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معًا من أجل تحقيق 
تقييس شامل

بقلم هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

لقد أبرزت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )WTSA-20( اليت ُعقدت يف الفرتة من 1 إىل 9 
مارس 2022، الدور الرئيسي الذي تضطلع به معايري االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( يف مجيع 

اقتصاداتنا وجمتمعاتنا، فضاًل عن األمهية اجلوهرية للتعاون الدويل.

وقد استعرضنا االجتاه االسرتاتيجي لقطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت 
)ITU-T( وهيكله وأساليب عمله. واألهم من ذلك، أننا أيضاً رحبنا ابألعضاء اجلدد يف أفرقة 

قيادة قطاع تقييس االتصاالت لفرتة الدراسة املقبلة.

وميثل مؤمتٌر مبكانة اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2020، مثله مثل معايري االحتاد، 
شهادًة على القيمة الدائمة للتعاون الدويل، ويسلط الضوء على اإلسهامات اليت قدمها مجيع 

املشاركني املنخرطني فيه وعلى اجلهود اليت بذلوها.

وكان لنا شرف االستماع، من خالل خمتلف اللجان وأفرقة العمل وأكثر من 90 فريقاً خمصصاً 
مّت تشكيلها على مدى أايم املؤمتر التسعة، إىل أعضاء االحتاد املتفانني الذين خدموا لفرتة طويلة 

والذين استثمروا جهودهم بعمق يف أعمال التقييس يف االحتاد من أجل تزويد العامل مبزيد 
من التكنولوجيات.

وأود أن أشكر خصوصاً السيد بروس غراسي من كندا، رئيس الفريق االستشاري لتقييس 
االتصاالت ابالحتاد )TSAG( خالل فرتيت الدراسة السابقتني ورئيس اجلمعية العاملية لتقييس 

االتصاالت لعام 2020، وقد منحته امليدالية الذهبية لالحتاد الدويل لالتصاالت إلسهاماته 
البارزة وقيادته املتميزة.

ويف الوقت الذي منضي فيه قدماً، أدعو أسرة االحتاد وشركاءه إىل مواصلة العمل معاً لتسريع 
التحول الرقمي للجميع.

ويسلط هذا اإلصدار من جملة أخبار االحتاد الضوء على املواضيع الرئيسية اليت نوقشت يف 
اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2020، ويف الندوة العاملية للمعايري )GSS( اليت سبقتها.

كان لنا رشف االستامع 
إىل الخرباء املتفانني 

املخرضمني الذين 
ساعدونا يف استحداث 

معايري متميزة من أجل 
تزويد العامل مبزيد من 

التكنولوجيات 

هولني جاو
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هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، يقدم ميدالية ذهبية وشهادة تقدير إلى السيد بروس غراسي، رئيس الجمعية 
العالمية لتقييس االتصاالت لعام 2020، إلسهاماته في أعمال الجمعية، ورئاسته للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت في االتحاد 

)TSAG( من 2013 إلى 2021.
من اليسار إلى اليمين: بالل الجاموسي، رئيس دائرة لجان الدراسات، مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد؛ وتشيساب لي، مدير مكتب 
تقييس االتصاالت باالتحاد؛ ودورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد؛ وماريو مانيفيتش، مدير مكتب االتصاالت 

الراديوية باالتحاد.

يف الوقت الذي نختتم فيه فرتة 
الدراسة لنفتتح الفرتة القادمة، 

أود أن أغتنم هذه الفرصة ألقدم 
التحية إىل جميع الخرباء الذين 
يبثون الحياة يف أعامل التقييس 

التي يضطلع بها االتحاد. 

تشيساب يل

مدير مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد
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450
مليون جهاز

38
مليار جهاز
عدد أجهزة 

إنترنتا ألشياء
 بحلول

عام 2025

%80
للفيديو

توفر المعايير الدولية لالتحاد منصات مشتركة للنمو واالبتكار
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

%95 x500 x80

وضع المعايير

150 ألف
غيغابت في الثانية

زادت سرعات النفاذ 
بالنطاق العريض عبر 

األسالك النحاسية بمقدار 
500 مرة خالل العشرين 

عامًا الماضية بفضل 
معايير االتحاد

زادت سرعات النفاذ 
بالنطاق العريض عبر 

األلياف بمقدار 80 مرة 
على مدار العشرين عامًا 

الماضية بفضل
معايير االتحاد

نسبة الحركة الدولية 
المنقولة عبر شبكات 

األلياف الُمنشأة 
باستخدام معايير 

االتحاد

يمثل الفيديو 
أكثر من 80 في 
المائة من حركة 
اإلنترنت، بفضل 

معايير االتحاد 

عدد األجهزة 
القابلة لالرتداء 
المزمع شحنها 
في عام 2022

حركة أكبر في 
عام 2022 

مقارنًة بتاريخ 
اإلنترنت برمته



توسيع نطاق أعمالنا في 
مجال التقييس بعد جائحة 

فيروس كورونا
بقلم تشيساب لي، مدير مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد 

الدولي لالتصاالت

إن التطبيقات املبتكرة لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف جمموعة متنامية من الصناعات 
والقطاعات تستلزم معايري تقنية حمدثة ابستمرار، خمصصة الغرض أو مكّيفة لتلبية 

أحدث املتطلبات..

وسرَّعت جائحة فريوس كوروان هذا االجتاه، إذ ربطت اآلمال العاملية بشأن املستقبل ابلتحول 
الرقمي الناجح واملستدام.

هنا يف االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(، هندف إىل إاتحة الفرصة للجميع من أجل التأثري على 
كيفية تشكيل حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سريعة التطور لعاملنا وحياتنا.

التصدي لتحديات اليوم

يف ندوتنا العاملية األخرية للمعايري )GSS(، تبادل واضعو السياسات وقادة الصناعة طموحاهتم 
وشواغلهم بشأن مستقبل يتسم ابلتحول الرقمي. وحبثوا أيضاً كيف ميكن أن تدعم املعايري 

التقنية التنمية املستدامة، سواء يف جمال تغري املناخ والعمل البيئي، أو كفاءة استهالك الطاقة، 
أو الصحة، أو الشمول املايل، أو السالمة على الطرق، أو املدن واجملتمعات الذكية - مجيع 

املواضيع اليت تشكل حصة متزايدة من أعمال التقييس لالحتاد.

وأكدت الندوة أمهية املعايري الدولية يف سياق أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر )SDG( اليت 
حددهتا األمم املتحدة لعام 2030. كما أن التقييس من أجل االقتصادات واجملتمعات املستدامة 

هو حمط تركيزان يف اليوم العاملي للمعايري يف 14 أكتوبر، وهو تركيز سنحافظ عليه يف السنوات 
القادمة حىت عام 2030.

هنا يف االتحاد الدويل 
 ،)ITU( لالتصاالت

نهدف إىل إتاحة الفرصة 
للجميع من أجل التأثري 

عىل كيفية تشكيل 
حلول تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت 
رسيعة التطور لعاملنا 

وحياتنا. 

تشيساب يل

ITU News MAGAZINE No. 02, 20227 رسالة من المدير

https://www.itu.int/ar/Pages/default.aspx
https://gss.itu.int/about/
https://sdgs.un.org/goals


ابإلضافة إىل ذلك، دعم أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت يف اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 
)WTSA( لالحتاد، وهي املؤمتر الذي ينظم قطاع التقييس يف االحتاد )قطاع تقييس االتصاالت(، 
بعض التوجيهات اجلديدة البارزة، اليت تطلب من االحتاد الدويل لالتصاالت: )أ( النظر يف إنشاء 

“مرصد لتكنولوجيا اجليل اخلامس )5G(” من أجل تبادل الدروس املستفادة من انتشار الشبكات 
املتنقلة من اجليل اخلامس حول العامل؛ )ب( مساعدة البلدان اإلفريقية على اعتماد رقمي الطوارئ 

املشرتكني 911 و/أو 112 اللذين أوصى هبما االحتاد.

وساعدت روح التعاون بني أعضاء االحتاد يف اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت على التمهيد 
بشكل بناء ملؤمترات االحتاد الناِظمة األخرى، مبا يف ذلك املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
)WTDC( يف يونيو، ومؤمتر املندوبني املفوضني الذي ميثل اهليئة العليا لالحتاد يف سبتمرب 

وأكتوبر، واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية يف هناية العام القادم.

تصور المستقبل ورسم معالمه

معايري االحتاد أساسية لرؤية عامل مستدام للجيل اخلامس )5G( - تدعم فيه بيئة رقمية عالية 
األداء ومتعددة االستخدامات إنرتنت األشياء )IoT( الواسعة النطاق واألهم من ذلك أن تكون 
جديرة ابلثقة. وأصبح بناء الثقة يف هذه التكنولوجيات اجلديدة أولوية رئيسية لالحتاد قبل عام 

2020، عندما شكلت معايري االحتاد خلدمات االتصاالت املتنقلة بداية العصر العاملي 
للجيل اخلامس.

وعالوة على ذلك، يبقى التقدم العاملي املستمر يف هذا الصدد على رأس جدول أعمال االحتاد 
يف جمال التقييس اليوم. وقد أكدت التجارب العاملية النامجة عن اجلائحة على ضرورة االستمرار 

يف توصيل غري املوصولني، ومواصلة تعزيز الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، واالستثمار حبكمة وطموح يف مستقبلنا الرقمي اجلماعي.

وال بد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أن تليب احتياجات الناس بشكل هادف، وأن 
تصبح أكثر وضوحاً للمستخدمني العاديني. وحسبما أظهره العامان املاضيان، فإن األمن 

والوصول إىل املعلومات املوثوقة مها ابلتأكيد من مسائل السالمة العامة.

ويعتمد الناس يف مجيع أحناء العامل، دون أن يعرفوا ذلك ابلضرورة، على معايري االحتاد للتوصيل 
ومزاولة األعمال، والتعبري عن األفكار، وتبادل اخلربات كل يوم. ففي الواقع، جتري 95 يف 

املائة من حركة البياانت الدولية عرب شبكات األلياف البصرية القائمة وفقاً ملعايري االحتاد. 
تاحة بواسطة خوارزميات االنضغاط الفيديوي احلائزة على جائزة 

ُ
وتشكل خدمات الفيديو- امل

 ،)IEC( واليت شاركت يف تطويرها اللجنة الكهرتقنية الدولية Primetime Emmy Award
واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي )ISO(، واالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( - أكثر من 

80 يف املائة من حركة اإلنرتنت اآلن.

لقد ختطينا حدوداً جديدة يف السنوات األخرية، حيث شكلت تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت حلقة وصل بني جمموعة متزايدة من دوائر األعمال والوالايت القضائية التنظيمية، 

فاكتسب تقييس االحتاد نتيجة لذلك جمموعة من أصحاب املصلحة اجلدد. وتؤدي معايري 
االحتاد اآلن إىل تعزيز الزراعة والنقل إىل جانب قطاعات رئيسية أخرى، مما يساعدها مجيعاً 

على االستفادة من التطورات يف جمال الذكاء االصطناعي )AI( والتعلم اآليل.

قد أكدت التجارب العاملية 
الناجمة عن الجائحة عىل 

رضورة االستمرار يف توصيل 
غري املوصولني، ومواصلة 

تعزيز الثقة واألمن يف 
استخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، واالستثامر 
بحكمة وطموح يف مستقبلنا 

الرقمي الجامعي. 

يف الواقع، تجري 95 يف املائة 
من حركة البيانات الدولية عرب 

شبكات األلياف البرصية 
القامئة وفقاً ملعايري االتحاد. 
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كيف نقوم بذلك؟

متثل املعايري الدولية التزامات طوعية وأوسع مشاركة ممكنة. ويساعد احلوار الشامل على 
توضيح كيف ميكن للجميع املسامهة يف تطوير معايري مؤثرة وهتيئة الظروف لذلك.

وتساعد منصات مفتوحة من قبيل األفرقة املتخصصة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد 
على حتديد سبيل املضي ُقُدماً، يف حني تُِعّد جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد، 
اليت يقودها األعضاء املعايري الدولية اليت تتيح للجميع فرصة للمضي قدماً معاً. وجتمع األطر 
التعاونية مثل الذكاء االصطناعي من أجل الصاحل العام، ومبادرة “ متحدون من أجل املدن 
الذكية املستدامة”، واملبادرة العاملية للشمول املايل، واملبادرة العاملية للعملة الرقمية، ومبادرة 

الذكاء االصطناعي اجلديدة للسالمة على الطرق، وجهات نظر متعددة بشأن التحدايت العاملية 
الراهنة املتعلقة ابلصناعة والسياسات العامة.

وهبذا النهج الشامل، ميكننا حتديد اجملاالت اليت تشتد فيها احلاجة إىل اختصاصاتنا وابلتايل زايدة 
أتثري خربتنا اجلماعية إىل أقصى حد.

إنين فخور برؤية الدعم الشامل الذي تقدمه معايري االحتاد لشبكات اجليل اخلامس وشبكات 
2030 وإنرتنت األشياء وبناء الثقة. لقد تشرفت برائسة قطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد 

عندما استحوذ الذكاء االصطناعي على اخليال يف مجيع أحناء العامل - إذ أصبح رمزاً لآلمال 
واملخاوف بشأن مستقبل التكنولوجيات املتقدمة لدينا - يف حني عقد االحتاد شراكات واسعة 

ومتنامية لضمان إثبات قوة الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام.

إننا نرحب بك لالنضمام إلينا، إذا مل تكن قد قمت بذلك بعد.

المعايير المستدامة المطلوبة

تستمر التطورات اجلارية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إاتحة إمكانيات جديدة 
للمضي قدماً. وجيب أن تفي معايري االحتاد أبحدث املتطلبات على النطاق العاملي. لذلك، 

سيتواصل النمو يف الطلب العاملي على أعمال التقييس.

وفيما نتطلع إىل عام 2030، سنحتاج إىل خربات متنوعة بشكٍل متزايد لفهم اآلاثر الكاملة 
لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة يف خمتلف القطاعات.

وأود أن أعرب عن أعمق امتناين ألعضاء االحتاد لتفانيهم، وال سيما على تصميمهم خالل 
العامني املاضيني على التصدي للتحدايت النامجة عن اجلائحة. فقد استمر عملنا يف جمال 

التقييس عرب اإلنرتنت، ورحبنا أبعضاء وشركاء جدد، وواصلنا بناء التوافق يف اآلراء.

وال ميكننا حتقيق ذلك إال معاً، على طريقة االحتاد الدويل لالتصاالت، الذي ُيستمع فيه إىل كل 
اآلراء وحُتدَّد كل خطوة إىل األمام بصورة شاملة.

األفرقة المتخصصة لقطاع 
تقييس االتصاالت باالتحاد

تعزز األفرقة املتخصصة برانمج عمل 
جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت 
ابالحتاد من خالل توفري بيئة عمل بديلة 

لإلعداد السريع للمواصفات يف 
اجملاالت املختارة.

احتادات منصات اختبار االتصاالت  	
املتنقلة الدولية-2020 وما بعدها

الذكاء االصطناعي )AI( وإنرتنت  	
األشياء )IoT( للزراعة الرقمية

الذكاء االصطناعي من أجل إدارة  	
الكوارث الطبيعية

الشبكات املستقلة 	

الذكاء االصطناعي ألغراض القيادة  	
املستقلة واملساعدة

الكفاءة البيئية للذكاء االصطناعي  	
والتقنيات الناشئة األخرى

الذكاء االصطناعي من  	
أجل الصحة

الوسائط املتعددة للمركبات 	
انظر جميع األفرقة المتخصصة.
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شبكات أسرع وأكثر ذكاًء
شبكة النقل الحضرية

تتضمن معايير النقل للجيل الخامس التي وضعها االتحاد تكنولوجيا جديدة تعمل على تحسين شبكات النقل الحضرية 
- أو شبكات االتصاالت األساسية الكبيرة - لدعم شبكات الجيل الخامس باإلثرنت من صنف المشغل. وتستهدف 
التكنولوجيا الجديدة نقل حركة االتصاالت من شبكات نفاذ راديوي مركزية أو موزعة، مما يوفر النطاق الكامل من 

العمليات واإلدارة والقدرات اإلدارية التي تتطلبها شركات التشغيل.

الشبكات الموجهة بالبرمجيات 

سة من أجل الشبكات الموجهة بالبرمجيات )SDN( للتحكم في شبكات النقل تسلساًل هرميًا  تصف المعمارية المقيَّ
لوحدات التحكم في الشبكات الموجهة بالبرمجيات، إذ تؤدي دورًا رئيسيًا في دعم شبكات النقل لتقسيم شبكات 

الجيل الخامس إلى ”شرائح” متخصصة لتلبية متطلبات تطبيقات محددة. 

Gbit/s 50 األلياف إلى المنزل بسرعة تصل إلى

تنفذ ماليين المنازل والشركات إلى الشبكات العالمية من خالل تكنولوجيات شبكات بصرية منفعلة فعالة من حيث 
التكلفة وضع االتحاد المعايير الخاصة بها. وسيوفر الجيل التالي، المعروف باسم ”الشبكات البصرية المنفعلة العالية 

.Gbit/s 10 لكل طول الموجة بعد أن كانت Gbit/s 50 السرعة”، سرعة تصل إلى

Gbit/s 8 يصل إلى MGfast

يمثل معيار االتحاد MGfast أحدث قفزة إلى األمام في النفاذ إلى النطاق العريض عبر أسالك الهاتف والكبالت 
المتحدة المحور. وتكنولوجيا النفاذ الجديدة تسمح باإلرسال بمعدل بتات يصل إلى Gbit/s 8 بأسلوب اإلرسال كامل 

االزدواج ويصل إلى Gbit/s 4 بأسلوب اإلرسال المزدوج بتقسيم زمني. 

شبكات الكبالت المميزة 

يتيح أحد معايير االتحاد إطارًا لمنصات الشبكات الكبلية المميزة بمساعدة الذكاء االصطناعي القائم على الحوسبة 
السحابية. وشبكات الكبالت قادرة منذ فترة طويلة على دعم النطاق العريض التفاعلي، مع أنها مصممة أصاًل لبث 

تلفزيونية وصوتية.  برامج 
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إعادة اكتشاف النفاذ
WiFi تكمل LiFi

معيار االتحاد بشأن اتصاالت الضوء المرئي داخل المبنى، المعروفة أيضًا باسم ”LiFi”، هو أول معيار في العالم 
لالتصاالت الالسلكية العالية السرعة باستخدام الضوء بداًل من إشارات الراديو. وتقدم LiFi سمات جذابة فيما يتعلق 

بكمون الخدمة وأمنها وجودتها، وستخفف أيضًا العبء على طيف الترددات الراديوية الذي يزداد ازدحامًا.

األلياف للجميع 

الكبل البصري الخفيف الوزن والمصنوع وفقًا لمعايير االتحاد قابل للنشر بأقل تكلفة وتأثير بيئي. ويمكن نشر هذا 
الحل ”للتركيب الذاتي” المنخفض التكلفة باستخدام أدوات يومية، مما يمنح البلدان النامية الثقة الالزمة للنظر في 

نشر الشبكات البصرية في أبعد المناطق النائية في العالم، بما في ذلك جبل إيفرست.

االستفادة القصوى من شبكات 
)5G( الجيل الخامس

التعلم اآللي المتصل بشبكات الجيل الخامس وما بعدها 

تقدم معايير االتحاد الدولي لالتصاالت الدولي لالتصاالت )ITU( مجموعة أدوات لدمج قدرات التعلم اآللي )ML( في 
شبكات الجيل الخامس والشبكات المستقبلية فيما يستمر تطور قدرات التعلم اآللي والشبكات. وتتناول مجموعة 

األدوات المعمارية، وتقييم مستوى الذكاء، ومعالجة البيانات، وجودة الخدمة، واستيعاب سوق التعلم اآللي. كما 
أنها تتيح دعمًا رئيسيًا للمتنافسين في مسابقة االتحاد بشأن الذكاء االصطناعي/التعلم اآللي في تكنولوجيا الجيل 

الخامس. 

)5G( تنسيق شبكات الجيل الخامس

المرونة من طرف إلى طرف هي إحدى السمات المميزة لشبكات الجيل الخامس )5G(، بدعم من معايير االتحاد في 
مواضيع مثل إضفاء الطابع البرمجي على الشبكات والقدرة المرتبطة بها على تكوين شرائح شبكية متخصصة للغاية، 

.)AI( بما في ذلك التقسيم بدعم من الذكاء االصطناعي
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األولويات األساسية الثماني

يعرتف القادة الرقميون ابملعايري التقنية اليت ُوضعت من خالل التعاون املستمر واملتأين، ابعتبارها 
أسساً رئيسية لتسخري التكنولوجيات الناشئة لصاحل اجلميع على هذا الكوكب.

ودعت الندوة العاملية للمعايري لعام GSS-20( 2020(، اليت عقدها االحتاد الدويل لالتصاالت 
)ITU( يف 28 فرباير، إىل وضع معايري تقنية لدعم التقدم حنو حتقيق األهداف االجتماعية 

واالقتصادية والبيئية العاملية.

وقالت نيل ليوسك، رئيسة الندوة العاملية للمعايري لعام 2020 وسفرية إستونيا فوق العادة 
للشؤون الرقمية: “تقدم التكنولوجيات الرقمية فرصاً ولكنها تنطوي على خماطر أيضاً، مبا يف 

ذلك املخاطر اليت يتعرض هلا النظام الدويل - الرازح حتت ضغوط وال ميكننا ضمان حسن 
سريه إال من خالل العمل معًا”.

وقدمت الندوة العاملية للمعايري لعام 2020 - اليت أتخر عقدها عامني بسبب جائحة فريوس 
كوروان )COVID-19( - استنتاجاهتا إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )WTSA(، اليت 

عقدت يف الفرتة من 1 إىل 9 مارس يف جنيف، سويسرا. وكانت الندوة مفتوحة للجميع، مع 
إمكانية املشاركة عن بُعد واملشاركة احلضورية. واستعرضت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 

االجتاه االسرتاتيجي لعمل االحتاد بشأن املعايري من أجل تلبية االحتياجات الناشئة 
للمجتمع والصناعة.

 تقدم التقنيات الرقمية فرصاً 
فرصاً ولكنها تنطوي عىل 
مخاطر أيضاً، مبا يف ذلك 

املخاطر التي يتعرض لها النظام 
الدويل - الرازح تحت ضغوط 

وال ميكننا ضامن حسن سريه إال 
من خالل العمل معاً. 

نيل ليوسك

رئيسة الندوة العاملية للمعايري لعام 
2020، سفرية إستونيا فوق العادة 

للشؤون الرقمية
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كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون في خدمة التنمية المستدامة

شددت الندوة اليت استغرقت يوماً واحداً على مثاين أولوايت رئيسية جملتمع التقييس العاملي:

التعاون بشأن املعايري من أجل حتقيق التحول الرقمي املستدام
ينبغي لرواد مطوري املعايري الدولية يف العامل - االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(، واملنظمة 

الدولية لتوحيد املقاييس )ISO(، واللجنة الكهرتقنية الدولية )IEC( - إىل جانب الكثري من 
اهليئات األخرى املعنية ابملعايري، مواصلة التعاون من أجل تسهيل التحول الرقمي وسد الفجوات 

التقييسية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية. 

إطالق اإلمكاانت الكاملة للتحول الرقمي من أجل حتقيق التنمية املستدامة

ستحتاج البلدان والشركات إىل توجيهات واضحة يف جمايل التكنولوجيا والرقمنة بغية املشاركة 
يف إجراءات فّعالة يف جمال العمل املناخي، وخفض انبعااثهتا مبا يتماشى مع ميثاق غالسكو 

للمناخ واتفاق ابريس، إضافة إىل أهداف التنمية املستدامة )SDG( اليت حددهتا األمم املتحدة 
لعام 2030.

ويف هذا اإلطار، دعت استنتاجات الندوة االحتاد الدويل لالتصاالت، واملنظمة الدولية لتوحيد 
املقاييس )ISO( واللجنة الكهرتقنية الدولية )IEC( إىل املسامهة بنشاط يف التحول العاملي 

للطاقة، وتوفري مسار للتخلص من الكربون يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ودعم 
املبادرات الرامية إىل إزالة االنبعااثت متاماً حبلول عام 2050، ووضع معايري واضحة لقياس 

التقدم احملرز بشأن التزامات الوصول ابالنبعااثت إىل مستوى الصفر. 

تعزيز االبتكار يف شىت القطاعات من أجل مدن وجمتمعات موجهة حنو الناس
تقدم مبادرة “متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة” )U4SSC(، وهي مبادرة جارية 

ينسقها االحتاد الدويل لالتصاالت واللجنة االقتصادية ألورواب التابعة لألمم املتحدة ومركز األمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية بدعم من 14 جهة شريكة أخرى لألمم املتحدة، إرشادات من 

اخلرباء فيما يتعلق ابلتحول الرقمي على مستوى املدن وحتفز التعاون الذي أدى إىل اعتماد أكثر 
من 150 مدينة مؤشرات األداء الرئيسية ملبادرة “متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة” على 

أساس معايري االحتاد الدويل لالتصاالت )اقرأ دراسة احلالة بشأن مدينة دايغو الذكية يف 
مجهورية كوراي(.

جعل التحول الرقمي اجلاري يف العامل مستدامًا
سيساعد التقييس التقين الذي يعزز االستدامة والدائرية والقدرة على الصمود يف تسريع 

االنتقال إىل اقتصاد دائري صفري االنبعااثت، يتسم بكفاءة استخدام الطاقة، وخاٍل من املخلفات.

مؤشرات األداء الرئيسية 
للمدن الذكية المستدامة

تعد مؤشرات األداء الرئيسية ملبادرة 
“متحدون من أجل مدن ذكية 

مستدامة” )U4SSC( أداة حيوية 
للمدن اليت تود حتقيق أهداف التنمية 
املستدامة لألمم املتحدة. وهي تدعم 

املدن واجملتمعات يف مجيع أحناء العامل يف 
تقييم مستوى ذكائها واستدامتها.

اعرف المزيد.

استعرض أعضاء االتحاد في 
الجمعية العالمية لتقييس 
االتصاالت )WTSA( في 

مناقشاتهم االتجاه 
االستراتيجي لعمل االتحاد 

في مجال المعايير لتلبية 
االحتياجات الناشئة 

للصناعة والمجتمعات.
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تعزيز الذكاء االصطناعي من أجل السالمة على الطرق
تؤدي التوصيلية دوراً حامساً ومهماً يف إاتحة القيادة أبنظمة مساِعدة والقيادة املؤمتتة 

وضمان سالمة اجلميع على الطرق.

االستفادة من تكنولوجيات الصحة الرقمية من أجل النفاذ املنصف إىل خدمات 
الرعاية الصحية

ميكن أن حُتدث األنظمة الصحية الرقمية حتواًل جوهرايً يف خدمات الرعاية الصحية املقدمة إىل 
املسنني والفقراء وسكان اجملتمعات الريفية، وتقوية املرضى، ومتّكني مقدمي خدمات الرعاية 
الصحية من حتسني مستوى الرعاية والعالج املقدم إىل اجلميع، خاصًة أثناء حاالت الطوارئ 

الصحية العاملية.

تعزيز الشمول املايل للجميع
ميكن أن تساعد املعايري التقنية على ختفيض تكاليف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

وتعزيز قدرة البنية التحتية الرقمية على الصمود، ودعم مستوايت أمن مرتفعة للمعامالت املالية، 
مبا يتماشى مع املبادرة العاملية للشمول املايل )FIGI( اليت أطلقها االحتاد الدويل لالتصاالت 

والبنك الدويل واللجنة املعنية ابملدفوعات والبىن التحتية للسوق )CPMI(، وبدعم من مؤسسة 
.Bill and Melinda Gates

تعزيز املعايري للتغلب على التحدايت، وتعظيم الفرص، وتسريع التحول الرقمي، 
وحتقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة

تواجه البلدان النامية حتدايت يف تنفيذ املعايري واألطر لتسريع التحول الرقمي- وهو أحد القيود 
اليت يعاجلها أحد برامج االحتاد الدويل لالتصاالت بعنوان سد الفجوة التقييسية.

مواصلة التعاون التقني

تبادل املشاركون يف الندوة األخرية اآلراء حول أولوايت قطاع التقييس يف االحتاد املعروف 
ابسم “قطاع تقييس االتصاالت”، خالل فرتة الدراسة القادمة 2024-2022.

وُعقدت االجتماعات السابقة للندوة العاملية للمعايري يف جوهانسربغ، جنوب إفريقيا، يف 
عام 2008؛ ويف ديب، اإلمارات العربية املتحدة، عام 2012؛ ويف احلمامات، تونس، يف 

عام 2016 - فكان كل اجتماع منها متهيداً للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت ويساعد على 
توجيه أعمال التقييس اجلارية اليت يضطلع هبا االحتاد.

وأكدت السفرية ليوسك، وهي أول امرأة تتوىل رائسة الندوة العاملية للمعايري، على ضرورة 
التشديد دائماً على التقييس التقين. وقالت: “دعوان نواصل رسم مستقبل أكثر حرية واستدامة 

ومشواًل وسالمًا”.

الشمول المالي الرقمي

تسلط طبعة جملة أخبار االحتاد لعام 
2021 الضوء على عمل املبادرة العاملية 

.)FIGI( للشمول املايل
قم بتنزيل نسختك.

النـدوة العـالميــة 
)GSS( للمعـايير

أتلفت الندوة من سبع جلسات 
ُخصِّصت ملوضوع “املعايري الدولية 

لتيسري التحول الرقمي وحتقيق أهداف 
التنمية املستدامة” وحفل أقامته مبادرة 

“متحدون من أجل مدن ذكية 
مستدامة” )U4SSC( مع ممثلي 

املدن املشارك.
المزيد من المعلومات عن الندوة 

العالمية للمعايير.
قم بتنزيل استنتاجات الندوة 

العالمية للمعايير.
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مقابالت بالفيديو
أجرينا مقابالت مع عدد من قادة الفكر من القطاعني اخلاص والعام على هامش 

 فعاليات الندوة العاملية للمعايري.
وهذا ما قاله بعضهم عن املعايري الدولية لتمكني التحول الرقمي وحتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة.

شاهد جميع مقابالت 
الفيديو المتعلقة 

بالندوة العالمية للمعايير

 �Video

إذا مل نحسن حصول الجميع عىل التوصيلية، 
فلن نتمكن من تقديم الخدمات. 

السيدة كومبودزو فويف سايلنس إنتشافيني 
وزيرة االتصاالت والتكنولوجيا الرقمية، جمهورية جنوب إفريقيا

 �Video

فيليب توزولينو
)Orange( نائب أول للرئيس، أورانج

تعتمد كفاءة الشبكة ملشغل اليوم عىل التزام قوي 
بالوصول باالنبعاثات إىل مستوى الصفر. 

 �Video

التحول الرقمي هو فرصة رئيسية لجميع 
البلدان النامية. وبصفة خاصة، لدى األرجنتني 

قطاع صناعي قادر عىل زيادة إنتاجيته. 

مارتني أوملوس
وكيل وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، األرجنتني

 �Video

باربرا كومل
نائبة الرئيس، البنك املركزي النمساوي

إىل جانب الحفاظ عىل االستقرار النقدي، وكذلك 
استقرار األسعار، بوجود الرقمنة يتعني علينا، 

نحن املصارف املركزية، أن نقوم بالكثري. 
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تدعم معايير االتحاد الدولي لالتصاالت التحول الرقمي
في مجموعة واسعة من القطاعات

إتاحة تطبيقات وخدمات
الجيل التالي

المدن
الذكيــة

الصحة
الرقمية

الخدمات
المالية الرقمية

الشبكة
الذكيـة

الزراعة الرقميةالتنقل الذكي إدارة الكوارث



قدرة األنظمة على الصمود 
مكافحة التزييف والسرقة 

يمكن أن تضعف أجهزة التكنولوجيات الرقمية المزيفة قيمة العالمة التجارية للشركات، وتتسبب في فقدان 
الحكومات للعائدات الضريبية، وتشكل حتى مخاطر على صحة المستعملين وسالمتهم. وتتيح معايير االتحاد الدولي 

لالتصاالت أطرًا لمكافحة تزييف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستعمال األجهزة المتنقلة المسروقة. 

تعاون مختبرات االختبار 

تعمل المختبرات المخصصة الختبار تكنولوجيات جديدة على زيادة عائداتها الجماعية من االستثمارات في معدات 
االختبار المتخصصة بدعم من معيار لالتحاد يحدد السطوح البينية المفتوحة لبرمجة التطبيقات )API( من أجل اتحادات 

منصات االختبار القابلة للتشغيل البيني. ويحدد المعيار نموذجًا مرجعيًا عامًا لمثل هذه االتحادات ويصف العناصر 
األساسية لهذا النموذج.

االستعدادات للطقس القاسي 

يجب أن تكون معماريات الشبكة قادرة على مواجهة الخسارة المفاجئة لموارد الشبكة، حسبما قد يحدث في عاصفة 
شديدة أو غير ذلك من أحداث الطقس القاسي. وتحدد معايير االتحاد المعماريات الداعمة لقدرة هذه الشبكات على 

الصمود، ووسائل إلعادة توصيل األلياف المتبقية من كبالت األلياف البصرية المقطوعة، وتهيئة مركبات اتصاالت في 
حاالت الطوارئ قادرة على المسارعة إلى أماكن تعطل الشبكة لتعويض خسائر السعة.

)OTT( التوجيهات االقتصادية والسياساتية بشأن الخدمات المتاحة بحرية على اإلنترنت

تحدد معايير االتحاد بشأن القضايا االقتصادية والسياساتية إطار تعاون بشأن التطبيقات المتاحة بحرية على اإلنترنت 
)OTT(، وتهيئة بيئة تمكينية إلبرام ترتيبات تجارية طوعية بين مشغلي شبكات االتصاالت وموردي الخدمات المتاحة 

بحرية على اإلنترنت )OTT(، وآليات إنصاف العمالء وحماية المستهلكين فيما يتعلق بالخدمات المتاحة بحرية على 
.)OTT( اإلنترنت
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الصور تتحدث بما يقابل ألف كلمة
Primetime Emmy أجهزة الكودك الفيديوية الحائزة على جائزة

من شأن أحدث معيار في سلسلة خوارزميات الضغط الفيديوي المشتركة بين اللجنة الكهرتقنية الدولية والمنظمة 
الدولية للتوحيد القياسي واالتحاد الدولي لالتصاالت، ”التشفير الفيديوي متعدد االستخدامات”، أن يوسع نطاق الخيارات 
التقنية المتاحة لدعم الفيديو، إضافة إلى ما يقدمه ”التشفير الفيديوي العالي الكفاءة” و”التشفير الفيديوي المتقدم” 

.Primetime Emmy الحائزان على جائزة

IEC )اللجنة الكهرتقنية الدولية(
ISO )المنظمة الدولية للتوحيد القياسي(

ITU )االتحاد الدولي لالتصاالت(

معيار JPEG ينال جائزة إيمي بعد وقت طويل من االنتظار 

م فريق المهندسين المسؤولين عن النسخة  يتبادل الناس أكثر من 10 مليارات صورة من معيار JPEG كل يوم. وُكرِّ
األولى من نسق JPEG فريق الخبراء المشترك المعني بالصور الفوتوغرافية  بنيل جائزة إيمي، بعد مرور 27 عامًا على 

إصدار المعيار ألول مرة، تكريمًا لمساهمتهم البارزة في تشفير الصور.
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وضع حد للتحيز: أسباب أهمية 
المساواة بين الجنسين في 

وضع المعايير
بقلم أنجانا سوسارال، أستاذة الذكاء االصطناعي المسؤول، 

جامعة والية ميتشيغان

قد يكون قراء هذا املقال على دراية مبصطلح الفجوة الرقمية: الفجوة بني أولئك الذين يُتاح 
هلم الوصول إىل احلاسوب واإلنرتنت، وأولئك الذين ال يُتاح هلم ذلك. اليوم، مبا أن 

اخلوارزميات أصبح هلا أثر يف معظم مناحي حياتنا تقريباً، يلزمنا حتويل انتباهنا إىل الفجوة 
اخلوارزمية اجلديدة.

لقد أصبح الذكاء االصطناعي، املدعوم خبوارزميات يزيد تطورها يوما يعد يوم، مكوانً رئيسياً 
ضمن التحول الرقمي املتسارع يف العامل. فهذا الذكاء االصطناعي يستطيع معاجلة املشكالت 

القائمة بطرق جديدة. ويتيح جمموعة متنوعة من التكنولوجيات الرقمية اجلديدة والناشئة.

ويف الوقت ذاته، حتدد أوجه التحيز املصاحبة للذكاء االصطناعي يف الوقت الراهن، لألسف، 
معامل العامل يف املستقبل بطريقة ميكن أن تفاقم أوجه عدم املساواة بني اجلنسني القائمة منذ زمن 
بعيد. وذلك ألن االفرتاضات والتحيزات الكامنة وراء أي خوارزميات تنبؤية تستند ابلكامل 

إىل البياانت املدخلة يف املراحل األولية.

مبا أن الخوارزميات أصبح لها 
أثر يف معظم مناحي حياتنا 

تقريبا، يلزمنا تحويل انتباهنا 
إىل الفجوة الخوارزمية 

الجديدة. 

أنجانا سوسارال
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قد يستخدم الرجال والنساء التكنولوجيات بطرق خمتلفة. إال أننا نفتقر إىل البياانت املصنفة 
حسب نوع اجلنس حول استخدام التكنولوجيا يف احلياة الواقعية إلثبات ذلك. وغالباً ما تؤدي 

“صحراء البياانت” الناجتة إىل استبعاد إحصاءات النساء ومعلوماهتن ووجهات نظرهن من 
جمموعات البياانت اليت تدعم عملية صنع القرار ابستخدام اخلوارزميات.

فوسط كل هذا الضجيج حول تكنولوجيات امليتافريس وWeb 3.0 وسالسل الكتل والعمالت 
الرقمية واملدن الذكية، تظل هذه التكنولوجيات مفعمة بصحارى البياانت اليت ال أتخذ النساء 

يف االعتبار، مع احتمالية جتاهل سياق مشاركة النساء يف جمموعة واسعة من 
األنشطة االقتصادية.

وعالوًة على ذلك، مع غزو أمتتة الذكاء االصطناعي ألدوار خدمة العمالء اليت تشغلها النساء 
عادًة، ميكننا أيضاً أن نرى فجوات أعمق يف األجور بني اجلنسني يف عصر الذكاء االصطناعي.

تعزيز المساواة

من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف العمل، البد أن يركز صانعو القرار على اجملاالت 
الرئيسية اليت تشمل العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات اليت يسيطر عليها الرجال بشكل 

مفرط والبدء بوعي يف ترقية النساء ليشغلن أدوار ال يسهل أمتتتها.

وعندما يتعلق األمر بضمان اإلنصاف يف اخلوارزميات التنبؤية، حتتاج الصناعة إىل معايري تقنية 
دولية حمدثة تراعي الفوارق بني اجلنسني ألغراض املساعدة يف تعزيز مشول اجلميع.

ووفًقا لتقرير عن الذكاء االصطناعي من منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
)اليونسكو(، فإن ترسيخ جمموعات متنوعة هي إحدى الطرق لبناء الذكاء االصطناعي بطريقة 

جديرة ابلثقة. وهناك مهمة منوطة أيضاً ابهليئات اليت تضع املعايري وهي فهم “األضرار 
اخلوارزمية”. فال ميكننا ختفيف األضرار الفردية واجملتمعية للذكاء االصطناعي إال من خالل 

معرفة الطرق اليت يعمق هبا أوجه التحيز.

وقد ُوجد أن خوارزميات اإلقراض العقاري، على سبيل املثال، متنح أقل من نصف احلدود 
االئتمانية املتاحة عندما تكون النساء طالبات القرض، مقارنة ابلرجال طاليب القرض رغم أهنم 
يتساوون يف الدخل ويف العناوين السكنية. وابملثل، أثر التمييز يف التأمني أو السكن سلباً على 
فرص النساء يف احلصول على االئتمان والقروض، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل أن بياانت 

الذكاء االصطناعي اآللية مل تصحح التحيز القائم على نوع اجلنس.

وبينما قد جتد الشركات أن الذكاء االصطناعي فعال يف معاجلة القروض العقارية، فإننا حباجة 
إىل التأكد من أن اخلوارزميات اليت تستخدمها ال تضع أعباء ال لزوم هلا على جمموعات معينة 

من األفراد، مبا يف ذلك النساء.

قد يستخدم الرجال والنساء 
بطرق  التكنولوجيات 

مختلفة. 

عندما يتعلق األمر بضامن 
اإلنصاف يف الخوارزميات 

التنبؤية، تحتاج الصناعة إىل 
معايري تقنية دولية محدثة 

تراعي الفوارق بني الجنسني 
ألغراض املساعدة يف تعزيز 

شمول الجميع. 
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الذكاء االصطناعي الذي يشمل الجميع

يتعني على مطلقي مبادرة “الذكاء االصطناعي املراعي للمساواة بني اجلنسني” فهم األضرار 
اخلوارزمية احملتملة والبد هلم من تصحيحها كي ال تكون هلا عواقب حتيزية أو متييزية. وجيب 

أن يشمل ذلك ممارسات تطوير الذكاء االصطناعي الشامل لكال اجلنسني والتدقيق يف 
اخلوارزميات ابستخدام عدسة تراعي املساواة بني اجلنسني. وجيب على هيئات وضع املعايري أن 
تضع معايري لشمول اجلنسني، جيب أن تطبقها احلكومات والشركات بعد ذلك لضمان التنمية 

االقتصادية املستدامة.

وابستحضار الصورة يف جمملها، فمن شأن املساواة بني اجلنسني أن يعزز حتقيق خمتلف أهداف 
التنمية املستدامة لألمم املتحدة. فعدم تلبية اهلدف 5 من أهداف التنمية املستدامة، الذي يتعلق 

بتحقيق املساواة للمرأة، يعين أننا ال حمالة لن حنقق األهداف األخرى.

ولوضع حد للتحيز الذي حيول دون حتقيق املساواة للمرأة يف جمال التقييس ويف عصر الذكاء 
االصطناعي خصوصاً، جيب على النساء والرجال العمل معاً من أجل بناء ذكاء اصطناعي 
مسؤول. وهذا يعين ضمان أن يركز الذكاء االصطناعي بشكل أساس على اإلنسان، وأن 

يكون شاماًل للجميع، وأن يستند إىل معايري تتصدى للتحيز.

وهذه هي الرسالة اليت وجهُتها أثناء فعالية فريق اخلرباء املعين ابملرأة )WISE( يف جمال التقييس 
يوم 8 مارس مبناسبة اليوم العاملي للمرأة، يف إطار اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت اليت نظمها 

.)ITU( االحتاد الدويل لالتصاالت

وكان من دواعي سروري االنضمام إىل الشبكة الدولية ملناصري املساواة بني اجلنسني واألمني 
العام لالحتاد هولني جاو، ابإلضافة إىل ممثلني من أسرتاليا والكامريون وتونس والوالايت 

املتحدة، ملناقشة تطوير املعايري التقنية العاملية، والذكاء االصطناعي بصورة عامة، من خالل 
منظور املساواة بني اجلنسني.

وعقب هذه املناقشات، كلي ثقة من قدرتنا على بناء ذكاء اصطناعي يستخدم بياانت شاملة 
للجميع، يكمله حتكم ورقابة من البشر، إىل جانب وضع معايري لشمول اجلنسني لضمان تطبيق 

تلك اخلوارزميات بشكل منصف.

تكلفة تهميش المرأة في 
مجال التقييس

وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة 
شبكة الويب العاملية، ميكن أن يرتتب 

على عدم ضمان الوصول املتكافئ 
لإلنرتنت عواقب اقتصادية وخيمة، 

إضافة إىل التحدايت االجتماعية 
واالقتصادية املتعددة اليت تواجهها 

ابلفعل أقل البلدان منواً.
اطلع على المقال كاماًل.

شاهد البث الشبكي الكامل لفعالية فريق 
الخبراء المعني بالمرأة في مجال التقييس.

لوضع حد للتحيز الذي يحول 
دون تحقيق املساواة للمرأة 
يف مجال التقييس ويف عرص 
الذكاء االصطناعي خصوصاً، 
يجب عىل النساء والرجال 

العمل معاً من أجل بناء ذكاء 
اصطناعي مسؤول. 
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وجهات نظر عالمية 
تبادل التحديثات التشغيلية 

يخصص االتحاد الدولي لالتصاالت )ITU( أكثر من 20 نوعًا من موارد الترقيم الدولية )INR(، إما بشكل مباشر أو 
غير مباشر. وتشكل النشرة التشغيلية لالتحاد الدولي لالتصاالت وسيلة دولية لتبادل المعلومات األساسية بشأن 

التغييرات في شبكات وخدمات االتصاالت، بما في ذلك الرموز واألرقام، والخدمات البحرية وانضمام مشغلين جدد. 
وتصدر النشرة كل أسبوعين مجانًا باللغات الرسمية الست لالتحاد. 

عالم واحد وبطاقة SIM عالمية واحدة

 )M2M( وتطبيقات االتصاالت من آلة إلى آلة )IoT( يحفز الطلب على التوصيلية العالمية لتطبيقات إنترنت األشياء
على زيادة الطلبات المقدمة للحصول على ”المديات العالمية للهوية الدولية للمشترك في االتصاالت المتنقلة 

)IMSI(” التي يوزعها االتحاد الدولي لالتصاالت. وهذه المديات العالمية للهوية الدولية للمشترك في االتصاالت 
المتنقلة – التي ُيستدل عليها بالرمز القطري المشتَرك لالتصاالت المتنقلة ”901”، وهو رمز ال يرتبط بأي بلد معين- 

تتيح توصيلية عابرة للحدود ال تقتصر على شبكة معينة بسعر موحد من خالل”بطاقات SIM العالمية”، أو هويات 
للمشتركين في االتصاالت المتنقلة صالحة في جميع أنحاء العالم.
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األنظمة الرقمية تدعم 
تحقيق رعاية صحية عادلة

كان النفاذ إىل خدمات الرعاية الصحية ميثل دائماً حتدايً ابلنسبة لكبار السن أو للفقراء 
أو لألشخاص يف اجملتمعات الريفية. وتعد أنظمة الصحة الرقمية بتحويل هذا األمر، مما جيعل 

التشخيصات الطبية واملشورة متاحًة بسهولة يف كل مكان.

ويف أفضل الظروف، ساعدت املنصات الصحية اجلديدة ابلفعل على متكني املرضى، وتسهيل 
اإلغاثة لألشخاص الضعفاء أو املنكوبني، ومكنت مقدمي الرعاية الصحية من تقدمي رعاية 

وعالج أفضل، ال سيما أثناء حاالت الطوارئ الصحية العاملية.

ومع ذلك، تعتمد أنظمة الصحة الرقمية على بنية حتتية قوية - وهو مطلب أساسي ميكن أن 
جيعل النفاذ العادل بعيد املنال، وفقاً ملا ذكرت وزيرة االتصاالت والتكنولوجيا الرقمية يف 

جنوب إفريقيا، كومبودزو فويف سايلنس إنتشافيين.

وقالت يف كلمتها الرئيسية يف الندوة العاملية للمعايري: “مع تشجيع إاتحة عدد كبري من 
اخلدمات األساسية على اإلنرتنت يف الوقت احلايل، يتعرض األشخاص الذين ال يتمتعون ابلنفاذ 

إىل اإلنرتنت عريضة النطاق خلطر حقيقي يتمثل يف جعلهم أكثر ختلفاً عن الركب.”

مع تشجيع إتاحة عدد كبري 
من الخدمات األساسية عىل 

اإلنرتنت يف الوقت الحايل، 
يتعرض األشخاص الذين ال 

يتمتعون بالنفاذ إىل اإلنرتنت 
عريضة النطاق لخطر حقيقي 

يتمثل يف جعلهم أكرث تخلفاً 
عن الركب. 

كومبودزو فويف سايلنس إنتشافيني

وزيرة االتصاالت والتكنولوجيا 
الرقميةجنوب إفريقيا
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حواجز أمام اعتماد الصحة الرقمية

على الرغم من وجود البنية التحتية، فإنه ال تزال هناك حتدايت بشأن توفري اخلدمات الصحية 
الرقمية للجميع.

وقالت بيرتا ويلسون، كبرية املستشارين يف حتالف الصحة الشخصية املوصولة “إذا أردان أن 
يستخدم األشخاص خدمات الصحة الرقمية وأن يشعروا ابلثقة عند استخدامها، سواء كانوا 
صغاراً أو كباراً، فنحن حباجة إىل بناء الثقة يف اخلدمات.” واستطردت قائلًة: “حنتاج إىل أن 
يشعر الناس أن بياانهتم آمنة، وأن خصوصيتهم ستحرتم، وأن يكون مستوى اخلدمات املقدمة 

رقمياً جيداً ليضاهي ... مستوى اخلدمات املقدمة وجهاً لوجه.”

وقد حددت ثالثة حواجز مرتابطة أمام الصحة الرقمية لكبار السن على وجه اخلصوص:

الثقة: الشعور ابإلملام واملوثوقية، وهو شعور يتعني اكتسابه ورعايته وتعزيزه ابستمرار.

حمو األمية الرقمية: حيتاج املرضى ومقدمو الرعاية الصحية إىل بناء حمو األمية الرقمية 
وحمو األمية الصحية الرقمية مع فهم لألدوات املتاحة وكيفية استخدامها.

العرض: إقرار مقدمي اخلدمة بعدم وجود خدمة واحدة تناسب اجلميع وأن بعض 
اخلدمات قد حتتاج إىل أن تكون خمصصة لكبار السن أو أنواع أخرى من املرضى.

وتشدد ويلسون على أمهية املعايري، جنباً إىل جنب مع قابلية التشغيل البيين اليت تدعمها بني 
خمتلف التخصصات وحاالت االستعمال. فعلى سبيل املثال، حتتاج أنظمة البياانت البيئية 

املتعلقة ابلتلوث إىل التفاعل بسالسة مع التطبيقات الصحية إلبالغ املرضى الذين يعانون من 
مشاكل يف اجلهاز التنفسي عندما تكون هناك أنشطة معينة قد تشكل خطراً.

معايير لحماية المسؤولية االجتماعية

تشمل تكنولوجيات الرعاية الصحية بطبيعتها ختصصات تقنية واجتماعية.

وابلنسبة إىل Yong-Jick Lee، رئيس املركز املعين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة 
للنفاذ يف مجهورية كوراي، فإن ذلك يستلزم “مسؤولية اجتماعية أكرب من أي تطبيق آخر 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد ظهر على اإلطالق.”

إذا أردنا أن يستخدم 
الصحة  خدمات  األشخاص 

بالثقة  يشعروا  وأن  الرقمية 
كانوا  سواء  استخدامها،  عند 

أو كباراً، فنحن  صغاراً 
الثقة يف  بحاجة إىل بناء 

الخدمات. 

بيرتا ويلسون

 كبرية املستشارين
تحالف الصحة الشخصية املوصولة
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يشجع Lee مطوري الصحة الرقمية على إيالء االعتبار الواجب ملسائل األخالقيات البيولوجية، 
والفجوة الرقمية متعددة األوجه، واحلاجة إىل أتمني نفاذ إلكرتوين موثوق لألشخاص ذوي اإلعاقة 

وكبار السن الذين قد يصابون إبعاقات مرتبطة ابلعمر. ويقول: “إن املعايري التقنية املتعلقة 
ابملسؤولية االجتماعية للرعاية الصحية الرقمية ضرورية للغاية.”

الحاجة إلى بدائل مرنة

ميكن لتكنولوجيات الصحة الرقمية، ابإلضافة إىل حتسني الرعاية السريرية، أن تعزز البحث 
الصحي املستمر. وتوفر هذه التكنولوجيات فرصاً جديدًة ملواجهة التحدايت طويلة األمد، مثل 
اخنفاض معدالت التفاعل بني الطبيب واملريض أو مساعدة املرضى يف التغلب على وصمة العار 

النامجة عن االضطراابت العقلية أو بعض األمراض املعدية.

وقال أنثوبولوس ليونيداس، بروفيسور األعمال اإللكرتونية واإلسرتاتيجية يف جامعة ثيسايل 
ابليوانن، إن جائحة كوفيد-19 والقيود املصاحبة هلا املفروضة على احلياة اليومية جعلت 

احلاجة أكثر وضوحاً إىل بدائل قابلة للحياة وميكن تكييفها وتتسم ابملرونة لتكملة العالجات 
الصحية التقليدية.

وأاتحت مرافق املراقبة عن بُعد والطب عن بُعد، جنباً إىل جنب مع السجالت الصحية 
الرقمية، التدفق املستمر للمعلومات، مما حد من احلاجة إىل االتصال املباشر أثناء اجلائحة اليت 

استمرت على مدى العامني املاضيني.

ويضيف أنثوبولوس: “ومع ذلك، فإن استخدام التكنولوجيات الرقمية ألغراض الرعاية 
السريرية ال خيلو من التحدايت، مبا يف ذلك جودة البياانت واخلصوصية واألمن والشواغل 

التنظيمية املتعلقة ابلسجالت الصحية الرقمية.”

دفع التقييس الرقمي

أدى النقص العاملي يف األطباء، والذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 إىل زايدة احلاجة إىل 
التكنولوجيات الرقمية بشكل أكثر إحلاحاً. ومع ذلك، مل يتم بعد وضع معايري معرتف هبا على 
نطاق واسع لتوسيع نطاق احللول املستدامة. وقال ستيفان جريمان، الرئيس التنفيذي ملؤسسة 

Fondation Botnar، وهي مؤسسة خريية سويسرية: “إن القدرات واملعايري التشغيلية 
املشرتكة حامسة للغاية”.

وأضاف أن إشراك أصحاب املصلحة يف الدفع بتقييس معايري الصحة الرقمية مل يكن أمراً 
سهاًل، سواء داخل الوالايت القضائية الوطنية املختلفة أو بينها.

إن املعايري التقنية املتعلقة 
باملسؤولية االجتامعية للرعاية 

الصحية الرقمية رضورية 
للغاية. 

Yong-Jick Lee

رئيس املركز املعني بتكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت القابلة للنفاذ 

جمهورية كوريا

التكنولوجيات  استخدام  إن 
الرعاية  ألغراض  الرقمية 

الرسيرية ال يخلو من 
التحديات، مبا يف ذلك جودة 

واألمن  والخصوصية  البيانات 
التنظيمية  والشواغل 

الصحية  بالسجالت  املتعلقة 
الرقمية. 

أنثوبولوس ليونيداس

بروفيسور األعامل اإللكرتونية 
 واإلسرتاتيجية، جامعة ثيسايل

اليونان
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“ما يتطلبه األمر هو تعاون قوي حقاً بني الوزارات ذات الصلة. وال ميكن لوزارة الصحة أن حتل 
هذه املشكلة مبفردها”

ودعا جريمان احلكومات إىل الرتويج للمعايري الضرورية واملساءلة، خاصة بني رواد األعمال يف 
قطاع التكنولوجيا. وابلتايل، ميكن أن تسهم األهداف الرئيسية للصناعة يف حتقيق التعزيزات 

االجتماعية واالقتصادية، مبا يتماشى مع أهداف التنمية املستدامة )SDG( اليت اعتمدهتا األمم 
املتحدة لعام 2030.

واستطرد قائاًل: “هبذه الطريقة فقط ميكننا أن نرى ابلفعل أن بعضاً من عمليات اعتماد املعايري 
حتدث، حبيث يكون لدينا حلول مستدامة وميكن تكييفها يف جمال الصحة الرقمية”. وأضاف: 

“أنمل من خالل ذلك، أن حنقق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابلصحة، وخاصًة التغطية 
الصحية الشاملة.”

مقاييس لبناء الثقة في الذكاء االصطناعي من أجل الصحة

يقدم برانمج األمم املتحدة لالستدامة لعام 2030، والذي يتمحور حول أهداف التنمية 
املستدامة السبعة عشر، إطاراً إلبقاء االحتياجات اجملتمعية يف املركز وضمان عدم ختلف أحد 

عن الركب.

وترى وكالتان من الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة - منظمة الصحة العاملية واالحتاد 
الدويل لالتصاالت – عدداً ال حيصى من الفرص لتحسني اخلدمات الصحية من خالل 

الذكاء االصطناعي.

وأشار توماس ويغاند، رئيس الفريق املتخصص املشرتك بني االحتاد ومنظمة الصحة العاملية 
املعين ابلذكاء االصطناعي من أجل الصحة واملدير التنفيذي ملنظمة البحث والتنمية األملانية 

Fraunhofer HHI، إىل الدور احلاسم للمعايري التقنية اليت مت وضعها من خالل أوسع 
تعاون ممكن.

وحيدث ذلك على الصعيد العاملي عن طريق االحتاد، واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي، واللجنة 
الكهرتقنية الدولية، وعلى الصعيد اإلقليمي والوطين عن طريق منظمات أخرى معنية بوضع 
املعايري. وتضمن املعايري الناجتة جودة وموثوقية وإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيات وتطبيقات 

الصحة الرقمية يف أسواق متنوعة، مع مساعدة االقتصادات النامية على مواكبة 
التطورات التكنولوجية.

ويعمل الفريق املتخصص املشرتك بني االحتاد ومنظمة الصحة العاملية املعين ابلذكاء االصطناعي 
من أجل الصحة على وضع إطار معياري حللول الذكاء االصطناعي، ودعم اجلهود العاملية 

لتكثيف مسامهة الذكاء االصطناعي يف جمال الصحة. ويعرض إثبات مفهوم الشفرة املفتوحة 
ملنصة املقارنة املرجعية نوع املقاييس اليت ميكن أن تساعد املطورين واملنظمني يف جمال الصحة 

على التصديق على حلول الذكاء االصطناعي املستقبلية، ابلطريقة نفسها اليت ُيضطلع هبا 
ابلنسبة للمعدات الطبية.

ما يتطلبه األمر هو تعاون 
قوي حقاً بني الوزارات ذات 

الصلة. 

ستيفان جريمان

 الرئيس التنفيذي
Fondation Botnar مؤسسة
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شدد ويغاند أيضاً على احلاجة إىل اجلمع بني املتخصصني يف جمايل الصحة والطب وممثلي احلكومة 
واخلرباء يف جمايل التنظيم واألخالقيات، واملهندسني والفنيني ورجال األعمال.

وقال: “عليك أن جتمعهم مجيعاً معًا”، مستشهداً ابلفريق املتخصص املعين ابلذكاء االصطناعي 
من أجل الصحة كمثال.

ويدرس املشاركون من مجيع أحناء العامل حلول الذكاء االصطناعي يف 24 جمااًل موضوعياً، من 
طب األعصاب واألشعة إىل األمراض اجللدية والكشف عن تفشي األمراض، والبحث يف 

اجلوانب الرئيسية للتقييم السريري والبياانت واألخالقيات واللوائح والنمذجة خلدمات 
الرعاية الصحية.

الشراكة تتصدى للوباء المعلوماتي 
المتعلق بجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(

تعاون االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة الصحة العاملية مؤخراً مع منظمة الصحة للبلدان 
األمريكية من أجل مكافحة املعلومات اخلاطئة وتعزيز قبول اللقاح يف شرق الكارييب. ويف 
أكتوبر املاضي، أطلقت املنظمات، ابلشراكة مع جمموعة وسائل اإلعالم اإلقليمية وجممع 

اإلشهار Trend Media/Digicel، محلًة تثقيفيًة للصحة العامة من أجل التصدي “للوابء 
املعلومايت” املتعلق جبائحة كوفيد-19 يف أنتيغوا وبربودا وغرينادا وسانت لوسيا.

وساعدت احلملة اليت استمرت مثانية أسابيع، من خالل إرسال الرسائل الصحية الرئيسية 
ومقاطع الفيديو والصور عرب خدمة الرسائل القصرية وغريها من املنصات اإللكرتونية، على 

نشر نصائح وإرشادات موثوقة وقائمة على األدلة بشأن اللقاحات املتعلقة بكوفيد-19 
لألشخاص واجملتمعات الضعيفة. وتضمنت املوضوعات كيفية تطوير اللقاحات، وكيفية 

عملها، وسالمتها، وآاثرها اجلانبية، وفوائدها.

عن الندوة العالمية للمعايير

اجتمع قادة الصناعة وواضعو السياسات يف 28 فرباير ملناقشة كيف ميكن للمعايري الدولية اليت 
تدعم التحول الرقمي تسريع التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وُقدمت نتائج الندوة 

إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لالحتاد اليت ُعقدت يف الفرتة من 1 إىل 9 مارس.

الفريق المتخصص المعني 
بالذكاء االصطناعي 

من أجل الصحة

عن الفريق املتخصص املشرتك بني 
االحتاد ومنظمة الصحة العاملية املعين 

ابلذكاء االصطناعي من أجل الصحة 
وكيفية املشاركة.

االطالع على المزيد.
شاهد الفيديو.

جميعاً  تجمعهم  أن  عليك 
معا. 

توماس ويغاند

 رئيس الفريق املتخصص املشرتك بني 
االتحاد ومنظمة الصحة العاملية املعني 

بالذكاء االصطناعي من أجل الصحة 
واملدير التنفيذي ملنظمة البحث 

Fraunhofer HHI والتنمية األملانية
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التكنولوجيات الصحية 
التي يمكن النفاذ إليها

أجهزة صحية قابلة لالرتداء من النوع الطبي

تساعد أجهزة قياس ضغط الدم المعصمية وأجهزة قياس السكر في الدم وأجهزة قياس الوزن ومجموعة واسعة 
من وسائل مراقبة النشاط، في الوقاية من الحاالت المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب 

وإدارتها. ويحظى التوجه نحو ”الصحة الشخصية الموصولة” بدعم من معايير االتحاد بشأن األجهزة الصحية الرقمية 
من النوع الطبي، وهي معايير وضعها، ألول مرة، تحالف الصحة الشخصية الموصولة.

االستماع اآلمن لمنع فقدان السمع

”فقدان السمع الناجم عن الصوت” هو الشكل األكثر شيوعًا لضعف السمع الذي يمكن الوقاية منه في العالم، إذ 
يوجد أكثر من مليار شاب في جميع أنحاء العالم معرضون لخطر اإلصابة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. ويقدم معيار 

وضعه االتحاد بتعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية لالستماع اآلمن لمشغالت الموسيقى في 
إطار دعم مبادرة منظمة الصحة العالمية ”اجعل االستماع آمنًا”. 

تعميم إمكانية النفاذ

تعد خدمات الرعاية الصحية عن ُبعد التي يمكن النفاذ إليها، والتي تم وضعها أيضًا بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة 
العالمية، أحدث معايير االتحاد التي تلبي احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة والمستخدمين اآلخرين الذين يواجهون 

تحديات محددة في استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ويرمي االتحاد، من خالل ضمان مراعاة إمكانية 
النفاذ في جميع معاييره، إلى دعم واضعي المعايير بأدوات مثل القائمة المرجعية إلمكانية النفاذ إلى االتصاالت 

المعيارية.  النفاذ  ومصطلحات وتعاريف إمكانية 
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عالم ميتافيرس االفتراضي 
في عام 2030: تجربة أهداف 

التنمية المستدامة في 
الواقع االفتراضي

شهدت الندوة العاملية للمعايري )GSS( إطالق مسابقة جلائزة جديدة تدعو الشباب إىل 
استحداث جتارب افرتاضية إلذكاء الوعي أبهداف األمم املتحدة )UN( للتنمية 

.)SDG( املستدامة

وأعلن عن هذه املسابقة السيد ماركوس شينغل، الشريك املؤسس والرئيس التنفيذي للربانمج 
Exponential Destiny املنظم للمسابقة، خالل الكلمة الرئيسية اليت ألقاها خالل الندوة 

العاملية للمعايري يف جنيف، سويسرا يف 28 فرباير.

وانضم إىل السيد شينغل شباب من منظمته اليت تقع يف الوالايت املتحدة والذين صمموا 
جائزة ميتافريس العاملية ألهداف التنمية املستدامة ومسابقة الواقع االفرتاضي. وسيحصل 

املشارك أو الفريق الذي يقوم ابستحداث أفضل “جتربة ألهداف التنمية املستدامة” 
ابستخدام تكنولوجيا الواقع االفرتاضي )VR( على جائزة نقدية قدرها 000 30 

دوالر أمريكي.

هل يمكنك أنت أو فريقك 
استحداث أفضل “تجربة 

ألهداف 
التنمية المستدامة”؟
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أهداف التنمية المستدامة في الواقع االفتراضي

يقوم فريق Exponential Destiny بتدريب الشباب “على تشفري اجليل القادم من اإلنرتنت”، 
لتحقيق هدف أكرب يتمثل يف تسريع التقدم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة - وهي األهداف 

السبعة عشر الرئيسية اليت اعتمدهتا األمم املتحدة لعام 2030.

وبدءاً من التدريب على تكنولوجيا الواقع االفرتاضي، يقوم الربانمج بتعليم املشاركني من ذوي 
الدخل املنخفض وصقل مهاراهتم لتمكينهم من كسر حلقة الفقر.

وقال السيد شينغل إنه ميكن تصميم جتارب الواقع االفرتاضي الغامرة من خالل “برجمة بدون 
شفرة”، ابستخدام واجهة مرئية يسهل النفاذ إليها للمتعلمني اجلدد.

ومن املتوقع أن ينمو الطلب على املهارات الرقمية بسرعة إذ تسعى املزيد من الشركات إىل 
إنشاء تطبيقات العوامل االفرتاضية - وهي شبكة افرتاضية ابلكامل من “العوامل” ثالثية األبعاد 

تركز على التواصل والتفاعل االجتماعيني يف الوقت الفعلي.

وقال الشاب كيفني فيغا، وهو طالب يبلغ من العمر 20 عاماً ومستفيد من تعليم الواقع 
االفرتاضي ويعمل اآلن كموجه يف برانمج Exponential Destiny، “إن الفرصة ساحنة اآلن 

لالستفادة من هذه املهارات”.

كيفية المشاركة في المسابقة

هل ترغب أنت أو الطالب من حولك يف معرفة املزيد عن مسابقة “SDG metaverse” ؟ 

إليك كيفية املشاركة:

من ميكنه املشاركة؟ 	
ميكن للطالب من فئتني - الذين ترتاوح أعمارهم بني 14 و18 عاماً، أو طالب  	

التعليم العايل الذين تبلغ أعمارهم 19 عاماً فما فوق – املشاركة يف فرقة مكونة من فردين 
إىل ستة أفراد. وميكن أن تتواجد الفرق يف أي مكان يف العامل.

كيف ميكن للفرق املشاركة؟ 	
ميكن لفرق الطالب استخدام منصة من العديد من منصات ميتافريس للواقع  	

االفرتاضي اجملانية الستحداث وتطوير جتارب غامرة حول أهداف التنمية املستدامة اليت 
اختاروها. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات وتعليمات املشاركة على موقع 

املسابقة اإللكرتوين.

الفرصة سانحة اآلن لالستفادة 
من هذه املهارات. 

كيفني فيغا

طالب جامعي، مستفيد من تعليم الواقع 
االفرتايض وموجه يف برنامج 

Exponential Destiny
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مىت تنطلق املسابقة؟ 	
ستتاح أمام الفرق مهلة حىت 1 أغسطس 2022 إلضفاء “احلياة” على أحد أهداف  	

التنمية املستدامة، وحتديداً من خالل إنشاء بيئة تعليمية غامرة وجتريبية يف 
الواقع االفرتاضي.

كيف حُيدد الفائز؟ 	
ستتنافس 34 فرقة - متثل الفئتني العمريتني لكل من أهداف التنمية املستدامة السبعة  	

عشر – يف النهائيات الكربى يف أكتوبر 2022. وهناك، سُتمنح اجلائزة النقدية الكربى 
واجلوائز التكرميية للفرقة اليت يتم اختيارها على أهنا “أفضل جتربة عرض بشكل عام”. 

وميكن االطالع على مزيد من املعلومات حول عملية التقييم على املوقع 
اإللكرتوين للمسابقة.

تجارب عالم ميتافيرس االفتراضي في معرض الجمعية العالمية 
لتقييس االتصاالت

متكن املندوبون الذين حضروا اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )WTSA( يف جنيف، من 
التفاعل مع عروض التكنولوجيا يف معرض أُقيم ابلتوازي مع اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت.

ومسحت العروض احلية للمندوبني يف هذا التجمع الرئيسي لالحتاد الدويل لالتصاالت ابلتعلم 
.Exponential Destiny من الطالب الذين التحقوا ابلفعل بربانمج

وصمم الطالب عوامل إبداعية يف عامل ميتافريس فيما يتعلق مبواضيع خمتلفة تشمل مثاًل الصحة 
العقلية واالستهالك املسؤول.

ومجع املعرض، الذي أقيم ابلتوازي مع اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بني عارضني من 
مجيع أحناء العامل سلطوا الضوء على االبتكارات يف جماالت من قبيل:

االستيقان اآلمن القائم على سالسل الكتل 	

حلول النفاذ البصرية منخفضة الكمون 	

جودة اخلدمة وجودة التجربة يف جمال الشبكات املتنقلة 	

التربيد ابلسائل يف مراكز البياانت 	

أنظمة السوق املركزية 	

شاهد البث المباشر على Facebook الخاص باالتحاد 
لمشاهدة العارضين والعروض التوضيحية في الجمعية 

العالمية لتقييس االتصاالت.

صمم الطالب عوالم 
إبداعية في عالم 

ميتافيرس فيما يتعلق 
بمواضيع مختلفة تشمل 

مثاًل الصحة العقلية 
واالستهالك المسؤول.
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https://www.itu.int/ar/ITU-T/wtsa20/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/Pages/default.aspx
https://fb.watch/bxOJhk6_6W/
https://fb.watch/bxOJhk6_6W/


المؤتمر األكاديمي الرابع عشر لالتحاد الدولي لالتصاالت

7-9 ديسمبر 2022
أكرا، غانا

 دعوة إلى تقديم ورقات
الموعد النهائي: 20 يونيو 2022

 الواقع املوسع – كيفية تعزيز جودة التجربة
وقابلية التشغيل البيني

	  Network infrastructure and architecture enabling
ubiquitous communications

البنية التحتية للشبكات ومعماريتها إلتاحة االتصاالت في كل مكان 	

تطبيقات وخدمات جديدة 	

التكنولوجيات التمكينية 	

األمن والخصوصية والثقة 	

الجوانب االجتماعية واالقتصادية واألخالقية 	

اعرف المزيد )باإلنكليزية فقط( 

https://www.itu.int/en/ITU-T/academia/kaleidoscope/2022/Pages/default.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


رضاء العمالء
جودة الخدمة من منظور الهيئات التنظيمية

شهدت السنوات األخيرة زيادة ملحوظة في مشاركة الهيئات التنظيمية في عمل االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن 
مؤشرات األداء الرئيسية )KPI( لجودة الخدمة. وتوفر معايير االتحاد الدولي لالتصاالت اآلن إرشادات في مجاالت مثل 

األطر التنظيمية والرقابة التنظيمية وحمالت القياس واالستعانة بمصادر جماعية.

وضوح سلسلة الكتل

لقد فتح تسجيل المعامالت من خالل تكنولوجيا السجالت الموزعة مثل سلسلة الكتل إمكانات هائلة التخاذ القرارات 
وإدارة العمليات على نحو تلقائي وشفاف، بما يتجاوز بكثير الخدمات المالية القائمة على العمالت المشفرة. وللحصول 

على رؤية أوضح لكيفية تطبيق حلول سلسلة الكتل بشكل أفضل، توفر معايير االتحاد ما هو أساسي من مصطلحات 
وتعريفات، ومعمارية مرجعية رفيعة المستوى، ومعايير تقييم لفهم مواطن القوة والضعف في منصات سالسل الكتل 

في حاالت االستعمال المختلفة.

ألعاب مثيرة ووسائط غامرة

تتناول معايير االتحاد جودة تجربة المستعمل في الواقع االفتراضي وفي الفيديو بزاوية 360 درجة، وتساعد على التنبؤ 
بجودة األلعاب السحابية. كما أنها تحدد العوامل التي تؤثر على تجربة اللعب، بما في ذلك ما إذا كانت مهام اللعبة تحقق 

التوازن الصحيح بين التحدي وقابلية اإلنجاز للحفاظ على انتباه الالعبين واهتمامهم.

جودة الصوت والفيديو

تحسب معايير االتحاد جودة مقاطع الفيديو بدقة 4K/UHD وجلسات البث بمعدل بّتات تكيفي. ويجري تقييم جودة 
الكالم باالستناد إلى معايير االتحاد التي تتناول تقنيات التعلم اآللي ذات الصلة وُنهج االستعانة بمصادر جماعية. كما أنها 

توفر أدوات للتنبؤ بجودة االستماع وتسمح بتوفير أجهزة الرأس وسماعات الرأس عالية الجودة.
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https://news.itu.int/how-itu-standards-address-service-quality-from-a-regulators-perspective/
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14449&lang=en
https://news.itu.int/itu-issues-guidance-blockchain-adoption/
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14333&lang=en
https://www.itu.int/itu-t/recommendations/rec.aspx?rec=14334
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14449&lang=en
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14429
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14429
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14826
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=13396
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14151
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=13399
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14155
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14155
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14665
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14827
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14465
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14465
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=13570


نحو فهم مشترك 
للعمالت الرقمية

متثل العمالت الرقمية جمال متويل جديد نسبياً لكنه ينتشر بسرعة هائلة. وقد شهدت الشهور 
األخرية قيام بعض البلدان من بينها السويد وجامايكا ابستكشاف هذا اجملال أو جتريب 

العمالت الرقمية للبنك املركزي )CBDC( لديها. 

ويف الواقع صرح ما يقرب من 70 مؤسسة مالية يف العامل أبهنا تستكشف عمالت البنك 
املركزي الرقمية، أحدها البنك املركزي األورويب الذي أورد يف إعالن أنه أطلق مشروع 

اليورو الرقمي.

ورغم ذلك، فإن التوجه حنو االبتكار واالنفتاح يف جمال العمالت الرقمية ال حيول دون تباين 
وجهات النظر حول تسمياهتا. إذ هناك تعابري عديدة تدل عليها - عملة البنك املركزي الرقمية 

أو النقود اإللكرتونية أو العملة املشفرة على سبيل املثال – وكل واحدة منها تتشعب لتضم 
أنواعاً أخرى.

وعلى الرغم من هذه التباينات العديدة، تظل الرغبة األساسية ابلنسبة للهيئات التنظيمية 
واجلهات الفاعلة يف جمال التكنولوجيا وصناع القرار هي املسامهة يف تطوير العمالت الرقمية.

تظل الرغبة األساسية 
بالنسبة للهيئات التنظيمية 
والجهات الفاعلة في مجال 

التكنولوجيا وصناع القرار 
هي المساهمة في تطوير 

العمالت الرقمية.
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https://www.itu.int/hub/2022/01/bank-of-jamaica-cbdc-rollout-moves-ahead/
https://www.itu.int/hub/2022/01/e-krona-sweden-riksbank-central-bank-digital-currency-cbdc/
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210714~d99198ea23.en.html


قام فريق عمل ُشكل من خالل املبادرة العاملية للعملة الرقمية )DGCI( بوضع إطار مشرتك 
لتصنيف مجيع أنواع العمالت الرقمية. وأتى أعضاء فريق العمل املصمم خصيصا للموضوع 

أبداة جديدة مصممة حلل مشكلة التسميات أثناء مؤمتر DC3 الذي استضافه االحتاد 
الدويل لالتصاالت.

عن التصنيف

تتمثل اللبنة املفقودة يف األنطولوجيا – إطار لتفسري املصطلحات واخلصائص- اليت ميكنها أن 
تصف ابلضبط مكوانت األنواع املختلفة للعمالت الرقمية.

وأوضح ذلك جاك فرانكور من شركة االستشارات Security Inclusion Now!، والذي 
يقود أيضاً فريق العمل املعين ابملعمارية ومتطلبات قابلية التشغيل البيين وحاالت االستخدام 

)AIRU( التابع للمبادرة العاملية للعمالت الرقمية، قائاًل “هدفنا هو إجياد طريقة لوصف ما يعنيه 
'نظام العملة الرقمية' دون استخدام وابل من املصطلحات”.

وأضاف العضو يف فريق العمل الزميل جون كيف، وهو متخصص سابق يف القطاع املايل يف 
صندوق النقد الدويل )IMF(: “يود واضعو السياسات معرفة الفرق بني عمالت البنك 

املركزي الرقمية ملدفوعات التجزئة واألصول املشفرة”.

ويهدف اإلطار الذي قدمه ِكيف وفرانكور إىل اإلجابة على تلك األسئلة البارزة، مع توفري 
تفاصيل كافية أيضاً للفاعلني يف جمال التكنولوجيا.

وقد أوضح ِكيف أيضاً أن املتخصصني الذين يعملون يف العمالت الرقمية “حيتاجون إىل 
تعريف أدق – كالذي تتيحه األنطولوجيا”.

وأضاف: “قد تكون معرفة أن عمالت البنك املركزي الرقمية تعمل بناء على تكنولوجيا 
السجالت املوزعة أمراً مقبواًل لدى واضعي السياسات، ولكن الفاعلني يف اجملال التكنولوجي 
حيتاجون إىل الذهاب إىل أعمق من ذلك.” وأضاف أن اهلدف هو اجلمع بني معاين التصنيف 

األساسية واملعاين األعمق اليت تتيحها األنطولوجيا، أو ما يسمى “املفاهيم”.

كيف تجري األمور

تعتمد األنطولوجيا على مصفوفة متتالية أو جدول تفاعلي ميّكن املستخدمني من اخلوض يف 
مستوايت أدق من التفاصيل - مثل الذهاب إىل املستوى املسمى “اخرت مغامرتك” يف 

العمالت الرقمية.

وتفرتض املصفوفة األساسية املذكورة أنه ميكن وصف مجيع العمالت الرقمية ابستخدام مخسة 
أنواع رئيسية من السمات - اإلمداد والقيمة وامللكية واالتفاق والتسجيل.

قام فريق عمل ُشكل من 
خالل المبادرة العالمية 

للعملة الرقمية بوضع إطار 
مشترك لتصنيف جميع 
أنواع العمالت الرقمية.

هدفنا هو إيجاد طريقة 
لوصف ما يعنيه “نظام العملة 
الرقمية ”دون استخدام وابل 

من املصطلحات. 

جاك فرانكور

 رشكة االستشارات
!Security Inclusion Now

السياسات  واضعو  يود 
الفرق بني عمالت  معرفة 

الرقمية  املركزي  البنك 
واألصول  التجزئة  ملدفوعات 

املشفرة. 

جون كيف

عضو فريق العمل التابع للمبادرة 
العاملية للعمالت الرقمية

ITU News MAGAZINE No. 02, 202235 معايير من أجل العمالت الرقمية

https://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/dcgi/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/2022/0125/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/2022/0125/Pages/default.aspx


وتؤثر كل من هذه األنواع على قيمة الوحدة يف العمالت الرقمية، اليت تتغري كلما مت تعديل 
معلمة من املعلمات. وأوضح فرانكور أن األنواع اخلمسة، أو “مفاهيم األنطولوجيا”، ُحددت 

من خالل عملية تكرارية مع خرباء السياسة املالية الرقمية والتكنولوجيا الرقمية.

وأضاف أن كل مسة تُعد جوهرية يف املصفوفة، ألهنا تؤثر على معمارية وتكنولوجيا نوع العملة 
الرقمية. فنوع العملة الرقمية الناجم يتغري وفقاً ألي خيار تتخذه.

عمل قيد اإلنجاز

قال ِكيف وفرانكور إن العمل على املصفوفة ال يزال قيد اإلجناز. إذ جيتمع الفريق املعين 
ابملعمارية ابنتظام ملواصلة إحراز تقدم يف األنطولوجيا والتأكد من قابليتها للتطبيق يف 

العامل الفعلي.

وجيب أن تناسب األوصاف الواردة يف املصفوفة مجيع حاالت استعمال العمالت الرقمية، 
سواء كانت مركزية أو المركزية.

وأاثر فرانكور النقاش حول “املطالبة مقابل الرمز املميز” لتوضيح سبب أمهية عمل الفريق 
للتقدم يف تطوير العملة الرقمية. وجيب على مستخدمي العملة الرقمية القائمة على املطالبات 

إثبات هويتهم، أو على األقل إثبات حيازهتم لألموال يف سجل أو حساب.

وتعمل العملة الرقمية القائمة على الرمز املميز أو على األشياء بطريقة خمتلفة. فتماماً مثل ورقة 
الدوالر النقدية، لدى كل وحدة قيمة مالية حمددة، بغض النظر عن هوية مالكها، وال تتطلب 

أي دليل على امللكية.

المضي قدمًا

جيب أن تساعد األنطولوجيا صانعي القرار أثناء تقييمهم خليارات تصميم العمالت 
الرقمية وتنفيذها.

وصرح فرانكور قائاًل إنه سواء نظر املرء إىل العملة الرقمية من وجهة نظر تقنية أو تصميمية 
أو تشغيلية أو من جانب الصيانة، ميكن اعتبار املصفوفة مبثابة “منشور” ميكن املشاهد من 

رؤية اآلاثر املباشرة خليارات سياساتية حمددة.

وقد تكون قابلية التشغيل البيين عرب مجيع العمالت الرقمية مبثابة “الضالة املنشودة” ابلنسبة 
خلرباء التقييس. ومن أجل السعي وراء وصف العمالت الرقمية وحتركاهتا، تتمثل اخلطوة األوىل 

الرئيسية يف إنشاء جمموعة مشرتكة من املفاهيم واألوصاف.

وقال فرانكور يف هذا الصدد: “استخدام مفردات مبسطة يعين أنه ميكننا مجيعاً املشاركة يف 
النقاش، وضمان حتدثنا عن نفس الشيء، وإجراء حوارات مثمرة بشكٍل أكرب”.

يجب أن تساعد األنطولوجيا 
صانعي القرار أثناء 

تقييمهم لخيارات تصميم 
العمالت الرقمية وتنفيذها.

استخدام مفردات مبسطة 
يعني أنه ميكننا جميعاً 

املشاركة يف النقاش، وضامن 
تحدثنا عن نفس اليشء، 
وإجراء حوارات مثمرة 

بشكل أكرب. 

جاك فرانكور 

 رشكة االستشارات
!Security Inclusion Now
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اإلمداد 01
القيمة 02
الملكية 03
االتفاق 04
التسجيل05

المدخالت:
السياسة العامة

المخرجات:
المعمارية والتكنولوجيا

سياق المصادقة:
النظام

النظام اإليكولوجي لنوع العملة الرقمية
منصة المصادقة على األمن والضمان

POA نوع العملة الرقمية
السياسة العامة

Tنوع العملة الرقمية
نوع العملة الرقميةDالتكنولوجيا

التصميم 
نوع العملة الرقمية

نوع العملة الرقميةIالمفاهيم األنطولوجية
نوع العملة الرقميةOالتنفيذ 

نوع العملة الرقميةMالتشغيل 
الصيانة 

نوع العملة الرقمية
المعمارية

نوع العملة الرقمية - بدءًا بالسياسة ومرورا باألنطولوجيا ووصوال إلى المعمارية والتكنولوجيا وانتهاء بالمصادقة

 خمطط انسيايب يشرح كيفية تغري نوع العملة الرقمية من حيث املعمارية والتكنولوجيا تبعاً خلمسة “مفاهيم أنطولوجية”. 
الصورة: االحتاد الدويل لالتصاالت
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انتشار عملة البنك المركزي الرقمية في جاميكا

قبل بضع سنوات فقط، لم يكن مفهوم عملة البنك المركزي الرقمية أمرًا يأخذه القائمون على البنوك المركزية على محمل 
الجد، بما في ذلك في جامايكا. وفي هذا قال ريتشارد بايلز، محافظ بنك جامايكا، متحدًثا في مؤتمر DC3 األخير الذي عقده 

 االتحاد، أن الخطى تسارعت إلى يومنا هذا لتتغير هذه القصة.
وقال بايلز أيضًا: “في عام 2022، سنبدأ في غرس جذور العملة الرقمية في قلوب وعقول المواطنين”، في إشارة إلى أنه من 

المقرر طرح عملة البنك المركزي الرقمية على الصعيد الوطني في جامايكا في الربع األول من هذا العام.

اطلع على المقال كاماًل.

الكرونا اإللكترونية )e-krona(: مسيرة السويد نحو إصدار عملة البنك المركزي الرقمية

بعد مرور أكثر من 150 عامًا من قيام ويسترن يونيون بإطالق أول وسيلة إلكترونية لتحويل األموال عبر العالم، يواصل االبتكار 
 التكنولوجي الرقمي إحداث ثورة في عالم المدفوعات.

وإن كانت العديد من البلدان قد شهدت تراجعًا في استخدام النقد، كانت حالة السويد في العقد الماضي أكثر لفتًا لالنتباه من 
معظم البلدان. فقد شرع البنك المركزي في البالد، Riksbank، بعد رصده للتوجه السائد، في استكشاف كيفية إصدار مكمل 

رقمي للنقد. وكانت النتيجة هي إطالق مشروع الكرونا اإللكترونية.

اطلع على المقال كاماًل.

https://www.itu.int/hub/2022/01/bank-of-jamaica-cbdc-rollout-moves-ahead/
https://www.itu.int/hub/2022/01/e-krona-sweden-riksbank-central-bank-digital-currency-cbdc/


السالمة واألمن
معلومات موثوقة عن أمن التكنولوجيا الالسلكية

تتضمن معايير االتحاد الدولي لالتصاالت )ITU( إرشادات بشأن كيفية إجراء قياسات طويلة األجل لمراقبة 
المجاالت الكهرمغنطيسية )EMF(، بهدف تزويد الجمهور ببيانات يسهل الوصول إليها بشأن مستويات المجاالت 

الكهرمغنطيسية. وتدعم هذه المعايير أيضًا برمجية تقدير المجاالت الكهرمغنطيسية الخاصة باالتحاد، والتي تحسب 
مستويات المجاالت الكهرمغنطيسية في المناطق المجاورة لمنشآت االتصاالت الراديوية مثل محطات القاعدة 
المتنقلة. ويوفر التطبيق المتنقل لدليل المجاالت الكهرمغنطيسية أحدث معلومات الصحة والسالمة المتعلقة 

بالشبكة الالسلكية من منظمة الصحة العالمية )WHO( واالتحاد الدولي لالتصاالت.  

التبادل الموثوق عبر اإلنترنت 

تشكل شهادات االتحاد الرقمية المقّيسة حجر الزاوية في البنية التحتية للمفاتيح العمومية، التي تتيح االستيقان 
عبر الشبكات العامة. ومكنت هذه الشهادات الرقمية من ارتفاع مستويات التجارة اإللكترونية، في حين تحدد معايير 

االتحاد الجديدة كيف ستستمر الشهادات في خدمتنا في العصر الكمومي القادم. 

القفزات الكمومية

ستكون تكنولوجيات المعلومات الكمومية قادرة على حل المشكالت التي تتجاوز متناول أجهزة الحاسوب التقليدية، 
مما ينشئ فرصًا جديدة ومخاطر كبيرة. وقد ركزت معايير االتحاد الرامية إلى معالجة جوانب الشبكة واألمن 

لتكنولوجيا المعلومات الكمومية في البداية على توزيع المفاتيح الكمومية لتمكين التشفير والتوثيق اآلمنين في 
الكمومية.  التكنولوجيا  مجال 

الخدمات المالية الرقمية الموثوقة  

تركز معايير االتحاد للخدمات المالية الرقمية على األمن والبنية التحتية والثقة، مما يساعد على جعل أموال الجميع 
وهوياتهم الرقمية في أيد آمنة من خالل التطبيقات والخدمات المالية اآلمنة، فضاًل عن البنية التحتية الرقمية 

الموثوقة. وُتتاح إرشادات الخبراء عبر مختبر االتحاد الخاص بأمن الخدمات المالية الرقمية.
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https://www.itu.int/hub/2021/05/itu-app-provides-reliable-information-on-wireless-safety/
https://www.itu.int/itu-t/recommendations/rec.aspx?rec=14033
http://فرصاً جديدة ومخاطر كبيرة
https://www.itu.int/hub/2021/08/the-basis-for-safer-digital-finance/
https://www.itu.int/hub/2021/05/itu-hosts-new-security-lab-for-digital-financial-services/
https://www.itu.int/hub/2021/05/itu-hosts-new-security-lab-for-digital-financial-services/


الذكاء االصطناعي من أجل 
تحقيق الصالح العام
سلسلة الحلقات الدراسية اإللكترونية

هذه ليست سوى بعض الحلقات الدراسية اإللكترونية القادمة حول الذكاء 
االصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام:

 على مدار العام،
دائمًا عبر اإلنترنت

)AI( الفرص والتحديات أمام الذكاء االصطناعي 
حلول للنهوض بتحقيق أهداف األمم المتحدة 

للتنمية المستدامة

تصفح جميع المواضيع
سجل للمشاركة 

كيف ميكننا تحسني الصحة العقلية لـامئة مليون شخص 
يف غضون 5 سنوات

16:00-17:30 بتوقيت وسط أوروبا، جنيف
11:30-10:00 بالتوقيت الصيفي لشرق الواليات 

المتحدة، نيويورك
23:30-22:00 بتوقيت الصين القياسي، بيجين

 
أندرو ويلشمان 

Leso

التعلم املعّمق القائم عىل النموذج: تطبيقات تعمل عىل 
تحسني التصوير واالتصاالت

10:30-09:00 بتوقيت وسط أوروبا، جنيف 
04:30-03:00 بالتوقيت الصيفي لشرق الواليات 

المتحدة، نيويورك
16:30-15:00 بتوقيت الصين القياسي، بيجين

يونينا إلدار
معهد وايزمان للعلوم

الرشكات الناشئة التي تعمل عىل إزالة الكربون من 
قطاعي الزراعة والغابات

14:00-15:30 بتوقيت وسط أوروبا، جنيف
08:00-09:30 بالتوقيت الصيفي لشرق الواليات 

المتحدة، نيويورك
20:00-21:30 بتوقيت الصين القياسي، بيجين 

إريك وايت
المنتدى االقتصادي العالمي

جوزيف كينزل
منظمة األغذية والزراعة )الفاو( 

لينيت تان
Shell

8 يونيو 82022 يونيو 2022

10 يونيو 2022

https://aiforgood.itu.int/
https://aiforgood.itu.int/event/how-could-we-improve-mental-health-for-100-million-people-within-5-years/
https://aiforgood.itu.int/event/model-based-deep-learning-applications-to-imaging-and-communications/
https://aiforgood.itu.int/event/start-ups-decarbonizing-agriculture-and-forestry-sectors/
https://aiforgood.itu.int/event/how-could-we-improve-mental-health-for-100-million-people-within-5-years/
https://aiforgood.itu.int/event/model-based-deep-learning-applications-to-imaging-and-communications/
https://aiforgood.itu.int/event/start-ups-decarbonizing-agriculture-and-forestry-sectors/
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


مدينة اإللكترونيات الكورية 
تعتمد مؤشرات األداء 
الرئيسية للمدن الذكية

يف مجيع أحناء العامل، تقوم املدن اليت تتطلع حنو املستقبل بتتبع التقّدم الذي حترزه يف جمال 
التحول الرقمي وعلى صعيد األهداف املتمثلة يف احلد من آاثر تغرّي املناخ، وحتسني الصحة، 

وتعظيم الفرص االجتماعية واالقتصادية املتاحة للجميع.

وتُعّد مدينة التصنيع اإللكرتوين يف مجهورية كوراي، Daegu )دايغو(، وهي اثلث أكرب مركز 
حضري، املدينة األخرية اليت تعرض جتربتها فيما خيص اعتماد مؤشرات األداء الرئيسية للمدن 

الذكية املستدامة مبا يتماشى مع ضمان مستقبل عاملي أفضل.

وتُعَرف املدينة رمسياً ابسم Daegu Metropolitan City )مدينة دايغو مرتوبوليتان(، وتنضم 
إىل أكثر من 150 مدينة يف مجيع أحناء العامل تنّفذ مؤشرات األداء الرئيسية اليت ترتبط ارتباطاً 

وثيقاً أبهداف التنمية املستدامة )SDG( اليت وضعتها األمم املتحدة )UN( لعام 2030.

اّتبعت دايغو نهجًا محوره 
األفراد للتخطيط 

واإلدارة الحضريين.
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ُوضعت مؤشرات األداء الرئيسية هذه يف إطار مبادرة “متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة” 
)U4SSC(، اليت تدعمها 17 وكالًة وبرانجماً اتبعاً لألمم املتحدة.

وبفضل اعتماد مؤشرات األداء الرئيسية اليت توصي هبا املبادرة، أصبحت دايغو أيضاً أول مدينة 
يف مجهورية كوراي تشّق طريقها جبّد حنو مستقبل ذكي ومستدام. واتّبعت دايغو، يف صميم 

رؤيتها للمدينة الذكية، هنجاً حموره األفراد للتخطيط واإلدارة احلضريني، من أجل ضمان جودة 
حياة سكاهنا ومحاية مصاحلهم.

ويف إطار مشروع ابتكار وطين، متلك دايغو ميزانية سنوية للمدينة الذكية تبلغ 17 مليون دوالر 
أمريكي. وتقوم خطة املدينة الذكية )2021-2025( اخلاصة بدايغو إبرساء األسس الالزمة 

لزايدة سعادة املواطنني ودعم الصناعات احمللية، من أجل بناء “مدينة دايغو الذكية”.

أدوات للتقييم الذاتي

استناداً إىل معايري االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(، ميكن ملؤشرات مبادرة “متحدون من أجل 
مدن ذكية مستدامة” أن تساعد املدن على حتديد األولوايت احمللية لدفع عجلة التحول الرقمي 
املستدام. وميكنها، على سبيل املثال، مساعدة الشركات احمللية على حتديد فرص االبتكار، أو 

مساعدة قادة البلدايت بفضل إرشاد السياسات اجلديدة.

وتوّفر مؤشرات األداء الرئيسية إطاراً مشرتكاً إلعداد التقارير يسهل على املدن األخرى يف 
مجيع أحناء العامل استنساخه.

وتتَّبع دراسُة احلالة املتعلقة مببادرة “متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة” وتقييُم مؤشرات 
األداء الرئيسية ملدينة دايغو هيكاًل مشاهباً لدراسات احلاالت والتقييمات اليت سبق نشرها فيما 

يتعلق ابملدن العاملية مثل ديب وموسكو والبلدايت األصغر حجماً مثل بنزرت )تونس( 
وبويل )سويسرا(.

ويتم التحقق من مجيع تقييمات مؤشرات األداء اليت حددهتا مبادرة “متحدون من أجل مدن 
ذكية مستدامة” بشكٍل مستقل، وتؤكد التقارير ذات الصلة اليت مت إصدارها أن بياانت كل 
مدينة تقوم ابتباع منهجية التجميع املنصوص عليها وبتوفري آراء اثقبة بشأن التقّدم الواجب 
إحرازه لتصبح املدينة أكثر ذكاًء واستدامًة، مع تسليط الضوء على املبادرات واإلجراءات 

األساسية املوجهة حنو تنفيذ اخلطط الشاملة املتعلقة ابملدن الذكية.

استنادًا إلى معايير االتحاد 
 ،)ITU( الدولي لالتصاالت

يمكن لمؤشرات مبادرة 
”متحدون من أجل مدن 

ذكية مستدامة” أن تساعد 
المدن على تحديد األولويات 

المحلية لدفع عجلة التحول 
الرقمي المستدام.
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http://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/publications/Documents/tsb/2022-U4SSC-Case-study-Daegu-Republic-of-Korea/index.html#p=1


تنمية الخبرات الحضرية

تعمل مبادرة “متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة” مع اإلدارات الوطنية، ووكاالت 
وبرامج األمم املتحدة، وقادة املدن، واخلرباء العامليني املرموقني على وضع هنج شامل لتطوير 

املدن الذكية، ابلنظر يف كل من تقييمات مؤشرات األداء الرئيسية والسياقات الوطنية األوسع 
فيما يتعلق بعملييت التخطيط والتنفيذ لبناء املدن الذكية.

وشرعت املبادرة يف توفري إرشادات متخصصة بشأن عدة مواضيع تتناوهلا خمتلف األفرقة 
املواضيعية. ومن بينها ما يلي:

التحول الرقمي ملدن حمورها األفراد؛ 	

الدروس املستخلصة من بناء قدرة االقتصاد احلضري على الصمود على صعيد املدينة أثناء  	
جائحة كوفيد-19 وبعدها؛

التمويل املبتكر ملشاريع املدن الذكية املستدامة؛ 	

مبادئ توجيهية من أجل تطبيق الذكاء االصطناعي يف املدن؛ 	

املبادئ التوجيهية للمشرتايت يف املدن الذكية املستدامة؛ 	

منصات املدن. 	

قادة المدن الذكية في الندوة العالمية للمعايير

يتطلب التحول الرقمي املتمحور حول األفراد من أصحاب املصلحة يف املناطق احلضرية إيالء 
األولوية الحتياجات املواطنني وشواغلهم فيما خيص إدخال التكنولوجيات إىل خمتلف 

قطاعات األعمال.

وحبثت جلسة رئيسية وحلقة نقاش، أجريتا خالل الندوة العاملية للمعايري، كيفية االستفادة من 
االبتكارات الرقمية لتلبية متطلبات السكان، ولبناء القدرة على الصمود داخل خمتلف 

القطاعات يف املدن واجملتمعات الذكية، والستهالل التحول الرقمي الرامي إىل مواجهة 
التحدايت العاملية داخل النظام اإليكولوجي احلضري.

وُأصدرت دراسة حالة مدينة دايغو يف الندوة العاملية للمعايري، خالل احلفل الذي أقامته مبادرة 
“متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة” من أجل املدن.

دراسة حالة دايغو في إطار 
مبادرة ”متحدون من أجل 

مدن ذكية مستدامة”

َتعرَّف على رحلة دايغو منذ عام 
2014، عندما كشفت املدينة النقاب 

للجمهور عن خطة املدينة الذكية. وقد 
نُفذت مؤشرات األداء الرئيسية للمدن 
الذكية املستدامة، اليت وضعتها مبادرة 

“متحدون من أجل مدن ذكية 
مستدامة” واليت ترمي إىل تقييم مدى 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة، بغية 

دعم تقييم األنشطة القائمة اليت تضطلع 
هبا املدينة لتصبح مدينة ذكية، وقياس 

األداء، والتشديد على أفضل املمارسات 
الفعالة لتحسني إمكانية تطبيقها على 

نطاق عاملي.
وستكون النتائج احملرزة مبثابة حجر 

الزاوية للمدن األخرى يف املنطقة اليت 
تستهّل رحلتها حنو بناء مدن 

ذكية ومستدامة.
قم بتنزيل دراسة الحالة.

ITU News MAGAZINE No. 02, 202242 مدن أكثر ذكاًء وطرق أكثر أمانًا

https://gss.itu.int/
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حياة أفضل في المدينة
مؤشرات األداء الرئيسية للمدن الذكية

بدأت أكثر من 150 مدينة من مدن العالم تقّيم تقّدمها نحو تحقيق أهداف المدن الذكية واالمتثال ألهداف التنمية 
المستدامة )SDG( لألمم المتحدة )UN( باستعمال مؤشرات األداء الرئيسية للمدن الذكية المستدامة استنادًا إلى 

معايير االتحاد. وتحظى المدن بدعم من مبادرة ”متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة” )U4SSC(، وهي مبادرة 
يدعمها االتحاد الدولي لالتصاالت و16 شريكًا آخر من شركاء األمم المتحدة. بدأت أكثر من 150 مدينة من مدن العالم 

 )UN( لألمم المتحدة )SDG( تقّيم تقّدمها نحو تحقيق أهداف المدن الذكية واالمتثال ألهداف التنمية المستدامة
باستعمال مؤشرات األداء الرئيسية للمدن الذكية المستدامة استنادًا إلى معايير االتحاد. وتحظى المدن بدعم من 

مبادرة ”متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة” )U4SSC(، وهي مبادرة يدعمها االتحاد الدولي لالتصاالت و16 شريكًا 
آخر من شركاء األمم المتحدة.

منصات المدن الذكية

إن الخدمات الرقمية الجديدة المتوافرة لسكان المدن أكثر قابلية للتوسع وأكثر فعالية وأقدر على تلبية احتياجات 
األفراد. ويؤدي معيار االتحاد الدولي لالتصاالت الخاص بمنصات المدن الذكية القابلة للتشغيل البيني إلى دعم 

التحول الرقمي الجاري للخدمات العامة.

نضج المدن الذكية 

إلى أي مدى وصلَت في رحلتك نحو المدينة الذكية؟ يقّدم أحد معايير االتحاد نموذجًا للنضج يمكن أن يساعد إدارات 
المدن على تقييم التقدم الذي أحرزته باتجاه تحقيق أهداف إنمائية محّددة، وكذلك على توسيع نطاق التعاون مع 

المدن األخرى في جميع أنحاء العالم. 

توصيلية منخفضة القدرة 

إن تحّول مواصفة البروتوكول LoRaWAN – وهو بروتوكول منخفض القدرة لشبكات المناطق الواسعة – التي 
وضعها تحالف LoRa، إلى معيار لالتحاد من شأنه أن يدعم اعتماد البروتوكول على الصعيد العالمي، موّفرًا بذلك 

ركيزة أساسية لنمو إنترنت األشياء. 
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االستفادة من ثروات البيانات 
من أجل السالمة على الطرق

تُعد بعض األجزاء من الطرق أكثر عرضة للحوادث من غريها. ويف حني أن املسؤولني عن 
حركة املرور والشرطة قد الحظوا هذه الظاهرة منذ فرتة طويلة، فإهنم قد يواجهون صعوبة يف 

حتديد “املواقع اخلطرة” حيث يلزم إصالح الطرق أو مفرتقات الطرق.

وقد توصلت العاصمة الكينية نريويب، بعد إجراء فحص دقيق ملصادر البياانت حول أمناط 
حركة املرور، إىل أن أكثر من نصف حوادث الطرق تقع يف 1 يف املائة فقط من شبكة طرقها.

وقامت املدينة جبمع البياانت من مصادر متعددة، مبا فيها تغريدات تويرت وتطبيقات التنقل 
وتطبيقات خدمات النقل ومعلومات الطقس وسجالت الشرطة اخلاصة حبوادث املرور واليت 

أصبحت مؤخراً متاحة يف نسق رقمي، من أجل وضع خريطة للحوادث يف الوقت الفعلي.

ُتعّد بعض األجزاء من الطرق 
أكثر عرضة للحوادث 

من غيرها.
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وعلى حنو ما تؤكده السيدة أرايان ليجوفيين، مديرة قسم تقييم األثر التنموي يف البنك الدويل، فقد 
أدت نتائج ذلك إىل “ترمجة مشكلة ضخمة تتعلق إبصالح مجيع البىن التحتية احمليطة مبدينة نريويب 

إىل مشكلة إصالح مسافة 45 كيلومرتاً من أصل 500 4 كيلومرت من شبكة الطرق”.

وأضافت قائلة: “يبدو أن الكثري من البلدان تعاين من نقص البياانت، ولكن يف الواقع، هناك 
الكثري من البياانت. إن النقص يكمن حقيقة يف حتويل مهارات البحث واستخدامها الستخراج 

البياانت من املصادر املوجودة”.

ربط مصادر البيانات من أجل رؤى قابلة للتنفيذ

توفر صور السواتل ثروة من البياانت املوجودة واملتاحة بسهولة فيما يتعلق ابملواقع يف مجيع 
أحناء العامل. وغالباً ما تكشف هذه الصور عن متركز احلوادث يف “حوايل 10 يف املائة من 

شبكة الطرق”، وفقاً ملا قاله السيد جيمس برادفورد، املدير الفين العام للربانمج الدويل لتقييم 
الطرق )iRAP(. مضيفاً إنه: “ميكن على الفور حتديد املكان الذي جيب الرتكيز عليه أواًل”.

ويستعني الربانمج الدويل لتقييم الطرق ابلذكاء االصطناعي لتسريع حتليل صور السواتل، 
وكذلك ابلفيديو والبياانت األخرى، لتحديد “ما جيب معاجلته أواًل ”. وتطوير البنية التحتية 

لتحقيق السالمة على الطرق لن يكلف سوى جزء بسيط مما تستنزفه احلوادث من االقتصادات 
حالياً. ويقول السيد برادفورد: “يف حال االستثمار يف البنية التحتية من أجل السالمة على 

الطرق، ستبلغ نسبة الفائدة إىل التكلفة عشرة إىل واحد”.

وتقدر منظمة الصحة العاملية )WHO( أن 1,3 مليون شخص يلقون حتفهم كل عام بسبب 
حوادث الطرق. ولكن بياانت السالمة يف الطرق، على املستويني اإلقليمي والقطري، قد غري 

شاملة على اإلطالق.

ويقول السيد هنان تران، رئيس قسم السالمة والتنقل يف منظمة الصحة العاملية: “يف بعض 
احلاالت، ال متتلك البلدان أنظمة بياانت مناسبة، وتكون البياانت غري موثوقة مثل غريها”.

ويف مثل هذه احلاالت، ميكن أن يؤدي جلب مصادر بياانت خمتلفة إىل إحداث فارق كبري. 
ويوضح السيد تران قائاًل: “لقد الحظنا يف بلدان مثل تونس وموزامبيق، أن تقديرات ]منظمة 

الصحة العاملية[ تتحسن بشكل كبري بفضل ربط مصادر البياانت املوجودة”.

يبدو أن الكثري من البلدان 
تعاين من نقص البيانات، ولكن 

يف الواقع، هناك الكثري من 
البيانات. 

أريانا ليجوفيني

 مديرة قسم تقييم األثر التنموي
البنك الدويل

يف حال االستثامر يف البنية 
التحتية من أجل السالمة، 

ستبلغ نسبة الفائدة إىل 
التكلفة عرشة إىل واحد. 

جيمس برادفورد

 املدير الفني العام
الربنامج الدويل لتقييم الطرق

يف بعض الحاالت، ال متتلك 
البلدان أنظمة بيانات مناسبة، 

وتكون البيانات غري موثوقة 
مثل غريها. 

نهان تران

 رئيس قسم السالمة والتنقل
منظمة الصحة العاملية
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وحسب السيد تران فإنه من املتوقع أن تتحسن أنظمة البياانت وعمليات مجع البياانت على املدى 
الطويل. ويف الوقت احلايل، على الرغم من ذلك، فإن حتسني استخدام البياانت املوجدة املتأتية من 
مصادر مثل تطبيقات األجهزة احملمولة يوفر فرصاً هائلة. وعلى املدى القصري، “ميكن االستعانة مبا 

هو موجود ابلفعل، وميكن ابلتأكيد استخدام الذكاء االصطناعي لتسهيل تلك العملية”.

ومن الضروري أن “تتضافر” جماالت تطبيقات الوسائط االجتماعية وخدمات االستجابة 
للطوارئ وتطبيقات التنقل لتوفري أقصى الفوائد. ويقول السيد تران إن “ذلك سيغري جمرى 

األمور حقاً، وأعتقد أننا على وشك حتقيق ذلك”.

قوة األجهزة المحمولة

ميكن للهواتف احملمولة، يف حال استغالهلا على حنو صحيح، أن تعود بنفع كبري يف جمال 
السالمة يف الطرق مبا يف ذلك “حتسني البياانت وإمكانية التنبؤ ابحلوادث وجتنب االزدحام 

وسرعة التدخل وزايدة التنقل” حسب ما قاله السيد جان تود، املبعوث اخلاص لألمني العام 
لألمم املتحدة املعين ابلسالمة على الطرق.

وقد أطلق السيد تود، ابلشراكة مع االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( ومبعوث األمني العام 
لألمم املتحدة املعين ابلتكنولوجيا، خالل العام املاضي، مبادرة جديدة للذكاء االصطناعي من 

أجل السالمة على الطرق، تركز على حتقيق اهلدف العاملي املتمثل يف خفض عدد الوفيات 
النامجة سنوايً يف مجيع أحناء العامل بسبب حوادث الطرق إىل النصف حبلول عام 2030.

ويوافق السيد برين ابلكومب، رئيس الفريق املتخصص التابع لقطاع تقييس االتصاالت املعين 
ابلذكاء االصطناعي ألغراض القيادة الذاتية واملساَعدة، قائاًل: “لقد أصبحت اهلواتف احملمولة 

على حني غرة األجهزة الذكية اليت متتلكها غالبية السكان”، مما يتيح “دخوهلا األسواق بشكل 
أسرع من تكنولوجيا املركبات”.

وتغريدات تويرت احملددة جغرافياً الصادرة من اهلواتف احملمولة الشخصية، قد ساعدت مدينة 
نريويب يف حتديد األماكن اخلطرة يف شبكة طرقها.

كما ساعدت اهلواتف احملمولة املدينة على حتسني قدراهتا على االستجابة للطوارئ بشكل 
 Flare كبري، كما تقول السيدة كيتلني دولكارت، املؤسسة املشاركة واملديرة التنفيذية لشركة

- وهي شركة كينية انشئة أطلق عليها البعض “تطبيق خلدمة النقل اخلاص 
بسيارات اإلسعاف”.

لقد أصبحت الهواتف 
املحمولة عىل حني غرة 

األجهزة الذكية التي متتلكها 
غالبية السكان. 

برين بالكومب

رئيس الفريق املتخصص التابع لقطاع 
تقييس االتصاالت املعني بالذكاء 

االصطناعي ألغراض القيادة الذاتية 
واملساَعدة
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طلب سيارة إسعاف

عملت شركة Flare على إضفاء طابع مركزي على خدمات الطوارئ وحتسني تنسيق 
إجراءات االستجابة للطوارئ، وقد ساعدت مدينة نريويب من خالل ذلك على تقليل أوقات 
االستجابة للطوارئ، ويف حني أن املتوسط كان يبلغ 162 دقيقة منذ عدة سنوات فإنه أصبح 

يبلغ اليوم 15 دقيقة فقط.

وتقول السيدة دولكارت: “من خالل تقدمي هذا النظام املركزي، متكنا من تقليل وقت 
االستجابة بصورة كبرية. وبطبيعة احلال، فإن معدل الوفيات قد اخنفض هو اآلخر”.

وتعمل شركة Flare على الربط بني األشخاص احملتاجني واملستجيبني للطوارئ ومقدمي 
الرعاية الصحية. ووفقاً للسيدة دولكارت فإن “األمر ال يتعلق فقط ابحلصول على 

سيارة إسعاف”.

“بل يتعلق األمر أيضاً بضمان نقل الشخص إىل املستشفى املناسب. وهذا ما يتطلب فهماً 
عميقاً لنظام الرعاية الصحية ومكان وكيفية توزيع املرضى على أفضل حنو داخل النظام 

البيئي األوسع”.

وأشارت السيدة دولكارت إىل أن إنشاء نظام 911 العاملي الشهري يف الوالايت املتحدة قد 
استغرق أكثر من 30 عاماً، بسبب بيئة االتصاالت القدمية. ولكن يف كينيا، كانت هناك فرصة 

لتحقيق قفزة هائلة.

وتقول: “لقد وفران حاًل قائماً على األجهزة احملمولة يف املقام األول، ويستند إىل احلوسبة 
السحابية، ليسمح للمدن أو البلدان إبنشاء تلك الشبكة يف غضون أسابيع، وليس يف 

عشرات السنني”.

تستند هذه المقالة إلى حلقة نقاش في الندوة العالمية للمعايير لالتحاد.

لقد وفرنا حالً قامئاً عىل 
األجهزة املحمولة يف املقام 
األول، ويستند إىل الحوسبة 
السحابية، ليسمح للمدن أو 

البلدان بإنشاء تلك الشبكة يف 
غضون أسابيع، وليس يف 

عرشات السنني. 

كيتلني دولكارت

 املؤسسة املشاركة واملديرة التنفيذية
Flare رشكة
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قيادة المستقبل
تحديثات آمنة للمركبات الموصولة

ة. وُيمكن تحديث الحواسيب  ُيَقال إن مركبات الطرق الحديثة تعمل بأكثر من 250 مليون سطر من التعليمات البْرمجيَّ
الموجودة على عجالتها تحديثًا عن بعد، كما يمكن إجراء العديد من ”التعديالت” حتى دون أي انقطاع في استخدام 
السيارة. وتستند الثقة في هذه العملية إلى معيار االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن التحديث اآلمن للبرمجيات على 

الهواء من أجل السيارات الموصولة. 

مكالمات الطوارئ الخاصة بالمركبات

تشير اللوائح العالمية الخاصة بأنظمة مكالمات الطوارئ المتعلقة بالحوادث إلى معيار أداء جودة الصوت الصادر عن 
االتحاد. وتعتمد مكالمات الطوارئ هذه على مديات الترقيم الدولية التي خصصها االتحاد لالتصاالت من آلة إلى آلة 

 .)M2M( أخرى

نظام المعلومات والترفيه في المركبات 

يمكن للشاشات الرقمية المثبتة على الزجاج األمامي للمركبات أن تنقل معلومات حركة المرور األساسية وتوقظ 
السائق عند أي عالمات تدل على النعاس. ويمكن للركاب متابعة بث مباشر أو مؤتمرات فيديوية أو ألعاب باشروها 

في المنزل. وسيكون بإمكان الركاب مشاركة المحتوى لمشاهدته معًا عبر شاشات مختلفة أو، بنفس السهولة، 
بإمكانهم عدم مشاركة المحتوى ومشاهدته على انفراد. وتوضح معايير االتحاد بالتفصيل حاالت االستعمال الجديدة 

للوسائط المتعددة في المركبات والهيكل األساسي الذي تقوم عليه.
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كبالت االتصاالت البحرية 
ن الرصد المناخي  ُتحسِّ

والتنبؤ بأمواج التسونامي

متتد كبالت االتصاالت البحرية يف الوقت احلاضر يف قاع حميطات العامل بطول يتجاوز 1,3 
مليون كيلومرت. ومع تَناِمي هذه الشبكة وإحالل الكبالت القدمية، قد يشكل اجليل اجلديد من 
الكبالت شبكة مراقبة آنية للمحيطات قادرة على تقدمي إنذارات مبكرة ودقيقة بنشوء أمواج 

التسوانمي، وكنز من البياانت القيمة لعلم املناخ.

حدَّث ألغراض ‘املراقبة العلمية 
ُ
ويتضمن كبل SMART القياسي، أي كبل االتصاالت امل

واالتصاالت املوثوقة’، أجهزة استشعار للرصد املناخي ورصد األخطار مصمَّمة للتعايش مع 
مكوانت أنظمة االتصاالت والدوام لنفس مدة العمر االفرتاضي جلميع الكبالت التجارية وهي 

25 عاماً. وأيمل علماء املناخ أن تنمو هذه الشبكة الناشئة ملراقبة احمليطات منواً مستداماً 
ابلتوازي مع عمليات نشر الشبكات التجارية.

وجَتمع كبالت املراقبة العلمية واالتصاالت املوثوقة بني أنظمة االستشعار العلمي ومكوانت 
أنظمة االتصاالت يف الكبل البحري املشرتك ذاته، من دون اإلخالل مبوثوقية 

أنظمة االتصاالت.

َتجمع كبالت المراقبة 
العلمية واالتصاالت 

 )SMART الموثوقة )كبالت
بين أنظمة االستشعار 

العلمي ومكونات أنظمة 
االتصاالت في الكبل البحري 

المشترك ذاته، من دون 
اإلخالل بموثوقية 
أنظمة االتصاالت.
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وَيستْحِدث االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( حالياً معيارْين جديدْين من شأهنما أن يدعما 
حتقيق هذا اهلدف، إذ يتعلقان بكل من كبالت املراقبة العلمية واالتصاالت املوثوقة )كبالت 

SMART( والكبالت املخصصة لالستشعار العلمي حصرايً. وتستند جهود وضع املعيارْين هذه 
إىل املتطلبات الدنيا اليت حددها فريق املهام املشرتك املعين أبنظمة كبالت املراقبة العلمية 

واالتصاالت املوثوقة )كبالت SMART(، الذي ُشكِّل يف عام 2012 بدعم من االحتاد، واللجنة 
األوقيانوغرافية احلكومية الدولية التابعة ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( 

.)WMO( واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،)UNESCO-IOC(

ويقول رئيس فريق املهام وأستاذ البحوث جبامعة هاواي، السيد بروس م. هاو: “إننا هندف 
إىل بلوغ املرحلة اليت يقدم فيها مورِّدو أنظمة الكبالت إىل مجيع عمالئهم خيار القدرة على 

املراقبة العلمية واالتصاالت املوثوقة كقدرة مقيَّسة”. ويف حمطة ALOHA الواقعة على بُعد مائة 
كيلومرت مشال جزيرة أُواهو، َنَصب األستاذ هاو مرصداً علمياً كبلياً على عمق 4 728 مرتاً، 

وُيشغِّله حالياً، ليجعله بذلك أعمق مرصد علمي من نوعه يف العامل.

وقد ساعد فريق املهام املشرتك يف إعداد اجلدوى التقنية واملالية لكبالت SMART. ويعمل 
حالياً عن كثب مع منظمات األمم املتحدة واحلكومات والشركات عازماً على نشر هذه 

الكبالت على نطاق واسع.

بق لنظام كبالت برتغالي السَّ

منذ عامني، أصبحت شركة Alcatel للكبالت البحرية أول شركة موردة للكبالت تلتزم 
 )ANACOM( يف حني تعهدت اهليئة الربتغالية لتنظيم االتصاالت ،SMART بتوريد كبالت

إبنشاء كبالت SMART يف الكبل احلََلقي اجلديد الرابط بني القارة األوروبية وجزيريت اأَلزور 
وماديرا )CAM(، إذ يربط هذا الكبل الرب الرئيسي الربتغايل هباتني اجلزيرتني الواقعتني على بُعد 

ألف كيلومرت منه يف احمليط األطلسي.

 SMART السيد جواو كاديتشيه دي ماتوس، “إن كبالت ،ANACOM ويقول رئيس هيئة
موضوع ُمدرج يف برانمج العمل اخلاص بنا منذ عام 2018، حينما خطَّطنا إلحالل الكبالت 

القدمية القائمة”.

وبشركة NEC الياابنية، عمدت شعبة الكبالت البحرية إىل نصب كبالت حبرية خمصصة 
لالستشعار العلمي على مسافة تتجاوز 000 6 كيلومرت، وُيشغِّلها يف الوقت الراهن املعهد 

الوطين لبحوث علم األرض واملرونة يف حاالت الكوارث، ابلياابن. وقد ُنشرت أوىل الكبالت 
عت الشبكة عقب وقوع الزلزال الكبري  البحرية للتنبؤ أبمواج التسوانمي منذ 12 عاماً، وُوسِّ

الذي ضرب شرق الياابن يف عام 2011، لكن مل ُتدعم ابلتوازي الكبالت التجارية لالتصاالت.

وكان نظام الكبالت العابر للمحيط األطلسي بني الربازيل والربتغال، املعروف ابسم 
EllaLink، أول نظام خيصِّص ليف بصري بكبل جتاري لالتصاالت لالستشعار البيئي، بني 

جزيرة ماديرا والكبل اجلذعي. وخُتطط الربتغال حالياً لتزويد كبل CAM احلََلقي اجلديد 
كرِّرات 

ُ
بقدرات كاملة للمراقبة العلمية واالتصاالت املوثوقة، ودمج أجهزة استشعار يف امل

عة على مسافات تبلغ 70 كيلومرتاً بطول النظام  البالغ عددها 50 ُمكرِّراً أو حنو ذلك املوزَّ
الذي يصل إىل 700 3 كيلومرت.

إننا نهدف إىل بلوغ املرحلة 
دو أنظمة  التي يقدم فيها مورِّ

الكبالت إىل جميع عمالئهم 
خيار القدرة عىل املراقبة 

العلمية واالتصاالت املوثوقة 
كقدرة مقيَّسة. 

بروس م. هاو

 رئيس فريق املهام املشرتك املعني
بأنظمة كبالت املراقبة العلمية 

)SMART واالتصاالت املوثوقة )كبالت

إن كبالت SMART موضوع 
ُمدرج يف برنامج العمل 

الخاص بنا منذ عام 2018، 
حينام خطَّطنا إلحالل الكبالت 

القدمية القامئة. 

جواو كاديتشيه دي ماتوس

الهيئة الربتغالية لتنظيم االتصاالت 
)ANACOM(
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ويقول السيد ماتوس: “إننا ندرك مدى أمهية هذه الفرصة. إذ جتتمع يف هذه املنطقة ثالث 
صفائح تكتونية، لتجعلها بذلك عرضة للزالزل، فستزداد احلركة الدولية للبياانت 

عرب املنطقة”.

وميكن هلذا النظام أن يصبح اخلطوة األوىل حنو جتهيز الكبالت التجارية لالتصاالت بقدرات 
.)SMART( املراقبة العلمية واالتصاالت املوثوقة

ويقول األستاذ هاو: “لقد كانت الربتغال صواتً قوايً داعماً لنا. فحوايل نسبة 15 إىل 20 يف 
املائة من الكبالت البحرية الدولية ستمر عرب املياه الربتغالية.” وأردف قائاًل: “إبمكان التجربة 

الربتغالية أن حتفِّز منو جمتمع من موردي كبالت SMART يف أورواب والعامل.”

وإضافة قدرات SMART إىل كبل CAM اجلديد، الذي ترعى احلكومة نشره، ستشكل قرابة 
عشرة يف املائة )12 مليون يورو، أو حنو 13 مليون دوالر أمريكي( من التكلفة اإلمجالية لنشر 

الكبل. وسيُنشأ الكبل، املتوقع أن يبدأ تشغيله يف عام 2025، بدمج أجهزة استشعار فيه 
تستحدثها شركات متخصصة.

وتوجد مشاريع أخرى لنشر كبالت SMART يف مراحل خمتلفة من التخطيط واإلعداد 
إبندونيسيا، وبني فانواتو وكاليدونيا اجلديدة، بل حىت يف القارة القطبية اجلنوبية.

وعن املشروع املشرتك بني فانواتو وكاليدونيا اجلديدة، املدعوم من فريق املهام املشرتك، بتمويٍل 
من مؤسسة Gordon and Betty Moore، فسيُنشئ شبكَة ربط كبلية عرب منطقة اندساس 

‘شابة’ )ال يتجاوز عمرها 50 مليون عاماً( تنتهي خبندق حُميطي عمقه 500 6 مرت يُعرف 
بوقوع مئات من الزالزل سنوايً فيه، وما يصاحبها من خماطر أمواج التسوانمي.

وهبذا اخلصوص، يقول األستاذ هاو “سيكون هذا املشروع إجنازاً كبرياً ابلنسبة إىل فريق املهام 
ر للعلوم واإلنذار املبكر، جيمع  املشرتك، ومهماً يف إرساء اأُلسس لنظام إيكولوجي إقليمي ُمعمِّ

اجملتمعات العلمية ويقدم التدريب ويزيد احلكومات ودوائر الصناعة ثقًة”.

أجهزة االستشعار األذكى

بة وخُمتربة، مدجمة  تتضمن كبالت SMART أجهزة استشعار للرصد البيئي ورصد األخطار جمرَّ
م إشارات االتصاالت البصرية على فرتات بطول  كرِّرات الكبلية اليت حتوي أجهزة ُتضخِّ

ُ
يف امل

الكبل البحري.

فبها ثالثة أجهزة استشعار تقيس درجة حرارة قاع احمليط كمؤشر لالجتاهات املناخية؛ ودرجة 
الضغط ابلنسبة إىل مستوى ارتفاع سطح البحر، وتيارات احمليطات، وأمواج التسوانمي؛ 

وكذلك درجة تسارع النشاط الزلزايل للكشف عن الزالزل واإلنذار بنشوء أمواج التسوانمي. 
وينبغي أن ُتشغَّل أجهزة االستشعار هذه طوال الوقت. وبسرعة الضوء، حُتال مجيع البياانت 

املستخلصة منها إىل حمطات هبوط الكبالت.

توجد مشاريع أخرى لنشر 
كبالت SMART في مراحل 

مختلفة من التخطيط 
واإلعداد بإندونيسيا، وبين 

فانواتو وكاليدونيا الجديدة، 
بل حتى في القارة 

القطبية الجنوبية.
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ويقول األستاذ هاو: “سُتفيدان أجهزة االستشعار الثالثة مبتغريات أساسية للمحيطات، وهي 
كرِّرات الكبلية.”

ُ
حُمكمة ومتينة، كما يسهل دجمها نسبياً يف امل

وُيضيف أن الرصد بكبالت SMART سيتزايد ذكاًء ابستمرار. “ففي غضون عشرة أعوام، قد 
ميكننا أخذ قدرات استشعارية أدق يف اعتباران كدرجة امللوحة؛ لُيضيف ذلك إىل ما نستدل به 

من درجيت احلرارة والضغط على دوران احمليطات؛ والرتكيب الكيميائي للمياه، لُندرك خماطر 
مثل حتمُّض احمليطات؛ ومقاييس ألصوات احمليطات لرصد الثدييات البحرية 

والتنوع البيولوجي.”

تحت سطح البحر وبميزانية اقتصادية جدًا

امات نظام تقييم أمواج التسوانمي يف املياه العميقة واإلبالغ هبا  يف الوقت الراهن، تشكل عوَّ
امة الوسيلة الرئيسية احلالية للكشف عن نشوء أمواج  )DART( اليت يقارب عددها 70 عوَّ
التسوانمي. لكن عادًة ما تتعطَّل نسبة 30 يف املائة منها يف أي وقت، حسبما يُفيد األستاذ 

هاو. وعلى العكس، تشري دراسات االحتماالت إىل أن نسبة تعطُّل أجهزة االستشعار اجلديدة 
طوال عمر تشغيلي كبلي ميتد إىل 25 عاماً هي مخسة يف املائة.

ومن َث، فمن املمكن نصب كبل SMART على امتداد منطقة احمليط األطلسي، حيث تقع 
امات نظام DART اليت ُتشغِّلها الوالايت املتحدة األمريكية، بسعر أكثر  معظم شبكات عوَّ

إغراًء، فضاًل عن هذا الكبل سيوفر بياانت آنية أكثر قيمة وموثوقية من دون احلاجة إىل 
عمليات صيانة.

امات نظام DART الذي ُتديره اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي  فربانمج عوَّ
)NOAA( التابعة للوالايت املتحدة األمريكية يكلِّف سنوايً 27 مليون دوالر أمريكي، بينما 

امة قابلة للتوسعة،  تبلغ التكلفة السنوية لربانمج Agro الدويل، الذي ينشر 000 4 عوَّ
32 مليون دوالر أمريكي.

امات  أما مبادرة مراقبة احمليطات اليت نفذهتا املؤسسة األمريكية الوطنية للعلوم، وتعتمد على العوَّ
والغواصات غري املأهولة واملركبات الذاتية القيادة ونظام كبلي، فتقدَّر تكاليفها التشغيلية 
السنوية بنحو 44 مليون دوال أمريكي، مضافاً إليها مصروفات أتسيسها املقدرة حبوايل 

400 مليون دوالر أمريكي.

وعلى النقيض من ذلك، فوفقاً حلساابت فريق املهام املشرتك، تبلغ النفقات السنوية لتثبيت 
000 2 ُمكرِّر من ُمكرِّرات كبالت SMART يف 30 نظاماً حول العامل 40 مليون دوال أمريكي 

ال أكثر، ابفرتاض دورة جتديد متحفظة جداً مدهتا عشرة أعوام.

اطلع على مزيد من املراجع واتصل 
بفريق املهام املشرتك بني االحتاد الدويل 
لالتصاالت واملنظمة العاملية لألرصاد 

اجلوية واللجنة األوقيانوغرافية احلكومية 
الدولية التابعة ملنظمة اليونسكو املعين 

أبنظمة كبالت املراقبة العلمية 
واالتصاالت املوثوقة 
)SMART كبالت(

تعكف جلنة الدراسات 15 التابعة 
لقطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد 

)ITU-T(، حالياً، على إعداد مشاريع 
 SMART معايري االحتاد لكبالت

)وامسها العامل G.smart( والكبالت 
املخصصة لالستشعار العلمي )وامسها 
العامل G.dssc(، وتستهدف اللجنة 

إمتامها حبلول عام 2024.

ستُفيدنا أجهزة االستشعار 
الثالثة مبتغريات أساسية 

للمحيطات، وهي ُمحكمة 
ومتينة، كام يسهل دمجها نسبياً 

رات الكبلية.  يف املُكرِّ

بروس م. هاو

 رئيس فريق املهام املشرتك املعني
بأنظمة كبالت املراقبة العلمية 

)SMART واالتصاالت املوثوقة )كبالت
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الكهرباء وإنتاجها المستدامان
الحلول القائمة على استخدام الطاقة الذكية

 ،)ITU( المراعية للبيئة، الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت )ICT( تتضمن معايير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
حلواًل مستدامة إلمداد شبكات الجيل الخامس بالكهرباء، فضاًل عن حلول قائمة على استخدام الطاقة الذكية في 
مواقع أنظمة االتصاالت ومراكز البيانات، تولي األولوية إلمداد هذه المواقع والمراكز بالكهرباء من مصادر الطاقة 

المتجددة. وتشمل هذه الحلول أيضًا استخدام تكنولوجيتي الذكاء االصطناعي )AI( والبيانات الضخمة لتحقيق الكفاءة 
الطاقية َالُمثلى لمراكز البيانات، وتقنيات مبتكرة لخفض احتياجات مراكز البيانات من الطاقة الالزمة لتبريدها.

نحو صافي انبعاثات صفري

 )UNFCCC( يقتضي االمتثال ألحكام اتفاق باريس المبرم في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
ض دوائر صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن أنشطتها بنسبة 45 في  أن ُتخفِّ
ط أحد  المائة في الفترة ما بين عامي 2020 و2030. وكانت تخفيضات االنبعاثات َالُموصى بتحقيقها هذه، التي يسلِّ
معايير االتحاد الدولي لالتصاالت الضوء عليها، أولى المقاصد الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي 

.)SBTi( وافقت عليها مبادرة المقاصد العلمية

بناء االقتصادات الدائرية 

ُتتيح معايير االتحاد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المراعية للبيئة تقييم اآلثار البيئية لتكنولوجيا محددة طوال 
س بذلك العتماد نهج دائري فيما يتعلق بأنشطة صناعة التكنولوجيا ومستويات استهالك دوائر  دورة حياتها، لتؤسِّ
هذه الصناعة. وُترشد هذه المعايير إلى اإلدارة المستدامة للمخلفات اإللكترونية وتعالج مفهوم مسؤولية الُمنِتج 

ة، الذي يشير إلى إدماج اعتبارات االستدامة البيئية في األنشطة التجارية األساسية.  الممتدَّ
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انضم إلى مجتمع التقييس
باالتحاد الدولي لالتصاالت

إن المشاركة في أعمال التقييس التي يضطلع بها االتحاد الدولي لالتصاالت
فرصة للتأثير على عملية وضع المعايير التي َستُصوغ مستقبلنا الرقمي.

لجان
الدراسات

ورش العمل
والندوات

األفرقة
المتخصصة

ُتحلل األحداث المفتوحة 
للجميع االتجاهات 

الناشئة وتشجع على 
التعلم من األقران

ُتحدد األفرقة 
المتخصصة المفتوحة 

العضوية للجميع 
االتجاهات الجديدة في 
أعمال االتحاد التقييسية

ُتعنى لجان الدراسات 
التي توجه الدول 

األعضاء أعمالها بوضع 
معايير دولية

 ُيسترشد حاليًا بأكثر من
 000 4 معيار فعال

ُيصدر االتحاد كل عام ما 
يزيد عن 300 معيار 

جديد 

رؤية عام 2030 وما بعده
ُتصغي عملية التقييس باالتحاد الدولي لالتصاالت إلى جميع اآلراء.

التقييس
في الوقت الفعلي

رؤية عام 2030 معايير سوقية
التوجه 

BIG
DATA

شــاِرك
انضم إلى االتحاد الدولي لالتصاالت وكن صاحب رأي في عملية التقييس الدولية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي واستخدام الرمزين التاليين:

ITUstandards      www.itu.int/wtsa2020      #WTSA20@

الذكاء 
االصطناعي 

(AI)

إنترنت األشياء 
(IoT)

الجيل الخامس 
(5G)

@ITUstandards #WTSA20www.itu.int/wtsa2020

https://twitter.com/ITUstandards
http://www.itu.int/wtsa2020


دور المعاييــر فــي 
ــة  تحقيــق أهــداف التنمي

(SDG ) المســتدامة 

رؤيٌة
مشتركة
لعالٍم
أفضل

اليــوم العالمــي للمعاييــر
14 أكتوبــر 2022



واكب المستجدات //  
// ابَق على اطالع

 مجلة أخبار
االتحاد الدولي لالتصاالت

بوابتك إلى األخبار والرؤى الرقمية
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