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ال بد من إشراك الشباب في 
الحلول من أجل المستقبل 

بقلم هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

يف عامل يتغري بسرعة، تبقى األمم املتحدة )UN( املكان الوحيد الذي ميكن أن جتتمع فيه كل 
بلدان وشعوب العامل إلجياد حلول مشرتكة تفيد البشرية برمتها. ومع ذلك، تُغفل أصوات 

كثرية بسهولة كبرية.

ويف العام املاضي، يف استقصاء ُأجري مبناسبة الذكرى اخلامسة والسبعني لتأسيس املنظمة، دعا 
اجمليبون منظومة األمم املتحدة إىل أن تصبح أكثر مشواًل وحنن نسعى جاهدين إىل بناء عامل 

أفضل كي يرثه أطفالنا. واختذ االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(، بصفته وكالة األمم املتحدة 
املتخصصة يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت )ICT(، خطوات ملموسة لتلبية 

هذه الدعوة. 

وتنطوي اسرتاتيجية االحتاد بشأن الشباب على ثالثة جماالت عمل رئيسية:

دعم متكني الشباب من خالل استحداث جمتمع من القادة الشباب يسمى مببادرة 
توصيل اجليل؛

مجع الشباب معاً للتواصل املباشر مع أعضاء االحتاد البالغ عددهم 193 حكومة 
وأكثر من 900 عضو من شركات القطاع اخلاص واجلامعات واملنظمات 

الدولية واإلقليمية؛

تعزيز حوار الشباب ومشاركتهم يف األنشطة وعمليات صنع القرار ابالحتاد.

الشمولية هي أحد املبادئ األربعة اليت ميزت قياديت يف االحتاد، إضافة إىل البنية التحتية 
واالستثمار واالبتكار. ويسلط العدد األخري جمللة أخبار االحتاد الضوء على شباب العامل بصفتهم 

شركاء متساوين مع القادة الرقميني املعاصرين. 

يسلط العدد األخري 
ملجلة أخبار االتحاد 

الضوء عىل شباب العامل 
بصفتهم رشكاء 

متساوين مع القادة 
الرقميني املعارصين. 

هولني جاو 
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مبادرة توصيل الجيل: 
إعالء األصوات الشابة لتعزيز 

الشمول الرقمي
 بقلم دورين بوغدان مارتن، 

مديرة مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت

يشكل الشباب يف مجيع أحناء العامل قاطرات قوية لالبتكار، حتركها دوافعهم العالية لتحسني 
حياهتم وحياة أسرهم وجمتمعاهتم. ومتنحهم مبادرة توصيل اجليل فرصة للتمكني واملشاركة 

واملساعدة يف دفع عجلة برانمج التنمية الرقمية العاملية لألجيال الراهنة واملستقبلية.

وتشجع مبادرة توصيل اجليل الشباب العاملي على املشاركة كشركاء على قدم املساواة جنباً 
إىل جنب مع قادة التغيري الرقمي اليوم. ومتّكن هذه املبادرة اليت يقودها االحتاد الدويل 

لالتصاالت )ITU( الشباب من اكتساب املهارات والفرص للنهوض برؤيتهم ملستقبل موصول 
عرب شبكة اإلنرتنت.

وابإلضافة إىل الرتحيب ابلشباب للمشاركة بنشاط يف التنمية الرقمية، فإهنا تزودهم مبنصة 
إلقامة صالت الوصل والفعل بشأن القضااي اليت تسرتعي اهتمامهم - وختطو خطوة حنو تعبئة 

الشباب يف العامل أمجع لسد الفجوة الرقمية.

تشجع مبادرة توصيل 
الجيل الشباب العاملي 
عىل املشاركة كرشكاء 

عىل قدم املساواة جنباً 
إىل جنب مع قادة التغيري 

الرقمي اليوم. 

دورين بوغدان مارتن

مديرة مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد 
الدويل لالتصاالت

واملطورين  املستخدمني  أكرب مجموعة سكانية من  يشكلون  تكنولوجيات جديدة وهم  اعتامد  الصدارة يف  موقع  للشباب 
الرقمية  التنمية  العاملي.  ويعد ضامن إسامع أصواتهم ووجهات نظرهم يف حوار  الصعيد  الرقمية عىل  االتجاهات  وصانعي 

أهدافنا  القادم واهتاممه ورشاكته يف تحقيق  الجيل  استدامة متثيل  يف  الجديدة، وحيوياً  األفكار  لشحذ  أساسياً  الدويل 
الرقمية.  للتنمية  الجامعية 

بولوتيفي أديسا

 مؤسس وخبري التكنولوجيا الرقمية الشاب، 
عضو مجلس أصحاب الرؤى ملبادرة توصيل الجيل
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الشباب في المقدمة

إىل جانب مبادرات مثل مبادريت جيل املساواة واجليل غري احملدود، ترمي مبادرة توصيل اجليل 
إىل وضع أصوات الشباب يف طليعة الدعوة الدولية إىل إقامة جمتمعات رقمية.

وال ميكن التصدي للتحدايت املطروحة اليوم إال بشكل تعاوين، وجيب إشراك الشباب يف 
عمليات صنع القرار املرتتبة على ذلك.

ويف اآلونة األخرية، اخنرط الشباب بشكٍل مباشر مع اجملتمع التنظيمي الدويل ألول مرة يف 
اتريخ الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت )GSR( املمتد ألكثر من 20 عاماً. وتضمنت تلك 

املناقشات اليت دارت يف يونيو حواراً صرحياً بشأن ما يعنيه إشراك الشباب يف عمليات األمم 
املتحدة، وكيف ميكن للمنظمني إمساع أصوات الشباب يف العمليات التنظيمية، ودور الشباب 

يف قيادة التغيري التنظيمي إلنشاء مستقبل رقمي للجميع.

ومن خالل جمموعات الشباب اإلقليمية يف مبادرة توصيل اجليل، جرى متكني جمموعة متنوعة 
من الشباب، افرتاضياً، إلشراكهم يف املناقشات اإلقليمية املتعلقة ابلتكنولوجيات الرقمية. 

واختار كل مكتب إقليمي لالحتاد ما بني 20 و30 من القادة الشباب للتعاون يف مشاريع ذات 
مصادر مجاعية سينظر فيها أصحاب املصلحة اإلقليميني.

محِدداً  الشاملة والهادفة متثل تحدياً  التوصيلية  الجيل ألن  الرؤى ملبادرة توصيل  االنضامم إىل مجلس أصحاب  وافقت عىل 
الضوء عىل أهمية  الرقمي، ويف تسليط  الشمول  للحوار بشأن  أفكار جديدة ومبتكرة  لجيلنا. وآمل أن ننجح يف جلب 

االقتصادية.  املشاركة  والفتيات يف  للنساء  الرقمي  الشمول 

أليكسا روسكو

)IFC( رئيسة التكنولوجيا املحِدثة للتحوالت، مؤسسة التمويل الدولية

ال ميكن التصدي للتحديات 
املطروحة اليوم إال بشكل 

تعاوين، ويجب إرشاك الشباب 
يف عمليات صنع القرار املرتتبة 

عىل ذلك. 

دورين بوغدان مارتن

فيه أحد عن  يتخلف  بناء مستقبل ال  إمكانات  التكنولوجيا، منتلك  الزمن. ومن خالل  من  تاريخية حقاً  إننا نشارف عىل لحظة 
الرؤى ملبادرة توصيل الجيل يك أواكب هذه اإلمكانات لغاية تَحققه.  الركب. قلت "نعم" لالنضامم إىل مجلس أصحاب 

سينيد بوفيل

عارضة أزياء ورائدة أعامل تقنية
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ويظل املشاركون يف هذه اجملموعات أعضاًء يف جمتمع توصيل اجليل خارج نطاق مهامهم اإلقليمية 
أيضاً. ابإلضافة إىل ذلك، وقع االختيار على عضوين يف مبادرة توصيل اجليل لالنضمام إىل مبادرة 

كويف عنان لصانعي التغيري، مما يعمق احلوار بشأن التأثري بني األجيال. 

صعود قادة شباب إلى سدة القيادة

شكل االحتاد الدويل لالتصاالت جملس أصحاب الرؤى ملبادرة توصيل اجليل – وهو جملس 
يضم مثانية قادة شباب اختريوا بشكل تنافسي - خصيصاً ملناصرة أصوات الشباب. وكأعضاء 

يف اجمللس، يعمل هؤالء القادة الشباب الثمانية اآلن جنباً إىل جنب مع مثانية أعضاء معينني 
رفيعي املستوى للدعوة إىل مشاركة الشباب اهلادفة يف التعاون الرقمي.

وجيمع اجمللس بني اخلربة القيِّمة والتجارب الواسعة من القطاع اخلاص والقطاع العام وكذلك 
املنظمات الدولية. وتثري وجهة نظر كل عضو يف اجمللس املبادرة أبكملها، ال سيما يف هذه 

.COVID-19 األوقات العصيبة جلائحة

وقد أدت االستعانة مبمثلي الشباب املتنوعني إىل جانب األعضاء املعينني البارزين إىل خلق 
الدينامية األساسية اليت متثلها مبادرة توصيل اجليل. وسيقدم جملس أصحاب الرؤى ملبادرة 

توصيل اجليل توجيهات اسرتاتيجية يف إطار تنفيذ اسرتاتيجية االحتاد بشأن الشباب يف املستقبل، 
بناًء على ثالث دعائم أساسية هي: التمكني واالخنراط واملشاركة.

ومن خالل التزام ومسامهة أعضاء اجمللس، تقرِّب مبادرة توصيل اجليل الشباب من اختاذ 
القرارات عالية املستوى. وميكن أن تساعد مسامهاهتم يف إجياد حلول ملموسة للتحدايت اليت 

يواجهها مجيع الشباب اليوم. وعساها، يف النهاية، أن ختطو خطوة حمورية حنو سد 
الفجوة الرقمية.

أدت االستعانة مبمثيل الشباب 
املتنوعني إىل جانب األعضاء 

املعينني البارزين إىل خلق 
الدينامية األساسية التي متثلها 

مبادرة توصيل الجيل. 

دورين بوغدان مارتن

الشباب يف معالجة  التي يجلبها  النظر  الخربات ووجهات  العمل عىل دمج مجموعة فريدة من  أتطلع إىل  كعضو يف املجلس، 
الترصف كجرس  من  الفرصة ستمكنني  أن هذه  كمهندسة،  وأعتقد،  واأليديولوجية.  الرقمية  الفجوة  بشأن  امللحة  الشواغل 

الشباب.  وانخراط  املستدام  النمو  لتعزيز  فعال  إطار  بالتايل  فينشأ  التقنية،  الجوانب  تُفهم عربه 

إيهيتا جانجافارابو

مهندسة ومؤِسسة شابة

شكل االتحاد الدويل 
لالتصاالت مجلس أصحاب 

الرؤى ملبادرة توصيل الجيل 
– وهو مجلس يضم مثانية 
قادة شباب اختريوا بشكل 
تنافيس - خصيصاً ملنارصة 

أصوات الشباب. 

دورين بوغدان مارتن
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2021: عام محطات مبادرة توصيل الجيل

.LinkedInو Facebook فبـرايـر  إطالق جمتمعات افرتاضية ملبادرة توصيل اجليل على منصيت 

 23-25 مارس  االحتاد الدويل لالتصاالت يصبح الرئيس املشارك اجلديد للشبكة املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة 
بشأن تنمية الشباب )IAYND( للفرتة 2022-2021.

 6 أبـريـل  منتدى شباب اجمللس االقتصادي واالجتماعي )ECOSOC(. االحتاد يشارك يف تنظيم حدث جانيب يركز على 
التوصيلية اهلادفة والشمول الرقمي من منظور الشباب..

 20 مـايـو   املائدة املستديرة العاملية ملبادرة توصيل اجليل، التقى خالهلا 60 مبعواثً رقمياً للشباب من جمموعات الشباب 
اإلقليمية ملناقشة ما الذي يسري على ما يرام وجماالت التحسني..

 25 مايو  الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت )TDAG(، يف حدث جانيب يسلط الضوء على مسرية مبادرة توصيل 
اجليل وإجنازاهتا حىت اآلن.

 .)GSR( 23 يـونيـو  مبادرة توصيل اجليل تضمن مشاركة الشباب يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 

 6 يـوليـو  أسبوع التكنولوجيات الناشئة، الذي اشرتك يف إعداده موظفو االحتاد وجمموعات الشباب اإلقليمية، 
يربز دور التكنولوجيا الناشئة يف التعليم والشمول الرقمي للشباب املهمشني. 

 13 أغسطس  مهرجان #الشباب يتصدر االبتكار يتخلله نقاش بشأن ابتكارات الشباب من خالل التكنولوجيات 
الرقمية، استضافه فريق مبادرة توصيل اجليل ابلشراكة مع مكتب مبعوث األمني العام لألمم املتحدة املعين ابلشباب 

 .Twitter وشركة التواصل االجتماعي

 20 سبتمرب  إطالق الشراكة من أجل التوصيل )Partner2Connect( مع الشباب وأعضاء جملس أصحاب الرؤى 
ملبادرة توصيل اجليل وقادة ملهمني يتحدثون عن أمهية الشراكة يف توصيل غري املوصولني. 

 22 سبتمرب  مرفق تطوير التعلم واملعرفة التابع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )UNIDO( ومبادرة توصيل اجليل 
يستضيفان جلسة بشأن جتارب التعلم اإللكرتوين للشباب وكيفية تزويد الشباب ابملهارات والتعليم من أجل 

مستقبل مستدام.

 14 أكتوبر  إطالق مسابقة عاملية بشأن الرسوم املميِّزة للمخلفات اإللكرتونية، هبدف تشجيع الشباب على التعرف على 
املخلفات اإللكرتونية واملشاركة يف املناقشات حول البيئة وتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 9 نوفمرب  إطالق حساب Instagram مبناسبة االحتفال ابلذكرى السنوية األوىل ملبادرة توصيل اجليل خالل االجتماع 
 .)TDAG-21( التاسع والعشرين للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت
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اّطلع على مزيد من 
المعلومات عن 

األعضاء وأهداف 
المجلس.

مجلس أصحاب الرؤى بشأن 
مبادرة توصيل الجيل 

يعمل أعضاء جملس أصحاب الرؤى بشأن مبادرة توصيل اجليل على حتقيق أهداف اجمللس 
االسرتاتيجية من أجل التحضري للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )WTDC( وقمة الشباب 

ملبادرة توصيل اجليل. 
دورين بوغدان-مارتن  

صاحبة السمو الملكي 
األميرة بياتريس 

أليكسا روسكو 

شينيد بوفيل 

فيغنسوارا إيهيتا 
غانغافارابو 

ديوغو إيديه

بيتي ج

شالين جيوتيشي 

عثمان المعمر 

جاياثما ويكراماناياكي 

رومان غوجاييف

مماباثو موتساماي 

جوليانا نوفايس 

تيد تشين 

السيدة ماريم جامي

لوك كافانو

بوليتيفي أديسا

دونوال أوالدابوسيلفيا بول
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الدول العربية
)GC-ARB(

مبادرة توصيل الجيل

أفرقة الشباب اإلقليمية
فرصة للقادة الشباب المشاركين من جميع أنحاء العالم إلبداء وجهات 

نظرهم بشأن التحديات والفرص واإلجراءات المتعلقة بالتنمية الرقمية 
على المستوى اإلقليمي.

إفريقيا 
)GC-AFR(

آسيا والمحيط الهادئ 
)GC-ASP(

أوروبـا
)GC-EUR(

األمريكتان 
)GC-AMS(

كومنولث الدول المستقلة
)GC-CIS(

https://www.itu.int/generationconnect/generation-connect-arab-states-youth-group-gc-arb/
https://www.itu.int/generationconnect/regional-youth-groups-africa/
https://www.itu.int/generationconnect/generation-connect-asia-pacific-youth-group-gc-asp/
https://www.itu.int/generationconnect/generation-connect-europe-youth-group-gc-eur/
https://itu.int/generationconnect/generation-connect-americas-youth-group-gc-ams/
https://www.itu.int/generationconnect/generation-connect-commonwealth-of-independent-states-youth-group-gc-cis/
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://www.itu.int/tiktok


اآلن وأكثر من أي وقت 
مضى، يتعين علينا إعالء 

أصوات الشباب في مجال 
التنمية الرقمية

بقلم شالين جيوتيشي، محلل أول في مركز التعليم والعمل 
التابع لمؤسسة New America، وزميل في مركز الثورة الصناعية 

الرابعة، المنتدى االقتصادي العالمي

مل يعد الوصول إىل توصيلية ابإلنرتنت ومعارف رقمية موثوق هبا وأبسعار معقولة "أمراً 
مستحسناً" ابلنسبة إىل الدول. فقد أوضحت جائحة كوفيد-19 الدور احلاسم للنفاذ عايل 

اجلودة للنطاق العريض يف النهوض ابلرفاه البدين واالجتماعي واملايل والعاطفي لألفراد يف مجيع 
أحناء العامل.

وسواًء تعلق األمر ابحلصول على الرعاية الصحية أو الدعم املتصل ابلدراسة أو وسائل العمل 
عن بُعد أو تقدمي الدعم يف مكافحة اإلرهاق املتعلق ابلصحة العقلية خالل اجلائحة، فقد ثبت 

أن التكنولوجيات الرقمية املتصلة ابإلنرتنت ال غىن عنها يف مجيع جوانب احلياة تقريباً. 

مل يعد الوصول إىل توصيلية 
باإلنرتنت ومعارف رقمية 

موثوق بها وبأسعار معقولة 
"أمراً مستحسناً" بالنسبة إىل 

الدول. 

شالني جيوتييش

محلل أول يف مركز التعليم والعمل 
التابع ملؤسسة New America، وزميل 

يف مركز الثورة الصناعية الرابعة، املنتدى 
االقتصادي العاملي
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جنحت اجملتمعات اليت تتمتع بتوصيلية نطاق عريض قوية، إىل حٍد بعيد، يف جتاوز ذرى اجلائحة 
بشكل أكثر فاعلية من تلك اليت ال تتمتع هبا. وابلتوازي مع ذلك، أصبحت احلاجة ماسة 

لوضع الشباب يف الواجهة يف إطار احملاداثت املتواصلة املتعلقة ابلتنمية الرقمية.

ويف كثري من األحيان، ُيشار إىل األفراد املنتمني إىل جيل األلفية واجليل Z على أهنم "مواطنون 
رقميون"، غري أهنم غالباً ما يكونون مستبعدين من احلوارات واإلجراءات اليت تدفع ابلتنمية 

الرقمية إىل األمام.

واآلن وأكثر من أي وقت مضى، ينبغي أن حيصل الشباب على مقعد متساٍو على طاولة 
احملاداثت الدائرة بشأن التنمية الرقمية. ويتمثل الشاغل األساسي للتصميم الذي يركز على 
املستخدم يف أن يكون املستخدمون النهائيون لتكنولوجيا أو خدمة ما هم املشرفون على 

جتربتهم اخلاصة.

ويف حني أن احلكومات والشركات وجمموعات اجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرون 
تدرس أحياانً وجهات نظر الشباب، فإن هناك قيمًة كبريًة للتعلم تتأتى بشكٍل مباشر من 

التجارب اليت عاشها شباب عانوا شخصياً من الفجوة الرقمية.

التداول مع المواطنين الرقميين 

ينبغي على مجيع أصحاب املصلحة النشطني يف جمال التنمية الرقمية االستفادة من 
االسرتاتيجيات املوضوعية مثل التصميم املشرتك وااللتزام العام واملداوالت الشاملة. وميكن 

ألصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص اللجوء إىل مبادرات، مثل مبادرة توصيل اجليل 
اليت أطلقها االحتاد الدويل لالتصاالت لتحديد النماذج وأفضل املمارسات والشباب املدافعني 

على حتقيق التنمية الرقمية اإلقليمية، كخطوة رئيسية حنو املشاورات بشأن اسرتاتيجية الشمول 
الرقمي اليت تشمل ابلفعل وجهات نظر الشباب.

وعلى نطاق أوسع، ميكن ألصحاب املصلحة اللجوء إىل اجملتمع العاملي لرامسي السياسات التابع 
للمنتدى االقتصادي العاملي - وهو منصة قّيمة أنتمي إليها. ويتكون هذا اجملتمع الواسع والقيِّم 

من شبكة تضم ما يقرب من 000 11 من القادة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، 
ويعمل عرب 448 مركزاً يف املدن من أجل دفع احلوار والعمل والتغيري على الصعيد احمللي مبا يف 

ذلك املسائل املتعلقة ابلتنمية الرقمية.

ويف أغسطس 2021، ساهم اجملتمع العاملي لرامسي السياسات بشكٍل مجاعي يف حتقيق هنج 
Davos Lab: خطة تعايف الشباب ونشره - وهو هنج يتكون من عشر ركائز للتعايف من 

اجلائحة، ويركز على رفاه الشباب. وتتعلق ركيزاتن منه بشكٍل مباشر ابلتنمية الرقمية مما يشري 
إىل مطالبة القادة الشباب حول العامل إبدماج وجهات نظر الشباب يف هذا اجملال الفائق األمهية.

وكما أخربين راشي ساكسينا، أحد املدافعني عن مشاركة الشباب وفرد من اجملتمع العاملي 
لرامسي السياسات اتبع ملركز Bangalore، يف مقابلة: "لكي يكون جمتمع رقمي ما منفتحاً 

وآمناً ومُمّكناً جلميع األشخاص املعنيني، حنتاج إىل املشاركة يف وضع سياسات للعصر الرقمي 
تضع مصاحل األفراد يف املقام األول. ويعكس الشباب النسيج االجتماعي جملتمعنا مما يوفر نظرًة 
وفهماً شاملني إلدارة اإلنرتنت اليت ستكون مفتاحاً لسد فجوة تكافؤ الوصول إىل املعلومات."

اآلن وأكرث من أي وقت مىض، 
ينبغي أن يحصل الشباب عىل 

مقعد متساٍو عىل طاولة 
املحادثات الدائرة بشأن 

التنمية الرقمية. 

شالني جيوتييش

وميكن ألصحاب املصلحة من 
القطاعني العام والخاص 
اللجوء إىل مبادرات مثل 

مبادرة توصيل الجيل التي 
أطلقها االتحاد الدويل 

لالتصاالت لتحديد النامذج 
وأفضل املامرسات والشباب 

املدافعني عىل تحقيق التنمية 
الرقمية اإلقليمية. 

شالني جيوتييش
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 بناء نظام إيكولوجي يركز على الشباب 

ال حيتاج أصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص إىل إعادة اخرتاع العجلة. ويف السنوات 
األخرية، أاتحت العديد من املنظمات موارد لتقدمي املساعدة ألصحاب املصلحة لتمكني 

الشباب وإدراج وجهات نظرهم يف مجيع جوانب الشمول الرقمي والتنمية الرقمية.

وشارك ساكسينا مؤخراً يف منتدى الشباب بشأن إدارة اإلنرتنت الذي نشر 12 توصية 
للشباب من أجل إنرتنت مستدام. وركزت ورقة ُنشرت يف مارس كجزء من مبادرة "ُمِضي 
الشباب إىل األمام" التابعة ملؤسسة Mastercard، على النهوض بنظام إيكولوجي يركز على 

الشباب يف إفريقيا يف عامل ما بعد جائحة كوفيد-19.

ويف الشهر املاضي، نشرت جلنة النسيت وفاينانشيال اتميز املشرتكة بشأن إدارة مستقبل الصحة 
لعام 2030 تقريراً هاماً بشأن ما يعنيه منو األطفال والشباب يف عامل رقمي. وأكد التقرير على 

أمهية التحول الرقمي كعامل رئيسي حمدد للصحة.

وضربت اجلائحة مسرع التحول الرقمي العاملي بعدة طرائق مما أثر على طريقة عملنا ولعبنا 
وعيشنا مجيعاً. واآلن وأكثر من أي وقت مضى، وبينما تنظر الدول يف مجيع أحناء العامل يف 

خطط التعايف وفرص ما بعد كوفيد-19، يتعني منح الشباب الفرصة لتشكيل املستقبل الرقمي 
الذي سريثونه.

ويشرفين، بصفيت ابحثاً وكاتباً وخبرياً اسرتاتيجياً يف جمال السياسات وعضواً يف جملس رواد 
توصيل اجليل التابع لالحتاد، أن أقف جنباً إىل جنب مع الزمالء من حتالف الشراكة من أجل 

التوصيل التابع لالحتاد، واجملتمع العاملي لرامسي السياسات، والعديد من منظمات الدعوة 
والتنمية الرقمية اليت تركز على الشباب من أجل إبراز وجهات نظرهم. وستكون وجهات نظر 

الشباب أمراً أساسياً يف إطار عملنا اجلماعي من أجل تعزيز الشمول الرقمي احلقيقي.

املضي إىل األمام من أجل حتقيق مستقبل رقمي أكثر مشواًل. 

ال يحتاج أصحاب املصلحة من 
القطاعني العام والخاص إىل 

إعادة اخرتاع العجلة. 

شالني جيوتييش

واآلن وأكرث من أي وقت 
مىض، وبينام تنظر الدول يف 
جميع أنحاء العامل يف خطط 

التعايف وفرص ما بعد 
كوفيد19-، يتعني منح الشباب 

الفرصة لتشكيل املستقبل 
الرقمي الذي سريثونه. 

شالني جيوتييش
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مبادرة توصيل الجيل تعاضد 
جهود مبادرة كوفي عنان 

لصانعي التغيير 

يف مجيع أحناء العامل، ويف كل منطقة، يكون عدد الشباب املتصلني ابإلنرتنت أكثر من البالغني. 
ومع ذلك، غالباً ما يكونون مستبعدين من احملاداثت عندما يتعلق األمر بوضع اسرتاتيجيات 

وسياسات رقمية تؤثر عليهم.

وتتطلب عملية خلق القادة الرقميني املستقبليني متكني الشباب الرقمي يف الوقت احلاضر. 
وتتعاضد جهود كل من مبادرة كويف عنان لصانعي التغيري )KAC( ومبادرة توصيل اجليل، 

وهي مبادرة شبابية اتبعة لالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(، لتسهيل تلك العملية.

وتسعى الشراكة بني املبادرتني إىل إعالء أصوات الشباب ووجهات نظرهم يف عامل التنمية 
الرقمية املتسم بنسق سريع.

تسعى الشراكة بين 
المبادرتين إلى إعالء أصوات 

الشباب ووجهات نظرهم 
في عالم التنمية الرقمية 

المتسم بنسق سريع.
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صانعو التغيير المعترف بهم 

متت دعوة عبد الغفارو داساان أمني وصوفيات صادق لالنضمام إىل مشروع مبادرة كويف عنان 
لصانعي التغيري يف وقت سابق من هذا العام من أجل تطوير مهارات القيادة وتعزيز أتثريمها يف 

جمتمعاهتما. وكان كالمها انشطاً ابلفعل يف جمموعة شباب منطقة إفريقيا املنشأة يف إطار مبادرة 
"توصيل اجليل".

ويقول عبد الغفارو، من غاان، إنه متحمس للقضاء على الفقر، واملساواة بني اجلنسني، وحتقيق 
النمو االقتصادي الشامل. وهو أحد مؤسسي شركة SheaMe، وهي شركة انشئة تسعى إىل 
متكني املرأة الريفية من خالل توظيفها ودجمها يف سلسلة توريد حماصيل مستدامة للشركات يف 

غاان وسرياليون.

وتعمل شركة SheaMe كمتعهد ملنتجات العناية ابلبشرة والشعر املشتقة من شجرة الشيا يف 
غاان، وكمتعهد أيضاً لشركة Imperishable LLC، وهي شركة مقرها يف سرياليون تستخدم 

تكنولوجيا جتفيف الفاكهة ابلطاقة الشمسية للمساعدة يف تقليل خسائر ما بعد احلصاد يف جمال 
الفواكه واخلضروات.

ويستطرد عبد الغفارو قائاًل: "إن االستثمار يف التمكني االقتصادي، وخاصة يف صفوف 
الشاابت، حيدد مساراً مباشراً حنو القضاء على الفقر، واملساواة بني اجلنسني، وحتقيق النمو 

االقتصادي الشامل."

ويضيف أن العمل من أجل حتقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة كقائد شاب يتماشى 
مع "طريقة كويف عنان". 

قوة القيادة الشبابية 

دافع الراحل كويف عطا عنان - الدبلوماسي الغاين، واألمني العام السابع لألمم املتحدة، واحلائز 
على جائزة نوبل للسالم لعام 2001، ومؤسس املؤسسة اليت حتمل امسه - بقوة عن قوة قيادة 

الشباب من أجل حتقيق التنمية املستدامة. وقال بشكل ال يُنسى يف بعض تصرحياته العامة 
األخرية يف عام 2018: "لن تكونوا أبدا أصغر من أن تتولوا زمام القيادة، وحنن لن نكون أبداً 

أكرب من أن نتعلم". 

صوفيات، من نيجرياي، انضمت إىل برانمج كويف عنان لصانعي التغيري وكلها عزم على 
اكتساب املهارات الرامية إىل "بناء إفريقيا اليت نريد مجيعاً رؤيتها."

ويعين ذلك، ابلنسبة لصوفيات، اقتصاداً رقمياً ميكن للفتيات الصغريات املشاركة فيه بشكل 
كامل، بغض النظر عن نوعهن االجتماعي أو خلفياهتن االجتماعية واالقتصادية.

إن االستثامر يف التمكني 
االقتصادي، وخاصة يف صفوف 
الشابات، يحدد مساراً مبارشاً 

نحو القضاء عىل الفقر، 
واملساواة بني الجنسني، 

وتحقيق النمو االقتصادي 
الشامل. 

عبد الغفارو داسانا

SheaMe أحد مؤسيس رشكة
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يف عمر 21 عاماً، حُتدث صوفيات أتثرياً يف جمتمعها، إذ تعمل مع الفتيات يف الغوس لبناء قدراهتن 
 .)STEM( يف جمال التكنولوجيا الرقمية ويف موضوعات العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات

وتشري إىل احلاجة إلنشاء منصات للشباب ألغراض القيادة والتعلم.

وتضيف متحدثًة عن جتربتها كمبعوثة إقليمية للشباب ملبادرة توصيل اجليل: "لقد استمتعت 
خصوصاً ابلشعور أبن صويت مسموع، ومعرفة أن الفرصة قد أتيحت لنا إلحداث التغيري الذي 

نريد رؤيته."

مهام متسقة 

حيتاج التحول الرقمي السريع يف العامل إىل مدخالت مقدمة من اجلميع.

وحتدد مبادرة توصيل اجليل صانعي التغيري الرقميني من الشباب الذين يقدمون وجهات نظر 
فريدة عن التنمية الرقمية للمساعدة يف تعزيز عمل االحتاد بشأن تنسيق شبكات االتصاالت 

العاملية وتقييسها وتنميتها.

وتعد هذه املبادرة عنصراً أساسياً يف اسرتاتيجية الشباب التابعة لالحتاد اليت هتدف إىل متكني 
الشباب وإشراكهم وتعزيز مشاركتهم كقادة يف التحول الرقمي.

ومتاشياً مع هذه املهمة، يساعد مشروع كويف عنان لصانعي التغيري الشباب على تطوير 
القدرات القيادية لزايدة أتثريهم. وكما توضح جتربتا عبد الغفارو وصوفيات، ميكن للقادة 

الشباب العمل كقوة اثبتة يف تشكيل مستقبلنا الرقمي.

لقد استمتعت خصوصاً 
بالشعور بأن صويت مسموع، 

ومعرفة أن الفرصة قد أتيحت 
لنا إلحداث التغيري الذي نريد 

رؤيته. 

صوفيات صادق

مبعوثة إقليمية للشباب 
ملبادرة توصيل الجيل التابعة لالتحاد
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الحوار بين األجيال 

يف نوفمرب من هذا العام، تعاون االحتاد مع مبادرة كويف عنان لصانعي التغيري الستضافة حوار 
بني األجيال بشأن التنمية الرقمية. وقد أاتحت املناقشات املفتوحة الفرصة للمشاركني من 

الشباب وكبار السن املتخصصني يف جمال التكنولوجيا والسياسات لتبادل األفكار بشأن 
الشمول الرقمي.

وحتدثت دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت ابالحتاد، عن مسريهتا املهنية 
وقدمت بعض الدروس املستخلصة من احلياة بصفتها صانعة تغيري ورائدة.

وقالت: "كان من دواعي سروري مناقشة التوصيلية والشمول الرقمي مع صانعي التغيري من 
مبادرة كويف عنان! وحنن حباجة إىل االستمرار يف الدفاع عن أصوات الشباب يف احلوار املتعلق 

ابلتنمية الرقمية - ويبدو املستقبل مشرقاً مع هذه اجملموعة! "

إن اهلدف من شراكة االحتاد مع مؤسسة كويف عنان هو تعزيز مسامهة الشباب يف عامل التحول 
الرقمي املتسم بنسق سريع. وتضمن األنشطة التعاونية مشاركة الشباب بصفتهم أصحاب 

مصلحة رئيسيني يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، مع الرتكيز بشكل خاص على 
حتقيق أتثري إجيايب يف حياة الشباب.

  اطلع على املزيد من املعلومات حول مبادرة توصيل اجليل.

ITU News MAGAZINE No. 06, 202117 الشباب يشكل البرنامج الرقمي 

https://www.itu.int/generationconnect/
https://www.itu.int/generationconnect/


إتاحة إشراك الشباب 
وتمكينهم

بقلم السيد ماركو أوبيسو، رئيس شعبة األمن السيبراني، 
والقائم بأعمال رئيسة دائرة مجتمع الشبكات الرقمية، باالتحاد 

الدولي لالتصاالت.

يؤوي العامل اليوم حنو 1,8 مليار نسمة من الشباب يف الفئة العمرية 10 سنوات - 24 سنة، 
يُقيم قرابة 90 يف املائة منهم يف البلدان النامية، وهو أكرب جيل من الشباب يف التاريخ. فكان 

ية يف احلوار العاملي املتعلق ابلتنمية الرقمية. وقد آن  لزاماً أن تكون ألصواهتم أصداء مدوِّ
األوان لذلك.

ويف سبتمرب، خالل دورة اجلمعية العامة لألمم املتحدة )UN( هلذا العام، عرض األمني العام 
لألمم املتحدة، السيد أنتونيو غوترييش، الوثيقة املعنونة "خطتنا املشرتكة"، اليت تستهدف تسريع 

وترية األعمال الرامية إىل بلوغ أهداف التنمية املستدامة )SDG( اليت اعتمدهتا األمم املتحدة 
لعام 2030 ووافقت البلدان يف شىت أحناء العامل على حتقيقها. وتشكل أجيال الشباب أحد 

حماور الرتكيز الرئيسية للخطة. فتحقيقاً ألهداف التنمية املستدامة، علينا أن نواصل اإلصغاء إىل 
فئات متنوعة من الشباب يف مجيع أرجاء العامل والعمل معها.

كان الدافع إلطالق هذه 
املبادرة يف نوفمرب 2020 

االقتناع بأن مبقدور االتحاد أن 
مينح الشباب منّصة قيمة 
وفرصاً حقيقية ليصريوا 

ُممكَّنني ومشاركني. 

ماركو أوبيسو

رئيس شعبة األمن السيرباين، والقائم 
بأعامل رئيسة دائرة مجتمع الشبكات 

الرقمية، باالتحاد الدويل لالتصاالت
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إن مبادرة "توصيل اجليل"، اليت أُطلقت منذ عام ونّيف ال أكثر، ُتشرك شباب العامل مع قادة 
التغيري الرقمي يف احلاضر كشركاء أْكفاء هلم وتشجعهم على هذه املشاركة. إهنا املبادرة 

اجلامعة يف اسرتاتيجية الشباب اليت يعتمدها االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(، وكالة األمم 
املتحدة املعنية ابلتكنولوجيا.

فالشباب حباجة إىل التمكني بتزويدهم مبا يلزمهم من مهارات رقمية وفرص ليطرحوا رؤاهم 
لعامٍل موصول. وكان الدافع إلطالق هذه املبادرة يف نوفمرب 2020 االقتناع أبن مبقدور االحتاد 

أن مينح الشباب منّصة قيمة وفرصاً حقيقية ليصريوا مُمكَّنني ومشاركني.

إحراز تقدم

يف االحتفال الذي جرى مؤخراً ابلذكرى السنوية األوىل للمبادرة، ذكَّرت مديرة مكتب تنمية 
االتصاالت ابالحتاد، السيدة دورين بوغدان-مارتن، مبشاعر التفاؤل اليت أحاطت إبطالق 

املبادرة رغم ظالل الكآبة اليت تغشى العامل بفعل اجلائحة الراهنة.

فقالت: "منذ عام، وضعنا أيدينا يف أيدي جمموعة من الشباب املتحمس املفعم بطاقة الهنائية 
وأطلقنا مبادرة "توصيل اجليل" لنضمن للشباب مكاانً حول طاولة النقاش لصْوغ خطة التنمية 

الرقمية للجيل احلايل وأجيال املستقبل. فْلنضمن متكينهم وإشراكهم ومشاركتهم يف حتقيق 
رسالتنا بناء مستقبل رقمي شامل للجميع ومستدام."

ويف الوقت احلاضر، تُتيح النقاشات واألنشطة اجلارية يف إطار مبادرة "توصيل اجليل" للشباب 
املشاركة يف النهوض ابخلطة العاملية للتنمية الرقمية للجيل احلايل وأجيال املستقبل. ويتبّوأ 

الشباب بوصفهم ُمعتمدي التكنولوجيا األوائل مكانًة فريدة لتسخري قوة التكنولوجيا الرقمية، 
القادرة على توطيد التعليم واحلد من بطالة الشباب وتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية.

المعتِمدون األوائل والمستخدمون النشطون

يف العام املاضي، ُقّدرت نسبة مستخدمي اإلنرتنت من الشباب )يف الفئة العمرية 15-24 سنة( 
يف العامل بنحو 71 يف املائة، مقارنًة بنسبة مستخدميها من سائر الفئات العمرية وقد بلغت 

57 يف املائة. وابلتايل، فأرجحية االتصال ابإلنرتنت يف العامل بني الشباب أعلى منها بني سائر 
السكان، ابلرغم من تعدد احلواجز احلائلة دون إمكانية التوصيلية يف شىت أحناء العامل.

يتبوأ الشباب بوصفهم 
ُمعتمدي التكنولوجيا األوائل 

مكانة فريدة لتسخري قوة 
التكنولوجيا الرقمية، القادرة 

عىل توطيد التعليم والحد من 
بطالة الشباب وتعزيز التنمية 

االجتامعية واالقتصادية. 

ماركو أوبيسو
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إال أن علينا أال ننسى أن ما يقرب من 760 مليون نسمة من شباب العامل يف الفئة العمرية 
15-24 سنة يفتقرون متاماً إىل إمكانية االتصال ابإلنرتنت يف منازهلم. ويف إطار احتفالنا هبذه 

الذكرى السنوية األوىل ملبادرة "توصيل اجليل"، ومع دعمنا إشراك الشباب يف أحداث االحتاد 
ومشاريعه وبراجمه، إقليمياً وعاملياً، علينا الثبات يف التزامنا بتوصيل غري املوصولني.

مدى حيوية الدعم والمشاركة

كان العامل، وال يزال، يواجه حتدايت جسام تشمل اندالع جائحة عاملية، وحالة االنكماش 
االقتصادي، وظاهرة تغري املناخ، وتؤثر على الشباب أتثرياً فادحاً. فقد عاىن ما ال يقل عن 

90 يف املائة من الشباب انقطاعاً تعليمياً إىل حد ما إاّبن تفشي جائحة فريوس كوروان 
)كوفيد-19(.

بيد أن تفاين أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت وشركائه ودعمهم قد أاتحا لنا إطالق هذه 
املبادرة القيمة لتمكني شباب العامل وإشراكهم يف أعماله. وقد اكتسبت املبادرة زمخاً يف عامها 
األول بفضل استمرار املسامهات املقدمة من البلدان األعضاء والشركات، وفريق املهام الشبايب 

التابع لالحتاد، وجلنة أصحاب الرؤى التابعة ملبادرة "توصيل اجليل"، وابلطبع، مجيع الشباب 
املشاركني يف هذه املبادرة.

وحنن نتطّلع إىل مواصلة إشراك الشباب يف أعمال االحتاد إشراكاً مؤثراً وهادفاً ملزيد ومزيد من 
لهمة، ونسهم يف حشد الطاقات وتعبئة 

ُ
األعوام. فعلينا أن منضَي ُقُدماُ متفائلني، ونوفر القيادة امل

املوارد وسبل الدعم الالزمة لتمكني الشباب وإشراكهم يف احلوار املتعلق ابلتنمية الرقمية.

يف إطار احتفالنا بهذه الذكرى 
السنوية األوىل ملبادرة "توصيل 

الجيل"، ومع دعمنا إرشاك 
الشباب يف أحداث االتحاد 

ومشاريعه وبرامجه، إقليمياً 
وعاملياً، علينا الثبات يف التزامنا 

بتوصيل غري املوصولني. 

ماركو أوبيسو
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التسجيالت اإلذاعية المتصلة 
بمبادرة "توصيل الجيل"

أعّدها شباب للشباب. 

اعرف المزيد هنا.

https://itu.int/generationconnect/generation-connect-podcast/


استخدام الشباب اإلنترنت: 
حقائق وأرقام

 يف عام 2020، كانت أرجحية االتصال ابإلنرتنت يف العامل بني الشباب 
أعلى منها بني سائر السكان مبقدار 1,24 مثل.

األفراد مستخدمو اإلنترنت في العالم
 الشباب )15-24 سنة(  سائر السكان

% 71

% 57

مالحظة: يُقصد ابلشباب األفراد يف الفئة العمرية 15-24 سنة الذين يستخدمون اإلنرتنت كنسبة مئوية من جمموع عدد السكان املرتاوحة أعمارهم بني 15 و24 سنة.
ويُقصد بسائر السكان األفراد دون 15 سنة أو فوق 24 سنة كنسبة مئوية من السكان املعنيني.

املصدر: قياس التنمية الرقمية: احلقائق واألرقام يف عام 2021 )االحتاد الدويل لالتصاالت، نوفمرب 2021(

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx


 الفجوة الرقمية
نون  المستبَعدون الممكَّ

ال يزال 2,9 مليار نسمة من سكان 
العامل خارج شبكة اإلنرتنت

تقيم نسبة 96 % منهم يف البلدان 
النامية

 األفراد مستخدمو اإلنترنت
في مختلف فئات البلدان

 الشباب )15-24 سنة(  سائر السكان

البلدان املتقدمة 

%
99

%
57

البلدان النامية

%
67

%
51

أقل البلدان منوًا
LDCs

%
34

.1

%
22

.2

البلدان النامية غري 
الساحلية 

LLDCs

%
38

.3

%
30

.8

الدول اجلزرية 
الصغرية النامية 

SIDS

%
70

.7
 

%
57

.5

ل التقرير الجديد.  نزِّ ح الموقع اإللكتروني للحقائق واألرقام في عام 2021.    تصفَّ

 إن زايدة اإلقبال على استخدام اإلنرتنت بني الشباب يبّشر بزايدة 
التوصيلية يف املناطق اليت يغلب الشباب على الرتكيبة السكانية فيها كما 

هو احلال يف أقل البلدان منواً.

 إذ يعين ذلك استمرار ارتفاع مستوى اتصال القوى العاملة 
 ابإلنرتنت ودرجة إتقاهنا التكنولوجي كلما التحق

جيل الشباب بصفوفها.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2021.pdf
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/facts-figures-2021/


الشركاء 

توصيل الجيل
المسابقة العالمية لتصميم أيقونات 

المخلفات اإللكترونية
م أيقونة عاملية ترمز إىل اسرتجاع املخلفات اإللكرتونية ومجعها.  صمِّ

الموعد النهائي للتسجيل: 1 فبراير 2022

 الشباب يف الفئة العمرية
 18-24 سنة
مدعوون إىل املشاركة.
 اعرف المزيد،
وسجل اليوم!

 املوعد النهائي لتقدمي األيقوانت:
28 فرباير 2022

https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Events/2021/Global-E-waste-Iconathon.aspx
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://www.itu.int/tiktok


توصيل المجتمعات التي 
تعاني من نقص الخدمات 

سعياً إىل تسريع وترية االستدامة الرقمية، وّحد االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( ومكتب 
اململكة املتحدة للشؤون اخلارجية وشؤون الكومنولث والتنمية )FCDO( جهودمها من أجل 

التعاون يف تصميم مشروع مشول رقمي واسع النطاق.

وهتدف املؤسستان معاً إىل املساعدة على سد الفجوة الرقمية العاملية املستمرة.

وعلى الرغم من اجلهود اليت بُذلت خالل العقد املاضي لتقليص الفجوة، ال يزال نصف سكان 
الكوكب تقريباً غري موصولني. ويواجه األشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية - وخاصًة 

يف االقتصادات النامية - قيوداً أكرب فيما يتعلق ابلنفاذ واالستخدام مقارنًة بسكان 
املناطق احلضرية.

وهناك حاجة إىل إحراز تقدم أسرع يف مناذج التنظيم واالستثمار والتكنولوجيات واألعمال- 
ال سيما لتحقيق التوصيلية العاملية حبلول عام 2030. وهذا يعادل الوفاء بعقد العمل احلايل 

الذي حددته األمم املتحدة )UN( من أجل تسريع وترية التنمية املستدامة على الصعيد العاملي.

تشارك اململكة املتحدة 
االتحاد طموحه يف سد الفجوة 

الرقمية العاملية. 

سيمون مانيل

السفري واملمثل الدائم للمملكة املتحدة 
لدى األمم املتحدة واملنظامت الدولية 

األخرى
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قال السفري سيمون مانلي، املمثل الدائم للمملكة املتحدة لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
األخرى: "تشارك اململكة املتحدة االحتاد طموحه يف سد الفجوة الرقمية العاملية".

واتبع يف هذا الصدد: "هلذا السبب، شارك فريق برانمج النفاذ الرقمي ]DAP[ التابع ملكتب 
اململكة املتحدة للشؤون اخلارجية وشؤون الكومنولث والتنمية يف اآلونة األخرية يف تصميم 

تعاون مثري مع االحتاد، الستفادة كل منهما من خربة اآلخر ومن مبادرات الشمول 
الرقمي املستمرة".

وسلطت جائحة فريوس كوروان )كوفيد-19( الضوء بوضوح على احلاجة إىل التوصيلية 
الرقمية للتعلم والعمل والتجارة والتواصل. غري أن التحدايت األخرية وّسعت أيضاً الفجوة بني 

األشخاص الذين - بفضل اإلنرتنت والتكنولوجيات الرقمية - يتمتعون بنفاذ واسع إىل 
املعلومات والفرص، وَمن ال ميلكون تلك اإلمكانية.

وقالت دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت: "يف 
عامل تكتنفه األزمات العاملية، ال ميكننا التقدم ببساطة ولن نتقدم إىل األمام بدون تعزيز التعاون 

العاملي وجتديد الرتكيز على الشراكة".

األهداف التكميلية 

إباتحة فرتة أولية تدوم 12 شهراً، يركز املشروع على مخسة بلدان حددها مكتب اململكة 
املتحدة يف إطار برانمج النفاذ الرقمي )DAP(، هي: الربازيل وإندونيسيا وكينيا ونيجرياي 

وجنوب إفريقيا. وتظل الفجوات الرئيسية قائمة يف مجيع البلدان اخلمسة من حيث القدرة على 
حتمل تكاليف التوصيلية والنفاذ إليها.

ويهدف االحتاد ومكتب اململكة املتحدة للشؤون اخلارجية وشؤون الكومنولث والتنمية إىل 
حتقيق التكامل يف أنشطتهما وبراجمهما وأهدافهما املتعلقة بتوصيلية املدارس واجملتمعات احمللية 

وتنمية املهارات الرقمية.

وسيساهم االحتاد يف تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات يف أربعة جماالت رئيسية:

إعداد حتليل تنظيمي وإطار عمل تنظيمي وأداة تنظيمية.   	

توسيع نطاق توصيلية املدارس بطريقة مستدامة يف اجملتمعات اليت تعاين من نقص اخلدمات. 	

تعزيز ظروف مؤاتية أكثر الستثمار القطاعني اخلاص والعام يف الشمول الرقمي. 	

النهوض ابملهارات الرقمية لضمان وظائف الئقة، وخاصًة للشباب. 	

األزمـات  تكتنفـه  عالـم  يف 
التقدم  ميكننا  ال  العاملية، 
إىل  نتقدم  ببساطة ولن 

التعـاون  تعزيز  بدون  األمام 
التـركيز  وتجـديـد  العـاملي 

عىل الرشاكة. 

دورين بوغدان-مارتن 

مديرة مكتب تنمية االتصاالت 
باالتحاد الدويل لالتصاالت
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التماشي مع متطلبات األمم المتحدة

تنطوي الشراكة اليت أُعلن عنها ألول مرة يف 25 يونيو خالل الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 
)GSR( لعام 2021، على التحول الرقمي وتعددية األطراف والتعاون الدويل - وهي ثالثة 

متطلبات من متطلبات العمل العشرة املرتابطة اليت حددها األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
غوترييش، يف اآلونة األخرية عندما بدأ واليته الثانية.

وميكن أن يؤدي التعاون مع االحتاد- وكالة األمم املتحدة املتخصصة واملكرسة للتحول الرقمي 
- إىل زايدة أتثري برامج التنمية للمملكة املتحدة يف تعزيز األطر التنظيمية املؤاتية 

وبيئات االستثمار.

ويهدف املشروع املشرتك إىل االستفادة من اخلربة التقنية اليت يتمتع هبا االحتاد وشبكته الواسعة 
من أصحاب املصلحة والشركاء من خالل مبادرات من قبيل Giga )توصيل كل مدرسة 

ابإلنرتنت( وفرص العمل الالئق للشباب )حتفيز فرص العمل الالئق للشباب وحتسني مهاراهتم 
يف االقتصاد الرقمي إلفريقيا(.

والتعاون مع مكتب اململكة املتحدة للشؤون اخلارجية وشؤون الكومنولث والتنمية يف اململكة 
لحة 

ُ
املتحدة أمٌر مهٌم بنفس القدر من منظور االحتاد، ابعتباره وسيلة لتلبية احتياجات الشباب امل

للمعرفة الرقمية وتوصيلية املدارس والتدريب على املهارات الرقمية.

Giga عن مبادرة

Giga هي مبادرة عاملية لتوصيل كل 
مدرسة ابإلنرتنت وكل الشباب 
ابملعلومات والفرص واالختيار.

لمزيد من المعلومات.

استحداث فرص عمل وتمكين شباب إفريقيا

حتت مظلة املبادرة العاملية بشأن توفري فرص العمل الالئق للشباب، أطلقت منظمة العمل الدولية 
)ILO( واالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(، بدعم من االحتاد اإلفريقي )AU(، برانجماً الستحداث 

فرص العمل للشباب وحتسني مهاراهتم يف االقتصاد الرقمي.

لمزيد من المعلومات. 
لالطالع على الكتيب. 
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توصيلية المدارس تجهز 
المتعلمين من أجل التعليم 

والعمل والحياة 

من ضمن 3,7 مليار شخص حول العامل ال يزالون حمرومني من النفاذ إىل اإلنرتنت، هناك 
املاليني دون سن 25 عاماً.

وال يزال أطفال كثريون يرتكون املدرسة كل عام دون أي مهارات رقمية، مما حيد من 
حصوهلم على فرص العمل وعلى ثروة من املعلومات املتوفرة على اإلنرتنت. والفجوة بني "من 

ميلكون" و"من ال ميلكون" املهارات الرقمية متنع هؤالء األطفال من بلوغ إمكاانهتم الكاملة.

غري أن حلواًل تلوح يف األفق بفضل التكنولوجيات اجلديدة واألعمال االبتكارية واحللول املالية 
ومنو التعاون الدويل من أجل توسيع نطاق توصيلية املدارس. 

أكدت مبادرة Giga يف أكتوبر أهنا حددت مواقع مستوايت التوصيلية ملليون مدرسة يف 
41 بلداً حىت اآلن، ضمن مساعيها املستمرة إىل حتقيق توصيل كل مدرسة ابإلنرتنت يف مجيع 

أحناء العامل.

تحديد مواقع توصيلية 
المدارس على الصعيد 

العالمي 

 Project Connect يهدف مشروع
إىل رسم خريطة توصيلية يف الوقت 

الفعلي لكل مدرسة يف العامل. وسيكون 
أساساً للعمل مع احلكومات وموردي 

اخلدمات لتوصيل كل 
مدرسة ابإلنرتنت.

االطالع على الخريطة.
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وعندما بدأ تفشي جائحة كوفيد-19، أتثر أكثر من 90 يف املائة من األطفال يف 190 بلداً 
إبغالق املدارس حبلول منتصف عام 2020، إذ انتقلت الفصول الدراسية يف مجيع أحناء العامل 

إىل اإلنرتنت بشكل أساسي، وظهر حتدي تعليم 1,6 مليار تلميذ يف العامل.

وُحرم تالميذ كثريون من الوصول إىل األدوات الرقمية اليت حيتاجون إليها للنجاح يف تلك 
الظروف، انهيك عن النجاح يف املساعي املستقبلية.

تمويل توصيلية مجدية

يستلزم سد الفجوة الرقمية، أكثر من أي وقت مضى، االستثمار العاملي والشراكات 
واالبتكار التكنولوجي.

غري أن متويل البنية التحتية الالزمة للتوصيلية يبقى خطوة حيوية وُمْغفلة يف أغلب األحيان.

وحيدد حبث جديد أجرته جمموعة بوسطن االستشارية )BCG( واالحتاد الدويل لالتصاالت 
)ITU( مناذج متويل مستدامة ميكن أن تغطي معظم االستثمارات لتوصيل كل مدرسة يف مجيع 

أحناء العامل.

وخلصت الدراسة إىل أن جمموعة من هذه النماذج، مبا يف ذلك اإلسهامات اجملتمعية واإلعاانت 
احلكومية غري املتكررة، ميكن أن متول حوايل 90 يف املائة من رأس املال والتكاليف التشغيلية 

الالزمة لتوصيل املدارس.

وقال فرانك لويسادا، املدير اإلداري جملموعة بوسطن االستشارية، وكبري الشركاء ورئيس 
القطاع العاملي لالتصاالت يف اجملموعة: "عندما ُيطط بعناية لنماذج األعمال املستدامة بشأن 
التوصيلية وتُزّود ابملوارد الكافية، ميكنها أن متد املتعلمني ابالستقاللية واملهارات الرقمية ليس 

ألغراض التعليم فحسب، بل أيضاً للعمل واحلياة."

  Giga وُأشركت جمموعة بوسطن االستشارية بصفة شريك معريف لالحتاد يف إطار مبادرة
- وهي مبادرة عاملية لتوصيل كل مدرسة ابإلنرتنت وكل الشباب ابملعلومات والفرص 

وإمكانية االختيار.

وتسدي مبادرة Giga - اليت أطلقها االحتاد واليونيسف قبل عامني - املشورة إىل احلكومات 
بشأن دعم تكاليف إنشاء األسواق، وحتفيز القطاع اخلاص على االستثمار، واعتماد مناذج 

ميسورة التكلفة ومستدامة خاصة بكل بلد للتمويل والتسليم. 

عندما يُخطط بعناية لنامذج 
األعامل املستدامة بشأن 

التوصيلية وتُزّود باملوارد 
الكافية، ميكنها أن متد 
املتعلمني باالستقاللية 

واملهارات الرقمية ليس 
ألغراض التعليم فحسب، بل 

أيضاً للعمل والحياة. 

فرانك لويسادا

املدير اإلداري، وكبري الرشكاء، ورئيس 
القطاع العاملي لالتصاالت، يف مجموعة 

بوسطن االستشارية 

ITU News MAGAZINE No. 06, 202128 النهوض بالشمول الرقمي



يستكشف التقرير اجلديد املعنون "توصيلية هادفة للمدارس: تقييم مناذج األعمال املستدامة" مناذج 
متويل حمتملة يف الربازيل وهندوراس وإندونيسيا وكينيا ونيجرياي ورواندا وسرياليون.

وقالت دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت ابالحتاد يف هذا الصدد: "من 
شأن مناذج تنفيذ توصيلية املدارس املعروضة يف هذا التقرير واملناسبة لتصنيف كل بلد والقائمة 

على جتارب البلدان املشاركة يف مبادرة Giga، أن تساعد على الدفع ابلتنمية املستدامة من 
خالل إاتحة بنية حتتية رقمية للمدارس يف كل مكان وأن تكون عنصراً أساسياً 

لتوصيلية املدارس".

جعلها قابلة للقياس

حيدد التقرير ستة ُسبل رئيسية كي تعزز البلدان توصيلية املدارس بطريقة مستدامة: 

حتقيق االستخدام األمثل حملياً: تقسيم البلدان إىل مناطق متجانسة إلجياد مناذج 
متويل مثلى.

اجلمع بني مناذج التمويل: تطبيق مناذج متويل متعددة حيثما أمكن لتقليل 
فجوات التمويل.

دمج تغطية شبكة الكهرابء والتوصيلية: إاتحة اإلنرتنت والكهرابء معاً لزايدة 
تدفقات اإليرادات وتقاسم التكاليف.

القدرة على حتمل التكاليف وحتفيز الطلب: ضمان أن تتمكن املدارس )واجملتمعات 
احمللية( من الدفع بشكل مستدام مقابل خدمة التوصيلية.

 )NGO( املنظمات غري احلكومية متّكن اجملتمعات: تؤدي املنظمات غري احلكومية
أدواراً مهمة يف تدريب اجملتمعات احمللية وتوجيهها.

اإلصالحات متّكن االستدامة: اإلصالحات ضرورية يف بلدان كثرية من أجل تعزيز 
التحول طويل األجل.

ويقدم التقرير إىل احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين املشورة بشأن سبل ضمان توصيلية 
مستدامة للمدارس.

وبناًء على حبث سابق أجراه االحتاد ومبادرة Giga، تساعد جمموعة بوسطن االستشارية على 
توسيع نطاق معرفة املبادرة وخربهتا وحضورها العاملي. وهتدف مبادرة Giga إىل إنشاء سرعة 
توصيلية ال تقل عن 10 ميغاابيت يف الثانية )Mbps( يف كل مدرسة على وجه األرض حبلول 

عام 2024.

 اقرأ التقرير ابلكامل. 

من شأن مناذج تنفيذ توصيلية 
املدارس املعروضة يف هذا 

التقرير واملناسبة لتصنيف كل 
بلد والقامئة عىل التجارب يف 

البلدان املشاركة يف مبادرة 
Giga، أن تساعد عىل الدفع 
بالتنمية املستدامة من خالل 

إتاحة بنية تحتية رقمية 
للمدارس يف كل مكان وأن 

تكون عنرصاً أساسياً لتوصيلية 
املدارس. 

دورين بوغدان-مارتن

مديرة مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد
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 تنزيل التقرير مجانًا. 

من التوصيل إلى 
التوصيلية: 

المهارات الرقمية 
في سياق 
كوفيد-19

قطر الرقمية 
"تسمو": 

المهارات  الرقمية 
كركيزة للتحول

مجموعات المهارات 
المطلوبة من أجل 

التحول الرقمي

تنمية قدرات 
مجتمعات الشعوب 

األصلية في 
منطقة األمريكتين

التعلم واكتساب 
المهارات في 

مستقبل رقمي 
بعد الجائحة

اإللمام بالمعارف 
الرقمية من أجل 

الهند الرقمية

تنمية المهارات 
الرقمية من أجل 
تقديم مساعدة 
إنسانية عادلة 

وعلى نحو يحفظ 
الكرامة

أفضل الممارسات 
في مجال 

 التعليم عن ُبعد: 
التجارب المكسيكية

 المهارات الرقمية لعالم ما بعد كوفيد-19 

 المهارات المستقبلية من أجل النظام اإليكولوجي الرقمي

 الطريقة التي يمكن بها أن يساعد التدريب المجتمعات المحلية 
في حاالت الطوارئ 

 دراسات حالة بشأن السياسات والبرامج والمبادرات من مختلف أنحاء العالم 

رؤى بشأن المهارات 
الرقمية 2021 

https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2021/11/05/13/39/Digital-Skills-Insights-2021
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://www.itu.int/tiktok


200 فتاة وامرأة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت يروين قصصهن

على الرغم من تزايد الطلب على املهنيني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT(، ال 
تزال املرأة تتخلف عن نظرائها من الذكور من حيث األجور، واألدوار القيادية، والتمثيل يف 

القطاع الرقمي.

ويشري تقرير الفجوة العاملية بني اجلنسني لعام 2021 الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي إىل 
أن النساء يشكلن 14 يف املائة فقط من العاملني يف احلوسبة السحابية، و20 يف املائة من 

املهندسني، و32 يف املائة من املهنيني يف جمال البياانت والذكاء االصطناعي.

وهذه التفاواتت مقلقة، ألسباب ليس أقلها أن املهن املرتبطة ابلتكنولوجيا هتيمن على سوق 
العمل اليوم.

وعالوًة على ذلك، تعين قلة متثيل املرأة أن صوهتا غائب يف عملية صنع القرار عندما يتعلق 
األمر بتصميم جمتمعنا الرقمي.

تظهر العوائق التي تعيق 
المساواة بين الجنسين في 
قطاع التكنولوجيا في وقت 
مبكر من الحياة، مع االفتقار 
إلى نماذج نسائية بارزة في 
مجال تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت تؤدي دورًا 
رئيسيًا. 
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تحطيم العوائق

كتسبة يف 
ُ
تنبثق أسباب كثرية لعدم التوازن من األعراف االجتماعية والقوالب النمطية والقيم امل

الطفولة واملراهقة. وتظهر العوائق اليت تعيق املساواة بني اجلنسني يف قطاع التكنولوجيا يف وقت 
مبكر من احلياة، مع االفتقار إىل مناذج نسائية ابرزة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

تؤدي دوراً رئيسياً.

وجد تقرير صادر عن اليونيسف )صندوق األمم املتحدة للطفولة( واالحتاد الدويل لالتصاالت 
)ITU(، حنو مستقبل متساٍو: إعادة تصور تعليم الفتيات من خالل العلوم والتكنولوجيا 

واهلندسة والرايضيات، أن 18 يف املائة فقط من الفتيات املنخرطات يف التعليم العايل ينخرطن 
يف العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات - مقارنة بنسبة 35 يف املائة من الفتيان.

وعلى غرار ذلك، ستنظر 3 يف املائة فقط من الطالبات العمل يف جمال التكنولوجيا ابعتباره 
اخليار األول، وفقاً للتقرير املشرتك.

وفيما نتقدم أكثر يف عصر املعلومات، ال بد من متثيل النساء والرجال على قدم املساواة 
بوصفهم صانعي عاملنا الذي يزداد طابعه الرقمي. وتنطوي إحدى طرائق إهلام الفتيات 

والشاابت ومتكينهن على إبراز قصص النجاح.

فعلى سبيل املثال، تساعد سلسلة مقابالت احلديث عن التكنولوجيا: النساء والفتيات يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مواجهة "الغريية" فيما يتعلق ابلفتيات والنساء يف 

هذا القطاع.

واليوم، ما من شيء يستعصي عليهن حتقيقه يف هذا اجملال السريع التطور.

تخطي الغيرية

يصف مصطلح "الغريية" منطاً من االستبعاد والتهميش بناًء على مسات مثل العرق أو العمر 
أو اجلنس أو اإلعاقة، اليت قد متيز بني املعايري الفردية واملعايري املتصورة يف سياق معني. ففي 

مكان العمل، ميكن أن متنع "الغريية" األشخاص اخلارجني عن الثقافة املهيمنة من بلوغ الفرص. 
وتتحدى سلسلة احلديث عن التكنولوجيا اليت أُطلقت يف أبريل 2020 القوالب النمطية القائمة 

على نوع اجلنس اليت تساهم يف وضع املرأة يف مركز األقليات يف قطاع التكنولوجيا.

وبعد مرور أكثر من عام، احتفلت السلسلة حبدث إجراء 100 مقابلة، مع أكثر من 200 فتاة 
وامرأة متشبثة حتدين القوالب النمطية وسردن قصصهن عن النمو الشخصي واملهين.

نحو مستقبل متساٍو: إعادة 
تصور تعليم الفتيات من 

خالل العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات.

تنزيل تقرير االتحاد/اليونيسف 
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مقابالت بين األجيال 

تدعم سلسلة املقابالت بني األجيال مبادرة اليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والشراكة العاملية EQUALS. ومن شأن السلسلة اليت يديرها االحتاد مع مركز 

األمم املتحدة الدويل للحوسبة )UNICC( ومبعوث األمني العام لألمم املتحدة املعين ابلشباب 
أن متّكن املهنيات الطموحات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من إجراء مقابالت 

مع مناذج حيتذى هبا وقيادية يف جماهلا.

ومن املشاركات خبريات يف الذكاء االصطناعي )AI( وممارسات الرايضات اإللكرتونية 
)esports( ورائدات فضاء وقادة وكاالت األمم املتحدة والسفريات ومديرات الشركات. ويف 

املقابالت، تتبادل النساء والفتيات من مجيع أحناء العامل قصص اإلجنازات والتحدايت، كما 
يتبادلن النصائح ويتواصلن معاً - وكل ذلك إلهلام اآلخرين ابألدلة على أن كل فتاة ميكنها 

حتقيق إمكاانت كبرية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 أدلة على التمكين

أطلقت مهندسة طريان شابة - إذ استلهمت جتربتها يف احلديث عن التكنولوجيا - التسجيل 
اإلذاعي اخلاص هبا، الذي أجرت فيه مقابالت مع حمرتفني يف قطاع الفضاء. ووصفت شابة 

أخرى مقابلتها يف السلسلة أهنا "جتربة تغرّي منط التفكري ابلنسبة للمبتدئني مثلي يف حياهتم 
املهنية ".

وال تساعد املشاركة يف سلسلة احلديث عن التكنولوجيا الفتيات والشاابت على بناء الثقة 
فحسب، بل تتيح أيضاً فرصاً قّيمة للتواصل - وهو أمر ضروري لبناء مستقبل مهين يف عامل 

اليوم املرتابط.

ويف بعض احلاالت، وظِّفت حماورات أو تلقني عروض تدريبات يف شركات شخصيات كانت 
جُترى معها املقابلة. وابلنسبة للفتيات والنساء اللوايت ُأجريت مقابالت معهن، تشكل سلسلة 

احلديث عن التكنولوجيا بداية التوجيه يف بعض األحيان.

وقالت إحدى املديرات التنفيذايت بعد جلسة املقابلة: "أحب الفيديو". ولكن أكثر من ذلك، 
رحبت "بعملية التعرف على ]حماورهتا[ وأهدافها"، وكانت "تتطلع إىل عالقة طويلة األجل 

معها وهي تطلع على مسريهتا املهنية وحياهتا".

ويشعر املنظمون ابالمتنان هلذه النتائج اإلجيابية.

وقالت أانستازاي بيكتيمريوفا، وهي عضو يف فريق سلسلة احلديث عن التكنولوجيا يف االحتاد: 
"ال ميكننا أن نكون أكثر فخراً هبذا اجملتمع الذي يضم أكثر من 200 سيدة ملتزمات بدعم 

بعضهن البعض". واتبعت: "تصور عدد العقول اليت استلهمت وفرص النمو اليت أُطلقت 
بواسطة املشروع أمر مرٍض للغاية ويظهر كيف ميكن أن حتدث املبادرات والشراكات الرقمية 

فرقاً ملموساً وإجيابياً يف حياة الناس".
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.ITU.NewYork@itu.int تعرف على المزيد عن سلسلة الحديث عن التكنولوجيا. وللمشاركة، ُيرجى االتصال من خالل العنوان

mailto:mailto:ITU.NewYork%40itu.int?subject=
https://youtube.com/playlist?list=PLdCp2BJdjaQAJmm_GD2T15HgepUAuENQ-


"تأثير سكالي" يستهوي 
النساء والفتيات في 

الوظائف المرتبطة بمجاالت 
العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات

التقت جملة أخبار االحتاد جبينا ديفيس، ممثلة هوليوود احلائزة على جائزة األوسكار، واملنتجة 
التنفيذية املشاركة للسلسلة احلالية Mission Unstoppable على التلفزيون ووسائل التواصل 

االجتماعي، واملبعوثة اخلاصة لالحتاد من أجل النساء والفتيات يف جمال تكنولوجيا 
َسة معهد جينا ديفيس بشأن املساواة بني اجلنسني يف  املعلومات واالتصاالت )ICT(، ومؤسِّ

.)gdigm@( جمال وسائط اإلعالم

فقط ربع العلامء واملهندسني 
يف الواليات املتحدة من 

النساء يف الواقع، ونعلم أن 
وسائط اإلعالم تؤدي دوراً 

مساهامً. 

جينا ديفيس

 املبعوثة الخاصة لالتحاد 
 من أجل النساء والفتيات

َسة، معهد جينا ديفيس بشأن  مؤسِّ
املساواة بني الجنسني يف مجال 

وسائط اإلعالم
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النص التوضيحي: الضيفة النجمة أنيت ماهيندرو )يسار( وغيليان أندرسون يف دور 
عميلة التحقيقات الفيدرالية الدكتورة داان سكايل يف مسلسل The X-FILES، أحد 

أطول مسلسالت اخليال العلمي يف اتريخ شبكات التلفزيون.



تنظر التقارير الصادرة عن معهدك إلى تمثيل األفالم والتلفزيون لنساء يعملن في 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )STEM(. هل بدأ وضع 

الشخصيات النسائية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يتغير، 
ولماذا من المهم تصوير النساء بصفة عالمات ومهندسات؟

جينا ديفيس: فقط ربع العلماء واملهندسني يف الوالايت املتحدة من النساء يف الواقع، ونعلم  	
أن وسائط اإلعالم تؤدي دوراً مسامهاً. فعلى سبيل املثال، اندراً ما تُعرض شخصيات يف جماالت 
العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات يف األدوار الرئيسية - فهذه الشخصيات تكون على 

األرجح من الرجال أكثر مما تكون من النساء.
وعندما ال ترى الفتيات يف نشأهتن شخصيات نسائية على الشاشة بوصفهن أخصائيات يف 

الكيمياء األحيائية أو مطورات برجميات أو مهندسات أو إحصائيات، فمن غري املرجح أن يتخيلن 
- أو يسلكن - تلك املسارات الوظيفية.

ومع ذلك، عندما ترى الفتيات نساء يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات يف 
وسائط اإلعالم، من شأن ذلك أن حيدث أتثرياً كبرياً. ومن السهل زايدة إظهار صورة النساء يف 
جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات يف وسائط اإلعالم، ويتيح ذلك فائدة كبرية.

ما هو األمر األكثر إرضاء لك نتيجة إنشاء هذا المعهد؟ 

جينا ديفيس: لقد أسسناه منذ حوايل 15 عاماً، وميكننا قياس التقدم احملرز. وال يزال هناك  	
الكثري من التقدم الذي جيب إحرازه يف جمال الشخصيات ذات البشرة امللونة أو ذات القدرات 

املختلفة. والعمر هو عامل آخر. غري أنين متحمسًة جداً ألننا نشهد تقدماً. 

هل ترين جهدًا واعيًا في صناعة األفالم ووسائط اإلعالم لتغيير أعداد الشخصيات 
النسائية وصورها بصفة عالمات ومهندسات؟ 

جينا ديفيس: حسناً، نعم. بناًء على أحباثنا، هناك حركة قوية لتحسني جممل التمثيل. 	
وحققنا ]منذ عام 2019[ التكافؤ بني اجلنسني لشخصيات نسائية رئيسية يف األفالم العائلية األكثر 

رحباً وبرامج األطفال التلفزيونية.
لقد شاهدان تطوير برامج تلفزيونية إضافية ابستخدام شخصيات يف جماالت العلوم والتكنولوجيا 

واهلندسة والرايضيات، ولكن من الواضح أننا حباجة إىل املزيد.

من السهل زيادة إظهار صورة 
النساء يف مجاالت العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات يف وسائط اإلعالم، 

ويتيح ذلك فائدة كبرية. 

جينا ديفيس 
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ما هي الطرق التي يمكن أن يؤثر بها تصوير وسائط اإلعالم للنساء بوصفهن 
مهنيات في مجاالت العلوم في الفتيات بشأن أدوارهن المهنية المستقبلية، وأن 

يلهمهن، وأن يساعد على توعيتهن بذلك؟ 

جينا ديفيس: ليس لدينا ما يكفي من مناذج واقعية لنساء يف جماالت العلوم والتكنولوجيا  	
واهلندسة والرايضيات إلشباع عقول الفتيات الصغريات. إننا حقاً حباجة إليها يف اخليال. فقد 

أثبتت هذه الشخصيات أهنا مؤثرة بشكل ال يصدق.
 ففي دراسة عن شخصية ]داان[ سكايل يف ]املسلسل التلفزيوين الذي ُعرض يف التسعينات[

The X Files، ذكرت 58 يف املائة من النساء ]األمريكيات[ العامالت حالياً يف جماالت العلوم 
والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات أهنا سبب توجههن إىل تلك اجملاالت.

.Mission Unstoppable أخبرينا عن

جينا ديفيس: Mission Unstoppable هو أكثر من جمرد مسلسل تلفزيوين. إنه حركة على  	
وسائل التواصل االجتماعي - مقابلة هؤالء الفتيات يف األماكن اليت من املرجح أن ينجذبن إليها، 

.Twitchو TikTokو Instagramو Twitter مثل
ويرتاوح احملتوى بني لقاء مع مناذج نسائية حيتذى هبا يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة 
والرايضيات، والطريقة اليت يستخدم هبا العلماء اهلرموانت كي يتمكنوا من معرفة ما إذا كان 

شخص ما واقعاً يف احلب، وحىت التجارب يف صنع صبغة شعر مؤقتة أو مصابيح الالفا يف املنزل. 
وتتجاوب الفتيات معه بشكل ال يصدق.

ما الذي تعتقدين أنه سيكون له تأثير أكبر- زيادة عدد الشخصيات النسائية في 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، أو تحسين كيفية تصوير 

الشخصيات النسائية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؟

جينا ديفيس: ما نشاهده على الشاشة ميكن أن حيدث يف العامل احلقيقي. لذلك، استخدام  	
الوسائل اإلعالمية اخليالية إلاثرة فضول الفتيات بشأن العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات 
هو طريقة من الطرق. وابلطبع، فإن بناء مسار يف هذا الصدد وإشراك املزيد من الفتيات والنساء 

يف متابعة التعليم يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات ومزاولة مهنة يف تلك 
اجملاالت، يكتسب أمهية بنفس القدر.

ما هي اإلجراءات الملموسة التي يمكن أن يتخذها واضعو المحتوى لدعم وتعزيز 
الشخصيات النسائية القوية والنماذج النسائية التي يحتذى بها؟

جينا ديفيس: من الواضح أن تلك اإلجراءات تنطوي على تضمني احملتوى شخصيات يف  	
جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات والتفكري بطريقة أكثر إبداعاً فيما يتعلق ابلعلوم 

والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات.
]وتظهر عادًة[ شخصيات يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات عندما يكون 

العرض عرضاً طبياً أو عرضاً عن اجلرمية. ولكن هناك فرصاً لشخصيات يف جماالت العلوم 
والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات يف أي مكان تقريباً أو يف الكوميداي أو الدراما...

إن بناء مسار وإرشاك املزيد 
من الفتيات والنساء يف متابعة 

التعليم يف مجاالت العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات ومزاولة مهنة يف 
تلك املجاالت، يكتسب أهمية 

بنفس القدر. 

جينا ديفيس 

ليس لدينا ما يكفي من مناذج 
واقعية لنساء يف مجاالت 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات إلشباع عقول 

الفتيات الصغريات. 

جينا ديفيس 
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لو ُعدِت إلى الوراء وتحدثِت إلى نفسك كفتاة، فما هي النصيحة التي ستسدينها 
إلى نفسك فيما يتعلق بمستقبل التكنولوجيا وكيفية التعامل معها؟

جينا ديفيس: ال أعتقد أن أايً منا كانت لديه أي فكرة عما سيحصل. مل يكن لدي أي فكرة  	
ابلتأكيد، على األقل فيما يتعلق ابملكان الذي كانت التكنولوجيا ستأخذان إليه. إنه أمر ال يصدق 

ومثري لإلعجاب. فقد غريت حياتنا متاماً.
أعتقد أنين سأقول:

"كوين مستعدة ألمر مهم جداً جداً سيأيت ويغري الطريقة اليت تنظرين هبا إىل كل شيء."
ولكن، مثلما تعلمون، يف ذلك الوقت كان هناك اهتمام قليل بتعليم الفتيات يف جماالت العلوم 

والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات أو إهلامهن ملزاولة تلك املهن.

أخيرًا، هل ستفكرين في تأدية أي أدوار قد تشجع الفتيات على تولي وظائف في 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في إطار دورك كممثلة؟

جينا ديفيس: حسناً، ليس لدي اآلن أي عرض يف هذا الصدد ولكن هذا هدف كبري يل. 	
لدي فكرة عن شخصية أؤديها يف أفالم Transformers بصفة عاملة، وأعتقد أنين سأطرح هذه 

الفكرة. )وتضحك(

مشاهدة المقابلة كاملة 
أو االستماع إليها. 

يف ذلك الوقت كان هناك 
اهتامم قليل بتعليم الفتيات 

يف مجاالت العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات أو إلهامهن 

ملزاولة تلك املهن. 

جينا ديفيس
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تمكين النساء والفتيات من 
خالل الرياضة والتكنولوجيا

 بقلم سيلفيا بول، رئيسة شعبة المجتمع الرقمي،
مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت

تتشارك الرايضة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( يف شيء يثري الدهشة: كلتامها 
حمركان للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

وميكن للرايضة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل تعليم العمل اجلماعي واالعتماد 
على الذات واملرونة أن متدا النساء والفتيات ابلروابط االجتماعية اليت حيتجن إليها لبناء الثقة 

ابلنفس وإنشاء جمتمعات قوية.

ولألسف، تشوب الرايضة الكثري من أوجه عدم املساواة بني اجلنسني اليت نراها يف العامل 
األوسع. فالقضااي مثل عدم املساواة يف األجور، والعنف القائم على نوع اجلنس، والقوالب 

واألمناط السلبية هي قضااي شائعة على حنو مقلق، يف حني ال خُتصَّص استثمارات 
كافية للرايضيات.

فيام تنتقل الرياضة أكرث إىل 
العرص الرقمي، مل يعد من 

املمكن تجاهل رضورة ضامن 
املساواة يف متثيل النساء 

والفتيات. 

سيلفيا بول

رئيسة شعبة املجتمع الرقمي، مكتب 
تنمية االتصاالت باالتحاد الدويل 

لالتصاالت 
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فيما تنتقل الرايضة أكثر إىل العصر الرقمي، مل يعد من املمكن جتاهل ضرورة ضمان املساواة يف 
متثيل النساء والفتيات.

ويعين هذا األمر التأكد من حصول الفتيات والنساء على ما يلزم من التعليم والتدريب 
والتشجيع للمشاركة يف الرايضة والنجاح فيها.

تاحة يف 
ُ
وينطبق األمر نفسه على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومجيع أنواع الفرص امل

عاملنا الذي يزداد فيه الطابع الرقمي.

اإلشادة بالفتيات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - والرياضة

بصفيت رايضيًة أوملبيًة سابقًة، اختربت بشكٍل مباشر إمكاانت الرايضة يف اجلمع بني األشخاص 
من خلفيات متنوعة بروح السالم والتنمية.

وهذا العام، رمبا أكثر من أي وقت مضى، بينما العامل يستعد ملشاهدة األلعاب األوملبية عن بُعد 
مبساعدة التوصيل الرقمي، تعني على اجملتمع الدويل التعاون لزايدة إمكاانت الرايضة 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للجميع إىل أقصى حد. 

ويف األحداث الرايضية، جيب إبراز الرايضيات بشكل أوضح. "إذا كان إبمكانك رؤية أمر، 
فيمكنك أن تكون كذلك"، حبسب قول مأثور.

ويتطلب هذا األمر جهوداً متضافرًة لزايدة الظهور، ليس للرايضيات فحسب، بل أيضاً للنساء 
العامالت يف مجيع جوانب الرايضة من أجل التنمية. وجيب علينا أيضاً - خاصة من خالل 

وسائل التواصل االجتماعي- أن منثل ثقافة تعرب عن املساواة واحرتام التنوع والالعنف.

وهذا العام خاص لسبب آخر، هو الذكرى العاشرة لليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، الذي حُيتفل هبا يف 22 أبريل. وأبرز موضوع عام 2021، "توصيل 

الفتيات وبناء مستقبل أكثر إشراقاً"، التزاماً على مدار السنة جتاه الفتيات الاليت سيساعدن يف 
تشكيل املستقبل العاملي.

ومن خالل النفاذ اإللكرتوين، وتعليم املهارات، والتدريب على األدوات الرقمية، وإظهار 
النساء بصفتهن مناذج حيتذى هبا، ميكننا تزويد الفتيات والشاابت ابملهارات والفرص واألدوات 

الالزمة لتمكينهن يف وظائفهن وحياهتن املستقبلية، داخل عامل الرايضة وخارجه.

يف األحـداث الريـاضية، يجب 
إبـراز الريـاضيات بشكل 

أوضـح. 

سيلفيا بول 
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األمان في الرياضة- على الخط وخارجه

يعتمد التمكني على بيئة آمنة سواء على اإلنرتنت أو خارجها، كي ميكن للفتيات والشاابت 
تعزيز مهاراهتن، مبا يف ذلك تلك املتعلقة ببناء الثقة والتعاون والذكاء العاطفي واملسؤولية. 

وابلنسبة لبعض الفتيات والنساء، تتيح الرايضة ملجاً أساسياً من العنف املنزيل أو اجملتمعي. ومع 
ذلك، تعاين اجملتمعات الرايضية نفسها يف أغلب األحيان من العنف القائم على نوع اجلنس 

وغريه من االنتهاكات.

ومع مؤسسة SCORT، استهلت مبادرة االحتاد حلماية األطفال على اإلنرتنت وشركاؤها 
مسرية لفهم املخاطر واألضرار اليت تواجه األطفال يف البيئات الرايضية على اخلط. ويهدف 

التعاون املشرتك بني االحتاد ومؤسسة SCORT، الذي أُطلق يف اليوم الدويل للرايضة من أجل 
السالم والتنمية، إىل متكني األطفال ومحايتهم على اإلنرتنت وخارجها، سواء يف الرايضة أو 

من خالهلا.

وستدعم هذه املبادرة النوادي واجلمعيات يف إدراج محاية األطفال على اإلنرتنت يف سياسات 
َمرِّنني إىل 

ُ
املؤسسة وإجراءاهتا ومبادراهتا، مع أصحاب املصلحة بدءاً من اإلدارة واملدربني وامل

الوالدين واملعلمني وحىت األطفال أنفسهم.

وجيب تسخري املزيج القوي بني الرايضة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل 
النهوض ابملساواة.

وينبغي أن يكرب اجليل القادم من الفتيات وهن يدركن أنه إبمكاهنن التفوق على أعلى 
املستوايت يف اجملالني كليهما.

ورشة العمل المواضيعية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات: "الفتيات 
في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والرياضة" 

انقشت ورشة العمل املواضيعية للقمة العاملية جملتمع املعلومات وأبرزت وشجعت مسألة املساواة 
بني اجلنسني ومتكني املرأة يف الرايضة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

مشاهدة التسجيل. 

يهدف التعاون املشرتك بني 
 ،SCORT االتحاد ومؤسسة
الذي أُطلق يف اليوم الدويل 

للرياضة من أجل السالم 
والتنمية، إىل متكني األطفال 

وحاميتهم عىل اإلنرتنت 
وخارجها، سواء يف الرياضة 

أو من خاللها. 

سيلفيا بول 
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منتدى القمة العالمية لمجتمع 
المعلومات لعام 2021 

العمل مع الشباب ومن أجلهم 
 إن منتدى هذا العام للقمة العاملية جملتمع املعلومات )WSIS(، وفقاً خلطوط عمل القمة

اليت ترمي إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة، يعزز 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
من أجل مجتمعات واقتصادات شاملة 

وصامدة ومستدامة.

وسلط المسار الخاص حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والشباب 
الذي ُأطلق هذا العام الضوء على أنشطة القمة العالمية لمجتمع 

المعلومات مع الشباب ومن أجلهم.

ويمكن االطالع 
على تسجيالت 
الحلقات الدراسية 
اإللكترونية

https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2021/Home/ICTsYouth
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://www.itu.int/tiktok


طالبة طموحة في مجال 
بيولوجيا الفلك ترنو 

إلى المريخ

التقت جملة أخبار االحتاد مع أليسا كارسون، وهي طالبة يف جمال بيولوجيا الفلك تبلغ من 
العمر عشرين ربيعاً وتطمح ألن تصبح رائدة فضاء وألن جتري يف هناية املطاف حبواثً 

على املريخ.

هالَّ اخبِرتنا بالمزيد عنك!

أليسا كارسون: أان حالياً طالبة جامعية يف العشرين من العمر وأدرس بيولوجيا الفلك،  	
ولطاملا أملت يف العمل يف صناعة الفضاء.

وإىل جانب دراسايت، ما برحت أقوم ببحوث يف جماالت خمتلفة من الفضاء، مثل اجلاذبية 
الصغرى، والطريان، واختبار بدالت الفضاء، ألكتسب أي ]خربة[ ميكنين تطبيقها يف املآل األخري 

على عملية اختيار رواد الفضاء.
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من هم بعض مرشديك أو األشخاص الذين ألهموك؟

أليسا كارسون: أي رائد فضاء كان واسع املعرفة تلقائياً. وأخص ابلذكر واحدة منهم قابلتها  	
عندما كنت يف التاسعة من عمري، وهي ساندرا ماغنوس.

كانت رائدة فضاء على منت مكوك الفضاء وقد علمتين أن ال شأن للعمر مبا تعقد العزم على 
القيام به.

إذ ميكنك املواظبة على العمل اجلاد وحتويله إىل حقيقة واقعة.

ما نوع المشاريع التي تعملين عليها اآلن؟

أليسا كارسون: أان حالياً يف سنيت اجلامعية الثالثة، لذا فإن الدراسة تستغرق شطراً كبرياً  	
من وقيت.

 Jacobs Space Exploration( لكنين متدربة أيضاً مع جمموعة جاكوبس الستكشاف الفضاء
Group( يف فريق عالقات الفضاء الدولية. أان أساعد الشركات ووكاالت الفضاء حول العامل يف 

الشراكة مع جمموعة جاكوبس.
ومشروع PoSSUM، هو منظمة حبثية أان جزء منها، وسنقوم ببعض اختبارات لبدلة الفضاء 

حتت املاء.

ما نوع التدريب الذي سبق لِك القيام به؟

	  PoSSUM أليسا كارسون: إن احلمالت البحثية املختلفة اليت ميكنين القيام هبا مع مشروع
ليست تدريباً مباشراً، لكين أود أن أفكر فيها على أهنا تشبه التدريب إىل حد كبري. فعلى سبيل 

املثال، اختبار بدلة الفضاء حتت املاء هو ما يفعله رواد فضاء ]للتدرب على ظروف بيئة[ املريخ؛ 
فيغطسون حتت املاء يف مركز جونسون للفضاء ويوضون غمار مهمات. وهم، ابلطبع، ال 

يعملون بشكل مباشر مع وكالة انسا أو أي وكالة كبرية.
لدينا الكثري من الشركاء، وحنن قادرون نوعاً ما على إجراء حبوثنا اخلاصة، وكذلك ]ممارسة[ 
املهارات اليت تشبه إىل حد بعيد ما يفعله رواد الفضاء، مثل رحالت اجلاذبية الصغرى، وتعلُّم 

كيفية عمل بدالت الفضاء املختلفة أو تعلُّم الطريان. وسيكون تعلُّم هذه املهارات مجيعها مهماً 
على املدى الطويل.

كثيرًا ما تشيرين إلى نفسك على أنك جزء من "جيل المريخ". ماذا الذي يعنيه 
ذلك لك؟

أليسا كارسون: يشري جيل املريخ إىل األشخاص الذين سيتمكنون من مشاهدة وصول  	
الناس إىل املريخ.

لدينا قدرات كافية. وحنن قادرون متاماً على حتقيق ذلك.
لذلك وخالل حياتنا، سنشارك يف هذا اإلجناز، رواداً على منت الرحلة الفضائية أو مساعدين هلا، 

أو لعلنا نكتفي مبشاهدته عرب شاشات التلفزيون.

كانت رائدة فضاء عىل منت 
مكوك الفضاء وقد علمتني أن 
ال شأن للعمر مبا تعقد العزم 

عىل القيام به. 

أليسا كارسون

طالبة يف مجال بيولوجيا الفلك

لدينا الكثري من الرشكاء، 
ونحن قادرون نوعاً ما عىل 

إجراء بحوثنا الخاصة، وكذلك 
مامرسة املهارات التي تشبه 
إىل حد بعيد ما يفعله رواد 

الفضاء. 

أليسا كارسون
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ماذا عن الطيران فعليًا إلى المريخ؟ هل ما زال طموحك يرقى إلى ذلك؟

أليسا كارسون: أَجْل! اهلدف النهائي هو متكين من املضي يف مسرييت املهنية يف  	
بيولوجيا الفلك يف الفضاء.

وبوجودي يف الكلية، أستطيع اكتشاف أي جمال من جماالت العلوم هو األحب إيل. إين أتعلم اآلن 
عن البكترياي الدقيقة والبيولوجيا الدقيقة يف الفضاء.

أود التعامل مع خمتلف البكترياي، والوقوف على كيفية أتثرها يف الفضاء مث ربطها مبا حيدث اآلن 
مع مركبة Perseverance اليت جتوب املريخ حبثاً عما يشي حبياة بكتريية فيه. وسيكون اختبار 

عينات الرتبة وتصنيف تلك البكترياي أمراً رائعاً حقاً.
بدءاً من األرض ابلطبع، على أمل أن يتسىن يل القيام ببعض ذلك يف الفضاء يوماً ما.

ولكن يف حال اختياري كرائدة فضاء، ال ميكنين انتقاء وختريُّ املكان الذي سأذهب إليه. فاملريخ 
سيشكل وجهة رائعة تستقيم متاماً مع نوع البحوث الذي أريد القيام به. لكين ما زلت 

منفتحة الذهن.

لماذا المريخ؟

أليسا كارسون: أعتقد أن اهلدف النهائي بشأن املريخ هو أن يكون لألجيال القادمة مكان  	
آخر، رمبا للعيش مبزيد من املوارد. لكين أود أن أعتقد أن كل شيء يف الفضاء يؤول دائماً إىل 
األرض. فعلى سبيل املثال، إذا سعينا جبنون الكتشاف كيفية حتويل املريخ إىل أرض اثنية، فإن 
إحدى أكرب املهام اليت يتعني علينا القيام هبا هي "تنظيف" الغالف اجلوي للمريخ. فهو يتكون 

مبعظمه من اثين أكسيد الكربون.
ومن مث، إذا اهتدينا إىل ذلك يف املريخ، ميكننا أيضاً تنظيف الغالف اجلوي لألرض.

ويف الوقت نفسه، إذا تعلمنا زراعة احملاصيل الغذائية يف املريخ برتبة املريخ، وهو أمر خمتلف متاماً، 
عساان نتمكن أيضاً من زراعة احملاصيل الغذائية يف مناطق على األرض تصعب الزراعة فيها.

والكثري مما نقوم به يف الفضاء، وإن بدا غري ذي صلة، يعاودان دوماً بطريقة ما ملواصلة استخدام 
هذه التكنولوجيات.

الهدف النهايئ هو متكني من 
امليض يف مسرييت املهنية يف 
بيولوجيا الفلك يف الفضاء. 

أليسا كارسون
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موضوع أسبوع الفضاء العالمي لهذا العام احتفى بالنساء في الفضاء. ما هي 
أفكارك بشأن إشراك المزيد من النساء في صناعة الفضاء؟

أليسا كارسون: إن إرسال رائد فضاء واحد إىل الفضاء يتطلب آالف األشخاص. وال  	
يستهان هبذه املهمة. ويتسم الكثري من الوظائف املختلفة أبمهية فائقة.

وتتمثل اخلطوة التالية يف زايدة عدد النساء يف تلك الوظائف كافة، وليس ابلضرورة كرائدات 
فضاء فحسب.

وعندما أفكر يف كل األشخاص الذين حيققون ذلك، أجزم بوجود امرأة واحدة على األقل تعمل 
يف كل دائرة معنية!

وعندما تفكر يف الفضاء، يرتاءى لك رواد الفضاء والعلماء واملهندسون ... وأن هؤالء هم كل ما 
يف األمر. ولكن هناك الكثري من الوظائف الرائعة حقاً اليت يتاح للناشئة خيار االلتحاق هبا، خاصًة 

يف ضوء السرعة اليت تتكيف هبا صناعة الفضاء وتتغري اآلن.
وستسنح فرص عمل أكثر يف هذه الصناعة. ومبا أننا نتحدث إىل فتيات ايفعات من اجليل التايل، 

أعتقد أننا حباجة لضمان اطالعهن على مجيع اخليارات املتاحة هلن.

كيف كانت تجربتك؟

أليسا كارسون: خالل نشأيت، عندما كنت أتردد على معسكرات الفضاء، كانت هناك عدة  	
فتيات على الدوام. لذلك مل أفهم حقاً هيمنة الذكور على صناعة العلوم والفضاء. ولكن بعد ذلك 
التحقت ابلكلية ومل أجد فتاة أخرى يف جمال ختصصي. يهيمن الذكور إىل حد كبري على جامعيت 

ألهنا مدرسة خاصة ابلعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات. ويف ختصصي على وجه 
اخلصوص، كنت أخوض يف خماض عسري. أان اآلن أعرف بعضهن، لذلك، كما تعلمون، فإن 

أعدادان تنمو.
ولكن إىل جانب الكلية، كنت على متاس دائم مع إانث مدهشات قديرات يف جماالت العلوم 

والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات والفضاء.
ويف مشروع Possum، كانت هناك دائماً متخصصات يقمن أبشياء رائعة وأخرايت جديرات 
ابإلعجاب. هؤالء النسوة كنَّ قدويت. ومل أحلظ التفاواتت إال بعد أن بدأت يف االخنراط أكثر.

وعلى الرغم من أن جمتمع ]العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات والفضاء[ األنثوي أصغر، 
إال أنه جمتمع قوي. وأعتقد أن النساء العامالت يف الفضاء يبذلن ما يف وسعهن لتشجيع 

اجليل التايل.

هناك الكثري من الوظائف 
الرائعة حقاً التي يتاح 

للناشئة خيار االلتحاق بها، 
خاصًة يف ضوء الرسعة التي 

تتكيف بها صناعة الفضاء 
وتتغري اآلن. 

أليسا كارسون

اكتشف ما تريد القيام به وما 
يستهويك. 

أليسا كارسون
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أي نصح تسدينه إلى زمالء طامحين لريادة الفضاء؟

أليسا كارسون: اكتشف ما تريد القيام به وما يستهويك. 	
ما من سبيل أوحد لتصبح رائد فضاء.

اْسَع للحصول على نوع ما من درجة املاجستري واحصل على بعض اخلربة العملية، يف صناعة 
العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات من الناحية املثالية. واحبث عن الفرص، كبرية كانت أم 
صغرية. فقد جتد ضالتك يف انٍد يف منطقتك احمللية، أو يف حدث صغري، رمبا يف مسابقة للروبواتت 

تقام يف بلدتك ملعرفة ما إذا كانت الروبواتت تروق لك. أو عساك جتدها يف حلقة دراسية عن 
العلوم عرب اإلنرتنت.

وابلتأكيد ال ختَش التحدث عن أحالمك وأهدافك. أخرب الناس مبا يسرتعي اهتمامك ألنك ال 
تعرف أبداً إىل أين ميكن أن تؤدي هذه ]احملادثة[. ففي جمتمع العلوم والتكنولوجيا واهلندسة 
والرايضيات، نريد املزيد من األشخاص وسنكون أكثر من راغبني يف مساعدتك ودعمك!

في رأيك، ما الذي يمكن أن تفعله منظمات دولية مثل االتحاد الدولي لالتصاالت 
لضمان استخدام الفضاء بما يعود بالنفع على جميع الناس؟

أليسا كارسون: من املهم جداً أن نتذكر دائماً اجلانب الدويل للفضاء. وأعتقد أننا نفسح  	
اجملال أمام املزيد من الناس. فالفضاء للجميع، لذلك أعتقد أن اجلانب الدويل سيستمر يف النمو.

وابلنسبة للنشء يف البلدان اليت ليس فيها وكالة فضاء، فقد آن ابلتأكيد أوان التشبث ابهتماماتكم 
واالستمرار يف املشاركة ألن هناك العديد من الفرص القادمة، ال سيما يف جانب القطاع اخلاص 

من الفضاء.
حنن معتادون على وكاالت الفضاء احلكومية، لكن شركات الفضاء اخلاصة تريد أيضاً خنبة 

النخبة. لذا، إذا كنت مهتماً ابلفضاء، فال تتهيب من استقصائها!
وأقول ألي شخص على الصعيد الدويل: ابق منفتحاً ألن الكثري حيدث يف الفضاء.

شاهد المقابلة مع االتحاد الدولي 
لالتصاالت

يف مجتـمع العلـوم 
والتكنـولوجيـا والهندسـة 

والرياضيـات، نريد املزيـد من 
األشخـاص وسنكـون أكـرث 
من راغبـني يف مساعدتـك 

ودعمـك. 

أليسا كارسون
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تمكين الشباب من أجل 
مستقبل رقمي شامل 

يدرك صناع القرار اليوم بشكل متزايد دوراً مهماً يؤديه الشباب يف املساعدة على حل أهم 
التحدايت اليت تواجهها البشرية اآلن. ويصح هذا األمر خاصًة يف حشد التكنولوجيات الرقمية 

لضمان مستقبل مزدهر ومنصف ومستدام.

وتقول دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت 
)ITU(: "سريث الشباب عاملاً أعيد تشكيله بشكٍل هائل بواسطة التطورات التكنولوجية 

احلالية". واتبعت قائلًة: "ستساعد املشاركة يف حوار بني النظراء كل جيل على فهم التحدايت 
اليت يواجهها اجليل اآلخر."

وتضيف أن إشراك الشباب يف التخطيط وصنع القرار ينبغي أن "يضمن أن يبقى العامل الرقمي 
قوة إجيابية وحمفزة يف بناء العامل الذي نصبو إليه".

ستساعد املشاركة يف حوار بني 
النظراء كل جيل عىل فهم 

التحديات التي يواجهها الجيل 
اآلخر. 

دورين بوغدان  مارتن

مديرة مكتب تنمية االتصاالت يف 
االتحاد الدويل لالتصاالت
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التمكين بإتاحة الموارد

غالباً ما يُدعى الشباب "املواطنني الرقميني" أو املتبنني الطبيعيني للتكنولوجيا. غري أن 2,2 مليار 
طفل وشاب دون سن 25 عاماً يفتقرون إىل التوصيل ابإلنرتنت يف املنزل، حسبما تشري جاايمثا 
ويكراماانايكي، مبعوثة األمني العام لألمم املتحدة املعين ابلشباب وعضو جملس أصحاب الرؤى 

ملبادرة توصيل اجليل التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت.

وتقول: "بدون امتالك املوارد الالزمة للتوصيل، لن يتمكن الشباب من املشاركة يف املناقشات 
حول التنمية الرقمية، وتطوير احللول الرقمية، وتعقب الفرص عرب اإلنرتنت، وتوسيع نطاق 

معارفهم ومهاراهتم".

وفقاً لسينيد بوفيل، مؤِسسة منصة WAYE )النصائح األسبوعية لرواد األعمال الشباب - وهي 
منصة تساعد الشباب على بناء وظائف يف جمال التكنولوجيا( وعضو جملس أصحاب الرؤى 

ملبادرة توصيل اجليل )Generation Connect(، فإن الفشل يف حتديد أولوايت املوارد الرقمية 
والوصول إليها "سيكون له آاثر متتالية لألجيال القادمة".

وابلنظر إىل أن العامل أصبح أكثر اعتماداً على التكنولوجيا الرقمية، فقد يواجه أولئك الذين ما 
زالوا غري موصولني ابإلنرتنت استبعاداً متزايداً ، حسبما حيذر منه تييمن روزيبوم، سفري 

الشباب والتعليم والعمل يف وزارة الشؤون اخلارجية اهلولندية. ويضيف قائاًل: "بدون اختاذ 
إجراءات حامسة، ميكن أن تصبح الفجوة الرقمية الوجه اجلديد لعدم املساواة."

إشراك الشباب المهمشين

يدعو رومان غوجاييف، عضو جمموعة خرباء حقوق الشباب يف منتدى الشباب األورويب 
وعضو جملس أصحاب الرؤى ملبادرة توصيل اجليل، إىل إيالء مزيد من االهتمام إىل الشباب 

الذين ما زالوا غري موصولني ابإلنرتنت، واإلقرار بنفاذهم إىل اإلنرتنت والتكنولوجيات الرقمية 
ابعتباره حقاً.

وتضيف ديفشي ميهروات، الرئيسة التنفيذية لشركة JusticeText: "أحد أكثر اجلوانب املذهلة 
للتكنولوجيا هي أهنا قادرة على حتقيق املساواة يف االستفادة من الفرص والثروة. ولكن حىت 

أايمنا هذه، ال تشمل منظمات تكنولوجية كثرية احتياجات األقليات العرقية واحتياجات 
املنتمني إىل اجملتمعات املنخفضة الدخل".

وتعمل حكومات كثرية مع القطاع اخلاص لتفادي هتميش الشباب.

مجلس أصحاب الرؤى 

يف إطار اسرتاتيجية االحتاد للشباب 
الرامية إىل زايدة مناصرة آراء الشباب 
من أجل املضي قدماً ابلتنمية الرقمية 

مزيد من المعلومات متاحة هنا.

بدون اتخاذ إجراءات حاسمة، 
ميكن أن تصبح الفجوة 

الرقمية الوجه الجديد لعدم 
املساواة. 

تييمن روزيبوم

سفري الشباب والتعليم والعمل يف وزارة 
الشؤون الخارجية الهولندية 
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يف سانت كيتس ونيفيس، على سبيل املثال، أقامت احلكومة شراكة مع شركات اتصاالت إلاتحة 
حصول الشباب على اإلنرتنت جماانً عرب املراكز اجملتمعية السبع عشرة التابعة للدولة يف اجلزيرة، مما 

وفر توصيلية ابلغة األمهية ملن ليس لديهم توصيلية ابإلنرتنت يف املنزل أثناء اجلائحة.

وتوضح عقيلة ابيرون-نيسبت، وزيرة الصحة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرتفيه 
ورايدة األعمال وتنمية املواهب يف البلد، فتقول: "أنشأان مراكز ابتكار، ضمن مراكزان الوطنية 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت". وتضيف: "نعتربها مهداً لإلبداع الرقمي ونعدها لتقدمي 
التدريب على األدوات الرقمية الناشئة والشاملة."

وترحب منظمات شبابية كثرية بفكرة اعتبار االبتكار واحملاور اجملتمعية عوامل متكني للشمول 
الرقمي، يتواصل فيها الشباب أواًل.

وعندما تكون التوصيلية حمدودة، قد تتيح املطاريف املشرتكة نفاذاً مؤقتاً مثيناً، حسبما يشري إليه 
أمحد اهلنداوي، رئيس التعبئة العاملية للشباب وأمني عام املنظمة العاملية للحركة الكشفية.

ويقول: "حل الشمول الرقمي ليس ثنائياً وال أعتقد أنه يتعني علينا انتظار حتقيق التوصيلية 
الكاملة للجميع يف منازهلم."

التجهيز من أجل المستقبل

ال يكفي أتمني الوصول إىل اإلنرتنت وحده من أجل جتهيز الشباب ملستقبل تؤازر فيه 
التكنولوجيات الرقمية كل صناعة وجمتمع. فعلى الشباب تطوير املهارات والدراية الالزمة 

لإلحبار يف العامل الرقمي واالستفادة منه.

وجزء آخر مهم من اللغز هو إاتحة األموال للشباب كي يبدأوا رايدة األعمال التكنولوجية.

وتالحظ ميهروات يف هذا الصدد: "هناك الكثري من التوجيه املتاح لنا، ولكن ليس هناك عدد 
كاٍف من األشخاص املستعدين للمراهنة علينا وعلى قدراتنا وأفكاران".وتواصل قائلًة: "ميكن 
أن تبدأ اجلامعات تقدمي منحة صغرية فحسب للمساعدة على استهالل العمليات. فقدر الثقة 

الذي مُينح الشباب ال يُقدر بثمن إطالقاً."

أنشأنا مراكز ابتكار، ضمن 
مراكزنا الوطنية لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت. 

عقيلة بايرون-نيسبت 

وزيرة الصحة وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والرتفيه وريادة األعامل 

وتنمية املواهب، سانت كيتس ونيفيس 

ميكن أن تبدأ الجامعات تقديم 
منحة صغرية فحسب 

للمساعدة عىل استهالل 
العمليات. 

ديفيش ميهروتا

 JusticeText الرئيسة التنفيذية لرشكة
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مقاعد على المائدة

العنصر األكثر إغفااًل يف متكني الشباب - على الرغم من أنه ال يقل أمهية عن العناصر 
األخرى- هو إشراكهم يف عمليات صنع القرار.

وتقول بوفيل: "غالباً ما شعرت أن املستقبل لديه رموز وضعها سبعة أشخاص يف غرفة مل 
أستطع الوصول إليها". وتتابع: "عندما أسهبت يف النظر إىل َمن كان يف تلك الغرف اخلاصة 

ابختاذ القرار، مل يكن أي منهم يشبهين، ومل يكن لدى أي منهم جتارب مماثلة لتجاريب."

ووفقاً لكيفني فراي، الرئيس التنفيذي لشركة Generation Unlimited، ميكن أن يسمع 
صناع القرار احلاليون آراء الشباب إذا توىل ممثلو الشباب مراكز اسرتاتيجية يف هياكل اإلدارة 

والتوظيف "حيثما تُتخذ القرارات وخُتصص املوارد".

وحييط فراي علماً أبن التكنولوجيا تعد إبمكانيات غري حمدودة للشباب والسؤال املطروح على 
صناع القرار اليوم هو ما إذا كانوا سيغتنمون الفرصة لتوصيل األطفال والشباب الذين ما زالوا 

غري موصولني ابإلنرتنت حالياً، مما مينح اجليل القادم إمكانية االستفادة من التعلم الرقمي 
واملهارات الرقمية ذات املستوى العاملي.

قمة الشباب لمبادرة توصيل الجيل

هتدف املبادرة إىل التواصل مع الشباب على الصعيد العاملي وتشجيع مشاركتهم كشركاء 
متساوين إىل جانب رواد التغيري الرقمي احلايل، ومتكني الشباب من اكتساب املهارات واغتنام 

الفرص لتطوير رؤيتهم ملستقبل موصول.

ويف إطار هذه املبادرة، ستتاح ملمثلي الشباب من مجيع أحناء العامل فرصة للمشاركة وتبادل 
اآلراء مع صانعي القرار اليوم يف قمة الشباب ملبادرة توصيل اجليل التابعة لالحتاد قبل املؤمتر 

.)WTDC( العاملي التايل لتنمية االتصاالت

وتضمنت سلسلة مناقشات االحتاد التحضريية للمؤمتر العاملي املقبل لتنمية االتصاالت اجتماع 
Partner2Connect )الشراكة من أجل التوصيل( يف سبتمرب على هامش اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة.

متكني الشباب من اكتساب 
املهارات واغتنام الفرص لتطوير رؤيتهم 

ملستقبل موصول.

يتاح مزيد من المعلومات هنا. 

الطريق إلى أديس – فيديو عن 
Youth2Connect أبرز ما جاء في
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https://www.itu.int/generationconnect/generation-connect-visionaries-board/
https://youtu.be/KX3Tzlr9BBc
https://youtu.be/KX3Tzlr9BBc


Global E-waste Iconathon
 Design a universal icon to symbolize the take-back

and collection of e-waste
توصيل غير الموصولين لتحقيق 
التنمية المستدامة

قمة الشباب 

لمبادرة توصيل الجيل

 عن
 قمة الشباب

وكيف يمكنك 
المشاركة.

قبل انعقاد املؤمتر العاملي التايل 
)WTDC( لتنمية االتصاالت

شارك الشباب في تصميمها 

https://itu.int/generationconnect/generation-connect-youth-summit-2022/
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://www.itu.int/tiktok


ابق مواكبًا للتطورات //
// ابـق مـطـلعــًا

سّجل في:
  االجتاهات الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع أحناء العامل 

 رؤى قادة الفكر يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  آخر أحداث ومبادرات االحتاد  

 
 كل ثالاثء

انضم إلى مجتمعات 
االتحاد على اإلنترنت على 

قناتك المفضلة

 
 مدّوانت منتظمة

 
ستة إصدارات سنواًي

 
اتبع التسجيالت اإلذاعية

 
استلم آخر األخبار
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