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International Telecommunication Union
Place des Nations

CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Telephone: +41 22 730 51 11 
Fax: +41 22 730 65 00
E-mail : itumail@itu.int

بناء مجتمع
المعلومـات

االحتــاد
الدولــي
لالتصــاالت

لالتحاد  الرئيسية  االختصاصات  إن   
تكنولوجيا  مجاالت  في  لالتصاالت  الدولي 
على  المساعدة  أي   - واالتصاالت  المعلومات 
سد الفجوة الرقمية والتعاون الدولي واإلقليمي، 
وإدارة طيف التردد الراديوي، ووضع المعايير 
ونشر المعلومات - ذات أهمية حاسمة في بناء 

مجتمع المعلومات.

الفقرة 64 من إعالن مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
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األمم  وكاالت  من  متخصصة  وكالة  هو  االحتاد 
مجال  في  العالم  مساعدة  مهمتها  املتحدة 

االتصاالت


الحتا� كما هي مبينة � 
لدستو� �
التفاقية هي: �
��هد

 �  �
جلديد 
لتقنيا�  منافع  &يصا$   '& 
لسعي    ■


التصاال� &' -يع سكا+ 
لعا*


لتر�يج على 
لصعيد 
لد�2 لنهج ��سع /وًال � تنا�$ 
   ■

مسائل 
التصاال� نظر= ملا يتسم به 
القتصا� �
ملجتمع 

إلعالمي من عاملية، �Fلك عن طريق 
لتعا�+ مع 
ملنظما� 

حلكومية  Kغ �ملنظما

إلقليمية �
لعاملية 
ألخرM، �مع 


ملهتمة باالتصاال�

 �

أل�� من  عد�=  لديه  فإ+  بواليته،  
الحتا�  يضطلع  �لكي 
 Sيو�

لر 
لتر��  طيف   ��
�& مثل  ֲדا،   Wيقو  Xل
 
لرئيسية 
تشكل  �نشطة  �هي  لالتصاال�،  
لد�لية   Kملعاي
 ��ضع 

الحتا�   Mلد  +� كما  �غد=.   Wليو
 
التصاال�  شبكا� 
عد�= من 
ل`
مج 
لر
مية &' تعزيز منو تكنولوجيا 
ملعلوما� 
 +

لبلد� 
لناشئة   �

القتصا�  �
F  +

لبلد  � 
التصاال� �


لنامية.


الحتا� ���= حاcd � حتليل �خلق 
الجتاها� 
لرئيسية  Sيؤ�
فيتم  
التصاال� � 
ملعلوما�  تكنولوجيا  صناعة  تشكل   Xل

فهم  لتحسني  �تنقيحها  
لعا*   jاk� من  
ملعلوما�  جتميع 

خلاl من �ضع � Wلعا
 
لقطاعني  
لصناعة �متكني  مستقبل 


لنمو. lفر �

الستر
تيجيا� �
ستهد
 oئيسية: قطا� �الحتا� من خال$ ثالثة قطاعا
�تنفذ �نشطة 

التصاال�  تقييس   oقطا�  (ITU-R) 
لر
�يوية  
التصاال� 

.(ITU-D) �التصاال
(ITU-T) �قطاo تنمية 

االحتـاد
الدولـي
لالتصـاالت

من نحن؟ وماذا نفعل؟
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”نظر= أل+ �الية 
الحتا� تشمل 
لسعي &' &يصا$ منافع تكنولوجيا 

ملعلوما� �
التصاال� &' -يع سكا+ 
لعا*، فإننا نضطلع بد�� �
ئد 
 Xل
 �
sإلجنا

لفرصة 
آل+ لتقييم  vعلينا �+ نغتنم هذ�لقمة. 
� تنظيم 
حتققت � 
ملرحلة 
أل�' �توجيه �فكا�نا kو 
لتأكد من �+ 
ملرحلة 

.“Kق للتغيz فعالة �

لتالية ستكو+ ��
 Wتليكو لالتصاال�،  
لد�2  لالحتا�   Wلعا
 
ألمني  ��تسومي،  يوشيو 

.2004 ،�&فريقيا، 
لقاهر

منبر فريد للشراكة بني القطاعني العام واخلاص

فريد=  من`=  
الحتا�  يوفر   ،Kلتغ
 
لسريعة   Wليو
 بيئة   �
 Wسها& لتحقيق   lخلا
  oلقطا
 �منظما�  للحكوما� 

ملعلوما�  �تكنولوجيا  
التصاال�  قطاعي   � �قّيم  مهّم 


لسريع. Kللذين يتسما+ بالتغ

التصاال� �


لوكاال� 
ملتخصصة � 
ألمم  Wالحتا� هو �قد
�

ملتحد�. �على 
متد
� 140 سنة ظلت 
حلكوما� 

الحتا�  &طا�   �  cمع يعمال+   lخلا
  oلقطا
�
�خدماִדا  
التصاال�  شبكا�  تشغيل  لتنسيق 

لنهو� بتنمية تكنولوجيا� 
التصا$. �يتألف �

الحتا� 
ليوW من 189 ��لة عضو= �قر
بة 690 


لقطاعا� �
ملنتسبني. jمن �عضا

�يضم 
الحتا� بني �عضائه صانعي سياسا� �هيئا� تنظيمية 
حاسوبية   ���جهز  �
معد �صانعي  شبكا�  �مشغلي 
�بر�يا� �هيئا� &قليمية لوضع 
ملعايK �منظما� 
تصاال� 

�مؤسسا� متويل � �ا$ 
التصاال�.

تكنولوجيا  لتسخير  خبرته  يكرس  االحتاد 
املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

 Kتسخ 
خل`
� � �ا$ � 
لتجا��  من   �ثر� 
الحتا�  كوَّ+ 

لتنمية. فأعماله  �
تكنولوجيا 
ملعلوما� �
التصاال� ألغر
يقدمه   Sلذ
 
لدعم � 
لد�2   Mملستو
 على  ֲדا  
ملعتر� 

إلقليمية �
ملحلية جتعال+ منه �كالة فريد� لتنفيذ  �
للمبا��


ملجا$. 
�&قامة 
ملشا�يع � هذ

االحتاد ينظم القمة

عن   �
ملتحد 
ألمم   � 
ملسؤ�لة  
لوكالة  هو  
الحتا�  كا+  ملا 

التصاال�، � 
ملعلوما�  تكنولوجيا  سائر  �عن  
التصاال� 
فلم يكن من 
ملستغر� �+ �ر� من ثناياv فكر� تنظيم 
لقمة 


لعاملية ملجتمع 
ملعلوما�.
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لألمم  
لعامة  
جلمعية  �يد�  فقد 

ملند�بني  مؤمتر   �
قر  �
ملتحد

ملفوضني لالحتا� لعاW 1998 بعقد 
قمة �تمع 
ملعلوما�. �قد �ضعت 
�عاية  حتت  
لقمة  
لعامة  
جلمعية 

لعاW لألمم 
ملتحد� ��عت  
ألمني 
فيها على �على مستوM. كما  
ملشا�كة  '& jألعضا

لد�$ 

ملشا�كة بنشا� � 
لعملية  '& ��عت منظومة 
ألمم 
ملتحد


لتحضKية �� 
لقمة نفسها.


ألمني   jبأعبا 
ضطالعه  عن  فضًال  لالحتا�،   Wلعا
 
ألمني �

لرفيعة  
للجنة � للقمة  
لتنفيذية  
ألمانة  ير��  للقمة،   Wلعا

�كاال�  من  �كالة   28 تضم   Xل
 للقمة  
ملنظمة   Mملستو


.�
ألمم 
ملتحد

كما �ّكد مؤمتر 
ملند�بني 
ملفوضني لالحتا� على ��ية مسا�ة 

الحتا� مسا�ة نشطة �مفيد� � عملية 
لقمة 
لعاملية ملجتمع 

ملعلوما�. �قد �نشئ فريق عمل تابع للمجلس مع� بالقمة 

لعملية   � 
الحتا�   Wسها& ملناقشة  
ملعلوما�  ملجتمع  
لعاملية 

لتحضKية للقمة �
لد�� 
لذS ميكن �+ يؤ�يه 
الحتا� � تنفيذ 

خطة عمل 
لقمة 
لعاملية ملجتمع 
ملعلوما�.

القمة كما يراها االحتاد

يشا��  عملية  هي  
ملعلوما�:  ملجتمع  
لعاملية  
لقمة   ■

مع هد�   cمتشي 
ملصلحة  �صحا�  من  
لعديد  فيها 

الحتا� � &قامة �تمع معلوما� �كثر /وًال


لقمة 
لعاملية ملجتمع 
ملعلوما�: هي عملية ��لية لدعم   ■

�بناj تو
فق � 
آل�
j متشيc مع 
لد�� 
ملتعاظم لالحتا� 

ملناقشا� �
لتعا�+ بشأ+ مسائل سياسا�  Kتيس �


التصاال� �تكنولوجيا 
ملعلوما� �
التصاال�


لعاملية  للقمة  
ألساسية   �

ألغر  ■

 � 
ملتمثلة   - 
ملعلوما�  ملجتمع 

لرقمية 
لX تتسم  �
لتصدS للفجو
 �
إلنصا� ��ضع �طر جديد Wبعد
 jللفضا مالئمة  متكينية  بيئة  �ִדيئة 
�الية  من صميم  هي   -  �

لسي`


الحتا�.
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االحتاد يطلق مبادرة ”توصيل العالم“
تضم  �هي  
ملصلحة  �صحا�  من  
لعديد  بني  عاملي  جهد   �
ملبا��  vهذ

حلكوما� �
ملنظما� � lخلا
 oلقطا
�كثر من 20 شريكc من شركا� 

ملحلية  
ملجتمعا�  -يع  توصيل  هد�  لتحقيق  
ملد�  
ملجتمع � 
لد�لية 

.2015 Wلو$ عاz

ورشة العمل املعنية بإدارة اإلنترنت، 26-27 فبراير 2004، جنيف

االجتماع املتعلق بقياس مجتمع املعلومات، 7-9 فبراير 2005، جنيف

بناء الشراكات صوب تونس

 .�
ملتخذ  �
�

لقر �تنفيذ  متابعة  فعالية  على  
لقمة  جنا�  يتوقف 
�متشيc مع 
لر�� 
لعامة للقمة، سو� يشمل 
لتنفيذ -يع �صحا� 

لغاية،  vصو� هذ cنطالق

ملصلحة متعا�نني � &طا� 
لشر
كة. �
نظم 
الحتا� سلسلة من 
الجتماعا� 
ملوضوعية �� شا�� � تنظيمها 
� �تشجيع 
حلو
� بني jتتسم بالكفا Xل
من �جل �عم 
لشر
كا� 

-يع �صحا� 
ملصلحة.

 �
&عد عملية   �  Wإلسها
  � 
لعمل  لو�شة  
لشاملة  
لغاية  متثلت 

ملع�  �
j فريق عمل 
ألمم 
ملتحدs& قفه
مدخال� 
الحتا� �بلو�� مو


إلنترنت. ��
بإ�

بقيا�  
ملعنية  
لشر
كة ” مظلة  حتت  
لعاملي   oالجتما
  
هذ نظم 

لتنمية“ (مؤمتر 
ألمم  �
تكنولوجيا 
ملعلوما� �
التصاال� ألغر
 � 
لتنمية � 
لتعا�+  
أل�نكتا�)/منظمة ) 
لتنمية �  �للتجا�  �
ملتحد

ليونسكو  لالتصاال�/معهد  
لد�2  
الحتا� /Sالقتصا�
  +

مليد

للجا+ 
إلقليمية لألمم 
ملتحد�، فرقة 
لعمل 
لتابعة لألمم /jلإلحصا

ملعنية بتكنولوجيا 
ملعلوما� �
التصاال�، 
ملكتب 
إلحصائي  �
ملتحد

أل����، 
لبنك 
لد�2)، �متثل هدفه 
ألساسي � 
التفا� على قائمة 
 Xل

ألساسية لتكنولوجيا 
ملعلوما� �
التصاال�،  �
�ائية باملؤشر

ألساسي  Fلنفا
 �
يتم -عها � -يع 
لبلد
+، مبا � Fلك مؤشر
 .��

جلها� 
لتجا�ية �
ملد� �

الستعما$ من جانب 
ألسر �
ألفر�

لتقنية  �
لنامية من 
ملساعد +

حتياجا� 
لبلد oالجتما
كما ناقش 

فيما �تص بتجميع مؤشر
� تكنولوجيا 
ملعلوما� �
التصاال�.

4
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2005 مؤمتر طوكيو للشبكة في كل مكان، 16-17 مايو 

 Wهو مفهو�لشبكة � كل مكا+“، 
ينتشر حاليc مفهوW ”�تمع 
 jشي S� بني  مكا+   S� �قت ��   S� 
لربط �  &مكانية  سيتيح 
 �
لفكر vحتويل هذ '& Sتؤ� Xل
 �
��S &نسا+. �لتحديد 
خلطو
 �
قع ملمو�، 
شتركت 
حلكومة 
ليابانية �جامعة 
ألمم 
ملتحد� '&

ملوضوعي. oالجتما
 

الحتا� 
لد�2 لالتصاال� � 
ستضافة هذ�

املتعددين  املصلحة  أصحاب  بني  بالشراكات  املعني  االجتماع 

لسد الفجوة الرقمية، 23-24 يونيو 2005، سيول


ملوضوعي 
لكيفية 
لX ميكن ֲדا للحكوما�  oالجتما
 
��� هذ
 cلية �+ تعمل مع�لد

ملجتمع 
ملد� �
ملنظما� � lخلا
 oلقطا
�
جلسا�  �zثت  
لرقمية.   �
لفجو سد  على   �
ملساعد �جل  من 

ملصلحة،  �صحا�  تعد�ية  على   Wيقو 
تباo �ج   �منفصلة ضر��

سة ��� 
لناجحة،  
لشر
كا�  عن  قطرية  حالة  
سا� �� �تقدمي 
 Xل

لرقمية، �
لتكنولوجيا�  �
الستر
تيجيا� 
لX تتيح قيا� 
لفجو

لرقمية، �غF Kلك من �سائل 
لتغلب على  �تساعد � سد 
لفجو


لعقبا�.

االجتماع املوضوعي املعني باألمن السيبراني،

- 1 يوليو 2005، جنيف 28 يونيو 


ملوضوعي بالد�
سة 
لتوصيا� 
لX قدمت �  oالجتما
 
تنا�$ هذ

لقمة 
لعاملية بشأ+ خطة عمل 
ملرحلة 
أل�' للقمة 
لعاملية ملجتمع 
تكنولوجيا   W

ستخد  � 
ألمن � 
لثقة   jببنا 
ملتصلة � 
ملعلوما� 
 .�

ملعلوما� �
التصاال� �
لتر�يج لثقافة عاملية عن 
ألمن 
لسي`
بتشجيع  تتعلق  عريضة  مو
ضيع  ستة  
الجتماo حتديد= �  �نظر 
 lخلا
  oلقطا
� 
حلكوما�  بني  فيما  
لد�لية  
لتعا�نية   Kب

لتد
��صحا� 
ملصلحة 
آلخرين، �هي: تبا�$ 
ملعلوما� بشأ+ 
لُنهج 
 �

لوطنية ��فضل 
ملما�سا� �
ملبا�£ 
لتوجيهية؛ �تطوير 
لقد�
بني  
ملو
jمة � للحو
�¤؛  
الستجابة � 
لتحذير � باملر
قبة  
ملتعلقة 

لتقنية؛  Kملعاي

لُنهج 
لقانونية 
لوطنية �
لتنسيق 
لقانو� 
لد�2؛ �
 '&  �
ملساعد �تقدمي  
ملستهلكني؛ � 
لبيانا�  �¥اية  
خلصوصية �


لنامية. +

لبلد

املوضوعي  االجتماع  عنها  أسفر  التي  االستنتاجات 

 ،2004 املعني مبكافحة الرسائل االقتحامية، 7-9 يوليو 

جنيف

ملختلفة،  
لد�لية   �

ملبا�� بني   �
��s
 
الستنتاجا� �جو�  تؤّكد 

الستفا�� من 
الختصاصا� 
ألساسية ملختلف  �كما تؤكد ضر��
 �
لصلة. كما �قر� 
الستنتاجا� بإمكانية 
الستفا� �
F �لوكاال


لرسائل  مكافحة   � لالحتا�  
ألساسية  
الختصاصا�  بعض  من 
 jبنا� �ملعلوما
 
لتقييس �تبا�$  
القتحامية، مثل 
خل`� � �اال� 


لقد�
� �&قامة 
لشر
كا�.

ملزيد من �ملعلوما�، �نظر:
www.itu.int/itu-wsis/2005/thematicmeetings.html
www.itu.int/wsis
www.itu.int/members/
www.itu.int/partners/
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تنفيذ خطة
عمل القمة العاملية
جملتمع املعلومات

تسّلم خطة عمل جنيف بأ+ 
لبنية 
لتحتية للمعلوما� �
التصاال� 
�سا� ضر��S ملجتمع 
ملعلوما�. (خط 
لعمل جيم2)

�يوفر 
الحتا� &طا�= للتعا�+ �
لشر
كة على 
لصعيد 
لد�2 � 

لتالية: �
�ا$ 
التصاال� يسعى من ��
ئه &' حتقيق 
ألهد


لرقمية 
لقائمة على 
لصعيد  �
ملساعد� � سد 
لفجو  ■

 oملذيا

لد�2 � تكنولوجيا 
ملعلوما� �
التصاال� (من 
تسهيل  طريق  
لالسلكية)، عن  
إلنترنت   '& 
لبسيط 

تطوير 
لشبكا� 
لتامة 
لتر
بط �
ملتو
ئمة 
لتشغيل


ملناطق � +

أل�لوية لتطوير 
لب§ 
لتحتية للبلد jعطا&  ■

لX يوجد ֲדا �قل قد� من 
خلدما�


لنامية  +

لبلد �مساعد  ■
 '& 
النتقا$   �
من   �
جلديد 
ألجيا$ 

لتكنولوجيا� �تقليل 

Fلنفا
تكلفة 

تسهيل تطوير البنى التحتية

�تنفيذ  �ضع   � 
لنامية   +
للبلد  �
ملساعد 
الحتا�   Wيقد

لسياسا� �
الستر
تيجيا� 
القتصا�ية �
ملالية.

تتوحد  متماسكة   ��خو 
لعاملي �  
ملجتمع  
لقد�� على �بط  ”للتوصيلية 
جهو�  بذ$  �ينبغي  
لتنمية. � 
لنمو � 
لتسامح � للسلم  
ملشتركة  
ملثل   �
 jألغنيا
متضافر� على 
لصعيد 
لعاملي من �جل كفالة عدW �جو� فجو� بني 


لفقر
j عندما يتعلق 
ألمر بتدفق 
ملعلوما� �
لنفاF &ليها“.�

لعاملية  
لقمة  لالتصاال�،  
لد�2  لالحتا�   Wلعا
 
ألمني  ��تسومي،  يوشيو 

ملجتمع 
ملعلوما�، جنيف، �يسم` 2003.

في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
متناول اجلميع
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لغر� يوفر 
الحتا� ما يلي: 
�¨ذ
تنمية  لتمويل  
لرئيسية  
ملصا��  عن  بيانا�  قو
عد   ■


التصاال�
��سعا�  
لتعريفا� � 
لتكاليف  حلسابا�  بر�يا�   ■

حلساسية  �لتقدير  
ملتنقلة، � 
لثابتة  
¨و
تف  خدما� 

ملخاطر 
لسو�
�خفض  
لتحتية  
لب§  متويل  عن  
سا� ��� zو¤   ■

Fلنفا
تكلفة 
�ينظم 
الحتا� منتديا� &قليمية من �جل 
لنهو� بتنمية 
لب§ 

لتحتية لتكنولوجيا 
ملعلوما� �
التصاال� عن طريق تشجيع 

ملنظما� �  lخلا
�  Wلعا
 
لقطاعني  بني  
لشر
كا�  &قامة 


إلقليمية �
لد�لية �
ملؤسسا� 
ملالية �مقدمي 
خلدما�.


ملجتمعي 
ملشتر�  Fلنفا
كما ميثل 
�اال�  �حد  
إلنترنت   '&
 cحالي S©ر�الحتا�. 

أل�لوية � 
&قامة مشا�يع ملر
كز 
التصاال� 
 �  �

ألغر  �
ملتعد� 
ملجتمعية 


لعا*. jاk� تلفª من +
بلد

دراسة التوصيلية الدولية

جترS جلنة 
لد�
سا� 3 � قطاo تقييس 
التصاال�   ■

لد�لية  
لتوصيلية  
الحتا� ��
سا� مستفيضة عن  �

.1998 Wلإلنترنت منذ عا

لتقييس  
لعاملية  
جلمعية  
عتمد�   ،2000  Wعا  �  ■

التصاال� 
لتوصية D.50 عن ترتيبا� تبا�$ 
حلركة 
�مقدمي  
إلنترنت  خدما�  مقدمي  بني  
لعبو�   ��


خلدمة 
ألساسية لإلنترنت.

»لية  نقا�  &©ا�  عن  
سة �� 
الحتا�  �صد�  كما   ■
 $

ألمو � Kلتوف
�&قليمية للتوصيل باإلنترنت بغر� 

�� عر� 
لنطا�.

تعزيز القدرات


الحتا�، من خال$ مر
كز 
لتمّيز 
إلقليمية �شبكة عاملية  Wيقد
شبكا�  �ا$   �  cتد�يب 
إلنترنت،  على  
لتد�يب  ملر
كز 

لتعريفا� � 
لتكاليف  حسا�  عن  
إلنترنت،  �خدما� 


لطيف. ��

لتوصيل 
لبي� �
لتوصيلية 
لريفية �&��

االستفادة من التقارب


لتطو�  �
لتكنولوجي �
النفتا� على 
ملنافسة ثو� Wلتقد
يدفع 

لالسلكي �توسيع نطا� 
لتقا��  Fلتحتية للنفا

لب§  vجتا
 �

لتقا��  يوفر  كما  
ملعلوماتية. � 
التصاال� � 
عة Fإل
 بني 
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عالم ال سلكي

لنامية  +

لشبكا� 
لالسلكية تنطوS على &مكانا� عظيمة � تز�يد 
لبلد”
 vلتنظيمية � هذ
 بشبكة 
تصاال� حديثة �شاسعة. �مع Fلك، فإ+ 
¨يئا� 

لعاملة �
خل`�. �©ب علينا �+ مند  Mلقو
� � نقص Kتعا� قيو�= كب +

لبلد

لطيف تتيح ¨ا 
الستفا�� على  ��
¨ا يد 
ملساعد� � �ضع سياسا� مناسبة إل�

.“��فضل �جه ممكن من مو
��ها 
ملحد��
 Xل
 
لعمل  
لد�2 لالتصاال�، ��شة  
لعاW لالحتا�  يوشيو ��تسومي، 
ألمني 


لطيف � عا* متقا��، جنيف، ف`
ير 2004. ��
نظمها 
الحتا� عن &�

الحتا� ���=  Sيؤ� F& .لالسلكي

لعا*  
� من هذ�
�يشغل 
الحتا� مكا+ 
لصد

.Sيو�

لر Sلتر��

لطيف  ��
�& � cdحا

لتر��
� على  W
فهو 
لذS يقوW بد�� 
ملنسق �
ملسجل 
لعاملي الستخد  ■

لر
�يوية  
لد�2، ليضمن �+ تعمل كل خدمة من 
خلدما�  
لصعيد 

��+ تد
خل ضا�.
�هو 
لذS د� 
خلصائص 
لتقنية لنطا� 
خلدما� 
لالسلكية 
لد
ئب 
لنمو.  ■

لتحو$ &' شبكا� 
جليل 
لثالث. � +

ملباشر� للبلد ��هو 
لذS يوفر 
ملساعد  ■

 �جديد تكنولوجيا�  لتنفيذ   �Kكب  cفرص 
لنامية   +
للبلد
مناسبة. �تشمل 
ألنشطة 
لرئيسية لالحتا� ما يلي:

(مثل  
خللوية  
ملهاتفة  �ا$   � 
لد�2  
لتقييس   ■

التصاال� 
ملتنقلة 
لد�لية - 2000) �شبكا� 
جليل 


لنفاF عريض 
لنطا�.� )NGN( 2لتا



لبلد
+ � �طيط 
لتكنولوجيا� 
ملستخدمة  �مساعد  ■
�حتسينها  �تشغيلها  �بنائها  �خدماִדا  شبكاִדا   �


�ִדا �صيانتها.�&�

من  
لفنية  
ملعا��  �نقل   j

خل`  �مشو�  Kتوف  ■
 �

ملؤمتر� 
لعمل   ¯��� �

لند�� 
لتد�يب  خال$ 

عة 
لرقمية �
التصاال� Fإل

حللقا� 
لد�
سية عن �

.�
ملتنقلة �
لتطبيقا� 
لتكنولوجية 
ملبتكر


لتد�يبية   �

ملو� 
لتخطيط  �كتيبا�  
أل�لة  &نتا�   ■
للمهندسني 
لفنيني عن �ج جديد لتخطيط معما�ية 
من  
ملتنقلة  
لشبكا�  
لتا2، �حتويل  
جليل  شبكا� 


لطيف. ��

جليلني 
لثا� �
لثالث، �&�

ملزيد من �ملعلوما�، �نظر:
www.itu.int/itu-wsis/2005/connectivity.html
www.itu.int/ITU-T/studygroups/com03/iic/index.html
www.itu.int/ITU-D/hrd/
www.itu.int/ITU-D/tech/
www.itu.int/home/imt.html
www.itu.int/ITU-R/study-groups/was/index.html
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استخدام  في  واألمن  الثقة  بناء 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 Sلتصد
 للتعا�+ �   �
لبحث عن �سائل جديد نبتكر �   +� علينا  ”©ب 
حتقيق  �جل  من  
لشبكا�  
ستعما$  يسيؤ�+  
لذين  يسببها   Xل
 للمشاكل 

تية. �علينا �+ جند طر
ئق جديد� للتعا�+ على 
لصعيدين F مكاسب�منافع 

إلقليمي �
لد�2. �بطبيعة 
حلا$، ©ب علينا �+ جند �سائل لتسهيل مشا�كة 

لنامية � مناقشا� سياسا� تكنولوجيا 
ملعلوما� �
التصاال� مبا  +

لبلد
يتيح فهم مصاحلها �
حتياجاִדا �شو
غلها 
خلاصة. �بوسعي �+ �عدكم بأ+ 
��لة   189 تضم   Xل
 
لو
سعة  بعضويته  لالتصاال�،  
لد�2  
الحتا�  يقف 
 �

خلاl، على �هبة 
الستعد oلقطا
عضو= �ما يقر� من 700 عضو من 


جلهد“. 
لتقدمي 
ملساعد� � هذ
 oالجتما
 لالتصاال�،  
لد�2  لالحتا�   Wلعا
 
ألمني  ��تسومي،  يوشيو 

ملوضوعي للقمة 
لعاملية ملجتمع 
ملعلوما� 
ملع� مبكافحة 
لرسائل 
القتحامية، 

يوليو 2004.

تسلم خطة عمل جنيف بأ+ 
لثقة �
ألمن �كيزتا+ من 
لركائز 
.(12 �
ألساسية ملجتمع 
ملعلوما� (
لفقر

�ما برحت مسائل 
ألمن متثل �حد 
ألنشطة 
ألساسية لالحتا�. 

الحتا� ما يلي: �
�تتضمن �هد


إلنترنت  �من  �ا$   � 
لد�2  
لتعا�+  تشجيع   ■

لشبكا��

توفK »فل إل©ا� �طر سياسا� منسقة  ■

توفK معلوما� �بيانا� موثوقة �&تاحة »فل لتسهيل   ■
�

ملناقشا� �تبا�$ 
خل`

 Kجلا�ية لوضع معاي

ألعما$  � �

لتعر� على 
لثغر  ■
ألمن 
التصاال�، �تعزيز 
جلهو� 
لر
مية &' سد تلك 

�

لثغر

تنفيذ خطة
عمل القمة العاملية
جملتمع املعلومات
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تشجيع التعاون الدولي


ملما�سا�  �فضل  تبا�$  تسهيل  على  
الحتا�  يعمل   ■

لنامية �
¨يئا� 
لتنظيمية  +

ملتقدمة �
لبلد +
بني 
لبلد

ملجتمع 
ملد� بشأ+ قضايا 
ألمن � lخلا
 oلقطا
�


لسي`
�، من �جل &©ا� �طر قانونية متو
ئمة.

حللقا�  خال$  من  
ملسائل   vذ¨ 
الحتا�   Mيتصد  ■
على  تعقد   Xل
  �

لند�� 
لعمل   ¯��� 
لد�
سية 
 �
لوطنية �
إلقليمية �
لد�لية من �جل sيا� �
ألصعد


لوعي.
 cحالي  Sر©� للتقييس.   cلي�� »فًال  
الحتا�  يوفر   ■

ملعلوما�  �تبا�$  توsيع  عمليا�  عمل مكثف عن 
 �
j
عن نقا� 
لضعف �
لكشف عنها، �عن 
إلجر
 � تقع   Xل
  ¤�

حلو مع  
لتعامل  لعمليا�   �
ملوحد

لب§  ¥اية  
ستر
تيجيا�  �عن   ،�

لسي`  jلفضا



لتحتية للشبكا�.

توفير أدوات بشأن الرسائل االقتحامية ومسائل 
األمن


لتالية: �
يوفر 
الحتا� 
أل��

لرسائل  مكافحة  لقو
نني  
لويب  شبكة  على  موقع   ■
 vهذ  Fنفا& سلطا�   jاdبأ �قائمة  
القتحامية 


لقو
نني.

لد�لية  
ملشا�يع   � 
لد�2  
لتعا�+  بيانا�   �قاعد  ■

لX ©رS �ضعها �� تنفيذها حاليc ملكافحة 
لرسائل 


القتحامية.
تكنولوجيا  �ا$   � 
ألمن » عن  �م�  �ليل  نشر   ■


ملعلوما� �
التصاال�».
.�نشر كتالو� عن 
لتوصيا� 
ألمنية 
ملعتمد  ■

من   �
ملعتمد 
ألمنية  
لتعا�يف  
ٍ� عن � نشر موجز   ■

ألمنية  لالصطالحا�  مشتر�  فهم  صياغة  �جل 


ستخد
ماִדا.�



13

تقدمي املساعدة التقنية


لقو
نني  صياغة   �  +
للبلد  �
ملباشر  �
ملساعد تقدمي   ■
 +��� 
لوط�  
لصعيدين  على  
ملالئمة  
لسي`
نية 


إلقليمي.


ملعلوما�  لتبا�$  �&قليمية  �طنية  عمل   ¯�� تنظيم   ■

لتكنولوجيا� � 
ألمن  �ا$   � 
ملما�سا�  ��فضل 
على  
لقائمة  
لشبكا�  (�من  
ملأمونة.  
لسياسا� �
�سائل  �من  
ألمن،   ��
�& 
إلنترنت،  بر�توكو$ 
 �
ملضاها بوسائل  
ملصا�قة  
ملتنقلة،  
التصاال� 


لبيولوجية).

ملزيد من �ملعلوما�، �نظر:
www.itu.int/osg/spu/spam/
www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/ituevents.html
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حلكوما� بتهيئة  Wحلاجة &' �+ تقو
ت`s خطة عمل جنيف 

لبيئية � 
القتصا�ية � 
الجتماعية  
ملنافع  لتعظيم  متكينية  بيئة 

ملجتمع 
ملعلوما�. (خط 
لعمل جيم6)


لتنظيمية � عمل 
الحتا� جتعل  
ملشا�كة 
ملتز
يد� للهيئا� �

لتنظيمية  
ملسائل  بشأ+   �

حلو� للتعا�+  فريد=  »فًال  منه 
بتكنولوجيا  
ملتعلقة  
لتنظيمية  
ملسائل � باالتصاال�  
ملتعلقة 


ملعلوما� �
التصاال�.


لتالية: �
�تنصب �نشطة 
الحتا� على حتقيق 
ألهد

 Sالقتصا�
� 
لفعا$ � 
ملنصف   W

الستخد كفالة   ■

لساتلي. �

لر
�يوية �
ملد �
لطيف 
لتر��

كفالة &نتا� معايK عالية 
جلو�� لتكنولوجيا 
ملعلوما�   ■

لوقت 
ملناسب. �� �jبكفا �التصاال
�


لوطنية  �هد
فها  حتقيق  
لتنظيمية �  
¨يئا�   �مساند  ■
� تنمية تكنولوجيا 
ملعلوما� �
التصاال� �مو
جهة 


لتحديا� 
جلديد� بفعالية.

تشجيع قياW حو
� مفتو� فيما بني 
¨يئا� 
لتنظيمية   ■
 oلقطا
�مع �صحا� 
ملصلحة 
لرئيسيني مبا � Fلك 


ملستثمر�+ �
ملستهلكو+.� lخلا


تهيئة بيئة متكينية مالئمة

تنفيذ خطة
عمل القمة العاملية
جملتمع املعلومات
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بناء توافق في اآلراء


لتنظيمية،  للهيئا�  منتديا�  تنظيم  
الحتا�، عن طريق   Wيقو
بتوفK »فل للحو
� �تبا�$ �فضل 
ملما�سا� فيما بني 
¨يئا� 

لتنظيمية ��صحا� 
ملصلحة 
لرئيسيني من �جل 
عتما� صكو� 

قانونية منسقة.
 Sسنو oجتما
 :(GSR) لتنظيمية

لعاملية للهيئا�  �
لند�  ■


لعا*. jاk� � لوطنية
للسلطا� 
لتنظيمية 

لشبكة 
لعاملية لتبا�$ 
ملعلوما� بني 
¨يئا� 
لتنظيمية   ■
�فضل  تبا�$  لتسهيل  
فتر
ضي   Mمنتد  :(G-Rex)


ملما�سا� � 
ملجا$ 
لتنظيمي.

ملسائل  ملناقشة  فرصة  
إلقليمية:  
لتنظيمية  
ملنتديا�   ■


إلقليمية 
ملشتركة.
 �
مبا�� بوضع  
ملعنية   �
ملستمر 
لد�
سا�  جلا+   ■
لتنظيم 
لطيف من �جل sيا�� حتسني 
لتنسيق � توsيع 


لسو
تل. �
�

ستخد
W مد� �

لتر��

نشر دراسات وخطوط توجيهية لصانعي القرارات

��تمع  ألعضائه  �ئيسية  مرجعية  معلوما�  
الحتا�  يوفر 

التصاال� � 
لعا*:


ألقاليم).� +
مالمح تنظيمية (للبلد  ■
�جل  من  
ملما�سا�  �فضل  عن  توجيهية  خطو�   ■

لنهو� بتوصيلية 
لنطا� 
لعريض �
إلنترنت بتكلفة 

منخفضة.
�ثائق �تقا�ير عن: 
لتوصيل 
لبي�، 
إلنترنت �
لتقا��،   ■

لتر
خيص، 
لتوصيلية 
ملتنقلة، تسوية 
لنـز
عا�،  �
&صد

لترقيم، حتديد 
ألسعا� �
لتكاليف، 
خلدما� 
لشاملة، 

القتحامية،  
لرسائل  
خلدما�،  جتزئة  
لطيف،   ��
�&

سياسا� 
التصاال� 
إلقليمية، تنظيم 
لسو
تل.
 +
ميد  � 
إلصال�  
جتاها� » عن   Sسنو منشو�   ■

ملسائل � 
لسياسا�  مسائل  يتنا�$  
التصاال�» 

لتنظيمية 
لX تو
جهها 
حلكوما� � ִדيئة بيئة خاصة 

ֲדا � �ا$ تكنولوجيا 
ملعلوما� �
التصاال�.
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تقدمي املساعدة التقنية


ملجا$ ما يلي: 
تتضمن �نشطة 
الحتا� � هذ

لقد�
� من خال$: jمج لبنا
بر  ■

مسائل  عن   Mملستو
 �فيعة  عمل   ¯�� تنظيم   ●

لسياسا� �
ملسائل 
لتنظيمية، مبا � Fلك �ضع 

ستر
تيجيا� � �سياسا�  منوFجية  تشريعا� 


لشامل/
خلدمة 
لشاملة؛ Fللنفا

لتد�يب 
إللكتر�� عن بعد على 
لوسائل 
ملختلفة   ●

لتسوية 
لنـز
عا� �
ألعما$ 
لتنظيمية.
-عيا�   jنشا& طريق  عن  
إلقليمي   �sلتآ
 تعزيز   ■

تنظيمية &قليمية.
 +

¨يئا� 
لتنظيمية 
لناشئة، �خاصة � 
لبلد �مساعد  ■


خلا�جة من �sما�.
 �� 
لوطنية  
لتقييم  عمليا�  عن  
سا� ��  j
&جر  ■


إلقليمية لسو� 
التصاال�.

املشاركة في املناقشات املتعلقة بإدارة اإلنترنت
 jاd� �تنظيم  
إلنترنت   ��
�& 
الحتا� � �ا$  �نشطة  تتركز 
&نتا�  على   cساس� 
إلنترنت  بر�توكو$  �عنا�ين  
إلنترنت 

لتقييس  عمليا�  �حتتا�  
الحتا�.  توصيا�  ��ضع   Kملعاي


لتا2  
جليل  
ملتز
يد kو شبكا�  
لتقا��   �مر
عا  '& 
لتق� 

�تأثvK على بر
مج 
لترقيم �
لعنونة. 
�تشمل 
ألنشطة 
ألخرM ما يلي:

�عم تنفيذ 
لطبعة 
لسا�سة من بر�توكو$ 
إلنترنت    ■

ملساعد� � نشر �نظمة 
لطبعة 
لسا�سة من  :)IPv6(

بر�توكو$ 
إلنترنت، �تنظيم ��¯ عمل
��عما$  عمل   ¯�� تنظيم  
ملد�َّلة:  
مليا�ين   jاd�  ■


لتقييس 
لتق�

لوعي   �sيا� 
لرئيسي:   Wملخد
  Wنظا  ��
�& �عم   ■

«Anycast» بتكنولوجيا
كما �سهم 
الحتا� مبو
�� من 
ملوظفني � �مانة فريق 
لعمل 

لفريق  
جتماعا�  �حضر   (WGIG) 
إلنترنت   ��
بإ� 
ملع� 

.cقب
بصفته مر

ملزيد من �ملعلوما�، �نظر:
www.itu.int/ITU-D/treg/
www.itu.int/osg/spu/intgov/index.phtml
www.itu.int/ITU-T/tsb-director/itut-wsis/index.html
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&طا�   �  �
j
&جر  Fا�
  '& جنيف  عمل  خطة  تدعو 

الستر
تيجيا� 
إللكتر�نية 
لوطنية 
لX تدعم تنمية تطبيقا� 

تكنولوجيا 
ملعلوما� �
التصاال�. (خط 
لعمل جيم7)
�تطبيقا� تكنولوجيا 
ملعلوما� �
التصاال� موضوo جلهو� 

الحتا�. &F ©رS تنفيذ مشر�عا�  jاk� سعة تبذ$ � -يع
�
 �بالتعا�+ 
لوثيق مع 
لوكاال� 
ملتخصصة 
ألخرM لألمم 
ملتحد
 S�لتجا
مثل منظمة 
لصحة 
لعاملية �جلنة 
ألمم 
ملتحد� للقانو+ 
 �
إلمنائي �صند�� 
ألمم 
ملتحد �
لد�2 �برنامج 
ألمم 
ملتحد

خلاl. �تسعى  oلقطا

إلمنائي للمر�� �غKها �مع كيانا� من 

ملشا�يع بنشا� &' �خذ 
لتكنولوجيا� 
لالسلكية �تكنولوجيا 

.jالقتضا

لنطا� 
لعريض بعني 
العتبا�، عند 

ملشا�يع ما يلي: �
�تتضمن �هد

 �
F 
إلنترنت  بر�توكو$  تطبيقا�  تنفيذ  تشجيع   ■

الجتماعي.� Sالقتصا�

لقيمة 
ملضافة � 
لقطاعني 

توسيع نطا� 
ملنافع 
الجتماعية �
القتصا�ية لتكنولوجيا   ■
قطاعا�  -يع  لتشمل  
التصاال� � 
ملعلوما� 


ملجتمع.

التصاال�/ شبكا�  تطوير   � 
الستد
مة  كفالة   ■

تكنولوجيا 
ملعلوما� �
التصاال�.

توسيع النفاذ إلى تطبيقات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

بطريقة  
التصاال� � 
ملعلوما�  تكنولوجيا   �قو  Wنستخد  +� علينا  ”©ب 

الجتماعي �
لثقا�. �ال بد � Sالقتصا�
تساعد 
لنا� على حتسني �فاههم 

نتشا�   �sيا� على  تعمل  باستر
تيجيا�   Sقو حكومي   W

لتز �جو�  من 
 S� لنجا�   S��ضر  W

اللتز  
هذ  +& 
التصاال�. � 
ملعلوما�  تكنولوجيا 

لذين  
لبشر  
ملاليني من  �جل مستقبل  &منائية، �هو ضر��S من   �
مبا��

ليوW �* تتح ¨م بعد فرصة 
ستعما$ 
¨اتف. &+ 
ملهمة  يعيشو+ � عا* 
به  تعد  ما  حتقيق  فعًال  ���نا   
F& ֲדا  
لنهو�  من  لنا  ال بد  �لكن  شاقة، 

تكنولوجيا 
ملعلوما� �
التصاال� من غد مشر�“.

لعاملي   Wليو
 لالتصاال�،  
لد�2  لالحتا�   Wلعا
 
ألمني  ��تسومي،  يوشيو 

لالتصاال�، جنيف، 2002.

تنفيذ خطة
عمل القمة العاملية
جملتمع املعلومات
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احلكومة اإللكترونية

يوفر 
الحتا� ما يلي:
�
�
sلو

لدعم لتطوير 
لشبكا� 
ملشتركة بني   ■


لتطبيقا� � 
لتحتية  
لب§   W

ستخد على  
لتد�يب   ■

آلمنة �
ملوثوقة لإلنترنت من �جل 
لنهو� باخلدما� 


حلكومية 
لعامة

إلنترنت  على  
لقائمة  
لتطبيقا� � 
خلدما�  تطوير   ■

حلكومة �شفافيتها �jكفا �للمو
طنني من �جل sيا�

الصحة اإللكترونية

تشمل �نشطة 
الحتا� ما يلي:
�
�عم توصيل 
ملستشفيا� �
لعيا�  ■


لصحية �  
ملعلوما�   '&  Fلنفا
 
لعمل على حتسني   ■

ملناطق 
لريفية �تبا�$ 
ملعلوما� 
لطبية


لصحية  
ملعلوما�   ��
إل� �طنية   Kمعاي �ضع   ■
�تكنولوجيا 
ملعلوما�


لصلة � �ا$ تطبيق 
التصاال�  �
F �سا
نشر 
لد�  ■

لرعاية 
لصحية �
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التجارة اإللكترونية

تشمل �عما$ 
الحتا� ما يلي:

إللكتر�نية عن  ��عم &©ا� بيئة قانونية مؤ
تية للتجا�  ■

لد�$ 
ألعضاj � �ا$ 
إلصالحا�  �طريق مساعد


لتشريعية

ملصا�قة 
لرقمية �
لتوقيع  '& �تطوير 
خلدما� 
ملستند  ■
حقو�  �¥اية  
إللكتر�نية   �
لتجا�� 
إللكتر�� 


ملستهلك � 
ملعامال� 
إللكتر�نية

حاالت الطوارئ

يتدخل 
الحتا� على 
ملستويا� 
لتالية:
خلدما�   Kمعاي �ضع  من خال$   ¤�
للكو 
لتأهب   ■
لشبكا�  
لبي�  
لتشغيل  �قابلية  
لعامة  
التصاال� 


التصاال�.

لكو
�¤ من خال$ 
التصاال�   �
لتخفيف من حد  ■
تر��  نطاقا�  �حتديد  
لطيف)   ��
�&) 
لر
�يوية 

لساتلية  
خلدما�  �تطبيق   cقليمي&/cعاملي متو
ئمة 
 �
�&شا� 
لبحرية   £�

لطو 
عا� Fإل 
لدعم  �تقدمي 


لسالمة 
لعامة.
.�

لقد� jنشطة بنا�  ■

.Kلتعم
عمليا� 
إلغاثة �  ■

الالزمة  االتصاالت  موارد  توفير  بشأن  تامبيري  اتفاقية 

للتخفيف من حدة الكوارث ولعمليات اإلغاثة


ستقطا� � SKتامب 
تفاقية  لصياغة  
ملحركة   �
لقو 
الحتا� هو  كا+ 
 �
لدعم 
لالWs ¨ا. �تتيح 
التفاقية للعاملني � 
إلغاثة حتقيق 
الستفا�

أل��
�. �تدعو  Fإلنقا Wُتستخد Xل

التصاال�  �

لكاملة من ���
 W

التفاقية 
لد�$ &' 
لتخلي عن 
حلو
جز 
لتنظيمية 
لX تعو� 
ستخد
 W

حلو
جز شر�� &صد
� تر
خيص 
ستخد vتشمل هذ�. �التصاال

حركة  �تقييد   �

ملعد  �
Kست
 على  
ملفر�ضة  
لقيو� �  ،�

لتر��
 �  Fلنفا
 حيز  
التفاقية  �خلت  �قد  
إلنسا�.  
ملجا$   � 
لعاملني 

٨ يناير ٢٠٠٤، بعد �+ صد� عليها ٣٠ بلد=.

ملزيد من �ملعلوما�، �نظر:
www.itu.int/ITU-D/e-strategy/e-applications/
www.itu.int/emergencytelecoms/index.html
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لقيا�  &©ا� �سيلة ��لية   �تؤكد خطة عمل جنيف ضر��
 �

ألهد� 
لغايا�  حتقيق  ملتابعة  قيا�  �عالما�   j

أل�

.(28 �� � خطة 
لعمل (
لفقر��

ملقاصد 
لو�

لد�2 بوصفه �حد 
ملصا�� 
¨امة  �
�ظى 
الحتا� باالعتر

لشاملة عن  �
لتوفK �حد¤ 
ملعلوما� 
إلحصائية �
ملؤشر

تكنولوجيا 
ملعلوما� �
التصاال�.

ألساسية جلمع 
ملؤشر
� فيما يلي: �
�تتمثل 
ألغر

فهم 
جتاها� تطو� تكنولوجيا 
ملعلوما� �
التصاال�   ■

لوطنية �
إلقليمية �
لد�لية. �على 
ألصعد

تقييم فرl ¹ليا� 
لتمويل 
ملحتملة.  ■
 �
ملساعد� 
لعامة  
لسياسة  &صالحا�  �ثر  تقييم   ■


لتقنية.


القتصا�ية  حياتنا  من   �عديد جو
نب  ميس  
ملعلوما�  �تمع  ”...أل+ 
 �� 
¨اتف   ��جهز عد�  kصي   +� يكفي  فال  
لثقافية، � 
الجتماعية �
 s�يتجا �التصاال

حلو
سيب كما 
عتدنا �+ نفعل من قبل. فقيا� تطو� 

الحتا�، �هو عمل يتطلب 
ّتباo �ج  S� ،�
آل+ 
ختصاl منظمة �
حد
فالتطو�  �حتليلها.  
ملعلوما�  
ملصلحة � -ع  �صحا�  تعد�  على   Wيقو
 �

لتكنولوجي مستمر �متسا�o، �من 
لضر��S �+ يتقدW �ضع 
ملؤشر
 ¤

لسريع. �تدعو 
حلاجة &' 
ستحد 
لتطو�  �يضº cطى تو
كب Fلك 
-عها  �كيفية  
ملعلوما�،   '& نفاFنا  لكيفية  
ملقاييس  من   �جديد  o
�نو
لكيفية  �فضل   �صو�  '& kتا�  �ننا  كما  �&بالغها.  �معاجلتها  �خز�ا 

ملعلوما� فيما بني 
لبلد
+ �فيما بني 
لشر
ئح 
ملختلفة  '& Fلنفا

ختال� 
 �
ملحرs � سد 
لفجو Wلتقد

ملجتمع. �سو� يساعدنا Fلك على قيا�  �


لرقمية �� 
لوفاj بالتز
ما� 
لقمة 
لعاملية ملجتمع 
ملعلوما�“.

ملوضوعي  oالجتما
يوشيو ��تسومي، 
ألمني 
لعاW لالحتا� 
لد�2 لالتصاال�، 
لتكنولوجيا   �
مؤشر بوضع  
ملع� � 
ملعلوما�  ملجتمع  
لعاملية  للقمة  
لتابع 


ملعلوما� �
التصاال� لقيا� �تمع 
ملعلوما�، جنيف، ف`
ير 2005.

قياس التقدم

تنفيذ خطة
عمل القمة العاملية
جملتمع املعلومات
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العاملية  القمة  أنشطة  تقييم  عملية  تنظيم 
جملتمع املعلومات

 �
بد� 
الحتا� عملية حصر تستهد� �ضع قائمة لتقييم 
ملبا��

ستكما$  S©ر�ملصلحة. 

لقائمة �
ملخططة جلميع �صحا� 
 �

لبيانا� كأ� �قاعد� بيانا� 
لتقييم بانتظاW. �تستخدW قاعد
تكنولوجيا  ֲדا  تساعد   +� 
لX ميكن  
لكيفية  لتوضيح   �مفيد

إلمنائية لأللفية،  �

ملعلوما� �
التصاال� � حتقيق 
ألهد
��صد تنفيذ خطة عمل 
لقمة 

ملعلوما�،  ملجتمع  
لعاملية 
حتتا�   Xل
 
ملجاال�  �حتديد 

&' مزيد من 
لعمل.

وضع رقم قياسي للفرصة الرقمية

تدعو خطة عمل جنيف 
ملنبثقة عن 
لقمة 
لعاملية ملجتمع 
ملعلوما� &' 

اللتز
W بوضع �&طال� �قم قياسي مركب لتنمية تكنولوجيا 
ملعلوما� 

لرقمية). �يعمل 
الحتا� بالتعا�+ مع 
لوكاال�  lلفر

التصاال� (�
 �

ملتخصصة 
ألخرM لألمم 
ملتحد� على حتديد مؤشر
� لتحقيق �هد


لقمة 
لعاملية ملجتمع 
ملعلوما�.


ملتاحة. ��
حتسني مو
jمة 
حتياجا� 
لبلد
+ مع 
ملو  ■
ملجتمع  
لعاملية  بالقمة  
ملتصلة  
ألنشطة  تنفيذ  �صد   ■


ملعلوما�.

ملحرs على 
لصعيد  Wلتقد
تتبع   ■

لعاملي � 
ستخد
W تكنولوجيا 

ملعلوما� �
التصاال� لتحقيق 


إلمنائية لأللفية. �

ألهد

توفير مؤشرات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت


التصاال� 
لX يصد�ها 
الحتا� حتليًال  �
تقدW تقا�ير مؤشر

التصاال�   oقطا  � 
لرئيسية   �

لتطو��  Kلتغ
 الجتاها� 


لتقا�ير ما يلي: vتشمل هذ�لعاملي. 
على 
لصعيد 
تقا�ير عاملية �&قليمية؛  ■

لتكنولوجيا  
ألساسية   �

ملؤشر عن   �
jحصا&  ■

ملشغلني �  +

لبلد zسب  
التصاال� � 
ملعلوما� 


جلنس؛ oنو�ملناطق 
�

ملزيد من �ملعلوما�، �نظر:
www.itu.int/ITU-D/ict/
www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/index.html
www.itu.int/wsis/stocktaking/index.html
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International Telecommunication Union
Place des Nations

CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Telephone: +41 22 730 51 11 
Fax: +41 22 730 65 00
E-mail : itumail@itu.int

بناء مجتمع
المعلومـات

االحتــاد
الدولــي
لالتصــاالت

لالتحاد  الرئيسية  االختصاصات  إن   
تكنولوجيا  مجاالت  في  لالتصاالت  الدولي 
على  المساعدة  أي   - واالتصاالت  المعلومات 
سد الفجوة الرقمية والتعاون الدولي واإلقليمي، 
وإدارة طيف التردد الراديوي، ووضع المعايير 
ونشر المعلومات - ذات أهمية حاسمة في بناء 

مجتمع المعلومات.

الفقرة 64 من إعالن مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
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