
هذه إحاطة مبعلومات أساسية الغرض منها تيسري عمل وسائل اإلعالم وينبغي أال تُعترب 
معلومات شاملة وال أن تُعترب بياناً رمسياً عن أنشطة االحتاد.

اطلعوا على مزيد من املعلومات عن أنشطة االحتاد 
الدويل لالتصاالت يف مدونة االحتاد اإللكرتونية: 
http://itu4u.wordpress.com3/1

انخراط االتحاد مع الشباب
ميثل الشباب قوة متنامية على املسرح الدويل باستعماهلم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبماس من 

أجل االبتكار واإلبداع واملشاركة يف العامل حوهلم.
وشباب اليوم هم اجليل األكثر اتصااًل واألكثر تعلماً رقمياً على مر التاريخ. فالشباب الذين تقل 

أعمارهم عن 25 سنة ميثلون أقل من نصف سكان العامل بقليل (42,8%)، ويقدر االحتاد أهنم ميثلون 
45% من مستعملي اإلنرتنت يف العامل، وذلك يف أوائل عام 2012. ويف نفس الوقت، ال يزال %64 

من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة - ما إمجاليه 1,73 مليار نسمة - غري موصولني على 
اخلط، وبالتايل يفتقرون إىل املعدات واملهارات الالزمة للمشاركة يف االقتصاد الرقمي.

وقد ولد يف العصر الرقمي عدد متزايد من سكان العامل من الشباب الذين يستعملون تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت بكثافة يف حياهتم اليومية. وهؤالء »املواطنون الرقميون املولد« - ترتاوح 

أعمارهم بني 15 و24 سنة ممن ميتلكون خربة ملدة مخس سنوات أو أكثر يف استعمال اإلنرتنت - 
ميثلون 30% من شباب العامل.

ومع تصنيف 80% ممن ترتاوح أعمارهم بني 24و 15 سنة يف البلدان املتقدمة على أهنم “مواطنون 
رقميون املولد”، وتعرتف األمم املتحدة - واالحتاد الدويل لالتصاالت، بوصفه وكالتها املتخصصة 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - بالشباب كمسامهني أساسيني يف سد الفجوة الرقمية 

وبناء جمتمع معلومات شامل.

عملنا
ويدرك االحتاد الفرص اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملساعدة الشباب يف كل مكان 
للتعبري عن آرائهم. وحنن نشارك الشباب بنشاط يف جمموعة من املبادرات اليت تغطي ثالثة جماالت 
رئيسية: الشمول الرقمي )توصيل غري املوصلني( واالبتكار )تسخري الطاقة اإلبداعية لدى الشباب 

للمسامهة يف االحتاد واألمم املتحدة( والبحث والتحليل.
ومن أمثلة عمل االحتاد:

األحداث
قمة ما بعد عام 2015: اشرتك االحتاد وحكومة كوستاريكا يف سبتمرب 2013 يف تنظيم القمة العاملية 
ملا بعد عام 2015 بشأن الشباب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واليت مجعت الشباب من مجيع 

أحناء العامل ملناقشة أولوياهتم بشأن برنامج للتنمية املستدامة لعصر ما بعد عام 2015. وشارك يف القمة 
سواء شخصياً أو من على اخلط من خالل منصة لالستقطاب اجلماهريي، أُعدت خصيصاً هلذا 

الغرض، أكثر من 500 3 من الشباب، وذلك لصياغة بيان متعدد الوسائط مت تقدميه فيما بعد للدورة 
التاسعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة يف سبتمرب 2013. ويدعو اإلعالن أعضاء االحتاد إىل 

مواصلة احلد من معوقات النفاذ بالنسبة للشباب الذين حيتاجون إىل أدوات تبادل املعلومات واملعارف 
من أجل مواصلة متكينهم اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن 

http://www.itu.int/bynd2015. :احلدث وعن مبادرات االستقطاب اجلماهريي هنا
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اليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - أُعلن عنه يف مؤمتر 
املندوبني املفوضني لعام 2010 يف غواداالخارا، ويهدف إىل زيادة وعي الفتيات والشابات ومتكينهم 

من السعي حنو العمل بوظائف يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقد مت تنظيم حنو 700 2 
حدث يف 121 بلداً حىت اآلن ترتاوح بني معارض مهنية وأيام مفتوحة وبرامج توجيه، أدت إىل متكني 

أكثر من 000 70 فتاة وشابة.

الشمول الرقمي واالبتكار
مبادرة حماية األطفال على الخط (COP) - يدرك االحتاد أن ضمان سالمة وأمن األطفال 

والشباب على اخلط أمر حيوي يف العصر الرقمي. وهذه املبادرة اليت أُطلقت عام 2008 تسلط الضوء 
على مخسة جماالت رئيسية للنهوض بسالمة األطفال على اخلط: التدابري القانونية والتدابري التقنية 

واإلجرائية والبىن التنظيمية وبناء القدرات والتعاون الدويل. وقد وضع االحتاد بالتعاون مع شركاء مبادئ 
توجيهية عملية لألطفال واملعلمني والصناعة وواضعي السياسات.

برنامج المبتكرين الشباب - يعمل الربنامج الذي أُطلق يف حدث تليكوم العاملي لالحتاد عام 
2011 مع املبتكرين الشباب من مجيع أحناء العامل الذين يستعملون التكنولوجيا لتحويل أسلوب 

معيشة جمتمعاهتم. وتدعو مسابقة املبتكرين الشباب كل عام املوهوبني من الشباب ذوي اخللفيات 
التكنولوجية إىل التنافس بشأن واحد من املراكز املرموقة يف الربنامج. ومينح املشروعان الناشئان الفائزان 

جائزة من التمويل األويل تبلغ 10.000 دوالر أمريكي.
توصيل مدرسة، توصيل مجتمع - شراكة بني القطاعني العام واخلاص أطلقها االحتاد للنهوض 

بتوصيلية اإلنرتنت عريضة النطاق يف املدارس بالبلدان النامية يف مجيع أحناء العامل ولتعزيز توصيلية 
املدارس لتوفري موارد على اخلط للمجتمع ككل.

االستقطاب الجماهيري ألولويات الشباب بشأن برنامج األمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015 
- حشد االحتاد قواه مع مبعوث األمني العام لألمم املتحدة املعين بالشباب ومنظمات األمم املتحدة 
األخرى من أجل استقطاب رؤى وآراء الشباب إزاء أهداف التنمية املستدامة ملا بعد 2015. ومشلت 

النواتج النداء العاملي للشباب وهي وثيقة سياسات ُقدمت كمدخل للمفاوضات احلكومية الدولية.

البحث والتحليل
تضمن منشور االحتاد “قياس جمتمع املعلومات” لعام 2013 أول حتليل متعمق بشأن استعمال 

الشباب لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع تركيز خاص على قياس املواطنني الرقميني املولد 
يف العامل.

وتشمل النتائج الرئيسية املستقاة من التقرير:
يف العامل النامي، تزيد نسبة مستعملي اإلنرتنت ممن ترتاوح أعمارهم بني 15 و25 سنة عن   

الضعف بالنسبة إىل الشرائح العمرية األخرى.
يتوقع أن تتضاعف أعداد املواطنني الرقميني املولد يف العامل النامي حبلول عام 2017.  
بوجه عام، ميثل املواطنون الرقميون املولد نسبة ال تزيد عن 5,2% من سكان العامل )تعادل 363   

مليون نسمة تقريباً يف مجيع أحناء العامل(. 
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 سالمة وأمن األطفال
 والشباب على اخلط أمر
حيوي يف العصر الرقمي
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هذه إحاطة مبعلومات أساسية الغرض منها تيسري عمل وسائل اإلعالم وينبغي أال تُعترب 
3/3معلومات شاملة وال أن تُعترب بياناً رمسياً عن أنشطة االحتاد.

ويركز تقرير صدر عن االحتاد يف 2014 بعنوان “الفرص الرقمية: احللول املبتكرة يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لتوظيف الشباب” الضوء على الوظائف وفرص األعمال احلرة الرقمية. ويسلط 
التقرير الضوء ويفاضل بني املهارات األساسية اليت حيتاج إليها اخلرجيون الشباب لكي يتفوقوا يف سوق 
العمل للقرن احلادي والعشرين، مبا يف ذلك الدراية يف جماالت احلاسوب والتكنولوجيا الرقمية والويب.

أنشطة األمم المتحدة
يشارك االحتاد بنشاط يف شبكة النهوض بالشباب املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة  (IANYD)واليت 

تعمل كآلية للتنسيق ورفع التقارير بالنسبة جلميع أعمال وكاالت األمم املتحدة املتعلقة بالشباب. 
ويساهم األعضاء يف الشبكة IANYD يف خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن 

الشباب، اليت تعمل كإطار اسرتاتيجي لألمم املتحدة وتتضمن تعهدات وتدابري لتتبع التقدم احملرز. 
ويشارك االحتاد يف رئاسة فريق عمل فرعي معين بالشباب وبرنامج ما بعد 2015، يقوم بتعزيز األدوات 

على اخلط مثل االستقطاب اجلماهريي الذي مت شرحه أعاله لتزويد املفاوضات املستمرة للدول 
األعضاء برؤية شابة.

 يف العامل النامي، تزيد
 نسبة مستعملي اإلنرتنت
 ممن ترتاوح أعمارهم بني
 51 و52 سنة عن الضعف
 بالنسبة إىل الشرائح العمرية
األخرى.
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