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برنامج التوصيل لعام 2030:  
تسريع وتيرة التقدم في 

تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة التي حددتها 

األمم المتحدة
بقلم هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

إن الوعد بعدم إغفال أي شخص هو حمور خطة التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة 
)UN( لعام 2030. ويعين هذا ابلنسبة إىل االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( عدم استثناء أي 

شخص من التوصيلية ابإلنرتنت.

وابلرغم من االنطالقة احملمودة اليت شهدهتا التوصيلية خالل العامني املاضيني، فإن استمرار 
وجود الفجوة الرقمية يف العامل إمنا يدل على وجود ثغرات إمنائية خطرية وآخذة يف االتساع 
فيما بني البلدان وداخلها. فاالستبعاد الرقمي يعرب عن وجود الفقر، واألمية، وحمدودية النفاذ 

إىل الكهرابء، وانعدام املهارات الرقمية، فضاًل عن عدم كفاية احملتوى املقدم ابللغات احمللية، مع 
عدم تناسب آاثر ذلك كله على النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة واجملتمعات احمللية املهمَّشة.

ويشكل توفري التوصيلية للجميع يف كل مكان التحدي املاثل أمامنا بصفتنا وكالة األمم املتحدة 
املتخصصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT(. فمن الالزم توسيع نطاق توزيع 

منافع التكنولوجيات اجلديدة والتكنولوجيات الناشئة يف ميادين متنوعة بدءاً من تكنولوجيا 
اجليل اخلامس ووصواًل إىل الذكاء االصطناعي )AI(، وتقامسها ابلعدل يف مجيع أحناء العامل.

ويف مواجهة جائحة فريوس كوروان )كوفيد-19( املندلعة حىت اآلن، حقَّق االحتاد طفرات يف 
جماالت التعليم الرقمي، والصحة الرقمية، والعمل املناخي على مستوى قطاع التكنولوجيا، 

بتسخري التكنولوجيا الرقمية خلدمة هذه اجلوانب الثالثة احلامسة األمهية من عملية التنمية 
املستدامة. وُيكِّننا تركيزان بصفة خاصة على اهلدف 9، املتعلق ابلصناعة واالبتكار والُبىن 

التحتية، من االستفادة من كفاءاتنا األساسية يف إدارة الطيف والتقييس الدويل. وابلتوازي، يعربِّ 
اهلدف 17، عقد الشراكات لتحقيق األهداف، عن قيمة التعاون اليت تشكل جوهر أعمال 

االحتاد منذ نشأة املنظمة منذ أكثر من 150 عاماً. 

إن إبمكان التكنولوجيا، بل إن عليها، أن ختدم حتقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر 
كلها. ويف حقبة زمنية تكتنفها أزمات عاجلة وأخرى تلوح يف األفق، لكنها متتاز أيضاً بفرص 

عظيمة، دعوان جنعل عام 2022 عام تسريع خطى التقدم حنو بناء مستقبل أكثر استدامًة 
وسالماً وتوصياًل لصاحل اجلميع.

من الالزم توسيع نطاق 
توزيع منافع 

التكنولوجيات الجديدة 
والتكنولوجيات الناشئة، 

وتقاسمها بالعدل يف 
جميع أنحاء العامل. 

هولني جاو
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لقد حادت األزمات الراهنة بالعالم عن مساره إلى حد أبعد. 

قة للمساواة تتجلى في الوقت  لكنَّ أهمية هذه األهداف المحقِّ
الحاضر أكثر من أي وقت مضى لضمان عدم إغفال أي شخص.
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برنامج التوصيل في 2030:  	
تعزيز التوصيلية الشاملة والتحول 
الرقمي المستدام لصالح الجميع

العمل الالئق   8
والنمو االقتصادي

بناء االقتصاد الرقمي: حفز نمو  	
التجارة اإللكترونية، وتشجيع 

الشركات الصغيرة والمتوسطة 
)SME(، وإيجاد فرص ريادة األعمال، 

وتعزيز الثقة في 
الخدمات السيبرانية

العمل المناخي   13
الرصد والتخفيف الذكيان:  	

سواتل رصد األرض، والتنبؤ 
بالطقس، وأنظمة اإلنذار المبكر، 

ونماذج السيناريوهات 
المناخية المستقبلية

خفض االنبعاثات على نطاق  	
قطاع التكنولوجيا: تحقيق المقصد 

 )ITU L.1470 العلمي )التوصية
الذي يقتضي خفض انبعاثات 

غازات االحتباس الحراري في قطاع 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
)ICT( بنسبة 45% في الفترة ما 

بين عامي 2020 و2030، بما 
يضمن اتساق مسارات خفض 

االنبعاثات مع أحكام اتفاق باريس 
وعدم مجاوزة درجة االحترار 

العالمي 1,5 درجة مئوية فوق 
مستويات درجات الحرارة ما قبل 

الثورة الصناعية

الصناعة واالبتكار   9
والبنى التحتية

التطبيقات الجديدة والتطبيقات  	
الناشئة: استحداث حلول لتحقيق 
التنمية المستدامة قابلة لتوسيع 

نطاق تطبيقها، وتوفير البنى 
التحتية األساسية للصناعة 

واالبتكار في القرن 
الحادي والعشرين

التحول الرقمي: توفير البنى  	
التحتية للنطاق العريض وأنظمة 

الجيل الخامس وغيرها من البنى 
التحتية الرقمية، بناًء على مواءمة 

الطيف والمعايير عالميًا، التي 
تشكل األساس لحفز تحقيق 

التنمية والرخاء االجتماعيين 
االقتصاديين تحقيقًا منصفًا 

وشاماًل بما ال يغفل أي شخص
توسيع نطاق التوصيلية: توسيع  	

ر  انتشار النفاذ إلى اإلنترنت، ويقدَّ
عدد مستخدمي اإلنترنت بنهاية 

عام 2021 بنحو 4,9 مليارات 
شخص )أي نسبة 63% من سكان 

العالم( بعد حدوث طفرة في 
التوصيلية إثر تفشي جائحة 

فيروس كورونا )كوفيد19-(، وإن 
كان ال يزال 2,9 مليار شخص غير 

موصولين باإلنترنت



الخدمات المالية الرقمية:  
انتشال الناس من الفقر

ال يلك أكثر من ملياري شخص يف العامل حساابً مصرفياً يف الوقت الذي ثبت فيه أن النفاذ إىل 
اخلدمات املالية الرقمية يساعد على انتشال الناس من الفقر. وقد وّسعت املبادرة العاملية 

للشمول املايل )FIGI( نطاق الشمول املايل الرقمي يف البلدان النامية.

اقرأ جملة أخبار االحتاد املكرسة ملوضوع الشمول املايل الرقمي. ويسلط هذا العدد من جملة 
أخبار االحتاد الضوء على بعض الفرص، وكذلك التحدايت، يف جمال التحول الرقمي هذا 

اجلديد واملبتكر والسريع النمو. ومع تقدم العقد، سيكتسي الشمول املايل الرقمي أمهية ابلغة 
لتحقيق النفاذ املايل الشامل والقضاء على الفقر واحلد من أوجه عدم املساواة وضمان مستقبل 

عاملي مستدام.

اطلع على خمترب أمن اخلدمات املالية الرقمية لالحتاد.

عندما تجتمع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 
بالزراعة: مزارعو البطيخ 

الموصولون يجنون ثمارهم
تقدم زراعة البطيخ يف املاء – على النحو املمارس يف مدن ايابنية مثل ماشيدا ومدينة 

فوكوروي– منوذجاً رئيسياً للطريقة اليت يكن أن تدعم هبا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
)ICT( الزراعة املائية املرحبة اليت تعزز السلسلة الغذائية احلضرية. وقد أثبتت 

الزراعة املائية يف بيوت االستنبات فعاليتها من حيث التكلفة كحل قائم على 
تكنولوجيا املعلومات لزايدة اإلنتاجية وختفيف عبء العمل على املزارعني.

اقرأ املقال كاماًل.
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من خالل جعل الممارسات الزراعية أكثر اعتمادًا على البيانات وأكثر كفاءًة، يمكن 
للحلول المدعمة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تساعد المزارعين على زيادة 

غالت محاصيلهم مع خفض استهالكم للطاقة. وتعمل منظمة األغذية والزراعة 
)FAO( التابعة لألمم المتحدة مع االتحاد الدولي لالتصاالت لدعم االبتكار القائم 

على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال الزراعة.

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2017-PR36.aspx
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2017-PR36.aspx
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2017-PR36.aspx
https://www.itu.int/hub/publication/s-gen-news-2021-3/
https://figi.itu.int/figi-resources/dfs-security-lab/
https://figi.itu.int/figi-resources/dfs-security-lab/
https://www.itu.int/hub/2021/04/when-icts-meet-agriculture-connected-melon-farmers-bear-fruit/
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2017-CM17.aspx
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2017-CM17.aspx


ر  الذكاء االصطناعي المسخِّ
للرعاية الصحية في البرازيل

ابلنسبة لطبيب األمراض املعدية هوغو موراليس، تبشر التكنولوجيات اجلديدة والناشئة مثل 
الذكاء االصطناعي )AI( مبستقبل طيب أفضل.

يقول موراليس، املؤسس املشارك وكبري املسؤولني الطبيني يف شركة برازيلية انشئة يف جمال 
تكنولوجيا الرعاية الصحية تدعى لورا )Laura(: "لن نتمكن من إضفاء الطابع الديقراطي على 

الرعاية الصحية اجليدة وسالمة املرضى إال من خالل التكنولوجيا".

يف عام 2016، التقى موراليس - طبيب األمراض املعدية - ابحمللل ومطور أنظمة الذكاء 
االصطناعي، جاكسون فريساتو، الذي فقد طفلته قبل ست سنوات بسبب مضاعفات إنتانية 

مردَّها جزئياً التأخر يف التشخيص والعالج.

إثر هذه املأساة الشخصية، بذل فريساتو قصارى جهوده يف بناء حل منوذجي من شأنه أن 
يساعد املهنيني يف جمال الرعاية الصحية يف تشخيص أبكر لإلنتان.

ومضى الطبيب ومطور األنظمة، جنباً إىل جنب مع خبري تقين آخر هو كريستيان روشا، 
لتأسيس شركة حتول مفهوم فريساتو للرعاية الصحية بواسطة الذكاء االصطناعي إىل واقع 

ملموس. وأطلقا على شركتهما الناشئة اسم "لورا" إحياًء لذكرى الفتاة الصغرية.
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لن نتمكن من إضفاء الطابع 
الدميقراطي عىل الرعاية 
الصحية الجيدة وسالمة 

املرىض إال من خالل 
التكنولوجي 

هوغو موراليس

املؤسس املشارك وكبري املسؤولني 
Laura الطبيني، رشكة

ITU News MAGAZINE No. 01, 20228 رفاهية اإلنسان وسبل العيش المستدامة

Sh
ut

te
rs

to
ck



الحاجة إلى حل شامل 

وكما قال موراليس للمشاركني يف حلقة دراسية إلكرتونية بشأن الذكاء االصطناعي من أجل 
الصاحل العام يف اآلونة األخرية، أدرك هو وفريق لورا بسرعة أن اإلنتان كان "جمرد اجلزء الظاهر 

من جبل اجلليد" عندما اكتشفوا أوجه قصور يف رعاية املرضى بشكل عام، واليت تفاقمت يف 
بعض احلاالت بفعل الرقمنة السريعة.

وقال: "حنن نقدم الرعاية بطريقة فوضوية ومعقدة، عرب عمليات متزامنة". "واآلن حنن نغرق يف 
البريوقراطية والبياانت الضخمة، مما جيعل هذا السياق كثري التعرض للخطأ وإليذاء 

املرضى احملتمل."

ويتكرر ذلك خاصًة يف البلدان النامية، جراء عدم كفاية العمليات الكتابية، واألعداد غري 
الكافية من املتخصصني يف الرعاية الصحية وكثرة انفكاكات املوظفني، سواء داخل 

املستشفيات أو خارجها.

وقال: " إننا ال نواجه مشكلة مركَّزة فحسب، بل مشكلة منهجية تتطلب حاًل شاماًل".

حالن بواسطة الذكاء االصطناعي

على مدى السنوات القليلة املاضية، روجت الشركة حللني تقنيني:

الذكاء السريري لورا - حل من ثالثة أجزاء يتكون من أداة دعم القرار ومركز 
اتصاالت وإدارة بروتوكول للمرضى نزالء املستشفى. ويركز النظام على حتليل البياانت 

ابستخدام الذكاء االصطناعي، وهو يستولد أفكاراً ويعمل كمساعد رقمي يسهل احلياة اليومية 
لألطباء واملمرضات.

العناية لورا - منصة تنسيق مصممة إلعدادات مرضى العيادات اخلارجية وللمراقبة 
املزمنة وما بعد اجلراحة، وتستخدم الذكاء االصطناعي لتقدمي الرعاية طوال رحلة 

العالج الكاملة للمريض.

معوقات التعرف على التدهور السريري

سيعاين 10 يف املائة من املرضى يف املستشفى من تدهور سريري، مما يؤدي يف بعض احلاالت 
إىل االنتقال إىل العناية املركزة أو الوفاة. ويعد اإلبكار يف االكتشاف والعالج حامساً لتحقيق 

نتائج جيدة. 

ومع ذلك، يؤكد موراليس أن "واحداً من كل أربعة مرضى متدهورين سريرايً ال حيصل على 
التشخيص والعالج املناسبني" على الصعيد العاملي.

على الصعيد العاملي، يتضرر ما يصل 
إىل 4 من كل 10 مرضى يف الرعاية 
الصحية األولية والعيادات اخلارجية. 

ويكن منع وقوع ما يصل إىل 80 يف 
املائة من هذه احلاالت. وترتبط أكثر 

األخطاء إضراراً ابلتشخيص والوصفات 
الطبية واستخدام األدوية.

املصدر: : منظمة الصحة العاملية )سالمة املرضى 
- حقائق أساسية(.

خوارزمية الحياة

 )LAURA( قصة إنشاء شركة لورا
)ابإلنكليزية فقط(.

نحن نقدم الرعاية بطريقة 
فوضوية ومعقدة، عرب عمليات 

متزامنة. 

هوغو موراليس
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https://aiforgood.itu.int/
https://aiforgood.itu.int/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f0WsrdcN4Kk
https://youtu.be/f0WsrdcN4Kk


يعد الفشل يف التعرف على التدهور السريري - تدهور صحة املريض أثناء وجوده حتت الرعاية 
السريرية - متعدد األبعاد، وينطوي على ثالث عقبات رئيسية:

البياانت غري املوصولة: حىت البياانت الرقمية حُيتفظ هبا يف صوامع ال يسهل على صانعي 
القرار النفاذ إليها. فقد يقضي املوظفون وقتاً أطول يف البحث عن البياانت من الوقت 

الذي خيصصونه لرعاية املرضى.

التنبيهات غري الدقيقة: تعتمد درجات اإلنذار املبكر الوطنية )EWS(، املستخدمة منذ 
التسعينيات، على عدد حمدود من املتغريات ذات العتبات الثابتة.

أخطاء االتصاالت: السبب الرئيسي لألحداث السلبية، يف املستشفيات يف مجيع أحناء 
العامل، هو سوء اتصال بسيط.

م اآللة نموذج بيانات تعلُّ

أنشأت الشركة منصة توصَّل ابلسجالت الصحية وجتمع املعلومات وتستخدم مناذج تعلُّم اآللة 
)ML( للتنبؤ ابملخاطر مثل التدهور السريري. مث تبلِّغ تلك اإلشكاالت بطريقة ذكية إىل 

فريق الرعاية.

وبني عامي 2016 و2019، قام منوذج تعلُّم اآللة لدى الشركة جبمع البياانت من املرضى يف 
ستة مستشفيات خمتلفة يف الربازيل - متتبعاً أكثر من 000 120 معاينة طبية غري متكررة )أي 

تلك اليت مل تتكرر لنفس الشكوى( ومولداً أكثر من 7,5 مليون نقطة بياانت.

النتائج الرئيسية

إن جتربة الرعاية الصحية بواسطة الذكاء االصطناعي يف الربازيل تسلط الضوء على عدة 
حتدايت أساسية ينبغي التصدي هلا:

لتطوير خوارزميات تعلُّم اآللة )ML( اخلاضع لإلشراف، تلزم جمموعات بياانت كبرية ذات  	
وسوم )تشري إىل نتائج املريض على سبيل املثال(. وقد يصعب العثور على مثل هذه املعلومات 

يف البلدان النامية.

حتتاج كل وحدة رعاية صحية إىل حل خاص هبا، يتضمن تكنولوجيات ومناذج معلومات  	
خمتلفة تستند إىل الظروف واملتطلبات احمللية اليت تضمن قابلية التشغيل البيين والتكامل.

قد حتتاج املستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية إىل طبقات إضافية من اإلدارة للمساعدة يف  	
استخدام أنظمة البياانت بشكل صحيح، وكذلك لتحليل البياانت اجلديدة يف املستشفيات.

معاينات طبية في 
المستشفيات البرازيلية: 

)ML( م اآللة بيانات تعلُّ

البياانت املستخرجة من  	
ستة مستشفيات 

املكان: الربازيل )كوريتيبا  	
وبورت أليغري وساو ابولو(

الزمان: يناير 2016 -  	
أكتوبر 2019

املدخالت: 089 121 معاينة  	
طبية غري متكررة

املخرجات: 389 540 7  	
نقطة بياانت

واحد من كل أربعة مرىض 
متدهورين رسيرياً ال يحصل 

عىل التشخيص والعالج 
املناسبني. 

هوغو موراليس
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القيم املفقودة تؤدي إىل حتدايت حتليلية وإىل خماطر الوقوع يف اخلطأ. 	

جيب أن تكون البياانت حملية املنشأ )مولَّدة لتلبية احتياجات املستخدم النهائي( ومعدَّة لتسريع  	
التحليالت واختاذ القرارات.

وللمضي قدماً بنماذج خوارزميات تعلُّم اآللة )ML(، يشدد موراليس على أمهية التدقيق 
اخلوارزمي املنتظم. ويقول: "ينبغي النظر يف حتليل األداء والتحيزات واملشاكل املتعلقة 

مبجموعات البياانت يف الوقت املناسب طوال رحلة الرعاية الطبية".

وبدمج أنظمة الذكاء االصطناعي يف التكنولوجيات املختلفة، يكن أن تصبح قابلية التشغيل 
البيين قضية رئيسية. فيؤكد موراليس على احلاجة إىل التقييس يف طريقة رقمنة 

املعلومات وتصنيفها.

وينبغي إبراز مجيع أبعاد رحلة املريض، مبا يف ذلك حاالت دخوله العناية املركزة، وعدد مرات 
االستشفاء يف املستشفى، ومدة اإلقامة يف املستشفى، ومعدل إعادة اإلدخال إىل املستشفى، 

والتكاليف، والنتائج السريرية، مبا يف ذلك البقاء على قيد احلياة مقابل الوفاة.

وجيب أن يكون البشر - مبن فيهم املرضى وكذلك فرق الرعاية الصحية - يف صميم 
استحداث أي حلول تكنولوجية صحية ونشرها.

وختدم شركة لورا )Laura( الناشئة اآلن أكثر من 40 مؤسسة للرعاية الصحية يف أكثر من 30 
بلدية يف جنوب الربازيل. ووفقاً ملوراليس، لدى الشركة الناشئة اآلن أكثر من 18 مليون معاينة 

طبية يف قاعدة بياانهتا، وقد متكنت منتجات الذكاء االصطناعي اخلاصة هبا من تقليل مدة 
اإلقامة يف املستشفى، والنقل إىل العناية املركزة، ومعدالت الوفيات.

حديث في الحلقة الدراسية اإللكترونية المعنية بالذكاء االصطناعي 
من أجل الصالح العام

استمع إىل كامل احلديث واألسئلة واألجوبة مع هوغو موراليس، خالل احللقة الدراسية 
اإللكرتونية املعنية ابلذكاء االصطناعي من أجل الصاحل العام، بشأن التقدم احملرز والتحدايت يف 

جمال استخدام اخلوارزميات القائمة على الذكاء االصطناعي يف الرعاية الصحية يف الربازيل.

ويكن االطالع على معلومات أوىف عن شركة لورا )LAURA( على موقع الشركة.

الفريق المتخصص المعني 
بالذكاء االصطناعي من أجل 

الصحة 

يعمل الفريق املتخصص املعين ابلذكاء 
 االصطناعي من أجل الصحة 

)FG-AI4H(، الذي أنشأه االحتاد 
 ،)WHO( ومنظمة الصحة العاملية

ابلشراكة مع منظمة الصحة العاملية، 
لوضع إطار تقييمي موحد لتقييم 

األساليب القائمة على الذكاء 
االصطناعي ألغراض الصحة 

أو التشخيص أو الفرز 
أو القرارات العالجية.

وابب املشاركة مفتوح للجميع.

اعرف المزيد.

وتستند هذه المقالة إلى حديث في الحلقة الدراسية اإللكترونية المعنية بالذكاء االصطناعي من أجل 
الصالح العام، وإلى تجربة هوغو موراليس ووجهات نظره في هذا المضمار.

ينبغي النظر يف تحليل األداء 
والتحيزات واملشاكل املتعلقة 
مبجموعات البيانات يف الوقت 
املناسب طوال رحلة الرعاية 

الطبية. 

هوغو موراليس
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XWg8JJ6zsWQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XWg8JJ6zsWQ
https://laura-br.com/en/
https://laura-br.com/en/
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ai4h/Pages/default.aspx


الذكاء االصطناعي من 
أجل الصحة 

سلسلة حلقات دراسية إلكترونية

تتضمن سلسلة الحلقات الدراسية اإللكترونية المعنية بالذكاء االصطناعي من أجل الصحة أحاديث عن جوانب مختلفة من 
الذكاء االصطناعي لمساعدة الرعاية الصحية والتحديات المرتبطة بذلك. وتشمل األحاديث القادمة ما يلي:

على مدار العام − دائمًا عبر 
اإلنترنت

 الفرص والتحديات
)AI( التي يتيحها الذكاء االصطناعي 

لتعزيز الرعاية الصحية

تصفح جميع المواضيع
سجل للمشاركة

الذكاء االصطناعي يف مجال الصحة والطب

18:00-19:30 بتوقيت وسط أوروبا، جنيف
12:00-13:30 بتوقيت المنطقة الشرقية في 

الواليات المتحدة، نيويورك
09:00-10:30 بتوقيت ساحل المحيط الهادئ في 

الواليات المتحدة،. سان فرانسيسكو
Eric Topol

معهد Scripps لبحوث االنتقال
Isaac Kohane

كلية الطب في جامعة هارفرد

ما وراء التحيز: الظلم الخوارزمي، والبنية التحتية للبيانات 
وأنسابها.

17:00-18:30 بتوقيت وسط أوروبا، جنيف
23:00-00:30 بتوقيت الصين، بيجين

11:00-12:30 بتوقيت المنطقة الشرقية في 
الواليات المتحدة، نيويورك

Alex Hanna
Google شركة

 هدية من األمس:
البيانات الطبية كمنفعة عامة

17:00-18:30 بتوقيت وسط أوروبا، جنيف
23:00-00:30 بتوقيت الصين، بيجين

11:00-12:30 بتوقيت المنطقة الشرقية في 
الواليات المتحدة، نيويورك

 Matthew Lungren
خدمات شركة Amazon عبر اإلنترنت

 الرعاية الصحية من القطاع العام 
في جميع أنحاء العالم

27 أبريل 132022 أبريل 2022

4 مايو 2022

https://aiforgood.itu.int/
https://aiforgood.itu.int/event/ai-in-health-and-medicine/
https://aiforgood.itu.int/event/beyond-bias-algorithmic-unfairness-infrastructure-and-genealogies-of-data/
https://aiforgood.itu.int/event/the-gift-from-yesterday-medical-data-as-a-public-good/
https://aiforgood.itu.int/event/ai-in-health-and-medicine/
https://aiforgood.itu.int/event/beyond-bias-algorithmic-unfairness-infrastructure-and-genealogies-of-data/
https://aiforgood.itu.int/event/the-gift-from-yesterday-medical-data-as-a-public-good/
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


توصيلية المدارس في 
المجتمعات المحلية 

الناقصة الخدمات

سعياً إىل تسريع وترية االستدامة الرقمية، وحَّد االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( ومكتب 
اململكة املتحدة للشؤون اخلارجية وشؤون الكومنولث والتنمية )FCDO( جهودمها يف العام 

املاضي ليشرتكا يف تصميم مشروع واسع النطاق للشمول الرقمي.

ومعاً، هتدف املؤسستان إىل املساعدة يف سد الفجوة الرقمية العاملية املتأصلة.

ابلرغم مما بُذل من جهود طوال العقد املاضي يف سبيل تضييق هذه الفجوة، ال يزال قرابة 
37 يف املائة من سكان العامل غري موصولني. فقيود النفاذ واالستخدام اليت يواجهها قاطنوا 

املناطق الريفية، خاصًة يف االقتصادات النامية، أكرب حجماً من تلك اليت ُيالقيها قاطنوا 
املناطق احلضرية.

فيلزم التعجيل بتحقيق تطورات يف ميادين التنظيم واالستثمار والتكنولوجيا ويف مناذج األعمال، 
وال سيما لتحقيق التوصيلية الشاملة حبلول عام 2030. ويُناظر ذلك الوفاء مبقتضيات عقد 

العمل احلايل الذي أطلقته منظمة األمم املتحدة لتسريع عجلة التنمية املستدامة يف العامل.

U
N

يلزم التعجيل بتحقيق 
تطورات في ميادين 
التنظيم واالستثمار 

والتكنولوجيا وفي 
نماذج األعمال.
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وهبذا اخلصوص، قال ممثل اململكة املتحدة الدائم لدى األمم املتحدة )UN( واملنظمات الدولية 
األخرى، سعادة السفري سايون مانلي، إن اململكة املتحدة تشارك االحتاد طموحه إىل سد 

الفجوة الرقمية العاملية.

وأوضح أنه هلذا السبب، ابدر فريق برانمج النفاذ الرقمي )DAP( التابع ملكتب اململكة املتحدة 
للشؤون اخلارجية وشؤون الكومنولث والتنمية )FCDO( مؤخراً إىل االشرتاك يف تصميم شكل 
مثري من أشكال التعاون مع االحتاد، ليستفيد كل منهما من خربة اآلخر املتخصصة ومبادرات 

الشمول الرقمي اليت ينفذها حالياً.

إن تفشي جائحة فريوس كوروان )كوفيد-19( قد وضع احلاجة إىل التوصيلية الرقمية للتعلم 
والعمل واالجتار والتواصل حتت اجملهر. لكنَّ التحدايت املشهودة مؤخراً قد تسببت أيضاً يف 
توسيع الفجوة بني األشخاص املتمتعني إبمكانية واسعة للنفاذ إىل املعلومات واحلصول على 

الفرص، بفضل اإلنرتنت والتكنولوجيات الرقمية، وبني هؤالء احملرومني منها.

ويف هذا الصدد، قالت مديرة مكتب تنمية االتصاالت ابالحتاد، السيدة دورين بوغدان-مارتن، 
إننا، ببساطة، ال ولن نستطيع يف عامل حتاصره أزمات عاملية املضي قدماً دون تعزيز التعاون 

العاملي وجتديد أتكيد أمهية الشراكة.

غايات تكميلية

يركز املشروع، الذي ُحدِّدت مدته األولية ابثين عشر شهراً، على مخسة بلدان حددها مكتب 
اململكة املتحدة يف إطار برانمج النفاذ الرقمي )DAP(، هي: الربازيل وإندونيسيا وكينيا 
ونيجرياي وجنوب إفريقيا. وال تزال الثغرات الرئيسية املتعلقة ابلقدرة على حتمل تكاليف 

التوصيلية وإمكانية النفاذ إليها قائمة يف مجيع البلدان اخلمسة.

ويهدف االحتاد ومكتب اململكة املتحدة إىل حتقيق التكامل يف أنشطتهما وبراجمهما وغاايهتما 
املتعلقة بتوصيلية املدارس واجملتمعات احمللية وتنمية املهارات الرقمية.

وسيساهم االحتاد يف املشروع بتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات يف أربعة جماالت رئيسية، 
هي كالتايل:

حتليل اأُلطر التنظيمية واستحداث اأُلطر واألدوات؛ 	

استدامة توسيع نطاق توصيلية املدارس يف اجملتمعات احمللية الناقصة اخلدمات؛ 	

التشجيع على زايدة مؤااتة الظروف لتنفيذ استثمارات خاصة وعامة يف جمال الشمول الرقمي؛ 	

تطوير املهارات الرقمية لضمان توفري العمل الالئق، خاصًة للشباب. 	

ببساطة، ال ولن نستطيع يف 
عامل تحارصه أزمات عاملية 

امليض قدماً دون تعزيز 
التعاون العاملي وتجديد تأكيد 

أهمية الرشاكة. 

السيدة دورين بوغدان-مارتن

 مديرة مكتب تنمية االتصاالت،
باالتحاد الدويل لالتصاالت

يركز المشروع بصفة أولية 
على البرازيل وإندونيسيا 

وكينيا ونيجيريا 
وجنوب إفريقيا
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االتساق مع حتميات األمم المتحدة 

أُعلن عن هذه الشراكة للمرة األوىل يف 25 يونيو أثناء انعقاد الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 
لعام GSR( 2021(، وتشكل جتسيداً لقضااي التحول الرقمي وتعدد اللغات والتعاون الدويل، 

ثالث من حتميات العمل العشر املرتابطة اليت حددها األمني العام لألمم املتحدة، السيد أنطونيو 
غوترييش، مؤخراً، مع بدء توليه رائسة املنظمة ملدة اثنية.

وانضمام مكتب اململكة املتحدة للشؤون اخلارجية وشؤون الكومنولث والتنمية )FCDO( إىل 
االحتاد - وكالة األمم املتحدة املتخصصة املعنية ابلتحول الرقمي - يكن أن يزيد من أتثري 

الربامج اإلمنائية الربيطانية احملفِّز على هتيئة أُطر تنظيمية وبيئات استثمارية مؤاتية.

ويستهدف املشروع املشرتك االستفادة من خربة االحتاد التقنية وشبكته الواسعة من أصحاب 
املصلحة والشركاء إبطالق مبادرات من قبيل Giga )توصيل كل املدارس ابإلنرتنت( و’فرص 

العمل الالئق للشباب‘ )زايدة فرص العمل الالئق للشباب وحتسني مهاراهتم يف االقتصادي 
الرقمي إلفريقيا(.

ومن وجهة نظر االحتاد، إن تعاونه مع مكتب اململكة املتحدة للشؤون اخلارجية وشؤون 
الكومنولث والتنمية )FCDO( ال يقل حسماً يف األمهية، ابعتباره وسيلة لتلبية حاجة الشباب 

املاسة إىل املعرفة الرقمية وتوصيلية املدارس والتدريب على إتقان املهارات الرقمية.

المهارات الرقمية سبياًل 
لفرص العمل الالئق

يهدف االحتاد ومنظمة العمل الدولية 
)ILO( إىل تزويد 5 ماليني شاب 

وشابة حبلول عام 2030 ابملهارات 
الرقمية املعزِّزة جلاهزيتهم للعمل، دعماً 

للجهود املبذولة على نطاق منظومة 
األمم املتحدة لتعزيز عمالة الشباب يف 

شىت أحناء العامل.
اعرف المزيد.
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مبادرة Giga – توصيل كل المدارس باإلنترنت

تآَزَر االتحاد ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونسيف( سعيًا إلى توصيل كل مدرسة 
باإلنترنت وكل شاب بالمعلومات والفرص واالختيارات.

وستضمن مبادرة Giga تزويد جميع األطفال بالسلع العامة الرقمية الالزمة لهم وَتمكنهم 
من رسم مالمح المستقبل الذي ينشدونه.

اعرف المزيد.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2021/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2021/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2021/Pages/default.aspx
https://gigaconnect.org/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Africa/Pages/projects/2020/jobs-skills.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Africa/Pages/projects/2020/jobs-skills.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Africa/Pages/projects/2020/jobs-skills.aspx
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-development-office
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Pages/Digital-Skills.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Initiatives/GIGA/Pages/default.aspx


مالحظة: ُسئل المشاركون في االستقصاء عما إذا كانوا قد زاولوا أنشطة محددة في األشهر الثالثة الماضية تستلزم مستويات مهارية مختلفة.
المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت )2021(، قياس التنمية الرقمية: حقائق وأرقام في عام 2021

في 15% فقط من البلدان المشاركة في االستقصاء،
تتجاوز نسبة السكان القادرين على كتابة 

برنامج حاسوبي %10

 ال تزال تنمية المهارات عاماًل حاسمًا في تحقيق التوصيلية
الهادفة وزيادة فرص العمل.

على سبيل المثال إرسال 
رسالة عبر البريد اإللكتروني

على سبيل المثال إنشاء عرض 
شرائح إلكتروني

المهارات المتقدمة

المهارات المعيارية

إحصاءات االتحاد لعام 2020

المهارات الرقمية
التي يتمتع بها األفراد في البلدان التي تتوفر لديها بيانات بهذا الشأن

في 77% من البلدان المشاركة في هذا االستقصاء،
ال تصل نسبة السكان المتمتعين بمهارات أساسية
إلى 60%، مثل مهارة إرسال الرسائل اإللكترونية

المهارات األساسية

في قرابة 70% من البلدان المشاركة في االستقصاء،
ال تصل نسبة السكان المتمتعين بمهارات معيارية

إلى 40%، مثل مهارة إعداد عرض إلكتروني بشرائح 
العرض 

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


مرشدات ورائدات: تمهيد 
الطريق لمزيد من النساء 

في المجال السيبراني

تتزايد اجلرية السيربانية يف خمتلف أحناء العامل. غري أنه ابإلضافة إىل النقص العاملي املزمن يف 
املتخصصني يف جمال األمن السيرباين ملكافحة هذه اجلرائم السيربانية، ال تزال هناك فجوة كبرية 
بني اجلنسني يف جمال يضم ثالثة من كل أربعة متخصصني يف جمال األمن السيرباين من الرجال.

وسلطت حلقة دراسية إلكرتونية لالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( الضوء على حجم هذه 
املشكلة ومداها – وتطلعت إىل خبريات ابرزات يف جمال األمن السيرباين لتقدمي املشورة بشأن 

معاجلة هذه املسألة.

ويف إطار التدريب السيرباين العاملي السنوي لالحتاد، الذي حياكي حوادث األمن السيرباين 
للمعلومات وأنواعاً أخرى من االضطراابت الختبار قدرات املنظمة على التصدي للهجمات 

السيربانية، شددت احللقة الدراسية اإللكرتونية على أمهية النماذج اليت حُيتذى هبا وفرص 
التوجيه يف تشجيع النساء على حتقيق قفزة حنو أحد اجملاالت اليت يهيمن عليها الذكور يف 

الصناعة الرقمية.

U
N

ثالثة من كل أربعة 
متخصصين في مجال األمن 

السيبراني من الرجال.

ITU News MAGAZINE No. 01, 202217 تكافؤ فرص الحصول على الخدمات الرقمية

C
hr

is
tin

a 
M

o
ri

llo
 v

ia
 P

ex
el

s

https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-during-COVID-19
https://www.isc2.org/-/media/ISC2/Research/ISC2-Women-in-Cybersecurity-Report.ashx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/CyberDrill-2021/W-WiC.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/cyberdrills.aspx


جني فرانكالند، مؤثرة يف جمال األمن السيرباين ورائدة أعمال حائزة على جوائز، تصف اجملال 
السيرباين أبنه جمال "صعب بشكل خاص" ابلنسبة للنساء. 

وتقول: "إنك تعمل يف صناعة يهيمن عليها الذكور ورمبا يتم احلكم عليك بقسوة أكرب يف ظل 
منافسة هائلة."

وقالت دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت ابالحتاد: "إننا حباجة ماسة إىل 
حتسني التنوع يف جمال األمن السيرباين، حىت نستفيد من األفكار واآلراء الفريدة للنساء، وحىت 

حيصل املزيد من النساء على فرصة لالستفادة من العديد من الفرص اجلديدة واملثرية اليت يتحيها 
هذا اجملال."

وأردفت قائلة: "نعتقد أن منوذجاً شاماًل قائماً على النماذج اليت حيتذى به والتوجيه يوفر 
إمكاانت هائلة ملعاجلة احلواجز الثقافية والنظامية اليت حتول دون إدماج املرأة على نطاق أوسع 

يف جمال األمن السيرباين. وهذا هو الدافع وراء الربانمج اإلرشادي اجلديد للمرأة يف جمال األمن 
السيرباين )WiC( الذي أطلقه االحتاد العام املاضي ابلشراكة مع منتدى أفرقة االستجابة 

.EQUALS والشراكة العاملية )FIRST( حلوادث األمن واملعلومات

اإللهام والتدريب والتمكين

يعتمد الربانمج اإلرشادي WiC على ثالث ركائز هي اإلهلام والتدريب والتمكني.

يتمثل اإلهلام يف دعوة النساء ذوات املهن الناجحة يف جمال األمن السيرباين إىل العمل كنماذج 
حيتذى هبا، ومشاركة جتارهبن امللهمة من خالل حلقات دراسية إلكرتونية شهرية 

عرب اإلنرتنت.

ويتمثل التدريب يف إطالع املتدرابت على امليادين التقنية املختلفة يف جمال األمن السيرباين من 
خالل دروات شهرية، مع مساعدهتن على حتسني املهارات الشخصية مثل االتصاالت والقيادة.

ولعل األهم من ذلك هو التمكني الذي يتمثل يف مشاركة املتدرابت يف جلسات شهرية 
موجهة مع مرشدات، وبناء عالقتهن والتعلم من كبار املهنيات والقرينات مباشرة.

وهتدف الركائز الثالث معاً إىل تزويد املشاركات ابألدوات اليت حيتجن إليها لتحقيق التقدم 
والنجاح يف واحدة من أجزى األسواق الرقمية وأكثرها سرعة من حيث النمو.

 

EQUALS شراكة

تشمل مبادرات املساواة بني اجلنسني 
اليت يشارك فيها االحتاد بشكٍل مباشر 
شراكة EQUALS، وهي شبكة عاملية 

رائدة هتدف إىل بناء قاعدة أدلة 
وحتسني نفاذ املرأة إىل التكنولوجيا، 
وبناء املهارات الرقمية ذات الصلة، 

وتعزيز القيادة النسائية يف 
قطاع التكنولوجيا.

اطلع على مزيد من المعلومات 
بشأن شراكة EQUALS، والمبادرة 

 Her( "الجديدة "مهاراتها الرقمية
.)Digital Skills

نعتقد أن منوذجاً شامالً قامئاً 
عىل النامذج التي يحتذى به 

والتوجيه يوفر إمكانات هائلة 
ملعالجة الحواجز الثقافية 

والنظامية التي تحول دون 
إدماج املرأة عىل نطاق أوسع 

يف مجال األمن السيرباين. 

دورين بوغدان مارتن

مديرة مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد
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https://www.equalsintech.org/
https://www.first.org/
https://www.equalsintech.org/her-digital-skills#:~:text=An%20initiative%20of%20the%20EQUALS%20Skills%20Coalition&text=EQUALS%20Her%20Digital%20Skills%20was,women%20and%20girls%20by%202026.
https://www.equalsintech.org/her-digital-skills#:~:text=An%20initiative%20of%20the%20EQUALS%20Skills%20Coalition&text=EQUALS%20Her%20Digital%20Skills%20was,women%20and%20girls%20by%202026.
https://www.equalsintech.org/her-digital-skills#:~:text=An%20initiative%20of%20the%20EQUALS%20Skills%20Coalition&text=EQUALS%20Her%20Digital%20Skills%20was,women%20and%20girls%20by%202026.
https://www.equalsintech.org/her-digital-skills#:~:text=An%20initiative%20of%20the%20EQUALS%20Skills%20Coalition&text=EQUALS%20Her%20Digital%20Skills%20was,women%20and%20girls%20by%202026.


أول تجربة ناجحة

شهد الربانمج التدرييب الذي استمر ستة أشهر والذي أُطلق مبناسبة اليوم العاملي للمرأة لعام 
2021 مشاركة 69 متدربة من البلدان العربية واإلفريقية مع 20 مرشدة على أساس اخللفية 

وجماالت اخلربة والنتائج املرجوة. وبفضل منهج الربانمج املوجه بشكل حمرتف، أتيحت 
للمشاركات الفرصة للتواصل مع النساء يف املناصب العليا وتنمية املهارات الالزمة ملتابعة 

مسارات وفرص وظيفية جديدة يف جمال األمن السيرباين سريع التطور.

ويف هناية الربانمج، خترجت 40 متدربة بكل فخر من دفعة عام 2021.

 WiC وفقاً لدراسة استقصائية للربانمج، وافقت 91 يف املائة من املتدرابت على أن الربانمج
مكنهن من احلصول على منظور أوضح يف أهدافهن املهنية يف جمال األمن السيرباين. كما 

وافقت 91 من املتدرابت على أن الربانمج ساعدهن على حتسني تطورهن الشخصي 
بشكل عام.

النساء في اإلرشاد السيبراني: دفعة عام 2021
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المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت
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اإلمارات العربية المتحدة
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زمبابوي
بوتسوانا
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الحفاظ على الزخم

بغية ضمان بقاء الربانمج WiC مستداماً وموجهاً حنو املتدرابت، مت اختيار "مبعواثت" خاصات 
من دفعة عام 2021 للعمل كممثالت إقليميات ودوليات على السواء. وستصبح هؤالء 

املبعواثت حمفزات لنمو الربانمج، حيث سيشاركن يف الدورات املقبلة بوصفهن "مرشدات 
مبتدائت" ويتقامسن خرباهتن ونصائحهن مع اجملموعات املستقبلية.

وقالت أجنيال ماتالبينغ، مبعوثة برانمج WiC: "إنين شهدت منواً هائاًل، بعد أن اكتسبت 
مهارات تقنية وشخصية جديدة ذات أمهية قصوى يف مسرييت املهنية يف جمال األمن السيرباين. 
وأضافت قائلة: "لقد عززت شبكيت وتعاوين عرب احلدود مع نساء وخبريات رائعات أخرايت 

يف القوى العاملة يف جمال األمن السيرباين."

وقد حصلت العديد من املتدرابت ابلفعل على فرص عمل جديدة، ومع استمرار الربانمج 
WiC يف استحداث روابط جديدة يف مجيع أحناء العامل، ستسمح الدورات املقبلة بتوسيع 

الفرص املتاحة أمام املشاركات اجلديدات يف مناطق أخرى، حيث من املقرر إطالق دورة عام 
2022، يف مارس اليت تستهدف النساء يف الدول العربية وإفريقيا وآسيا احمليط اهلادئ.

اطّلع على مزيد من املعلومات بشأن الربانمج اخلاص ابلنساء يف اجملال السيرباين.

استمع إلى أحدث حلقة من 
المدونة الصوتية بشأن غير 

الموصولين مع المرشدة دورين 
بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية 
االتصاالت باالتحاد والمتدربات في 

برنامج اإلرشاد السيبراني.

لقد عززت شبكتي وتعاوين 
عرب الحدود مع نساء وخبريات 

رائعات أخريات يف القوى 
العاملة يف مجال األمن 

السيرباين. 

أنجيال ماتالبينغ

WiC مبعوثة برنامج
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اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

يهدف االحتاد وعضويته العاملية إىل سد الفجوة الرقمية املرتسخة بني 
اجلنسني. وينظم اليوم الدويل السنوي للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت لتشجيع املزيد من النساء والفتيات على مزاولة مهن يف جمال 
.)STEM( العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات

وسيجري االحتفال حبدث هذا العام يف 28 أبريل.
 

اّطلع على مزيد من المعلومات بشأن الحدث السنوي.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/Women-in-Cyber/Women-in-Cyber-Mentorship-Programme.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/Women-in-Cyber/Women-in-Cyber-Mentorship-Programme.aspx
https://www.itu.int/itu-d/sites/theunconnected/2021/11/22/bridging-the-gender-cap-in-cybersecurity-with-louise-marie-hurel-and-angela-matlapeng/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Why-a-Girls-in-ICT-Day.aspx
https://www.itu.int/itu-d/sites/theunconnected/2021/11/22/bridging-the-gender-cap-in-cybersecurity-with-louise-marie-hurel-and-angela-matlapeng/


 

استخدام اإلنترنت يقترب من 
تحقيق التكافؤ بين الجنسين

النسبة المئوية للرجال والنساء الذين يستخدمون اإلنترنت على مستوى العالم في 2020

    % 38
    % 27

مالحظة: يعتبر أن التكافؤ بين الجنسين قد تحقق عندما تبلغ درجة التكافؤ بين الجنسين، المعّرفة بأنها النسبة المئوية من اإلناث مقسومًة على 
النسبة المئوية من الذكور، قيمة تتراوح بين 0,98 و1,02.

المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت )2021(، قياس التنمية الرقمية: حقائق وأرقام، 2021

التوازن بين الجنسين في استخدام اإلنترنت

    % 78
    % 79

أوروبا

    % 87
    % 83

0.95

    % 81
    % 79  

0.97

الدول الجزرية الصغيرة الناميةكومنولث الدول المستقلة

    % 61
    % 59

0.97

إفريقيا

    % 35
    % 24

0.67

    % 68
    % 56

0.82

الدول العربية

أقل البلدان نموًا

    % 31
1 % 19

0.71

0.99

آسيا والمحيط الهادئ

    % 59
    % 54

0.91

 درجة التكافؤ

% 62

  % 57

1.01
    % 89
    % 88

0.62

 تحقق التكافؤ

الدول المتقدمةاألمريكتان

 يكاد التكافؤ أن يتحقق 

اتساع الفجوة بين الجنسين

البلدان النامية غير الساحلية

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


اإلدارة الذكية للمياه

تسعى اإلدارة الذكية للمياه إىل التخفيف من التحدايت يف إدارة املياه وقطاع املياه يف املناطق 
احلضرية من خالل دمج منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( وحلوهلا وأنظمتها. 

وتقوم التكنولوجيات ابستمرار برصد املوارد املائية وتشخيص املشاكل، مما يسمح بتحديد 
أولوايت مسائل الصيانة وإدارهتا مبزيد من الفعالية.

U
N

اإلدارة الذكية للمياه 
في المدن

يقدم تقرير تقين صادر عن الفريق 
املتخصص التابع لالحتاد واملعين ابملدن 

واجملتمعات الذكية املستدامة نظرة عامة 
على القضااي الرئيسية اليت تنطوي عليها 

اإلدارة الذكية للمياه يف املناطق 
احلضرية، مبا يف ذلك املشاكل والفرص 

املاثلة أمام املدن.

يمكنك التنزيل هنا.
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حل تكنولوجي في أوغندا يساعد على تزويد الجميع بمياه نقية

ُصمم التطبيق المتنقل WaterKit في أوغندا لرصد الموارد المائية المحلية مثل المضخات 
واآلبار وجمع بيانات في الوقت الفعلي عن تشغيلها ونظافتها وإمكانية االعتماد عليها.

ب المتطوعون على استخدام التطبيق وإجراء اختبار بسيط لجودة المياه ورصد  ويدرَّ
مراكز توزيع المياه. ويتم بعد ذلك تحميل هذه المعلومات على منصة التخزين السحابية 
للتطبيق WaterKit لمساعدة الحكومات والمنظمات اإلنسانية في اتخاذ قرارات بشأن 

السياسة العامة.

اقرا المقال كاماًل.

فريق متخصص: الكفاءة البيئية للذكاء االصطناعي والتكنولوجيات 
الناشئة األخرى

يقوم هذا الفريق المتخصص التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت بإعداد تقارير ومواصفات 
تقنية لبحث مسألتي الكفاءة البيئية للتكنولوجيات الناشئة ومستوى استهالكها من 

المياه والطاقة. ويقدم الفريق التوجيه إلى أصحاب المصلحة بشأن كيفية تشغيل هذه 
التكنولوجيات على نحٍو أكفأ بيئيًا لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف 

التنمية المستدامة السبعة عشر الواردة فيها.

اطلع على المزيد وعلى كيفية المساهمة.

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-hJ777OfSAhXDBSwKHXlmCysQFggaMAA&url=https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/Approved_Deliverables/TR-SWM-cities.docx&usg=AFQjCNFAIFTzJc7whH3D2qX-LvdsNpjDYA&sig2=0rcz1IFC4I2d32EkC-txVg
https://www.itu.int/hub/2020/07/itu-innovation-challenges-ugandan-tech-solution-helps-deliver-clean-water-for-all/
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ai4ee/Pages/default.aspx


التكنولوجيا الرقمية هي 
مستقبل الطاقة في 

المناطق الحضرية

تبلغ حصة املدن من استهالك الطاقة ثلثني ابلفعل، وهي تنتج أكثر من 70 يف املائة من انبعااثت 
الكربون على الصعيد العاملي كل عام.

مبا أن أكثر من نصف سكان العامل يعيشون يف املدن، تدعو احلاجة إىل أنظمة طاقة ذكية يف 
املناطق احلضرية خلفض االنبعااثت الضارة ابملناخ إىل مستوى الصفر الصايف يف العقود 

القليلة القادمة.

ويكن للحلول الرقمية أن تساعد املدن على تقليل االنبعااثت واالنتقال إىل أنظمة الطاقة 
.)IEA( النظيفة، وفقاً ملا جاء يف تقرير من وكالة الطاقة الدولية

وحبلول عام 2050، عندما يكون زهاء 70 يف املائة من سكان العامل من القاطنني يف املدن، 
سيزداد الطلب على الطاقة.

ولتقدمي الطاقة على حنو مستدام، ستحتاج املدن إىل شبكات ذكية وختزين مبتكر جيمع بني 
توليد القدرة الكهرابئية املتجددة والنقل املكهَرب والتدفئة والتربيد بكفاءة، إىل جانب حلول 

الطاقة احليوية اآلمنة للمناخ وحتويل النفاايت إىل طاقة.

U
N

يمكن للحلول الرقمية أن 
تساعد المدن على تقليل 
االنبعاثات واالنتقال إلى 
أنظمة الطاقة النظيفة.
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https://www.iea.org/reports/empowering-cities-for-a-net-zero-future
https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview#1
https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview#1


سيعتمد اجلمع بني كل هذه األشياء معاً على الرقمنة من أعلى إىل أسفل ألنظمة الطاقة يف 
املناطق احلضرية وللخدمات ذات الصلة. وتقرير وكالة الطاقة الدولية، املعنون "متكني املدن من 

أجل مستقبل الصفر الصايف"، القائم على مشاورات مع أكثر من 125 خبرياً، ينصح املدن 
الرائدة بشأن كيفية ضمان مستقبل للطاقة املستدامة قائم على التكنولوجيات الرقمية.

بناء شبكات كهرباء ذكية

تتيح أنظمة الطاقة املرنة استجاابت رشيقة ملواقف آنية، حمققًة التوازن بني الطلب والعرض 
طوال اليوم. ويكن للشبكات الذكية ذات املراقبة والتحليالت التنبؤية اآلنية أن تقلل محوالت 
ن دمج مصادر الطاقة املتجددة بتكاليف أقل، وأن ختفف الضغط على  أوقات الذروة، وأن حتسِّ

البنية التحتية القدية للشبكة.

وستكون الشبكات الذكية ابلغة األمهية ملعاجلة االحرتار العاملي من خالل خفض انبعااثت اثين 
أكسيد الكربون )CO2(. ويف الوقت نفسه، يّكن النفاذ املباشر إىل البياانت املستهلكني من 

إدارة استهالكهم للطاقة وتكاليفهم.

ويف اإلمارات العربية املتحدة، تقول هيئة كهرابء ومياه ديب )DEWA( أهنا قامت برتكيب 
شبكة ذكية حملية متكن من "أمتتة اختاذ القرار والتشغيل البيين عرب كامل شبكة الكهرابء واملياه".

وحبلول عام 2050، يكن للرقمنة والضوابط الذكية أن تقلل من انبعااثت اثين أكسيد الكربون 
من املباين مبقدار 350 مليون طن، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

التنقلية الموصولة

ستساعد كثرة انتشار كهربة النقل واستخدام املركبات الكهرابئية يف توسيع نطاق مصادر 
 )V2G( الطاقة املتجددة من خالل أنظمة الشحن الذكية والقبس من مركبة إىل شبكة الكهرابء

اليت تكيف معدالت الشحن وفق توفر القدرة الكهرابئية، بل وتعيدها أحياانً إىل 
شبكة الكهرابء.

ومتكن طمأنة األشخاص الذين يرتددون يف اعتماد املركبات الكهرابئية من خالل البياانت 
اآلنية عن التكاليف وتوفر نقاط الشحن.

ويكن أن تساعد تطبيقات التنقلية الذكية السكان يف اختيار وسائل النقل، مبا يف ذلك النقل 
العام وخمططات التشارك، مع إذكاء الوعي بشأن خفض االنبعااثت.

ويف الثي، فنلندا، يعرض تطبيق عرب االتصاالت املتنقلة خمتلف خيارات النقل املتاحة وانبعااثت 
الكربون اخلاصة هبا. مث يكن استعمال األرصدة االفرتاضية املمنوحة جزاء اخليارات املخِففة 

لالنبعااثت لشراء خدمات ومنتجات املدينة.

بحلول عام 2050، يمكن 
للرقمنة والضوابط الذكية 
أن تقلل من انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون من المباني 
بمقدار 350 مليون طن، 

حسب تقديرات وكالة 
الطاقة الدولية.

يمكن أن تساعد تطبيقات 
التنقلية الذكية السكان في 

اختيار وسائل النقل، بما 
في ذلك النقل العام 

ومخططات التشارك، مع 
إذكاء الوعي بشأن 

خفض االنبعاثات.
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معايير المدن اآلمنة مناخيًا

يؤكد تقرير وكالة الطاقة الدولية أن املعايري الدولية املنسقة يكن أن تتيح إمكانية التشغيل البيين 
حللول الطاقة الذكية فضاًل عن ضمان حرمة البياانت واستقرار الشبكة الكهرابئية واألمن 

السيرباين. ويعمل ابلفعل االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي 
)ISO( واللجنة الكهرتقنية الدولية )IEC( معاً بشكل وثيق بشأن وضع املعايري من خالل فريق 

مهامهم املشرتك املعين ابملدن الذكية.

ويكن للمبتكرين الذي يهدفون إىل التنسيق على مستوى األنظمة النظر إىل معايري للمدن 
الذكية من قبيل: التوصية ITU Y.4459، املعنونة "إطار معمارية الكياانت الرقمية لتحقيق قابلية 

التشغيل البيين إلنرتنت األشياء" واليت وضعتها جلنة الدراسات 20 لقطاع تقييس االتصاالت 
)إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية(.

أما مؤشرات األداء الرئيسية للمدن الذكية املستدامة لتقييم مدى حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
- من إعداد مبادرة متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة بناًء على معيار االحتاد الدويل 

لالتصاالت املتوافق مع أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة )ITU Y.4903/L.1603( - فهي 
تضع مقياساً مرجعياً ألفضل املمارسات، وتقدم إطاراً عملياً لتقييم تقدم كل مدينة حنو الصفر 

الصايف لالنبعااثت وحنو حتوهلا الرقمي.

اطلع على املزيد بشأن أنشطة االحتاد يف جمال املدن الذكية املستدامة هنا.

تمكين المدن من الوصول 
إلى مستقبل الصفر 

الصافي

أنظمة الطاقة الذكية واملستدامة يف 
املناطق احلضرية

اقرأ تقرير وكالة الطاقة الدولية 
لعام 2021 لفهم كيف يمكن 

للمدن أن تكون مفتاحًا لمستقبل 
خاٍل من االنبعاثات فيما تفتح 

الرقمنة أبواب مجموعة من الفرص 
الجديدة.
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تعزيز كفاءة استهالك الطاقة من خالل شبكات الكهرباء الذكية

ساعد االتحاد الدولي لالتصاالت في وضع المزيد من معايير كفاءة الطاقة والتحكم في 
االنبعاثات لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت )ICT( وأوضح كيف يمكن للشبكات الذكية 

أن تساعد في بناء أنظمة طاقة أكثر كفاءة وفي تقليل االنبعاثات الكربونية.

اقرأ المزيد في التقرير.

https://www.itu.int/itu-t/recommendations/rec.aspx?rec=13861
https://www.itu.int/itu-t/recommendations/rec.aspx?rec=13861
https://www.itu.int/en/ITU-T/about/groups/Pages/sg20.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/about/groups/Pages/sg20.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/Pages/KPIs-on-SSC.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-T/ssc/Pages/default.aspx
https://www.iea.org/reports/empowering-cities-for-a-net-zero-future
http://التقرير


االحتفال بابتكارات الشركات 
الصغيرة والمتوسطة

العالم الرقمي لالتحاد الدولي لالتصاالت 2021

تستحدث التكنولوجيا وظائف جديدة، ومتّكن صمود العمل والتجارة، وحتفز التنمية 
االجتماعية واالقتصادية على نطاق أوسع. ويساعد إطار االبتكار الرقمي ابالحتاد الدويل 

لالتصاالت البلدان واملدن وغريها من اجملتمعات واألنظمة على تسريع حتوهلا الرقمي، وحتفيز 
رايدة األعمال املبتكرة اليت تركز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتعزيز الشركات 

.)SME( الصغرية واملتوسطة احليوية

اقرأ عن احللول الفائزة املقدمة من الشركات الصغرية واملتوسطة يف جمال التكنولوجيا اإلبداعية 
- SMEs - يف مؤمتر االتصاالت لالحتاد. وقد ُكرِّم مجيع املتقدمني الناجحني - الذين يسعون 
جاهدين لتحقيق أتثري اجتماعي على أرض الواقع من خالل االبتكار التكنولوجي – يف حفل 

جوائز االحتاد الدويل لالتصاالت الرقمية للشركات الصغرية واملتوسطة 2021.

U
N

ويرد المزيد في المقال الكامل.
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https://www.itu.int/en/ITU-D/Innovation/Pages/default.aspx
https://digital-world.itu.int/events/2021-event/digital-world-awards/
https://digital-world.itu.int/events/2021-event/digital-world-awards/
https://www.itu.int/hub/2021/12/itu-digital-world-2021-celebrating-tech-sme-innovation/


استعمال عرض النطاق 
الدولي

 استمرار النمو بقوة

 قياس التنمية
الرقمية 

حقائق وأرقام عام 2021

تغطية شبكة االتصاالت 
المتنقلة

 95% من سكان العالم ضمن 
مدى إشارة اتصاالت متنقلة 

عريضة النطاق

وتبقى نقاط ال تشملها    
التغطية

استخدام اإلنترنت
 782 مليون مستعمل جديد 

خالل عامين فقط

القدرة على تحمل 
تكاليف خدمات 

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

 تراجعت القدرة على تحمل 
تكاليف الخدمات في عام 

2021

الفجوة بين المناطق 
الحضرية والمناطق 

الريفية
 حصة مستخدمي اإلنترنت في 

المناطق الحضرية أعلى ×2 
منها في المناطق الريفية

الشباب
 تضاعف احتمال أن يكون 

الشباب موصولين 1,24 مرة 
بالمقارنة مع بقية السكان

االشتراكات في الخدمة 
الخلوية المتنقلة

 ارتفعت إلى مستوى قياسي 
بواقع 110 اشتراك لكل 100 

نسمة في العالم

المهاتفة الثابتة
 استمر تراجعها المطرد، بواقع 

11 اشتراكًا لكل 100 نسمة 
في العالم

  4,9 مليار  
 على شبكة اإلنترنت

 29 مليار 
خارج شبكة اإلنترنت

المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت )2021(، قياس التنمية الرقمية: حقائق وأرقام عام 2021

ل كامل التقرير شاهد الفيديو التلخيصي  نزِّ

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=f2reVdL3mbE
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/mobile-network-coverage/
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/internet-use/
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/subscriptions/
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/international-bandwidth-usage/
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/youth-internet-use/
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/affordability-of-ict-services/
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/internet-use-in-urban-and-rural-areas/
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/mobile-phone-ownership/
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/mobile-network-coverage/
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/internet-use/
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/subscriptions/
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/international-bandwidth-usage/
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/youth-internet-use/
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/affordability-of-ict-services/
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/internet-use-in-urban-and-rural-areas/
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/mobile-phone-ownership/


ترددات جديدة لإلذاعة 
بتشكيل التردد )FM( لتوسيع 

نطاق اإلذاعة الراديوية في 
إفريقيا

حددت البلدان اإلفريقية ابلتعاون مع خرباء دوليني يف جمال االتصاالت الراديوية ترددات 
جديدة بني 87,5 ميغاهرتز )MHz( وMHz 108 لتوسيع خدمات اإلذاعة الراديوية بتشكيل 

الرتدد )FM( يف مجيع أحناء القارة.

والرتددات املنسقة حديثاً هي نتاج مشروع االستخدام األمثل خلطة االتفاق GE84 يف إفريقيا 
الذي دام سنتني ومت تنسيقه على حنو مشرتك بني االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( واالحتاد 

اإلفريقي لالتصاالت )ATU(، بدعم تعاوين من 50 بلداً إفريقياً.

U
N

خبراء يحددون ترددات في 
 MHz 108-87,5 النطاق
لدعم اإلذاعة في جميع 

أنحاء القارة.
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https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.atuuat.africa/


قال األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت، هولني جاو: "إن اإلجناز الناجح هلذا املشروع يثل 
خطوة رئيسية لإلذاعة الراديوية يف إفريقيا". وأردف قائاًل: "يكتسي النفاذ إىل املعلومات من 
خالل تكنولوجيات من قبيل اإلذاعة الراديوية أمهية حيوية لتحقيق خطة األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة لعام 2030. واالحتاد الدويل لالتصاالت فخوز هبذه الشراكة املثمرة مع االحتاد 
اإلفريقي لالتصاالت، اليت من شأهنا أن تعزز نطاق اإلذاعة الراديوية يف مجيع أحناء إفريقيا".

وقال األمني العام لالحتاد اإلفريقي لالتصاالت، جون أومو: "يسعدان أن نتائج هذا املشروع 
تتيح لقنوات جديدة إمكانية املساعدة يف أتمني االستدامة طويلة األجل لإلذاعة الراديوية يف 

إفريقيا". 

GE84 نبذة عن مشروع االستخدام األمثل لخطة االتفاق

 FM ألغراض اإلذاعة الصوتية MHz 108-87,5 ابستخدام النطاق GE84 تتعلق خطة االتفاق
يف اإلقليم 1 وجزء من اإلقليم 3، على النحو املنصوص عليه يف االتفاق اإلقليمي، 

جنيف، 1984.

وكان اهلدف من مشروع االستخدام األمثل خلطة االتفاق GE84، الذي أُطلق يف مدينة لندن 
الشرقية، جنوب إفريقيا، يف يوليو 2019، ضمان التوافق بني ختصيصات الرتددات اإلذاعية 
القائمة واجلديدة يف النطاق MHz 108-87,5، وتسهيل إدخال اإلذاعة الصوتية الرقمية يف 

إفريقيا يف هناية املطاف.

وأجرى املشروع كذلك حتلياًل لتوافق اإلذاعة FM على الصعيد اإلقليمي، ابستعمال أدوات 
برجمية طورها مكتب االتصاالت الراديوية ابالحتاد الدويل لالتصاالت، كأساس ملزيد من 

املناقشات والتنسيق بني اإلدارات الوطنية واإلقليمية.

ومجع املشروع هيئات إذاعية وهيئات تنظيمية وطنية من مجيع أحناء إفريقيا والبلدان اجملاورة 
للرتكيز على خمتلف جوانب تنسيق الطيف، مبا يشمل اخلطوات اليت يكن للبلدان اختاذها 

.FM لتجنب التداخل الضار مع توسع خدمات اإلذاعة

اجتماعات التنسيق المعقودة افتراضيًا

ركز املشاركون، يف سلسلة من ثالثة اجتماعات لتخطيط الرتددات وتنسيقها، على العملية 
الالزمة للتأكد من أن خطط الرتددات الوطنية متوافقة مع اإلذاعة FM السلسة يف النطاق 

.MHz 87,5-108

واتفق املشاركون أيضاً على املعايري العامة للقنوات القابلة للتخصيص، مثل املستوايت املقبولة 
لإلشارات املسببة للتداخل، وكيفية تبادل املعلومات، والعدد األمثل للقنوات يف منطقة معينة، 

ومتييز االستقطاب، واجلداول الزمنية املقرتحة لتخصيص الرتددات وختطيطها.

يكتيس النفاذ إىل املعلومات 
من خالل تكنولوجيات من 

قبيل اإلذاعة الراديوية أهمية 
حيوية لتحقيق خطة األمم 
املتحدة للتنمية املستدامة 

لعام 2030. 

هولني جاو

األمني العام لالتحاد الدويل لالتصاالت
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ومجعت اجللسة اخلتامية أكثر من 200 مشارك من 45 بلداً إفريقياً و11 بلداً على احلدود 
مع إفريقيا.

وقال ماريو مانيفيتش، مدير مكتب االتصاالت الراديوية ابالحتاد الدويل لالتصاالت: "ال تزال 
اإلذاعة الراديوية الوسيلة األكثر تيسراً وموثوقية وسهولة يف النفاذ لنشر املعلومات يف إفريقيا".

وأضاف، داعياً احلكومات اإلفريقية واهليئات التنظيمية ومقدمي اخلدمات إىل االستفادة 
القصوى من القنوات احملددة حديثاً: "جيب على البلدان اآلن أن تفي ابلتزامها بتخصيص مزيد 
من الرتددات لإلذاعة FM. فشعوب القارة حتتاج إىل النفاذ إىل أداة االتصاالت احليوية هذه".

وأضاف أومو قائاًل: "ال يزال الراديو يرتبع على عرش صناعة اإلعالم يف إفريقيا. وستساهم 
نتائج هذا املشروع يف استحداث قيمة اجتماعية واقتصادية كبرية يف إفريقيا وخارجها".

اطلع على املزيد، مبا يف ذلك اخلطوات املستقبلية، يف املوقع اإللكرتوين اخلاص ابالستخدام 
األمثل خلطة االتفاق GE84 يف إفريقيا.

ال تزال اإلذاعة الراديوية 
الوسيلة األكرث تيرساً وموثوقية 

وسهولة يف النفاذ لنرش 
املعلومات يف إفريقيا. 

ماريو مانيفيتش

مدير مكتب االتصاالت الراديوية 
باالتحاد الدويل لالتصاالت

ال يزال الراديو يرتبع عىل 
عرش صناعة اإلعالم يف 

إفريقيا. 

جون أومو

األمني العام لالتحاد اإلفريقي لالتصاالت
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تحسين البنية التحتية

يهدف جزء كبير من عمل االتحاد بشكٍل مباشر إلى تحسين نطاق وجودة البنية التحتية 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )ICT( ومد الشبكات في المناطق النائية والمناطق 

الريفية المحرومة من الخدمات.

وتمثل هيئات المعايير، مثل االتحاد الدولي لالتصاالت، الوسيلة الرئيسية للتعاون 
والتآزر لوضع معايير دولية )اطلع على المزيد(.

https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/africa/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/africa/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/africa/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/publications/Pages/default.aspx


األعمال التحضيرية 
للمؤتمر العالمي المقبل 

لالتصاالت الراديوية

اجتمع منظمون وممثلون عن منظمات إقليمية ودولية ومشغلون ومصنعون وخرباء يف جمال 
االتصاالت الراديوية من مجيع أحناء العامل يف بداية ديسمرب 2021 من أجل استعراض األعمال 

.)WRC-23( التحضريية للمؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية

ويف ورشة العمل األقاليمية هذه، األوىل من ورش العمل األقاليمية الثالث، اليت استضافها 
االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( افرتاضياً، ركز املشاركون على احلاجة إىل توزيعات جديدة 

للرتددات، واألطر التنظيمية املرتبطة هبا، واآلاثر ذات الصلة املرتتبة على تسريع التحول الرقمي 
يف العامل.

وعمل ممثلو احلكومات والدوائر الصناعية معاً بشكل وثيق الستعراض القضااي الرئيسية املتعلقة 
ابألعمال التحضريية للمؤمتر العاملي املقرر عقده يف اإلمارات العربية املتحدة يف الفرتة من 

20 نوفمرب إىل 15 ديسمرب 2023.

تُعقد املؤمترات العاملية لالتصاالت 
الراديوية )WRC( كل ثالث إىل أربع 

سنوات. وتُعىن هذه املؤمترات 
ابستعراض، وإن لزم األمر مراجعة، 

لوائح الراديو اليت متثل املعاهدة الدولية 
اليت حتكم استخدام طيف الرتددات 
الراديوية واملدارات الساتلية املستقرة 
وغري املستقرة ابلنسبة إىل األرض. 

زوروا الموقع اإللكتروني للمؤتمر 
العالمي لالتصاالت الراديوية 

لعام 2023.
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https://www.itu.int/wrc-23/
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/wrc-23/


قال هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت "إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
لعام 2023 يؤثر بعمق على التطورات املستقبلية للتكنولوجيات اجلديدة والناشئة، اليت بدورها 
يكن أن تسرع التحول الرقمي مبا يتماشى مع التنمية املستدامة". وأضاف قائاًل "يندرج تقاسم 
طيف الرتددات الراديوية بكفاءة يف صميم اجلهود العاملية لضمان استفادة اجلميع يف كل مكان 

من التكنولوجيات الرقمية".

بناء توافق اآلراء على الصعيدين اإلقليمي والعالمي

مشل االستعراض املتعدد أصحاب املصلحة لبنود جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت 
الراديوية لعام 2023 التحدايت السياساتية والتكنولوجية واملسائل التنظيمية املرتبطة هبا، بدءاً 

من االتصاالت املتنقلة الدولية والنطاق العريض املتنقل، وصواًل إىل توزيع الرتددات البالغة 
األمهية للخدمة اإلذاعية وخدمة الطريان واخلدمة البحرية واخلدمة الساتلية وخدمة العلوم.

إضافًة إىل تبادل وجهات النظر بشأن الدراسات التحضريية للمؤمتر وأولوايته، استعرض 
املشاركون مشاريع املواقف األولية اليت أعربت عنها املنظمات اإلقليمية لالتصاالت والكياانت 

املعنية األخرى.

وقال ماريو مانيفيتش، مدير مكتب االتصاالت الراديوية ابالحتاد الدويل لالتصاالت "على 
الرغم من القيود اجلديدة اليت فرضتها جائحة كوفيد-19، يواصل أعضاء االحتاد إظهار التزامهم 

القوي ابلعملية التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية من خالل املشاركة يف 
اجتماعاتنا االفرتاضية".

وأردف قائاًل "إن روح التعاون الدويل تعزز التقليد الراسخ يف االحتاد املتمثل يف بناء توافق 
اآلراء. وقد أثبتت العملية التحضريية املتعددة أصحاب املصلحة، على مر السنني، أهنا آلية قوية 

وانجحة بشكل متزايد للتوصل إىل اتفاقات داخل خمتلف اجملموعات اإلقليمية وفيما بينها".

وحضر ورشة العمل أكثر من 620 مشاركاً من بينهم 448 مشاركاً من 70 دولة عضواً 
و126 عضواً من أعضاء القطاعات فضاًل عن ممثلني من املنظمات الدولية وصناعة االتصاالت 

والرابطات واهليئات األكاديية.

جمع الرؤى اإلقليمية

سلطت ورشة العمل الضوء على األعمال اإلقليمية التحضريية للدورة الثانية من االجتماع 
التحضريي للمؤمتر )CPM23-2( واجلمعية املقبلة لالتصاالت الراديوية )RA-23(، وكذلك 

.)WRC-23( 2023 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

واستفادت مناقشات املائدة املستديرة بشأن مشاريع اآلراء واملواقف املشرتكة األولية من 
مشاركة جمموعات إقليمية رئيسية، منها: مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت؛ الفريق العريب 
املعين إبدارة الطيف؛ االحتاد اإلفريقي لالتصاالت؛ املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت؛ 

جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت؛ الكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت

إن املؤمتر العاملي لالتصاالت 
الراديوية لعام 2023 يؤثر 

بعمق عىل التطورات 
املستقبلية للتكنولوجيات 

الجديدة والناشئة، التي 
بدورها ميكن أن ترسع 

التحول الرقمي مبا يتامىش مع 
التنمية املستدامة. 

هولني جاو

األمني العام لالتحاد الدويل لالتصاالت

وقد أثبتت العملية التحضريية 
املتعددة أصحاب املصلحة، 

عىل مر السنني، أنها آلية قوية 
وناجحة بشكل متزايد للتوصل 

إىل اتفاقات داخل مختلف 
املجموعات اإلقليمية وفيام 

بينها. 

ماريو مانيفيتش

مدير مكتب االتصاالت الراديوية 
باالتحاد الدويل لالتصاالت
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وشاركت وكاالت أخرى لألمم املتحدة ومنظمات دولية وجهات صاحبة مصلحة من دوائر 
الصناعة أيضاً يف مناقشات تعاونية بشأن اإلطار التنظيمي الدويل لطيف الرتددات الذي 

تستعمله مجيع خدمات االتصاالت الراديوية يف سائر أحناء العامل.

ثة عن شبكة المرأة من أجل المؤتمر العالمي  معلومات محدَّ
لالتصاالت الراديوية لعام 2023 

 WRC-23 مشلت ورشة العمل األقاليمية اجللسة األوىل بشأن أنشطة شبكة املرأة من أجل املؤمتر
)NOW4WRC23(، وهي مبادرة لالحتاد ترمي إىل تعزيز املساواة واإلنصاف والتكافؤ بني 
اجلنسني يف قطاع االتصاالت الراديوية )ITU-R( وتشجيع املزيد من النساء على املشاركة 

بنشاط يف املؤمتر ومتكينهن من ذلك.

ومشلت اجللسة مناقشة مائدة مستديرة مع الرؤساء املشاركني اإلقليميني للشبكة. وركزت 
املناقشات على األنشطة العاملية واإلقليمية للشبكة وأولوايهتا الرئيسية، مبا يف ذلك زايدة عدد 

النساء يف األدوار القيادية يف املؤمتر WRC-23، والدعوة إىل مزيد من املرشدين يف إطار 
الشبكة، ومعاجلة أتثري جائحة كوفيد-19 على مشاركة النساء يف أنشطة قطاع االتصاالت 

الراديوية، وضمان استمرار مشاركتهن عند استئناف االجتماعات احلضورية.

نبذة عن العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية

يشمل التحضري للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية دراسات ومناقشات مكثفة بني جمموعة 
متنوعة من أصحاب املصلحة، بدءاً من احلكومات واهليئات التنظيمية ومشغلي الشبكات 

وموردي املعدات، وصواًل إىل املنتدايت الصناعية ومستعملي الطيف على املستوايت الوطنية 
واإلقليمية والعاملية.

ويّكن النهج املتعدد أصحاب املصلحة من بناء توافق اآلراء، وهو أمر ضروري لضمان أن 
يعزز املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية بيئة تنظيمية مستقرة وقابلة للتنبؤ ومطبقة عاملياً.

وهذا بدوره يساعد على ضمان االستثمارات احلالية واملستقبلية يف خدمات االتصاالت 
الراديوية اخلالية من التداخل الضار.

زوروا املوقع اإللكرتوين لورشة العمل األقاليمية.

لوائح الراديو لالتحاد 
الدولي لالتصاالت

نسخة 2020 متاحة للتنزيل مجانًا.

كتيب المؤتمر العالمي 
لالتصاالت الراديوية 

لعام 2023:
جدول األعمال والقرارات 

ذات  الصلة 

يمكنك التنزيل هنا.

تستعمل جميع خدمات 
االتصاالت الراديوية في 

سائر أنحاء العالم 
طيف الترددات.
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https://www.itu.int/now4wrc23/
https://www.itu.int/now4wrc23/
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2023/irwsp/Pages/2021.aspx
https://www.itu.int/hub/publication/r-reg-rr-2020/
https://www.itu.int/wrc-23/booklet-wrc-23/


توصيل الجزر الصغيرة
يتعامل االحتاد مع الدول اجلزرية الصغرية النامية )SIDS( كأولوية من األوليات العالية إذ يدرك 

التحدايت احملددة اليت تواجهها – من توسيع النفاذ إىل توصيلية موثوقة وميسورة التكلفة إىل 
التشجيع على حمو األمية الرقمية.

لقد قدم االحتاد إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية مساعدة ذات أهداف حمددة بدقة مشلت 
 )ICT( اإلصالحات التنظيمية لألسواق، والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وإدارة الطيف، واالتصاالت يف حاالت الطوارئ، والتصدي للكوارث، واألمن السيرباين، 

والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره. 

وتعتمد العديد من الدول اجلزرية الصغرية النامية على التوصيالت الساتلية، وال توفر السوق 
احمللية الصغرية للصناعة عائداً كافياً من االستثمار – خبالف املناطق احلضرية الكبرية. ولذلك، 

تدعو احلاجة إىل حتفيز الصناعة وتنسيق األطر التنظيمية.

اقرأ المقال كاماًل.
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مبادرة الجزر الذكية

الجزر الذكية هي مبادرة جديدة يضطلع بها االتحاد منذ بداية الجائحة.

اطلع على المزيد.

https://www.itu.int/hub/2021/09/connecting-the-world-means-connecting-small-islands-too/
https://www.itu.int/en/ITU-D/ICT-Applications/Pages/smart-islands.aspx


الدمج في عالم رقمي
ينبغي أن يتمكن كل شخص – بغض النظر عن قدراته، أو سنه، أو نوعه االجتماعي، 

أو مكان إقامته، أو أي عامل آخر - من املشاركة بفعالية يف عاملنا الذي ما برح طابعه الرقمي 
يتزايد. ويسعى االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(، الذي يلتزم بتوصيل العامل، جاهداً إىل حتويل 

هذه الرؤية إىل حقيقة ملموسة.

U
N

الصحة العامة 
من منظور مهمش

سيؤدي الذكاء االصطناعي )AI( إىل 
تقدم كبري يف جمال الصحة العامة. ومع 
ذلك، يفيد أحد طالب الدكتوراه أبن 
هذه الفوائد لن تتوزع إبنصاف على 
مجيع الفئات االجتماعية ما مل نعمل 

على ضمان اإلنصاف االجتماعي يف 
أنظمة الذكاء االصطناعي.  

شاهد الحلقة الدراسية اإللكترونية 
بشأن الذكاء االصطناعي من أجل 

الصالح العام.
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معايير دمج األشخاص ذوي اإلعاقة

ينص قرار اعتمده االتحاد في الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام 2008 على ضمان 
أن تراعي جميع معايير االتحاد الجديدة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، اعتبارًا من مرحلة 
التصميم. ومن شأن التكنولوجيا والمعايير والتعاون تعزيز دمج األشخاص ذوي اإلعاقة. 

اقرأ المقال كاماًل.

الشيخوخة في عالم رقمي - من التأثر إلى التأثير

يذكي هذا التقرير الصادر عن االتحاد الدولي لالتصاالت الوعي بأهمية االستعداد لالستجابة 
الحتياجات ومتطلبات كبار السن من السكان. ويهدف التقرير إلى مساعدة أعضاء االتحاد 

وأصحاب المصلحة اآلخرين على فهم الفرص الرقمية واالستفادة من اإلمكانيات الجديدة.

يمكنك تنزيل التقرير.

اتجاهات التكنولوجيا 2021: التكنولوجيا المساِعدة

 )WIPO( ساهم االتحاد الدولي لالتصاالت في منشور للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
مخصص للتكنولوجيا المساِعدة. وباستخدام مقياس الستعداد التكنولوجيا، يكشف 

المنشور عن أّي المنتجات المساِعدة المحددة المسجلة لحمياتها ببراءات اختراع هي األقرب 
إلى التسويق.  

يمكنك التنزيل هنا.

https://aiforgood.itu.int/event/ai-enabled-public-health-from-a-marginalized-perspective/
https://www.itu.int/hub/2021/12/heres-how-tech-standards-and-collaboration-can-improve-inclusion-for-persons-with-disabilities/
https://www.itu.int/hub/publication/D-PHCB-DIG_AGE-2021/
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4541&plang=EN


استعادة التوصيلية 
في تونغا: االستجابة 

التعاونية للكوارث

منذ وقت ليس ببعيد، عرض العامل صوراً ساتلية غري مسبوقة ومقاطع فيديو لثوران بركاين حتت 
املاء حدث يف اليوم السابق ابلقرب من دولة تونغا اجلزرية.

وقد أدى احلدث املؤرخ 14 يناير، والذي تناوله مقال "على أنه أكرب ]ثوران[ مت تسجيله يف 
أي مكان على الكوكب منذ أكثر من 30 عاماً"، إىل حدوث موجات صدمات مت تسجيلها 

على بعد آالف الكيلومرتات، من نيوزيلندا إىل الياابن، وحىت بريو والساحل الغريب من 
الوالايت املتحدة.

وبينما مت تداول صور ساتلية يف اليوم التايل، فقد استغرق األمر وقتاً حىت يرى العامل ويفهم 
مدى الضرر الذي حدث يف تونغا نفسها. ومن بني اآلاثر املدمرة للثوران، انكسار الكبل 

الرئيسي املوجود حتت البحر الذي يربط الدولة اجلزرية ببقية العامل يف مكانني على األقل. ويف 
حالة تونغا، كان هذا الكبل هو الكبل الوحيد الذي يربط البالد ببقية العامل.

U
N

مع عودة التوصيلية ببطء 
إلى تونغا، ليس هناك شك 

في الدور الحاسم 
للتكنولوجيات الرقمية في 
المجتمعات الحديثة، وخاصًة 

االتصاالت الساتلية.
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ُتظهر صور األقمار الصناعية بركان هنغجا تونغا - هونغ هاابي يف 
6 كانون الثاين )يناير( 2022 ، قبل ثوران الربكان يف 14 كانون 
الثاين )يناير( 2022 يف جزر هونغ تونغا - هونغ هاابي ، تونغا.
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حشد الموارد لتحقيق استجابة فورية

تلقى االحتاد الدويل لالتصاالت أول طلب بشأن تقدمي املساعدة إىل البلد عرب مكتبه اإلقليمي 
آلسيا واحمليط اهلادئ، من خالل مكاملة هاتفية ساتلية من وزارة األرصاد اجلوية والطاقة 

.)MEIDECC( واملعلومات وإدارة الكوارث والبيئة وتغري املناخ واالتصاالت يف تونغا

وعمل االحتاد، ابلتعاون مع مكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة وجمموعة االتصاالت يف حاالت 
الطوارئ، مع وزارة األرصاد اجلوية والطاقة واملعلومات وإدارة الكوارث والبيئة وتغري املناخ 

واالتصاالت لدعم حكومة تونغا بقدرات يف جمال اتصاالت الطوارئ.

وقالت السيدة Paula Ma'u، رئيسة تنفيذية يف وزارة األرصاد اجلوية والطاقة واملعلومات وإدارة 
 Spark NZو Intelsat الكوارث والبيئة وتغري املناخ واالتصاالت: "لقد قدم االحتاد وشركتا

عرض نطاق ساتلي ومعدات على حنو مؤقت، مما مسح ابستئناف تشغيل اخلدمات األساسية". 
واستطردت قائلًة "لدى خدمة األرصاد اجلوية يف تونغا اآلن اتصال اثبت، وهي تسرتجع 

البياانت الساتلية من نظرائها الدوليني مما يسمح هلا مبراقبة الربكان ابإلضافة إىل أنشطة األرصاد 
اجلوية األخرى. وسيواصل فريقنا توصيل املطاريف يدوايً للحصول على مزيد من عرض النطاق 

للخدمات احلكومية مثل إدارة اجليولوجيا واملكتب الوطين إلدارة الطوارئ، وكذلك للوصول 
إىل اجلزر اخلارجية ".
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لقد قدم االتحاد ورشكتا 
Intelsat وSpark NZ عرض 

نطاق ساتيل ومعدات عىل 
نحو مؤقت، مام سمح 

باستئناف تشغيل الخدمات 
األساسية. 

 Paula Ma’u

 رئيسة تنفيذية،
وزارة األرصاد الجوية والطاقة 

واملعلومات وإدارة الكوارث والبيئة 
وتغري املناخ واالتصاالت
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كان على تدابري االستجابة النظر يف حتدايت السفر النامجة عن جائحة كوفيد-19 اليت مل تصل 
بعد إىل تونغا يف تلك املرحلة. وبناًء على التجربة األخرية يف فانواتو، ويف إطار االستجابة 

إلعصار هارولد يف عام 2020، ابتكر الشركاء اسرتاتيجية متعددة اجلوانب:

وتشمل ما يلي:

إعادة ختصيص املعدات املوجودة يف تونغا من مشروع سابق لالحتاد من أجل تعزيز قدرة  	
االتصاالت يف حاالت الطوارئ يف احمليط اهلادئ.

التنسيق مع املشغلني الساتليني لتوفري عرض النطاق ألغراض االستجابة للكوارث. 	

تزويد وزارة األرصاد اجلوية والطاقة واملعلومات وإدارة الكوارث والبيئة وتغري املناخ  	
واالتصاالت هبواتف ساتلية.

التعاون مع جمموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ اليت تيسرها األمم املتحدة لتوفري حتديثات  	
منتظمة متعلقة خبريطة التوصيلية يف حاالت الكوارث، وهي أداة إلكرتونية لرسم اخلرائط 

تراقب وحتدد فجوات التوصيلية وانقطاعاهتا بعد وقوع الكوارث.

استعادة التوصيلية

أثبتت مسألة إعادة توصيل تونغا أهنا متثل حتدايً هائاًل، نظراً للحاجة إىل هنج استجابة للكوارث 
غري تالمسي للحد من خماطر انتقال كوفيد-19.

ومع ذلك، وبفضل تعاون وزارة األرصاد اجلوية والطاقة واملعلومات وإدارة الكوارث والبيئة 
وتغري املناخ واالتصاالت مع املشغلني الساتليني Intelsat وSpark، والدعم التقين املقدم من 
 Ku حددت فرق االستجابة يف امليدان على الفور مطراف للنطاق ،Wantok املشغل احمللي

)12-18 جيغاهرتز( يف مكتب خدمات الطقس يف مطار Fua'amotu الدويل يف تونغا. وبعد 
 ،Intelsat التابع لشركة Horizon 3E ذلك، أُعيد تكييف املطراف لغرض التوصيل ابلساتل

والذي يكنه أخرياً إرسال النفاذ إىل اإلنرتنت املطلوب بشدة إىل األرخبيل املغطى ابلرماد.

وقال ستيفن سبينغلر، الرئيس التنفيذي لشركة Intelsat، "تعد استعادة االتصاالت إىل تونغا 
أمراً حيوايً ملراقبة الربكان وحامساً لدعم منظمات املعونة اإلنسانية ألهنا توفر املساعدة الطبية 

واإلمدادات الطارئة املطلوبة بشدة ملواطين تونغا".

واستطرد قائاًل: "ال تزال أمام تونغا حتدايت. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع االحتاد ووزارة 
األرصاد اجلوية والطاقة واملعلومات وإدارة الكوارث والبيئة وتغري املناخ واالتصاالت وشركة 

Spark NZ لدعم اجملتمع أثناء تعافيه من آاثر هذا الدمار".

تعد استعادة االتصاالت إىل 
تونغا أمراً حيوياً ملراقبة 

الربكان وحاسامً لدعم 
منظامت املعونة اإلنسانية 
ألنها توفر املساعدة الطبية 

واإلمدادات الطارئة املطلوبة 
بشدة ملواطني تونغا. 

ستيفن سبينغلر 

Intelsat الرئيس التنفيذي لرشكة
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ستحصل تونغا أيضاً على هواتف Iridium الساتلية مع توصيلية جمانية وبطاقات SIM جمانية، يتم 
شحنها عرب بريسبان مبساعدة من وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة يف أسرتاليا.

وقالت اتتياان لورانس، انئبة الرئيس للشؤون الدولية والتنظيمية يف شركة Iridium: "حتظى 
هواتف Iridium وأجهزة التخاطب بضغط الزر )PTT( بثقة املستجيبني األوائل وموظفي إدارة 

حاالت الطوارئ يف مجيع أحناء العامل، وقد شهدان يف األايم اليت أعقبت الثوران، زايدًة مبقدار 
عشرة أضعاف يف األجهزة اليت ُنشرت يف تونغا للمساعدة يف جهود االستجابة".

واستطردت قائلًة: "حنن فخورون بتوفري توصيلية Iridium إضافية للمساعدة يف ضمان استمرار 
تنسيق جهود االستجابة بشكل كبري ومواصلة تقدمي املساعدة يف أسرع وقت ممكن".

المستخلص من تقديم المساعدة إلى تونغا

مع عودة التوصيلية ببطء إىل تونغا، ليس هناك شك يف الدور احلاسم للتكنولوجيات الرقمية يف 
اجملتمعات احلديثة، وخاصًة االتصاالت الساتلية.

وتضمنت االستجابة لبدء استعادة روابط تونغا ابلعامل اخلارجي التنسيق بني منظمات خمتلفة 
على مجيع املستوايت، من حكومات وطنية إىل مشغلني حمليني ومشغلي سواتل دوليني 

ومنظمات األمم املتحدة.

وقالت أتسوكو أوكودا، املديرة اإلقليمية للمكتب اإلقليمي لالحتاد ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ: 
"فقط من خالل التعاون والتآزر يكننا مواصلة العمل من أجل ضمان توصيلية قادرة على 

الصمود للجميع".

وأرسل االحتاد، بفضل الدعم املقدم من شركة Iridium Communications )من شركاء االحتاد(، 
هواتف Iridium إىل تونغا من أجل دعم عمل فرق إدارة الكوارث وضمان االتصاالت مع 

اجلزر اخلارجية.

فقط من خالل التعاون 
والتآزر ميكننا مواصلة العمل 

من أجل ضامن توصيلية قادرة 
عىل الصمود للجميع. 

أتسوكو أوكودا 

املديرة اإلقليمية للمكتب اإلقليمي 
لالتحاد ملنطقة آسيا واملحيط الهادئ 
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المدن الذكية المستدامة
يعيش أكثر من نصف سكان العامل يف املدن. وحبلول عام 2050، سيكون هذا املعدل ما يقرب 

من سبعة أشخاص من كل عشرة أشخاص.

إن املدينة الذكية املستدامة هي مدينة مبتكرة. وتستخدم هذه املدينة التكنولوجيا لتحسني نوعية 
حياة األشخاص، وجعل العمليات واخلدمات احلضرية أكثر كفاءًة، وتعزيز قدرهتا التنافسية، 

مع ضمان أهنا تليب االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية لألجيال 

احلالية واملستقبلية.

 ensuring that it meets the economic, social, environmental
.and cultural needs of present and future generations

11

المدن الذكية المستدامة

شاهد تسجيل الفيديو.
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معايير المدينة الذكية

يمكن للمبتكرين الذي يهدفون إلى التنسيق على مستوى األنظمة النظر إلى معايير 
للمدن الذكية من قبيل: التوصية ITU Y.4459، المعنونة "إطار معمارية الكيانات الرقمية 

لتحقيق قابلية التشغيل البيني إلنترنت األشياء" والتي وضعتها لجنة الدراسات 20 لقطاع 
تقييس االتصاالت )إنترنت األشياء والمدن والمجتمعات الذكية(.

أما مؤشرات األداء الرئيسية للمدن الذكية المستدامة - من إعداد مبادرة متحدون من أجل 
مدن ذكية مستدامة بناًء على معيار االتحاد الدولي لالتصاالت المتوافق مع أهداف التنمية 

المستدامة لألمم المتحدة )ITU Y.4903/L.1603( - فهي تضع مقياسًا مرجعيًا ألفضل 
الممارسات، وتقدم إطارًا عمليًا لتقييم تقدم كل مدينة نحو الصفر الصافي لالنبعاثات 

ونحو تحولها الرقمي.

اطلع على المزيد بشأن أنشطة االتحاد في مجال المدن الذكية المستدامة هنا.

حلول رقمية لإلدارة المتكاملة للمدينة وحاالت االستعمال

أصبحت منصات المدن الذكية تشكل بنية تحتية حضرية رقمية جديدة تدعم االحتياجات 
الجديدة واإلضافية، بينما تساعد أيضًا في جهود تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة.

تنزيل التقرير.

https://www.youtube.com/watch?v=3g75U7Ia32Y&feature=youtu.be
https://www.itu.int/itu-t/recommendations/rec.aspx?rec=13861
https://www.itu.int/en/ITU-T/about/groups/Pages/sg20.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/about/groups/Pages/sg20.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/about/groups/Pages/sg20.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/Pages/KPIs-on-SSC.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/itu-t/recommendations/rec.aspx?rec=12884
https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/publications/Documents/tsb/2021-U4SSC-Digital-solutions-for-integrated-city-management-and-use-cases/index.html#p=15
https://youtu.be/3g75U7Ia32Y


المرصد العالمي للمخلفات 
اإللكترونية: مجموعة أدوات 

سياساتية

أنتج العامل ما يقارب 53,6 مليون طن مرتي )Mt( من املخلفات اإللكرتونية - أو 7,3 
كيلوغرام للفرد الواحد - يف عام 2019، وال يشمل ذلك نسبة متزايدة من األلواح الشمسية 
الكهروضوئية )PV(. ومن املتوقع أن يتجاوز توليد املخلفات اإللكرتونية على الصعيد العاملي 
74 مليون طن مرتي يف عام 2030. وابلتايل، فإن كمية املخلفات اإللكرتونية على الصعيد 

العاملي تتزايد مبعدل ينذر ابخلطر يبلغ حوايل مليوين طن مرتي سنوايً.

وتصدايً لذلك، وحد االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 
)UNITAR( جهودمها إلقامة الشراكة العاملية إلحصاءات املخلفات اإللكرتونية، هبدف مواجهة 

التحدايت املتعلقة إبدارة املخلفات اإللكرتونية. وتنشئ شراكة اإلحصاءات - القائمة على 
الشراكة السابقة بشأن قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية - مراصد 

إقليمية وعاملية شاملة للمخلفات اإللكرتونية إلحاطة واضعي السياسات علماً ابإلحصاءات 
الرئيسية للمخلفات اإللكرتونية. ومتثل املراصد مورداً مفيداً لواضعي السياسات، حيث تقدم 

حتديثاً شاماًل إلحصاءات املخلفات اإللكرتونية العاملية.

U
N

نمو المخلفات اإللكترونية العالمية منذ عام 2014

44,4 طن متري
6,4 كيلوغرام للفرد

53,6 طن متري

7,3 كيلوغرام للفرد
74,7 طن متري

9 كيلوغرام للفرد

20302014 2019

المخلفات اإللكترونية العالمية 
الموثقة على أنها ُجمعت وأعيد 
تدويرها بشكل صحيح

17,0% / 7,5 طن متري

17,4% / 9,3 طن متري 82,6% / 44.3 طن متري 43,7 طن متري

0,6 طن متري
يقّدر أنها تنتهي إلى حاويات المخلفات
في بلدان االتحاد األوروبي
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المخلفات اإللكترونية المولدة عل

تدفقــات المخلفات اإللكترونية
العالميــة غير الموثقة

من المخلفات اإللكترونية غير معروفة؛
من المحتمل أن هذه المخلفات اإللكترونية
يتم إلقاؤها أو تداولها أو إعادة تدويرها
بطريقة غير سليمة بيئيًا.

و بمقدار 9,2 طن متري

نم

منذ عام 2014

منذ عام 2014نمو بمقدار 1,8 طن متري 

النفاذ إلى المنشور.
املصدر: املرصد العاملي للمخلفات اإللكرتونية )الصفحة 23 (
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معالجة مسألة المخلفات اإللكترونية بمعايير 
االتحاد الدولي لالتصاالت

يعكف االتحاد على وضع استراتيجيات ومعايير وسياسات عالمية توفر مبادئ توجيهية 
لإلدارة المستدامة للمخلفات اإللكترونية.

ويمكن أن تساعدنا معايير االتحاد على ضمان أال تنال هذه المخلفات اإللكترونية من صحتنا 
وبيئتنا. وتؤدي المعايير دورًا حاسمًا في مهمة التقليل إلى أدنى حد ممكن من المخلفات 

اإللكترونية على الصعيد العالمي؛ فهي تساعد على تقليل وقت التطوير وتكاليفه، 
وإرساء فهم مشترك بشأن المصطلحات الرئيسية، وتخفيف الحواجز التي تحول دون انخراط 

المبتكرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

اقرأ المقال كاماًل.

حلول رقمية من أجل سلسلة قيمة دائرية لإللكترونيات

يعترف عدد متزايد من البلدان بأن التشاور مع أصحاب المصلحة ومسؤولية المنتجين 
مبدآن رئيسيان لوضع سياسات ولوائح تنظيمية بشأن المخلفات اإللكترونية. ويجب تعزيز 
التوصيلية والشفافية والمساءلة لضمان إدارة المخلفات اإللكترونية بشكل فّعال وعادل 

ومجد اقتصاديًا.

ومن شأن المنصات الرقمية أيضًا أن تسّرع الخطى نحو مبدأ الدائرية في سلسلة 
قيمة اإللكترونيات.

اقرأ المقال كاماًل.

التكنولوجيا من أجل تحقيق الصالح 
العام، الحلقة 14: 

المخلفات اإللكترونية - االستخدام 
واإلصالح وإعادة التدوير

سياسة بشأن المخلفات اإللكترونية إللهام قارة

اكتشف كيف يدعم االتحاد ناميبيا في إيجاد حلول سياساتية، منها مسؤولية المنتجين 
عة، لمشكلة المخلفات اإللكترونية. الموسَّ

شاهد الفيديو.
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https://www.itu.int/en/action/environment-and-climate-change/Pages/ewaste.aspx
https://www.itu.int/hub/2020/10/how-itu-is-stemming-the-e-waste-surge-with-standards-studies-and-more/
https://www.itu.int/hub/2021/10/digital-solutions-for-a-circular-electronics-value-chain/
https://soundcloud.com/ituproduction/technology-for-good-14-e-waste-using-repairing-and-recycling?fbclid=IwAR06e1egg62S2MMInp7cZp2FKVQMF8AWscRrVdwb6e2kqXUYLWTe72lKYBw
https://soundcloud.com/ituproduction/technology-for-good-14-e-waste-using-repairing-and-recycling?fbclid=IwAR06e1egg62S2MMInp7cZp2FKVQMF8AWscRrVdwb6e2kqXUYLWTe72lKYBw
https://www.youtube.com/watch?v=3Oj-jthAPAU
https://soundcloud.com/ituproduction/technology-for-good-14-e-waste-using-repairing-and-recycling?fbclid=IwAR06e1egg62S2MMInp7cZp2FKVQMF8AWscRrVdwb6e2kqXUYLWTe72lKYBw


الشركاء: 

مبادرة توصيل الجيل

مسابقة تصميم أيقونة 
عالمية للمخلفات 
اإللكترونية
 يدعى الشباب من الفئة العمرية
 18-24 عامًا للمشاركة
 وتصميم أيقونة عالمية
 ترمز إلى استعادة المخلفات
اإللكترونية وجمعها.

 اطلع على المزيد.

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


برنامج كوبرنيكوس 
وسياسة المناخ

بقلم أندروس ماينر، رئيس خدمات المعلومات الجغرافية المكانية، وكريس 
ستينمانز، رئيس خدمات البيانات والمعلومات، الوكالة األوروبية للبيئة

الوكالة األوروبية للبيئة )EEA( هي وكالة اتبعة لالحتاد األورويب أتسست يف 1990 وتقع 
يف كوبنهاغن.

تتمثل املهمة الرئيسية للوكالة يف توفري معلومات سليمة ومستقلة بشأن البيئة والعمل كمصدر 
رئيسي للمعلومات للجهات املعنية بتطوير السياسة البيئية واعتمادها وتنفيذها وتقييمها 

وكذلك عامة الناس.

ويتم مجع البياانت املتعلقة ابلبيئة ونشرها من خالل حوايل 350 منظمة يف مجيع أحناء أورواب 
بدعم من الشبكة األوروبية للمعلومات واملراقبة البيئية )Eionet(، وتضم الوكالة نفسها 32 

دولة عضواً.

U
N

تساعد الوكالة عىل تحقيق 
تحسينات كبرية وقابلة للقياس 
يف بيئة أوروبا وتدعم التنمية 

املستدامة. 

 أندروس ماينز،
كريس ستينامنز
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تتمثل والية الوكالة يف مساعدة اجلماعة األوروبية والدول األعضاء والدول املتعاونة على اختاذ 
قرارات مستنرية بشأن حتسني البيئة، وإدماج االعتبارات البيئية يف السياسات االقتصادية والتحرك 

.Eionet حنو االستدامة. وتقوم الوكالة أيضاً بتنسيق الشبكة

حالة البيئة وتوقعاتها في أوروبا

تساعد الوكالة على حتقيق حتسينات كبرية وقابلة للقياس يف بيئة أورواب وتدعم التنمية 
املستدامة، ال سيما من خالل إصدار تقرير احلالة وتوقعات البيئة يف أورواب بصورة منتظمة.

ويف ديسمرب 2019، قدمت الوكالة تقريرها عن البيئة األوروبية – احلالة والتوقعات يف 2020 
)SOER( الذي عرض ابلتفصيل احلجم غري املسبوق والطابع امللح للتحدايت البيئية واملناخية 

واملتعلقة ابالستدامة اليت تواجهها أورواب حالياً.

ولن حتقق أورواب أهدافها لعام 2030 دون اختاذ إجراءات عاجلة خالل السنوات العشر املقبلة 
ملعاجلة معدل القلق إزاء خسارة التنوع البيولوجي واآلاثر املتزايدة لتغري املناخ واالستهالك 

املفرط للموارد الطبيعية.

تقرتن العديد من التحدايت املستمرة املتجذرة يف املاضي وتتضخم بفعل القضااي الناشئة 
والنظامية املرتبطة بعدم اليقني والغموض وتضارب املصاحل )انظر التقرير الكامل(.

االتفاق األخضر األوروبي

االتفاق األخضر األورويب )EGD( الذي اعتمدته اللجنة األوروبية يف ديسمرب 2019 مبثابة 
استجابة االحتاد األورويب هلذه التحدايت النظامية. ويوفر االتفاق إطاراً الختاذ إجراءات وتدابري 
طموحة لوضع أورواب على الطريق حنو حتقيق االستدامة، مما يدل على أن االستدامة واالزدهار 

يكن حتقيقهما معاً.

ويعرتف االتفاق األخضر األورويب بعمل الوكالة يف تسليط الضوء على مدى التحدايت 
وإحلاحها ويضع خارطة طريق حلوايل 50 من السياسات والتدابري الرئيسية الالزمة للتصدي 

هلذه التحدايت. 

ومن بني التدابري املقرتحة، يقرتح االتفاق أيضاً اعتماد برانمج العمل البيئي العام لالحتاد 
األورويب حىت عام 2030 )برانمج العمل البيئي الثامن( للمساعدة يف ضمان تنفيذ السياسات 

والتشريعات البيئية واملناخية وإنفاذها وتفعيلها بشكل فعال، كما استحدث آلية رصد جديدة. 
وستقوم الوكالة والشبكة Eionet بدور رئيسي يف دعم هذه اإلجراءات مبوجب االتفاق 

األخضر األورويب ويف تنفيذ برانمج العمل البيئي الثامن.

البيئة األوروبية – الحالة 
والتوقعات في 2020

اقرأ تقرير الوكالة الذي يسلط الضوء 
على احلجم غري املسبوق والطابع امللح 

للتحدايت البيئية واملناخية واملتعلقة 
ابالستدامة اليت تواجهها أورواب حالياً.

اقرأ تقرير الوكالة )باإلنكليزية(.

لن تحقق أوروبا أهدافها لعام 
2030 دون اتخاذ إجراءات 

عاجلة خالل السنوات العرش 
املقبلة ملعالجة معدل القلق 

إزاء خسارة التنوع البيولوجي 
واآلثار املتزايدة لتغري املناخ 
واالستهالك املفرط للموارد 

الطبيعية. 

 أندروس ماينز،
كريس ستينامنز
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https://www.eea.europa.eu/soer
https://www.eea.europa.eu/soer
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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Eionet: 2030-2021 االستراتيجية الجديدة للوكالة وشبكة

جرى تطوير اسرتاتيجية جديدة للوكالة وشبكة Eionet للفرتة 2021-2030 مع التأكيد على 
دور البياانت وفهمها يف العقد احملوري املقبل.

وحتدد االسرتاتيجية كيفية عمل الوكالة وشبكة Eionet جنباً إىل جنب مع مقدمي املعرفة 
اآلخرين على مستوى األورويب وداخل بلدان شبكة Eionet لدعم طموحات أورواب 

البيئية واملناخية.

ويقدم اقرتاح املفوضية األوروبية املتعلق بربانمج العمل البيئي الثامن الشروط التمكينية لتحقيق 
األهداف ذات األولوية للربانمج.

ومن بني هذه الشروط التمكينية، شرط "تسخري إمكاانت التكنولوجيات الرقمية وتكنولوجيا 
البياانت لدعم السياسة البيئية مع تقليل بصمتها البيئية إىل أدىن حد".

وعلى وجه التحديد، ُيطلب من الوكالة دعم اللجنة يف حتسني توفر البياانت واملعارف وأمهيتها 
من بني أمور أخرى من خالل "دمج البياانت املتعلقة ابآلاثر البيئية واالجتماعية واالقتصادية 

واستغالل البياانت األخرى املتاحة ابلكامل مثل تلك اليت يقدمها برانمج كوبرنيكوس."

برنامج كوبرنيكوس

أنشئ برانمج كوبرنيكوس مبوجب الئحة االحتاد األورويب )EU( يف عام 2014 ويدعم 
سياسات البيئة واملناخ يف االحتاد األورويب من خالل تطوير خدمات املعلومات استناداً إىل 

البياانت الساتلية واملوقعية.

ويشمل ذلك خدمة كوبرنيكوس لرصد البيئة البحرية )CMEMS(، وخدمات كوبرنيكوس 
لرصد األراضي )CLMS(، وخدمة كوبرنيكوس لتغري املناخ )C3S(، وخدمة كوبرنيكوس 
لرصد الغالف اجلوي )CAMS(، وفيما يتعلق حباالت حمددة، وخدمة كوبرنيكوس إلدارة 

.)CEMS( الطوارئ

وأنشئ مبوجب الالئحة نفسها التزام رمسي للوكالة األوروبية للبيئة، أعاد أتكيده برانمج 
الفضاء التابع لالحتاد األورويب والئحة جديدة للفرتة 2027-2021. وحيدد اتفاقاً جديداً 

للوكالة مع املفوضية األوروبية لتنفيذ خدمة رصد األراضي وتنسيق املكون 
املوقعي لكوبرنيكوس.

وتواصل الوكالة أيضاً البناء على اخلدمات األخرى املذكورة أعاله لوضع مؤشر جلودة اهلواء، 
ومؤشرات لرصد األنظمة اإليكولوجية األرضية والبحرية، ومنصة تشغيلية للتكيف مع تغري 

املناخ، والعديد من حاالت االستعمال األخرى.

أنشئ برنامج كوبرنيكوس 
بموجب الئحة االتحاد 
األوروبي )EU( في 

عام 2014.
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على الرغم من أن تنفيذ خدمات كوبرنيكوس قد تقدم بشكل كبري للغاية، أصبح من امللح بشكل 
متزايد دعم املستعملني واستيعاب خدمات كوبرنيكوس وجمموعات البياانت اخلاصة هبا.

وإن استيعاب املستعمل خلدمات كوبرنيكوس املوصى به من الوكالة وشبكة Eionet مذكور 
صراحة يف إطار اسرتاتيجية الوكالة وشبكة Eionet للفرتة 2021-2030. وتدعو الئحة الفضاء 

اجلديدة اخلاصة ابلوكالة أيضاً إىل االستعمال املشرتك ملختلف خدمات كوبرنيكوس مما 
سيتطلب التعاون والتنسيق بني اجلهات الفاعلة للوكالة وشبكة Eionet فيما يتعلق 

بربانمج كوبرنيكوس.

وتشمل مبادرات السياسات اجلديدة اليت ُوضعت مبوجب االتفاق األخضر األورويب طلبات 
جديدة للحصول على معلومات متعلقة ابألراضي يف جماالت التنوع البيولوجي واألنظمة 

اإليكولوجية، والتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه، فضاًل عن طموح عدم التلوث 
واجلوانب ذات الصلة القتصاد التدوير )مثل البيئة املبنية على حنو مستدام(.

 .)SDG( وعلى الصعيد العاملي، يشكل تدهور األراضي جزءاً من أهداف التنمية املستدامة
وتدعم الغاية 3.15 من أهداف التنمية املستدامة بشأن معلومات استخدام األراضي عدة 

أهداف أخرى، مثل اهلدف 11 من أهداف التنمية املستدامة بشأن املدن واجملتمعات املستدامة.

وينص برانمج العمل البيئي الثامن صراحة على الصلة بني أوليات االتفاق األخضر األورويب 
ونواتج خدمات CLMS. وابلتايل، تقوم الوكالة األوروبية للبيئة حالياً إبنشاء منصة معلومات 

ذات صلة ابلسياسات توفر أدوات نفاذ سهلة االستخدام وشفافة السرتجاع البياانت 
واملعلومات استناداً إىل منتجات خدمات رصد األراضي لكوبرنيكوس.

وتسلط االسرتاتيجية EEA-Eionet اجلديدة للفرتة 2021-2030 الضوء على املعارف املدعومة 
ابلبياانت اليت تتكون من التقييمات واملؤشرات والتقدم احملرز يف التقييمات املستهدفة، وتستند 

إىل أكرب جمموعة منتظمة من البياانت يف أورواب بشأن مواضيع البيئة واملناخ. ويتوخى أحد 
األهداف االسرتاتيجية االستفادة الكاملة من إمكاانت البياانت والتكنولوجيا والرقمنة 

الستيعاب التكنولوجيات اجلديدة والبياانت الضخمة والذكاء االصطناعي ورصد األرض 
)كوبرنيكوس( لدعم عملية صنع القرار.

ويتوخى أحد األهداف 
االسرتاتيجية االستفادة الكاملة 

من إمكانات البيانات 
والتكنولوجيا والرقمنة. 

 أندروس ماينز،
كريس ستينامنز

أصبح من امللّح بشكل متزايد 
دعم املستعملني واستيعاب 

خدمات كوبرنيكوس 
ومجموعات البيانات الخاصة 

بها. 

 أندروس ماينز،
كريس ستينامنز
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إعادة التصور، وإعادة اإلنشاء، 
واالستعادة

بقلم مالكوم جونسون، نائب األمين العام 
لالتحاد الدولي لالتصاالت

كلما أطل يوم 5 يونيو، حُيتفل يف مجيع أحناء العامل بيوم البيئة العاملي الذي يقدم فرصة متجددة 
إلعادة التفكري يف عالقتنا ابلعامل الطبيعي. وهو يشجعنا أيضاً على املشاركة بنشاط يف محاية 

النظم اإليكولوجية حتت شعار "إعادة التصور، وإعادة اإلنشاء، واالستعادة". وقد شدد مؤمتر 
األمم املتحدة السادس والعشرون لتغري املناخ )COP26( على احلاجة إىل مضاعفة اجلهود 

العاملية لتسريع التنمية املستدامة ومكافحة تغري املناخ.

ويسّهل االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( التحول الرقمي املستدام على جبهات خمتلفة، مبا يف 
ذلك وضع معايري دولية شاملة للجميع.

 )ICT( ويكن أن تساعد املعايري البلدان واملدن وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وأصحاب املصلحة اآلخرين على تقليص بصمتهم البيئية وحتقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية 

.)SDG( املستدامة

13

ميكن أن تساعد املعايري 
البلدان واملدن وقطاع 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )ICT( وأصحاب 
املصلحة اآلخرين عىل تقليص 

بصمتهم البيئية وتحقيق 
أهداف األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة. 

 مالكوم جونسون،
نائب األمني العام لالتحاد الدويل 

لالتصاالت
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نحو تحول رقمي مستدام

تشري األحباث إىل أن حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يكن أن تقلل من انبعااثت 
غازات االحتباس احلراري على الصعيد العاملي بنسبة تصل إىل 15 يف املائة. وتقدم هذه 

االبتكارات إمكانيات خلفض االنبعااثت عرب جمموعة من اخلدمات الذكية، ابتداًء من شبكات 
الطاقة الكهرابئية ووصواًل إىل املباين والعمل والسفر والزراعة.  فعلى سبيل املثال، عرض تقرير 
االحتاد الدويل لالتصاالت عن التكنولوجيات املتقدمة حلماية البيئة والتصدي لتغري املناخ كيف 
نفذت ديب شبكة IPv6 القائمة على إنرتنت األشياء )IoT(، وهي شبكة تضم 000 200 جهاز 

عداد ذكي وشبكة طاقة كهرابئية عصرية. ويكن لشبكة إنرتنت األشياء مراقبة واكتشاف 
التغريات يف استخدام الطاقة، ومتكني االتصال اآلين بني املرافق واملواطنني، وحتقيق معادلة 

العرض والطلب املثلى على الطاقة. وقد ساعد ذلك ديب على تقليل استخدام الكهرابء واملياه، 
وزايدة كفاءة استخدام الطاقة النظيفة وتشجيع استخدام السيارات الكهرابئية.

التخفيف من العوامل الخارجية

كثرياً ما يتجاهل اخلطاب العاملي للتحول الرقمي التكلفة البيئية للتكنولوجيات الرقمية، بدءاً من 
تصنيعها واستخدامها وحىت هناية عمرها االفرتاضي والتخلص منها. وحبسب بعض التقارير، 

متثل حصة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حالياً ما يقرب من 1,4 يف املائة من إمجايل 
االنبعااثت العاملية فهو يستخدم حوايل 3,6 يف املائة من الكهرابء العاملية للتشغيل. ويف الوقت 

نفسه، يستمر التقدم يف التحول الرقمي بوترية مذهلة، ومل تؤدِّ اجلائحة العاملية إال إىل زايدة 
تسريع هذه العملية.

ولتحقيق إمكاانت التكنولوجيات الرقمية على حنو اتم يف دفع جهود االستدامة العاملية مثل 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة واتفاق ابريس، علينا أن نتخذ إجراءات حامسة.

وهذا ال يعين جمرد احلد من انبعااثت قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بل أيضاً توجيه 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للوصول إىل احلياد الكربوين من خالل اعتماد معايري 

بيئية فعالة والتحول حنو مبادئ اقتصاد التدوير.

يمكن للمعايير إسداء العون

يف عام 2020، قدمت جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت )البيئة وتغري املناخ واقتصاد 
التدوير( املعيار ITU-T L.1470، الذي يزود مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة والشبكات 

الثابتة ومراكز البياانت بتوجيهات لتحديد األهداف القائمة على العلوم )SBT(، اليت اعتمدهتا 
مبادرة األهداف القائمة على العلوم )SBTi(، للحد من انبعااثت غازات االحتباس احلراري 

مبعدل يتماشى مع األهداف املناخية احملددة يف سيناريو 1,5 درجة مئوية التفاق ابريس. 

اطلع على المزيد بشأن أعمال لجنة 
الدراسات 5 لقطاع تقييس 

االتصاالت "البيئة وتغير المناخ 
واقتصاد التدوير".

 ITU L.1470 والمزيد عن المعيار
في التقرير المعنون إرشادات 
لشركات تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت تحدد األهداف القائمة 
على العلوم.

التكنولوجيات الطليعية 
لحماية البيئة والتصدي 

لتغير المناخ

اقرأ تقرير االتحاد الدولي 
لالتصاالت
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https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/research-papers/exploring-the-effects-of-ict-solutions-on-ghg-emissions-in-2030
https://itu.int/hub/publication/t-tut-ict-2020-02/
https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/research-papers/the-future-carbon-footprint-of-the-ict-and-em-sectors
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/05/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/05/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14084
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/05/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/05/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/05/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/05/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/05/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/action/environment-and-climate-change/Documents/20200227-Guidance-ICT-companies-report.PDF
https://www.itu.int/en/action/environment-and-climate-change/Documents/20200227-Guidance-ICT-companies-report.PDF
https://www.itu.int/en/action/environment-and-climate-change/Documents/20200227-Guidance-ICT-companies-report.PDF
https://www.itu.int/en/action/environment-and-climate-change/Documents/20200227-Guidance-ICT-companies-report.PDF
https://itu.int/hub/publication/t-tut-ict-2020-02/


شهد اجتماع عام 2021 حصول جلنة الدراسات على املرحلة األوىل من املوافقة )"القبول"( ملعيارين 
جديدين متصلني ابلتحول الرقمي املستدام: ومها املعيار ITU L.1471، الذي ينتهج هنجاً عملياً 

 ،ITU L.1050 لتحديد ما يعنيه "صايف الصفر" يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملعيار
الذي يقدم منهجية لتقييم اآلاثر البيئية ملختلف معمارايت الشبكات.

وهذان املعياران الناشئان يقدمان لالحتاد معاً توجيهات موثوقة لوضع قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت على مسار للحد من الكربون حنو صايف انبعااثت صفرية استناداً إىل 

مبادئ اقتصاد التدوير.

وجيري أيضاً وضع معايري جديدة بشأن منهجية لتقدير انبعااثت غازات االحتباس احلراري يف 
االجتماعات االفرتاضية واملمارسات الفضلى لتحقيق صايف الصفر ابستخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

األفق المستقبلي

استشرافا للمستقبل، سيواصل االحتاد دعم االنتقال إىل اقتصاد التدوير يف قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.  فعلى سبيل املثال، تقوم جلنة الدراسات 5 لدى قطاع تقييس 

االتصاالت بوضع معيار جديد حيدد متطلبات جواز سفر عاملي ملنتجات رقمية مستدامة من 
أجل اقتصاد التدوير.  لقد حظي مفهوم جواز السفر الرقمي العاملي مؤخراً ابهتمام كبري، 

خاصة على املستوى األورويب.

وينظم االحتاد سلسلة من احلوارات حول العامل للرتويج للتحول الرقمي املستدام، ابإلضافة إىل 
دعم املبادرات الرئيسية اليت تركز على إقامة صلة الوصل بني التكنولوجيات الرقمية واالستدامة 

.)CODES( البيئية، مثل االئتالف من أجل االستدامة البيئية الرقمية

واالحتاد هو عضو يف ائتالف األمم املتحدة املعين ابملخلفات اإللكرتونية ويف شراكة إلكرتونيات 
التدوير ويف مبادرة حل مشكلة املخلفات اإللكرتونية )StEP(، وهو شريك مؤسس يف 

الشراكة العاملية إلحصاءات املخلفات اإللكرتونية.

ومن خالل شراكته مع املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية )GeSI(، يدعم االحتاد حركة 
التكنولوجيا الرقمية اهلادفة )Digital with Purpose( إىل حتفيز اإلجراءات اجلماعية عرب قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتعجيل جبهودها الساعية إىل وضع اسرتاتيجية أكثر استدامة 
لإليفاء ابتفاق ابريس وأهداف االستدامة لألمم املتحدة حبلول عام 2030.  ويعمل أيضاً مع 

طالب اجلامعات يف مشروع خترج حبثي بشأن حلول التكنولوجيا الرقمية لإلجراءات يف جمال 
تغري املناخ.

وترد معلومات أوىف عن أنشطة االحتاد يف جمال البيئة وتغري املناخ واقتصاد التدوير هنا.

كيف يحمي رصد األرض من 
الفضاء كوكبنا

إن النظام العاملي املتكامل للرصد التابع 
للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 

)WMO(، الذي يشمل الرصدات 
األرضية والفضائية معاً، يعزز فهم 

نظامنا األرضي ويسهل إنتاج خدمات 
ومنتجات الطقس واملناخ، ويقدم املزيد 

من عمليات الرصد احملسَّنة جلمع 
معلومات حيوية للمجتمع العاملي.

اقرأ المقالة كاملة.
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https://www.sparkblue.org/DigitalPlanet
http://cep2030.org/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Priority-Areas/UN-E-waste-Coalition.aspx
https://www.step-initiative.org/
http://cep2030.org/
https://globalewaste.org/
https://globalewaste.org/
https://digitalwithpurpose.org/
https://gesi.org/
https://digitalwithpurpose.org/
https://digitalwithpurpose.org/
https://www.itu.int/climate
https://www.itu.int/hub/2021/01/how-observing-earth-from-space-protects-our-planet/


كيف يمكن للتكنولوجيا 
أن تحمي الحياة تحت الماء

ُتستخدم تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت )ICT( على نطاق واسع لرصد البيئة البحرية 
املتغرية، مثل حركة التدفقات اجلليدية واألهنار اجلليدية. ويكن جتهيز العوامات بتقنية املراقبة 

عن بُعد لرصد الظروف املتغرية يف البحر، مبا يف ذلك مستوايت ملوحة املياه من خالل 
العوامات. 

ويكن استخدام شبكات االستشعار ورقائق التعرف بواسطة الرتددات الراديوية )RFID( ملعرفة 
أمناط هجرة احليواانت البحرية املهددة ابالنقراض مثل احليتان والدالفني، واحتياجاهتا.

اقرأ املزيد حول الكيفية اليت تساعد هبا التكنولوجيا يف محاية احلياة يف احمليطات.

كيف يمكن للتكنولوجيا 
أن تحمي الحياة في البر

يكن استخدام التكنولوجيات الرقمية لتحديد كائنات احلياة الربية ورصدها وتصويرها وتتبعها. 
ويكن استخدام شبكات االستشعار ورقائق التعرف بواسطة الرتددات الراديوية )RFID( حلماية 
احليواانت املهددة ابالنقراض، مثل األسود والفيلة والنمور، للمساعدة يف معرفة املزيد عن أمناط 

هجرهتا واحتياجاهتا للحماية. 

ومتثل شبكات رادارات األرصاد اجلوية خط الدفاع الرئيسي يف اسرتاتيجية اإلنذار ابلكوارث للحيلولة 
دون حدوث خسائر يف األرواح واملمتلكات عند وقوع فيضاانت مفاجئة أو عواصف شديدة.

اقرأ حول الكيفية اليت يكن هبا ملراقبة األرض من الفضاء أن حتمي كوكبنا واحلياة يف الرب 
من الكوارث.

استكشف كيف يكن استخدام التكنولوجيا حلماية عادات الطبيعة.
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استعادة األنواع الرئيسية إلعادة 
النظم اإليكولوجية على ما كانت عليه

محادثات القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
)WSIS TalkX(: اليوم العالمي للحياة البرية

https://www.itu.int/hub/2021/06/tech-helps-protect-ocean-life-and-livelihoods/
https://www.itu.int/hub/2021/01/how-observing-earth-from-space-protects-our-planet/
https://www.itu.int/hub/2021/03/connected-conservation-heres-how-technology-can-help-protect-natural-habitats/
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/Agenda/Session/124


التعاون الرقمي من أجل 
عالم أكثر عداًل وسالمًا

حتظى إمكاانت التكنولوجيات الرقمية اليت تساعد يف جعل عاملنا أكثر عداًل وسالماً ابهتمام 
جديد يف األمم املتحدة حيث احتفلت املؤسسة املوقرة مبرور 75 عاماً على دخول ميثاق األمم 
املتحدة حيز النفاذ. ويقرتح تقرير أصدره األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوترييش، خطة 

للعمل على 12 التزاماً وارداً يف اإلعالن اخلاص ابالحتفال ابلذكرى السنوية اخلامسة والسبعني. 
ويتمثل أحد هذه االلتزامات يف تعزيز التعاون الرقمي.

التكنولوجيا والسالم
يكن أن يوفر استخدام التكنولوجيات الرقمية معلومات مسبقة لفهم كيفية تطور النزاعات 
لزايدة الوعي واختاذ قرارات مستنرية من أجل التصدي ملخاطر النزاعات والتخفيف منها. 
وتتيح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( أيضاً فرصاً لالبتكار من خالل استخدام 

التكنولوجيات الرقمية القائمة واجلديدة لتعزيز السالم.

ويّكن استخدام الصور الساتلية من حتديد مناطق النزاعات وتوفري معلومات يف الوقت املناسب 
لعملية صنع القرار، بيد أن القدرات التقنية والتحليلية تتطلب تنمية القدرات الرقمية. وتساهم 
الثورة الرقمية يف التحول االجتماعي واالقتصادي، وزايدة الوعي وتوفري املعلومات والبياانت 

الالزمة لصنع القرار يف البلدان اليت متر مبرحلة النزاع وتلك اليت خرجت منها.
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اقرأ المقال كاماًل.

شاهد محادثة WSIS TalkX بشأن 
استخدام تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت ألغراض السالم، التي 
ُنظمت على نحو مشترك بين 

االتحاد الدولي لالتصاالت ومصرف 
األمم المتحدة للتكنولوجيا لصالح 

أقل البلدان نموًا.

ITU News MAGAZINE No. 01, 202252 السالم والشراكات ووضع السياسات بطريقة فّعالة

https://www.itu.int/hub/2021/10/digital-cooperation-is-key-to-our-common-agenda/
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/en/Agenda/Session/111


االحتفال بالثقة في اإلذاعة 
وإمكانية النفاذ إليه

بقلم ماريو مانيفيتش، مدير، مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد 
الدولي لالتصاالت

بعد أن خلَّفت قرانً من التاريخ وراءها، تظل اإلذاعة املتواضعة أحد أكثر الوسائط املوثوقة 
واملستخدمة على نطاق واسع لالتصال يف مجيع أحناء العامل.

وتواصل اإلذاعة تقدمي نفاذ سريع ميسور التكلفة إىل املعلومات يف الوقت الفعلي، إىل جانب 
تغطية مهنية بشأن املسائل املتعلقة ابملصلحة العامة، وفرص التعلم عن بُعد، والرتفيه ابلطبع.

واإلذاعة، اليت يكن النفاذ إليها يف أي مكان وزمان، تصل إىل مجهور عريض ومتنوع. وتشري 
األحباث يف البلدان النامية واملتقدمة على السواء إىل اإلذاعة كمصدر قوي 

وموثوق للمعلومات.
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تواصل اإلذاعة تقديم نفاذ 
رسيع ميسور التكلفة إىل 

املعلومات يف الوقت الفعيل. 

ماريو مانيفيتش
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ومن مث، كان اليوم العاملي لإلذاعة عام 2022، الذي احُتفل به يف 13 فرباير، مكرساً 
"لإلذاعة والثقة"..

ومع تزايد هتديد األخبار املزيَّفة اليت تُنشر عرب اإلنرتنت ومنصات التواصل االجتماعي، بدأ 
الناس يف مجيع أحناء العامل يف العودة إىل اإلذاعة يف كثري من األحيان، كمصدر إخباري مألوف 

وموثوق. وإىل جانب هذه الفوائد امللموسة، متد اإلذاعة مستمعيها ابلشعور بقدر أقل من 
العزلة وبصلة وصل أوثق مبجتمعهم.

ويف أوقات الطوارئ والكوارث، تعد اإلذاعة الراديوية من أقوى الطرق وأكثرها فعالية إليصال 
اإلنذارات املبكرة وتنبيه اجلمهور. ألن املعلومات ذات الصلة والعملية يف الوقت املناسب تدعم 

تدابري االستجابة الفّعالة وتنقذ األرواح. ابلنسبة لألشخاص املتضررين مباشرة، فهي أتيت 
كشكل حيوي من أشكال املساعدة اإلنسانية.

وخالل جائحة COVID-19 أيضاً، أبقت اإلذاعة الناس على اتصال وترفيه دائمني، وضمن 
استمرارية التعلم، وساعدت يف مكافحة املعلومات اخلاطئة، ونشر املعلومات الصحية اهلامة.

رعاية موجات االثير

يطوي هذا العام 111 عاماً من اإلذاعة. وطوال هذه الفرتة، أدى االحتاد الدويل لالتصاالت 
)ITU( دوراً مركزايً يف تطوير واسطة التواصل هذه يف مجيع أحناء العامل، ويف إنشاء وحتديث 

اللوائح الدولية بشأن استخدام طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية.

واالحتاد الدويل لالتصاالت هو اجلهة الراعية للمعاهدة العاملية إلدارة الطيف املعروفة ابسم 
لوائح الراديو.

وُتسهل هذه املعاهدة، اليت جيري حتديثها يف مؤمتر عاملي كل أربع سنوات تقريباً، النفاذ 
املنصف إىل الطيف الراديوي واستخدامه الرشيد، وتضمن توفر الرتددات املقدمة ألغراض 

االستغاثة والسالمة، وتعزز عمليات التشغيل اخلالية من التداخل للعديد من أنظمة 
االتصاالت الراديوية.

وتغطي لوائح الراديو جمموعة واسعة من اخلدمات واألنظمة الراديوية، مبا يف ذلك اخلدمات 
الراديوية الثابتة، والربية، وخدمات الطريان واخلدمات الراديوية املتنقلة البحرية، واخلدمات 

الثابتة واملتنقلة، وخدمات الطريان واخلدمات البحرية الساتلية؛ واإلذاعة الراديوية )الصوتية( 
والتلفزيونية؛ ومراقبة األرصاد اجلوية وخدمات استكشاف األرض الساتلية؛ فضاًل عن خدمات 
راديو اهلواة وعلم الفلك الراديوي. وتنص لوائح الراديو أيضاً على الكيفية اليت جيب أن تشغَّل 

هبا املعدات واألنظمة الراديوية لضمان تعايش موثوق بني اخلدمات الراديوية لدى خمتلف 
اإلدارات ولتمكني أكثر االستخدامات كفاءة ملوجات األثري اليت يتزايد االزدحام فيها اليوم.

استمع إلى البودكاست لمعرفة 
المزيد عن اليوم العالمي لإلذاعة 

وأهمية اإلذاعة.

يف أوقات الطوارئ والكوارث، 
تعد اإلذاعة الراديوية من 

أقوى الطرق وأكرثها فعالية 
إليصال اإلنذارات املبكرة 

وتنبيه الجمهور. 
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الشمول والنفاذ

ينتج االحتاد وأعضاؤه معايري تقنية، يشار إليها ابسم توصيات قطاع االتصاالت الراديوية، وهي 
تدعم وتشجع النهوض بنظام اإلذاعة الراديوية يف كل بلد. وترتاوح التوصيات الرئيسية لقطاع 

االتصاالت الراديوية بني معايري اإلرسال لإلذاعة الصوتية بتشكيل الرتدد )FM(، وأنظمة 
اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض، واملستقِبالت على منت املركبات وتلك احملمولة والثابتة، وبني 

استعمال االتصاالت الراديوية الدولية ألغراض اإلغاثة يف حاالت الكوارث )IRDR( عرب 
الرتددات اخلاصة ابإلذاعة يف حاالت الطوارئ.

وال ندخر جهداً يف االحتاد لتقدمي إرشادات بشأن كيفية وضع األجهزة والتكنولوجيا الرقمية 
يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة. إذ حتتاج اجملتمعات واالقتصادات الرقمية إىل 

إشراك اجلميع.

لضمان مشول اجلميع، جُيري قطاع االتصاالت الراديوية ابالحتاد أحبااثً ويضع مبادئ توجيهية 
بشأن االتصاالت والتكنولوجيات اليت يكن النفاذ إليها، مما يساعد البلدان يف العامل أمجع على 

بناء جمتمعات رقمية شاملة للجميع.

الثقة واالستمرارية

يف يناير، ساعد خرباء االتصاالت الراديوية الدوليون، جنباً إىل جنب مع االحتاد الدويل 
 ،MHz 108و MHz 87,5 لالتصاالت، البلدان اإلفريقية يف حتديد ترددات جديدة ترتاوح بني

مبا يسهل توسيع نطاق خدمات اإلذاعة الراديوية بتشكيل الرتدد )FM( عرب القارة.

ويشكل إجناز مشروع خطة GE84 املثلى ملدة سنتني )اقرأ املقالة( يف إفريقيا الذي يشرتك يف 
تنسيقه االحتاد الدويل لالتصاالت واالحتاد اإلفريقي لالتصاالت )ATU( حمطة ابرزة يف اإلذاعة 

يف مجيع أصقاع القارة اإلفريقية. ويساعد جناح املشروع على أتمني االستدامة طويلة األجل 
لإلذاعة الراديوية اإلفريقية ويهد الطريق إلدخال اإلذاعة الصوتية الرقمية يف إفريقيا.

فاإلذاعة اليت يكن النفاذ إليها وميسورة التكلفة يكن أن تصل إىل كل فرد عملياً يف كل 
مكان. وأييت يف عداد املستمعني املخلصني يف هذه الفئة سكان يعيشون يف مدن كبرية، 

ويعيشون يف املدن والقرى الصغرية، ويعيشون يف اجملتمعات الريفية وحىت يف املناطق األكثر 
عزلة على األرض.

مع اإلذاعة ال يتخلف أحد عن الركب!

ينتج االتحاد وأعضاؤه معايري 
تقنية، يشار إليها باسم 

توصيات قطاع االتصاالت 
الراديوية، وهي تدعم وتشجع 

النهوض بنظام اإلذاعة 
الراديوية يف كل بلد. 

ساعد خرباء االتصاالت 
الراديوية الدوليون، جنباً إىل 

جنب مع االتحاد الدويل 
لالتصاالت، البلدان اإلفريقية 

يف تحديد ترددات جديدة. 

اإلذاعة التي ميكن النفاذ إليها 
وميسورة التكلفة ميكن أن 

تصل إىل كل فرد عملياً يف كل 
مكان. 
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هيا نبني توافقًا بشأن 
الكيفية التي ينبغي أن تؤثر 

بها التكنولوجيات الجديدة 
على مستقبلنا

 بقلم تشيساب لي، مدير
مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت

متثل املعايري الدولية التزامات طوعية بطرق جديدة للعمل معاً. ومثلما يكن لالبتكار أن يدفع 
عجلة التنمية املستدامة، يكن أن تساعد عمليات التقييس الشاملة يف التشارك يف فوائد 

التكنولوجيا يف مجيع أحناء العامل.

وكل عام يف اليوم العاملي للمعاير، نشيد آبالف اخلرباء الذين يعملون معاً على مدار العام 
لوضع املعايري الدولية.

وآذن شعار العام املاضي، "رؤية مشرتكة لعامل أفضل"، ببداية محلة توعية متعددة السنوات 
.)SDG( بشأن كيف يكن أن يساعد التقييس يف حتقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة
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متثل املعايري الدولية التزامات 
طوعية بطرق جديدة للعمل 

معاً. 

تشيساب يل
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وهبذه املناسبة، تنضم إلينا اهليئات الثالث الرائدة يف العامل املعنية بوضع املعايري - اللجنة الكهروتقنية 
الدولية )IEC(، واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي )ISO(، واالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( يف 

ضمان مسامهة املعايري يف حياة أفضل للجميع.

وتشكل املنظمات الثالث أيضاً شراكة رئيسية مع مبادرة تعاون املعايري العاملية.

قيادة التحول الرقمي معًا

لطاملا كانت املعايري جانباً حيوايً من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( – إذ أهنا تقدم 
األسس التقنية للتوصيلية ومتكني قابلية التشغيل البيين على الصعيد العاملي.

وجيري ما يقدَّر بنحو 95 يف املائة من احلركة الدولية عرب شبكات ألياف بصرية أُنشئت طبقاً 
ملعايري االحتاد. ومتثل املواد الفيديوية اآلن أكثر من 80 يف املائة من إمجايل حركة اإلنرتنت 

املمكَّنة خبوارزميات ضغط الفيديو احلائزة على جائزة Primetime Emmy واليت اشرتكت يف 
تقييسها اللجنة الكهرتقنية الدولية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واالحتاد 

الدويل لالتصاالت.

ويف النظام اإليكولوجي العاملي األوسع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يؤدي التعاون بني 
املتنافسني على وضع املعايري إىل حتقيق كفاءات تتمتع هبا مجيع األطراف الفاعلة يف السوق. 
وتقلل وفورات احلجم الناجتة يف هناية املطاف من تكاليف اإلنتاج، فتقلل ابلتايل من األسعار 

النهائية للمستهلكني.

ومع استمرار تسارع الصناعات، تتناول أعمال التقييس يف االحتاد الدويل لالتصاالت اآلن 
الرعاية الصحية واخلدمات املالية والنقل والطاقة والزراعة واملدن الذكية، فضاًل عن مساعدة 

هذه القطاعات مجيعها وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على االستفادة من التطورات 
 .)AI( يف الذكاء االصطناعي

شراكات جديدة لعصر جديد

جيب أن تظل عمليات التقييس شاملة للجميع - ومقرونة بسماع مجيع األصوات وحتديد كل 
خطوة لألمام ابلتوافق - ملد املبتكرين يف العامل أمجع ابلثقة ملواصلة االستثمار يف مستقبلنا 

الرقمي. وما برح بناء الثقة من خالل التقييس أحد أهم عروض القيمة منذ إنشاء االحتاد الدويل 
لالتصاالت يف عام 1865.

لكن األزمنة احلديثة تتطلب هُنجاً جديدة يف جمتمع التقييس العاملي. أدت التكنولوجيات 
اجلديدة إىل ظهور قدرات غري مسبوقة على االبتكار.

 

تعاون المعايير العالمية

حتافظ ثالث منظمات على مصاحلها 
املشرتكة يف تعزيز وتطوير نظام املعايري 

الدولية الطوعي القائم على التوافق.
 

ف على المزيد. تعرَّ

يف النظام اإليكولوجي العاملي 
األوسع لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، يؤدي التعاون بني 
املتنافسني عىل وضع املعايري 

إىل تحقيق كفاءات تتمتع بها 
جميع األطراف الفاعلة يف 

السوق. 
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يسعى االحتاد الدويل لالتصاالت اليوم لضمان أن يكون لكل فرد صوت يف تقرير الكيفية اليت 
ينبغي أن تؤثر هبا هذه القدرات اجلديدة يف مستقبلنا. وإذ تشكل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت حلقة وصل بني جمموعة متنامية من الشركات، فإن مسؤوليات السلطات التنظيمية 
تتالقى حتماً.

ويساعد احلوار الشامل الشركاء اجلدد على فهم أدوارهم. فهو يساعد يف توضيح املسامهات 
املتوقعة من مجيع أصحاب املصلحة، مبا فيهم االحتاد الدويل لالتصاالت نفسه. وتساعد منصات 
مفتوحة من قبيل األفرقة املتخصصة التابعة لالحتاد يف رسم األفق املستقبلي، يف حني تقوم جلان 
دراسات قطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد اليت يقودها األعضاء بوضع املعايري الدولية اليت تتيح 

للجميع فرصة للمضي قدماً معاً. ومثة أطر تعاونية مثل الذكاء االصطناعي من أجل املصلحة 
العامة ومتحدون من أجل مدن ذكية مستدامة واملبادرة العاملية للشمول املايل واملبادرة العاملية 
للعمالت الرقمية ومبادرة الذكاء االصطناعي اجلديدة للسالمة على الطرق، وهي أطر جتلب 

وجهات نظر متعددة بشأن التحدايت املعاصرة اليت تواجهها دوائر الصناعة والسياسات عاملياً.

توسيع الشمولية

ويتسم عاملنا مبجموعة متنوعة جداً - من الثقافات واللغات ومستوايت النمو االقتصادي. 
وجنتمع يف االحتاد الدويل لالتصاالت بروح من التعاون واالحرتام املتبادل. ونتعلم من بعضنا 

البعض للتقدم معا.

 COVID-19 وهذه الروح هي ما يلزمنا ابلضبط لضمان مستقبل مستدام. فقد دفعت جائحة
ابلتوصيلية الرقمية إىل الواجهة - إىل جانب احلاجة إىل أنظمة وشبكات موثوقة. وتشكل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اآلن جزءاً من أي نقاش بشأن مستقبلنا العاملي. ويكن 

ملنصة االحتاد احملايدة أن تساعد يف توحيد مثل هذه النقاشات.

وحنن نواصل العمل أيضاً لسد فجوة التقييس - والتأكد من مشاركة مجيع البلدان يف االنتفاع 
من حلول التكنولوجيا القابلة للتشغيل البيين. ونواصل اجلمع بني صانعي القرار يف قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقطاعات األخرى. ونستمر يف النمو يف جمال الشمولية.

ويف عام 2020، استحدث االحتاد رسوم عضوية خمفضة للشركات الناشئة والشركات الصغرية 
واملتوسطة احلجم )SME(. وتستفيد الشركات من مجيع األحجام يف البلدان النامية، وكذلك 

اهليئات األكاديية يف مجيع البلدان، من الرسوم املخفضة.

ومن خالل معاودة البناء بشكل أقوى يف أعقاب اجلائحة، سنضمن استمرار منصة االحتاد يف 
النمو من حيث القيمة لعدد متزايد من أصحاب املصلحة. وسيواصل االحتاد وضع معايري 

التعاون الدويل - يف وقت أصبح فيه هذا التعاون أكثر أمهية من أي وقت مضى.

نرحب ابنضمامكم إلينا.

الندوة العالمية للمعايير

تنضم شركة CSL إىل الرؤساء 
التنفيذيني للجنة الكهرتقنية الدولية 

واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي يف 
حلقة نقاش )اجللسة 1( بشأن موضوع 
املعايري املتعلقة أبهداف التنمية املستدامة 

خالل الندوة العاملية للمعايري يف 28 
فرباير 2022.

نبذة عن الندوة العالمية للمعايير 
ومجمل البرنامج.

يساعد الحوار الشامل الرشكاء 
الجدد عىل فهم أدوارهم. 

نجتمع يف االتحاد الدويل 
لالتصاالت بروح من التعاون 

واالحرتام املتبادل. 
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الشراكة من أجل 
توصيل العالم

 بقلم دورين بوغدان-مارتن،
مديرة مكتب تنمية االتصاالت، االتحاد الدولي لالتصاالت

 ،)UN LDC5( ًعشية اجلزء األول من مؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين أبقل البلدان منوا
سعدت كثرياً ابالنضمام إىل شركاء من القطاعني العام واخلاص إلطالق اللبنات التالية يف 

مشروعنا الرائد املدعو االئتالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل.

والشراكة من أجل التوصيل )Partner2Connect( هي جهد عاملي ألصحاب مصلحة 
متعددين على مستوى القيادة أنشئ ابلتعاون الوثيق مع مكتب مبعوث األمني العام املعين 

ابلتكنولوجيا ومتاشياً مع خارطة طريق األمني العام لألمم املتحدة للتعاون الرقمي.

ما الذي حييجنا إىل هذه املبادرة اجلديدة؟ حنن حنتاجها ألن التاريخ أظهر لنا يف اآلونة األخرية 
مدى كارثية أن تكون غري موصول أو مستبعداً رقمياً.

ويف الوقت الراهن، ال يزال ما يقرب من 3 مليارات شخص حول العامل بدون أي نوع من 
التوصيل، ويعاين الكثري غريهم من توصيلية موغلة يف البدائية أو التكلفة إىل حد ال تضيف به 

إال قدراً شحيحاً من القيمة إىل حياهتم اليومية.

17

سعدت كثرياً باالنضامم إىل 
رشكاء من القطاعني العام 

والخاص إلطالق اللبنات التالية 
يف مرشوعنا الرائد املدعو 

االئتالف الرقمي للرشاكة من 
أجل التوصيل. 

دورين بوغدان-مارتن
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الحاجة إلى استراتيجيات جديدة

مع سرعة اقرتاب أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة لعام 2030 والغاايت املرتبطة هبا، 
يتضح أن اسرتاتيجيات العمل كاملعتاد لتوصيل العامل لن تفي ابملرام. وحنن حباجة ألن نتحلى 

ابجلرأة واإلبداع وألن نقيم أنواعاً جديدة من الشراكات اهلجينة بني اجلهات الفاعلة التقليدية 
واجلديدة، حبيث يكن للجميع، يف كل مكان، التمتع ابلنفاذ املنصف وامليسور التكلفة إىل 

املنصات واخلدمات الرقمية اليت تغري احلياة.

تتمحور الشراكة من أجل التوصيل - أو P2C اختصاراً -حول أربعة جماالت تركيز:
النفاذ: توصيل الناس يف كل مكان 	
التبين: متكني اجملتمعات احمللية 	
استحداث القيمة: بناء النظم اإليكولوجية الرقمية 	
التسريع: حتفيز االستثمارات 	

وتتناول هذه اجملاالت العناصر األساسية احليوية لرعاية األسواق الرقمية املزدهرة. وهي ستشكل 
إطار عملنا يف الشراكة من أجل التوصيل.

إطار عمل الشراكة من أجل التوصيل ومنصة التعهدات

يف 16 مارس، وخالل حوار عرب شبكة اإلنرتنت بشأن جمال الرتكيز 2 يف الشراكة من أجل 
التوصيل، وهو "التبين: متكني اجملتمعات احمللية"، أطلقنا عنصرين جديدين مهمني يف رؤية 

الشراكة من أجل التوصيل.

األول هو إطار عمل جماالت الرتكيز يف الشراكة من أجل التوصيل، والذي سيكون مبثابة 
الوثيقة التوجيهية الئتالف الشراكة من أجل التوصيل. وهذا اإلطار اجلديد – الذي أعدته أفرقة 

عملنا وقادة جماالت الرتكيز املخصصة للشراكة من أجل التوصيل، بدعم من خرباء الشريك 
املعريف يف الشراكة من أجل التوصيل، أي جمموعة بوسطن االستشارية – هو إطار يسلط 

الضوء على العناصر الرئيسية اليت تتعني معاجلتها لتحقيق توصيلية عاملية هادفة وحتول 
رقمي للجميع.

والعنصر الرئيسي الثاين هو منصة التعهدات لدينا ابلغة األمهية للشراكة من أجل التوصيل. ومن 
خالل هذه املنصة اإللكرتونية اجلديدة، سنستفيد من قوة الشراكة لتسريع اجلهود حثيثاً حنو 

حتقيق التوصيلية اهلادفة والشمول الرقمي على الصعيد العاملي، لتشمل اجملتمعات اليت يصعب 
توصيلها يف أقل البلدان منواً يف العامل )LDC( والبلدان النامية املطوقة ابليابسة )LLDC( والدول 

.)SIDS( اجلزرية الصغرية النامية

ويستجيب إطار العمل ومنصة التعهدات معاً بشكل مباشر للدعوة إىل تسريع العمل حول 
التنمية الرقمية يف خارطة طريق التعاون الرقمي لألمني العام لألمم املتحدة. وهي دعوة تعربِّ 

أيضاً، يف الوقت املناسب، عن العديد من "الدعوات إىل العمل" حول القضااي الرقمية اليت نراها 
يف برانمج عمل الدوحة ألقل البلدان نـمواً اليت اعتمدها مؤخرا املؤمتر اخلامس للبلدان األقل منواً 

يف 17 مارس.

 التوصيلية
 في أقل البلدان نموًا

تقرير الحالة عام 2021

يتفحص هذا التقرير األسباب اجلذرية 
للفجوة الرقمية.

 
 شاهد العرض الفيديوي.

اطلع على التقرير.

 We need to be bold,
 creative, and to put in

 place new kinds of
 hybrid partnerships

 between traditional and
 .new players
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وبعد هذا اجلزء األول من املؤمتر اخلامس للبلدان األقل منواً يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك، 
سيجمع اجلزء الثاين من شهر مارس القادم يف الدوحة قادة العامل واجملتمع املدين والقطاع اخلاص 

والشباب وغريهم. وهناك، سنضع خططاً ونقيم شراكات جديدة لتنفيذ برانمج عمل الدوحة على 
امتداد العقد التايل.

في المدى األبعد من جمع األموال

الشراكة من أجل التوصيل هي أكثر بكثري من جمرد محلة جلمع األموال. ويكن للمنظمات 
والكياانت تقدمي تعهدات فردية أو تعهدات متعددة أو تعهدات مشرتكة يف إطار أربعة أنواع 

من الفئات: املالية والسياساتية والتوعوية والرباجمية.

الفئة املالية االلتزامات والتعهدات املالية للمساعدة يف دفع البنية التحتية احليوية إىل جمتمعات 
يصعب الوصول إليها ستكون ابلتأكيد موضع ترحيب كبري. ولكن يكن للتعهدات اليت تركز 

على السياسات أن تتمتع بنفس القدر من القوة، فتحفز النمو العضوي املستدام يف األسواق من 
خالل أطر تنظيمية مالئمة لالستثمار.

الفئة التوعوية يكن أن تؤدي التعهدات اليت تزيد من الوعي ابلفوائد العديدة للتوصيل 
ابإلنرتنت إىل زايدة الطلب على اخلدمات عرب اإلنرتنت، األمر الذي ُيرتجم إىل مزيد من 

االستثمار. ويكن أن ُترتجم التعهدات الربجمية يف جماالت مثل املهارات الرقمية إىل جمموعات 
سكانية مُمكَّنة رقمياً تنعم ابملعرفة الالزمة لبناء خدمات جديدة مقنعة تليب احتياجات 

اجملتمعات احمللية.

وقد أعلن بعض قادة ائتالفنا عن تعهدات مبكرة. وإين أشكر هؤالء الشركاء يف كل من 
القطاعني العام واخلاص - مبا يف ذلك حكومة غاان ووكالة التنمية األملانية GIZ، وكذلك 

الشركتني العامليتني الرائدتني Microsoft وVodafone – إلقدامهم على تقدمي هذه االلتزامات 
القوية حنو حتقيق توصيلية عاملية هادفة.

 على أهبة االستعداد للعمل
في المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت

الوقت يدامهنا. وحنن ندعو مجيع اجلهات الفاعلة عرب النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )ICT( وما بعده للتقدم والعمل معنا لتوصيل 2,9 مليار شخص ال يزالون غري 

موصولني، ابإلضافة إىل تقدمي توصيلية هادفة ومغرّية حلياة مئات من. املاليني من األشخاص 
اآلخرين ممن حيتاجون إىل نفاذ أفضل لتغيري حياهتم. 

وابلوقوف جنباً إىل جنب مع شركائنا مجيعهم، أتطلع ألن أعرض ابعتزاز الثمار األوىل ملنصة 
التعهدات اجلديدة لدينا للشراكة من أجل التوصيل أمام العامل أبسره يف املؤمتر العاملي لتنمية 

االتصاالت )WTDC( يف شهر يونيو. ومن خالل التكاتف والعمل معاً، يكننا حقاً أن نبذل 
قصارى ما يف وسعنا وأن "نتشارك يف توصيل العامل".

تستند هذه المقالة إلى مالحظات أدلت بها السيدة دورين بوغدان-مارتن عند إطالق منصة التعهدات للشراكة 
من أجل التوصيل وإطار عمل مجاالت التركيز، كجزء من حوار عبر اإلنترنت للشراكة من أجل التوصيل بشأن مجال 

التركيز 2، االعتماد: تمكين المجتمعات، يوم 16 مارس 2022.

تعهد للشراكة 
من أجل التوصيل

سجل تعهدك ملساعدتنا على سد 
الفجوة الرقمية وحتقيق توصيلية 

عاملية هادفة.
 

وترد معلومات أوفى هنا.

ندعو جميع الجهات الفاعلة 
عرب النظام اإليكولوجي 
لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وما بعده للتقدم 
والعمل معنا لتوصيل 2,9 
مليار شخص ال يزالون غري 

موصولني. 
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الشراكة من أجل التوصيل 
الحوارات واألحداث اإللكترونية

الحدث القادم:الحوارات اإللكترونية المقبلة:

طوال العام، يستضيف االئتالف 
الرقمي للشراكة من أجل التوصيل 
مجموعة من األحداث إلشراك جميع 
أصحاب المصلحة العاملين من أجل 

تحقيق توصيلية شاملة هادفة.

تعرف على المزيد

الشراكة من أجل التوصيل مائدة 
مستديرة بشأن التنمية الرقمية

كيغالي، رواند
اقرأ المزيد

 خلق القيمة:
بناء األنظمة اإليكولوجية الرقمية

15:00-16:00 بتوقيت وسط أوروبا 

 ترسيع
 االستثامرات املحفزة

15:00-16:00 بتوقيت وسط أوروبا

7-9 يونيو 202022 أبريل 2022

11 مايو 2022
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فرصة فريدة لتطوير ُنهجًا مبتكرة 
ونماذج جديدة للتعاون من 

أجل توفير التوصيلية والحلول 
الرقمية في هذا العقد األخير من 

العمل لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة )SDG( التي اعتمدتها 

األمم المتحدة لعام 2030.

  سجل اآلن

قمة  الشباب

الشراكة من أجل التوصيل

شبكة التساء

توصيل غير الموصولين 
لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة

ITUWTDC
كيغالي 2022
6-16 يونيو 2022
كيغالي، رواندا
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واكب المستجدات //  //
// ابَق على اطالع

 مجلة أخبار
االتحاد الدولي لالتصاالت

بوابتك إلى األخبار والرؤى الرقمية
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