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االحتاد الدويل لالتصاالت منظمة 
دينامية تتطّلع إىل املستقبل وظلت 

تعمل على مساعدة العامل يف 
االتصال منذ أكثر من 140 
عامًا. واالحتاد منظمة تتسم 

باملرونة وقد ظل ينبض حبيوية 
الشباب وينهض بأحدث ما 

وصلت إليه االتصاالت العاملية.

إن حياتنا االجتماعية واالقتصادية 
– بل وأسلوب حياتنا – تعتمد 

كلها على وجود أحدث 
وآخر تكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت. وحيتل االحتاد 
الدويل لالتصاالت مكان 

الصدارة يف هذه الثورة الرقمية 
اجلديدة. ومتثل معايرينا بشأن 

االتصاالت واالتصاالت الراديوية 

والقواعد التنظيمية، ويف إطار 
هذه اجلهود، تتمثل أولويات 

االحتاد يف تعزيز األمن السيرباين 
واالتصاالت يف حاالت الطوارئ 
ودعم االنتقال إىل شبكات اجليل 
التايل وبناء القدرات وخاصة يف 

أقل البلدان منوًا.

والشعار يف هذه املرحلة هو 
”التقارب“. فهذا التقارب يغري 

طبيعة ما كنا نسميه من قبل 
خدمات االتصاالت حيث يعيد 

تشكيل طريقتنا يف استهالك هذه 
اخلدمات والنفاذ إليها – كما 

يعيد تشكيل الشبكات اليت 
تقدم هذه اخلدمات. ويف عامل 

املستقبل السلكي – أو الالسلكي 
– سنتمتع مبزيد من التطبيقات 

فعًال أساس اإلطار العاملي 
لالتصاالت بأكمله وستكون 

منصة ملجموعة كاملة من 
اخلدمات اليت مل حيلم ا أحد 

من قبل. ويف الوقت نفسه يكفل 
قطاع التنمية يف االحتاد عدم 
استبعاد أحد من هذه الثورة 

الرقمية.

ويعمل االحتاد بالشراكة مع 
أعضائه، وهم 191 دولة عضوًا 
إىل جانب أكثر من 700 عضو 

قطاع ومنتسب من القطاع 
العام والقطاع اخلاص ويشملون 

منظمات دولية وإقليمية 
لالتصاالت. ويوسع االحتاد 

جهوده لتطوير بيئة متكينية من 
خالل حتديث وتنسيق السياسات 

تقدمي

www.itu.int
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املعزولني حىت اآلن عن الفوائد 
الكبرية النامجة عن الثورة الرقمية 
اجلارية. ومهمتنا بوصفنا الوكالة 
املتخصصة لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف منظومة األمم 
املتحدة أن نعجل بتحقيق غايات 

عام 2015 لألهداف اإلمنائية 
لأللفية ومتكني الشعوب يف كل 

مكان من احلصول على أداة 
اللتماس املعلومات واملعارف. 
وحنن نكّرس جهودنا لكفالة 

النفاذ إىل املعلومات يف أي وقت 
ويف أي مكان وبتكلفة ميكن 

دفعها.

املتنقلة وسنشهد منوًا هائًال يف اإلنترنت اليت ال تزال حتبو يف مدارجها 
األوىل حىت اليوم. وسيتحقق املزيد واملزيد يف 
تكنولوجيات التعرف على الكالم – وهو 
ما سيحطم كل احلواجز اللغوية وحواجز 
حمو األمية – وبذلك سيصبح العامل حقًا 

جمتمع معرفة.

إن االحتاد هو الذي يضيء 
الطريق لتوصيل 

مجيع سكان العامل 
بتكنولوجيا 
املعلومات 

واالتصاالت 
وخاصة هؤالء 

دكتور محدون إ. توريه
األمني العام

االحتاد الدويل لالتصاالت
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االحتاد الدويل لالتصاالت يف صدارة
االتصاالت العاملية 
يف كل مرة يرفع شخص ما يف مكان ما مساعة اهلاتف 

ليطلب رقمًا أو يرد على مكاملة على هاتفه املحمول أو 
يقوم بإرسال فاكس أو يتلقى بريدًا إلكترونيًا أو يركب 
طائرة أو سفينة أو يستمع إىل املذياع أو يشاهد برناجمًا 

تلفزيونيًا مفضًال فإنه يستفيد من االتصاالت الشاملة وأطر 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت وضعها االحتاد 

.(ITU) الدويل لالتصاالت

وقد احتل االحتاد مكانة الصدارة بشأن تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وعّرف واعتمد املعايري التقنية 

املتفق عليها عامليًا اليت أتاحت للصناعة حتقيق التوصيل بني 
الناس واملعدات بصورة حمكمة يف كافة أحناء العامل. كما 

نظم بنجاح استعمال طيف الترددات الراديوية على النطاق 
العاملي مما كفل جلميع االتصاالت الالسلكية الدولية عملها 

املتواصل بدون تداخل لضمان نقل املعلومات احليوية 
والبيانات االقتصادية يف كافة أحناء العامل. 

وميثل االحتاد القوة الطليعية يف جمال تنمية االتصاالت على 
النطاق العاملي، وهو يعزز أيضًا نشر االتصاالت يف البلدان 

النامية من خالل إسداء املشورة بشأن سياسات التنمية 
واألطر واالستراتيجيات التنظيمية، وتقدمي مساعدة تقنية 
متخصصة يف جماالت نقل التكنولوجيا واألمن السيرباين 

وإدارة الشبكات ومتويلها وتركيبها وصيانتها، والتخفيف 
من آثار الكوارث، وبناء القدرات.

وقد ُأسس االحتاد يف باريس يف عام 1865 باعتباره االحتاد 
الدويل للربق، وأخذ االحتاد امسه احلايل – االحتاد الدويل 
لالتصاالت يف عام 1934. ويف عام 1947 أصبح وكالة 
متخصصة من وكاالت األمم املتحدة. ويف عام 2002 

أشار إليه بوز ألني هاملتون اخلبري االستشاري الدويل الرائد 
باعتباره أطول املؤسسات العاملية بقاًء. كما أن االحتاد هو 
أكثر منظمات االتصاالت العاملية مشوًال. وهو منذ بدايته 
منظمة تقوم على الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، 

وتضم عضويته حاليًا 191 بلدًا وأكثر من 700 شركة من 
القطاعني العام واخلاص وكيانات اتصاالت دولية وإقليمية 
أخرى. ويتيح االحتاد بنهجه القائم على حتقيق التوافق يف 
اآلراء فرصة جلميع أعضائه لتكون هلم كلمتهم، كما أن 

عمله يساعد يف نشر البىن التحتية وحتقيق التوصيلية وتوفري 
خدمات اتصاالت تتوافر فيها الكفاءة على النطاق العاملي.

ويتمثل أضخم إجنازات االحتاد دون ريب يف دوره 
املحوري الذي أداه يف إنشاء شبكة االتصاالت الدولية 

– وهي أكرب عمل من صنع اإلنسان مت إنشاؤه على 
اإلطالق. وبفضل ظهور اإلنترنت، واملهاتفة الالسلكية 

املتنقلة واستراتيجيات التقارب وغري ذلك حتقق هذه 
الشبكة االتصال وتقدم لنا أنباء العامل وسبل التسلية، 

وتوفر سبل النفاذ إىل مستودع عاملي ضخم للمعلومات، 
وتعزز االقتصاد العاملي وهي مجيعًا ما كانت لتوجد دون 

عمل االحتاد.

www.itu.int
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تتمثل مهمة االحتاد يف حتقيق منو 
شبكات االتصاالت واملعلومات 

وتنميتها املستدامة، وتسهيل النفاذ 
الشامل حبيث يستطيع الناس يف 

كل مكان أن يشاركوا يف اقتصاد 
وجمتمع املعلومات العامليني وأن 

يستفيدوا منهما. فالقدرة على حتقيق 
حرية االتصاالت هي شرط أساسي 

لنشوء عامل أكثر إنصافًا وازدهارًا 
وسالمًا ويساعد االحتاد يف حشد 

املوارد التقنية واملالية والبشرية الالزمة 
جلعل هذه الرؤية حقيقة واقعة.

وتتمثل أولوية رئيسية يف سد ما 
يسمى بالفجوة الرقمية من خالل 

بناء البنية التحتية للمعلومات 
واالتصاالت وتعزيز بناء قدرات 

مالئمة وبناء الثقة يف استعمال 
الفضاء السيرباين من خالل تعزيز 

وسواء من خالل وضع املعايري 
اليت تستخدم يف إنشاء البنية 

التحتية من أجل تقدمي خدمات 
االتصاالت على أساس عاملي 
النطاق، أو من خالل اإلدارة 

املنصفة لطيف الترددات الراديوية، 
واملدارات الساتلية للمساعدة يف 

توفري اخلدمات الالسلكية إىل كل 
ركن من أركان العامل، أو من 
خالل تقدمي الدعم إىل البلدان 
يف متابعة تنفيذ استراتيجيات 

تنمية اتصاالا، فإن مجيع عناصر 
أعمال االحتاد الدويل لالتصاالت 
مركزة حول هدف تيسري سبل 

حصول كل إنسان على املعلومات 
واالتصاالت بتكلفة ميسورة 

واملسامهة بصورة هامة يف حتقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 

جلميع الناس.

األمن على اخلط مباشرة. وميثل 
حتقيق األمن السيرباين والسلم 

السيرباين أحد أكثر الشواغل أمهية 
يف عصر املعلومات، ويتخذ االحتاد 
الدويل لالتصاالت تدابري حمددة من 
خالل برنامج عمله الذي ميثل نقطة 
حتول هامة وهو برنامج عمله العاملي 

الشامل بشأن األمن السيرباين. 

كما يركز االحتاد أيضًا على تعزيز 
االتصاالت يف حاالت الطوارئ من 
أجل الوقاية من الكوارث والتخفيف 

من آثارها. ولئن كانت البلدان 
النامية والبلدان املتقدمة على السواء 

تتسم بصورة متماثلة بالضعف 
إزاء الكوارث الطبيعية، فإن األمم 

األشد فقرًا هي اليت تعاين أشد 
معاناة بسبب اقتصاداا اهلشة بالفعل 

وافتقارها إىل املوارد.

مهمة االحتاد:
حتقيق منافع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلميع سكان العامل

ويواصل االحتاد الدويل لالتصاالت تكريس كل جهوده للمساعدة يف توصيل العامل.
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تدور أعمال قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت حول إدارة 
طيف التردد الراديوي الدويل وموارد املدار الساتلي. 

واالحتاد مكلف مبوجب دستوره بتوزيع الطيف وتسجيل ختصيصات الترددات 
واملواقع املدارية وغري ذلك من بارمترات السواتل ”لتفادي التداخالت الضارة بني 

حمطات االتصاالت الراديوية ملختلف البلدان“. ولذلك فإن نظام إدارة الطيف الدويل 
يستند إىل إجراءات تنظيمية للتبليغ عن الترددات وتنسيقها وتسجيلها.

وتشمل املهام الكربى لقطاع االتصاالت الراديوية أيضًا وضع معايري ألنظمة 
االتصاالت الراديوية وكفالة استعمال طيف الترددات الراديوية والدراسات املتعلقة 

بتطوير أنظمة االتصاالت الراديوية.

ويقوم القطاع أيضًا بدراسات لتطوير أنظمة االتصاالت الراديوية املستعملة يف 
التخفيف من أثر الكوارث وعمليات اإلغاثة، وجتري هذه األنشطة يف إطار برامج 

أعمال جلان دراسات القطاع. وتشمل جوانب خدمات االتصاالت الراديوية 
املرتبطة بالكوارث التنبؤ بالكوارث واكتشافها إىل جانب التحذير واإلغاثة. ويف 

بعض احلاالت اليت يتم فيها تدمري البىن التحتية لالتصاالت ”السلكية“ تدمريًا كبريًا 
أو كليًا بعد وقوع الكارثة فإن خدمات االتصاالت الراديوية تكون أفعل أسلوب 

لالتصال يف عمليات اإلغاثة يف حالة الكوارث.

وقد توسعت أنظمة االتصاالت الراديوية مبعدل يفوق اخليال يف العقود األخرية. وال 
يوجد أي شك يف أمهيتها بوصفها بنية حتتية إمنائية وبوصفها ثروة كربى للحكومات 

وصناعة االتصاالت واجلمهور عمومًا.

وطيف التردد الراديوي مصدر طبيعي وميكن أن يؤدي استغالله استغالًال رشيدًا 
وفعاًال إىل تعزيز إنتاجية أي دولة وحتسني نوعية حياة املواطنني. ومن املهم بصورة 

قطاع االتصاالت الراديوية
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حامسة للحصول على الفوائد الكاملة أن يتم صياغة وتنفيذ أطر وطنية 
فّعالة إلدارة الطيف. 

وجيري بصورة شبه منتظمة تنقيح وحتديث لوائح الراديو، وخاصة جدول 
ختصيصات الترددات يف هذه اللوائح الصادرة عن االحتاد نظرًا للطلب اهلائل على 

استخدام الطيف. ويتسم ذلك بأمهية حامسة من أجل مواكبة التوسع السريع يف األنظمة 
القائمة إىل جانب التكنولوجيات الالسلكية املتقدمة اليت حتتاج إىل الطيف واليت جيري تطويرها 
يف الوقت احلاضر. ويقع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية الذي يعقده االحتاد كل ثالث إىل 

أربع سنوات يف قلب عملية إدارة الطيف الدويل ويشكل نقطة البداية للممارسات الوطنية. 
ويستعرض هذا املؤمتر العاملي لوائح الراديو وينقحها، وهي معاهدة دولية تنشئ اإلطار الالزم 

لالستفادة من الترددات الراديوية واملدارات الساتلية بني البلدان األعضاء يف االحتاد، 
ويدرس أي مسألة ذات طابع عاملي تدخل يف اختصاصه وتتصل جبدول أعماله.

ومن املوضوعات اليت تتسم بأمهية خاصة حتقيق النفاذ املنصف إىل الطيف واملوارد 
املدارية، نظرًا لعدم التساوي يف احتياجات البلدان املتقدمة والبلدان النامية. ونتيجة 

لذلك، جيري النظر يف مبدأ التخطيط املسبق للطيف واملوارد املدارية باالقتران 
بسلسلة من اخلطط اليت تضعها مؤمترات االتصاالت الراديوية. 

ويف خمتلف أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية، اليت تشمل تنفيذ لوائح الراديو إىل 
جانب وضع توصيات وخطوط توجيهية بشأن استعمال األنظمة الراديوية وموارد 

الطيف/املوارد املدارية، يؤدي القطاع دورًا حيويًا يف اإلدارة العاملية لطيف الترددات 
الراديوية واملدارات الساتلية. ويتزايد الطلب على هذه املوارد الطبيعية املحدودة 

الستخدامها يف عدد كبري ومتزايد من اخلدمات مثل اخلدمات الثابتة واملتنقلة 
واإلذاعية وخدمة اهلواة واألحباث الفضائية واألرصاد اجلوية وأنظمة حتديد املوقع 

عامليًا والرصد البيئي، وهي خدمات تتوقف مجيعها على االتصاالت الراديوية لكفالة 
سالمة احلياة برًا وحبرًا وجوًا.

www.itu.int/ITU-R/
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مثل جهود وضع املعايري اليت يبذهلا االحتاد الدويل لالتصاالت أكثر أنشطة االحتاد شهرة 
وأقدمها عمرًا. وقطاع تقييس االتصاالت يعمل يف واجهة صناعة هي أسرع الصناعات تغريًا 

يف عامل اليوم، ويواصل القطاع تطوير نفسه حيث يعتمد أساليب عمل أكثر بساطة ومرونة 
ويعتنق جًا تعاونية دف إىل الوفاء باحتياجات أسواق متزايدة التعقيد.

وجيتمع األخصائيون القادمون من الصناعة والقطاع العام وكيانات البحث والتطوير يف كل أحناء 
العامل بصورة منتظمة لدراسة املواصفات التقنية املعقدة اليت تكفل إمكانية توجيه كل قطعة يف أنظمة 

االتصاالت لتعمل بالتبادل دون مشاكل مع املجموعة الشاسعة من العناصر اليت تشكل شبكات 
وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعقدة يف عامل اليوم.

ومن نتائج اجلهود التعاونية اليت تدفع كبار الالعبني من قطاع الصناعة إىل التخلي عن اعتبارات
 التنافس بينهم من أجل التوصل إىل توافق عاملي بشأن التكنولوجيات اجلديدة جند معايري قطاع 

تقييس االتصاالت (اليت ُتعرف باسم التوصيات) وهي تشكل القاعدة الصلبة اليت تقوم عليها شبكات 
املعلومات واالتصاالت احلديثة لكي تكون مبثابة شريان احلياة لكل األنشطة االقتصادية تقريبًا.

وبالنسبة للصانعني تيسر هذه املعايري النفاذ إىل األسواق العاملية وتسمح بتحقيق اقتصادات احلجم يف 
اإلنتاج والتوزيع مع االطمئنان إىل أن األنظمة اليت متتثل ملعايري قطاع تقييس االتصاالت ستصلح للعمل 

يف أي مكان يف العامل: وهي توفر ضمانًا بأن املعدات ستتكامل بدون جهد مع األنظمة القائمة األخرى 
وذلك لفائدة املشترين من شركات االتصاالت وفائدة الشركات املتعددة اجلنسية واملستهلك العادي.

وال تتشابه أساليب عمل اليوم كثريًا مع اإلجراءات الورقية العتيقة اليت كانت جتعل عملية االتفاق على 
املعايري عملية طويلة وشاقة. فقد بدأ يف أواخر التسعينات تطوير أساليب عمل إلكترونية استكملت يف 
عام 2001 بإصالح هائل يف إجراءات املوافقة، وهذا يعين أن الوقت املطلوب العتماد النصوص التقنية 

النهائية قد تقلص بنسبة تصل إىل 95 يف املائة.

وإذا كان إصالح اإلجراءات هو أهم بند يف جدول أعمال قطاع تقييس االتصاالت يف السنوات 
اخلمس املاضية، فإن املوضوع الرئيسي اليوم هو التعاون والتنسيق.

قطاع تقييس االتصاالت

www.itu.int/ITU-T/
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وهناك اآلن فهم عام بأن طابع سوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يعين أنك ال 
تستطيع أن تعمل منفردًا يف هذا السوق. وهذا هو السبب يف أن قطاع تقييس االتصاالت 

اعتمد يف السنوات الثماين املاضية موقفًا استباقيًا شديد التفاعل جتاه العمل مع املنظمات 
األخرى لوضع املعايري، من الكيانات الصناعية الكربى إىل املجموعات األصغر اليت 

تتناول تكنولوجيا وحيدة. واحتل االحتاد، بوصفه منظمة تقييس تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت اليت تتسم وحدها بأا منظمة عاملية حقًا، بدور القيادة يف جتميع كبار 

الشخصيات من جمموعات وضع معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أحناء العامل 
بغية تشجيع التعاون بني املنظمات وجتنب ازدواج اجلهود.

وتشمل األنشطة األخرى اليت دف إىل تعزيز روح جديدة من التعاون تنظيم ورش عمل 
منتظمة بشأن املوضوعات الرئيسية يف الصناعة، وذلك بالشراكة يف كثري من األحيان 

مع جمموعات الصناعة. وهذه الورش ال تقتصر على كوا منصة لتحسني تنسيق وضع 
املعايري ولكنها تعزز أيضًا تقاسم املعارف، وهو أمر جوهري لسرعة تطوير التكنولوجيات 
اجلديدة، وخاصة يف البلدان النامية.وقد بدأ مؤخرًا العمل مببادرة ستزيد مشاركة اجلهات 

األكادميية وتشجع املواهب الشابة الناشئة لكي تتعرف على أعمال االحتاد.

وعلى أعتاب املستقبل جند أن التقارب بني خمتلف أنواع الصناعة ميثل أحد التحديات 
الرئيسية اليت تواجه القطاع. فاخلدمات اهلاتفية التقليدية والشبكات املتنقلة واإلذاعة 

التلفزيونية والراديوية تقدم اآلن أنواعًا جديدة من اخلدمات وبذلك أصبح املسرح جاهزًا 
حلدوث ثورة يف طريقة االتصال ومعاجلة املعلومات.

وكما حدث يف املاضي، عندما غريت حتوالت جذرية شكل عامل التلغراف البسيط 
البتكار املهاتفة الالسلكية وظهرت بعد ذلك األنظمة الراديوية والساتلية وشبكات 
األلياف البصرية واخلدمة املتنقلة اخللوية، فإن قطاع تقييس االتصاالت يؤدي دورًا 

مركزيًا وحرجًا يف التهيئة هلذه البيئة اجلديدة املتقاربة. ويقوم قطاع تقييس االتصاالت 
بتنسيق اجلهود العاملية وتعزيز التميز التقين وحيادية صياغة املعايري كما يقوم ببناء توافق 

اآلراء املطلوب لكفالة اعتناق التكنولوجيات واملعدات اجلديدة يف كل أحناء العامل.
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توعية العامل بفوائد تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
أُنشئ قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت للمعاونة على نشر 

النفاذ العادل املستدام وامليسور إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، كوسيلة 
لتنشيط التنمية االجتماعية واالقتصادية على نطاق أوسع. ويضع املؤمتر العاملي لتنمية 
االتصاالت، الذي ينعقد كل أربع سنوات، أولويات بناءة للمعاونة على حتقيق هذه 
األهداف. ويعمل القطاع، مع شركاء يف احلكومة والصناعة، من خالل سلسلة من 
املبادرات اإلقليمية إىل جانب الربامج الوطنية الشاملة واألنشطة على املستوى العاملي 
واملشاريع املستهدفة العديدة، بغية تعبئة املوارد التقنية والبشرية واملالية الالزمة لتطوير 
شبكات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرامية إىل توصيل املحرومني 
من التوصيل. ولبلوغ تلك الغاية، إننا نثابر من أجل توسيع توصيلية النطاق العريض 
على املستوى العاملي والذي يتسم بسرعة االنتشار وبالبساطة وتيسر تناوله للجميع، 

وميكن هذا من االرحتال صوب شبكات اجليل التايل.

وبغية التصدي للتحديات اليت يطرحها النمو املتسارع يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، ننهض حنن ببيئة تنظيمية وعملية من خالل جمموعة متنوعة من 

األدوات الالزمة لواضعي السياسات وللجهات التنظيمية مما أسفر عن نوع من 
االبتكار وسوق لالتصاالت أكثر فعالية. وحنن ندعم انتشار تكنولوجيات ال سلكية 
ومتنقلة جديدة من خالل مشاريع توفر النفاذ للمجتمعات الريفية وعند الضرورة، 
تقدم إغاثة يف حاالت الكوارث من خالل االتصاالت يف حاالت الطوارئ. زيادة 

على ذلك، حنن نعاون على إجياد قوة عمل علمية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من خالل مبادراتنا العديدة حول العامل يف جمال التدريب التقين ويف جمال السياسة 

العامة، مع إيالء اهتمام خاص إىل االحتياجات املحددة للشباب والنساء واألشخاص 
املعوقني.

قطاع تنمية االتصاالت
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وإذ يقوم قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد بدور املرّوج واحلّفاز لتطوير تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، فإنه يشارك مع القيادات احلكومية ودوائر اجلهات املاحنة 

الدولية على إجياد التوازن الصحيح بني االستثمار العام واخلاص. وليست هناك 
استراتيجية ”واحدة تالئم كل احلاالت“ خللق الفرصة الرقمية، ويساعد قطاع تنمية 
االتصاالت الدول األعضاء يف صياغة االستراتيجيات اإللكترونية الوطنية املستهدفة، 
مبا يف ذلك املساعدة يف جماالت احلكومة اإللكترونية والتعلم اإللكتروين. زيادة على 
ذلك، إننا نسعى إىل إقامة السالمة يف الفضاء السيرباين، وذلك مبعاونة البلدان النامية 
على تأمني شبكام والنهوض بثقافة لألمن السيرباين. إضافة إىل ذلك، يقدم قطاع 

تنمية االتصاالت يف االحتاد إحصاءات مرجعية وموثوقة على نطاق واسع بشأن 
االجتاهات والتطورات يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبشأن تنظيم 

جلان دراسات معنية باملسائل الرئيسية اليت تواجه احلكومات والصناعة.

ويقدم قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد خدمة جامعة فريدة للحكومات ولشركات 
القطاع اخلاص املهتمة بأمر إقامة شراكات إمنائية جديدة، وذلك باستبانة فرص 

”راحبة للجميع“ فيما يتعلق بالتآزر وإقامة صلة ربط شركاء خارجيني مع 
اختصاصيني حمنكني يف مشاريع االحتاد الدويل لالتصاالت لضمان حتقيق النجاح يف 

تنفيذ املشاريع.

وما يضطلع به قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد من أنشطة وسياسات وتوجه 
استراتيجي حتدده احلكومات وتشكله الصناعة اليت يوفر هلا خدمات. وتضم 

العضوية املتنوعة يف قطاع تنمية االتصاالت جهات معنية بوضع السياسات وجهات 
تنظيمية ومشغلي شبكات، وصانعي جتهيزات ومنتجي معدات وبرجميات حاسوبية 

ومنظمات إقليمية لتطوير املعايري ومؤسسات متويل.
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تتجمع يف تليكوم االحتاد أكرب األمساء من كل أحناء صناعة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت إىل جانب الوزراء ومنظمي االتصاالت وكثري غريهم حلضور مؤمتر كبري 
ومنتدى رفيع املستوى وجمموعة أخرى من الفرص. وبفضل هؤالء تتيح أنشطة تليكوم 
االحتاد منصة رابطة ملجتمع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل ليلتقي وجيتمع 
ويتصل ويعرض آخر التكنولوجيات ويستكشف أحدث االجتاهات ويعقد الصفقات.

لقد بدأ تليكوم االحتاد حياته يف عام 1971 مع انعقاد أول أنشطته يف جنيف 
بسويسرا. ومنذ ذلك احلني، أخذ تليكوم االحتاد يبين ثروة من اخلربة يف تنظيم األنشطة 

يف كل أحناء العامل. وجيري نشاط لتليكوم االحتاد يف منطقة خمتلفة من العامل يف كل 
سنة، مث ينعقد تليكوم العاملي، وهو النشاط الرئيسي، مرة كل ثالث سنوات.

واملعرض عنصر هام لكل نشاط من أنشطة تليكوم االحتاد ويتضمن وجود كبار الالعبني من 
كل أحناء صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتستطيع أن تتوقع قيام العارضني بعرض 
أحدث املنتجات واخلدمات واالبتكارات من خدمات النطاق العريض أو اخلدمات املدعومة 

بربوتوكول اإلنترنت إىل التكنولوجيات املتنقلة والالسلكية وشبكات اجليل التايل والسواتل وغري 
ذلك كثري. وتغطي الشركات والتكنولوجيات املوجودة يف املعرض كل جوانب الصناعة. وتشمل 

أرض املعرض أيضًا قرية تليكوم وهي مكان هادئ يف قلب هذا النشاط وصممت بالتحديد 
لتحقيق اإلنتاجية ألصحاب األعمال التجارية حيث تستطيع الشركات أن تقيم مقرها يف املوقع 

طوال مدة احلدث.

وإىل جانب املعرض يوجد املنتدى الذي يتجمع فيه كبار األمساء من الصناع – وتشمل املسؤولني 
التنفيذيني الرئيسيني ومنظمي االتصاالت واحلكومات وخمططي مستقبل الصناعة – ملناقشة 

واستكشاف االجتاهات اليت تشكل صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املستقبل على 
صعيد العامل. ويشمل املنتدى منتدًى للشباب يتجمع الشباب فيه – الطلبة يف سن الدراسة اجلامعية 

من الدول األعضاء يف االحتاد من أحناء العامل – ملتابعة برنامج مزدحم من املناقشات لتشكيل 

تليكوم االحتاد
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مستقبل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل. ويشمل املنتدى أيضًا ندوة 
تنمية االتصاالت، وهي نشاط خاص يهدف إىل تعزيز قدرة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف أقل البلدان منوًا والبلدان منخفضة الدخل من بني الدول األعضاء يف 
االحتاد.

ويعرض تليكوم االحتاد عددًا من اخلدمات األخرى مثل الرعاية وجمموعات الدعاية 
مبساعدة الشركات على تعظيم مشاركتها يف احلدث. وهناك جمموعة كبرية من 

خمتلف األنشطة االجتماعية، باإلضافة إىل اخلدمات املتاحة على اخلط وبرنامج لكبار 
الشخصيات، ودف مجيعها إىل مساعدة املشاركني على االجتماع والتواصل وإقامة 

االتصاالت املجدية قبل احلدث وأثناءه وبعده.

وميثل املشاركون يف األنشطة قطاعًا عريضًا من صناعة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يضم كبار األمساء العاملية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جنبًا 

إىل جنب مع شركات صغرية ابتكارية جديدة يف السوق. وتتيح األجنحة الوطنية أو 
اإلقليمية أو الصناعية فرصة مثالية لشركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإلقليمية 

سريعة النمو لعرض أحدث منتجاا وخدماا.

ويشهد تليكوم االحتاد أيضًا حضورًا واسعًا للوزراء احلكوميني ومنظمي االتصاالت 
إىل جانب عدد كبري من منظمات وسائل اإلعالم العاملية واإلقليمية.

www.itu.int/ITUTELECOM/
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تتسم الثقة واألمن يف استخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

بأمهية أساسية لبناء جمتمع 
معلومات عاملي وآمن 
ويشمل اجلميع. والثقة 

واألمن عنصران حيويان 
يف استخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت بفعالية وفقًا 
ملا اعترفت به القمة العاملية ملجتمع 

املعلومات.

والتحديات القانونية والتقنية 
واملؤسسية اليت تثريها التهديدات 

السيربانية واجلرمية السيربانية حتديات 
عاملية بعيدة املدى وال ميكن 

معاجلتها إال من خالل استراتيجية 
متماسكة تراعي دور خمتلف 
أصحاب املصلحة واملبادرات 

املوجودة حاليًا يف إطار من التعاون 
الدويل.

وال تكفي هلذا الغرض تلك 
املحاوالت اجلارية ملعاجلة هذه 

التحديات على الصعيدين الوطين 
واإلقليمي، نظرًا ألن الفضاء 
السيرباين ال حدود له ويتسع 

700 عضو، مكانًا فريدًا 
ومتميزًا لكي يقترح 

إطارًا للتعاون الدويل يف 
موضوع األمن السيرباين. فأعضاء 

االحتاد يشملون أقل البلدان منوًا 
والبلدان النامية والناشئة إىل جانب 

البلدان املتقدمة. ولذلك ميثل 
االحتاد حمفًال ممتازًا ميكن فيه مناقشة 

اإلجراءات واالستجابات الالزمة 
لتعزيز األمن السيرباين ومعاجلة 

اجلرمية السيربانية، بغرض التوصل 
إىل فهم مشترك ألفضل طرق 

معاجلة هذه التحديات. 

واستنادًا إىل أهداف ميكن حتقيقها 
ومن خالل العمل مع مصادر 

خربات معترف ا يف فريق اخلرباء 
رفيع املستوى وضع االحتاد الدويل 
لالتصاالت برنامج األمن السيرباين 

العاملي ليكون إطارًا للتعاون 
الدويل دف اقتراح حلول لتعزيز 
الثقة واألمن يف جمتمع املعلومات. 

ويستفيد هذا الربنامج من املبادرات 
القائمة وذلك لتجنب ازدواج 
األعمال وإتاحة منصة عاملية 

للتعاون بني مجيع الشركاء املعنيني. 

باتساع خيال البشر. وحدود 
جمتمع املعلومات ال تناظر بصورة 
مباشرة احلدود اجلغرافية القائمة 

– ولذلك ميكن أن تنشأ التهديدات 
السيربانية يف أي مكان ويف أي 

وقت، وتسبب ضررًا بالغًا يف فترة 
وجيزة جدًا من الوقت. واألمن يف 

الفضاء السيرباين ال يزيد قوة عن 
قوة أضعف حلقاته، ويتطلب األمر 

عمًال متضافرًا على صعيد العامل 
ملعاجلة هذا األخطبوط القاتل.

وقد اعترفت 
القمة العاملية 

ملجتمع املعلومات 
باألخطار احلقيقية 
والكبرية اليت تثريها 
اجلرمية السيربانية وعهدت إىل 

االحتاد الدويل لالتصاالت بتسهيل 
خط عمل جيم 5 (C5) للقمة 

العاملية املتصل ببناء الثقة واألمن 
يف استخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت. وحيتل االحتاد الدويل 
لالتصاالت بدوله األعضاء اليت 

يصل عددها إىل 191 دولة وأعضاء 
قطاعاته الذين يزيد عددهم عن 

األمن السيرباين

www.itu.int/cybersecurity/
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االتصاالت يف حاالت الطوارئ
تثري الكوارث االضطرابات يف االقتصاد الوطين وتزيد 

الفقراء والضعفاء ضعفًا ومتثل عائقًا خطريًا يعترض التنمية 
والنمو االقتصادي وخاصة يف البلدان الفقرية. ويزداد أثر 
الكوارث سوءًا على األشخاص الذين يعيشون يف مناطق 
نائية ومعزولة ال تتمتع بفرص كبرية للنفاذ إىل التسهيالت 

األساسية للمعلومات واالتصاالت.

ونشر املعلومات الصحيحة يف الوقت املناسب قبل 
الكارثة وأثناءها وبعدها أمر حاسم للتخفيف من أثرها. 

وعمل االحتاد الدويل لالتصاالت يف جماالت تنسيق 
االستعمال الفعال لطيف الترددات الراديوية ووضع معايري 

وتوجيهات راديوية تتعلق باستعمال أنظمة االتصاالت 
الراديوية، ونشر تكنولوجيات االتصاالت وتطوير البىن 

التحتية ووضع املبادئ التوجيهية، من شأنه تسهيل أعمال 
التنبؤ واالكتشاف والرصد والتحذير واالتصاالت العامة 

من أجل إدارة الكوارث.

واملعايري التقنية لالتصاالت اليت يضعها االحتاد تؤدي أيضًا 
دورًا استراتيجيًا يف كفالة التوصيل البيين والتشغيل البيين 

على الصعيد العاملي ألغراض الرصد واإلدارة يف بداية 
حاالت الطوارئ وأثناء الكوارث. وقد ُوضعت عدة 

توصيات ملخططات أولويات النداء اليت تكفل نفاذ عمال 
اإلغاثة إىل خطوط االتصال سواء عند استعمال شبكات 
االتصال التقليدية أو شبكات اجليل التايل. واملعايري جانب 

أساسي أيضًا لكفالة عدم انقطاع إرسال اإلنذار األويل 

يف موعده من املصدر إىل املستعملني النهائيني – بغض 
النظر عن الطريقة اليت ميكن ا االتصال م.

واتصاالت الطوارئ عنصر جوهري يف الذراع اإلمنائي 
لالحتاد. وجيري توجيه جانب كبري من اجلهود لتبسيط 

إدارة الكوارث والتأهب هلا يف مشاريع وأنشطة 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويشمل 

ذلك تطوير البنية التحتية ووضع سياسة متكينية إىل جانب 
األطر القانونية والتنظيمية.

ويقوم االحتاد يف أعقاب الكوارث مباشرة بنشر حلول 
مؤقتة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ملساعدة البلدان املتأثرة بالكوارث، ويشمل ذلك تقدمي 
االتصاالت األساسية وتطبيقات الطب عن ُبعد عن طريق 

السواتل. ومن اجلوانب اهلامة يف إدارة الكوارث القيام 
بعملية إعادة البناء وإعادة التأهيل لشبكات االتصاالت/

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وبعد تقدمي املساعدة 
ألغراض اإلغاثة واالستجابة للكوارث يرسل االحتاد 

بعثات تقييم إىل البلدان املتأثرة لتحديد حجم الضرر يف 
الشبكات من خالل استعمال أنظمة املعلومات اجلغرافية. 
وعلى أساس استنتاجات هذه البعثات يبدأ االحتاد والبلد 
املضيف يف عملية بعث احلياة من جديد يف البنية التحتية 

مع كفالة إدراج مسات املرونة للتعامل مع الكوارث 
لتخفيف تعرُّض الشبكات يف حالة وقوع كوارث أخرى 

يف املستقبل.

www.itu.int/emergencytelecoms/
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شبكات اجليل التايل
أّدى حترير السوق والعوملة إىل مستويات غري مسبوقة 

من االبتكار واملنافسة يف االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات وهو قطاع كان ينقسم من قبل إىل قطاعني 
جتاريني منفصلني. وُيربز التقارب بني هذين القطاعني 
والصناعات األخرى – مثل اإلذاعة واملركبات اآللية 
– وجود حاجة واضحة إىل التشغيل البيين والتقييس. 

وتدعم قطاعات الصناعة االنتقال إىل ما يسمى 
شبكات اجليل التايل مببالغ تصل إىل مليارات 

الدوالرات. ويعهد صانعو معدات االتصاالت ومقدمو 
الشبكات واخلدمات واإلدارات يف أحناء العامل إىل 

االحتاد الدويل لالتصاالت مبهمة القيام باألعمال اليت 
ستكفل هذا االنتقال وإدارته بأكرب قدر ممكن من 
السالسة والكفاءة. فهم يفهمون أن املعايري العاملية 
سوف حتفز على االبتكار وعلى ظهور تكنولوجيا 
ن من التشغيل البيين  متفوقة، كما أن ذلك سيمكِّ

ومحاية االستثمارات احلالية واملقبلة.

وعلى مستويات كثرية متثل شبكات اجليل التايل مثاًال 
غري مسبوق من التوحيد حيث يتجمع فيها بعض 

أهم مكوِّنات االقتصاد العاملي. ومن منظور االحتاد 
الدويل لالتصاالت، شهدنا آالف اخلرباء من كثري من 

التخصصات املختلفة يوحدون جهودهم ويتكيَّفون مع 
برامج وجداول زمنية جديدة للعمل. ومن منظور عامل 

املعايري شهدنا تعاونًا كبريًا مع املنتديات واملنظمات 
األخرى لوضع املعايري واملنظمات اإلقليمية للمعايري. 
واستمرار اشتراك هذه اجلهات يف ختطيط شبكات 
اجليل التايل ويف أنشطة وضع املعايري يّتسم بأمهية 

حيوية.

وباختصار ض أعضاؤنا من الصناعة ملواجهة هذا 
التحدي اهلائل، ويسري االحتاد الدويل لالتصاالت يف 

االجتاه الصحيح لكفالة تطبيق هذا النهج الثوري اجلديد 
يف التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

والتأكد من دعمه بأساس صلب من املعايري.

www.itu.int/ITU-T/ngn/



يف عام 2006 يكاد 
فرد من كل 20 إفريقيًا 

يستخدم اإلنترنت مقابل 
فرد من اثنني يف البلدان 

املتقدمة.

اقتصادات الدخل املرتفع 
تضم جمرد 16% من سكان 

العامل ولكنها تشمل أكثر 
من نصف عدد مستعملي 

اإلنترنت يف العامل.

بناًء على معدالت النمو 
الراهنة سيكون أقل من 
25% من سكان العامل 

النامي ”على اخلط“ حبلول 
عام 2010 مقابل %57 
من سكان العامل املتقدم 

املوصولني ”على اخلط“ يف 
عام 2006.

أكثر من ثالثة أرباع 
خطوط اهلاتف الثابتة اليت 
تتجاوز 28 مليون خط يف 
إفريقيا موجودة يف جمرد 6 
بلدان من أصل 54 بلدًا يف 

القارة.

النفاذ إىل النطاق العريض 
- توصيالت ” األنبوب 

الكبري“ اليت تزداد أمهية لتوفري 
النفاذ إىل اإلنترنت - يف 

متناول ُخمس سكان البلدان 
عالية الدخل يف الوقت 

الراهن، ولكنه ما زال قريبًا 
من الصفر يف العديد من 
االقتصادات يف إفريقيا.

ما زال حنو 30 بلدًا يعتمد 
على وصلة دولية واحدة 

مبعدل 10 ميغابتة يف الثانية 
خلدمة جمموع سكاا، أما 

يف البلدان امليسورة فإن 
باستطاعة األفراد شراء 

وصلة شخصية ذا املعدل 
بأسعار معقولة جدًا.
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حنن نعيش يف زمن يشهد عملية حتول - إذ يتشكل اآلن 
جمتمع عاملي جديد للمعلومات نتيجة الندماج تكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت يف مجيع مناحي النشاط البشري. 
فالشبكات املتصلة فيما بينها على املستوى العاملي تصبح بنية 
أساسية غاية يف األمهية للتنمية االجتماعية والنمو االقتصادي، 
حيث توفر نفاذًا إىل موارد اقتصاد املعرفة. بيد أن باليني من 
املواطنني يف العامل، وال سيما أولئك الذين يعيشون يف البلدان 

النامية ما زالوا حمرومني متامًا من التوصيل.

وبعد أن سّلم القادة يف القمة العاملية ملجتمع املعلومات 
(WSIS) بالدور اهلام لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

كعامل حّفاز لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اليت أعلنتها 
األمم املتحدة، اتفق القادة يف اجتماع القمة العاملية ملجتمع 

املعلومات على جمموعة من األهداف، من بينها عشرة 
أهداف للتوصيلية، لكي تتحقق قبل حلول عام 2015. 
وإننا اليوم نتعرض خلطورة عدم حتقيق هذه األهداف ما 

مل نتخذ بشكل مجاعي إجراءات عاجلة. وقد أخذ االحتاد 
الدويل لالتصاالت زمام املبادرة يف العملية اليت يشترك فيها 

عديد من أصحاب املصلحة لتنفيذ أهداف القمة العاملية 
ملجتمع املعلومات، وما انفك االحتاد يضطلع بدور امليّسر 

يف تنفيذ خطوط العمل األحد عشر اليت وضعتها القمة 

العاملية املذكورة. وهذه تشمل إقامة البنية التحتية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت (على النحو الذي يدعو إليه خط 

العمل جيم 2) الذي وضعته القمة العاملية ملجتمع املعلومات 
(WSIS)، مع التركيز على استراتيجيات دف إىل سّد 

ثغرات التوصيلية.

وللمعاونة على توصيل العامل ومتكني الناس واملجتمعات 
املحلية، يعمل االحتاد الدويل لالتصاالت، بالشراكة مع 

احلكومات والصناعة على تشجيع انتشار ومنو تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت على نطاق واسع. ويقف االحتاد 
الدويل لالتصاالت يف طليعة اجلهود العاملية املبذولة لسّد 

الفجوة الرقمية، ابتداًء مبا يقوم به من توسيع النطاق العريض، 
وتكنولوجيات النفاذ الالسلكي واملتنقل، ومواءمة املعايري 

التقنية ووصوًال إىل خلق بيئة تنظيمية وعملية متكينية وإعداد 
قوة عمل على معرفة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

زيادة على ذلك، دف استراتيجية االحتاد إىل التركيز على 
أساس إقليمي، بدءًا من إفريقيا ووصوًال إىل مناطق أخرى 

دف التعجيل باستثمار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف املناطق اليت تعاين من نقص اخلدمات، ودعم التنمية 

البشرية بالعمل على التقاء أصحاب املصلحة الذين يستطيعون 
املسامهة باملوارد البشرية واملالية والتقنية املطلوبة.

سد الفجوة الرقمية
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السيد هولني جاو
نائب األمني العام

السيد فالريي تيموفيف
مدير مكتب االتصاالت الراديوية يف 

االحتاد

السيد مالكومل جونسون
مدير مكتب تقييس االتصاالت يف االحتاد

السيد سامي البشري 
مدير مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد

فلتصبح عضوًا يف االحتاد 
الدويل لالتصاالت!

يستفيد من جمال عمل االحتاد الشامل والعاملي 
واملتسم بالنـزاهة. وباملشاركة مع أعضاء املنظمة 
الذين يتمثلون يف واضعي سياسات االتصاالت، 

واهليئات التنظيمية هلا، ومشغلي الشبكات، 
وموردي اخلدمات واجلهات الصانعة للتجهيزات، 
ومطّوري معدات احلواسيب وبرجمياا واملنظمات 

اإلقليمية لوضع املعايري ومؤسسات التمويل، 
حتدد احلكومات أنشطة االحتاد وسياساته واجتاهه 

االستراتيجي، وتشكلها الصناعة اليت ختدمها.

فلتصبح عضوًا يف االحتاد الدويل لالتصاالت 
يشارك يف لقاءات االحتاد، ويقيم الروابط مع 
املسؤولني احلكوميني والشركات األخرى يف 
القطاع، وحيصل على سبل النفاذ إىل تقارير 

خاصة، ويشارك يف جلان الدراسات وأكثر من 
ذلك:

www.itu.int/join

مسؤولو االحتاد الدويل
لالتصاالت املنتخبون 

دكتور محدون إ. توريه
األمني العام

االحتاد الدويل لالتصاالت
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