
هذه إحاطة مبعلومات أساسية الغرض منها تيسري عمل وسائل اإلعالم وينبغي أال تُعترب 
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بواعث اهتمامك باالتحاد الدولي لالتصاالت
هل لك أن تتصور)تتصوري( نفسك بال هاتف، بال مذياع، بال تلفزيون، بال نفاذ إىل شبكة اإلنرتنت؟ هل 
تعلم)تعلمني( أن ساعتك ختربك بالوقت الصحيح؟ إن االحتاد الدويل لالتصاالت من وراء متتعك بكل هذه 

الوسائل. فعمله يؤثر يف حياة كل إنسان على وجه املعمورة تقريباً. فاالحتاد الدويل لالتصاالت )“االحتاد”(، 
بصفته وكالة األمم املتحدة املتخصِّصة املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يضطلع بعمل يقوم عليه كثري 

من النظم والتكنولوجيات املعقدة اليت تقوم عليها احلياة املعاصرة.

فمنذ عام 1865، عندما أنشأت االحتاد عشرون دولة أوروبية لتسهيل التوصيل بني شبكات الربق الوطنية، تطور 
االحتاد على حنو يواكب التغريات السريعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، عامالً مبثابة حمفل عاملي 

لتنسيق وإدارة الشبكات واملوارد العاملية هلذه التكنولوجيا، مبا يف ذلك طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية.

تعزيز تكنولوجيات اليوم
بدءاً من توزيع طيف الرتددات الراديوية للهواتف احملمولة، والشبكات الساتلية واإلذاعة، ووصوالً إىل تقييس البنية 
التحتية اليت تقوم عليها اإلنرتنت، تعمل الدول األعضاء يف االحتاد البالغ عددها 193 بتعاون وثيق مع أكثر من 
760 من شركات التكنولوجيا وهيئات الصناعة واملؤسسات األكادميية لوضع املعايري والتوصيات الالزمة للتكفل 

بسالمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسهولة استعماهلا على النطاق العاملي. فالبيان بأعضاء االحتاد يُقرأ 
 Who’s وكأنه كتاب تعريف بأهم الفاعلني يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )على غرار املنشور الشهري

Who( حيث جند الشركات اليت تتنافس تنافساً شرساً يف األسواق العاملية تلتقي حتت رعاية جلان الدراسات التقنية 

يف االحتاد لكي تعمل معاً على هنوج عاملية متفق عليها فيما يتعلق بالتوصيل بني الشبكات والتطورات املقبلة.

إن الرتددات الراديوية هي شريان احلياة لكل النظم الراديوية اليت غدونا نعتربها أمراً بديهياً يف بعض األحيان - مبا 
يف ذلك اهلواتف احملمولة والبث الالسلكي، واإلذاعة املسموعة واملرئية، ونظم املالحة الراديوية، والوصالت األرضية 
والساتلية، واتصاالت الطوارئ يف الرب والبحر واجلو، وكل طائفة اخلدمات العلمية العاملة على األرض ويف الفضاء. 
ويهيئ االحتاد اإلطار الدويل إلدارة طيف الرتددات الراديوية املستخدمة ولتقليل إمكان التداخل بني خمتلف وجوه 
استعماهلا. ويقوم االحتاد أيضاً، على غرار ما يفعله يف شأن الطيف، بتسجيل وتنسيق استخدام املدارات الساتلية 

لتفادي التداخل بني النظم الساتلية.

فتنسيق السواتل وتوزيع طيف الرتددات الراديوية يُعتربان، باإلضافة إىل توفريمها خدمات اهلاتف وخدمات اإلنرتنت 
وخدمات اإلذاعة املسموعة واملرئية اليت متكِّن الناس يف مجيع أحناء العامل من التمتع مبتابعة األحداث والفعاليات 
)مثل مباريات كأس العامل اليت ينظمها االحتاد الدويل لكرة القدم، ودورات األلعاب األوملبية(، مكوِّنني حيويني 
يف تسهيل االتصاالت البحرية واملالحة اجلوية وتوفري ما يهيئه النظام العاملي لتحديد املواقع من بيانات األماكن 
اجلغرافية اليت تستخدمها املركباُت وأجهزٌة متزايدُة العدِد من األجهزة الثابتة أو احملمولة يدوياً. فكل من ينُفذ إىل 

شبكة اإلنرتنت يستفيد بشكل أو بآخر من عمل االحتاد - سواء أنُِفذ إليها بواسطة خط ثابت أم عرب الشبكات 
الالسلكية أو شبكات الكبالت أو الشبكات الساتلية.

وضع المعايير لشبكات الغد
يتميَّز االحتاد بأنه أبرز اهليئات املعنية باملعايري العاملية واضعاً املعايري الدولية لنظم االتصاالت الراديوية، والتوصيل 
بني الشبكات، ونقل البيانات، واألمن على اخلط، ونظم البث اإلذاعي، ونظم تعدد الوسائط، مثل البث احلي 

املتواصل السمعي والبصري.

وتستند كل نظم اجليلني الثالث والرابع التصاالت النطاق العريض املتنقلة إىل معايري االتصاالت املتنقلة الدولية 
)IMT( اليت وضعها االحتاد، بتعاون وثيق مع دوله األعضاء، وهيئات التقييس الوطنية واإلقليمية، وجهات تشغيل 

 معلومات عامة
عن االتحاد الدولي لالتصاالت

تطور االحتاد على حنو 
يواكب التغريات السريعة يف 
جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، عامالً مبثابة 
حمفل عاملي لتنسيق وإدارة 
الشبكات واملوارد العاملية 
هلذه التكنولوجيا، مبا يف ذلك 
طيف الرتددات الراديوية 
واملدارات الساتلية.
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الشبكات، والشركات اليت تصنع املعدات، واهليئات األكادميية، وحمافل الصناعة. ويعمل االحتاد اآلن مع هؤالء 
الشركاء يف ذات السريورة املفتوحة إلقامة شبكة عامة التصاالت اجليل اخلامس واملضي يف تطوير االتصاالت 

املتنقلة الدولية لسد احتياجات العامل املوصول يف عام 2020 وما بعده.

ومن املستجدات احلديثة املثرية لالهتمام معايري G.fast، اليت تبث احلياة من جديد يف خطوط الكبالت النحاسية 
اليت يتألف منها معظم البنية التحتية لالتصاالت الثابتة يف العامل. فاملعياران G.9700 و G.9701 لقطاع تقييس 
االتصاالت يف االحتاد )ITU-T( قد جيعالن خطوط الكبالت النحاسية واأللياف البصرية متتد معاً على ’األمتار 

األخرية‘ - من الرصيف إىل البيت - مستمرًة على حتقيق سرعات مكافئة للسرعة اليت تتيحها األلياف البصرية. 
ويقدَّر أن األخذ هبذين املعيارين ميكن أن يؤيت لصناعة االتصاالت وفورات يصل مقدارها حىت مليار دوالر من 

دوالرات الواليات املتحدة األمريكية على نطاق العامل بإطالة عمر شبكات اخلطوط النحاسية القائمة.

ومن اإلجنازات امللحوظة األخرى نقُل الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت )VoIP(، والبنيُة التحتية للمفاتيح 
العمومية )PKI - املستعملة رئيسياً لتسهيل املعامالت املصونة األمن على اخلط(، ومعايرُي ضغط البيانات لتعزيز 
أداء التواصل الفيديوي. ففي عام 2012 فاز جبائزة إميي )Primetime Emmy( معياُر قطاع تقييس االتصاالت يف 
االحتاد H.264، املستخدم لضغط اإلشارات الفيديوية العالية الوضوح وذلك يف كل الوسائط، بدءاً من أقراص 

Blu-Ray والتلفزيون العايل الوضوح إىل الوسائط املتعددة النقالة من اجليل الثالث. وها حنن نرى كيف ينضاف إليه 

يف ِعداد »املعايري الذهبية« معيار جديد من معايري قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد، هو املعيار H.265، الذي 
سيحقق املزيد من تعزيز البث الفيديوي احلي املتواصل على األجهزة املوصولة املتزايدة العدد.

النهوض بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل غد أفضل
إن شعار االحتاد ‘االلتزام بتوصيل العامل’ يشهد على عمله للنهوض بالشمول الرقمي العاملي. فنسبة أهايل املعمورة 

الذين يعيشون اليوم ضمن مطال شبكات اهلاتف اخللوي املتنقل تنوف بقدر ليس بالقليل عن 90%، وقد غدا ملعظم 
الناس ضرب من ضروب النفاذ إىل خدمة اهلاتف احملمول، إذ فاق عدد االشرتاكات فيها ُصّوة السبعة مليارات. 

يتميَّز االحتاد بأنه أبرز 
اهليئات املعنية باملعايري 
العاملية واضعاً املعايري الدولية 
لنظم االتصاالت الراديوية، 
والتوصيل بني الشبكات، 
ونقل البيانات، واألمن على 
اخلط، ونظم البث اإلذاعي، 
ونظم تعدد الوسائط، مثل 
البث احلي املتواصل السمعي 
والبصري.

بودك إجراء مكالمات دولية؟ إن االحتاد هو اجلهة اليت تضع املعايري التقنية ورموز البلدان اليت جتعل من املمكن 
إجراء مكاملات هاتفية دولية - فأنت عندما ترقن)ترقنني( +1 فيما خيص أمريكا الشمالية، أو +33 فيما خيص 

فرنسا، أو +86 فيما خيص الصني، تـَبـُْلغ  )تـَبـُْلغني( الشخص الذي تريد)تريدين( مكاملته بصرف النظر عن مكان 
وجودك يف العامل.

بودك السفر إلى البلدان األخرى مع هاتفك المحمول؟ إن عمليات توزيع الرتددات اليت جيريها االحتاد واملعايري 
املنسَّقة عاملياً اليت يضعها متكن من التجوال الدويل - ما يعين أن بإمكانك االستمرار على استعمال هاتفك 

احملمول عند سفرك من بلد إىل آخر. كما أهنا تساعد على جعل املطاريف ميسورة التكاليف من خالل إتاحة ما 
هتيئه السوق العاملية من وفورات متأتية عن اتساع نطاق األعمال.

بودك االستماع إلى الراديو أو مشاهدة التلفزيون في سيارتك؟ يضمن ختطيط االحتاد للرتددات واملعايري اليت 
يضعها استقباَل الربامج التلفزيونية واإلذاعية املبثوثة جماناً أو املذاعة ساتلياً استقباالً عايل اجلودة.

بودك مشاهدة فيلم فيديو على هاتفك الذكي؟ حتدِّد معايري تعدد الوسائط اليت يضعها االحتاد قدرة معظم 
األجهزة احلديثة على البث الفيديوي احلي املتواصل إذ هتيئ معايري الشبكات النقل بالنطاق العريض الالزم 

للنهوض بأود بث البيانات بسرعة عالية، وتضمن إدارة االحتاد للرتددات الراديوية عرض نطاق كافياً دون التسبب 
يف تداخل يف سائر اخلدمات الالسلكية.

بودك تغيير عقودك واإلبقاء على رقمك؟ إن عمل االحتاد املتعلق بإمكانية نقل أرقام اهلواتف احملمولة يساعد 
هيئات التشغيل وهيئات التنظيم يف مجيع أحناء العامل على التكفل ببقاء رقمك دون تغيري.
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4/3معلومات شاملة وال أن تُعترب بياناً رمسياً عن أنشطة االحتاد.

ويتمثل التحدي التايل يف جعل اجلميع موصولني على اخلط - حبلول هناية عام 2014 سيكون االحتاد قد ساعد على 
توصيل زهاء ثالثة مليارات إنسان باإلنرتنت على النطاق العاملي، وهو منكب على النهوض باملهمة اجلسيمة املتمثلة 
يف توصيل الباقني )4,3 مليارات(. وهلذه الغاية يعكف االحتاد على العمل لتيسري نشر شبكات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف البلدان املتقدمة ويف البلدان النامية، مع الرتكيز بصورة خاصة على النطاق العريض. فاالحتاد، فضاًل 

عن توفريه ُعدة تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اليت هتيِّئ فضلى املمارسات التنظيمية يف بيئة سريعة التغري، 
 )GSR( ينظِّم اجتماعاً سنوياً ملنظمي االتصاالت والدوائر الصناعية يف العامل إبّان الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
ملناقشة ودراسة القضايا احلامية اليت تتحدد هبا معامل قطاع االتصاالت - مبا فيها حياد الشبكات، وخدمة التجوال 

املتنقلة، ونقل الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت )VoIP(، والتعريفات ذات الصلة.

فال شك أن اتصاالت الغد ستأيت باملزيد من حتسني نوعية احلياة وستؤيت منافع اجتماعية عديدة. فيمكن 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن هتيئ ملاليني البشر، املفتقرين إىل املوارد، فرصة متابعة تعليمهم عن طريق 

التعلم عن بعد. وميكن أن تساعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف وضع حد لعزلة األشخاص ذوي اإلعاقة 
بتيسري مشاركتهم يف اجملتمع، أو جعل طرقاتنا آَمَن بنشر نظم ذكية للنقل. ويعتز االحتاد باخنراطه الكامل يف العمل 

لتحقيق هذه التطورات.

توفير المعلومات القيِّمة وأشمِل اإلحصاءات في العالم بشأن النفاذ إلى تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت واستعمالها

يقوم االحتاد بإعداِد ومجِع وتنظيِم املعلومات املفيدة املتصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وينشرها على نطاق واسع من خالل شىت التقارير، والكتيِّبات، واألدلة، معمِّماً إياها على األعضاء. وتشمل هذه 
املنشورات خمتلف جوانب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، متنوِّعًة بدءاً من املبادئ األساسية، مثل كتيِّب إدارة 
الطيف الوطنية و«الدليل البحري« )أكثر منشورات االحتاد رواجاً(، بشأن التكنولوجيات املستجدة وتقنيات إدارة 
الطيف، مثل التقنيات املتقدمة لالتصاالت املتنقلة الدولية )IMT( أو النظم الراديوية اإلدراكية. وباإلضافة إىل ذلك 
يعمِّم االحتاد لوائح تنظيمية دولية، ومعايري عاملية، وفضلى املمارسات فيما يتعلق باستعمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، من خالل ما يعقده بصورة منتظمة من احللقات الدراسية وورش العمل والندوات يف خمتلف بلدان 

العامل ومناطقه.

وجيمع االحتاد إحصاءات مرجعية عاملية النطاق فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حاصالً على 
معلومات شاملة فيما خيص أكثر من 100 مؤشر من مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن 
أكثر من 200 بلد يف مجيع أحناء العامل )تكاد تتعلق بكل شيء بدءاً من عدد االشرتاكات يف خدمة اهلاتف الثابت 
واأُلسر اليت تستخدم اإلنرتنت ووصوالً إىل االستثمارات يف االتصاالت على الصعيد الوطين(. فاالحتاد جيمع أمشل 

املعلومات يف العامل بشأن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملي املتطور، وذلك باستقائه البيانات من 
التواصل املباشر مع الوزارات الوطنية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهيئات التنظيم بشأن خدمات 
من قبيل خدمة اهلاتف اخللوي املتنقل واإلنرتنت/النطاق العريض واالستثمار، ومن مكاتب اإلحصاء الوطنية، ومن 

االستقصاءات اجملراة لدى األسر مبقابالت سريعة معها الستجواهبا يف شأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

فاملنشور الرئيسي السنوي لالحتاد “قياس جمتمع املعلومات” )MIS( يشتمل على مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )IDI( الذي يضع تراتباً ل  157 بلداً حبسب مستوى النفاذ فيها إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

واستعماهلا، واملهارات يف جماهلا. وهو حيظى بتقدير واسع النطاق من احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة، 
ودوائر الصناعة التقنية، ووكاالت دولية من قبيل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، باعتباره املقياس األدق 
واألنزه لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العام على الصعيد الوطين. كما أن االحتاد يضع بياناً شاماًل 

بأهم املستجدات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبيل تكاليف اتصاالت النطاق العريض ومدى 
هتاود أسعارها، واالستثمار يف جمال االتصاالت. ومن منشورات االحتاد أيضاً منشورات إحصائية أخرى مثل 

“نافذة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” )ICT Eye(، وحولية االحتاد اإلحصائية، وقاعدة البيانات العاملية ملؤشرات 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

حبلول هناية عام 2014 
سيكون االحتاد قد ساعد 
على توصيل زهاء ثالثة 
مليارات إنسان باإلنرتنت 
على النطاق العاملي، وهو 
منكب على النهوض باملهمة 
اجلسيمة املتمثلة يف توصيل 
الباقني )4,3 مليارات(. 

http://itu4u.wordpress.com
http://الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات
http://الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2013.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2013.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/yb2013.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/yb2013.aspx
http://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/
http://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx


اطلعوا على مزيد من املعلومات عن أنشطة االحتاد 
الدويل لالتصاالت يف مدونة االحتاد اإللكرتونية: 
http://itu4u.wordpress.com

هذه إحاطة مبعلومات أساسية الغرض منها تيسري عمل وسائل اإلعالم وينبغي أال تُعترب 
4/4معلومات شاملة وال أن تُعترب بياناً رمسياً عن أنشطة االحتاد.

تناول قضايا البيئة والتكنولوجيا العالمية النطاق

حيرص االحتاد الدويل لالتصاالت أيضاً على االستعانة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتناول قضايا عاملية 
النطاق من قبيل تغري املناخ واملخلَّفات اإللكرتونية، ونشر معدات الطوارئ واخلربات ذات الصلة للمساعدة يف 

التحرك اإلنساين حيال الكوارث والنكبات الطبيعية واستعادة روابط االتصاالت ذات األمهية احليوية غداهتا.

وإذ تغدو آثار تغري املناخ أكثر وضوحاً للعيان يف مجيع أحناء املعمورة فإن البلدان تواجه حتدياً مزدوجاً هائالً يتمثل 
يف ختفيف مسبِّبات تغري املناخ ويف التكيف مع آثاره. وبالنظر إىل هذه الشواغل امللحة فإن االحتاد عكف على 

تدارس بصمة الكربون هلذه الصناعة العالية معدَّل النمو، عامالً جبد جلعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أجنع 
من حيث استخدام الطاقة - من خالل تقييس الشاحن العاملي لبطاريات اهلواتف، على سبيل املثال، والرتويج 
ل معايري كفاءة استهالك الطاقة. كما أن االحتاد يدعم االنتقال على طريق ’االقتصاد األخضر‘ من خالل عمله 

فيما يتعلق باملدن الذكية واإلدارة الذكية للمياه.

وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أيضاً أن تساعد على ختفيف آثار الكوارث والنكبات البيئية، ومتكني 
العاملني يف جمال املساعدة من النفاذ إىل االتصاالت يف حاالت الطوارئ يف أعقاب الكوارث مباشرًة، واملساعدة 

يف إيصال العون الطب ي والغوث إىل حيث تشتد احلاجة إليهما.

نعتقد أن من بني أنشطتنا ما هو جدير بأن حيظى باهتمامكم. فعلى مدى 150 عاماً عكف االحتاد يف عمله 
على اإلبداع والتطوير لتيسري توفر شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا على الصعيد الدويل يف 
عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السريع التغري، متوخياً بذلك حتقيق غاية واحدة - االلتزام بتوصيل العامل.

حيرص االحتاد الدويل 
لالتصاالت أيضاً على 
االستعانة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لتناول 
قضايا عاملية النطاق من 
قبيل تغري املناخ واملخلَّفات 
اإللكرتونية، ونشر معدات 
الطوارئ واخلربات ذات 
الصلة للمساعدة يف التحرك 
اإلنساين حيال الكوارث 
والنكبات الطبيعية واستعادة 
روابط االتصاالت ذات 
األمهية احليوية غداهتا.

يساورك القلق بشأن إمكانية النفاذ؟ يف بعض احلاالت قد تنطوي االستفادة القصوى من تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت على مصاعب جسيمة تعرتض مئاِت ماليني البشر الذين يعيشون وهم يعانون 

من إعاقة يف مجيع أحناء العامل. ويعمل االحتاد للتكفل بتمكُّن من يصُعب عليهم رؤية وسائل التكنولوجيا 
أو مساعها أو استعماهلا من االستفادة من كل منافع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وذلك عن طريق 

وضع معايري ومتطلَّبات تقنية يرسَّخ هبا األخذ الدائم مبقتضيات إمكانية النفاذ.

يهمك شمول الشباب؟ نظراً إىل أن أكثر من 40% من أهايل املعمورة هم دون اخلامسة والعشرين من العمر 
فإن االحتاد يهدف إىل دعم الشباب يف حتسني نفاذهم إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلم 

إياها ودرايتهم هبا. ويراد من عملنا مع الشباب مساعدهتم على االندماج يف جمتمع املعلومات، وزيادة الفرص 
التعليمية املتاحة هلم، ومكافحة البطالة بينهم، والنهوض بالتنمية االجتماعية واالقتصادية.

تحدوك أهمية المساواة بين الجنسين؟ يعتقد االحتاد أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن 
تؤدي دوراً حتويلياً يف حياة النساء والفتيات. ومن عام إىل عام يتنامى ملتقى يوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، داعماً الدور احملفز الذي ميكن أن يؤديه املراس املهين التقين يف استحداث فرص باعثة 
على احلماس وبعيدة املطال للمرأة والفتاة يف مجيع أحناء العامل.

http://itu4u.wordpress.com
http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/gsw/201406/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/action/emergency/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/action/emergency/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/accessibility/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/accessibility/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Pages/Youth-and-Children.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Pages/Youth-and-Children.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Pages/Girls-in-ICT.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Pages/Girls-in-ICT.aspx

