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مبقدور تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة، بفضل منوها اهلائل وتغطيتها الشاسعة، أن تكفل متكني الناس.

وتستطيع هذه التكنولوجيا أن تيسر نفاذهم إىل التعليم، والرعاية الصحية، واخلدمات احلكومية. وبإمكاهنا توفري اخلدمات التجارية واملصرفية لألفراد يف أي 
مكان أثناء تنقلهم، وللشركات الضخمة اليت تغطي بلداناً بأكملها.

وميكن هلذه التكنولوجيا القيام بكل ذلك بفضل انتشار اهلواتف والشبكات املتنقلة اليت تشكل اآلن العمود الفقري للعامل الرقمي.

ويصل عدد اشرتاكات اخلدمات املتنقلة النشيطة حالياً يف العامل إىل 7 مليارات اشرتاك مما يساعد الناس على التواصل كل يوم. وحنن يف االحتاد الدويل 
لالتصاالت نود أن يغدو هذا التواصل قوة حتويلية خلدمة التنمية االجتماعية االقتصادية، وأن يتسع قدر املستطاع وبأسرع ما ميكن.

ذلك هو السبب الذي دفع مبكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد إىل إطالق مبادرة متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة. وذلك هو ما يدفعنا إىل مناشدة 
الشركاء وأصحاب املصلحة يف كل مكان إىل ضم صفوفهم والعمل معاً خللق خدمات جديدة لفائدة اجلميع، وال سيما األكثر حرماناً.

إن االتصاالت املتنقلة هي اآلن قوة ال ميكن وقفها. ويكفل األفراد واملنظمات ممن يساند مبادرة متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة أن تكون هذه 
املبادرة إجيابية وحتويلية أيضاً للناس يف كل مكان.

 براهيما سانو
 مدير مكتب تنمية االتصاالت

االحتاد الدويل لالتصاالت

متهيد
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 قدرة التنقل اجلديدة،
 واخلدمات اجلديدة،

واملفهوم اجلديد
إن العامل احلديث، هو بدون أدىن شك، عامل متنقل

إن منو االتصاالت املتنقلة يعين أهنا متس، على حنو 
ما، كل إنسان ويف كل مكان، وإن ذلك يتم عادة 
يف صيغة جهاز يدوي. ووفقاً ألرقام االحتاد الدويل 

لالتصاالت، فإن من املتوقع أن يتجاوز عدد اشرتاكات 
االتصاالت املتنقلة 7 مليارات اشرتاك يف خمتلف أحناء 

العامل عام 2015، وهو ما ميثل فورة هائلة باملقارنة 
مع عهد قريب هو عام 2000 حني وصل عدد هذه 

االشرتاكات إىل 738 مليون اشرتاك فحسب.

ومن الواضح أن نطاق االتصاالت املتنقلة آخذ بالتوسع 
بكل معىن من املعاين. وأضحى هذا النطاق اآلن حتويلياً 
حبق. فهو يوفر حرفياً النفاذ باليد إىل التعليم، والرعاية 
الصحية، واخلدمات احلكومية والتجارية مبستوى من 

التطور والقوة مل يكن خيطر على بال قبل عقد من 
الزمن.

وستدفع االتصاالت املتنقلة إىل اعتماد خدمات جديدة 
كلياً يف ميادين الصح، والتعليم واحلكومة والتجارة، مبا 

يعود بفوائد مجة على اجلميع.
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وذلك هو املغزى احلقيقي ملبادرة متكني التنمية 
بفضل االتصاالت املتنقلة لالحتاد الدويل 

لالتصاالت: أي دفع االتصاالت املتنقلة للخروج 
من نطاق جمرد توفري خدمات الصوت والبيانات 

لتصبح أداة جملاالت جديدة للتنمية املستدامة. 

وال تقتصر عوامل حتفيز االتصاالت املتنقلة على 
نطاقها فحسب، بل إهنا تشمل أيضاً قدرة النطاق 

العريض املتسع بسرعة والذي يتيح إمكانيات 
جديدة غنية.

التنمية حتفيز 
ستؤدي اخلدمات اجلديدة أيضاً إىل النهوض 

باعتماد اإلنرتنت واستخدامها. ورغم انتشار 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فما يزال هناك 

4 مليار إنسان، منهم 851 مليون شخص يف 
أقل البلدان منواً، ال يستعملون اإلنرتنت ألهنم 
حمرومون من التوصيل أو ألن اإلنرتنت مكلفة 

جداً.

وإىل جانب رسالة االحتاد ومهمته الذاتيتني، فإن 
مبادرة متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة 

تتسق مع األهداف اإلمنائية األساسية مثل أهداف 
التنمية املستدامة لألمم املتحدة املتعلقة بسد 

الرقمية. الفجوة 
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يتم توفري بعض خدمات االتصاالت املتنقلة األساسية 
 ،)2G( بالفعل باالعتماد على تكنولوجيا اجليل الثاين

اليت انتشرت اآلن يف كل مكان تقريباً من العامل.

 )3G( على أن النطاق العريض املتنقل من اجليل الثالث
يتيح قسطاً أكرب بكثري من القدرات. ووصلت تغطية 

النطاق العريض املتنقل إىل مستوى مل يسبق له مثيل من 
قبل حيث تشري التوقعات إىل أهنا ستشمل نسبة 69 يف 
املائة من سكان العامل عام 2015، ولو أن ذلك يرتكز 

يف املناطق احلضرية. على أن املناطق الريفية آخذة 

باللحاق بالركب. ووفقاً لتقديرات االحتاد الدويل 
لالتصاالت فإن النطاق العريض املتنقل من اجليل الثالث 

سيغطي نسبة 29 يف املائة من سكان العامل الذين 
يقطنون املناطق الريفية حبلول هناية عام 2015.

النطاق العريض املتنقل يتيح مزايا بارزة
يتسم النطاق العريض املتنقل مثل اجليل الثالث وأجيال 
التكنولوجيا اجلديدة باألمهية بسبب ما ميكن أن يوفره 

من توصيلية، وسعة، وقدرة.

 الدفع حنو توفري
02النطاق العريض املتنقل

الدفع حنو توفري النطاق العريض املتنقل  02
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وتعين التوصيلية أن باملستطاع الوصول إىل املناطق الريفية والنائية.	 
أما السعة فتعين إمكانية خدمة عدد أكرب من املشاركني بتكاليف أقل من خالل تكنولوجيا 	 

احملسنة. الشبكات 
وتعين القدرة توفري خدمات قيمة مضافة تتسم بالتطور وباجلودة العالية حىت ألشد الشرائح 	 

حرمانًا.

وتوفر هذه العوامل جمتمعة حقبة من االتصاالت املتنقلة املتشبعة باخلربات االجتماعية االقتصادية 
على حنو ال سابق له، وهي حقبة قد حتفز توفري املزيد من التوصيلية.

ض املتنقل من اجليل الثالث قسطاً أكرب بكثري من القدرات
يتيح النطاق العري
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الغـايــات
تسعى مبادرة متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة 
إىل تشجيع كل أصحاب املصلحة على القيام مبا يلي:

تسخري االتصاالت املتنقلة خلدمة التنمية املستدامة.	 
توسيع اعتماد واستخدام هذه اخلدمات املتنقلة 	 

بتكلفة معقولة يف املناطق الريفية والنائية.
جعل املمارسات واملشروعات اجليدة قابلة 	 

للتوسيع.
خلق بيئة مؤاتية لتعزيز اخلدمات املتنقلة، وال سيما 	 

حينما تكون هناك حاجة اجتماعية هلا.

خلق أوجه تآزر مع املبادرات القائمة واالستعمال 	 
أثناء اخلدمة واستخدام املنصات، وتفادي االزدواج 

بني املبادرات.
النهوض باستخدام املوارد الشحيحة.	 
تشجيع الشراكات بني أصحاب املصلحة املختلفني.	 

ومن الناحية العملية، فإن مبادرة متكني التنمية بفضل 
املتنقلة: االتصاالت 

توفر املعلومات الشاملة املتاحة يف امليدان.	 
حتدد موارد املمارسات اجليدة يف خمتلف أرجاء 	 

العامل اليت ميكن تطويرها لتوفري حلول مفيدة حملياً.

03
الغايات  03
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التوصية بالتدابري الالزمة للتغلب على التحديات الُنظمية املعنية وتوفري 	 
للمستقبل. طريق 

وينبغي القيام بكل ذلك من خالل الشراكات. وتندرج اجملتمعات احمللية واحلكومات 
واملنظمات القطاعية الوطنية واحلكومية الدولية والوزارات واهليئات التنظيمية ومنظمات 

اجملتمع املدين ومجعيات املستهلكني وممثليهم والباحثني واملستشارين وكيانات القطاع 
اخلاص مجيعاً يف عداد أصحاب املصلحة الرئيسيني يف هذا العامل املتنقل اجلديد.
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العملية واهليكل
أطلق مكتب تنمية االتصاالت )BDT( يف االحتاد الدويل 

لالتصاالت مبادرة متكني التنمية بفضل االتصاالت 
املتنقلة بإرشاد قيِّم من هيئة استشارية رفيعة املستوى 

تتألف من كبار اخلرباء املرموقني عاملياً.

وبقيادة الرئيس ونائب الرئيس حددت هذه اهليئة 
اجملاالت البارزة اليت تضطلع فيها االتصاالت املتنقلة 

بدور رئيسي يف خدمة التنمية املستدامة، وشكلت فرق 
عمل إلعداد التقارير عن ذلك.

وتغطي فرق العمل املذكورة حالياً اجملاالت التالية:
املتنقلة	  الصحة 
املتنقل	  التعلم 
املتنقلة	  التجارة 
اإلدارة املتنقلة	 
املتنقلة	  الرياضة 
مناذج األعمال لالتصاالت املتنقلة	 
التأييد	  استقطاب 
تعبئة املوارد	 
االبتكار	 

0405
العملية واهليكل  04
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النـواتـج
قطعت املبادرة شوطاً ال بأس به ومتكنت من إنتاج مواردها األوىل، 

مثل تقرير مبادرة متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة لعام 2015. 
ومت حتديد عدد من اجلهود واملشروعات كأمثلة على املمارسات الطيبة 

يف خمتلف أحناء العامل.

وباختصار فإن النواتج املتحققة حىت هذا التاريخ واليت تتطلب العناية 
هبا مجاعياً هي التالية:

احلاجة املتزايدة إىل أنشطة استقطاب التأييد لإلقرار باإلمكانيات 	 
احلقيقية لتمكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة وحتقيقها.

احلاجة الداعمة لتمكني البيئات التنظيمية.	 

النهج الشامل ملبادرات االتصاالت املتنقلة.	 
الرتكيز العايل على قابلية التوسع يف التدابري املتخذة وتكلفتها 	 

واستدامتها. املعقولة 
احلاجة الواضحة إىل تقاسم أمثلة جهود تنمية االتصاالت املتنقلة 	 

اليت حتقق نتائج ونواتج مستدامة.
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الصحة املتنقلة
سيغدو اهلاتف املتنقل أداة صحية مهمة وعملية على 

مستوى العامل. وقد مت بالفعل إطالق مشروعات 
للصحة املتنقلة يف جماالت الوقاية من األمراض 

وعالجها. وتشخيصها 

وتعرِّف منظمة الصحة العاملية الصحة املتنقلة على 
أهنا »ممارسة طبية وصحية عمومية مدعومة بأجهزة 

متنقلة مثل اهلواتف املتنقلة، وأجهزة متابعة حالة 
املرضى، وأجهزة املساعدة الرقمية الشخصية، 

واألجهزة الالسلكية األخرى. وتشمل الصحة املتنقلة 
االستخدام، واالستفادة من، مرفق أساسي للهواتف 

املتنقلة للخدمات الصوتية والرسائل القصرية، ووظائف 
وتطبيقات أكثر تعقيداً مبا يف ذلك اخلدمات الراديوية 

العمومية بالرزم، واالتصاالت املتنقلة من اجليلني 
الثالث والرابع، والنظام العاملي لتحديد املواقع، 

وتكنولوجيا البلوتوث.”

ويف املشروعات اليت درستها مبادرة متكني التنمية 
بفضل االتصاالت املتنقلة، فإن مبقدور خدمات اجليل 

الثاين ذاهتا اجملهزة بقدرة تبادل الرسائل النصية أن 
تساند معلومات املرضى واخلدمات االستشارية القيمة. 

وتشمل املبادرات األخرى:

مبادرات معقولة التكلفة لالستشارة املباشرة 	 
لألطباء ومبادرات حمددة مثل برامج اإلقالع عن 

التدخني.

06
الصحة املتنقلة  06
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املساندة التشخيصية مثل الرصد فائق الصوت والرصد اإلشعاعي عرب 	 
املتنقلة. اهلواتف 

رسائل تذكري املرضى و«األقراص الذكية« باستخدام اهلواتف 	 
املتنقلة.

كما ميكن لالتصاالت املتنقلة أن تنهض بتشغيل الرعاية الصحية. 
ومبقدورنا أن نشاهد أمثلة على إدارة املرضى، وأنظمة تسجيل املواليد، 

وخدمات الفحص الطيب/املواعيد الضائعة، وأنظمة اإلخطار بتفشي 
األمراض عرب االتصاالت املتنقلة.

املضي قدمًا
حتتاج مبادرة متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة إىل حتديد 

املشروعات اجليدة وجعلها مستدامة، ومعقولة التكلفة، وقابلة للتوسيع.

ورغم االنتشار العاملي للمشروعات التجريبية، فإن بضعة اسرتاتيجيات 
فحسب للصحة املتنقلة قد توسعت لتغطي املستويني الوطين واإلقليمي. 
وترى املبادرة أن هناك عدداً من االسرتاتيجيات اليت ميكن أن تساعد يف 

هذا اجملال. ومن بني هذه االسرتاتيجيات تشجيع التوسع يف استخدام 
املمارسات القائمة على البيِّنات؛ واستخدم هنج الُنظم الستخالص 
صورة أوسع، وخلق بيئة تقنية، وتنظيمية، وجتارية متكينية. وينبغي 

أن يتضمن ذلك االخنراط احمللي ألصحاب املصلحة، وكذلك النظام 
األعرض. وستؤدي املشاركة النشطة للحكومات، والوزارات، 

والوكاالت التنظيمية مجيعاً إىل تعزيز استعمال اخلدمات والثقة هبا.
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التعلم املتنقل
هل ميكن أن يصبح اهلاتف املتنقل جزءاً من الصفوف 

املدرسية يف املستقبل؟

على غرار ما هو عليه احلال يف ميدان الصحة املتنقلة، فإن 
األمر ما يزال مبكراً جداً، ولكن املشروعات اجلارية يف 
خمتلف أحناء العامل تظهر إمكانيات كبرية. وترى مبادرة 

متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة أن لألجهزة املتنقلة 
القدرة على املسامهة بشكل واسع يف التعليم والتعلم على 

املستوى العاملي. وخيرتق التعلم املتنقل قوس اجتاه مهم آخر 
يف ساحة املعلومات العاملية أال وهو التعلم على اخلط. وهلذا 
السبب فقد يتم الدفع بالتعلم املتنقل قدماً إىل األمام بفضل 

املعدل املتسارع الستخدام التكنولوجيات املتنقلة.

وتعرِّف مبادرة متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة 
التعلم املتنقل على أنه »كل أنواع التعليم والتعلم اجلارية 
عرب استخدام األجهزة املتنقلة«. وميكن أن يوفر التعلم 

املتنقل، املدعوم باآلفاق العاملية للتعلم على اخلط، خيارات 
سليمة، وال سيما بالنسبة للمقيمني يف املناطق الريفية أو 
النائية الذين يفتقرون إىل النفاذ إىل أنظمة التعليم النظامي 

أو املركزي.

ومن احملتمل أن يكون نظام توفري التعلم املتنقل نظاماً غنياً 
ولكنه معقد. ويشمل أصحاب املصلحة احلكومات الوطنية 

وهيئات القطاع العام، واملنظمات احلكومية الدولية، 
وهيئات القطاع اخلاص، واملؤسسات التعليمية والبحثية، 

07
التعلم املتنقل  07
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وأصحاب مصلحة معينني وشبكات حتالف، وبالطبع املتعلمني األفراد 
وشبكاهتم الذاتية.

املضي قدمًا
عند دراسة التقدم احملرز على املستوى العاملي يتبني لنشاط متكني التنمية 
بفضل االتصاالت املتنقلة أن التعلم املتنقل ينبغي أن يتغلب على بعض 

التحديات األساسية، وغالباً ما يكون ذلك على الصعيد الوطين:

ينبغي إشراك وكاالت القطاع العام، ومقدمي اخلدمات التعليمية، 	 
وجمتمع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بشكل كامل، وتوحيد 

السياسات، وتوفري التنسيق للنظام الناشئ.

ما تزال مسألة التكلفة املعقولة للنطاق العريض مسألة قائمة يف بعض 	 
البلدان.

من املفروض أن يؤدي التحرك حنو املنصات املفتوحة وحنو املزيد من 	 
اإلعداد للمحتوى التعليمي املتناسب مع األجهزة املتنقلة إىل حفز 

التعلم املتنقل يف املناطق احملرومة.

وسيتأتى التوسيع الناجح أيضاً من الدراسات رفيعة اجلودة القابلة 	 
للتكرار عن املشروعات التجريبية الواعدة.
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التجارة املتنقلة
ميكن أن يكون اهلاتف املتنقل حجر الزاوية يف ثورة يف 
ميدان ريادة األعمال والنشاط التجاري، وال سيما يف 

املناطق الريفية والنائية. وقد شهدت التجارة املتنقلة 
تطوراً سريعاً يف حقبة اهلواتف الذكية، وهي تستفيد 
من املمارسات الراسخة بالفعل للتجارة اإللكرتونية، 

وهلذا فإن ذلك سييسر تغلغل خدمات جديدة.

وترى مبادرة متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة 
أن هناك فرصاً هائلة يف استخدام منصات التجارة 

املتنقلة حبيث جتري الشركات، واحلكومات، واألفراد 
معامالت السلع واخلدمات يف أي زمان ومكان، مما 
يسهل النفاذ السلس إىل األسواق اجلديدة ويشجع 

التنمية املستدامة. وبالنظر إىل الدور املركزي للتجارة 
املتنقلة فإن املبادرة تقرتح النظر إليها على أهنا رافعة 

لكل اخلدمات املتنقلة األخرى. ومبقدور التجارة املتنقلة 
أن ترسي األساس الالزم يف العديد من األماكن للعمالة 

الكرمية واملستدامة.

وقد أدت التكنولوجيا الداعمة املناسبة لالتصاالت 
املتنقلة، وال سيما يف البعد األمين، إىل تيسري تعزيز 

االطمئنان والثقة باخلدمات. وأتاح ذلك بدوره 
للتجارة املتنقلة أن تتوسع من جمموعة حمدودة نسبياً من 

القدرات إىل حافظات كاملة تشمل معامالت جتارية 
ومالية معقدة من كل األنواع.

08
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املضي قدمًا
ما يزال األمن الكايف والفعال من بني أهم املتطلبات احليوية لضمان 

االطمئنان والثقة بتطبيقات التجارة املتنقلة. ويُعترب األمن شاغاًل حمورياً 
يف كل التطبيقات. وتتسع هذه التحديات لتشمل اخلصوصية ومحاية 

املستخدم على اخلط.
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اإلدارة املتنقلة
نتعامل مجيعاً مع اخلدمات العامة بشكل روتيين 

ويومي، ولكن كلما اتسعت املسافة الفاصلة بيننا 
وهذه اخلدمات وقل اخنراطنا أضحى هذا التفاعل 

أشد صعوبة، وأكثر تعقيداً وتكلفة. على أنه ميكن 
لإلدارة املتنقلة، وللمرة األوىل، أن حتدث فارقاً واسعاً 
وأن جتعل الصلة بني املواطنني واحلكومات أشد فائدة 

وفعالية.
وقد أشارت مبادرة متكني التنمية بفضل االتصاالت 

املتنقلة بالفعل إىل أن هناك طائفة واسعة من اخلدمات 
احملتملة يف خمتلف القطاعات احلكومية وأهنا متتد من 
الصحة، ومعلومات الطقس والسفر، إىل التفاعالت 

االنتخابية. وإذا ما قمنا بتوسيع نطاق ذلك أكثر 
فأكثر فإنه ميكن لنا أن نتوقع أن تسهم اإلدارة املتنقلة 

يف تعزيز التمكني، واملشاركة، وشفافية العمليات 
احلكومية.

وكما الحظت مبادرة متكني التنمية بفضل االتصاالت 
املتنقلة فإن اإلدارة املتنقلة ميكن أن توفر جمموعة 

ضخمة من اخلدمات:
خدمات التحذير )خدمات التسجيل والتحذير(.	 
اخلدمات التفاعلية )التعلم واخلدمات التفاعلية(.	 
اخلدمات اإلدارية )خدمات مراكز االستفسارات 	 

اهلاتفية(.

09
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خدمات املرافق )املعامالت وخدمات املرافق األخرى(.	 
ومن املفروض أن تتيح اإلدارة املتنقلة الفعالة التحول يف الطرق اليت ميكن 

أن يتفاعل املواطنون واحلكومات من خالهلا:
جعل اخلدمات احلكومية جمدية وفّعالة يف احلد من تعقيد التنفيذ 	 

التشغيل. وتكلفة 
حتديد املسائل، واالجتاهات، واملشكالت الناشئة بفضل حتسن 	 

وتوسع االستجابة التفاعلية عرب االتصاالت املتنقلة.
جعل النظم اجلديدة للتمثيل الدميقراطي واملشاركة ممكنة.	 
وقد يشهد األفراد أيضاً اخنفاضاً هائاًل يف املصاعب واخليبات اإلدارية 	 

عرب اإلدارة املتنقلة، وال سيما يف النفاذ إىل اخلدمات الروتينية نسبياً 
مثل عمليات التسجيل والطلبات من اجملتمعات احمللية النائية.

املضي قدمًا
إن إرساء اإلدارة املتنقلة يتطلب من احلكومات ذاهتا أن تكون استباقية 
واسرتاتيجية يف تفكريها يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

وأن تعيد النظر بشكل جذري يف عالقتها واخنراطها مع املواطنني:
ومن املفروض أن يؤدي التخطيط والتنفيذ على النطاق الوطين إىل 	 

احلد من نشوء »جزر« من اإلجراءات، والعمليات، والتكنولوجيات 
غري املتسقة.

كما أن على احلكومات ذاهتا أن تكون يف عداد املستخدمني 	 
النشطني، وعلى نطاق واسع، للتكنولوجيات اليت تدعو إليها 

لتشجيع خربة أصحاب املصلحة وثقتهم.
وحددت مبادرة متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة ثالث خطوات 

واضحة لبناء سلسلة قيم اإلدارة املتنقلة وهي تشمل تطوير مستويات 
النفاذ، واحملتوى، والتطبيق على التوايل. ومع ذلك، وبالنظر إىل اتساع 
وإمكانيات التطبيقات املطروحة، فإن اعتماد اإلدارة املتنقلة قد يكون 

بالتعقيد. مبادرة متسمة 
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الرياضة املتنقلة
مثة قلة قليلة فحسب من األدوات اليت تتفوق على 

الرياضة من حيث استجالب املشاركة والوعي العامليني 
بإمكانيات االتصاالت املتنقلة، ويف حضانة خدمات 
متقدمة وجذابة. وعلى وجه اخلصوص فإن الرياضة 
االنتقالية متثل ميداناً حتفيزياً ممكناً تعمل فيه مبادرة 

متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة بسبب ما يلي:
إن الرياضات اجلماهريية توفر اخنراطاً فورياً يف 	 

الرياضات الوطنية والدولية الرئيسية ويف اجملتمعات 
الواسعة.

ومن الواضح أن ذلك يتيح الفرصة ال لتعزيز القيمة 	 
االجتماعية االقتصادية فحسب بل وكذلك الروح 

الرياضية والتأثري اجملتمعي اإلجيايب واملشاركة عرب 
هذه القناة.

إن حتسني التوصيلية بفضل اخلدمات املتقدمة 	 
سيؤدي حتماً إىل النهوض بالتفاعل واالخنراط 
أكثر فأكثر، وسيكفل توسيع اخليارات املتاحة 

للمستخدمني واإلمكانيات اليت يتولون أمر 
تقريرها.

10
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املضي قدمًا
يعتمد تشغيل الرياضة االنتقالية، حاهلا كحال القطاعات األخرى، على نظام 

معقد ولكنه حسن التحديد نسبياً. ويضطلع احملتوى بدور مهم يف هذا النظام، 
وقد يتسم دور حقوق امللكية الفكرية وأصحاب احلقوق باألمهية يف نشر 

احملتوى.
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 املضي قدماً:
املستقبل حيتاج إىل مناذج لألعمال

تُعترب مشاركة أصحاب املصلحة حامسة يف كل قطاع 
من قطاعات متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة. 

وسيتحقق النجاح احملتمل يف كل حالة عرب صياغة 
شراكات قيِّمة مرتبطة بنماذج أعمال متينة ومببادرات 

ألصحاب املصلحة.

وقد حدد فريق العمل بالفعل بعض سالسل القيمة 
احملتملة ومناذج األعمال املعنية.

ويتيح هنج مناذج األعمال التحديد املبكر ألبرز 	 
اجلهات الفاعلة، وأصحاب املصلحة، واملوارد، 

واملسائل احملددة، وعوامل النجاح األساسية.
ومن احملتمل أن يؤدي هنج حسن التحديد إىل غرس 	 

الثقة بالشراكات االسرتاتيجية الناشئة بني خمتلف 
أصحاب املصلحة.

وعلى وجه التحديد، فإن ذلك يتيح لكل صاحب 	 
مصلحة أن يدرك السياق الذي يعمل به أصحاب 

املصلحة اآلخرون.

11
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 املضي قدماً: املستقبل حيتاج إىل
 مناذج لألعمال: املستقبل يتطلب جهودًا

مقنعة الستقطاب التأييد
حتتاج مبادرة متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة 

يف االحتاد الدويل لالتصاالت إىل تعبئة املوارد واالبتكار 
إلرساء مستقبل تتوافر فيه خدمات االتصاالت املتنقلة 

بطريقة مستدامة، ومعقولة التكلفة، وقابلة للتوسيع 
خدمًة ألشد الشرائح فقراً وهتميشاً. وللقيام بذلك 

فإن من الواجب أن توضع املبادرة وما تعنيه بقوة على 
جدول األعمال االقتصادي. ويتطلب ذلك االخنراط 

واستقطاب التأييد عرب برامج خالقة ونشطة موجهة إىل 
صناع القرارات وأصحاب النفوذ. وهنا تسعى مبادرة 

متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة إىل ما يلي:

الوعي العاملي بإمكانيات تكنولوجيات االتصاالت 	 
املتنقلة يف جمال التنمية املستدامة، وعلى مستوى 

القيادة، وضمن القطاعني العام واخلاص، واملنظمات 
غري احلكومية، واملنظمات الدولية.

رعاية ومتكني قادة ومبتكري املستقبل، وال سيما 	 
الشباب من ذوي الرؤى، الستنباط ابتكارات 

رائدة وحتوالت جذرية تسرتعي انتباه العامل إىل 
تكنولوجيات االتصاالت املتنقلة. وعلى األرجح 
فإن االبتكار سيكون مسة بارزة للغاية يف تطوير 

االتصاالت املتنقلة.

12
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تشجيع النوع الصحيح من الشراكات املستدامة وطويلة األجل يف كل مكان خلدمة 	 
مصاحل الشرائح واجملتمعات الفقرية واملهمشة.

وتعترب إمكانيات حتقيق التنمية املستدامة عرب االستخدام الصحيح لتكنولوجيات االتصاالت 
هائلة. وكما ُتظهر مبادرة متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة فإن األسس قائمة بالفعل. 

وما حنتاجه اآلن هو دعمكم للبناء عليها.
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