع على قطاع الصناعة، 

ينبغي أن نتمسك به”. 

تشجيع االبتكارات التكنولوجية محلية الصنع

متثل استوديوهات بيكسل )Pixel Studios( مرفقاً مكرساً 
لواضعي احملتوى ومطوري األلعاب للتجريب والتعاون 

واالبتكار فيما ينمون مهاراهتم ومنصاهتم.

ويقول الدكتور نغ كيامن يب، نائب مدير كلية العلوم 
يف نانيانغ للوسائط التفاعلية والوسائط الرقمية، ومدير 

فريق استوديوهات بيكسل: “نريد أن نساعد الناس ليس 
على تطوير منتج فحسب، بل أيضاً على تطوير أعمال 
مبشرة ومستدامة”. وبعد ذاك، إذا فشل منتجك، نعلم 
أن لديك ما يكفي من الدراية لبناء عملك واخلوض يف 

املرحلة التالية.”

وتساعد احلنكة التجارية املكتسبة من هذه التجربة الناشئة 
على حتويل املواهب التقنية يف سنغافورة إىل قوة عاملة ميكنها 

دفع عجلة االبتكار احمللي الذي سيحفز النمو يف املستقبل.
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 تهيئة رواد أعمال:
برنامج “ريزيكي” اإللكتروني )e-Rezeki( في ماليزيا

يقول أزهر رامالي بابتسامة دافئة معدية: “أعتز بما 
أقوم به. أنا أساعد عائلتي وأساعد نفسي، لذلك أنا 

سعيد”.

يهل السيد رامالي من قرية صغيرة في جزر بورنيو، 
على بعد أكثر من 1000 كم من العاصمة الماليزية، 

كوااللمبور، وهو ابن صياد سمك، وقد كافح للعثور 
على عمل بعد نيل شهادته في علوم الحاسوب. ولكن 

بفضل التدريب الذي حصل عليه من خالل برنامج 
ريزيكي اإللكتروني في ماليزيا، صار أزهر يعمل اآلن 

مستقاًل كمبرمج واختصاصي عروض لعمالء في جميع 
أنحاء العالم. )كسب 000 50 رينغيت ماليزي )حوالي 

600 11 دوالر أمريكي( خالل فترة تدريبه وحدها.(

وقال أزهر “لمجلة أخبار االتحاد”: “ما زلت حتى 
اآلن أعجز عن تصديق ذلك. أعتقد أن هذا البرنامج 

جميل”.

ويهدف برنامج ريزيكي اإللكتروني المتاح في مراكز 
التدريب في جميع أنحاء البالد إلى مساعدة أفراد 

األسر التي تمثل أدنى نسبة 40 في المائة من األسر 
من حيث الدخل والتي يقل دخلها الشهري عن 4000 
رينغيت ماليزي )حوالي 950 دوالرًا أمريكيًا( كي تزيد 

دخلها من خالل إيجاد عمل عبر اإلنترنت. وهو 
كذلك يساعد الناس الذين ال سابق خبرة لديهم 

باإلنترنت على اكتساب المهارات الرقمية األساسية.

وهو يقدم ثالثة مسارات عمل أساسية: المهام الرقمية 
الصغرى، مثل استخراج البيانات أو تعديالت التصوير 
الضوئي؛ والمهام المفعَّلة رقميًا، مثل خدمات اإليصال 
المطلوبة عبر اإلنترنت؛ والعمل الرقمي، مثل مصممي 

الرسوم البيانية أو المساعدين االفتراضيين.

واليوم، ينشط على هذه المنصة 000 23 مستخدم، 
000 150 منهم مسجلون فيها.

ويستخدم البعض األموال اإلضافية التي جنوها نتيجة 
للبرنامج لالدخار لألعياد واالحتفاالت أو لسداد 

فواتير األسرة، ولكن للسيد رامالي مرامًا محددًا لما 
جناه من مال.

وقال “لمجلة أخبار االتحاد”: “افتتحت متجرًا صغيراً 
في قريتي. فيه كل ما تحتاجه لصيد األسماك وفيه 

أغذية - وكله ملك عائلتي. أفتخر كثيرًا ليس ألنني 
أقدم المتجر فحسب، بل ألنني أقدم اإلنترنت مجاناً 

بأكملها”. للقرية 

وتهدف الحكومة إلى إنشاء 200 مركز في جميع أنحاء 
 البالد بحلول نهاية عام 2017.
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وقد استفاد من دعم استوديوهات بيكسل ومواردها واضعو 
احملتوى الرقمي من رواد األعمال مثل معدي التسجيالت 

الفيديوية على اإلنرتنت ومطورو األلعاب، ومنهم 
 Rocketbirds 2 مطورو( Ratloop Asiaو WAH!Banana

.)Sony PlayStation 4و )PC( للحاسوب الشخصي

نجاح ماليزيا

ويف ماليزيا اجملاورة، جيري حالياً حتول رقمي آخر يركز يف 
املقام األول على حتسني النفاذ واملهارات األساسية يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمواطنني املنتشرين يف 

املناطق الريفية.

يف العام املاضي، حتقق 17,8 يف املائة من الناتج احمللي 
اإلمجايل الوطين يف ماليزيا من “االقتصاد الرقمي”، وفقاً 

ألرقام احلكومة، وأعلن رئيس الوزراء املاليزي جنيب 
رزاق، عام 2017 عاماً القتصاد اإلنرتنت. ولكن ال تزال 
هناك فجوة قائمة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية يف 

املناطق احلضرية والريفية. وعلى هذا النحو، فإن االقتصاد 
احمللي القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميثل 

هدفاً مهماً يف البالد.

وتبعاً ملا ذكرت اهليئة املاليزية لالتصاالت والوسائط 
املتعددة )MCMC(، تتمثل إحدى اخلطوات اليت اختذهتا 

احلكومة، يف إطار مساعي ماليزيا كي تصبح من البلدان 
املتقدمة، العمل على أن يصبح مجيع املواطنني يف ماليزيا 
ملمني بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لضمان أن 

يتمتع كل مواطن ماليزي باحلد األدين على األقل من النفاذ 
األساسي إىل اإلنرتنت واملعرفة األساسية باإلنرتنت.

الدور الرئيسي لمراكز اإلنترنت الريفية

يعمل رواد األعمال احملليون يف ماليزيا على تعزيز 
حضورهم يف شبكة اإلنرتنت وجين مثاره بفضل النفاذ إىل 

اإلنرتنت والتدرب عليه من خالل مراكز اإلنرتنت الريفية 
اليت تديرها احلكومة.

وباستخدام مرافق يف مركز إنرتنت يف مدينة ملقا الساحلية 
الصغرية، يقوم تاجول روزيدي أكاسيا بن عبد العزيز، 

صاحب مشروع أرز تاباي بولوت سارميا، بتحديث 
صفحة شركته لبيع صناديق أرز تاباي على موقع 

الفيسبوك، وتاباي هو من أطَاِيب األرز املخمر احمللية. 
وكان بن عبد العزيز البالغ من العمر 26 عاماً بدأ يرتدد 
على املركز يف عام 2016 - وساعده ذلك على الصعود 
بأعماله إىل املستوى التايل. واآلن ميكن أن يتلذذ عمالء 

جدد من خارج القرية بوصفة عائلته احملببة.

وقال بن عبد العزيز: “يساعدين مركز االتصاالت هذا 
على اإلعالن عن منتجي على اإلنرتنت مبزيد من التواتر 

والكفاءة. وأنا أستخدم حالياً الفيسبوك، وصفحىت 
اإللكرتونية، وإنستاجرام. لقد زدنا إيراداتنا بنحو 20.يف 

املائة ويسعدين ذلك.”

التدرب للعمل الرقمي

يقدَّم تدريب إضايف من خالل برنامج “ريزيكي” 
اإللكرتوين )e-Rezeki( يف ماليزيا، الذي يساعد األفراد 

ذوي الدخل املنخفض على إجياد “عمل جانيب” لزيادة 
دخلهم. وتقع مراكز التدريب هذه يف مجيع بقاع ماليزيا 

لتدريب الناس على كيفية العثور على عمل عرب اإلنرتنت. 
ويف عام 2016 وحده، حصل 000 150 مستخدم مسجل 
على 17 مليون رينغيت ماليزي )ما يقرب من 4 ماليني 

دوالر أمريكي( من خالل الربنامج.

وبالنظر إىل أن جزءاً كبرياً من تالميذ املدارس اليوم 
سُيستخدمون يف وظائف مل تُنشأ بعد، فإن برامج مهارات 

رقمية جديدة مثل هذه الربامج ستكون مهمة إلعداد 
 القوى العاملة يف املستقبل.
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http://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/goal8.aspx


ميكن أن تساعدنا تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت على 

 إجناز املزيد - 
 وبشكل أسرع.

 يلزم دفع عجلة
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كونوا على علم باألمثلة الجديدة التي تبين  _
كيف تدفع التكنولوجيا عجلة تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة

اطلعوا الجميع على ما حققتم من نجاح _

استعملوا أدوات االتصاالت التي نتيحها لكم  _

ICT4SDG#  انضموا إلى حملة

http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/goal9.aspx
http://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/default.aspx


حلول محلية لمستقبل إفريقيا الرقمي
يقلم إريك هيرسمان

الرئيس التنفيذي لشركة BRCK، نريويب، كينيا

د الصناعة واالبتكارات والبنية ينبغي  أال تورَّ
التحتية إىل االقتصادات الناشئة يف 
العامل. بل ينبغي، بداًل من ذلك، 
االستثمار يف قطاعات متنامية، وتقدمي التمويل األويل 
للبحوث التطبيقية، والسماح لالقتصاد احمللي بإنشاء 

قاعدته وتنميتها.

وإذا أردنا حل املشاكل احمللية، حري بنا أيضاً أن نبحث 
عن احللول حملياً، وأن ندعمها.

 تقدم شركات 
التكنولوجيا المحلية 
مثل شركة BRCK، التي 
تتخذ من نيروبي مقراً 
لها، بعض أفضل الحلول 

للمشاكل المحلية. 
إريك هريمسان
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)قادة الفكر(

https://www.brck.com/


 )SDG 9( إن هدف األمم املتحدة التاسع للتنمية املستدامة
- الرامي لتحسني الصناعة واالبتكار واهلياكل األساسية – 

يطالعنا بأحد أكثر األهداف إثارة لالهتمام بني أهداف 
التنمية املستدامة مجيعها، حيث إنه هدف تأسيسي حقاً 

يكاد يدعم كل أهداف التنمية املستدامة األخرى.

والتكنولوجيتان األساسيتان اللتان تدعمان معظم القطاعات 
التخصصية األخرى مها القدرة الكهربائية والتوصيلية، لذلك 
يتطلب هذان اجملاالن الرتكيز إذا ُعقدت اآلمال على حتقيق 

أهداف التنمية املستدامة على نطاق واسع.

ليست مجرد مشكلة تكنولوجيا

األرقام مذهلة على الصعيد العاملي. وال يزال حوايل 3,9 
مليار شخص غري موصولني باإلنرتنت، ومعظمهم يف 

األسواق الناشئة. ولقد علمنا من تقارير االحتاد وحدها 
أنه يف احلني الذي نرى فيه 84 يف املائة من األسر موصولة 

باإلنرتنت يف أوروبا، تنخفض هذه النسبة إىل جمرد 15,4 يف 
املائة يف املنطقة اإلفريقية. ويعيش ما يقرب من ربع سكان 

العامل غري املوصولني يف إفريقيا. وهي مشكلة يصعب 
حلها، ألهنا ليست جمرد مشكلة تكنولوجيا، بل إهنا أيضاً 

مشكلة منوذج أعمال.

قاً عن  وأصدرت شركة ماكينزي )McKinsey( تقريراً ُمشوِّ
“العوملة الرقمية” حيث تبني أن زيادة تدفقات البيانات 

واملعلومات حتقق اآلن قيمة اقتصادية أعلى من التجارة 
العاملية بالسلع.

مهاًل. فكروا يف األمر قلياًل.

يقولون إن صناعة مل يكن هلا وجود عملياً منذ 15 
عاماً ميكنها أن حتقق اآلن قيمة أكرب للناتج احمللي 

اإلمجايل )GDP( لبلد من جتارة السلع اليت ترقى إىل قرون 
خلت. ولكن يف الوقت الذي متضي فيه إفريقيا قدماً، 

وتصبح شبكة اإلنرتنت أكثر توفراً، وأجهزة النفاذ إليها 
أقل تكلفة - ما زلنا بعيدين جداً عن الركب. حنن ببساطة 
ال نتحرك بالسرعة الكافية وال نظل على مقربة كافية من 

سائر العامل. وسترتتب على ذلك تداعيات عميقة األثر.

البنية التحتية الرقمية ُتحدث تغيراً 
اقتصادياً حقيقيًا

مع ذلك، حُتدث زيادة النفاذ إىل اإلنرتنت تغرياً اقتصادياً 
حقيقياً يف إفريقيا. وال يلزم سوى استثمار واحد: يف 

البنية التحتية الرقمية. وهي الكبالت البحرية والكبالت 
األرضية ونقاط تبادل اإلنرتنت ومراكز البيانات ونقاط 

توزيع احملتوى.

وكما تتعذر التجارة العادية دون بنية حتتية مادية مثل 
الطرق، تتعذر التجارة اإللكرتونية بدون بنية حتتية رقمية 

تتيح لنا النفاذ إىل اإلنرتنت.

وإذ تصبح شبكة اإلنرتنت أسرع وأرخص وأكثر موثوقية، 
جيد رواد األعمال بني ظهرانينا املشرتين والعمالء بيننا، 

وحيسنون خدمتهم، وينمون أعمالنا، وخيلقون فرص 
العمل. ذلك ما حيدث بالضبط يف االقتصاد الرقمي املتنامي 

يف كينيا - حيث تقدم شركات التكنولوجيا احمللية مثل 
شركة BRCK، اليت تتخذ من نريويب مقراً هلا، بعض أفضل 

احللول للمشاكل احمللية.

%84
في أوروبــا

%15.4
في المنطقة اإلفريقية

األسر الموصولة باإلنترنت
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B
R

C
K

كيف ُتحدث شركـة BRCK فـرقــًا

يدور عاملي بشركة BRCK يف فلك التوصيلية. ويستخدم 
الطالب منتجاتنا يف مدارس خارجة متاماً عن تغطية 

الشبكة الكهربائية، ويستعان مبنتجاتنا لتتبع املركبات يف 
املطارات، واألهم من ذلك، لتوصيل األفارقة العاديني 

باإلنرتنت عرب خدمة WiFi العمومية اجملانية.

وعلى مدى السنوات األربع املاضية، واصل فريق شركة 
BRCK استحداث بعض من املنتجات األكثر ابتكاراً يف 

إفريقيا، مزاوجاً بني العتاد والربجميات. وحنن جنيد القيام 
ذلك ألننا نعيش ونعمل يف كينيا وحنن من كينيا - 

ونعرف التحديات والفرص الكامنة يف بلدنا، وميكننا 
أن نرتجم األفكار اليت نستلهمها من ذلك يف منتجات 
ال يقتصر استخدامها على كينيا - أو حىت إفريقيا. بل 

تباع منتجات شركة BRCK يف أصقاع نائية مثل املكسيك 
وجزر سليمان، فضاًل عن أكثر من 50 بلداً آخر يف مجيع 

أحناء العامل.

ويدعى أحدث جهاز نصنعه SupaBRCK - وهو مسريِّ 
صغري يفعَّل ذاتياً ويقدم خدمة اإلنرتنت احمللية، وخيزن 
احملتوى حملياً، ويوصل باإلنرتنت باستخدام كل ما هو 
متاح، سواء كان كباًل أو برجاً خلوياً أو ساتاًل. وقد 

أنشأنا هذه األجهزة كشبكة WiFi حملية جمانية ميكن ألي 

شخص قريب التوصيل هبا. فال حيصل الناس على جمرد 
اإلنرتنت، بل احملتوى املخزن حملياً كذلك. وإذ ختزَّن 

الربامج التلفزيونية واملوسيقى والكتب حملياً، حيصل عليها 
أي شخص ينفذ إىل هذا احملتوى جبهازه على حنو سريع 

وموثوق به، وال نتكلف شيئاً يف إيصال هذا احملتوى 
حمسنني االقتصادات كثرياً.

وحنن نستخدم هذه التكنولوجيا يف املدارس أيضاً عرب 
منتج يسمى جمموعة أدوات كيو )Kio Kit( وقد ُصمم 

لتحويل الفصل الدراسي األساسي على الفور إىل فصل 
رقمي - حىت يف البيئات النائية غري املوصولة. وتتكون 

جمموعة أدوات كيو من 40 حاسوباً لوحياً متيناً، وخمدِّم 
SupaBRCK متكامل، وحمتوى تعليمي رقمي. ومن خالل 

تضمني مجيع املكونات احلامسة الالزمة إلدخال التكنولوجيا 
بشكل فعال يف الفصول الدراسية، تذلل جمموعة أدوات 

كيو الصعوبات اليت اعرتضت العديد من املساعي الفاشلة 
لتصميم حواسيب للمدارس اإلفريقية.

وبوجود مثل هذه البنية التحتية لإلنرتنت، مقرتنة بنموذج 
عمل مناسب، تسنح لنا فرصة لتغيري أحد إشكاالت البنية 
التحتية األساسية يف قارتنا، مما ميهد السبيل أمام العديد من 
الشركات األخرى لبناء منتجات وخدمات حتسن معيشة 

 800 مليون إفريقي فيما بعد.
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كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت أن تساعد على سد الفجوة 

بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية
الدكتورة شيالجا فنيل

 حماضرة يف دراسات التنمية
مركز دراسات التنمية وقسم اقتصاد األراضي، جامعة كامربيدج

كيف يرتبط عملك األكاديمي بأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة؟

 شيالجا  - تركز أحباثي احلالية على أمهية ربط احللول املستدامة للمدن والقرى. ويقرتح جدول أعمال 
البحوث مفهوم القرية الذكية الذي ال يكتفي بالرتكيز على الوسائل والتصميم لتقدمي النفاذ إىل البنية التحتية 

األساسية مثل مرافق الطرق واملياه والقدرة الكهربائية والتعليم والرعاية الصحية، بل يركز أيضاً بشكل 
حاسم على املؤسسات والشبكات احمللية اليت ميكنها ضمان استدامة النمو والتنمية يف هذه القرى. وستؤدي 

تكنولوجيات االتصاالت واملعلومات )ICT( دوراً رئيسياً يف تصميم اخلدمات وتقدميها ومراقبتها. 

Q&A
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وقبل كل شيء، يكمن مفتاح جناح إنشاء “القرى 
الذكية” يف التخطيط املتكامل املدعوم بقوة مراقبة وتنفيذ 

األنشطة باستخدام مناذج اإلدارة املناسبة. ويتطلب استنباط 
قرية ذكية مناسبة النظر إليها من خالل عدسة مؤسسية 

لفهم كيفية حتفيز التنمية يف القرى، وجيب أن يركز على 
جانيب العرض والطلب يف تقدمي البنية التحتية، مثل أحكام 

خدمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ما مدى أهمية تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت والبنية التحتية لتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت )الهدف 9 من أهداف 
التنمية المستدامة( للتقدم نحو تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة، وخاصة في مجال 
التنمية الريفية والتعليم؟

 شيالجا  - ميكن أن تكون خدمات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت أداة قوية للتغيري لدى السكان 
الشباب من خالل إجياد فرص عمل ميكنها أن تساعد 

الشباب على حتقيق تطلعاهتم اليت مل تلَب يف سوق العمل. 
ويتسم ذلك بأمهية خاصة يف حالة األسر الريفية للنفاذ إىل 
التعليم. وحيثما مل يكمل الوالدان التعليم الثانوي، يصعب 

عليهما أن حيددا بنجاح اسرتاتيجيات تعليمية تضمن احلراك 
االجتماعي. وميثل حتقيق الطموحات من حيث التعليم 

والتوظيف عامالً أساسياً لتجسيد نتائج التعليم إىل حتسن يف 
حياة البشر، وميكن تعزيز ذلك من خالل املعلومات املناسبة 

اليت تقدَّم عرب قنوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

ولعل الرتكيز على املناطق الريفية وتطلعات شباب الريف 
يكون فاحتة تصميم التدخالت االبتكارية لتقدمي املهارات 

اليت تشتد احلاجة إليها لإليفاء بوعد زيادة اإلنتاجية 
الزراعية الالزمة لتحقيق تنوع األنشطة غري الزراعية اليت 

تدر الدخل )مثل معاجلة األغذية، والبناء، واألعمال 
التجارية، واخلدمات(.

ولتحقيق انتقال مستدام لالقتصاد برمته، يلزم توصيل 
الشبكات البشرية والتقنية على السواء بني املناطق الريفية 

واحلضرية إلدامة النمو وتعزيز التقارب بني مستويات 
معيشة مجيع املواطنني. وتقدم ثورة اهلاتف املتنقل إحدى 

هذه الرافعات القوية اليت ميكن أن حتفز األسر الريفية 
للتحول حنو القرى الذكية اليت تتميز بقدرهتا على استخدام 

التكنولوجيا اجلديدة لتحسني فرص التعليم وفرص العمل 
للشباب الريفيني. وتدعو احلاجة إىل العمل على أساس 
حلول حيركها الطلب حبيث تكون الفرص اليت تقدمها 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت شاملة للجميع. 

وتتمثل قوة مشول اجلميع بالتكنولوجيا الرقمية يف أهنا تتيح 
للشباب إنشاء جمموعات وسائل تواصل اجتماعي والنفاذ 

إىل شبكات املعلومات اجلديدة.

أين ترين أكثر ما ُأحرز من تقدم في تسخير 
العلم والتكنولوجيا واالبتكار لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة؟

 شيالجا  - تتيح أهداف التنمية املستدامة فرصة مهمة 
لتسخري العلم والتكنولوجيا لتصميم أساليب مبتكرة لقياس 
جمموعة من ميزات االستدامة - مثل قياس مستويات املياه 

اجلوفية وكفاءة استخدام الطاقة واألمن الغذائي - على 
سبيل املثال ال احلصر - وهي تعترب حامسة لفهم العالقة 
بني الغذاء واملاء والطاقة - يف صميم االستدامة البشرية 

والطبيعية. وتقدم أهداف التنمية املستدامة أيضاً دافعاً قوياً 
حنو البحوث املتعددة التخصصات يف األوساط األكادميية 
ودوائر السياسة العامة لتطوير أفرقة ماهرة ومهنية قادرة 
على تصور التحديات املادية وقياسها، فضاًل عن إدراك 

العوائق البشرية اليت حتول دون تغيري السلوك. 
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ويرجح أن تنجح التدخالت التقنية عندما ُتستنبط من 
واقع معرفة غنية بالظروف احمللية وفهم احتياجات 

اجملتمعات احمللية املختلفة. 

أين ترين أكبر التحديات؟

 شيالجا  - مثة حتد ال يزال يتمثل يف إفهام مؤسسات 
جانب العرض كيف ميكن لتقدمي اهلواتف املتنقلة 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية 
أن يكون عاماًل حافزاً لسكان الريف، وال سيما يف 
أوساط الشباب. فقد اعترب مقدمو البنية التحتية أن 

املناطق احلضرية أكثر أمهية بكثري من حيث امتالكها 
للموارد املالية واملعرفة الالزمة للنفاذ إىل اإلنرتنت. ويف 

املقابل، تعترب اجملتمعات الريفية غري قادرة على فهم 
التكنولوجيات اجلديدة والنفاذ إليها. 

ونتيجًة لذلك، فهم يتجاهلون إمكانات التعلم املوجه 
للشباب كي تصبح قناة قوية إلنتاج فرص عمل جديدة. 

ويؤدي ذلك إىل جتاهل تام لوضع منوذج إدارة من القاعدة 
إىل القمة ميكن للمجتمعات الريفية من خالله حتسني 

اإلنتاجية الريفية وتنويع فرص العمل.

وحتتاج املؤسسات األكادميية والسياساتية إىل إقامة 
شراكات أقوى مع مقدمي اخلدمة واجلهات الفاعلة 

التجارية من أجل استنباط تدخالت أكثر جتديداً.

وتقتضي احلاجة كذلك إنشاء منصات قريبة املنال تتيح 
معلومات يسهل النفاذ إليها فيما يتعلق باحللول احمللية اليت 
ميكن أن تستفيد من مبادرات وطنية أقوى لالستدامة - 

كحال إدارة مستجمعات املياه احمللية اليت ميكن أن حتسن 
تيسر املياه - أو شبكات إنتاج األغذية املصممة حملياً. ومثة 

ميزة إضافية لتزكية هذه الروابط تتمثل يف وضع السكان 
الشباب يف صميم عملية صنع القرار، مما يكفل االستدامة 

 بني األجيال.

 ثمة تحد ال يزال يتمثل 
في إفهام مؤسسات جانب 
العرض كيف يمكن لتقديم 
الهواتف المتنقلة وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في 
المناطق الريفية أن يكون عاماًل 
حافزاً لسكان الريف، وال سيما 

في أوساط الشباب. 
الدكتورة شيالجا فنيل
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كيف تؤدي البنية التحتية لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت دوراً حاسماً 

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 
عصر الثورة الصناعية الرابعة

لي يونغ
)UNIDO( املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

حالياً بداية الثورة الصناعية الرابعة نشهد 
اليت ختتلف كثرياً عن الثورات 

الصناعية اليت سبقتها. فقد اندلعت 
أول ثورة صناعية من املاء والبخار، وبنيت ثاين ثورة 
صناعية على الطاقة الكهربائية، واعتمدت الثالثة على 

اإللكرتونيات وتكنولوجيا املعلومات. 

تقف منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية على أهبة 
االستعداد للعمل مع المحافل 
الدولية والحكومات وأوساط 
األعمال ... لتحقيق اإلمكانات 
الكامنة التي تكتنزها الصناعة 
4.0 وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة. 
يل يونغ
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وعلى النقيض من ذلك، فإن الثورة الصناعية الرابعة - 
اليت يشار إليها أيضاً باسم الصناعة 4.0 – هي ثورة أكثر 

تعقيداً وتتميز باجتاه األمتتة وتبادل البيانات يف تكنولوجيات 
 )ICT( التصنيع. وتعد تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

قاطرة هامة وهي ضرورية لكي تتحقق الثورة الصناعية 
الرابعة بالكامل.

ويف العديد من البلدان املتقدمة، بلغت الصناعة 4.0 
واستخدامات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مرحلة 

متقدمة جداً بالفعل. وتطبق الشركات حلواًل مبتكرة منها، 
على سبيل املثال، إنرتنت األشياء، واحلوسبة السحابية، 

واملنتجات البالغة الصغر، والطباعة ثالثية األبعاد. ومتكَّن 
هذه احللول حتسني قابلية التشغيل البيين، وتعزيز مرونة 

العمليات الصناعية، والتصنيع الذكي املستقل ذاتياً. وعالوًة 
على ذلك، تتحول املكونات املادية لإلنتاج الصناعي إىل 

أنظمة سيربانية - مادية بالتوصيل الشبكي الرقمي الذكي، 
مما يسمح باإلدارة اآلنية لعمليات اإلنتاج عرب املسافات 

الشاسعة واملنتجات. 

استجابة الحكومات 

أطلقت احلكومات يف عدد من البلدان األكثر تقدماً 
اسرتاتيجيات متوسطة وطويلة األجل لالستجابة هلذه 

االجتاهات. فعلى سبيل املثال، أضفت احلكومة األملانية 
الطابع املؤسسي على التزامها “بالصناعة 4.0” من 

خالل إنشاء منصة جتمع بني ممثلني عن أوساط األعمال 
واألوساط العلمية والنقابات العمالية يف مخسة أفرقة عمل. 

وكذلك وضعت وزارة االقتصاد يف املكسيك خارطة 
طريق وطنية للصناعة 4.0، تربز الفرص والتحديات، 

وتسرد خطوات العمل. وميكن رصد تقدم مماثل على 
مستوى السياسات يف أماكن أخرى، مبا يف ذلك 

اسرتاتيجية رقمنة الصناعة األوروبية يف املفوضية األوروبية، 
ومبادرة التكنولوجيا الوطنية يف روسيا، واسرتاتيجية 

الروبوت اجلديدة يف اليابان.
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الفرص المتاحة للبلدان النامية

تتيح الثورة الصناعية الرابعة أيضا فرصاً هامة للبلدان النامية 
األقل تقدماً. وميكن أن تؤدي عمليات التصنيع احملسنة 
إىل أمناط إنتاج واستهالك أكثر استدامة، مما يسهم يف 
تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وحتقيق أهداف 

التنمية املستدامة )SDG(. ويتعلق ذلك على وجه اخلصوص 
بالهدف 9 - إقامة بىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز 

التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار 
- وهو هدف حموري يف عملنا يف منظمة األمم املتحدة 

للتنمية الصناعية )UNIDO(. وعالوًة على ذلك، ميكن 
للبلدان النامية أن تستفيد من جتارب البلدان األكثر تقدماً 

على مستوى األعمال والسياسات، وأن تثب يف قفزة 
نوعية إىل الصناعة 4.0. ويوفر التعديل التحديثي ملعدات 
التصنيع فرصًة للبلدان النامية كي حتقق التصنيع املستدام 

بتكلفة منخفضة.

وختطو الرقمنة خطوة هامة حنو التنفيذ الكامل للصناعة 
4.0. إذ جتعل الرقمنة التدفق العاملي للمعلومات أرخص 

وأسهل. وميكن للتكنولوجيات الرقمية أيضاً أن حتسن 
اإلنتاجية والقدرة التنافسية، فضاًل عن تعزيز كفاءة 

استخدام املوارد والطاقة، وبالتايل توفري فرص جديدة 
لألعمال والتوظيف مع محاية البيئة.

الماء والبخار
اإلنتاج اآليل

القدرة الكهربائية
اإلنتاج واسع النطاق

اإللكترونيات
وتكنولوجيا المعلومات

اإلنتاج املؤمتت

األتمتة وتبادل البيانات
الرقمنة

الثورة الصناعية
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وميكن أن تساعد الرقمنة والتجارة اإللكرتونية والتسويق 
عرب اإلنرتنت الشركات الصغرية واملتوسطة يف التغلب على 

التحديات اللوجستية واجلغرافية وحتسني إمكانية وصوهلا 
إىل األسواق.

وميكن أن يسهم األثر الكامن للرقمنة أيضاً يف االنتقال إىل 
اقتصاد التدوير - وهو اقتصاد تستخدم فيه املوارد ألطول 

فرتة ممكنة عن طريق إعادة االستخدام وإعادة التصنيع 
وإعادة التدوير.

التغلب على تحديات الرقمنة

ومن الواضح أن دمج التكنولوجيات الرقمية يضغط على 
الشركات واحلكومات كي تعدل مناذج األعمال واألطر 
التنظيمية. ومن التحديات األخرى اليت تتعني مواجهتها، 

االفتقار إىل البيانات، وعدم كفاية املهارات، ونقص البنية 
التحتية املادية والرقمية، والتوصيلية احملدودة. ويصح ذلك 
بصفة خاصة يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا 

مبرحلة انتقالية.

ويتعني اختاذ عدة خطوات على مستوى السياسات 
واألعمال للتصدي هلذه التحديات، ولتعزيز نوع من 

النشاط الصناعي الشامل للجميع واملستدام الذي يؤدي إىل 
زيادة العمالة والنمو االقتصادي.

وهي تشمل ما يلي:
تدعو احلاجة إىل إتاحة النفاذ إىل البنية التحتية املادية   

والرقمية املوثوقة على نطاق واسع. ويف الوقت 
احلاضر، مثة 3,9 مليار شخص - أي ما يعادل أكثر 

بقليل من نصف سكان العامل – ممن جيدون النفاذ إىل 
اإلنرتنت إما غري متاح أو متاحاً باحلد األدىن. وتتعني 
معاجلة الفجوة الرقمية الضخمة بني املناطق املتقدمة 

والنامية كي جتىن فوائد الصناعة 4.0 كاملًة.
حتتاج الشركات الصغرية والكبرية إىل إجياد سبل   

جديدة ومبتكرة لتنظيم عمليات التصنيع التقليدية. 

فهي حباجة إىل االنتقال من إنتاج “مركزي” إىل 
إنتاج أقرب إىل “الالمركزية”، ميكن أن َيستخدم فيه 

املنَتج آلة ذكية لإليعاز مبا يتعني القيام به، بداًل من 
جمرد “خضوعه للمعاجلة”.

تتطلب البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات   
واالتصاالت جمموعة مهارات جديدة، مثل 

اإللكرتونيات امليكانيكية والطب الرقمي والزراعة 
الدقيقة وتصميم الروبوتات وتصميم شبكة الكهرباء 

الذكية، فضاًل عن اإلدارة. وال ُتكتسب هذه املهارات 
بني عشية وضحاها، وهي تتطلب تغيريات يف التعليم 

والتدريب احِلَريف.
حتتاج مؤسسات األعمال واحلكومات أن تتكيف مع   

واقع جديد يتعاون فيه العاملون ويتعايشون مع اآلالت 
)الروبوتات املساِعدة(، وتظهر فيه قطاعات صناعية 

جديدة، مثل الطب الرقمي والزراعة الدقيقة.
يتعني االتفاق على معايري جديدة لتبادل البيانات   

املتعلقة بالصناعة 4.0. ويرجح أن يطالب املستهلكون 
وأصحاب املصلحة اآلخرون بذلك، وميكن أن تكون 
هذه املعايري على صلة بتبادل وختزين البيانات الضخمة 

واألمن واخلصوصيات، فضاًل عن األخالقيات اليت 
توجه العالقة بني اآلالت والقوى العاملة.

وتقف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية على أهبة 
االستعداد للعمل مع احملافل الدولية واحلكومات وأوساط 
األعمال للتغلب على هذه التحديات وحتقيق اإلمكانات 
الكامنة اليت تكتنزها الصناعة 4.0 وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وقد التزمت 
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية واالحتاد الدويل 

لالتصاالت مؤخراً بتعزيز التعاون يف جماالت الصناعة 4.0 
والتحول الرقمي والبنية التحتية للنطاق العريض وبناء 

القدرات ووضع معايري دولية جديدة لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من أجل توصيل غري املوصولني باإلنرتنت 
ومتكني الناس يف مجيع أحناء العامل من حصاد مثار الثورة 

 الصناعية الرابعة.
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االتحاد يستعد لعقد المؤتمر العالمي لتنمية 
االتصاالت حول موضوع “تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت من أجل تحقيق 
”)ICT4SDGs( أهداف التنمية المستدامة

سُيعقد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )WTDC-17( هذا العام يف األرجنتني من 9 إىل 20 أكتوبر حول 
.ICT4SDGs - ”موضوع: “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة

وسيحدد هذا املؤمتر برنامج تنمية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( على مدى 
السنوات األربع املقبلة أي خطة عمل بوينس آيرس اليت ستساعد يف تشكيل املستقبل الذي تسهم فيه 

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف التنمية االجتماعية واالقتصادية.

ويأيت املؤمتر تتوجياً لالجتماعات اإلقليمية التحضريية )RPM( الستة اليت ُعقدت يف مجيع أحناء العامل. 
وأولت مجيع االجتماعات اإلقليمية التحضريية عناية خاصة إىل نتائج تنفيذ خطة عمل ديب منذ 

عام 2014 وركزت يف مناقشاهتا أساساً على القضايا ذات األولوية واملواضيع واملسائل واملبادرات 
اإلقليمية اليت يتعني إدراجها يف خطة عمل بوينس آيرس.
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)ITU-D( قطاع تنمية االتصاالت باالتحاد
 االجتماعات اإلقليمية التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

)WTDC-17( 2017 لعام

تطوير الصحة اإللكرتونية لضمان متّتع اجلميع بأمناط   
عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار؛ 

استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   
لتوفري التعليم الشامل للجميع والعادل واجليد واآلمن، 
مبا يف ذلك تعزيز معارف املرأة يف جمال تكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت واحلكومة اإللكرتونية؛ 
تطوير وتنظيم البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت   

جلعل املدن واملستوطنات السكنية شاملة للجميع وآمنة 
وقادرة على الصمود؛ 

رصد الوضع اإليكولوجي ومدى توافر املوارد الطبيعية   
واستخدامها استخداماً رشيداً؛

تعزيز احللول االبتكارية والشراكات من أجل تنفيذ   
تكنولوجيات إنرتنت األشياء وضمان تفاعلها مع 
شبكات االتصاالت، مبا فيها شبكات اجليل الرابع 

وشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية 2020 وشبكات 
اجليل التايل، وذلك حتقيقاً للتنمية املستدامة.

تعزيز بناء القدرات البشرية واملؤسسية؛  
تقوية األطر السياساتية والتنظيمية ومواءمتها؛  
البنية التحتية الذكية واملستدامة للنطاق العريض   

والتوصيل البيين من أجل النفاذ املنصف للجميع 
يف إفريقيا؛

إدارة الطيف واالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية؛  
تعزيز أمن البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات   

واالتصاالت وبناء الثقة يف استخدام تطبيقات 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

تقدمي الدعم لتجمعات االبتكار القائم على تكنولوجيا   
املعلومات واالتصاالت يف إفريقيا؛

الدعم السياسايت والتنظيمي والتقين، وبرامج التدريب   
املتخصصة لبناء القدرات البشرية يف مبادرات رائدة 

خمتارة تتعلق بإفريقيا الذكية.
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ُعقد االجتماع اإلقليمي التحضيري لمنطقة 
 ،)RPM-CIS( كومنولث الدول المستقلة

في بيشكيك، جمهورية قيرغيزستان، في الفترة 
من 9 إلى 11 نوفمبر 2016 وأسفر عن مشاريع 

خمس مبادرات إقليمية جديدة: 

ُعقد االجتماع اإلقليمي التحضيري لمنطقة 
إفريقيا )RPM-AFR( في كيغالي، جمهورية رواندا، 

من 6 إلى 8 ديسمبر 2016، وقّدم مقترحات 
عديدة لتحديث مبادراته اإلقليمية الحالية لتشمل 

االتجاهات والتكنولوجيات الناشئة. وركزت 
المقترحات على المجاالت واألولويات الواردة 

أدناه باعتبارها مبادرات إقليمية يمكن تنفيذها:
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مشاريع االتحاد: توصيل المدارس في جزر القمر

قام االحتاد واهليئة الوطنية لتنظيم تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )ANRTIC( يف جزر القمر بتنفيذ مشروع “توصيل 
مدرسة توصيل جمتمع” بني عامي 2015 و2016 لتعزيز توصيلية 
النطاق العريض يف املدارس يف املناطق الريفية واملناطق النائية يف 

جزر القمر.

ومت جتهيز عشر مدارس بأجهزة حاسوبية وتقدمي برامج تدريبية 
ألطفال املدارس واملعّلمني وأفراد اجملتمع احمللي.

وأصبحت املدارس املوصولة مبثابة مراكز معرفة للمجتمع احمللي 
مبا يف ذلك اجملموعات احملرومة والضعيفة كالنساء والفتيات 
واألشخاص ذوي اإلعاقة الذين ميكنهم استعمال املعارف 

لتحسني رفاههم االجتماعي واالقتصادي.

وقال حممد عمر، مدير أحد هذه املراكز “إننا نتوقع أن يأيت 
األفراد من اجملتمع احمللي يف املنطقة بأعداد كبرية الستعمال 
احلواسيب” وأضاف قائاًل “ومن خالل توصيلية اإلنرتنت 
ميكنهم النفاذ إىل املعلومات. وسيساعد هذا الربنامج أيضاً 

يف استحداث فرص التوظيف.”

وقالت أمسينا سعيد أمحد، رئيسة دائرة إدارة املشاريع باهليئة 
الوطنية لتنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت “إن مشروع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هذا لقي استحساناً لدى 
األفراد يف اجملتمع احمللي وهم راضون عن نتائجه إذ مل تتح 

هلم هذه الفرصة من قبل. وقد جعل هذا املشروع من املمكن 
تدريب املعلمني الذين سيقومون بدورهم بتعليم الطالب وغريهم 

يف اجملتمع احمللي.”  

البيئة وتغري املناخ واالتصاالت يف حاالت الطوارئ؛  
الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا   

املعلومات واالتصاالت؛
الشمول املايل الرقمي؛  
إنرتنت األشياء واملدن الذكية والبيانات الضخمة؛  
االبتكار وريادة األعمال.  

االتصاالت من أجل احلد من خماطر الكوارث وإدارهتا؛  
إدارة الطيف واالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية؛  
نشر البنية التحتية للنطاق العريض ال سيما يف املناطق   

الريفية واملهملة وتعزيز النفاذ عريض النطاق إىل 
اخلدمات والتطبيقات؛

إمكانية النفاذ والقدرة على حتمل التكاليف لتصبح   
منطقة األمريكتني شاملة ومستدامة؛

   )SCC( تنمية االقتصاد الرقمي واملدن واجملتمعات الذكية
وإنرتنت األشياء )IoT( وتشجيع االبتكار.

R
P

M
‑A

R
B

R
P

M
‑A

M
S

ُعقد االجتماع اإلقليمي التحضيري للمنطقة 
العربية )RPM-ARB( في الخرطوم، السودان، من 
30 يناير إلى 1 فبراير 2017، وأسفر عن مشاريع 

خمس مبادرات إقليمية جديدة في المجاالت التالية: 

ُعقد االجتماع اإلقليمي التحضيري لمنطقة 
األمريكتين )RPM-AMS( في أسونسيون، باراغواي، 

من 22 إلى 24 فبراير 2017، وأسفر عن مشاريع 
خمس مبادرات إقليمية جديدة:
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مشاريع االتحاد: مراكز اإلنترنت في تايالند 

أنشأ االحتاد واللجنة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت )NBTC( يف 
تايالند أكثر من 20 مركزاً من مراكز اإلنرتنت الريفية على 

الصعيد الوطين. وتعزز هذه املراكز مهارات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بني الطالب والشباب واجملتمعات احمللية مما يعزز 

التنمية االجتماعية واالقتصادية. ويتوىل تشغيل هذه املراكز فريق 
من املتطوعني يُعرف مبتطوعي اهليئة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت 

.)NBTC-ITU( واالحتاد الدويل لالتصاالت

وقال بورنشاي ناشايوينغ، مدير مدرسة بان بانغ كاي يف نان، 
يف مشال تايالند “إن احلواسيب واإلنرتنت مهمة جداً للطالب”. 

وأضاف قائاًل “ومتَّكن الطالب أيضاً من نقل املعارف املتعلقة 
باحلاسوب واإلنرتنت اليت اكتسبوها إىل أسرهم وجمتمعاهتم 
وأصبح بعضهم اآلن قادرين على استخدام منصات التجارة 

اإللكرتونية لشراء املنتجات وبيعها.”

وقال بونيون بيتاياكانوروت، أحد املقيمني يف مدينة تشيانغ 
ماي الشمالية الذي استفاد من نفاذ أفضل إىل اإلنرتنت. 
“لقد استطعت البحث عن كيفية محاية عائليت ضد محى 

الضنك”. وأضاف قائاًل “وتقامست أيضاً املعلومات اليت قمت 
بتجميعها مع جرياين وأصدقائي والكثريون منهم ال يعرفون 

التدابري اليت ينبغي اختاذها ضد هذا املرض.”

وقال شانوكسودا وونغفيس، أحد املتطوعني من اهليئة الوطنية 
لإلذاعة واالتصاالت واالحتاد “إن عملي مع األطفال الصغار 

والبالغني ومساعدهتم على التنقل يف عامل احلواسيب واإلنرتنت 
كان جتربة رائعة ال تنسى.”  

معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً والدول   
اجلزرية الصغرية النامية، مبا يف ذلك بلدان جزر احمليط 

اهلادئ، والبلدان النامية غري الساحلية؛
تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف دعم   

االقتصاد الرقمي وحتقيق جمتمع رقمي شامل؛
تعزيز تنمية البىن التحتية لزيادة التوصيلية الرقمية؛  
هتيئة البيئات السياساتية والتنظيمية؛  
املسامهة يف حتقيق نظام إيكولوجي آمن وصلد   

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

البنية التحتية للنطاق العريض واإلذاعة وإدارة الطيف؛  
هنج يركز على املواطن من أجل بناء خدمات   

اإلدارات الوطنية؛
إمكانية النفاذ والقدرة على حتمل التكاليف وتنمية   

املهارات للجميع من أجل ضمان الشمول الرقمي 
والتنمية املستدامة؛

تعزيز الثقة واألمان يف استعمال تكنولوجيا   
املعلومات واالتصاالت؛

النظم اإليكولوجية لالبتكار القائم على تكنولوجيا   
املعلومات واالتصاالت.
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ُعقد االجتماع اإلقليمي التحضيري لمنطقة آسيا 
والمحيط الهادئ )RPM-ASP( في بالي، إندونيسيا، 

من 21 إلى 23 مارس 2017، وأسفر عن مشاريع 
خمس مبادرات إقليمية:

ُعقد االجتماع اإلقليمي التحضيري لمنطقة 
أوروبا )RPM-EUR( في فيلنيوس، ليتوانيا، يومي 
27 و28 أبريل 2017، وأسفر عن مشاريع خمس 

مبادرات إقليمية:
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)دور االحتاد الدويل لالتصاالت(



رؤى عبر التسجيالت الفيديوية

مراكز اإلنترنت في تايالند

توصيل المدارس في جزر القمر

االحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين 
لقطاع تنمية االتصاالت باالتحاد

حيتفل قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد )ITU-D( هذا العام بالذكرى 
اخلامسة والعشرين لتأسيسه.

وأنشأ القطاع مؤمتر املندوبني املفوضني اإلضايف الذي ُعقد يف جنيف، 
سويسرا يف عام 1992، وقد ساهم القطاع طيلة األعوام اخلمسة 
والعشرين املاضية مسامهة كبرية يف النمو السريع والتوسع العاملي 

لشبكات وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
– مما ساعد على حتسني نفاذ املواطنني إىل اخلدمات احلكومية 
والرعاية الصحية والتعليم واخلدمات الزراعية واخلدمات املالية 

واملصرفية ومعلومات السوق.

وسيعقد اجتماع مائدة مستديرة وزارية ومأدبة عشاء يوم 11 أكتوبر 
يف إطار املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2017 احتفاًء بالذكرى 

السنوية للقطاع.

اطّلع على المزيد بشأن الذكرى الخامسة والعشرين

كيف تصبحون من الجهات الراعية؟
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http://www.itu.int/ar/ITU-D/Pages/ITU-D-25-Anniversary.aspx
http://www.itu.int/ar/ITU-D/Pages/ITU-D-25-Anniversary.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-D/Partners/Pages/Sponsorshipportal.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=oHZN5VqGZX0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tmdRhDxQwMw&feature=youtu.be
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