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تسريع التحول 
الرقمي في 

األوقات الصعبة

  لقد برز مجتمع المعلومات كواحد 
من خطوط الدفاع الرئيسية في مواجهة 
 .)COVID-19( جائحة فيروس كورونا

وفي عام 2021، سيستفيد االتحاد الدولي 
لالتصاالت من اليوم العالمي لالتصاالت 

ومجتمع المعلومات لتوحيد العالم في 
السعي إلى تحقيق التحول الرقمي في كل 

مجال من مجاالت األعمال وفي جميع 
جوانب الحياة. ونود أن نسمع قصص 

نجاحكم، ولكننا نود أيضاً أن نسمع عن 
التحديات التي تواجهها والدروس التي 

يمكن أن نستفيد منها تأهباً لألوقات 
الصعبة في المستقبل.  

هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

https://www.itu.int/ar/wtisd/2021/Pages/message-zhao.aspx
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 مجال تركيزنا:  
 التحول الرقمي

في األوقات الصعبة

مل تربز أزمة جائحة فريوس كورونا فقط الدور احلاسم الذي تؤديه 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( من أجل استمرار سري اجملتمعات، 

بل أبرزت أيضاً الفوارق الرقمية املذهلة بني البلدان وداخلها.

وقد كّثف أعضاء االحتاد وأصحاب املصلحة اآلخرون األنشطة الضرورية 
إلنقاذ األرواح واستمرار دوران عجلة االقتصاد. وأظهرت احلكومات 

وكيانات القطاع اخلاص على السواء قدرة كبرية على الصمود.

لحة إىل تسريع 
ُ
ويف الوقت نفسه، أبرزت جائحة فريوس كورونا احلاجة امل

التحول الرقمي. وهذا يعين النهوض بأهداف برنامج التوصيل يف 2030 
لالحتاد ومقاصده وضمان أال يتخلف أحد عن الركب.

ويُنظم اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات )WTISD( يف 17 مايو، 
الذكرى السنوية لتأسيس االحتاد. ويف حدث هذا العام، يركز اليوم العاملي 

لالتصاالت وجمتمع املعلومات على موضوع مناسب يف هذا الوقت: تسريع 
التحول الرقمي يف األوقات الصعبة.

وخالل عام 2021، نسعى مجيعاً، هنا يف أمانة االحتاد، إىل حتفيز التحول 
وتوجيهه وتعبئة املوارد الالزمة له. وإننا حباجة إليكم – أعضاء االحتاد 

وشركاؤه، وأصحاب املصلحة اآلخرون واإلعالميون املستقلون – ملشاركتنا 
يف القيام بذلك.

Technology For Good # 9
Digital transformation for 

the world

https://soundcloud.com/ituproduction/technology-for-good-9-digital-transformation-for-the-world
https://soundcloud.com/ituproduction/technology-for-good-9-digital-transformation-for-the-world
https://soundcloud.com/ituproduction/technology-for-good-9-digital-transformation-for-the-world
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ملساعدتكم على االحتفال قبل يوم 17 مايو وبعده، نعمل حالياً على جتميع 
مواد الوسائط املتعددة واملواد السمعية واملرئية، وسيجري حتديث هذه املواد 

يف موقع محلة اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات اخلاص باالحتاد عند 
توافرها. 

وسنتواصل أيضاً عرب موقعنا اإللكرتوين ووسائل التواصل االجتماعي 
والقنوات املتعددة الوسائط:

Twitter | Facebook | YouTube | Flickr | LinkedIn | Instagram 
 SoundCloud | Apple Podcasts | Spotify | Spreaker 

MyITU beta | ITU News | ITU News Magazine

استخدموا الومسني اخلاصني بنا 
.#DigitalTransformationو #Connect2030

ويتاح ملصق محلتنا لعام 2021 باللغات الرمسية الست لالحتاد: العربية، 
والصينية، واإلنكليزية، والفرنسية، والروسية، واإلسبانية.

ونشجعكم على إطالع الشبكات اخلاصة بكم على موادنا وعلى إطالعنا 
على موادكم واملشاركة يف احملادثات بشأن املسائل املتعلقة باحلملة.

 من أجلكم: 
مواد الحملة

itu.int/wtisd

#DigitalTransformation
#Connect2030

 اليوم العالمي لالتصاالت
ومجتمع المعلومات 
17 مايو 2021

 تسريع التحول الرقمي
في األوقات الصعبة

itu.int/wtisd

#DigitalTransformation
#Connect2030

 اليوم العالمي لالتصاالت
ومجتمع المعلومات 
17 مايو 2021

 تسريع التحول الرقمي
في األوقات الصعبة

 اليوم العالمي لالتصاالت
ومجتمع المعلومات 
17 مايو 2021

 تسريع التحول الرقمي
في األوقات الصعبة

itu.int/wtisd

#DigitalTransformation
#Connect2030

https://www.itu.int/en/wtisd/2021/Pages/default.aspx
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.youtube.com/user/itutelecommunication
https://www.flickr.com/photos/itupictures/albums
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://soundcloud.com/ituproduction/
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://open.spotify.com/show/2bdlpMRJwDfwR3v38PwvoY
https://www.spreaker.com/show/itu-podcasts
https://www.itu.int/en/myitu/Welcome
https://www.itu.int/en/myitu/News
https://www.itu.int/en/itunews/pages/default.aspx
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بدءاً من مراكز التحول الرقمي يف اجلمهورية الدومينيكية، مروراً بتقدمي 
املعلومات احليوية إلنقاذ األرواح خالل أزمة فريوس كورونا يف النيجر، 
وصوالً إىل عمليات التصدي الرقمي للجائحة على حنو مراع للبيئة يف 

سلوفينيا، تقود التكنولوجيات الرقمية التنمية وحتفز التحول 
االجتماعي واالقتصادي.

يقدم االحتاد بانتظام معلومات عن مبادرات التحول الرقمي حول العامل. 
Search - My ITU اطلع على أحدث القصص

يتعلق التحول الرقمي بتحسني جتربة كل مواطن وتغيري الطريقة اليت منارس 
هبا األعمال. وهو يساهم يف حتسني نوعية احلياة وزيادة رفاه األشخاص مع 

السعي يف آخر املطاف إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة 
)SDG(. وتتنوع العوامل اليت تقود هذه التغيريات من التكنولوجيات املتزايدة 

التنوع إىل مناذج األعمال اجلديدة، سعياً إىل حتقيق التميز من خالل تقدمي 
خدمات مناسبة لكل شخص، بدون استخدام الورق وبدون استخدام العملة 

النقدية، ومتنقلة، وتستند كذلك إىل املوافقة املستنرية لكل عميل. 

 استلهم بما يحدث: 
القصص التي تحرك المشهد 

https://www.itu.int/en/myitu/Search?query=Digital%20transformation&facets=pagedaterange%3Dthisyear%26
https://www.itu.int/en/myitu/Search?query=Digital%20transformation&facets=pagedaterange%3Dthisyear%26
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تتضافر جهود االحتاد لتوصيل العامل. ويساهم برنامج التوصيل يف 2030 
لالحتاد يف عقد األمم املتحدة للعمل من أجل حتقيق خطة التنمية املستدامة 
لعام 2030 وخصوصاً اهلدف 9 من أهداف التنمية املستدامة: إقامة بنى 

تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، 
وتشجيع االبتكار.

وتكتسي التكنولوجيات الرقمية وأعمال االحتاد أمهية حيوية لتحقيق مجيع 
أهداف التنمية املستدامة البالغ عددها 17 هدفاً.

ويشمل برنامج التوصيل يف 2030 لالحتاد األهداف واملقاصد الرئيسية 
املتعلقة بالتحول الرقمي.

 أهدافنا المشتركة: 
برنامج التوصيل في 2030 

المقصد 4.1
  تعتمد مجيع البلدان

رقمياً/اسرتاتيجية رقمية برناجماً 

ينبغي أن يكون لدى مجيع البلدان على الصعيد الوطين برنامج رقمي، 
أو سياسة عامة أو اسرتاتيجية أو تشريعات رقمية، أو بيان رقمي للسياسة 
العامة حيث حتدد البلدان أهدافها وغاياهتا الوطنية املتعلقة بالتحول الرقمي 

وكيفية حتقيقه وتضع قائمة بتلك األهداف والغايات.

وميكن أن تساعد السياسات الوطنية يف حتديد رؤية واضحة بشأن البنية 
التحتية والتوصيلية على الصعيد الوطين. وميكنها أن تساعد يف وضع مبادئ 
وأولويات واضحة وحتديد آليات لتوسيع نطاق التوصيلية، مع توفري احلماية 

والضمانات املتعلقة باستخدام اإلنرتنت ألفراد اجملتمع األكثر ضعفاً.

املوارد املتعلقة باملقصد 4.1 متاحة هنا.

الهدف 1

النمو

الهدف 2

الشمول

الهدف 3

االستدامة

الهدف 4

االبتكار

الهدف 5

الشراكات

https://itu.foleon.com/itu/connect-2030-agenda/growth/#Target1.7
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يتعني على احلكومات اليت تسعى إىل حتقيق التحول الرقمي أن تبدأ بتزويد 
واطن.

ُ
اجلميع خبدمات عامة تركز على امل

وعلى الرغم من أن مبادرات احلكومة اإللكرتونية ختتلف من بلد إىل آخر، 
فإن التكنولوجيات الرقمية تساعد باستمرار على حتديث اخلدمات احلكومية 

واخلدمات العامة وحتسِّن جتربة املواطن بشكل كبري.

ويف األساس، هتدف البلدان الساعية إىل التحول الرقمي إىل حتسني أساليب 
العمل وطريقة تقدمي اخلدمات العامة وكيفية إشراك أصحاب املصلحة على 

حنو أفضل وكيفية تزويد اجلميع حبلول فّعالة تركز على املواطن.

فعلى سبيل املثال، غالباً ما تعاَل طلبات تسجيل الناخبني وتسجيل املواليد 
وجوازات السفر اإللكرتونية من خالل النفاذ إىل اإلنرتنت، مما يسّرع 

عمليات تقدمي الطلبات ويضمن توفري اخلدمات بطريقة أكثر سرعًة وكفاءًة.

املوارد املتعلقة باملقصد 7.1 متاحة هنا.

المقصد 7.1 
 ينبغي أن يتفاعل السكان

مع اخلدمات احلكومية على اإلنرتنت

الثقة هي كل شيء يف هذا العصر الرقمي. ويكتسي األمن السيرباين أمهية 
حامسة لضمان النفاذ الشامل واملوثوق واملنصف إىل التوصيلية.

وال تزال التهديدات واهلجمات السيربانية تُنشئ حتديات أمنية متنامية أمام 
القطاعني العام واخلاص على السواء يف مجيع البلدان. وتتنوع التهديدات 

واهلجمات السيربانية بني هجمات تستهدف أفراداً وأخرى تستهدف 
منّصات أو جهات فاعلة حمددة، أو هجمات معّممة قد تتجاوز 

احلدود الوطنية. 

ومن مث، فإن تعزيز األمن السيرباين ومحاية البىن التحتية احليوية للمعلومات 
مسألتان ضروريتان لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية يف البلدان كافة. 
وينبغي أن يكون جلميع البلدان على الصعيد الوطين خطة عمل أو تشريعات 

أو بيان سياسة عامة بشأن التأهب يف جمال األمن السيرباين حيث حتدد 
البلدان أهدافها وغاياهتا املتعلقة باألمن السيرباين واهلجمات السيربانية وكيفية 
محاية البنية التحتية واألنظمة يف حال حدوث هجمات سيربانية وتضع قائمة 

بتلك األهداف والغايات.

املوارد املتعلقة باملقصد 1.3 متاحة هنا. 

المقصد 1.3
 حتسني التأهب

يف جمال األمن السيرباين

https://itu.foleon.com/itu/connect-2030-agenda/growth/#Target1.7
https://itu.foleon.com/itu/connect-2030-agenda/sustainability/#Target3.1
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ينبغي أن يكون جلميع البلدان على الصعيد الوطين خطة عمل أو إطار أو 
تشريعات أو بيان سياسة عامة بشأن التأهب يف جمال االتصاالت يف حاالت 
الطوارئ حيث حتدد البلدان أهدافها وغاياهتا الوطنية فيما يتعلق بالكوارث 
الطبيعية وحاالت الطوارئ وكيفية محاية السكان والبنية التحتية واألنظمة 

الوطنية يف حال حدوث كارثة طبيعية وتضع قائمة بتلك 
األهداف والغايات.

ويساهم منو السكان والتوسع احلضري السريع وتغري املناخ يف تزايد عدد 
اجملتمعات احمللية واألشخاص حول العامل الذين أصبحوا أكثر تأثراً بالظواهر 

اجلوية القصوى والكوارث الطبيعية اليت تعرض األشخاص واجملتمعات وسبل 
كسب العيش وكذلك البنية التحتية احلرجة لالتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت خلطر املوت والدمار والتشريد واإلصابة والضرر.

ويكتسي تدفق املعلومات يف الوقت املناسب وعلى حنو فّعال أمهية من أجل 
اإلنذار والتنبيه املبكرين ومن أجل التنسيق الفّعال وحتديد أنشطة االستجابة 

بني مجيع أصحاب املصلحة العاملني يف إدارة الكوارث، من أوائل املستجيبني 
إىل كبار املسؤولني. 

املوارد املتعلقة باملقصد 5.3 متاحة هنا. 

المقصد 5.3
ينبغي أن يكون جلميع البلدان خطة وطنية 

لالتصاالت يف حاالت الطوارئ كجزء من 
اسرتاتيجياهتا الوطنية واحمللية بشأن احلد من 

خماطر الكوارث

https://itu.foleon.com/itu/connect-2030-agenda/sustainability/#Target3.5
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ينبغي أن يكون لدى مجيع البلدان سياسات واسرتاتيجيات بشأن االبتكار 
القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

يشهد االبتكار اليوم حتوالً من جراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي. وقد يكون االبتكار والتعلم رمسيني 

أو غري رمسيني )مثالً، التعلم املتدرج(، يف حني تؤدي »مراكز االبتكار« 
دوراً كبرياً يف تعزيز تبادل األفكار يف البيئة الرقمية احلديثة.

فعلى سبيل املثال، تضمن لوائح الراديو اليت ُوضعت منذ االتفاقية األوىل 
لإلبراق الراديوي يف عام 1906 ليس فقط إمكانية تعايش خدمات 

االتصاالت الراديوية، بل توفر أيضاً االستقرار الالزم جلذب االستثمارات 
ومتكني النمو املطرد لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتوفر 

لوائح الراديو أساساً متيناً لدعم جمموعة متنوعة من األنظمة والتطبيقات 
والتكنولوجيات الراديوية الناشئة اليت حُتدث ثورة يف االقتصاد الرقمي. وتؤثر 
هذه االبتكارات تأثرياً إجيابياً على حياة مليارات األشخاص حول العامل من 
خالل هتيئة بيئة رقمية للنمو والتنمية املستدامني. وتساعد االبتكارات على 
ضمان توصيل املزيد من األشخاص ومتكينهم من االستفادة من اجملموعة 

املتزايدة من اخلدمات الرقمية املقدمة عن طريق االتصاالت الالسلكية. وميثل 
التعاون وعقد الشراكات بني مجيع أصحاب املصلحة الوسيلتني اللتني متكنان 

من التوصل إىل اتفاقات مشرتكة تعتمدها البلدان بعد ذلك يف سائر 
أحناء العامل.

وتساعد معايري االحتاد أيضاً على تقاسم االبتكار يف مجيع أحناء العامل. ونظراً 
إىل زيادة توصيل العامل، فإن احلاجة إىل اجلمع بني املبتكرين أصبحت أكثر 

أمهية من أي وقت مضى. ويكتسي التعاون أمهية أساسية لوضع املعايري 
الدولية اليت ُتربز أحدث التطورات ليستفيد منها اجلميع.

املوارد املتعلقة باملقصد 4.1 متاحة هنا. 

المقصد 1.4
ينبغي أن يكون لدى مجيع البلدان سياسات/

اسرتاتيجيات لتعزيز االبتكار القائم على 
املعلومات واالتصاالت  االتصاالت/تكنولوجيا 

https://itu.foleon.com/itu/connect-2030-agenda/innovation/#Target4.1
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المقصد 1.5
زيادة الشراكات الفّعالة مع أصحاب املصلحة والتعاون مع 
املنظمات والكيانات األخرى يف بيئة االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت 

يف اجملتمع احلديث، ميكن أن يظهر االبتكار من أي زاوية. وميثل 
أصحاب املصلحة اجلدد واملتنوعون ووجهات النظر املختلفة 

طريقة لضمان تسخري التغري االجتماعي من أجل املصلحة ومحاية 
أفراد اجملتمع األكثر تأثراً. وأقر باحلاجة إىل عقد الشراكات بني 
 )MDG( خمتلف أصحاب املصلحة يف األهداف اإلمنائية لأللفية

وأهداف التنمية املستدامة )SDG( على السواء.

وتبني أن إقامة شراكات فّعالة وشاملة للقطاعات بني خمتلف 
أصحاب املصلحة أصبحت ذات أمهية أساسية ملواجهة التحديات 

احلرجة املاثلة أمام اإلنسانية وكوكب األرض. ويلتزم االحتاد 
بضمان زيادة فعالية الشراكات والتعاون يف مواجهة التحديات 

املاثلة أمامنا. 

املوارد املتعلقة باملقصد 5.1 متاحة هنا.

https://itu.foleon.com/itu/connect-2030-agenda/partnership/#Target5.1
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ميكن لألشخاص املوصولني أن يعملوا من املنزل وحيصلوا على املعلومات 
وأدوات التعلم وينهضوا بأعماهلم. وميكنهم أن يكونوا أكثر إنتاجية يف العمل 

ويتواصلوا مع األقارب عن بُعد وحيموا أنفسهم بشكل أفضل يف 
حاالت الطوارئ.

فعندما تستثمر البلدان يف توصيل السكان، تكون مجيع األطراف راحبة.

بلغ عدد السكان املوصولني يف عام 2019 حوايل 4 مليار شخص، أو ما 
يزيد بقليل على نصف عدد سكان العامل. بيد أن 3,7 مليار شخص اآلخرين 

كانوا حمرومني من النفاذ إىل اإلنرتنت ومل يستطيعوا االستفادة من الثورة 
الرقمية. وعانت مئات املاليني أيضاً من النفاذ البطيء واملكلف وغري 

املوثوق، حىت يف األوقات العادية.

املوارد: إحصاءات االحتاد، منشور االحتاد حقائق وأرقام، 2020

 لم االهتمام؟  
مليارات األشخاص ال 

يزالون محرومين من مزايا 
النفاذ إلى اإلنترنت 

النفاذ إلى اإلنترنت على الصعيد العالمي، بالنسب المئوية، 2019

األسر المعيشية في 
المناطق الحضرية

األسر المعيشية في 
الذكوراإلناثالمناطق الريفية

7237,748,355,2العالم

286,320,237,1إفريقيا

7438,447,361,3الدول العربية

70,43741,348,3آسيا والمحيط الهادئ

كومنولث الدول 
71,774,0 80,666,4المستقلة

87,777,980,185,1أوروبا

74,449,977,076,3األمريكتان

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2020.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2020.pdf
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ما هي الخطوات 
 المقبلة؟  

لكل طرف دور يؤديه

جيب علينا مجيعاً أن نعمل معاً لتوصيل كل شخص حيثما كان.

بإمكان الدول األعضاء:

مواصلة االستفادة من االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 	 
خالل وضع سياسات واسرتاتيجيات رقمية للتكيف والتجاوب بفعالية 

يف الوقت املناسب مع خمتلف التحديات اليت قد حتدث.

اإلبالغ عن التقدم احملرز على الصعيد الوطين مع تركيز خاص على 	 
املقاصد اليت تساهم خصوصاً يف التحول الرقمي يف إطار برنامج التوصيل 

يف 2030، من خالل توفري البيانات واإلحصاءات، حسب االقتضاء، 
وكذلك املبادرات إلدراجها يف املوقع املصغر لربنامج التوصيل 

يف 2030.

وبإمكان أعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات األكاديمية:

مواصلة تيسري التعاون والشراكة يف جماالت مثل االبتكار والبنية التحتية 	 
واالستثمار وتنمية القدرات لتعزيز التحول الرقمي للجميع وحتقيق 

برنامج التوصيل يف 2030.

تبادل املعلومات بشأن اسرتاتيجياهتم القائمة على التكنولوجيا مع العامل، 	 
مع مراعاة الفرص و/أو التحديات املمكنة للتحول الرقمي، وكيف ميكن 

استخدام هذه األوقات الصعبة، مثل جائحة فريوس كورونا، كفرصة 
لتوصيل اجلميع.

وبإمكان وسائل اإلعالم:

سرد قصص حول كيفية استفادة املواطنني واملستهلكني واجملتمع من 	 
التحول الرقمي.

مساءلة احلكومات، بتسليط الضوء على نقاط القوة ونقاط الضعف يف 	 
السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط احلالية، وحتديد ثغرات السياسات 

ووصف التحديات اجلديدة اليت ينبغي مواجهتها يف خضم التطور 
السريع للتكنولوجيات.

سرد قصص مثرية – من خالل الربامج احلوارية واملقابالت واملناقشات 	 
على اإلذاعة السمعية واحلمالت يف وسائل التواصل االجتماعي – حول 

الطريقة اليت حُتدث هبا احلكومات أو الشركات أو األفراد تغيرياً. 

https://itu.foleon.com/itu/connect-2030-agenda/home/
https://itu.foleon.com/itu/connect-2030-agenda/home/
https://itu.foleon.com/itu/connect-2030-agenda/home/
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وبإمكان جميع أصحاب المصلحة:

حتديد مشكلة ملموسة – يف إطار األسرة أو املدرسة أو اجلامعة أو مكان 	 
العمل أو شبكة املعارف أو اجملتمع احمللي – واختاذ إجراءات.

إذكاء الوعي باملوضوع الرئيسي لليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع 	 
املعلومات لعام 2021، »تسريع التحول الرقمي يف األوقات الصعبة«.

تسليط الضوء على كيفية مواجهة االحتاد للتحديات اجلديدة والتكيف 	 
معها من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

تعزيز التعاون مع احلكومات ودوائر األعمال وهيئات األمم املتحدة 	 
واجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين لتسريع التحول الرقمي.

تعزيز أمهية تطوير االسرتاتيجيات الرقمية وغريها من املبادرات القائمة 	 
على التكنولوجيا.

نشر قصتك يف وسائل التواصل االجتماعي لتكون مصدر 	 
إهلام لآلخرين.

مراعاة فرص وحتديات التحول الرقمي، على السواء، عند التماس 	 
إجابات فّعالة يف الوقت املناسب للتحديات العاملية األوسع نطاقاً.

تقاسم املعلومات مع االحتاد بشأن اخلربات واملبادئ التوجيهية والدروس 	 
املستفادة وقصص النجاح ودراسات احلالة واملمارسات اجليدة واحللول 
واملنشورات والسياسات املوضوعة ملواجهة األوقات الصعبة يف املستقبل 

بشكل أفضل. 
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جيري االحتفال باليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات لَم االحتفال؟
)WTISD( سنوياً يف 17 مايو منذ عام 1969، إلحياء ذكرى 

تأسيس االحتاد الدويل لالتصاالت وتوقيع االتفاقية الدولية األوىل 
لإلبراق يف عام 1865.

وسيكون االحتفال هذا العام باليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع 
املعلومات لعام 2021 بنَسق افرتاضي يف إطار منتدى القمة العاملية 

جملتمع املعلومات )WSIS( لعام 2021.

وسيتناول هذا احلدث أمهية توطيد التعاون والتنسيق بني البلدان 
والقطاعات وإظهار كيف ميكن للحكومات والشركات 

واهليئات األكادميية تسريع التحول الرقمي من خالل االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف األوقات الصعبة يف 

املستقبل وتأهباً هلا. وستتناول أيضاً الفعاليات ذات الصلة يف 
إطار منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام 2021 موضوع 

التحول الرقمي يف األوقات الصعبة.

سجل هنا للمشاركة يف فعاليات القمة العاملية جملتمع املعلومات.

https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2021/
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