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  إقامة المجتمع الذكي: التنمية االجتماعية واالقتصادية
  واالتصاالت المعلومات يامن خالل تطبيقات تكنولوج

  المشكلةبيان الحالة أو   1
على التقدم احملرز بفضل أنظمة تكنولوجيا  –الثقافة والتعليم والصحة والنقل والتجارة  –سيتوقف تطّور اجملتمع بكل جماالته 

ا. وميكن أن تؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دورًا رئيسياً  محاية املمتلكات   يف املعلومات واالتصاالت وخدما
 احملاصيل البيئي؛ وحتسني التلوث تأثريات املركبات؛ وتوفري الطاقة الكهربائية؛ وقياس مرور واألشخاص؛ واإلدارة الذكية حلركة

وتنظيمها؛ وحل املشاكل اليت تواجهها املدن واملناطق الريفية.  الشرب مياه موارد والتعليم؛ وإدارة الصحية الرعاية الزراعية؛ وإدارة
  وهذا هو اجملتمع الذكي.

وعلى  – التوصيلية واألجهزة الذكية والربجميات –إن حتقيق وعود اجملتمع الذكي يتوقف على ثالثة دعائم تكنولوجية هي 
  مبادئ التنمية املستدامة.

أما التوصيلية فتتضمن وتشمل الشبكات القائمة والتقليدية (الشبكات املتنقلة والنطاق العريض والكبلية) فضًال عن 
من آلة إىل  أساسية لالتصاالت متكني اةما تعتمد على الطيف الراديوي. وتشكل التوصيلية أد التكنولوجيات اجلديدة اليت غالباً 

اإللكرتونية وإدارة حركة املرور والسالمة  وعنصرًا من عناصرها ومن التطبيقات واخلدمات النامجة عنها مثل احلكومة (M2M)  آلة
  على الطرقات.

والكامريات  الضوئية املرور راتشاأما األجهزة الذكية فهي األشياء املوصولة اليت تسمح بإجياد اجملتمعات الذكية. فالسيارات وإ
هي كلها أمثلة على األشياء  الصحية املتابعة أجهزةالشوارع و  واإلضاءة يف زليةاملن األجهزةو  الكهرباء شبكاتو  املياه مضخاتو 

حتقيق االستدامة والتنمية االقتصادية واالجتماعية.  اليت جيب أن تصبح أجهزة ذكية وموصولة لتتمكن من إحراز تقدم كبري يف
  البلدان النامية. وتتجلى أمهية هذا األمر بشكل خاص يف

جمتمعتني بإجياد خدمات جديدة مل يكن وجودها  أما وضع الربجميات فيسمح بتوصيل وإجياد أول دعامتني اللتني تسمحان
ممكنا من قبل. وتؤدي هذه اخلدمات اجلديدة إىل تغيري كل مظاهر احلياة سواء فيما خيص كفاءة استخدام الطاقة 

  التحسينات البيئية أو السالمة على الطرقات أو الغذاء أو سالمة املياه أو التصنيع أو اخلدمات احلكومية األساسية. أو

  أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة   2
جمال التوعية بأساليب حتسني التوصيلية بغرض دعم اجملتمعات الذكية، مبا  إجراء مناقشات وتقدمي املساعدة يف  1)
 .الذكية والبيئة اإللكرتونية وتطبيقات الصحة اإللكرتونيةذلك التوصيلية الرامية إىل دعم الشبكات الذكية واملدن  يف
ذلك األجهزة  أفضل املمارسات الرامية إىل تعزيز األجهزة الذكية والسماح بنشرها واستخدامها، مبا يف ظر يفالن  2)

، املتنقلة االتصاالت بفضل التنمية تمكنيمكتب تنمية االتصاالت ل مبادرة املتنقلة، وقد برزت أمهية تطبيق هذه األجهزة يف
ديب، مع الرتكيز على أمثلة ناجعة مستقاة من املناطق الريفية  املعقود يف 2012 العاملي لالحتاد تليكوم إطار اليت اسُتهلت يف

  البلدان النامية. يف



واألمثلة اليت تسمح للربجميات املفتوحة املصدر و/أو املشمولة بامللكية اخلاصة الطرائق إجراء دراسة استقصائية عن   3)
  الذكية واجملتمعات الذكية.دمات مما يدعم اخلبتوصيل األجهزة الذكية 

 والتواصل التنظيم وآليات الذكية املدن يف احلياة نوعية مؤشرات إىل بالنسبة األداء واختبار للقياس معلمة حتديد  4)
  املدن. رشيدة يف إدارة أجل من اتباعها ميكن اليت احملتملة

  .ذكية مدناً  أنشأت اليت املتقدمة البلدان جتارب  5)
 على للسالمة الوطنية السياسات حتديد أجل من املعنيني املصلحة أصحاب مجيع يضم وطين إيكولوجي نظام يئة  6)

  .الطرق
  .للحدود العابرة الطرق شبكات على الذكي النقل جمال يف والتنسيق للتعاون إقليمي إطار حتديد  7)

  المتوقع الناتج  3
  :يلي ما املسألة هذه أن يؤتيها تناول املتوقع النواتج من

 دراسات حاالت عن الطريقة اليت تسمح باستخدام االتصاالت وغريها من وسائل التوصيلية، مبا ذلك االتصاالت  أ ) 
دف دعم التنمية املستدامة وتعزيز (M2M)من آلة إىل آلة  ، وبالنفاذ إىل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
  النامية؛ البلدان يف اجملتمعات الذكية

زيادة وعي املشاركني املعنيني فيما يتعلق باعتماد اسرتاتيجيات مفتوحة املصدر تسمح بالنفاذ إىل االتصاالت ودراسة   ب)
يئة  حمركات زيادة درجة التأهب الستعمال وتطوير الربجميات املفتوحة املصدر لدعم االتصاالت يف البلدان النامية، فضًال عن 

  من خالل استعراض الشراكات الناجحة؛فرص للتعاون بني أعضاء االحتاد 
للتوصيلية من أجل دعم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت  الفّعال النشر حتليل العوامل املؤثرة يف  ج)

  املدن الذكية واملناطق الريفية؛ يف باستخدام تطبيقات احلكومة اإللكرتونيةتسمح 
  م شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتأمني السالمة على الطرقات؛جمال استخدا  يف تبادل أفضل املمارسات  د )
وتقارير ختامية مفصلة تتضمن حتاليل ومعلومات وأفضل املمارسات فضال عن أي جتربة عملية  سنوية مرحليةتقارير   ) ه

واالتصاالت  تكنولوجيا املعلوماتالوسائل اليت تتيح تطبيقات اجملاالت اليت تستخدم فيها االتصاالت وغريها من  مكتسبة يف
دف إجياد جمتمع ذكي.   وتوصيل األجهزة 

  التوقيت  4
 ميقدَّ  أن على ،2017  عام  يف اتدراسال تنتهي أن فرتضويُ . 2016 عام  يف الدراسات جلنة إىل متهيدي تقرير تقدمي ينبغي
  .ائي تقرير الوقت ذلك  يف

  جهات االقتراح/الجهات الراعية  5
وإىل مقرتحات  3/2‐17 استنادا إىل املسألة 2014لعام  االتصاالت لتنمية العاملي ملؤمترا على هذه املسألة يف متت املوافقة

االحتاد اإلفريقي لالتصاالت، والواليات املتحدة  والدول العربية، والدول األعضاء يف لالتصاالت، اهلادئ واحمليط آسيا مجاعة



 Algérie) اجلزائر اتصاالت شركةاألمريكية، و  Télécom  SPA) ،وIntervale )كسندرأل ، وأكادميية)االحتاد الروسي 
  .)أوكرانيا( أوديسا يف لالتصاالت الوطنية بوبوف ستيبانوفتش

  مصادر الُمدخالت  6
دراسة املسائل املتصلة  يف التقدم الذي أحرزته جلان الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية  أ ) 

  ذه القضية.
مسامهات الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني إليها ووكاالت األمم املتحدة األخرى واألفرقة اإلقليمية   )ب

  ومنسقي مكتب تنمية االتصاالت.
مبادرات مكتب تنمية االتصاالت مبشاركة منظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة والقطاع اخلاص  التقدم احملرز يف  ج)

  نية باستخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلجياد اجملتمع الذكي.واملع
 أي نشاط آخر ذي صلة تقوم به األمانة العامة لالحتاد أو مكتب تنمية االتصاالت. يف التقدم احملرز  د )

  الجمهور المستهَدف  7
 1البلدان النامية البلدان المتقدمة الجمهور المستهدف

 نعم نعم  االتصاالتواضعو سياسات 

 نعم نعم منظمو االتصاالت

 نعم نعم مقدمو اخلدمات/املشغلون

معدات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات املصنعون (مصنعو 
 صناعة السيارات، إخل.)واالتصاالت، و

 نعم نعم

  نعم  نعم  برامج مكتب تنمية االتصاالت

 الناتج من تحديداً الذي سيستخدم - الجمهور المستهَدف   أ ) 

قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يف واضعو سياسات االتصاالت املعنيون، واجلهات املنظمة، واملشاركون
 وقطاع الوسائط املتعددة.

  الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج  ب)
  يف املبادئ التوجيهية لتنفيذ املبادرات اإلقليمية ملكتب تنمية االتصاالت.

                                                            
ا مبرحلة انتقالية.تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان غري الساحلية والبلدان   1  اليت متر اقتصادا



  الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية  8
  .2  إطار أعمال جلنة الدراساتيف

  التنسيق والتعاون  9
  الوحدة ذات الصلة التابعة ملكتب تنمية االتصاالت واليت تعاجل هذه املسائل.  -
  د.االحتا يف اآلخرين القطاعني يف اجلارية الصلة ذات األعمال  -

  االتصاالتالصلة ببرامج مكتب تنمية   10
تعىن مجيع برامج مكتب تنمية االتصاالت باملسألة فيما خيص اجلوانب اخلاصة املتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
يئة بيئة متكينية، والشمول الرقمي،  واالتصاالت وتطوير التكنولوجيا، وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و

  الطوارئ. واتصاالت

  معلومات أخرى ذات صلة  11
  .للدراسةاجلديدة  املسألة هذه فيها ستخضع اليت الفرتة خاللُحتدد الحقاً 

 


