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سد الفجوة في مجال 
التنمية الرقمية

بقلم هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

استكشف القادة الذين مجعهم االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( يف املؤمتر العاملي لتنمية 
االتصاالت )WTDC( الذي ُعقد مؤخراً، آفاقاً جديدة لتوصيل غري املوصولني من أجل حتقيق 

التنمية املستدامة.

لقد عزز املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )WTDC( – الذي ُعقد يف كيغايل، رواندا، يف الفرتة 
من 6 إىل 16 يونيو، مركز االحتاد الدويل لالتصاالت كشريك من شركاء التنمية الرئيسيني يف 
جماالت التعليم والصحة والبيئة وغريها من اجملاالت احليوية. فاالحتاد الدويل لالتصاالت، دون 

االقتصار على كونه وكالة تقنية، يؤدي دوراً استباقياً يف حشد الشراكات من أجل حتقيق 
أهداف التنمية املستدامة )SDG( اليت حددهتا األمم املتحدة.

ومبا أن عقد األمم املتحدة للعمل مل يتبق فيه سوى سبع سنوات ونّيف لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة، جيب علينا أن نكثف عملنا لتعزيز التكنولوجيات الرقمية لصاحل اجلميع.

وهذا هو السبب الذي جعلين أدعو أعضاء االحتاد املؤلفني من 193 دولة عضواً، إىل جانب 
دوائر الصناعة واملؤسسات األكادميية واملنظمات الدولية واإلقليمية وأصحاب املصلحة 

اآلخرين، لالنضمام إلينا يف تعزيز التنمية املستدامة من خالل التحول الرقمي.

إن النفاذ املتكافئ إىل التكنولوجيات الرقمية ليس جمرد واجب أخالقي، بل هو أمر ضروري 
لتحقيق االزدهار العاملي.

وتبني املبادرات من قبيل التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل – حدث حموري يف 
املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت – الطريق من خالل تعبئة احلكومات والقطاع اخلاص وغريهم 

لتقدمي التزامات رائدة توافق بني اسرتاتيجيات التوصيلية وأهداف التنمية املستدامة.

وأعرب عن خالص امتناين لفخامة الرئيس الرواندي، بول كاغامي، وحكومة رواندا الستضافة 
مؤمتر التنمية املهم جداً لالحتاد يف هذه املرحلة احلامسة. ويسلط هذا العدد من جملة أخبار االحتاد 

الضوء على بعض املناقشات الثرية اليت أجريناها يف كيغايل.

يجب علينا أن نكثف 
عملنا لتعزيز 

التكنولوجيات الرقمية 
لصالح الجميع. 

هولني جاو
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من اليسار إلى اليمين: السيد تشيساب لي، مدير مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت؛ السيدة دورين بوغدان مارتن، مديرة 
مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت؛ السيد هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ فخامة رئيس رواندا السيد بول 
كاغامي؛ السيد كارلوس سليم، الرئيس المشارك للجنة النطاق العريض المشتركة بين االتحاد الدولي لالتصاالت ومنظمة اليونسكو؛ معالي 

السيدة باوال إنغابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالبتكار في رواندا؛ السيد ماريو مانيفيتش، مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد 
الدولي لالتصاالت؛ السيدة إيلين تايلور، ممثلة الشباب في قمة الشباب العالمية لمبادرة توصيل الجيل.

رواندا ترحب بقادة العالم 
الرقميين في المؤتمر العالمي 

لتنمية االتصاالت في كيغالي

شاهد التسجيل الفيديوي الفتتاح المؤتمر العالمي لتنمية 
االتصاالت في كيغالي.
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يجب علينا االستمرار يف أن 
نظهر للعامل ما يستطيع االتحاد 

تحقيقه، ليس ككيان تقني 
فحسب، بل أيضاً - وبنفس 

املستوى من األهمية - كوكالة 
إمنائية. 

 هولني جاو
األمني العام لالتحاد الدويل لالتصاالت

)متحدثاً يف حفل افتتاح املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت(
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يتميز هذا املؤمتر بعنارص جديدة 
مصممة لتغيري تفكرينا - لتعبئة 

طاقاتنا الجامعية بطرائق 
جديدة. 

 دورين بوغدان-مارتن
مديرة مكتب تنمية االتصاالت  باالتحاد الدويل لالتصاالت

)متحدثة يف حفل افتتاح املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت(
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يجب علينا أن نويل األولوية 
للرشاكات بني القطاعني العام 

والخاص لتوسيع النفاذ الرقمي 
بأسعار معقولة، ونزود املواطنني 
الضعفاء مبهارات اإلملام باملعارف 

الرقمية. 

 فخامة السيد بول كاغامي
رئيس رواندا

)متحدثاً يف حفل افتتاح املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت(
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هذا املؤمتر العاملي لتنمية 
االتصاالت هو فرصتنا لتحقيق 
توافق يف اآلراء بشأن القضايا 

الرئيسية التي سنتداولها لنتمكن 
من جلب 2,9 مليار شخص حول 

العامل إىل العامل الرقمي الذي ال 
يعرفونه حالياً. 

معايل السيدة بوال إنغابري

وزيرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالبتكار يف رواندا

)متحدثًة يف حفل افتتاح املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت(
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ليس هناك أي نقص يف الشباب 
القوي املبتكر املبدع املستعد 

لقيادتنا من أجل معالجة 
املشاكل املعقدة وتحسني 

مستقبلنا الجامعي. 

 إيلني تايلور
ممثلة الشباب يف قمة الشباب العاملية ملبادرة توصيل الجيل

)متحدثًة يف حفل افتتاح املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت(
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مواجهة تحديات التنمية 
الرقمية في رواندا

لقد شهدت األشهر األخرية اختاذ عاصمة رواندا، كيغايل، عدة قفزات إىل األمام يف جمال 
التنمية الرقمية، مما يؤكد الزخم السريع للبلد الواقع شرق إفريقيا.

ففي نوفمرب املاضي، أُطلق صندوق االبتكار يف رواندا )RIF( لدعم الشركات الرائدة يف التغيري 
واملبتكرة اليت تقدم حلواًل لتحدايت املنطقة، من خالل شراكة بني القطاعني العام واخلاص، بني 

.Angaza Capital احلكومة وشركة إدارة االستثمارات

وبعد ذلك أبسابيع قليلة، فتح صندوق االستثمار السويدي، مؤسسة Norrsken، فرعه األول 
خارج منطقة اسكندينافيا. ومن املتوقع أن يستضيف فرع كيغايل 000 1 من أصحاب املشاريع 

يف السنة األوىل من أنشطته.

ويبني هذان املثاالن كيف بدأت رواندا تتحول بسرعة إىل واحدة من أهم مراكز االبتكار يف 
إفريقيا. ووفقاً للرقم القياسي العاملي لألنظمة اإليكولوجية للمشاريع الناشئة لعام 2022، حيتل 

البلد املرتبة الثامنة بني األنظمة اإليكولوجية للشركات الناشئة يف الشرق األوسط وإفريقيا، 
واملرتبة الرابعة يف إفريقيا ككل، وحتتل كيغايل املرتبة الرابعة عشرة بني املدن يف املنطقة.

إننا نرى أنفسنا مقصداً 
إلثبات مفهوم إطالق 

الرشكات املبتكرة واملشاريع 
الناشئة واختبارها وتوسيع 

نطاقها. 

معايل السيدة بوال إنغابري

وزيرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
واالبتكار يف رواندا
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وعلى مدى العقدين املاضيني، كانت السياسات الرقمية االستشرافية مبثابة حمركات رئيسية 
للتحول االقتصادي يف رواندا. وعلى الرغم من أن جمال العمل ال يزال واسعاً ملواصلة البناء 

على هذه التغيريات، فإن العديد من املعامل ُتظهر ابلفعل نتائج عملية.

وميثل قطاع التكنولوجيا حالياً 3 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل السنوي لرواندا. بيد أن 
هدف احلكومة هو حتقيق أكثر من ثالثة أضعاف هذا الرقم والوصول إىل 10 يف املائة خالل 

عقد واحد. وقالت معايل السيدة بوال إنغابري، وزيرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
واالبتكار، اليت ترأست أيضاً املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )WTDC( الذي ُعقد يف كيغايل 

من 6 إىل 16 يونيو: “إننا نرى أنفسنا مقصداً إلثبات مفهوم إطالق الشركات املبتكرة 
واملشاريع الناشئة واختبارها وتوسيع نطاقها”.

طموحات عالية

تركز تطلعات البلد إىل وضع معايري مرجعية إقليمية على بناء القدرات الرقمية ذات األثر 
االجتماعي اإلجيايب. ويشمل ذلك الربانمج الساتلي الرواندي الذي بدأ بساتل مكعب يساعد 

على رصد إمدادات املياه وتوقع الكوارث الطبيعية.

وأطلقت رواندا ساتلها األول لالتصاالت، Rwa-Sat-1، يف الفضاء يف عام 2019 بشراكة مع 
 ”CubeSat“ وحيصل الساتل املكعب .)JAXA( الوكالة الياابنية الستكشاف الفضاء اجلوي

حالياً على بياانت من أجهزة االستشعار األرضية للمساعدة يف إبقاء احلكومة على اطالع 
ابملوارد املائية والزراعة واألرصاد اجلوية وخماطر الكوارث على الصعيد الوطين.

ويشمل االتفاق مع الياابن أيضاً متخصصني يف التدريب على تصميم وإنتاج السواتل الصغرى. 
وقالت السيدة إنغابري إن السلطات الرواندية هتدف يف هناية املطاف إىل بناء قدرهتا اخلاصة على 

مجع البياانت اجلغرافية املكانية وحتليلها وتطبيق هذه الرؤى على خمتلف اجملاالت احلكومية.

وبعد إنشاء وكالة الفضاء الرواندية )RSA( يف عام 2021، تعتزم احلكومة النهوض أبعمال 
الفضاء والتطوير الصناعي ودعم املنتجات واخلدمات التنافسية لتصديرها يف هناية املطاف.

ويف أكتوبر املاضي، تقدمت رواندا بطلب إىل االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( من أجل 
إطالق كوكبتني ساتليتني: Cinnamon 217 وCinnamon-937. واهلدف من هاتني 

اجملموعتني من السواتل - املخطط إطالقهما قبل هناية عام 2023 - تشغيلهما كنظام موحد 
لتوفري توصيلية دائمة شبه عاملية.

إذكاء الوعي بالمخلفات 
اإللكترونية في رواندا

وفقاً للمرصد العاملي للمخلفات 
اإللكرتونية لعام 2020، وهو تقرير 

صادر عن الشراكة العاملية إلحصاءات 
املخلفات اإللكرتونية، فإن أقل من 20 

يف املائة من املخلفات اإللكرتونية - 
أو األجهزة الكهرابئية واإللكرتونية 
املتخلص منها - ُتمع من املنازل 
واملؤسسات، على الصعيد العاملي.

واعتزمت رواندا، اليت تولد حنو 000 7 
طن من املخلفات اإللكرتونية سنوايً، 
حتسني أدائها بشكل كبري - وحتديد 

معايري مرجعية جديدة للبلدان اإلفريقية 
والعامل يف جمال االستخدام املستدام 

لألجهزة والتكنولوجيات الرقمية. فالبلد 
الذي يبلع عدد سكانه 13,5 مليون 
نسمة، يصنف ابلفعل، كما أشارت 
شبكة CNN يف العام املاضي، ضمن 

أوىل بلدان القارة اليت تبنت تشريعات 
بشأن املخلفات اإللكرتونية.

اقرأ المقال كاماًل )باإلنكليزية فقط(.
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سياسات مستبصرة بشأن المخلفات اإللكترونية

بدون سياسات تركز على االستدامة، ميكن أن يكون للتحول الرقمي املتسارع آاثر سلبية.

لنأخذ على سبيل املثال 53,6 مليون طن من املخلفات اإللكرتونية املتخلص منها واليت يتم 
توليدها سنوايً على الصعيد العاملي. ففي عام 2019، مل تكن سوى 78 بلداً مشمولة بنوع من 

التشريعات أو السياسات أو اللوائح املتعلقة ابملخلفات اإللكرتونية، وفقاً للمرصد العاملي 
للمخلفات اإللكرتونية لالحتاد لعام 2020.

واليوم، تعد رواندا واحدة من بني 13 بلداً فقط من البلدان اإلفريقية اليت لديها تشريعات 
حمددة بشأن املخلفات اإللكرتونية. وحيدد القانون الذي صدر يف عام 2016 املبادئ العامة 

إلدارة األجهزة اإللكرتونية املتخلص منها، فضاًل عن تقاسم املسؤوليات بشأن هذا املوضوع 
بني مؤسسات البلد.

وبعد ذلك أبربع سنوات، أي يف عام 2020، افتتح البلد أول حمطة إلدارة 
املخلفات اإللكرتونية.

وميكن ملرفق Enviroserve Rwanda Green Park، الذي يتم دعمه من خالل شراكة بني 
احلكومة وشركة Enviroserve القائمة يف ديب، أن يعاجل ما يصل إىل 000 10 طن مرتي من 

املخلفات اإللكرتونية سنوايً. ويعرض هذا املرفق خدمات مثل إصالح املنتجات الكهرابئية 
وتديدها، وخدمات مجع املخلفات اإللكرتونية وتفكيكها وإعادة تدويرها، ويقدم املساعدة 

التقنية لألفراد واملنظمات اليت تعاجل املخلفات اإللكرتونية.

ومتنح خدمات شركة Enviroserve حياة اثنية لشاشات احلاسوب واهلواتف القدمية وغريها 
من األجهزة اليت ميكن بيعها بسعر منخفض بعد إصالحها. وقد أعربت عدة بلدان يف املنطقة 

عن اهتمامها ابملرفق كمثال للطريقة اليت ميكن هبا للتنمية الرقمية املستدامة أن حتد من األثر 
على البيئة وحتفز النشاط االقتصادي وتستحدث فرص العمل.

وقالت الوزيرة إنغابري: “لقد نشرت شركة Enviroserve ابلفعل 20 مركزاً جلمع املخلفات 
اإللكرتونية يف مجيع أحناء البلد”. وأضافت: “من املقرر توسيع الربانمج من خالل مشروع 

تسريع التنمية الرقمية املمول من البنك الدويل، مما سيضيف 30 مركزاً للجمع يف سائر مناطق 
البلد البالغ عددها 30 منطقة.”

وتشجع رواندا بنشاط االسرتاتيجية اإلقليمية ملنظمة اتصاالت شرق إفريقيا )EACO( إلدارة 
املخلفات اإللكرتونية، إىل جانب بوروندي وكينيا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا. وتسعى 

املبادرة إىل العمل بشكل مشرتك على حتسني البنية التحتية اإلقليمية، وتعزيز التنسيق على 
الصعيدين اإلقليمي والوطين، وتشجيع البحث واالبتكار من أجل بناء اقتصادات دائرية.

في عام 2020، افتتحت 
رواندا أول محطة إلدارة 

المخلفات اإللكترونية.

قالت الوزيرة إنغابري: “إننا 
نعمل مع االحتاد الدويل 

لالتصاالت على مشروع 
إلدخال مفهوم مسؤولية املنتج 

املوسَّعة )EPR( وتنفيذه يف 
أطران التنظيمية”. وأضافت: 
“يشمل هذا املشروع محلة 
توعية لتعليم السكان كيفية 

التعامل مع املخلفات 
اإللكرتونية، وإجراءات التخلص 

منها عند نقاط اجلمع املعينة 
لزايدة معدالت اجلمع ومشاركة 

السكان يف التمرين”.
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نبذة عن المؤتمر العالمي 
لتنمية االتصاالت

“توصيل غري املوصولني لتحقيق التنمية املستدامة”
 رواد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( على الصعيد العاملي جيتمعون لتطوير مناذج جديدة للتعاون

 من أجل توفري التوصيلية واحللول الرقمية يف عقد العمل األخري هذا لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة.

النتائج

برنامج حافل على مدى أسبوعين يشمل ما يلي:

مناقشات استراتيجيةجزء للجلسات العامة رفيعة المستوى

قمة الشباب العالمية لمبادرة توصيل الجيل
المائدة المستديرة بشأن التنمية الرقمية للشراكة من أجل التوصيل

إصدار تقرير التوصيلية العالمية
)NoW( أحداث شبكة المرأة

االجتماع السنوي للجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة المشتركة بين االتحاد الدولي 
لالتصاالت ومنظمة اليونسكو

مساهمة قطاع تنمية االتصاالت في الخطة 
االستراتيجية لالتحاد للفترة 2027-2024

إعالن كيغالي
تعزيز الدعم السياسي لرسالة قطاع 

تنمية االتصاالت 

)ITU-D( باالتحاد الدولي لالتصاالت

وأهدافه االستراتيجية

خطة عمل كيغالي
 المبادرات اإلقليمية؛ القرارات والتوصيات الجديدة والمراَجعة؛

المسائل الجديدة والمراَجعة التي ستدرسها لجنتا دراسات قطاع تنمية االتصاالت
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 المؤتمر العالمي
لتنمية االتصاالت باألرقام

مجموع المشاركين

المشاركون عن ُبعد

848

اإلناث

779

الذكور

1373%36 %64

المشاركون حضوريًا

1304

المؤسسات 
األكاديمية

21

1415
 من

150 دولة عضوًا

340
 من

96 شركة ومنظمة*

منظومة 
األمم المتحدة

19

ITU-D: قطاع تنمية االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت
* أعضاء وشركاء قطاع تنمية االتصاالت
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نقرات سريعة تحيل إلى 
المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت
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المقابالت الفيديوية 

أجريت مقابالت مع العديد من قادة الفكر من القطاعني اخلاص والعام على 
هامش املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت. وأجابوا على جمموعة من األسئلة 

املتعلقة ابملوضوع العام للحدث: توصيل غري املوصولني لتحقيق التنمية املستدامة. وفيما يلي عينة صغرية من األجوبة:

شاهد جميع المقابالت الفيديوية 
التي أجريت في إطار المؤتمر 

العالمي لتنمية االتصاالت.

معايل السيد كزافيي بيتيل

رئيس وزراء لكسمربغ

 تخيلوا جائحة كوفيد-19 قبل 20 عاماً –
 ال تعليم وال صحة إلكرتونية 

وال عمل من املنزل. 

معايل السيد نايب موىس 
نوييه

وزير املعلومات واالتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات يف تنزانيا

نعمل يف بلدنا حالياً عىل استعراض سبل الدعم 
ملساعدة األشخاص يف املناطق الريفية بشكل خاص 

يف الحصول عىل األجهزة. 

معايل السيدة إميا إيناموتيال 
ثيوفيلوس

نائبة وزير تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف ناميبيا

ميثل جزء الرشاكة من أجل التوصيل هذا ملنتدى 
التنمية بكل بساطة العمل من أجل التوصيلية 

باستخدام الرشكاء من القطاعني العام والخاص. 
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السيد نيكوال بيلومو

سفري االتحاد األورويب يف 

رواندا

يتيح هذا املؤمتر فرصة فريدة للمشاركة وتبادل 
األفكار بشأن الرقمنة املستدامة فضالً عن االضطالع 

بدور نشط وبّناء يف هذه املناقشات العاملية. 

السيدة آريت هوال-مايني

األمينة العامة للرابطة العاملية 

ملشغيل السواتل

مشغلو السواتل عىل وعي تام باملسؤولية التي تقع 
عىل عاتقهم واملتمثلة يف التأكد من أن بإمكان الساتل 
أن يؤدي دوره الصحيح يف املساعدة عىل سد الفجوة 

الرقمية. 

السيد إرنست مافوتا كاتوكا

رئيس فريق االهتامم الخاص 

بالنفاذ ميسور التكلفة إىل 

اإلنرتنت التابع لجمعية اإلنرتنت

لقد لوحظ أن التحدي بالنسبة للعديد من األشخاص 
يف املناطق الريفية ال يتعلق يف الغالب بالتوصيلية، 

وإمنا مبحو األمية. 

تسجيل فيديوي ألبرز ما 

حدث يف املؤمتر العاملي لتنمية 

االتصاالت

ITU News MAGAZINE No. 03, 202217 أبرز ما حدث في المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&list=PLpoIPNlF8P2NkugUd4_GTUL8XsHHY6tPT&v=CxC8mlD7dlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&list=PLpoIPNlF8P2NkugUd4_GTUL8XsHHY6tPT&v=CxC8mlD7dlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&list=PLpoIPNlF8P2NkugUd4_GTUL8XsHHY6tPT&v=CxC8mlD7dlY&feature=youtu.be
https://youtu.be/Fs0bdNkuJBw?list=PLpoIPNlF8P2NkugUd4_GTUL8XsHHY6tPT
https://youtu.be/50umRUL3oiM?list=PLpoIPNlF8P2NkugUd4_GTUL8XsHHY6tPT
https://youtu.be/PAG6UmPQdig?list=PLpoIPNlF8P2NkugUd4_GTUL8XsHHY6tPT
https://youtu.be/CxC8mlD7dlY?list=PLpoIPNlF8P2NkugUd4_GTUL8XsHHY6tPTXsHHY6tPT


ما يلزم فعله لسد 
 الفجوة الرقمية:

مقابلة مع رئيسة المؤتمر 
العالمي لتنمية االتصاالت

أجرى االحتاد الدويل لالتصاالت مقابلة مع معايل السيدة ابوال إنغابري، وزيرة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واالبتكار يف رواندا ورئيسة املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي 

عقد يف كيغايل، رواندا.

كان هذا المؤتمر أول مؤتمر عالمي لتنمية االتصاالت ُيعقد في إفريقيا منذ إنشاء 
قطاع التنمية باالتحاد الدولي لالتصاالت في عام 1992. ماذا يعني ذلك بالنسبة 

للبلد المضيف، رواندا؟

ابوال إنغابري: لقد كان من دواعي الشرف لرواندا أن تستضيف املؤمتر العاملي األول على  	
اإلطالق لتنمية االتصاالت يف إفريقيا. وسنكون طرفاً أساسياً يف وضع برانمج ]التنمية الرقمية[ 
خالل السنوات األربع املقبلة. واألهم من ذلك القدرة على استضافة املندوبني والزوار ومنحهم 

الفرصة للتعرف على إفريقيا ورواندا وهو األمر الذي متكنا من حتقيقه خارج مرافق املؤمتر 
بطرق عديدة.

ومشل األسبوع األول عدداً من األحداث منها قمة الشباب العاملية لتوصيل اجليل اليت مجعت ممثلني 
شباب من حنو 115 بلداً. لقد كانت هذه القمة على مستوى عال من النشاط والقوة.

وكان الشباب متحمسني وشاركوا بشكل كبري يف وضع برانمج االتصاالت يف املستقبل. وكان 
االستماع ألسئلتهم ومدى رغبتهم فعاًل يف املسامهة أمراً مثرياً جداً.

ما هي النتائج الرئيسية لمؤتمر التنمية البارز هذا؟

ابوال إنغابري: تشمل القرارات اليت اعتمدت مؤخراً يف اجللسة العامة ]واليت حتظى بدعم  	
مستمر[ مشروع توصيلية املدارس، Giga. ومع خروجنا من جائحة كوفيد-19، نرى أن التعليم 

من القطاعات اليت أتثرت بشدة. لذا فإن توصيلية املدارس ضرورية لسد الفجوة الرقمية.

ومع تعافينا بشكل أفضل وأقوى، أصبحت هذه املبادرة من األولوايت ابلنسبة لنا مجيعاً يف 
املستقبل. فكِّر يف 2,9 مليار شخص ]يف مجيع أحناء العامل[ الذين ال يزالون غري موصولني. ما 

الذي سنقوم به بشكل خمتلف خالل السنوات األربع املقبلة من أجل توصيلهم؟

كل شخص يفهم بشكل 
أفضل ما سيلزم فعله 
لسد الفجوة الرقمية. 

معايل السيدة بوال إنغابري

وزيرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
واالبتكار يف رواندا
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ما هي بعض الطرق امليسورة التكلفة واملبتكرة لنشر البنية التحتية بسرعة؟ وكيف نزود 
]الناس[ مبا يناسبهم من مهارات وأجهزة وحمتوى من شأنه أيضاً أن يدفع ]إىل سد[ فجوة 
االستخدام؟ فالكثري من الناس يعيشون يف مناطق مشمولة ابلتغطية ولكنهم مل يتمكنوا من 

االستفادة من ذلك.

ما هي في رأيكم الفرص والتحديات الرئيسية التي ستمثل أمام قطاع التنمية 
الرقمية خالل السنوات المتبقية من العقد الحالي؟

ابوال إنغابري: فيما يتعلق ابلفرص، تتمثل إحداها يف فهم التحدي املواَجه. فكل شخص يفهم  	
بشكل أفضل ما سيلزم فعله لسد الفجوة الرقمية. وسواء كان ذلك إعالانً أو خطة عمل أو 

قرارات – فكله يوفر إطاراً واسعاً تقوم فيه البلدان املعنية بنشر املوارد الالزمة لسد 
الفجوة الرقمية.

وفيما خيص التحدايت، ختتلف مستوايت النضج يف البيئة الرقمية. وقد ميثل العثور على جمموعة 
واحدة من االسرتاتيجيات اليت تناسب اجلميع لسد الفجوة يف أجزاء خمتلفة من العامل حتدايً كبرياً.

وعلى الرغم من أننا ننشر املوارد ونبين الشراكات املناسبة لسد الفجوة الرقمية، فإن معرفة طريقة 
قياس هذا ]التقدم[ ال تزال تشكل نقطة خالف، شأهنا يف ذلك شأن االتفاق على جمموعة من 

املعايري بشأن كيفية قياس مدى االستعداد واالكتمال والنمو.

لم تكن االتصاالت في الماضي قطاعًا تشارك فيه النساء بقوة أو كان فيه التكافؤ 
بين الجنسين من األولويات. ما هي العناصر المطلوبة لضمان تعميم كامل لمنظور 

المساواة بين الجنسين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟

ُلِّح  	
ابوال إنغابري: لقد بدأت األشياء تتغري. وننطلق من قاعدة فهم مشرتكة مفادها أن من امل

واملهم التفكري يف تعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف خمتلف املبادرات اليت نتخذها يف املستقبل. 
ويف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، ميكنك أن تلمس جهوداً مدروسة من خمتلف البلدان اليت 

ترغب يف إشراك النساء يف الوفود حبيث يشاركن يف اختاذ القرارات. النساء قادرات على خدمة 
برانمج تنمية االتصاالت واملسامهة فيه وميكن منحهن الفرص للقيام بذلك.

ويتعني علينا، وحنن نتطلع إىل املستقبل، أن نفكر يف كيفية استحداث كتلة حرجة من النساء 
القادرات على املسامهة – بدءاً من النظام التعليمي. كيف نشجع املزيد من النساء والفتيات على 

اتباع مسارات وظيفية يف جمال العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات )STEM(؟
مث منحهم فرصاً لالضطالع أبدوار قيادية ]من خالل[ التدريب والتحسني الدائم للمهارات حبيث 

يكتسنب املهارات املناسبة للمسامهة بشكل كبري.

ما هي بعض الطرق امليسورة 
التكلفة واملبتكرة لنرش البنية 

التحتية برسعة؟ 

معايل السيدة بوال إنغابري
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أنتم مثال حي على ذلك! فكيف استطعتم الوصول إلى المكانة التي 
تتبوأونها حاليًا؟

ابوال إنغابري: بدأ كل شيء ابإلميان – اإلميان ابلفرصة واحلق يف متكني النساء والشباب. ويف  	
رواندا، مل يكن ذلك ميثل أي مشكلة – لقد كانت القيادة تعمل على هذا املوضوع.

اثنياً، تزويدي ابألدوات املناسبة وبرامج بناء القدرات اليت تسمح يل ابخلدمة بشكل مناسب يف 
هذا املنصب. وما أان إال واحدة من بني ]نساء[ كثريات أتيحت هلن الفرصة للخدمة. واليوم، متثل 

النساء أكثر من 51 يف املائة يف اجمللس الوزاري وأكثر من 62 يف املائة يف الربملان يف رواندا.
ونرى أن ذلك حيدث كثرياً يف القطاع اخلاص أيضاً: تركيز مدروس على متكني الفتيات من 

االهتمام مبواضيع العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات. وعلى مدى السنوات القليلة القادمة، 
سنبدأ يف رؤية كتلة حرجة من الشاابت الرائدات لقيادة هذا العمل التحويلي - ليس فقط يف 

رواندا، وإمنا يف مجيع أحناء القارة.

حدثونا عن بعض أكبر معالم التنمية الرقمية في رواندا، ال سيما في السنوات 
الخمس منذ انعقاد المؤتمر العالمي األخير لتنمية االتصاالت. كيف تمكنت كيغالي 

من إبراز مكانتها، في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، كواحدة من األقطاب الرئيسية 
لريادة األعمال الرقمية في القارة؟ 

ابوال إنغابري: من خالل هتيئة بيئة متكينية الزدهار رواد األعمال واملبتكرين. إننا نرى أنفسنا  	
مقصداً إلثبات مفهوم إطالق الشركات املبتكرة واملشاريع الناشئة واختبارها وتوسيع نطاقها. 

ومن األمثلة املعروفة جيداً استثمار القطاع العام يف مدينة كيغايل لالبتكار.
وحنن على استعداد أيضاً ملشاركة مجيع األطراف املعنية يف وضع السياسات واللوائح التنظيمية؛ 

مثاًل، من خالل قوانني الشركات الناشئة وسياسة منصات اختبار التكنولوجيا املالية قيد 
التطوير ]حالياً[.

ونقدم أيضاً للشركات العديد من حوافز اهلجرة واحلوافز الضريبية إلقامة متجر يف رواندا يكون 
مبثابة قاعدة تشغيل هلا يف سوق على نطاق إفريقيا ككل. واحتلت رواندا املرتبة الثانية كأيسر 

مكان ملمارسة األعمال التجارية يف إفريقيا واملرتبة الثامنة والثالثني عاملياً يف تقرير ممارسة األعمال 
التجارية لعام 2020 الصادر عن البنك الدويل.

ما هي المبادئ األساسية التي تقوم عليها السياسات الرقمية لرواندا 
في السنوات األخيرة؟

ابوال إنغابري: لقد اعتمدان على مر السنني هنجاً يتمحور حول املواطن يف السياسات الرقمية  	
لرواندا من خالل انتهاجنا ملا يلي:

الشمول: نضمن مقعداً يف الطاولة جلميع أصحاب املصلحة الرئيسيني من القطاع اخلاص 
واجملتمع املدين واهليئات األكادميية وغريهم، مبن فيهم املواطنون بشكل عام، خالل مرحلة 

التشاور بشأن وضع أيٍّ من السياسات أو اللوائح التنظيمية.

وعىل مدى السنوات القليلة 
القادمة، سنبدأ يف رؤية كتلة 
حرجة من الشابات الرائدات 
لقيادة هذا العمل التحوييل - 
ليس فقط يف رواندا، وإمنا يف 

جميع أنحاء القارة. 

معايل السيدة بوال إنغابري

ونحن عىل استعداد أيضاً 
ملشاركة جميع األطراف 

املعنية يف وضع السياسات 
واللوائح التنظيمية. 

معايل السيدة بوال إنغابري
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الرتكيز على األثر والنتائج: جيب أن تظهر السياسات واملشاريع املقرتحة والربامج قيد 
التطوير أدلة واضحة على األثر اإلجيايب والتوافق مع النتائج ]املنشودة[ لربانجمنا الوطين 

للتحول الرقمي.
صناع القرار املعتمدون على البياانت: نستفيد من البياانت الستخالص الرؤى والتأكد من 

أن السياسات املقرتحة عملية يف التنفيذ وميكنها أن تدفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية 
املستدامة. ونستخدم البياانت أيضاً لرصد أتثري السياسات وإعادة حتديد حمور تركيزها على 

مر الزمن.
أتييد الشراكات بني القطاعني العام واخلاص: لدينا طموحات عالية لالنتقال من اقتصاد 
قائم على الزراعة إىل اقتصاد قائم على املعرفة، وال ميكننا حتقيق ذلك مبفردان. وسياساتنا تعلنا 

مفتوحني للشراكة مع القطاع اخلاص يف تطوير وتنفيذ مشاريع لتحقيق منفعة متبادلة.
وهتدف سياساتنا إىل دعم مشاركة رواندا يف االقتصاد الرقمي احمللي واإلقليمي والعاملي، مبا يف 

ذلك تصدير املهارات واخلدمات، ووضع رواندا يف مكانة تربزها كمركز إفريقي لالبتكار وسوق 
إلثبات مفهوم االقتصاد اإلفريقي القائم على املعرفة ومنوذج له.

كيف تلبي الحكومة الحاجة إلى إدارة مستدامة للمخلفات اإللكترونية في إطار 
 Enviroserve سياسات التنمية الرقمية في رواندا ومن خالل حلول مثل مرفق

Rwanda Green Park؟

ابوال إنغابري: إننا، ابعتباران بلداً يضع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( يف صميم  	
جهوده اإلمنائية، ندرك جيداً أن منو قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتقدم حنو اقتصاد 

رقمي يقرتانن بتوليد مزيد من املخلفات اإللكرتونية والكهرابئية.
والرقم العاملي املرتفع لتوليد املخلفات اإللكرتونية – أكثر من 50 مليون طن مرتي )Mt( يف عام 
2019 – يبعث على قلق شديد، ولذلك التزمنا ابلتنفيذ التدرجيي آلليات ميكنها أن تساعد على 

إدارة املخلفات اإللكرتونية بطريقة مسؤولة مع تعزيز اقتصادان الدائري، فضاًل عن استحداث 
فرص عمل مراعية للبيئة وتدفقات جديدة لإليرادات.

وتشمل بعض اآلليات اليت وضعناها التنظيم الوطين إلدارة املخلفات اإللكرتونية، وفرع شركة 
Enviroserve يف رواندا، وهو مرفق إلعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية نشر 20 مركزاً جلمع 

املخلفات اإللكرتونية يف مجيع أحناء البلد. إننا نعمل مع االحتاد الدويل لالتصاالت على مشروع 
إلدخال مفهوم مسؤولية املنتج املوسَّعة )EPR( وتنفيذه يف أطران التنظيمية. ويشمل هذا املشروع 

محلة توعية لتعليم السكان كيفية التعامل مع املخلفات اإللكرتونية، ابإلضافة إىل إجراءات 
التخلص منها.

جرى تعديل هذه املقابلة واختصار طوهلا.

استمع إلى المقابلة الكاملة مع 
معالي السيدة باوال إنغابير.
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المؤتمر العالمي لتنمية 
االتصاالت في كيغالي: تعزيز 
التوصيلية العالمية ألجل بناء 

حياة أفضل
بقلم دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت 

باالتحاد الدولي لالتصاالت

اختتم املؤمتر العاملي الثامن لتنمية االتصاالت )WTDC( يف كيغايل، رواندا، الشهر املاضي 
ابالتفاق على إعالن وخطة عمل جديدين جللب التوصيلية اهلادفة إىل مجيع سكان العامل 

وجمتمعاته. 

وكان األسبوعان اللذان نُظم املؤمتر خالهلما حافلنْي ابألحداث، حيث رحبنا مبا جمموعه 2152 
مندوابً من 150 دولة عضواً يف االحتاد، إىل جانب 340 كياانً من أعضاء 

القطاعات والشركاء.

لقد حتدثنا ومشينا. واستمعنا وتداولنا. حىت أننا مل نتفق يف بعض األحيان. وتوصلنا إىل حل 
وسطـ، وأقمنا شراكات، واحتسينا أكواابً كثرية من القهوة الرواندية الرائعة. وانقشنا 215 

مقرتحاً وتادلنا بشأهنا، وتوصلنا إىل توافق يف اآلراء بشأن سبيل املضي قدماً لتطوير تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت )ICT( يف مجيع أحناء العامل.

ويدعوان إعالن كيغايل إىل “أال ندخر جهداً يف سبيل توسيع واستخدام االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبىن التحتية والتطبيقات واخلدمات الرقمية من أجل بناء 

وترسيخ اقتصادات وجمتمعات رقمية مستدامة حقاً."

وهذا اتفاق عاملي قوي قائم على مبادئ أساسية وتوافق يف اآلراء. وكان تعزيز هذه االتفاقات 
وال يزال هدفاً من األهداف الرئيسية لالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( ومندوبيه ملدة 

157 عاماً.

وسعياً وراء هذا املثال األخري، قادتنا ابقتدار رئيسة املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت معايل 
السيدة ابوال إنغابري، وزيرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالبتكار يف رواندا، اليت 

ضمنت حكمتها وتوجيهاهتا وصربها اجلميل وتركيزها احلاد وصولنا إىل مقصدان يف 
الوقت املناسب.

جمع املؤمتر العاملي 
لتنمية االتصاالت قادة 
تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من أركان 
العامل األربعة لتحديد 

أولويات التنمية الرقمية 
العاملية للسنوات األربع 

املقبلة. 

دورين بوغدان-مارتن

مديرة مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد 
الدويل لالتصاالت
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وأبدى فريق رائع للبلد املضيف الكفاءة واملهارات والتفاين ووفر تربة مؤمتر عاملية املستوى. 
ووضع إيف إيرادوكوندا، األمني الدائم يف وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالبتكار يف 

رواندا، ومسؤول االتصال يف البلد املضيف، املعيار الذهيب حقاً – وفعل ذلك يف وقت قياسي، 
حيث أتيح أقل من أربعة أشهر للتحضري بعد أن حدد أعضاء االحتاد املكان النهائي لعقد املؤمتر. 

الناس والكوكب أواًل

مجع املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت قادة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أركان العامل 
األربعة لتحديد أولوايت التنمية الرقمية العاملية للسنوات األربع املقبلة.

وتستند خطة عمل كيغايل إىل مواطن قوة خطة عمل بوينس آيرس لعام 2017، وترمي يف 
الوقت نفسه إىل مواجهة التحدايت اجلديدة يف البيئة الرقمية احلالية سريعة التطور. فهي تعزز 
ما أجنز بشكل جيد وتتدارك ما مل ينجز بشكل جيد. كما أهنا تفتح الباب أمام أمناط جديدة 

من التعاون، حبيث ميكننا معاً مبزيد من الفعالية لتحقيق اهلدف املتمثل يف كوكب موصول 
ابلكامل حبلول عام 2030.

وعند تّمعنا يف كيغايل، حثثت مندوبينا على التحلي ابلشجاعة واالبتكار واجلرأة على قطع 
امليل األخري. وطرحت أمامهم حتدايً يتمثل يف وضع مصاحل الناس والكوكب يف املقام األول. 

وشجعتهم على جعل هذا املؤمتر مؤمتراً ابرزاً يف اتريخ التنمية العاملية، مؤمتراً يتطلع عليه مندوبو 
املستقبل يف رحلتنا املشرتكة حنو الشمول الرقمي العاملي.

أعتقد أننا استطعنا مجيعاً رفع هذا التحدي، وأان فخورة جداً مبا حتقق.

لقد وافقنا على 14 مسألة جديدة للجنيت الدراسات لقطاع تنمية االتصاالت ابالحتاد 
)ITU-D(. وأكدان 28 مبادرة إقليمية وراجعنا 45 قراراً. واعتمدان كذلك أربعة قرارات 

جديدة لقطاع تنمية االتصاالت.

وأتطلع إىل مواصلة العمل مع أعضاء االحتاد وشركائه لتنفيذ خطة عمل كيغايل، ابستخدام هذا 
الطابع الطموح للمساعدة يف رسم مستقبل أفضل للجميع.

من الواضح أن الشباب ال 
يريدون االكتفاء بوراثة 

مستقبلهم الرقمي، بل يريدون 
املشاركة يف إنشائه. 

دورين بوغدان-مارتن
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آليات دعم التغيير

انعقد هذا املؤمتر يف الوقت املناسب ويف املكان املناسب ومع األشخاص املناسبني. واكتست 
ثالث آليات دعم رئيسية أمهية ابلغة حلشد طاقة املؤمتر واالبتكار وااللتزام واملشاركة.

متثلت آلية الدعم األوىل يف قمة الشباب العاملية ملبادرة توصيل اجليل – حدث افتتاحي رائع 
ُنظم عند وصولنا إىل كيغايل. ومجع هذا احلدث امللهم، الذي شارك يف تصميمه الشباب، شباابً 

نشطني وحيويني من مجيع أحناء العامل ملناقشة مواضيع األمن السيرباين والتحول الرقمي 
والتكنولوجيات الناشئة واحلماية على اخلط ورايدة األعمال والقيادة، ومواضيع كثرية أخرى.

ومن الواضح أن الشباب ال يريدون االكتفاء بوراثة مستقبلهم الرقمي، بل يريدون املشاركة 
يف إنشائه.

ومتثلت آلية الدعم الثانية يف شبكة املرأة يف قطاع تنمية االتصاالت، اليت نُظمت يف إطارها 
مأدبة غداء رائعة استضافتها شركة Qualcomm بشأن حتقيق التكافؤ بني اجلنسني؛ ومأدبة 
فطور استضافتها أسرتاليا بشأن متكني النساء كمندوابت صانعات قرار؛ ومسرية السري من 

أجل التوصيل )Walk2Connect Walkathon(، اليت كان اهلدف منها إذكاء الوعي بتعميم 
منظور املساواة بني اجلنسني يف إطار فعالية يوم بدون سيارات يف كيغايل.

وعززت النساء يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت عالقاهتن وتبادلن الرؤى واخلربات وساعدن 
يف حتفيز تضامن اجملتمع الرقمي العاملي ككل والتزامه بتمكني املساواة بني اجلنسني.

ومتثلت آلية الدعم الثالثة يف املائدة املستديرة بشأن التنمية الرقمية للشراكة من أجل التوصيل 
)P2C(، اليت كانت متميزة نظراً الستجابتها االستثنائية وغري املسبوقة، سواء من أعضائنا 

أو من الشركاء اجلدد – ونظراً ملا ميكن أن تعنيه هذه التعهدات ابلنسبة حلياة األشخاص الذين 
ال يزالون مستبعدين رقمياً.

وهذا هو احلدث الذي أاتح لنا فعاًل الفرصة “لتحويل األقوال إىل أفعال" وتكثيف شراكاتنا 
إلحداث تغيري ملحوظ يف جمال توصيل غري املوصولني.

وحبلول هناية املؤمتر، بلغ عدد التعهدات املصادق عليها 418 تعهداً بقيمة تقدر مبا يزيد على 
25 مليار دوالر أمريكي.

وأتوجه خبالص الشكر إىل كل من احلكومات والكياانت اليت التزمت بتقدمي موارد. وأشيد 
أيضاً ابعتماد قرار جديد يدمج التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل )P2C( يف برانمج 

العمل اجلاري لالحتاد.

 )P2C( وبطبيعة احلال، ال تزال منصة تقدمي التعهدات بشأن الشراكة من أجل التوصيل
مفتوحة، وال تزال ترد إليها تعهدات جديدة.

عززت النساء يف املؤمتر 
العاملي لتنمية االتصاالت 
عالقاتهن وتبادلن الرؤى 

والخربات. 

دورين بوغدان-مارتن

وبطبيعة الحال، ال تزال منصة 
تقديم التعهدات بشأن 

الرشاكة من أجل التوصيل 
)P2C( مفتوحة، وال تزال ترد 

إليها تعهدات جديدة. 

دورين بوغدان-مارتن

ITU News MAGAZINE No. 03, 202224 نتائج

https://www.itu.int/generationconnect/ar/%d9%82%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%84%d8%b9%d8%a7/
https://www.itu.int/ar/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/NoW/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/itu-d/sites/partner2connect/wtdc-roundtable/programme/
https://www.itu.int/itu-d/sites/partner2connect/wtdc-roundtable/programme/
https://www.itu.int/itu-d/sites/partner2connect/wtdc-roundtable/programme/


القدرة المستمدة من صنع القرار اإليجابي

أشرت يف بداية هذا املؤمتر البارز إىل أحد أفضل األفالم لدي على اإلطالق: إهنا حياة رائعة 
)It’s a Wonderful Life(. وحتدثت عن رسالة الفيلم اليت تتمحور حول ما ميكن أن يكون 

لقراراتنا من أثر عميق حقاً على حياتنا وحياة اآلخرين.

وحثثت مندويب املؤمتر على تذكر أن كل واحد منا يتمتع، من خالل أعماله، ابلقدرة على 
تغيري العامل. وأعتقد أننا حاولنا أن نفعل ذلك يف كيغايل الشهر املاضي.

وحيدوين أمل كبري يف أن يساعد عملنا - املكرس جللب التوصيلية للجميع - قريباً يف منح 
الناس يف كل مكان الفرصة لعيش حياة رائعة.

تسجيل فيديوي ألبرز ما حدث في المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت

يحدوين أمل كبري يف أن يساعد 
عملنا -املكرس لجلب 

التوصيلية للجميع. 

دورين بوغدان-مارتن
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إفريقيا
AFR1 دعم التحول الرقمي لتحقيق انتقال سريع إىل االقتصاد الرقمي وتسريع

االبتكار يف إفريقيا

AFR2 تنفيذ وتوسيع البىن التحتية للنطاق العريض والتوصيلية
والتكنولوجيات الناشئة

AFR3 بناء الثقة والسالمة واألمن يف استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ومحاية البياانت الشخصية

AFR4تعزيز التكنولوجيات الناشئة واألنظمة اإليكولوجية لالبتكار

األمريكتان
AMS1/نشر بىن حتتية حديثة وقادرة على الصمود وآمنة ومستدامة لالتصاالت

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

AMS2 ،تعزيز برامج بناء الدراية الرقمية وتنمية املهارات الرقمية والشمول الرقمي
وتوسيع نطاقها، خاصة بني الفئات الضعيفة من السكان

AMS3 الدعم الفعال لألنظمة اإليكولوجية للتحول واالبتكار الرقميني من خالل
مشاريع للتوصيلية قابلة للتوسع وممولة ومستدامة

AMS4 هتيئة بيئات سياساتية وتنظيمية مؤاتية لتوصيل غري املوصولني، بتقدمي خدمات
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن النفاذ إليها بتكلفة 

ميسورة وتدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة والتقدم حنو االقتصاد الرقمي

ترسم خطة عمل كيغايل مساراً للتنمية الرقمية يتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية 
املستدامة )SDG( اليت حددهتا األمم املتحدة لعام 2030. وحتدد خطة عمل كيغايل أيضاً 

خطة عمل قطاع تنمية االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU-D( حىت انعقاد 
املؤمتر العاملي املقبل لتنمية االتصاالت.

 المبادرات اإلقليمية
 المعتمدة في المؤتمر

العالمي لتنمية االتصاالت
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الدول العربية
ARB1اقتصاد رقمي مستدام من خالل التحول الرقمي

ARB2 تعزيز الثقة واألمن واخلصوصية يف استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف عصر التكنولوجيات الرقمية اجلديدة والناشئة

ARB3تطوير البنية التحتية الرقمية من أجل مدن وجمتمعات ذكية مستدامة

ARB4بناء القدرات وتشجيع االبتكار الرقمي ورايدة األعمال واستشراف املستقبل

ARB5تطوير سبل التنظيم الرقمي

Asia-Pacific
ASP1 معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية

النامية، مبا فيها بلدان جزر احمليط اهلادئ، والبلدان النامية غري الساحلية

ASP2 تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لدعم االقتصاد الرقمي
واجملتمعات الرقمية الشاملة للجميع

ASP3 تعزيز تنمية البىن التحتية من أجل حتسني التوصيلية الرقمية وتوصيل
غري املوصولني

ASP4هتيئة البيئات السياساتية والتنظيمية لتسريع التحول الرقمي

ASP5 املسامهة يف حتقيق بيئة آمنة وقادرة على الصمود لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت
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كومنولث الدول المستقلة
CIS1 تطوير البىن التحتية لتشجيع االبتكار والشراكات يف إدخال التكنولوجيات

اجلديدة - إنرتنت األشياء، مبا يف ذلك اإلنرتنت الصناعية، واملدن واجملتمعات 
الذكية، وشبكات اجليل اخلامس/االتصاالت املتنقلة الدولية-2020 وشبكات 

اجليل التايل لالتصاالت-2030، والتكنولوجيات الكمومية، والذكاء 
االصطناعي، والصحة الرقمية، واملهارات الرقمية، واحلماية البيئية

CIS2األمن السيرباين ومحاية البياانت الشخصية

CIS3هتيئة بيئة قانونية وتنظيمية مؤاتية لتسريع التحول الرقمي

CIS4 املهارات الرقمية وإمكانية نفاذ السكان إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت، وال سيما األشخاص ذوي اإلعاقة

CIS5تطوير مدن وجمتمعات ذكية

أوروبا
EUR1تطوير البنية التحتية الرقمية

EUR2التحول الرقمي من أجل القدرة على الصمود

EUR3الشمول الرقمي وتنمية املهارات

EUR4الثقة واألمان يف استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

EUR5األنظمة اإليكولوجية لالبتكار الرقمي

للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن املبادرات اإلقليمية واملبادئ التوجيهية لتنفيذها، 
انظر التقرير النهائي املؤقت )املتاح ألعضاء االحتاد(.
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المسائل التي ستدرسها 
لجنتا دراسات قطاع تنمية 

االتصاالت

تهيئة بيئة تمكينية لجنة الدراسات 1
من أجل توصيلية 

هادفة
اسرتاتيجيات وسياسات نشر النطاق العريض يف البلدان الناميةالمسألة 1/1

االسرتاتيجيات والسياسات واللوائح والطرائق ذات الصلة ابالنتقال إىل المسألة 2/1
التكنولوجيات الرقمية لإلذاعة واعتمادها، مبا يف ذلك تقدمي خدمات جديدة 

ملختلف البيئات

استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل احلد من المسألة 3/1
خماطر الكوارث وإدارهتا

اجلوانب االقتصادية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الوطنيةالمسألة 4/1

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل املناطق الريفية المسألة 5/1
واملناطق النائية

توعية املستهلك ومحايته وحقوقهالمسألة 6/1

إمكانية النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني المسألة 7/1
االتصاالت الشاملة، خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة
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التحول الرقميلجنة الدراسات 2
املدن واجملتمعات الذكية املستدامةالمسألة 1/2

التكنولوجيات التمكينية ألغراض اخلدمات والتطبيقات اإللكرتونية، مبا يف المسألة 2/2
ذلك الصحة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين

أتمني شبكات املعلومات واالتصاالت: أفضل املمارسات من أجل تطوير المسألة 3/2
ثقافة األمن السيرباين

معدات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: املطابقة وقابلية المسألة 4/2
التشغيل البيين ومكافحة تزييف وسرقة األجهزة املتنقلة

اعتماد االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتسني المسألة 5/2
املهارات الرقمية

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض البيئةالمسألة 6/2

االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة ابلتعرض البشري المسألة 7/2
للمجاالت الكهرمغنطيسية

تكلَّف جلنتا دراسات قطاع تنمية االتصاالت ابالحتاد )ITU-D( إبعداد تقارير ومبادئ توجيهية 
وتوصيات بشأن جمموعة من املواضيع املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( يف 

سياق التنمية الرقمية.

اطلع على املزيد بشأن جلنيت دراسات قطاع تنمية االتصاالت.
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القرارات الجديدة

التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة

1 دفع اجلهود للنهوض ابلتحول الرقمي من أجل التنمية املستدامة، مع اإلقرار ابإلمكاانت اهلائلة 
اليت تنطوي عليها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( إلحداث تغيري إجيايب 

وهادف ومستمر.

توصيل كل مدرسة بشبكة اإلنترنت وكٌل من الشباب بخدمات 
2تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ضمان أن تكون كل مدرسة موصولة ابإلنرتنت من خالل مبادرة Giga املشرتكة بني االحتاد 
الدويل لالتصاالت واليونيسف.

التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل )P2C( لالتحاد 
الدولي لالتصاالت

3 أتكيد التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل كمنصة رئيسية لتعزيز الشراكات اجلديدة 
بشأن التوصيلية اهلادفة والتحول الرقمي على الصعيد العاملي، مع الرتكيز على اجملتمعات اليت 

يصعب توصيلها.

تعزيز ريادة األعمال في مجال االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، واألنظمة اإليكولوجية لالبتكار الرقمي من أجل 

4تحقيق التنمية الرقمية المستدامة
هتيئة بيئة مزدهرة من أجل األنظمة اإليكولوجية لرايدة األعمال واالبتكار الرقمي للمساعدة 

يف تسريع حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

للحصول على مزيد من 
التفاصيل بشأن القرارات 
الجديدة والمراَجعة، انظر 
التقرير النهائي المؤقت 

)المتاح ألعضاء االتحاد(.

وابإلضافة إىل أربعة قرارات جديدة مت اعتمادها يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، قام أعضاء 
االحتاد بتعديل عدد من القرارات بشأن جمموعة من املواضيع منها، على سبيل املثال ال احلصر، 

االتصاالت وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( يف املناطق الريفية واملعزولة واليت 
تفتقر إىل اخلدمات؛ تقدمي املساعدة للبلدان ذات االحتياجات اخلاصة؛ دور االتصاالت/

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التأهب للكوارث واإلنذار املبكر حبدوثها ويف عمليات 
اإلنقاذ واإلغاثة والتخفيف من آاثرها والتصدي هلا؛ سد الفجوة الرقمية؛ مبادرات بناء 

القدرات؛ تعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف االحتاد الدويل لالتصاالت لتعزيز متكني املرأة.

ITU News MAGAZINE No. 03, 202231 نتائج

https://www.itu.int/md/D18-WTDC21-C-0103/en


تحالف الشراكة من أجل التوصيل 
)Partner2Connect( يحشد 

أكثر من 26 مليار دوالر أمريكي 
لتوصيل غير الموصولين

حشد حدث عاملي إلعالن التعهدات نظمه االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( دعماً غري مسبوق 
من احلكومات والشركات لتوسيع نطاق النفاذ إىل اإلنرتنت ليصل إىل كل مكان ابعتباره 

جانباً رئيسياً من جوانب التنمية املستدامة.

واختتمت املائدة املستديرة بشأن التنمية الرقمية للشراكة من أجل التوصيل )P2C( اليت ُعقدت 
يف العاصمة الرواندية ابإلعالن عن أكثر من 360 تعهداً متثل قيمة مالية جممعة تقدر بنحو 

18,55 مليار دوالر أمريكي. وحبلول 18 يوليو، كشفت لوحة املعلومات عن 425 تعهداً متثل 
قيمة تقدر بنحو 26,06 مليار دوالر أمريكي.

وكان احلدث الطموح إلعالن التعهدات، الذي ُعقد يف الفرتة من 7 إىل 9 يونيو، من أبرز 
أحداث املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )WTDC( الذي ينظمه االحتاد الدويل لالتصاالت، 
والذي يوائم اسرتاتيجيات التوصيلية العاملية مع أهداف التنمية املستدامة الواسعة النطاق اليت 

.)UN( حددهتا األمم املتحدة

وَيعد أكثر من 400 تعهد 
رائد بتحسين حياة مليارات 

األشخاص حول العالم.

ستثبت املائدة املستديرة 
بشأن التنمية الرقمية للرشاكة 

من أجل التوصيل أنها نقطة 
تحول. 

هولني جاو

األمني العام لالتحاد الدويل لالتصاالت
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وسيفيد الدافع وراء التوصيلية الشاملة واهلادفة املتمثل يف تعهدات الشراكة من أجل التوصيل 
بشكٍل مباشر مليارات األشخاص حول العامل، ال سيما يف البلدان النامية حيث 

تتأخر التوصيلية.

وسيؤدي التمويل واخلدمات والدعم التقين واملساعدات األخرى الواردة ابلتفصيل يف التعهدات 
إىل حتسني نفاذ الناس إىل التكنولوجيات الرقمية واستعدادهم هلا، فضاًل عن تعزيز األنظمة 

اإليكولوجية الرقمية وحتفيز االستثمار يف جمال التحول الرقمي.

قال السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت، يف ختام جلسات التعهدات: 
“إن املائدة املستديرة بشأن التنمية الرقمية للشراكة من أجل التوصيل ستثبت أهنا نقطة حتول”. 

وأضاف: “إن التعهدات وااللتزامات اليت مت قطعها يف كيغايل ويف األشهر اليت سبقت هذه 
املائدة املستديرة ترسل رسالة قوية مفادها أنه ميكننا معاً زايدة االستثمارات يف جمال تنمية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حىت ال نرتك أحداً غري موصول ابإلنرتنت”.

ويقدر أنه ال يزال هناك حنو 2,9 مليار نسمة – أو أكثر من ثلث سكان العامل – مل يستخدموا 
اإلنرتنت قط.

وقالت معايل وزيرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالبتكار يف رواندا، السيدة بوال 
إنغابري، رئيسة املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت: “حنن حباجة إىل أن يتعاون اجلميع يف نفس 

االتاه إذا أردان أن ننجح يف مواجهة التحدي املتمثل يف ضمان توفري توصيلية هادفة وشاملة 
عاملياً. وتعد الشراكة من أجل التوصيل أحد أفضل السبل اليت ميكننا من خالهلا حتفيز إقامة 

الشراكات املثمرة واملشاركة فيها من أجل حتقيق التوصيلية املستدامة للجميع”.

التزامات رائدة

أتيت تعهدات الشراكة من أجل التوصيل عند نقطة انعطاف حرجة، حيث تؤكد جائحة 
كوفيد-19 اليت طال أمدها أمهية توصيلية النطاق العريض السريعة واملوثوقة كخدمة أساسية.

ومل تكن التعهدات املعلنة يف املائدة املستديرة مالية فحسب - بل تضمنت أيضاً التزامات رائدة 
وسياسات وخطط دعوة لسد الفجوة الرقمية، وهتيئة أرضية خصبة ميكن أن تزدهر فيها 

الشراكات والتحالفات اجلديدة من أجل توفري توصيلية عاملية.

قالت السيدة دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل 
لالتصاالت: “بعد شهور من العمل اجلماعي لتطوير إطار عمل الشراكة من أجل التوصيل 
ومنصة التعهدات، جنباً إىل جنب مع الدول األعضاء يف االحتاد، وجمموعات اجملتمع املدين، 

واملنظمات اخلريية، ومنظمات القطاع اخلاص واملنظمات اليت يقودها الشباب، نضع اآلن معلماً 
رئيسياً من خالل مجعنا حتت مظلة واحدة لعدد غري مسبوق من االلتزامات ابلنهوض 

ابلتوصيلية الشاملة واهلادفة”.

تعد الرشاكة من أجل 
التوصيل أحد أفضل السبل 

التي ميكننا من خاللها تحفيز 
إقامة الرشاكات املثمرة 
واملشاركة فيها من أجل 

املستدامة  التوصيلية  تحقيق 
للجميع. 

معايل السيدة باوال إنغابري

وزيرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 واالبتكار يف رواندا

ورئيسة املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

نضع اآلن معلامً رئيسياً من 
خالل جمعنا تحت مظلة 

واحدة لعدد غري مسبوق من 
االلتزامات بالنهوض بالتوصيلية 

الشاملة والهادفة. 

السيدة دورين بوغدان-مارتن

مديرة مكتب تنمية االتصاالت 
باالتحاد الدويل لالتصاالت
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ويف إعالن رئيسي خالل برانمج املائدة املستديرة الذي استمر ملدة ثالثة أايم، تعهدت سويسرا، 
البلد املضيف لالحتاد، أبن تستضيف مدينة جنيف مقر مبادرة Giga – وهي مبادرة مشرتكة بني 

االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة اليونيسف هتدف إىل توصيل كل مدرسة يف العامل بشبكة 
 Giga اإلنرتنت حبلول عام 2030. وعند اإلعالن عن اخلطة، أعلن االحتاد السويسري أن مكتب

اجلديد يف جنيف سيكون مبثابة نقطة تعاون فريدة من نوعها، لربط عامل التمويل بعامل العالقات 
الدولية والتنمية.

مشاركة متنوعة

شارك يف املائدة املستديرة بشأن التنمية الرقمية للشراكة من أجل التوصيل أكثر من ألف 
مشارك يف مكان احلدث يف كيغايل، وانضم إليهم أكثر من 350 مشاركاً عن بُعد. وإىل جانب 
اإلعالانت عن التعهدات وااللتزامات، تضمن احلدث 10 حلقات نقاش رفيعة املستوى ضمت 
كبار املمثلني من احلكومة والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية واجملتمع املدين واجملموعات اليت 

يقودها الشباب.

وقالت معايل السيدة أورسوال أووسو أيكوفول، وزيرة االتصاالت والرقمنة بغاان وأحد قادة 
جماالت الرتكيز يف حتالف الشراكة من أجل التوصيل، متحدثًة يف حفل االختتام: “يلتزم حتالفنا 

للشراكة من أجل التوصيل بتسريع جهودان لتوصيل غري املوصولني وحتقيق التنمية العاملية 
املستدامة. دعوان ننفذ كل تعهداتنا من أجل مصلحتنا اجلماعية”.

وُعقدت خالل احلدث الذي امتد لثالثة أايم مخس جلسات تركيز سلطت الضوء على 
موضوعات مهمة يف جمال التنمية الرقمية: التشارك لتحويل التعليم؛ املضي ُقدماً يف تنفيذ برانمج 

عمل الدوحة لصاحل أقل البلدان منواً، من خالل الشراكة من أجل التوصيل؛ اكتشاف 
املكوانت السرية لالستثمار يف حتقيق توصيلية امليل األخري؛ تسريع حتقيق التوصيلية الشاملة 

واهلادفة عن طريق االتفاق الرقمي العاملي لألمم املتحدة؛ جلسة خاصة بشأن تقدمي املساعدة 
والدعم إىل أوكرانيا يف إعادة بناء قطاع اتصاالهتا.

وستمكن لوحة املعلومات التفاعلية للشراكة من أجل التوصيل، اليت أُطلقت حديثاً يف املائدة 
املستديرة للشراكة من أجل التوصيل، املستخدمني من البحث عن تعهدات حمددة ومسامهني 

حمددين، فضاًل عن عرض التحليالت اخلاصة ابلتتبع الشامل.

ملزيد من املعلومات، يرجى االطالع على املوقع اإللكرتوين للشراكة من أجل التوصيل.

 شاهد التسجيل الفيديوي
 ألبرز فعاليات الشراكة 

من أجل التوصيل لالتحاد 
الدولي لالتصاالت

دعونا ننفذ كل تعهداتنا من 
أجل مصلحتنا الجامعية. 

معايل السيدة أورسوال أووسو 
أيكوفول

 وزيرة االتصاالت والرقمنة بغانا
وأحد قادة مجاالت الرتكيز يف تحالف 

الرشاكة من أجل التوصيل
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 تقرير التوصيلية العالمية:
ال تزال إمكانات اإلنترنت غير 

مستغلة إلى حد كبير

صدر يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام WTDC( 2022( التقرير اجلديد لالحتاد بشأن 
التوصيلية العاملية لعام 2022، الذي يقدم تقييماً عاملياً فريداً وشاماًل للتوصيلية الرقمية 

واحملركات واألدوات التمكينية ذات الصلة وكيفية تطورها على مدى العقود.

ويفيد التقرير أبن اإلمكاانت اهلائلة لإلنرتنت ال تزال غري مستغلة إىل حد كبري لتحقيق الصاحل 
االجتماعي واالقتصادي على الرغم من 30 عاماً من النمو املطرد. ويشري التقرير إىل أنه على 
الرغم من أن النفاذ السهل وامليسور التكلفة إىل النطاق العريض السريع يكاد يكون متاحاً يف 
معظم دول العامل الثري، فإن شرائح كبرية من البشرية ال تزال مستبعدة من اإلمكانيات اهلائلة 

اليت تتيحها التجربة عرب اإلنرتنت، األمر الذي يعرقل التنمية االقتصادية ويعّمق أوجه عدم 
املساواة يف العامل.

يدعو التقرير إلى وضع 
“التوصيلية الشاملة 

والهادفة" في صميم 
التنمية العالمية.
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ويف حني ارتفع عدد مستعملي اإلنرتنت من بضعة ماليني فقط يف أوائل تسعينيات القرن املاضي 
إىل ما يقرب من مخسة مليارات شخص اليوم، ال يزال 2,9 مليار شخص – أو حوايل ثلث 

البشرية - غري موصولني ابإلنرتنت متاماً، ويعاين مئات املاليني اآلخرين من نفاذ مكلف ورديء 
اجلودة ال يساهم كثرياً يف حتسني حياهتم مادايً.

ويدعو التقرير إىل وضع “التوصيلية الشاملة واهلادفة” – اليت تُعّرف أبهنا إمكانية خوض 
اجلميع لتجربة آمنة وُمرضية ومثرية ومثمرة وميسورة التكلفة عرب اإلنرتنت - يف صميم التنمية 

العاملية. ويقّيم التقرير أيضاً مدى قرب العامل من حتقيق هذه التوصيلية الشاملة واملفيدة ابستخدام 
مقاصد التوصيلية لعام 2030 اليت أصدرها مؤخراً االحتاد ومكتب مبعوث األمني العام لألمم 

املتحدة )UN( املعين ابلتكنولوجيا.

ويؤكد التقرير أن تكلفة اشرتاكات النطاق العريض واألجهزة الرقمية ال تزال تشكل عائقاً 
رئيسياً أمام التوصيلية. ففي حني أن النفاذ إىل اإلنرتنت أصبح أرخص تدرجيياً يف البلدان األكثر 

ثراًء، ال تزال تكلفة التوصيل ابإلنرتنت ابهظة يف العديد من االقتصادات منخفضة الدخل 
وذات الدخل املتوسط األدىن.

وعلى الرغم من أن تكلفة النطاق العريض – وال سيما النطاق العريض املتنقل – قد اخنفضت 
بشكل كبري خالل العقد املاضي، ال تزال غالبية االقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل ال 
حتقق اهلدف العاملي املتعلق ابلقدرة على حتمل التكاليف واملتمثل يف نسبة 2% أو أقل من 

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل اليت حددهتا جلنة النطاق العريض املعنية 
ابلتنمية املستدامة.

وقال هولني جاو، األمني العام لالحتاد: “إن النفاذ املتكافئ إىل التكنولوجيات الرقمية ليس 
جمرد مسؤولية أخالقية، بل هو أمر ضروري لتحقيق االزدهار واالستدامة العامليني”. وأضاف 

قائاًل: “حنن حباجة إىل هتيئة الظروف املناسبة، مبا يف ذلك تعزيز البيئات املؤاتية لالستثمار، 
لكسر حلقات اإلقصاء وجلب التحول الرقمي للجميع.”

وعلى الرغم من أن زايدة الطلب على النفاذ إىل اإلنرتنت املرتبطة جبائحة كوفيد جلبت حوايل 
800 مليون شخص إضايف على اإلنرتنت، فقد أدت أيضاً إىل زايدة حادة يف تكلفة االستبعاد 

الرقمي، حيث مت استبعاد غري القادرين على التوصيل بشكل مفاجئ من العمل والتعليم 
واحلصول على االستشارة الطبية واخلدمات املالية وغري ذلك الكثري.

وقالت دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت ابالحتاد اليت أصدرت التقرير: 
إن التوصيلية العاملية اهلادفة أصبحت ضرورة عاملية لعقدان، وأردفت قائلة “مل يعد األمر يتعلق 
فقط بتوصيل الناس – بل سيكون الدور احملفز للتوصيلية ابلغ األمهية أيضاً لنجاحنا يف حتقيق 

أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة.”

االتحاد الدولي لالتصاالت/
اليونيسكو

لجنة النطاق العريض تحث على 
تسريع اإلجراءات العالمية 
المتعلقة بالتنمية الرقمية

اجتمع أعضاء اللجنة يف كيغايل قبل 
افتتاح املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 

لتحديد اخلطوات املقبلة لتسريع 
التوصيلية العاملية الشاملة.
اقرأ النشرة الصحفية.

إن النفاذ املتكافئ إىل 
التكنولوجيات الرقمية ليس 

مجرد مسؤولية أخالقية، بل هو 
أمر رضوري لتحقيق االزدهار 

واالستدامة العامليني. 

هولني جاو

األمني العام لالتحاد الدويل لالتصاالت
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ال يزال البحث عن "الحلقة المفقودة" قائمًا 

كشف تقرير “احللقة املفقودة” الذي نشرته اللجنة املستقلة لتنمية االتصاالت يف العامل يف عام 
1984 اليت أنشأها االحتاد عن وجود ارتباط واضح بني النفاذ إىل االتصاالت والتنمية 

االجتماعية واالقتصادية وحث مجيع البلدان على جعل التوصيلية أولوية.

وبعد مرور ما يقرب من 40 عاماً، ال تزال هذه “احللقة املفقودة” قائمة، وإن كانت قد 
حتولت إىل فجوات رقمية متعددة: 

الفجوة يف الدخل – ال يزال مستوى استخدام اإلنرتنت يف البلدان منخفضة الدخل )%22(  	
أدىن بكثري من مستوى االستخدام يف البلدان مرتفعة الدخل اليت تقرتب من االستخدام 

الشامل )%91(.

الفجوة بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية – تبلغ حصة مستخدمي اإلنرتنت يف املناطق  	
احلضرية ضعف ما هي عليه يف املناطق الريفية.

الفجوة بني اجلنسني – يستخدم 62% من الرجال اإلنرتنت مقارنًة بنسبة 57% من النساء  	
على الصعيد العاملي.

الفجوة بني األجيال – يستخدم الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و24 عاماً يف مجيع  	
املناطق اإلنرتنت بشدة )72%( مقارنًة ببقية السكان )%57(

الفجوة التعليمية - يف مجيع البلدان تقريباً اليت تتوافر فيها البياانت تكون معدالت استخدام  	
اإلنرتنت أعلى ابلنسبة إىل من يتمتعون مبزيد من فرص التعليم – وتكون يف كثري من احلاالت 

أعلى بكثري.

ويشري التقرير إىل أن أكرب التحدايت يف توصيل غري املوصولني مل تعد تتعلق بتغطية الشبكات، 
بل ابالستيعاب واالستخدام.

ونظراً إىل أن 5% فقط من سكان العامل ال يزالون خارج نطاق إشارة النطاق العريض املتنقل، 
فإن “فجوة التغطية" تتضاءل اآلن بسبب “فجوة االستخدام”: حوايل 32 يف املائة من 

السكان املوجودين ضمن مدى شبكة النطاق العريض املتنقل والذين إبمكاهنم التوصيل نظرايً 
ما زالوا غري موصولني ابإلنرتنت، بسبب التكاليف الباهظة أو عدم الوصول إىل جهاز، 

أو نقص الوعي، أو املهارات أو القدرة على العثور على حمتوى مفيد.

مل يعد األمر يتعلق فقط 
بتوصيل الناس – بل سيكون 
الدور املحفز للتوصيلية بالغ 

األهمية أيضاً لنجاحنا يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة لألمم املتحدة. 

دورين بوغدان-مارتن

مديرة مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد 
الدويل لالتصاالت
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الشباب

على الرغم من أن الشباب مستخدمون متحمسون للمنصات واخلدمات اإللكرتونية يف مجيع 
أحناء العامل، فإن الفجوات بني البلدان وداخلها حتد من قدرة العديد من الشباب على االستفادة 

من عامل اإلنرتنت لتحسني حياهتم.

ولدى 40 يف املائة فقط من األطفال يف سن الدراسة إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت يف املنزل، 
ويكون العديد منهم قادرون فقط على النفاذ إىل اخلدمات اإللكرتونية عرب اهلاتف احملمول 

بوظائف حمدودة من أجل أنشطة مثل التعلم اإللكرتوين.

ومع ازدايد تعقيد البيئة الرقمية، حيتاج األطفال والشباب أيضاً إىل قدر أكرب من الكفاءة لكي 
يفهموا بصورة دقيقة العامل الرقمي الذي خيوضون فيه تارب غامرة على حنو متزايد. ويعد 

النفاذ واملهارات الرقمية أمراً أساسياً لضمان أن يعزز األطفال والشباب آفاقهم، وهناك اعرتاف 
متزايد بضرورة التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة على حنو أكثر فعالية حلماية الشباب من 

املخاطر واألضرار عرب اإلنرتنت.

ونوقشت القضااي اليت تؤثر أتثرياً مباشراً على النفاذ الرقمي للشباب وخرباهتم الرقمية يف أول 
قمة عاملية للشباب يف إطار مبادرة توصيل اجليل لالحتاد، وقد ُعقدت يف كيغايل، رواندا، يف 

الفرتة من 2 إىل 4 يونيو، قبيل افتتاح املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )انظر القسم التايل(.

تقرير التوصيلية العالمية 
لعام 2022

حتقيق التوصيلية الشاملة واهلادفة يف 
عقد العمل.

النفاذ إلى التقرير.
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المشاركون الشباب يعبرون 
عن األولويات الرئيسية

يف جلسة إطالق أول نسخة من نوعها لقمة الشباب العاملية ملبادرة توصيل اجليل، حتدث 
املبعوثون الشباب عن دوافع حضورهم يف التجمع الذي استمر لثالثة أايم يف 

كيغايل، رواندا.

 Investment in the youth is
 .an investment for the future

Omurbek Abdullaev 
)Kyrgyzstan(

الشباب استثامر يف  االستثامر يف 
املستقبل. 

 أوموربك عبد الله
)قريغيزستان(

الشباب، القمة فاتحة قمم عديدة حيث ميكننا، نحن   آمل أن تكون هذه 
قادرون  أننا  ونثبت  التغيري  أننا مستعدون إلحداث  للجميع  نُظهر  أن 

عىل ذلك. 

 عيل التوبالن 
)البحرين(

أريد أن أتأكد من أن األشخاص 
يزالون يعيشون بدون  الذين ال 

توصيل - يف الوقت الذي قد تكون 
لهذه  األولوية  تعطي  ال  حكوماتهم 

- سيكونون محور  املسألة 
املحادثة. 

 ميالغرو سويرا 
)بنام(
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أن تعرض مجموعة واسعة  أتوقع 
النظر، ما  من األفكار ووجهات 

يفيض إىل محادثات غنية وهامة 
تولد حلوالً ونتائج. 

 تيام عبد الهادي 
)فلسطني(

أتوقع أن أعطي قدر اإلمكان من 
منطقة  من  املكتسبة  معاريف وخربايت 

جنوب رشق أوروبا، وأستمع إىل ما يواجهه الشباب من مناطق أخرى يف 
الحلول واملشاكل واألفكار  أتقاسم  أن  العامل من قضايا وتحديات، وأحاول 

الشباب بشكل عام.  بل ملساعدة  بعضاً،  بعضنا  ملساعدة 

 ماركو بالوسيك 
)مقدونيا الشاملية(

أمناً  أكرث  الشباب من أجل مستقبل  أهمية مشاركة  القمة مدى  ستبني 
الرقمية.  والبيئة  للتكنولوجيا 

 ساهنيغار دوغان 
)أذربيجان(

يف  االلتقاء بهم شخصياً  أتطلع إىل 
بقية مجموعات  إىل جانب  كيغايل، 
الجيل من  توصيل  ملبادرة  الشباب 

لتبادل  العامل  أنحاء  مختلف 
ونسج عالقات طويلة  األفكار 

األجل ذات مغزى وتأثري. 

 ريجويس أموتينيا 
)ناميبيا(
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آمل أن أستطيع إقامة روابط بني 
 ... فيها  التي أسكن  الجزيرة 
واملتقدمة  النامية  والبلدان 

جميعاً  ميكننا  بحيث  األخرى، 
ومواردنا  معلوماتنا  من  االستفادة 

تعاونية.  من خالل عملية 

 شريغاون روزري 
)سانت لوسيا(

آمل من أعامق قلبي أن متّكن 
املساهامت واملناقشات خالل القمة 

من إحداث تغيري كبري ملصلحة 
الشباب يف املجال الرقمي. 

 إمانويال أبليه 
)كوت ديفوار(

اقرأ المقال كاماًل 
)باإلنكليزية فقط(.

flickr شاهد املزيد من الصور على
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قمة الشباب العالمية لمبادرة 
توصيل الجيل تحشد قادة 

التنمية الرقمية الشباب

اجتمع يف النسخة األوىل من نوعها لقمة الشباب العاملية ملبادرة توصيل اجليل اليت ُعقدت يف 
ميدان إنتاري للمؤمترات )Intare Conference Arena( من 2 إىل 4 يونيو، أكثر من 

500 شاب وشابة ترتاوح أعمارهم بني 15 و29 عاماً من مجيع أحناء العامل ملناقشة برانمج 
“التكنولوجيا ألغراض التنمية” الواسع النطاق قبل انعقاد املؤمتر العاملي لتنمية 

.)WTDC( االتصاالت

وكان اهلدف من القمة اليت نظمها االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( مع البلد املضيف رواندا، 
واليت استمرت ملدة ثالثة أايم، دفع التواصل والتشاور والتعاون اهلادف مع الشباب ومشاركته 

اهلادفة يف حتديد السياسات اليت ستشكل عاملنا الرقمي على حنو متزايد.

كيف يمكن للشباب 
المساعدة في تشكيل 

مستقبل رقمي 
شامل للجميع

املتحدة  األمم  إن منظومة 
بحاجة إىل أن تصبح أكرث 

إذ نسعى جاهدين  شموالً 
إىل بناء عامل أفضل يرثه 

أطفالنا. 

هولني جاو

األمني العامل لالتحاد الدويل لالتصاالت
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مجعت القمة بني القادة الشباب وأصحاب املشاريع وصانعي التغيري االجتماعي واملهندسني 
واملتخصصني يف جمال السياسات والطالب إىل جانب رواد األعمال احلاليني على الصعيدين 

اإلقليمي والعاملي وصانعي القرار ومناصري اجملتمع قبل انعقاد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
لالحتاد )WTDC(، حبضور ما جمموعه أكثر من 500 1 مندوب من أكثر من 115 بلداً وأكثر 

من 000 5 مشارك انضموا عرب اإلنرتنت.

وقال هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت: “إن منظومة األمم املتحدة حباجة 
إىل أن تصبح أكثر مشواًل إذ نسعى جاهدين إىل بناء عامل أفضل يرثه أطفالنا”. وأردف قائاًل: 
“من بني اخلطوات امللموسة املتخذة ملعاجلة ذلك، تدعو اسرتاتيجية االحتاد بشأن الشباب إىل 

دعم متكني الشباب، واجلمع بني الشباب من أجل املشاركة املباشرة وتعزيز حوار الشباب 
واخنراطهم يف عمليات اختاذ القرار.”

ومشلت املواضيع الرئيسية يف قمة الشباب اليت استمرت ملدة ثالثة أايم الفجوة الرقمية العاملية، 
ونفاذ الشباب إىل التعليم عرب اإلنرتنت واملهارات الرقمية، والفجوة الرقمية بني اجلنسني، 
والسالمة على اإلنرتنت، وإدارة املخلفات اإللكرتونية، ومستقبل العمل، ورايدة األعمال 

الرقمية، ودور التكنولوجيا يف تغري املناخ، ومواضيع أخرى.

وقال رئيس الوزراء الرواندي، معايل الدكتور إدوارد نغرينيت، يف كلمة ألقاها بعد ظهر اليوم 
أمام املندوبني الشباب يف Intare Arena: “إن مدى قدرة اقتصاداتنا على النمو سيعتمد على 
القدرة على ضمان النفاذ العادل إىل التكنولوجيا، فضاًل عن االرتقاء مبهارات سكاننا وإعادة 
أتهيلهم، وال سيما الشباب. وهذه فرص عاملية تتطلب تعاوانً عاملياً. وهبذه الروح تنطلق قمة 

الشباب العاملية ملبادرة توصيل اجليل، ألن الشباب يف مجيع أحناء العامل يضطلعون بدور حموري 
يف حتقيق الرؤية الرامية إىل توصيل غري املوصولني.”

وكانت من بني املمثلني رفيعي املستوى الذين مت الرتحيب هبم يف حفل االفتتاح أيضاً معايل 
السيدة روزماري مباابزي، وزيرة الشباب والثقافة اليت خاطبت املندوبني اجملتمعني قائلًة: 

“إن تقدم التكنولوجيا يف عامل اليوم عامل اثبت، والشباب هم أول من تبىن هذه 
التكنولوجيات اجلديدة. وميكن للشباب، إذا ُهّيئت هلم بيئة متكينية، إحداث التغيري والتحول 

الالزمني يف العامل.”

وبهذه الروح تنطلق القمة 
العاملية للشباب يف إطار 

مبادرة توصيل الجيل، ألن 
الشباب يف جميع أنحاء العامل 

يضطلعون بدور محوري يف 
تحقيق الرؤية الرامية إىل 

توصيل غري املوصولني. 

معايل الدكتور إدوارد نغرينتي

رئيس الوزراء الرواندي

وميكن للشباب، إذا ُهيّئت 
لهم بيئة متكينية، إحداث 

التغيري والتحول الالزمني يف 
العامل. 

معايل السيدة روزماري مبابازي

وزيرة الشباب والثقافة الرواندية
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بناء “مستقبلنا الرقمي”

توج برانمج القمة، الذي شارك يف تصميمه شباب من شبكة قمة الشباب العاملية ملبادرة 
توصيل اجليل لالحتاد، مبجموعة من التوصيات الداعية إىل تعزيز مشاركة الشباب يف بناء 

مستقبل رقمي شامل ومستدام للجميع. وتشمل األهداف الرئيسية املشاركة املباشرة للشباب 
يف وضع االسرتاتيجيات الرقمية احلكومية، واملشاركة كذلك يف عمل االحتاد ومنظومة األمم 

املتحدة األوسع نطاقاً.

وشجعت دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت )BDT( ابالحتاد، املندوبني 
الشباب على التحلي ابجلرأة واإلبداع. وقالت: “إن منظوركم الشبايب، بصفتكم أول جيل 

حقيقي من املواطنني الرقميني، إىل جانب مهاراتكم الرقمية، يوفر لنا فرصة حقيقية للتنقل يف 
مسار جديد وأفضل، وكسر احلواجز القدمية، ويف األخري إنشاء ذلك املستقبل الرقمي 

املستعصي والعادل الذي نصبو إليه.”

تلبية االحتياجات المختلفة 

تتماشى اسرتاتيجية االحتاد للشباب مع رؤية وأهداف اسرتاتيجية األمم املتحدة للشباب لعام 
2030 - “العمل مع الشباب ومن أجلهم”. وكجزء من ذلك، حتدث املشاركون يف القمة 

عن اآلاثر اإلجيابية والسلبية للتكنولوجيا على حياهتم.

وركز الربانمج بشكٍل خاص على احتياجات الشاابت والشباب ذوي اإلعاقة، والشباب من 
السكان األصليني. كما سلط الضوء على حتدايت الشباب غري املوصولني بعد ابإلنرتنت، 

أو الذين يعانون من توصيلية حمدودة للغاية ملساعدهتم يف االزدهار وحتقيق 
أحالمهم وطموحاهتم.

إن منظوركم الشبايب، بصفتكم 
أول جيل حقيقي من 

املواطنني الرقميني، إىل جانب 
مهاراتكم الرقمية، يوفر لنا 

فرصة حقيقية للتنقل يف مسار 
جديد وأفضل، وكرس الحواجز 
القدمية، ويف األخري إنشاء ذلك 

املستقبل الرقمي املستعيص 
والعادل الذي نصبو إليه. 

دورين بوغدان-مارتن

مديرة مكتب تنمية االتصاالت 
باالتحاد الدويل لالتصاالت
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جسدت البصمة العاملية لقمة الشباب العاملية ملبادرة توصيل اجليل األنشطة التحضريية اجلارية يف 
أكثر من 70 مركزاً يف أكثر من 40 بلداً. وقد حشدت هذه املراكز، اليت تستضيفها املؤسسات 
األكادميية واملنظمات غري الرحبية وشركات القطاع اخلاص، ما يقرب من 000 5 شاب وشابة، 

تواصلوا بشكٍل مباشر خالل جلسات القمة املختلفة.

 فهم الشباب للمشهد العالمي:
من فترة ما قبل كوفيد إلى اآلن

بقلم عثمان املعمر وأماين اخليامي وعلي الفرحان وايرا غوث – وفد الشباب السعودي يف قمة الشباب 
العاملية ملبادرة توصيل اجليل لالحتاد الدويل لالتصاالت.

اقرأ المقال كاماًل )باإلنكليزية فقط(.
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من خالل عميل، أشهد كل يوم كيفية استجابة الشباب للتحديات التي يوجهونها يف مجتمعاتهم. وأجد 
من املدهش أنه عىل الرغم من التحديات املختلفة التي يواجهها الشباب من جميع الجبهات وجوانب 

حياتهم، فإنهم ال يزالون أحد أكرث عوامل التغيري مرونة. وبهذه الصفات كلها، أعتقد أنه من الصائب 
أن نشري إىل الشباب ليس فقط كمواطنني رقميني – بل أيضاً كقادة رقميني. 

جايامثا ويكرامانايايك

مبعوث األمني العام لألمم املتحدة املعني بالشباب، الذي شارك بفعالية يف عملية التشاور وخالل قمة الشباب.



مبادرة Giga تحدث تحواًل في 
حياة سكان المناطق الريفية 

في رواندا، مدرسة واحدة 
في كل مرة

 )Web3( يف الوقت الذي يستكشف فيه العامل املتقدم النسخة الثالثة من شبكة الويب العاملية
ويرتقي إىل اجليل اخلامس من الشبكات اخللوية، ال تزال البنية التحتية األساسية من قبيل 

توصيل بسيط ابإلنرتنت بعيدة املنال ابلنسبة للعديد من اجملتمعات الريفية يف البلدان النامية.

وحىت األشخاص الذي ميكنهم النفاذ، غالباً ما يعانون ليظلوا موصولني أو يستفيدوا من 
توصيليتهم بشكل هادف. وخري مثال على ذلك رواندا، البلد املضيف للمؤمتر العاملي لتنمية 

.)ITU( لالحتاد الدويل لالتصاالت )WTDC( االتصاالت

ويف حني أن جل املدارس يف هذا البلد الواقع شرق إفريقيا توجد على بُعد 30 كيلومرتاً من 
شبكة األلياف البصرية أو مناطق تغطيها شبكة النطاق العريض املتنقلة، فإن 43 يف املائة من 

املدارس - أي 796 1 مدرسة - ال تزال تفتقر إىل إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت.

Giga – مبادرة يقودها 
االتحاد الدولي لالتصاالت 

ومنظمة اليونيسف 
لتوصيل كل مدرسة من 

مدارس العالم.
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نمذجة أولية للتوصيلية

االنضمام إىل Giga - مبادرة يقودها االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة اليونيسف لتوصيل 
كل مدرسة من مدارس العامل. ويف عام 2019، تعاونت املبادرة مع حكومة رواندا لتنفيذ 

منوذج تشغيلي أويل يف البلد.

وأدى تنفيذ املشروع التجرييب يف 63 مدرسة إىل مضاعفة السعة أربع مرات وخفض التكلفة 
بنسبة 55 يف املائة مقارنة ابحلل الالسلكي الثابت لتوصيلية اجليل الرابع اليت اعتادت املدارس 

تلقيها. وهتدف عملية النمذجة األولية هذه إىل استكشاف طرق ملد التوصيلية من املدارس إىل 
اجملتمعات احمللية احمليطة هبا.

وكخطوة أوىل، عملت احلكومة مع مبادرة Giga لتجميع طلبات التوصيلية عرب خمتلف 
املدارس يف احملافظة الشرقية للبلد. وأطلق الشركاء بعد ذلك عطاًء مشرتكاً لتوفري توصيلية 

اإلنرتنت عريضة النطاق ملا جمموعه 63 مدرسة: 50 يف احملافظة الشرقية اليت يطغى عليها الطابع 
الريفي، و13 يف خميمات الالجئني اليت ال تتوفر فيها الكهرابء.

وكانت من بني املدارس النموذجية املختارة مدرسة G.S. Nyagihunika اليت تقع يف منطقة 
Bugesera يف احملافظة الشرقية يف ضواحي العاصمة الرواندية كيغايل. 

رؤية التغيير

يف 8 يونيو، رحب موظفو مدرسة G.S. Nyagihunika وعمدة املنطقة احمللية السيد ريتشارد 
مواتابزي ابلزوار من احلكومة الرواندية والقطاع اخلاص وشركاء التنمية اليونيسف واالحتاد 

الدويل لالتصاالت.

وكان اهلدف من الزايرة اليت تزامنت مع جلسات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت املنعقدة على 
بعد 40 كيلومرتاً يف مركز كيغايل للمؤمترات إظهار كيف أن توصيل املدارس إبمكانه أن يتيح 

فرصاً تعليمية أكثر مشواًل، وكذلك توضيح تقدم مبادرة Giga يف رواندا.

وبعد جولة يف املدرسة بقيادة مدير املدرسة، شارك الزوار يف دروس تفاعلية موجزة ملالحظة 
كيف تساعد احلواسيب احملمولة املوصولة ابإلنرتنت املعلمني احملليني يف تعليم الطالب.

وقالت جانني موتيسي، معلمة يف مدرسة G.S. Nyagihunika، جمللة أخبار االحتاد: “تتيح لنا 
اإلنرتنت النفاذ إىل املقاطع الفيديوية واألغاين، األمر الذي ال يسهِّل على األطفال التعلم فقط، 

بل أيضاً الرتكيز على احملتوى.”

وأضافت أن الطالب حيظون ابلفوائد.

كما أن النفاذ إىل اإلنرتنت أضفى على تربة الفصول الدراسية مزيداً من رضا املعلمني، 
بتمكينهم من حبث مفاهيم حمددة وإظهارها بطرق هادفة وتشاركية.

كخطوة أولى، عملت 
 Giga الحكومة مع مبادرة
لتجميع طلبات التوصيلية 

عبر مختلف المدارس في 
المحافظة الشرقية للبلد.

تتيح لنا اإلنرتنت النفاذ إىل 
املقاطع الفيديوية واألغاين، 

األمر الذي ال يسهِّل عىل 
األطفال التعلم فقط، بل أيضاً 

الرتكيز عىل املحتوى. 

جانني موتييس

G.S. Nyagihunika معلمة يف مدرسة

ITU News MAGAZINE No. 03, 202248 جديد في المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت



وقال آالن كريينغا، مدرس العلوم يف املدرسة: “ليس من السهل تعليم بعض املفاهيم ابستخدام 
الطريقة التماثلية املعتمدة على الكتابة على السبورة.”

فالنفاذ إىل اإلنرتنت ميّكنه من عرض الصور أو إظهار تارب بسيطة، وميّكنه أيضاً من تكملة 
خطط دروسه.

د هبا على  وأضاف السيد كريينغا قائاًل: “يف بعض األحيان، ال حتتوي الكتب اليت نزوَّ
معلومات كافية. فاإلنرتنت توسع نطاق معرفتنا واحملتوى الذي ندّرسه.”

الفوائد بالنسبة للمجتمع

.Bugesera يتسع نطاق فوائد التوصيلية ليشمل سكان منطقة

وأشار السيد ككريينا إىل أن “بعض أفراد اجملتمع أيتون إىل احلرم املدرسي الستخدام توصيلنا 
ابإلنرتنت. وتد بعضهم حيّملون سريهم الذاتية استجابة لعروض العمل، يف حني يستخدمه 

آخرون لقراءة األخبار.”

ومن شأن تعزيز توصيل املدارس أن يساعد املزيد من السكان يف إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت 
من خارج مباين املدرسة. وأضاف السيد كريينغا أن توفري مراكز جمتمعية مزودة بتوصيلية 

جمانية – وهو اتاه موجود يف بعض املناطق يف كيغايل – ميكن أن يكون حاًل آخر.

وعاد الزوار إىل كيغايل ويف أذهاهنم أفكار التحسني هذه، إىل جانب رؤى مباشرة حول 
الطريقة اليت حُتدث هبا مبادرة Giga حتواًل يف التعليم يف مدرسة G.S. Nyagihunika وغريها.

وبدءاً من احلواسيب وتوصيل ابإلنرتنت، ميكن للمجتمعات احملرومة األخرى يف البلدان النامية 
اتباع خطوات مماثلة، والتقدم حنو التوصيلية الشاملة واهلادفة، مدرسة واحدة يف كل مرة.

ويف غضون ذلك، نعود إىل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت حيث الدول األعضاء يف االحتاد 
اعتمدت قراراً بشأن “توصيل كل مدرسة ابإلنرتنت وكل شاب وشابة خبدمات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت”، مع اإلشارة إىل مبادرة Giga كوسيلة رئيسية لتحقيق هذا اهلدف.

وتعهدت سويسرا ابستضافة مقر مبادرة Giga يف جنيف. وعند اإلعالن عن اخلطة، قال 
االحتاد السويسري إن املكتب اجلديد سيكون مبثابة نقطة تعاون فريدة من نوعها، لربط عامل 

التمويل بعامل التنمية الرقمية الدولية.

اإلنرتنت توسع نطاق معرفتنا 
واملحتوى الذي ندّرسه. 

آالن كريينغا

G.S. Nyagihunika معلم يف مدرسة
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شبكة المرأة تضع المساواة 
بين الجنسين في صميم 

أولويات التنمية

 )ITU-D( يف قطاع تنمية االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت )NoW( وضعت شبكة املرأة
الشواغل املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني على رأس املبادرات العاملية لتوصيل غري املوصولني. 

ومشل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )WTDC( مناقشات رئيسية نظمتها شبكة املرأة 
يف قطاع تنمية االتصاالت.

وأوصى املشاركون يف املؤمتر، أثناء حماداثهتم يف إطار غداء عمل نُظم يف 9 يونيو بدعم من 
جمموعة Qualcomm للتكنولوجيا الالسلكية ومقرها الوالايت املتحدة، بطرق لتعزيز حضور 

املرأة يف قطاع التنمية الرقمية.

وتركز شبكة املرأة يف قطاع تنمية االتصاالت على حتفيز األدوار القيادية للمرأة ومشاركتها يف 
عمليات وضع سياسات التنمية رفيعة املستوى يف القطاع، مبا يشمل مؤمترات االحتاد.

تركز شبكة المرأة في 
قطاع تنمية االتصاالت على 
تحفيز األدوار القيادية للمرأة 

ومشاركتها في عمليات 
وضع سياسات التنمية 

رفيعة المستوى.
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وشاركت يف املناقشات السيدة إليزابيث ميغواال، انئبة رئيس جمموعة Qualcomm للشؤون 
احلكومية الدولية؛ والسيدة دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت ابالحتاد الدويل 

لالتصاالت؛ والسيدة كريستينا فلوتور، رئيسة الشؤون الدولية يف اهليئة الوطنية إلدارة وتنظيم 
االتصاالت )ANCOM( برومانيا؛ ومعايل السيدة ابوال إنغابري، وزيرة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت واالبتكار يف رواندا واليت ترأست أيضاً املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت.

وركزت مناقشات املتابعة أثناء مأدبة فطور للسيدات نُظمت يف 15 يونيو بدعم من أسرتاليا 
على التحسينات الرامية إىل تعزيز القرار 55 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت – وهو التزام 

رئيسي للمؤمتر بتعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف أنشطة التنمية ابالحتاد 
الدويل لالتصاالت.

وأاتحت مأدبة الفطور الفرصة أيضاً جلمع أفكار أوسع بشأن تعزيز املساواة بني اجلنسني يف 
جمال االتصاالت والتكنولوجيات الرقمية السريع التطور – ولكن يهيمن عليه الذكور إىل 

حد كبري.

وحثت ليزا جيتوس، السكرترية األوىل يف البعثة الدائمة ألسرتاليا لدى األمم املتحدة جبنيف، يف 
الكلمة اليت ألقتها، املندوبني على احلفاظ على الزخم بشأن متكني املرأة قبل مؤمتر املندوبني 

املفوضني لالحتاد، املزمع عقده يف بوخارست، رومانيا، من 26 سبتمرب إىل 14 أكتوبر.

ودعت الدكتورة كيم ماالليو، انئبة رئيس هيئة االتصاالت يف ترينيداد وتوابغو، وحماضرة 
كبرية يف قسم اهلندسة الكهرابئية واحلاسوبية جبامعة West Indies، النساء إىل تكثيف 

جهودهن يف سعيهن إىل إمساع أصواهتن، واالستمرار يف اإلشارة إىل البياانت عند قياس 
التقدم احملرز.

وأبرزت النتائج الرئيسية لتقرير رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة )GSMA( بشأن الفجوة 
بني اجلنسني يف جمال االتصاالت املتنقلة، اليت جرت مناقشتها يف مأدبة الفطور، التقدم البطيء 
– والعكسي يف بعض األحيان – يف الشمول الرقمي للمرأة على قدم املساواة. وشدد ماكس 
كوفيلييه، رئيس قسم االتصاالت املتنقلة ألغراض التنمية )M4D( يف رابطة صناعة االتصاالت 

املتنقلة، رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة )GSMA(، على احلاجة إىل تنسيق اجلهود 
لضمان عدم ختلف النساء عن الركب يف عامل ما برح يزداد رقمنًة.

الفجوة بين الجنسين في 
مجال االتصاالت المتنقلة

ال يزال عدد النساء أقل من عدد 
الرجال مبقدار 264 مليوانً فيما يتعلق 
ابلنفاذ إىل اإلنرتنت املتنقلة. واحلاجة 
تدعو إبحلاح إىل بذل جهود لتقليص 

هذه الفجوة بني اجلنسني وضمان قدرة 
النساء على املشاركة بشكل كامل يف 

جمتمع أكثر رقمنًة.
اطلع على المزيد في تقرير رابطة 

النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة 
بشأن الفجوة بين الجنسين في مجال 

االتصاالت المتنقلة.

كان الهدف من تنظيم 
مأدبة فطور للنساء خالل 
المؤتمر العالمي لتنمية 

االتصاالت تعزيز القرار 55.

ITU News MAGAZINE No. 03, 202251 جديد في المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت



مبادرة السير من أجل التوصيل )Walk2Connect( لسد 
الفجوة الرقمية بين الجنسين

يف 12 يونيو، انضم مندوبو املؤمتر والسكان احملليون يف كيغايل على السواء إىل مبادرة السري 
من أجل التوصيل، وهي مسرية سري ملسافة سبعة كيلومرتات نظمها االحتاد الدويل لالتصاالت 

ابلتعاون مع وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالبتكار، وهيئة تنظيم املرافق يف رواندا، 
ومدينة كيغايل.

وكان اهلدف من مسرية السري إذكاء الوعي ابحلاجة امللحة إىل سد الفجوة الرقمية بني اجلنسني 
وتعزيز مشاركة املرأة على قدم املساواة يف الربانمج الرقمي العاملي.

التوجيـه

تدعم فرص التوجيه املتاحة من خالل شبكة املرأة يف قطاع تنمية االتصاالت املوجَّهني 
وتشجعهم على االرتقاء إىل أدوار قيادية عليا يف مؤمترات االحتاد الرئيسية واالجتماعات 

األخرى هليئات إدارة االحتاد.

وخالل الدورة احلالية للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، مجع برانمج التوجيه 318 مندوابً، 
ه  جدداً وذوي خربة على السواء، من 100 بلد، مت تقسيمهم بعد ذلك اثنني اثنني كموجِّ

وموجَّه لتبادل معارفهم وخرباهتم.

)NoW( أهداف شبكة المرأة

أنشئت شبكة املرأة يف قطاع تنمية االتصاالت يف عام 2021، وتتمثل أهدافها يف ما يلي:

العمل يف األجلني املتوسط والطويل على بناء جمتمع ميكن فيه للمندوابت دعم بعضهن بعضاً  	
وتوسيع شبكتهن والدعوة إىل تبادل اخلربات واملعارف.

تعزيز املشاركة الفّعالة للنساء يف أنشطة االحتاد ويف القطاع بصفة عامة. 	

إبراز النساء ومتكينهن لتويل مسؤوليات أكرب يف وفودهن ويف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  	
ويف احملافل املماثلة يف املستقبل.

تشجيع املندوابت املتمرسات على توجيه املهنيات العامالت يف جمال تكنولوجيا املعلومات  	
واالتصاالت الستحداث قاعدة أقوى للنساء يف اجملال الرقمي.

اطلع على املزيد بشأن شبكة املرأة يف برانمج قطاع تنمية االتصاالت.

السير في طريق التكافؤ 
بين الجنسين في مجال 
وضع السياسات الرقمية

ساعدت مسرية نُظمت خالل املؤمتر 
العاملي لتنمية االتصاالت على إذكاء 
الوعي ابحلاجة امللحة إىل سد الفجوة 

الرقمية بني اجلنسني.
اقرأ المقال كاماًل )باإلنكليزية فقط(
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المحطة المقبلة، مؤتمر 
المندوبين المفوضين: 

المؤتمر الرئيسي لالتحاد 
الدولي لالتصاالت

بدأ العد التنازيل ملوعد انعقاد املؤمتر الناظم لوكالة األمم املتحدة املتخصصة يف جمال تكنولوجيا 
.)ICT( املعلومات واالتصاالت

ففي الفرتة من 26 سبتمرب إىل 14 أكتوبر، سيجتمع رواد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من مجيع أحناء العامل يف بوخارست، رومانيا، للمشاركة يف مؤمتر املندوبني املفوضني القادم 

.)PP-22( لالحتاد الدويل لالتصاالت

وخالل شهرين فقط تفصلنا عن موعد انعقاد املؤمتر، يستعد املندوبون من الدول األعضاء يف 
االحتاد البالغ عددها 193 دولة للعكوف على جمموعة من املسائل بدءاً من ظهور عمليات 

إطالق السواتل وتنسيق شبكات اجليل اخلامس وصواًل إىل ضمان حصول اجلميع إىل توصيلية 
هادفة ابإلنرتنت.

سيقوم مؤتمر المندوبين 
المفوضين لعام 2022 

باختيار فريق اإلدارة العليا 
لالتحاد، وتحديد األهداف 

االستراتيجية الرئيسية، 
وتأكيد المواقف المشتركة 

بين الدول األعضاء في 
االتحاد في جميع 

أنحاء العالم.
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وسيضع املندوبون، الذين تمعوا يف إطار دعوة إىل “التواصل والتضامن”، برانمج العمل رفيع 
املستوى ألنشطة االحتاد املتعلقة بطيف االتصاالت الراديوية والتقييس والتنمية على مدى 

 ”PP“ السنوات األربع املقبلة. ويقوم مؤمتر املندوبني املفوضني - املعروف ابملختصر
- ابختيار فريق اإلدارة العليا ألمانة االحتاد، وحتديد األهداف االسرتاتيجية الرئيسية، وأتكيد 

املواقف املشرتكة بني الدول األعضاء يف االحتاد يف مجيع أحناء العامل.

انتخاب القيادات الجديدة

سيقوم ممثلو مجيع هذه الدول األعضاء، كما جرت العادة كل أربع سنوات، ابنتخاب 
48 دولة من بني الدول األعضاء، مبا يف ذلك البلدان املتقدمة والنامية على السواء يف ستة 

مناطق عاملية، لتشكيل جملس االحتاد املقبل الذي يدير املنظمة أبكملها يف الفرتات الواقعة بني 
مؤمترات املندوبني املفوضني.

وستنتخب الدول األعضاء احلاضرة يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022 أيضاً املوظفني 
اجلدد املنتخبني لتويل املناصب القيادية العليا، مبا يف ذلك منصب األمني العام وانئب 

األمني العام.

وسيجري أيضاً انتخاب مدير كل مكتب من املكاتب الثالثة اليت تدعم عمل االحتاد يف 
القطاعات الرئيسية املتمثلة يف االتصاالت الراديوية والتقييس والتنمية. ويقوم مكتب االتصاالت 

الراديوية بتنسيق توزيعات الطيف الراديوي على الصعيد العاملي؛ وييسر مكتب تقييس 
االتصاالت ألعضاء االحتاد وضع املعايري التقنية الدولية؛ يف حني يساعد مكتب تنمية 

االتصاالت على تعزيز الشمول الرقمي للمجتمعات اليت تعاين من نقص اخلدمات، مبا فيها 
2,9 مليار شخص ال يزالون غري موصولني ابإلنرتنت إىل يومنا هذا.

وهناك أيضاً مرشحون لعضوية جلنة لوائح الراديو املكونة من 12 عضواً واليت تعمل على إرشاد 
االحتاد يف جمال تطبيق لوائح الراديو، املعاهدة امللِزمة قانوانً، وتسجيل ختصيصات الرتدد للدول 

األعضاء، ومعاجلة حاالت التداخل اليت مل تتم تسويتها.

مؤتمر رفيق بالبيئة وشامل للجميع ومراع لمبدأ 
المساواة بين الجنسين

نظراً إىل أن مؤمتر املندوبني املفوضني يعترب املؤمتر “األول”، تعهدت أمانة االحتاد جبعل هذا 
املؤمتر الذي يعقد كل أربع سنوات مؤمتراً مراعياً ملبدأ املساواة بني اجلنسني ورفيقاً ابلبيئة 

وشاماًل للشباب - متاشياً مع أهداف التنمية املستدامة اليت حددها األمم املتحدة لعام 2030.

ويف ميدان التكنولوجيا الذي يسيطر عليه الذكور تقليدايً )وحىت اآلن(، يهدف مؤمتر املندوبني 
املفوضني لعام 2022 إىل النهوض ابملساواة بني اجلنسني والشمول على حنو استباقي. ويشجع 
االحتاد الدويل لالتصاالت والبلد املضيف، رومانيا، مجيع الدول األعضاء على تضمني وفودها 

الرمسية نسباً أكرب من النساء، وكذلك إشراك الشباب فيها.

وسيدعم هذا الرتكيز القوي على املساواة بني اجلنسني والشباب أيضاً وضع جدول أعمال 
املؤمتر وإدارته وعملية صنع القرار.

سيضع صناع القرار خارطة 
 طريق االتحاد للفترة

2027-2024 

يشجع االتحاد الدولي 
لالتصاالت والبلد المضيف، 

رومانيا، جميع الدول األعضاء 
على تضمين وفودها 

الرسمية نسبًا أكبر من 
النساء، وكذلك إشراك 

الشباب فيها.
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ويهدف هذا املؤمتر إىل أن يكون األرفق ابلبيئة واألكثر استدامة يف اتريخ مؤمترات املندوبني 
املفوضني لالحتاد – اليت يعود اترخيها إىل عام 1865!

تأمل هذا الحيز

يتيح مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل ألعضاء االحتاد كافة الفرصة للتواصل والتضامن وبناء 
توافق عاملي يف اآلراء بشأن القضااي الرئيسية يف اجملال التقين وجمال التنمية املستدامة يف عامل 

سريع التغري. ويعزز املؤمتر أيضاً قيمة االحتاد كمنتدى للتعاون بني القطاعني العام واخلاص ذي 
قدرة على التواصل مع العامل أمجع.

وال تتألف عضوية االحتاد، الفريدة من نوعها من بني وكاالت األمم املتحدة، من الدول 
األعضاء فحسب، بل تضم أيضاً ما يزيد على 900 كيان من الشركات واجلامعات واملنظمات 

الدولية واإلقليمية من مجيع أحناء العامل.

ومتّكن التجمعات العاملية أعضاء االحتاد من إذكاء الوعي أبمهية سد الفجوة الرقمية وتسخري 
التكنولوجيات اجلديدة والناشئة لبناء مستقبل مستدام.

ملتابعة حماداثت ونتائج مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022، اشرتك يف جملة أخبار االحتاد واتبع 
اهلاشتاغ #Plenipot على وسائل التواصل االجتماعي.

يهدف هذا المؤتمر إلى أن 
يكون األرفق بالبيئة واألكثر 

استدامة في تاريخ 
مؤتمرات المندوبين 

المفوضين لالتحاد.
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واكب المستجدات //  
// ابَق على اطالع

 مجلة أخبار
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بوابتك إلى األخبار والرؤى الرقمية
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