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التنميـة  
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يتزايد اعتراف احلكومات يف مجيع أحناء العامل 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفها املحرك 

الرئيسي للنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية.

ومبا أن االحتاد الدويل لالتصاالت هو وكالة 
األمم املتحدة املتخصصة يف تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، فقد ظلت مواصلة تنمية تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت يف مجيع أحناء العامل منذ 

فترة طويلة يف ُصلب أعمالنا، بل وأصبحت أكثر 
حيوية يف السنوات األخرية عندما منحت التطورات 

التكنولوجية هذه التكنولوجيات دورًا أساسيًا يف كل 
جانب من جوانب حياتنا. وليست تكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت جمرد غاية يف حد ذاا، وإمنا 
هي األدوات الرئيسية لتمكني القطاعات األخرى. 
ولذا، فنحن نعتقد أن النفاذ إىل هذه التكنولوجيات 

أمر ضروري لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول 
عام 2015.

ولنا أن نستمد األمل من االزدهار املهول يف املهاتفة 
املتنقلة على مدى السنوات األخرية، الذي وصل بنا 

اليوم إىل وضع صار فيه 90 يف املائة من سكان العامل 
يتمتعون بتغطية باهلواتف املتنقلة. وحنتاج اآلن إىل 
دفع األمور إىل األمام ومواكبة هذا النجاح الباهر 

بالنفاذ عريض النطاق. فقد أصبح توفري النطاق 
العريض وجعله يف املتناول يف مجيع أحناء العامل قضية 

ملحة للتنمية االقتصادية من أجل دفع األسواق 
وإنشاء الوظائف وتقدمي خدمات مثل الطب عن ُبعد 

والصرافة اإللكترونية.

ويتصدى قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل 
لالتصاالت للجوانب العديدة من التوسع يف النفاذ 

إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسد الفجوة 
الرقمية. إذ جتتمع احلكومات والقطاع اخلاص 

والصناعات من خالل هذا القطاع لوضع سياسات 
رشيدة أو إقامة شراكات لالستثمار يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو بناء القدرات 
البشرية لتنمية هذه التكنولوجيا. ويعمل قطاع تنمية 

االتصاالت مع الدول األعضاء من خالل برناجمه 
لألمن السيرباين على ضمان النفاذ إىل تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت بطريقة آمنة. كما أن 
االتصاالت يف حاالت الطوارئ تشكل جزءًا رئيسيًا 

من جدول أعمال القطاع نظرًا لدور تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف التأهب للكوارث.

وإننا لنتطلع إىل العمل معكم جللب فوائد النفاذ إىل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للجميع.

توصيل العامل

دكتور محدون إ. توريه
األمني العام

لالحتاد الدويل لالتصاالت
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تكمن القوة العظمى لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف قدرا على التمكني من إجناز نتائج 
مبتكرة، بل مثرية للدهشة أحيانًا. وقد شاهدنا على 
مّر التاريخ كيف استطاعت املجتمعات اإلنسانية أن 
تتكّيف مع املستجدات وقدرا على االزدهار عندما 

تتوفر الظروف املالئمة. وَيصُدق هذا باألحرى يف 
هذا العصر الذي يشهد تطورًا سريعًا لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت. ولنتخّيل كم سيزداد املجتمع 
غًىن لو ُمنحت لكل فرد فرصة حتديد معامل مستقبله!

لنستمد الشجاعة من التقدم اُملحرز منذ حتديد 
األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام 2000 ومن أهداف 

توصيلية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت 
وضعتها القمة العاملية ملجتمع املعلومات يف عامي 

2003 و2005. وُتعّد إتاحة الظروف املالئمة 

أمرًا أساسيًا لتحقيق هذه األهداف على أكمل 
وجه. وينبغي أن منضي ُقدمًا من أجل تطوير 

الُبىن التحتية وال سيما اتصاالت النطاق العريض 
وتوفري تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وخدماا. ومن شأن تعزيز بناء الُقُدرات البشرية 
ويئة بيئة تنظيمية متكينّية ومتينة وثابتة أن يضمن 

تطورًا تكنولوجيًا مستدامًا. ومن بني أكثر البلدان 
استفادًة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أقل 
البلدان منوًا (LDC)، والدول اجلزرية الصغرية النامية 

(SIDS)، والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان 

ذات االقتصادات الناشئة واليت تستحق مجيعها أن 
ُتوىل عناية خاصة. كما أرى أن اتصاالت الطوارئ 

وقضايا املساواة بني اجلنسني ينبغي أن تكون جماالت 
ذات أولوية يف إطار عملنا.

ونظرًا لثقل املهمة اليت نضطلع ا، يتوقف النجاح 
على العمل بشكل وثيق مع أعضاء القطاع وتعبئة 

املوارد من خالل الشراكات بني القطاعني العام 
واخلاص.

وبصفيت مديرًا ملكتب تنمية االتصاالت (BDT)، لدّي 
رغبة صادقة يف أن ينضم إلينا كل شركائنا املحتملني 

لتحقيق هذه الرؤية وتنفيذ أهدافنا املشتركة املتمثلة 
يف توصيل العامل.

مرحبًا بكم
يف قطاع تنمية االتصاالت

براهيما سانو
مدير

 مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد

املستقبل يبدأ اليوم
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إن مكتب تنمية االتصاالت، وهو الفرع املسؤول عن 
التنمية يف االحتاد الدويل لالتصاالت، مكلف بتعزيز 
التعاون والتضامن الدوليني يف أداء املساعدة التقنية، 

ودعم التنفيذ التدرجيي للبنية التحتية لالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماا يف 

البلدان النامية وحتديثها.

وقد دعت القمة العاملية ملجتمع املعلومات االحتاد 
الدويل لالتصاالت إىل االضطالع بدور رئيسي يف 

بناء جمتمع معلومات عاملي يتقاسم فيه اجلميع فوائد 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.

وحتقيقًا هلذه الغاية، يروج مكتب تنمية االتصاالت 
إلقامة بيئة متكينية مؤاتية لالستثمار والتنمية 

واستخدام البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتطبيقاا. ويقوم املكتب، يف ظل 
التعاون بصفة خاصة مع أصحاب املصلحة من 

القطاعني العام واخلاص، مبا يلي:

اختصاصاتنا

مساعدة الدول األعضاء يف وضع وتنفيذ أطر قانونية وتنظيمية مالئمة وتتسم بالشفافية لتعزز النفاذ إىل • 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت،

تزويد املجتمع العاملي بتحليالت تتسم باحلجية آلخر االجتاهات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، • 
وللبيانات القابلة للمقارنة يف هذا املجال يف مجيع أحناء العامل،

تسهيل النفاذ إىل موارد اإلنترنت واستعماهلا،• 
العمل على بناء الثقة واألمان يف استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت،• 
بناء القدرات البشرية يف مجيع املجاالت املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،• 
تقدمي مساعدة مكثفة إىل أقل البلدان منوًا والبلدان ذات االحتياجات اخلاصة،• 
مساعدة الدول األعضاء يف التأهب للكوارث واإلغاثة، وتزويدها بالدعم التقين والسياسايت والتنظيمي • 

والقانوين يف جمال االتصاالت يف حاالت الطوارئ،
تقدمي الدعم يف جمال التكيف مع تغري املناخ، واحلد من النفايات اإللكترونية، والتخلص من النفايات • 

اإللكترونية،
تنفيذ مشاريع تعزز الشمول الرقمي عن طريق الترويج للنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت • 

والتمكني من نفاذ الفئات املحرومة واملناطق الريفية والنائية إليها،
توفري منتدى عاملي ملناقشة أولويات التنمية واستراتيجياا والعتماد خطط عمل يسترشد ا العمل اإلمنائي • 

يف مجيع أحناء العامل.

ويقدم مكتب تنمية االتصاالت الدعم، من خالل براجمه ومشاريعه وأنشطته املتعددة املسارات، للجهود اليت 
يبذهلا أعضاؤنا لسد الفجوة الرقمية وتقدمي فوائد جمتمع املعلومات للجميع.
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األعضاء

البوابة اإللكترونية ألعضاء قطاع تنمية االتصاالت

لقطاع تنمية االتصاالت أكثر من 300 عضوًا من 
أعضاء القطاع من مجيع أرجاء العامل، يتألفون من 

واضعي السياسات وهيئات تنظيم االتصاالت، 
ومشغلي الشبكات، ومزودي اخلدمات، ومصانع 

املعدات، ومطوري األجهزة والربجميات، ومنظمات 
التنمية اإلقليمية والدولية، ومعاهد البحوث والتدريب، 

ومؤسسات التمويل.

دف هذه البوابة إىل عرض معلومات عن أعضاء 
قطاع تنمية االتصاالت، وتعزيز التواصل بينهم وبني 
املكتب. وتزودهم هذه البوابة بوسائل ال تقدَّر بثمن 

لتحسني إمكانية رؤيتهم واالستفادة من فرص الربط 
الشبكي دون أدىن تكلفة.

يهيئ قطاع تنمية 

االتصاالت باالحتاد 

فرصًا ممتازة للربط 

الشبكي مع واضعي 

السياسات، وهيئات تنظيم 

االتصاالت، والشركاء 

املحتملني من قطاع 

الصناعة، كما أنه يتابع 

فرص التعاون اجلديدة

www.itu.int/ITU-D/membership/index.html :ملزيد من املعلومات، يرجي زيارة

كم تكلف العضوية يف قطاع تنمية االتصاالت؟
ألعضاء قطاعات االحتاد أن خيتاروا مسامهتهم السنوية يف العضوية مبا يتراوح 

بني حد أقصى قدره 000 63  فرنك سويسري وحد أدىن قدره:
      950 7 فرنكًا سويسريًا

      975 3 فرنكًا سويسريًا (للكيانات القائمة يف البلدان النامية فقط)



    www.itu.int     8 

تؤدي البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت دورًا أساسيًا يف حتقيق أهداف القمة 

العاملية ملجتمع املعلومات يف جمايل التنمية والتوصيلية.

ويساعد مكتب تنمية االتصاالت األعضاء يف حتقيق 
االستخدام األمثل للتكنولوجيات املناسبة اجلديدة 

لتطوير البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت. 
وتغطي أعماله ما يلي:

البنية التحتية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

يلتزم قطاع تنمية 

االتصاالت التزامًا راسخًا 

بتعزيز البىن التحتية 

لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وخدماا، 

تدعمه يف ذلك شبكات 

رئيسية وطنية قوية، 

ينبغي أن تكون متاحة 

عامليًا جلميع املواطنني من 

أجل تنمية االقتصادات 

وجمتمعات املعلومات 

املوصولة شبكيًا

www.itu.int/ITU-D/tech/index.html :ملزيد من املعلومات، يرجي زيارة

نشر النطاق العريض،• 
االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية،• 
تقييم احلركة والطلب،• 
إدارة الطيف واملراقبة الراديوية،• 
التوصيل البيين، وقابلية التشغيل البيين، وإدارة الشبكات، واألمن، وجودة معايري اخلدمة للشبكات السلكية • 

والالسلكية،
االتصاالت املتنقلة،• 
شبكات اجليل التايل،• 
االتصاالت الريفية والساتلية.• 

تعزيز تنمية البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

 www.itu.int/ITU-D/cyb/app/index.html :ملزيد من املعلومات، يرجي زيارة

يسهل مكتب تنمية  

االتصاالت تطوير 

تطبيقات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت 

واستعماهلا لدعم التنمية  

املستدامة يف ميادين اإلدارة 

احلكومية، واألعمال، 

والتعليم والتدريب، 

والصحة، والعمالة، 

والبيئة، والزراعة، والعلوم، 

يف إطار االستراتيجيات 

اإللكترونية الوطنية

 

يئ تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت فرصة أمام 
البلدان النامية لتيسري التجارة والتنمية االقتصادية بوجه 

عام، وكذلك تنمية مشاريع األعمال وإنشاء الوظائف، 
وخباصة للسكان الفقراء واملهمشني، مبن فيهم النساء 

والسكان األصليون واألشخاص ذوو اإلعاقة. كما أن 

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حمفز مهم 
من جانب الطلب، ميكنه التشجيع على اعتماد خدمات 

النطاق العريض. ويساعد مكتب تنمية االتصاالت 
البلدان النامية على ما يلي:

التطبيقات اإللكترونية
يف جمال التنمية االجتماعية – االقتصادية

استحداث أطر وطنية للتخطيط االستراتيجي وما يتصل ا من جمموعات أدوات لتطبيقات تكنولوجيا • 
املعلومات واالتصاالت وخدماا،

الترويج إلقامة شبكة من التطبيقات املتنقلة عرب امليادين لتحسني أداء اخلدمات ذات القيمة املضافة بواسطة • 
االتصاالت املتنقلة، مثل الصحة املتنقلة والصرافة املتنقلة،

تيسري النفاذ إىل اخلدمات احلكومية املستندة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،• 
حتسني التعليم والرعاية الصحية،• 
حتسني النفاذ إىل التعليم رفيع املستوى وإدارة البيئة (مبا يف ذلك آثار تغري املناخ)،• 
تطوير وتنفيذ عملية نشر تطبيقات وخدمات تكنولوجيا املعلومات الواسعة النطاق، وذلك بالتعاون مع • 

أصحاب املصلحة ذوي الصلة.
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يعتمد جمتمع املعلومات املستدام الذي يكفل نفاذًا يف 
املتناول وشامًال لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 

والذي ينشئ كذلك حوافز استثمارية ويبقي عليها 
من أجل مجيع املشاركني يف السوق، على إقامة 

بيئة متكينية واملحافظة عليها. ويساعد قطاع تنمية 
االتصاالت الدول األعضاء يف إجياد بيئة متكينية، 

مبا يف ذلك وضع سياسات وخطط وطنية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وتنفيذها، وإنشاء أطر قانونية 

وتنظيمية وتكييفها، والترويج لالستثمار عن طريق 
آليات مالية فعالة يف قطاع االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

البيئـة التمكينية

 www.itu.int/treg - www.itu.int/ITU-D/finance/  :ملزيد من املعلومات، يرجي زيارة

يساعد مكتب تنمية 

االتصاالت الدول األعضاء 

وسلطات التنظيم الوطنية 

على إجياد بيئة متكينية تعزز 

إطارًا قانونيًا وتنظيميًا 

يتسم بالشفافية، من أجل 

تنشيط االستثمار وتعزيز 

النفاذ الشامل والواسع 

االنتشار بتكلفة ميسرة إىل 

تكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت

تصميم أطر سياساتية وتنظيمية سليمة
لالقتصاد الرقمي

يشكل منشور االجتاهات يف إصالح االتصاالت الذي يصدر سنويًا جزءًا رئيسيًا من جهودنا الرامية إىل • 
استكشاف وتعظيم معرفة واضعي السياسات وهيئات تنظيم االتصاالت يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وخربام،
تشكل الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت اليت تعَقد سنويًا منتدى فريدًا هليئات التنظيم وواضعي السياسات • 

جيتمعون فيه ويتبادلون اآلراء واخلربات،
توفر جمموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهي مبادرة مشتركة بني االحتاد الدويل • 

لالتصاالت وبرنامج املعلومات والتنمية، موردًا على اإلنترنت مصممًا لتناول التحديات التنظيمية املعقدة 
الناشئة عن صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السريعة التطور،

يوفر الربنامج العاملي لتبادل املعلومات بني هيئات التنظيم منتدى فريدًا على اإلنترنت حمميًا بكلمة سر • 
تتبادل فيه هيئات التنظيم وواضعو السياسات املعلومات ويتقامسون اخلربات وأفضل املمارسات،

تشكل بوابة نافذة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على اخلط (ICT Eye) هيئة مركزية فريدة متعددة • 
اخلدمات جلمع البيانات املتعلقة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونشرها، حيث متنح نفاذًا آلخر 

االجتاهات يف سياسات التنظيم وحتديد التعريفات، فضًال عن تنمية قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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مع االعتراف املتزايد بتكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت كمحرك للتنمية االجتماعية والنمو 
االقتصادي، توجد حاجة إىل إحصاءات موثوقة 

وشاملة وقابلة للمقارنة من أجل دعم القرارات اليت 

تتخذها احلكومات والصناعات. وحيظى االحتاد 
باالعتراف يف مجيع أحناء العامل بأنه املصدر الرئيسي 

للبيانات واإلحصاءات القابلة للمقارنة دوليًا يف جمال 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

اإلحصاءات املتعلقة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

www.itu.int/ict :ملزيد من املعلومات، يرجي زيارة

يضطلع مكتب تنمية 

االتصاالت بدور رئيسي 

يف حتسني مدى توافر 

البيانات القابلة للمقارنة يف 

جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، ويف حتليل 

آخر التطورات والتطورات 

القطاعية يف هذا امليدان، 

مما ميّكن واضعي 

السياسات وقادة قطاع 

األعمال من اختاذ قرارات 

مستنرية واستراتيجية

قياس جمتمع املعلومات

يضم مكتب تنمية االتصاالت أكثر من 100 مؤشر إحصائي من أكثر من 200 اقتصاد من أحناء متفرقة من العامل. • 
وجيري حفظ هذه البيانات يف قاعدة بيانات مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل اليت 

تتضمن سالسل زمنية ترجع إىل عام 1960. وجيري توزيع البيانات عن طريق بوابة نافذة تكنولوجيا املعلومات 
 ،(CD-ROM) واملنشورات املطبوعة (مثل احلولية اإلحصائية)، واألقراص املدجمة ،(ICT Eye) و االتصاالت

والتحميل اإللكتروين،
تتضمن التقارير الرئيسية تقرير قياس جمتمع املعلومات، وتقرير تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ • 

اللذين يتضمنان آخر االجتاهات العاملية واإلقليمية يف هذا املجال، ويقيسان حجم الفجوة الرقمية بواسطة أدوات 
مثل الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

جيري وضع معايري ومنهجيات دولية بشأن إحصاءات تكنولوجيا املعلومات بالتعاون الوثيق مع املنظمات اإلقليمية • 
والدولية األخرى مبا فيها األمم املتحدة، واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، ومنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي، والشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية. ويساهم مكتب 
تنمية االتصاالت مسامهة نشطة يف مراقبة األهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها دوليًا، مثل األهداف اإلمنائية 

لأللفية، واألهداف املتفق عليها يف أثناء القمة العاملية ملجتمع املعلومات،
يقدم مكتب تنمية االتصاالت املساعدة يف جمال بناء القدرات واملساعدة التقنية إىل الدول األعضاء يف جمال• 

 قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق الدورات التدريبية واألدلة التطبيقية
واالجتماع  العاملي ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو

 املنتدى الرئيسي ملناقشة إحصاءات جمتمع املعلومات على الصعيد العاملي.
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املسائل املتصلة باإلنترنت

أصبح النفاذ إىل اإلنترنت ومواردها من االحتياجات 
األساسية للجميع، ومن اخلطر أن تظل البلدان النامية 

يف مؤخرة الركب نتيجة لالفتقار إىل املوارد املالية 
والقدرات البشرية.

ويقوم مكتب تنمية االتصاالت، من خالل براجمه 
وأنشطته املختلفة، بتسهيل تطوير السياسات 

واملشاريع العامة الدولية اليت دف إىل مساعدة 
الدول األعضاء على االستفادة املثلى من موارد 

اإلنترنت، مثل الشبكات القائمة على بروتوكول 

اإلنترنت، مبا يف ذلك اإلصدار السادس من 
بروتوكول اإلنترنت (IPv6) وأمساء ميادين املستوى 

األعلى.

واالستعمال اجليد هلذه املوارد الرئيسية اليت ميكنها 
أن تساهم بشكل كبري يف تعزيز التنمية االجتماعية 

واالقتصادية، من شأنه أن يتيح للبلدان استغالل 
اإلمكانات اليت يوفرها اإلنترنت على الصعيدين 

الوطين والدويل.

www.itu.int/ITU-D/cyb/ip/index.html :ملزيد من املعلومات، يرجي زيارة

ينظر مكتب تنمية 

االتصاالت إىل مسائل 

السياسة العامة الدولية 

املتعلقة باإلنترنت على 

أا قضية هامة بالنسبة 

لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت من أجل 

التنمية وهو يوفر خربته 

الواسعة يف بناء القدرات 

والتعاون التقين على 

الصعيد العاملي

تسهيل النفاذ إىل موارد اإلنترنت واستعماهلا



ويرى قطاع تنمية 

االتصاالت أن تعزيز 

األمن السيرباين وتوطيد 

التعاون والتنسيق 

الدوليني يف هذا املجال 

من األولويات الرئيسية، 

وإنه ملتزم التزامًا قويًا، 

جنبًا إىل جنب، مع 

الشركاء املعنيني عرب 

العامل بتحقيق األمن 

السيرباين العاملي.
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مع التوسع غري املسبوق يف استعمال اإلنترنت 
وتزايد اخلدمات والتطبيقات القائمة على تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، أضحى األمن السيرباين 
هاجسًا رئيسيًا للحكومات وكذلك أصحاب املصلحة 

من مستعملي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
ويتعّرض املستعملون بشكل متزايد لتهديدات غري 

متوقعة مثل سرقة اهلوية واجلرائم السيربانية والرسائل 
االقتحامية والربجميات اخلبيثة واملمارسات املشبوهة 

على اخلط واستغالل األطفال واملجموعات األخرى 
املعرضة للخطر وإحلاق الضرر م.

ويدعم مكتب تنمية االتصاالت األعضاء، خاصة 
البلدان النامية، من أجل حتقيق األمن السيرباين من 

خالل ج شامل يأخذ بعني االعتبار مبادئ التعاون 
الدويل واالحتياجات الوطنية واإلقليمية يف إطار برنامج 

األمن السيرباين العاملي (GCA) لالحتاد.

ويساعد مكتب تنمية االتصاالت الدول األعضاء يف 
وضع استراتيجيات األمن السيرباين الوطنية واإلقليمية، 

باعتبارها خطوة ضرورية من أجل بناء القدرات 
الوطنية ملواجهة التهديدات السيربانية، ويشمل ذلك:

األمن السيرباين

www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity :ملزيد من املعلومات، يرجي زيارة

بناء الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

دعم اجلهود الوطنية واإلقليمية للدول األعضاء لبناء القدرات من أجل توفري احلماية من التهديدات/ اجلرائم • 
السيربانية،

تسهيل توفري إمكانات وخدمات األمن السيرباين لدى الدول األعضاء من خالل إقامة شراكة استراتيجية • 
 ،(IMPACT)مع الشراكة الدولية متعددة األطراف ملكافحة اإلرهاب السيرباين

إقامة هياكل تنظيمية مثل أفرقة االستجابة للحوادث احلاسوبية (CIRT) لتحديد التهديدات السيربانية وإدارا • 
والتعامل معها ووضع آليات للتعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل،

املسامهة يف تنفيذ مبادرة االحتاد حلماية األطفال على اخلط بتعاون ودعم من األعضاء باعتبارهم شركاء/ • 
مسامهني نشطني.



    www.itu.int     14 

يتعّين على صانعي القرارات التأكد من أّال تتحّول 
الفجوة الرقمية، اليت ال تزال هاجسًا رئيسيًا، إىل 

فجوة معرفية كذلك.

ويغطي التدريب والتعليم املقّدمان من االحتاد 
الدويل لالتصاالت وشركائه نطاقًا واسعًا جدًا 
من املوضوعات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت - بدءًا من تدريب صانعي السياسات 
احلكومية واملنظمني ومرورًا باملناهج املهنية اليت ترّكز 

على األعمال التجارية من أجل كبار املسؤولني 
التنفيذيني واملدراء يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ووصوًال إىل الربامج املتخصصة من أجل 
املوظفني التقنيني والتشغيليني.

وتقوم مبادرة أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت 
بتنسيق اجلهود املتنوعة لقطاع تنمية االتصاالت يف 

جمال التعليم والتدريب واملعلومات من أجل وضع 
ج متسق ومبسط لبناء القدرات ولضمان التقييم 
الكامل للموارد املقدمة للمستعملني النهائيني من 

حيث جودا وأمهيتها. وهي تشمل بوابة على الويب 
تتيح نقطة نفاذ وحيدة إىل مجيع األنشطة التدريبية 

لالحتاد، سواء املقدم منها وجهًا لوجه أو من خالل 
التعّلم اإللكتروين القائم على وجود معلم مع املسايرة 

من جانب املتلقي ذاتيًا. 

ويدعم مبادرة أكادميية االحتاد عدد من شركاء 
التدريب على خط املواجهة، مبا يف ذلك مراكز 

متّيز االحتاد ومراكز التدريب عرب اإلنترنت - مجيع 
األطراف الفاعلة الرئيسية اليت تقدم التعليم والتدريب 

واملعلومات يف املناطق.

بناء القدرات

http://www.itu.int/ITU-D/HCB :ملزيد من املعلومات، يرجي زيارة

إثراء العقول

يلعب قطاع تنمية 

االتصاالت دورًا حموريًا 

يف توفري املساعدة يف 

بناء القدرات البشرية 

واملؤسسية اليت حتّسن من 

املهارات دعمًا لتنمية 

تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت واستعماهلا، 

مع االستفادة من أكثر 

األساليب والوسائل حداثة 

للتوصيل واليت من شأا 

حتسني استعمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت



www.itu.int/ITU-D/ldc/index.phtml :ملزيد من املعلومات، يرجي زيارة
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تواجه أقل البلدان منوًا (LDC) والدول اجلزرية 
الصغرية النامية (SIDS) والبلدان النامية غري الساحلية 
(LLDCS) حتديات خاصة بالنسبة للتنمية وحتتاج إىل 

مساعدات مركزة من املجتمع الدويل يدفع ا إىل 
االندماج يف االقتصاد العاملي وتسّرع من وتريا إزاء 

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

ويقدم مكتب تنمية االتصاالت مساعدات مركزة 
ألقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية 
والبلدان النامية غري الساحلية ملساعدا يف التنمية 

العامة لقطاع االتصاالت لديها. وتقّدم املساعدات 
ملجموعة صغرية من هذه البلدان كل سنتني، فيما 

تتلقى بقية هذه البلدان مساعدات خمصصة.

 (LDC) دمج أقل البلدان منوًا
والبلدان ذات االحتياجات 
اخلاصة يف االقتصاد العاملي

يلتزم قطاع تنمية 

االتصاالت بدمج أقل 

البلدان منوًا والبلدان 

ذات االحتياجات 

اخلاصة يف االقتصاد 

العاملي من خالل تقدمي 

مساعدات موجهة 

ومرّكزة وتتسم باجلودة 

يف الوقت املناسب يف 

مجيع املجاالت املتعلقة 

بتنمية تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت

ويف اية فترة السنتني، يتم اختيار جمموعة أخرى من هذه البلدان لالستفادة من هذه املساعدات املركزة. 
وتشمل جماالت األولوية:

إدخال تكنولوجيات جديدة،• 
تنمية االتصاالت يف املناطق الريفية،• 
إصالح القطاع،• 
األمن السيرباين واالستراتيجيات اإللكترونية،• 
تنمية القدرات البشرية،• 
اتصاالت الطوارئ والتكّيف مع تغّير املناخ،• 
املساعدة يف إعادة بناء البنية التحتية لالتصاالت عقب الكوارث الطبيعية واحلروب.• 
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اتصاالت الطوارئ يقدم مكتب تنمية 

االتصاالت املساعدة التقنية 

والسياساتية والقانونية 

والتنظيمية إىل البلدان من 

خالل استعمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف 

محاية األرواح قبل وقوع 

الكوارث وخالهلا وبعدها

تلعب اتصاالت الطوارئ دورًا حامسًا قبل وقوع الكوارث وخالهلا وبعدها.

ويقدم مكتب تنمية االتصاالت املساعدة إىل الدول األعضاء يف جماالت:

مراقبة الكوارث واكتشافها والتنبؤ ا،• 
وضع اخلطط الوطنية التصاالت الطوارئ،• 
وضع إجراءات تشغيل قياسية،• 
تصميم وتنفيذ أنظمة اإلنذار املبكر ألغراض التنبيه،• 
وضع خطط الستمرار األعمال واالستعادة بعد الكوارث،• 
إقامة أنظمة للطب عن ُبعد لتوفري الرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ من خالل مواد فيديوية تفاعلية،• 
استعمال أنظمة املعلومات اجلغرافية لرسم خرائط عالية الدقة،• 
نشر أنظمة اتصاالت ال سلكية عقب وقوع الكوارث مباشرة،• 
إعادة تأهيل شبكات االتصاالت حال تضّررها أو تدمريها.• 

عندما تضرب كارثة بلدًا ما، يكون مكتب تنمية االتصاالت على ُأهبة االستعداد لتقدمي املساعدة الفورية من 
خالل نشر خليط من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دون حتميل البلد املستفيد أي نفقات.

محاية األرواح

www.itu.int/itu-d/emergencytelecoms :ملزيد من املعلومات، يرجي زيارة



يساهم مكتب تنمية 

االتصاالت يف اجلهود 

العاملية الرامية إىل 

مساعدة البلدان يف 

التكّيف مع تغّير املناخ 

والتخفيف من آثاره 

ويف محاية البيئة من 

خالل التعامل مع 

النفايات اإللكترونية 

والتخلص منها بصورة 

مالئمة
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يعترب تغّير املناخ واحدًا من التحديات الكربى يف 
زمننا هذا وهو ميتلك مفاتيح التنمية االجتماعية 

االقتصادية املستدامة للبلدان.

تغّير املناخ والبيئـة

www.itu.int/itu-d/climatechange :ملزيد من املعلومات، يرجي زيارة

ويساعد مكتب تنمية االتصاالت البلدان يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل:

مراقبة تغّير املناخ والتخفيف من حّدته والتكّيف معه،• 
وضع أُطر للتكّيف أو خطط وطنية للتكيف مع املناخ،• 
تعبئة املوارد يف إطار اجلهود العاملية اجلارية لصندوق تغّير املناخ،• 
تصميم أدوات وقواعد بيانات ملواجهة حتديات النفايات اإللكترونية. ويتمثل اهلدف يف احلد من النفايات • 

اإللكترونية من خالل التوظيف الذكي وإعادة استعمال املعّدات اإللكترونية الصاحلة وإعادة تدوير 
املكّونات اليت يتعّذر إصالحها،

مساعدة البلدان يف وضع وتنفيذ صكوك قانونية وتنظيمية يف جمال تغّير املناخ اإللكتروين وإدارة النفايات • 
اإللكترونية.
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يتمّتع مكتب تنمية االتصاالت بسنوات طويلة من 
اخلربة يف جمال تنفيذ املشاريع الصغرية والكبرية يف 

جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتغطي هذه 
املشاريع جماالت تنمية البنية التحتية لالتصاالت وبناء 
القدرات والسياسات والتنظيم واخلدمات اإللكترونية 

واتصاالت الطوارئ وما إىل ذلك.

وميتلك مكتب تنمية االتصاالت خربات داخلية يف 
وضع املشاريع ذات الصلة وإقامة شراكات مبتكرة 

من أجل التعبئة الفعالة للموارد وتنفيذ املشاريع 
ومراقبتها وتقييمها. ومع وجود شبكة من اخلرباء 
املكّرسني يف مجيع أحناء العامل، فإن مكتب تنمية 

االتصاالت مهّيأ بدرجة عالية لتوفري تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت من أجل مشاريع التنمية على 

املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية للمساعدة يف 
سد الفجوة الرقمية.

وتشمل احلافظة احلالية ملكتب تنمية االتصاالت 
مبادرات إقليمية صادق عليها املؤمتر العاملي لتنمية 

االتصاالت ومبادرات أخرى واسعة النطاق.

ويرّحب مكتب تنمية االتصاالت بأي فرصة للعمل 
مع مجيع اجلهات املعنية سعيًا وراء نشر مشاريع 

مستدامة.

إدارة املشاريع أطلق مكتب تنمية 

االتصاالت،

 خالل الفترة 

  2010-2007

حنو 70 مشروعًا 

جديدًا تقدر 

قيمتها بأكثر من 

40 مليون دوالر 

أمريكي

تلبية احتياجات البلدان

www.itu.int/ITU-D/projects/index.html :ملزيد من املعلومات، يرجي زيارة



19     www.itu.int  

يعترب املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، الذي ُيعقد كل 
أربع سنوات، منربًا رفيع املستوى للدول األعضاء 
لوضع األولويات واالستراتيجيات وخطط العمل 
املوّجهة لعمل قطاع تنمية االتصاالت خالل فترة 

السنوات األربع التالية. وُتعقد قبل كل مؤمتر عاملي 
لتنمية االتصاالت اجتماعات حتضريية يف كل منطقة 
من مناطق قطاع تنمية االتصاالت. وقد ُعقد املؤمتر 

العاملي األخري لتنمية االتصاالت يف حيدر آباد باهلند 
يف 2010 ووضع خطة عمل حيدر آباد.

 (TDAG) ويقوم الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت
يف الفترات بني املؤمترات العاملية بإسداء املشورة ملدير 
مكتب تنمية االتصاالت خبصوص تنفيذ خطة العمل.

توفري منرب عاملي 
من أجل قضايا تنمية

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت
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ميثل قطاع تنمية 

االتصاالت واحدًا 

من أهم املنابر العاملية 

بشأن تنمية تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت 

اليت تساهم يف حتقيق 

أهداف القمة العاملية 

ملجتمع املعلومات وحتقيق 

جمتمع املعلومات نفسه

www.itu.int/ITU-D/index.aspx :ملزيد من املعلومات، يرجي زيارة

تعاجل جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت مهامًا 
ذات توجهات حمددة بالنسبة ملسائل االتصاالت ذات 
األولوية للبلدان النامية، مع أخذ خطة االحتاد وأهدافه 
االستراتيجية للفترة 2012-2015 يف احلسبان، وتقوم 

بإعداد النواتج يف صورة تقارير ومبادئ توجيهية 
و/أو توصيات من أجل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

وتبحث كل جلنة دراسات يف مجيع اجلوانب املتعلقة 
باملسألة وتربط أعماهلا بالربامج املختلفة لقطاع تنمية 

االتصاالت من أجل بناء التآزر الذي يفيد األعضاء 
من منظور األنشطة واملوارد واخلربات.

جلان الدراسات

ويضم قطاع تنمية االتصاالت جلنيت دراسات، توفر حمفًال حمايدًا للحكومات والصناعة من أجل معاجلة القضايا 
ذات األولوية بالنسبة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:

تتناول جلنة الدراسات 1 املسائل املتعلقة بالبيئة التمكينية واألمن السيرباين وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات • 
واالتصاالت واملسائل املتصلة باإلنترنت،

فيما تتناول جلنة الدراسات 2 املسائل املتعلقة بالبنية التحتية للمعلومات واالتصاالت وتطوير التكنولوجيا • 
واتصاالت الطوارئ والتكّيف مع تغّير املناخ.



21     www.itu.int      

يعترب االحتاد الدويل لالتصاالت مبا يضمه من أعضاء 
على الصعيد العاملي من احلكومات والصناعة واملنظمات 
الدولية واإلقليمية واملؤسسات األكادميية واملالية، عامًال 

حمفزًا إلقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص 
املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

ويشترك مكتب تنمية االتصاالت مع الصناعة إىل 
جانب احلكومات والشركاء اآلخرين يف تنفيذ املشاريع 
اهلامة. وقد أفرزت هذه الشراكات بني القطاعني العام 
واخلاص حلوًال مبتكرة تربهن على أن التكنولوجيات 

اجلديدة ومناذج األعمال اجليدة وخربات القطاع اخلاص 

فضًال عن القدرات املالية، ميكنها أن تقدم مجيعها 
إسهامًا رئيسيًا جتاه حتقيق أهداف التنمية العاملية.

وينظم مكتب تنمية االتصاالت كل عام أيضًا املنتدى 
العاملي لقادة الصناعة إىل جانب الندوة العاملية ملنظمي 
االتصاالت من أجل توفري منرب حمايد ألعضاء قطاع 
تنمية االتصاالت لتبادل اآلراء مع صانعي السياسات 
وهيئات تنظيم االتصاالت بشأن القضايا الرئيسية اليت 

يواجهها قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
ميثل قطاع تنمية االتصاالت واحدًا من أهم املنابر 

العاملية بشأن تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
اليت تساهم يف حتقيق أهداف القمة العاملية ملجتمع 

املعلومات وحتقيق جمتمع املعلومات نفسه.

إقامة الشراكات
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تشجيع االبتكار
نؤمن إميانًا راسخًا بأمهية تشجيع ثقافة االبتكار داخل قطاع تنمية االتصاالت. إن 

وضع أنشطة مكتب تنمية االتصاالت حتت املجهر باستمرار من حيث كيفية ابتكار 
منتجاتنا وخدماتنا، يقودنا إىل النظر بشكل دقيق إىل وضعيتنا التنافسية بني وكاالت 

تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحيّفزنا على مواصلة خلق فرص جديدة للرقي 
بأنشطتنا.

لقد أدرك العامل األمهية املتزايدة لالبتكار. وُيعّد االبتكار عامًال أساسيًا إذا ما أرادت 
البلدان والشركات أن تنتعش من الركود االقتصادي العاملي وتزدهر ضمن اقتصاد 

عامل اليوم الذي يّتسم بتنافسية شديدة وترابط عاملي. وُيعّد االبتكار حمركًا قويًا للتنمية 
وملواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية.

إننا نؤمن بأمهية االبتكار ألننا متحمسون ملواجهة التحديات األكثر أمهية ألعضاء 
قطاع التنمية وللعامل بوجه عام. وميكن أن تكون اخلدمات املبتكرة واملدعومة بالنطاق 

العريض من قبيل إجراء عمليات الدفع باستخدام االتصاالت املتنقلة والصحة املتنقلة 
والتعليم املتنقل، مبثابة خدمات ”تغري حياة“ األفراد واجلماعات واملجتمعات بوجه 

عام. إننا نعترب أن النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من شأنه متكني مئات 
املاليني من الناس يف البلدان النامية من حتسني رفاههم االجتماعي واالقتصادي بشكل 

مباشر.

لذا ال تكمن مهمتنا يف تيسري التوصيلية ملجرد االتصال. باألحرى، نرغب يف رؤية 
استخدامات مبتكرة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعمل على حتسني حياة الناس 
حنو األفضل. هلذا السبب نعمل، بالتعاون مع شركائنا يف القطاعني العام واخلاص، من 

أجل تعزيز أمهية دور االبتكار ضمن أنشطة التنمية الوطنية.
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إفريقيا

األمريكتان

 إثيوبيا
املكتب اإلقليمي لالحتاد

P.O. Box 60 005
Gambia Rd. Leghar ETC Bldg 3rd Floor 

Addis Ababa - Ethiopia
E-mail: itu-addis@itu.int

Tel.:   (+251 11) 551 49 77
Tel.:   (+251 11) 551 48 55
Tel.:   (+251 11) 551 83 28
Fax.   (+251 11) 551 72 99

 الربازيل
املكتب اإلقليمي لالحتاد

SAUS Quadra 06 Bloco “E”
11 andar – Ala Sul 

Ed. Luis Eduardo Magalhães (AnaTel.) - 
CEP 70070-940

Brasilia – DF
E-mail: itubrasilia@itu.int
Tel.:   (+55 61) 2312 2730
Tel.:   (+55 61) 2312 2733
Tel.:   (+55 61) 2312 2735
Tel.:   (+55 61) 2312 2736 
Fax.   (+55 61) 2312 2738

مصر
املكتب اإلقليمي لالحتاد

c/o National Telecommunications 
Institute Bldg (B 147)  
Smart Village - Km 28

Cairo -Alexandria Desert Road
6th October Governorate - Egypt

E-mail: itucairo@itu.int
Tel.:    (+202) 35 37 17 77
Fax.   (+202) 35 37 18 88

االحتاد الروسي
مكتب املنطقة لالحتاد

4, building 1 
Sergiy Radonezhsky Str.  

Moscow 105120
Russian Federation

Mailing address:
P.O. Box 25 - Moscow 105120

Russian Federation
E-mail: itumoskow@itu.int 

Tel.:   (+7 495) 926 60 70
Fax.   (+7 495) 926 60 73

 تايالند
املكتب اإلقليمي لالحتاد

3rd Floor Building 6, 
TOT Public Co., Ltd

89/2 Chaengwattana Road, Laksi  
Bangkok 10210 - Thailand

Mailing address:
P.O. Box 178, Laksi Post Office

Bangkok 10210, Thailand
E-mail: itubangkok@itu.int

Tel.:   (+66 2) 574 8565/9
Tel.:   (+66 2) 574 9326/7
Fax.       (+66 2) 574 9328

 إندونيسيا
مكتب املنطقة لالحتاد

Sapta Pesona Building, 13th floor 
JI. Medan Merdeka Barat No. 17

Jakarta 10110 - Indonesia 
E-mail: itujakarta@itu.int

Tel.:      (+62 21) 381 35 72
Tel.:      (+62 21) 380 23 22
Tel.:      (+62 21) 380 23 24
Fax.   (+62 21) 389 05 521

زميبابوي
مكتب املنطقة لالحتاد
Corner Samora Machel 

and Hampton Road
P.O. Box BE 792 

Belvedere Harare 
Zimbabwe

E-mail: itu-harare@itu.int 
Tel.:   (+263 4) 77 59 41
Tel.:   (+263 4) 77 59 39
Fax.   (+2634) 77 12 57

الكامريون
مكتب املنطقة لالحتاد

Immeuble CAMPOST, 3ème étage
Boulevard du 20 mai
Boîte postale 11017
Yaoundé - Cameroun

E-mail: itu-yaounde@itu.int 
Tel.:   (+ 237) 22 22 92 92
Tel.:   (+ 237) 22 22 92 91
Fax.   (+ 237) 22 22 92 97

بربادوس
مكتب املنطقة لالحتاد

United Nations House
Marine Gardens

Hastings - Christ Church
P.O. Box 1047

Bridgetown - Barbados
E-mail: itubridgetown@itu.int  

Tel.:   (+1 246) 431 0343/4
Fax.   (+1 246) 437 7403

شيلي
(UIT) مكتب املنطقة لالحتاد

Oficina de Representación de Area 
Merced 753, Piso 4

Casilla 50484 - Plaza de Armas
Santiago de Chile - Chile

E-mail: itusantiago@itu.int 
Tel.:   (+56 2) 632 6134/6147

Fax.   (+56 2) 632 6154

هندوراس
(UIT) مكتب املنطقة لالحتاد

Oficina de Representación de Area
Colonia Palmira, Avenida Brasil
Edificio COMTELCA/UIT 4 Piso

P.O. Box 976
Tegucigalpa - Honduras

E-mail: itutegucigalpa@itu.int   
Tel.:   (+504) 2 201 074
Fax.   (+504) 2 201 075

 السنغال
مكتب املنطقة لالحتاد

Immeuble Fayçal, 4ème Etage
19, Rue Parchappe x Amadou Assane

Ndoye 
Boîte postale 50202 Dakar RP

Dakar - Sénégal
E-mail: itu-dakar@itu.int

Tel.:   (+221) 33 849 77 20
Fax.   (+221) 33 822 80 13

كومنولث الدول املستقلةآسيا - املحيط اهلادئالدول العربية
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