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إن عدد الكوارث الطبيعية يتزايد. وميكن أن تساعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض إدارة الكوارث )ICT4DM( يف االستجابة هلا والتعايف من املشقة 
واألضرار اليت تتسب فيها ملاليني من الناس.

ويف الوقت نفسه، ال تزال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية )ICT4D( متثل حتدياً ملحاً لتمكني الناس واجملتمعات من املشاركة حبق يف العامل 
الرقمي على الصعيد العاملي.

وقد أطلق مكتب تنمية االتصاالت مبادرة منوذج التنمية املستدامة الذكية )SSDM( الستكشاف أفضل الوسائل لتلبية احتياجات هذين اجملالني من خالل هنج 
عملي ومثايل لتكنولوجيا ICT4DM وتكنولوجيا ICT4D. وتسعى هذه املبادرة إىل إظهار الوجه اإلنساين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق اإلقرار 

بدورها يف التنمية املستدامة، فضالً عن إنقاذ األرواح يف أوقات الكوارث الطبيعية.
ويعترب اإلبداع والتعاون عنصرين حامسني من عناصر منوذج التنمية املستدامة الذكية.

فسوف يساعد اإلبداع على اكتشاف حلول جديدة ميكن أن تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمشاكل املتعلقة باالتصاالت يف حاالت الطوارئ 
وإدارة الكوارث والتنمية املستدامة. أما التعاون فسيساعد على حتقيق أهداف منوذج التنمية املستدامة الذكية املتمثلة يف حتديد إمكانات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وتسخريها وتقامسها بالقدر السليم من التخطيط والتنسيق واالستثمار.
وقد أتاحت لنا مبادرة منوذج التنمية املستدامة الذكية بالفعل معرفة حيوية ميكن أن نتقامسها.

وأحثكم على املشاركة. فإننا حباجة إليكم - األفراد واملنظمات الذين هم على استعداد لدفع مبادرة SSDM - ليستفيد الناس حول العامل منها يف أشد أوقات 
احتياجهم إليها.

 براهيما سانو
 مدير مكتب تنمية االتصاالت
االحتاد الدويل لالتصاالت

متهيد
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 مفهوم جديد
املعلومات واالتصاالت  لتكنولوجيا 

الذكية واملستدامة
حنن نرى تزايد الكوارث الطبيعية حول العامل، من حيث 

تواترها وأثرها. وتؤدي الكوارث إىل معاناة وأضرار اقتصادية 
تؤثر على ماليني من األشخاص.

واملشاكل أصبحت أكثر إحلاحاً من أي وقت مضى. وعلينا 
أن نتوقع حدوث كوارث طبيعية كثرية يف خمتلف األماكن 

حول العامل. وقد أظهرت الدراسات أن التكاليف االقتصادية 
للكوارث الطبيعية تقرتب اآلن من 100 مليار دوالر أمريكي 

سنوياً يف املتوسط.

ويف مجيع األحوال، يتطلب التنبؤ بالكوارث الطبيعية 
واالستعداد واالستجابة هلا والتعايف منها وجود موارد 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمة يف املكان الصحيح 
ويف الوقت الصحيح.

ووفقاً ألرقام االحتاد الدويل لالتصاالت الصادرة يف عام 
2015، ال يزال 4 مليارات شخص يفتقرون سبل النفاذ إىل 

اإلنرتنت، مما يستبعدهم من املشاركة يف اجملتمع الرقمي 
العاملي ومن االستفادة من املنافع االجتماعية واالقتصادية 

للتنمية املستدامة.
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واالفتقار إىل سبل النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أشده 
بالنسبة ملليار شخص يعيشون يف أقل البلدان منواً. فهم يعانون بالفعل من 
الضعف االقتصادي ومعرضون بشدة للخطر عند وقوع الكوارث. ويف 

حاالت عديدة، تكون اجملتمعات األكثر معاناة من الكوارث الطبيعية هي 
األكثر حرماناً يف األصل.

وتكون املوارد شحيحة يف الفرتات اليت تشهد حتديات مالية عاملية مستمرة 
مثل الفرتة احلالية. وتبدو احللول مبفردها باهظة التكلفة.

ولكن اخليارات التكنولوجية للدعم قائمة. وما حنتاج إليه هي أساليب جديدة 
للتفكري والتخطيط.

وقد أطلق مكتب تنمية االتصاالت يف عام 2012 مبادرة منوذج التنمية 
املستدامة الذكية )SSDM( كإطار لتلبية االحتياجني: دعم التنمية من خالل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإدارة الكوارث باستخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.
ويدرك منوذج التنمية املستدامة الذكية )SSDM( أن التحديات قد متثل وجهتني 
لنفس املسألة بالنسبة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حىت وإن مت وضع 

مفهومها وتقدميها بأساليب خمتلفة.

مكتب تنمية االتصاالت   ................................................................................BDT 

منوذج التنمية املستدامة الذكية   ..........................................................................SSDM
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية   ........................................................................ ICT4D

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض إدارة الكوارث   ......................................................................  ICT4M
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تربط مبادرة منوذج التنمية املستدامة 
الذكية )SSDM( تطبيقات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف جمال 
التنمية بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف جمال إدارة الكوارث
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هذا هو املفهوم األساسي لنموذج التنمية املستدامة الذكية )SSDM( وهو 
مفهوم مقنع.

فعندما تضرب الكوارث الطبيعية جمتمع ما، تكون تأثرياهتا فورية وطويلة 
املدى. وقد أظهرت الدراسات أنه حىت بعد التغلب على الكارثة، ميكن أن 

تتأثر أيضاً التنمية االقتصادية واالجتماعية األوسع نطاقاً تأثراً شديداً، وهو أمر 
قد ال يتم إدراكه يف كثري من األحيان.

 

إعادة التفكري يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعامل 
يعاين من الضعف.

مل تعد مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خمتلف اجملاالت منعزلة. 
وبدالً من ذلك، تسعى مبادرة منوذج التنمية املستدامة الذكية )SSDM( إىل 
ربط تكنولوجيا ICT4D بتكنولوجيا ICT4DM بطريقة طبيعية ومتماسكة. 
وميكن أن يؤدي ذلك إىل متكني حقيقي. وقد يكون بوسع اجملتمعات 

االستجابة لضربات الكوارث واستعادة حيويتها بسهولة أكرب. 

رث
كوا

ة ال
دار

ل إ
 جما

ت يف
صاال

واالت
ملعلومات 

ربط تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال التنمية بتطبيقات تكنولوجيا ا
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األهداف
أنشأت مبادرة منوذج التنمية املستدامة الذكية )SSDM( إطاراً 

 ICT4D يتضمن أفضل املمارسات والنهج للجمع بني تكنولوجيا
وتكنولوجيا ICT4DM بفعالية.

وسيدعم هنج منوذج SSDM حتقيق أمثل االستثمارات وأفضل 
استفادة من املوارد الشحيحة وإجياد أفضل ممارسات هذين 

اجملالني وتقامسها. وعن طريق حتديد املسائل الرئيسية ومعاجلتها 
وجتميع املمارسات املتوافقة بني تكنولوجيا ICT4D وتكنولوجيا 

ICT4DM، تكون هذه املبادرة ذكية ألهنا توحد املوارد وتزيدها، 

وتكون مستدامة ألهنا تليب االحتياجات احلالية بدون جتاهل 
االحتياجات املستقبلية. ويتواءم هذا األساس املنطقي بشكل 

جيد مع مبادرات من قبيل أهداف التنمية املستدامة لألمم 
املتحدة.

ويؤدي مجع هذين النهجني بشكل صحيح إىل فعالية التكاليف 
وحتقيق الكفاءة واستخدام املوارد يف الوقت املناسب. واألهم 
من ذلك هو إمكانية إنقاذ العديد من األرواح يف احلاالت اليت 

ميكن فيها حتويل موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بسرعة إىل أساليب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض 

.)ICT4DM( إدارة الكوارث
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 ICT4DM وتكنولوجيا ICT4D ومن شأن تطبيق هنج منوذج التنمية املستدامة الذكية على تكنولوجيا
أن يؤدي إىل ما يلي:

تسخري إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخرائطها املستقبلية بشكل أفضل 	 
يف إدارة التنمية والكوارث؛ حتديد أفضل املمارسات وتقامسها ونقلها يف كل قطاع 

حول العامل؛
استخدام املوارد الشحيحة على أمثل وجه؛	 
تشجيع ختطيط وتنسيق تكنولوجيا ICT4D وتكنولوجيا ICT4DM اليت تراعي النشر 	 

لالستعماالت املزدوجة على املستويني الوطين واحلكومي الدويل؛
تشجيع أصحاب املصلحة على العمل معاً من أجل النشر املستدام واملقبول السعر 	 

والقابل للتوسع وجتنب اهلدر وازدواج اجلهود.
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واهليكل العملية 
عمل مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد على مبادرة منوذج 

التنمية املستدامة الذكية )SSDM( بدعم ومشورة من 
جملس استشاري رفيع املستوى، يتألف من كبار اخلرباء 

يف جماالت االتصاالت والتنمية واإلغاثة. وعند إنشاء 
املبادرة، وضعت املفاهيم الرئيسية والوظائف املهمة 

للتنمية وإدارة الكوارث معاً.

وحدد اجمللس االستشاري، الذي عمل حتت رئاسة رئيس 
ونائب رئيس، اجملاالت الرئيسية يف مبادرة منوذج التنمية 

املستدامة الذكية وأنشأ أفرقة عمل مكرسة ملا يلي:
السياسات والتنظيم والدعوة؛	 
البنية التحتية والتكنولوجيات؛	 
التمويل والشراكات ومناذج األعمال؛	 
حشد املوارد؛	 
االبتكار. 	 
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وقد نشر االحتاد بالفعل أول مسامهة رئيسية للمبادرة، وهي تقرير منوذج 
التنمية املستدامة الذكية لعام 2015. وأدمج هذا التقرير النتائج اليت توصل 

إليها اجمللس وأول ثالثة أفرقة عمل. كما اشتمل على فهرس للتكنولوجيات 
اجلديدة يتضمن التحليل والتحديات احلالية وتوصيات للعمل.

وباإلضافة إىل ذلك، تُبذل جهود حالياً يف جماالت الدعوة واالبتكار 
وحشد املوارد.

REPORT 2015
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05الـنـتـائـج
تقرير منوذج التنمية املستدامة الذكية لعام 2015
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1. السياسات والتنظيم والدعوة
إن وضع السياسات والقواعد التنظيمية الفعالة من األمور الرئيسية لعمل مبادرة منوذج التنمية املستدامة الذكية بشكل سليم. وبالنسبة لكل من تكنولوجيا 
ICT4D وتكنولوجيا ICT4DM، ُتشكل احلكومات الوطنية والوزارات واهليئات التنظيمية ساحة السياسات يف بلداهنا وتضع األهداف واخلطط واألولويات.

ولكن قد تكون بيئة السياسات هذه معقدة، ومن احملتمل أن تضم وكاالت عديدة أخرى داخل احلكومة وخارجها أيضاً. وميكن أن يشتمل أصحاب 
املصلحة على اجملموعات احلكومية الدولية واهليئات األكادميية ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية وكذلك القطاع اخلاص، كل يف جمال 

ختصصه. وبالتايل، فإن صنع السياسات مسألة متعددة أصحاب املصلحة ويتعني وضع إطارها مع أخذ هذا األمر بعني االعتبار.

املضي قدمًا
ينبغي أن يؤدي صنع السياسات إىل تيسري فهم ما هو مطلوب لنشر تكنولوجيا ICT4D وتكنولوجيا ICT4DM كجهد مشرتك. وعلى سبيل املثال، فإن القواعد 

التنظيمية السارية قد تقيد التجارة يف تكنولوجيات معينة أو خُتضعها الختبارات األهلية والرسوم السارية. وميكن أن يؤدي ذلك بدوره إىل إعاقة أو تأخري نشر 
املعدات احلرجة يف أوقات الكوارث الطبيعية.

ويف بعض هذه احلاالت، ميكن ختفيف أو تبسيط هذه السياسات بطريقة مشروعة، وجعلها أكثر شفافية وغري متييزية. وتقرتح مبادرة منوذج التنمية املستدامة 
الذكية )SSDM( أن يبحث صناع السياسات شروط الفحوصات واختبارات األهلية وترخيصات الطيف واعتبارات التداخل وحقوق اهلبوط وإجراءات شحن 

املعدات عرب احلدود، فضالً عن سياسات الرسوم والضرائب القائمة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وتشدد مبادرة SSDM أيضاً على أمهية مواءمة السياسات مع املعاهدات الدولية القائمة، وخاصة اتفاقية تامبريي املتعلقة بتقدمي موارد االتصاالت السلكية 

والالسلكية للحد من الكوارث ولعمليات اإلغاثة.

األفكار احلالية بشأن مبادرة منوذج التنمية املستدامة الذكية واملوارد املتاحة تركز على اجملاالت التالية:
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وتشدد نتائج مبادرة SSDM على دور اجلهود العاملية يف جمال الدعوة لبناء فعالية املبادرة. وميكن أن تأخذ أعمال الدعوة العديد من األشكال من رفع الوعي 
إىل التمكني، ولكن ينبغي تصميمها للتأثري على كبار القادة وصناع القرار الرئيسيني وأصحاب املصلحة اآلخرين مثل وسائل اإلعالم، ملعرفة أمهية هذه املبادرة 

وأثرها. وينبغي ان تستند مجيع أعمال الدعوة إىل املعرفة واألدلة. كما أن أعمال الدعوة ترتبط وظيفياً يف إطار مبادرة SSDM من خالل استخدام الدروس 
املستفادة من امليدان والتوعية األوسع نطاقاً يف التعليم.

2. البنية التحتية والتكنولوجيا 
تشجع مبادرة منوذج التنمية املستدامة الذكية )SSDM( أفضل املمارسات يف تطبيق البنية التحتية والتكنولوجيا. وهناك جمموعة واسعة من اخليارات التكنولوجية 

املتاحة اآلن، ولكن مبادئ االختيار الصحيح عاملية.
وتوفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية )ICT4D( شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتبين املوارد ذات الصلة يف جماالت التعليم 

والرعاية الصحية واخلدمات احلكومية والتجارة. وهذا النوع من النشر مشكلة يف حذ ذاته. والنتيجة تتمثل يف فجوة رقمية ُيستبعد فيها سكان املناطق الريفية 
والنائية فعلياً من املشاركة يف االقتصاد الرقمي بسبب االفتقار إىل النفاذ والتوصيلية. وباملثل، قد تفتقر اجملتمعات احمللية جمموعات املهارات أو الوعي باملرافق 

لتحقيق أقصى استفادة حىت يف احلاالت اليت تكون فيها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متاحة.
وتشتمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض إدارة الكوارث )ICT4DM( على جوانب خمتلفة عديدة مبا فيها التأهب والتنبيه/اإلنذار املبكر وختفيف األثر 

وخفض املخاطر واالستجابة والتعايف. وينبغي أن تكون التكنولوجيات املطبقة مناسبة الحتياجات كل مرحلة. وترتاوح التكنولوجيات املعنية من حماسيس 
السواتل إىل مراصد التسونامي يف اإلنذار املبكر وتكنولوجيات اإلذاعة والتنبيه إلبالغ السكان املعرضني للخطر ومرافق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

سريعة الرتكيب يف مرحلة التعايف بعد وقوع الكارثة الطبيعية مباشرة.
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املضي قدمًا
إن النهج اإلجيايب يعين حتليل القدرات وكيفية رفعها. وتبني مبادرة منوذج التنمية املستدامة الذكية )SSDM( أن هناك تكنولوجيا مت تصميمها بالفعل لالستعمال 

:ICT4DM وتكنولوجيا ICT4D املزدوج لتكنولوجيا
التكنولوجيا اخللوية ميكن استعماهلا إلذاعة الرسائل وزيادة تغطية التلفزيون والراديو وأيضاً لإلنذار املبكر ويف حاالت االستجابة للكوارث.	   -
أنظمة كبالت األلياف البصرية البحرية ميكن تشكيلها حلركة االتصاالت القياسية والكشف عن أوضاع الزالزل يف قاع احمليطات.	   -
االتصاالت الساتلية ميكن إعادة تشكيلها بسرعة لدعم االستخدامات يف حاالت الطوارئ.	   -
الواي فاي )Wi Fi(، املستخدم حالياً من جانب املاليني، ميكن استعماله يف تطبيقات قائمة بذاهتا ولتمديد مدى الشبكات األخرى.	   -

وينبغي على خطط النشر وإدارة الكوارث على املستوى الوطين أن تأخذ بعني االعتبار قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة على التحمل 
وإمكاناهتا.

ومن األنشطة الرئيسية ملبادرة SSDM هي جتميع فهرس يشمل معلومات عن التكنولوجيات املتاحة حول العامل. وتدعو املبادرة بقوة إىل أن تراجع الوكاالت 
.ICT4DM وتكنولوجيا ICT4D الوطنية التكنولوجيات من أجل إجياد التوازن الذي يناسب متطلباهتا من تكنولوجيا
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3. التمويل والشراكات ومناذج األعمال
 ICT4D بطبيعتها متعددة أصحاب املصلحة. ولدى العديد من الكيانات مصاحل مشروعة يف ربط تكنولوجيا )SSDM( إن مبادرة منوذج التنمية املستدامة الذكية

بتكنولوجيا ICT4DM، ولكن تطبيق النهج الصحيح للمبادرة يعين ضمان مراعاة هذه املصاحل معاً لتحقيق أقصى استفادة من االستثمارات.
وقد أثبتت الشراكات يف بعض احلاالت جناحها. واخنرط االحتاد، على سبيل املثال، بقوة يف عدة عمليات مع شركاء وميكن أن تعمل بعض هذه الشراكات 

كنماذج يف املستقبل.
وقامت مبادرة SSDM أيضاً بتقييم شراكات من واقع احلياة وخاصة ملعرفة ما هي العناصر احلرجة والعوامل الدافعة املشمولة فيها اليت جتعلها تعمل بنجاح. 
وخلص التقييم إىل أن متطلبات النجاح الرئيسية تشمل عوامل مثل الثقة والوضوح والقيادة املتحمسة واالستدامة واألنشطة اليت يقودها الطلب واملبادرات 

الشاملة للجميع والسلوك األخالقي.
املضي قدمًا

تشتمل الشراكات الناجحة على العديد من املشاركني املختلفني مثل احلكومات الوطنية واجلهات املاحنة للمساعدات واملنظمات احلكومية الدولية والقطاع 
اخلاص، وخاصة جمتمع االتصاالت املتنقلة ومقدمي اخلدمات الساتلية. وقد حبثت مبادرة SSDM بالتفصيل آليات التمويل احملتملة لدعم الشراكات يف املستقبل 

ورفعت بالفعل توصيات ملموسة إلقامة شراكات جديدة بني مقدمي اخلدمات الساتلية.
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التكنولوجيات  فهرس 
اجلـديــدة*

أعدت مبادرة منوذج التنمية املستدامة الذكية )SSDM( فهرساً شامالً للتكنولوجيات اجلديدة املتاحة اآلن. وهذه التكنولوجيات 
عالية االبتكار وذات إمكانات عملية ميكن تطبيقها يف جمايل تكنولوجيا ICT4D وتكنولوجيا ICT4DM، مثل ما يلي:

راديو اهلواة.	 
اإلذاعة.	 
نفاذ كبالت األلياف والكبالت البحرية.	 
محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت 	 

.)PPDR( الكوارث

السواتل.	 
النطاق العريض املتنقل لألرض/املتنقل.	 
 	.)Wi fi( لواي فاي
النطاق العريض.	 

06
.Smart Sustainable Development Model Report 2015, Annex 9 *
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واستخدمت التكنولوجيات الواردة يف الفهرس على نطاق واسع. واستخدمت يف مشاريع ومبادرات نفذهتا احلكومات ومعاهد البحوث وشركات القطاع 
اخلاص وكذلك اجلامعات. وهذا الفهرس أكثر بكثري من جمرد قائمة بسيطة. واملواد الواردة فيه مصنفة بالكامل حسب:

نوع البنية التحتية.  •
االسم وتطبيقات اخلدمات.  •

التطبيقات يف حاالت الكوارث.   •

جمموعة املستخدمني األولية.  •
اعتبارات النشر.   •

أمثلة على دراسات احلالة.  •
ويعد مستوى التفصيل مهماً بالنظر إىل أن مبادرة SSDM تسلم بأن التكنولوجيات الفردية هلا مزايا وعيوب حمددة. وعلى سبيل املثال، قد تكون تطبيقات 

الربيد اإللكرتوين والنصوص املتنقلة تفاعلية وقابلة للنقل، ولكنها تتطلب إملام املستخدمني األساسيني هبا. وميكن أن تغطي تكنولوجيات اإلذاعة جمموعة واسعة 
من السكان، ولكنها ال تتيح أي تفاعلية أو تتيح قدراً بسيطاً منها. والتكنولوجيات الساتلية ميكن أن تغطي مساحات كبرية جداً من حيث املناطق اجلغرافية 

وتظل خارج منطقة الكوارث، ولكنها ميكن أن تكون أقل فعالية يف املناطق الداخلية وتتطلب تكاليف كبرية للرتكيب.
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 الطريق إىل األمام:
 املستقبل حيتاج إىل أعمال الدعوة

وحشد املوارد واالبتكار
وقد وضعت املفاهيم األساسية ملبادرة منوذج التنمية املستدامة 

الذكية )SSDM(، وأصبحت أعمال الدعوة وحشد املوارد 
واالبتكار اآلن هي حمور الرتكيز.

 SSDM وهناك جانب واضح بالفعل: أفضل النتائج يف مبادرة
ستأيت من الشراكات احلقيقية واالستباقية، نظراً ألنه ليس 

بوسع أي وكالة أو حكومة أو منظمة أن تليب مبفردها مجيع 
االحتياجات اليت قد تكون مطلوبة.

 ICT4DM بتكنولوجيا ICT4D وعن طريق ربط تكنولوجيا
بشكل سليم، ستحقق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

اآلن هدفني: ستساعد الشعوب على االزدهار وستنقذ العديد 
من األرواح.
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