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المقال االفتتاحي

النطاق العريض من أجل
التنمية المستدامة
جوائز اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات
ITU

الدكتور حمدون إ .توريه
األمين العام لالتحاد

تشريف ثالثة فائزين لريادتهم في مجال النطاق العريض وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية المستدامة
قدمت يف إطار احتفاالت  17مايو مبناسبة اليوم العاملي
لالتصاالت وجمتمع املعلومات (حيتفل به هذا العام يوم  16مايو نظرًا
لوقوع  17مايو يوم سبت) جوائز اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع
املعلومات لعام  2014لثالثة رواد كرسوا أنفسهم للنهوض بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وتوصيلية النطاق العريض كوسيلة لتحقيق
التنمية املستدامة .والفائزون هم :بول كاغامي ،رئيس رواندا؛ وبارك
غوين-هاي ،رئيسة مجهورية كوريا (مثّلها تشوي مون-كي ،وزير العلوم
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتخطيط املستقبلي)؛ وكارلوس
سليم حلو ،رئيس جمموعة كارسو ورئيس مؤسسة كارلوس سليم.
ويف كل عام ،حيتفل االحتاد الدويل لالتصاالت باليوم العاملي
لالتصاالت وجمتمع املعلومات يف  17مايو ،ذكرى تأسيس االحتاد
يف عام  .1865وموضوع هذا العام ،الذي اعتمده جملس االحتاد يف
عام  ،2013هو "النطاق العريض من أجل التنمية املستدامة"  -الذي
كان أيضاً موضوع املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ) .(WTDC-14وقد
حضر احتفاالت اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات ممثلون
بارزون من الدول األعضاء يف جملس االحتاد ،ومنهم أبو بكر زورمبا
رئيس اجمللس لعام .2014

كان أصحاب اجلوائز األفاضل مصدر إهلام لنا مجيعاً ،فقد
ساندوا أعمال االحتاد بقدر هائل من االلتزام والريادة .كما سعوا
جاهدين لرتويج توصيلية النطاق العريض عايل السرعة ،مما فتح آفاقاً
جديدة للتواصل يف كل زمان ومكان .وتوصيلية النطاق العريض
عنصر حاسم يف ضمان إمكانية استخدام تكنولوجيا املعلومات
الفعال لطائفة واسعة من اخلدمات،
واالتصاالت من أجل التنفيذ ّ
مبا فيها الصحة والتعليم واحلوكمة والتجارة وغري ذلك من اخلدمات
الكثرية .والشبكات القائمة على النطاق العريض هي عوامل متكينية
قوية وشاملة لتحقيق الركائز الثالث للتنمية املستدامة  -النمو
االقتصادي واالندماج االجتماعي والتوازن البيئي .وهلذا يلتزم االحتاد
بتحقيق النفاذ الشامل إىل توصيلية النطاق العريض  -وتعزيز اإلرادة
السياسية الالزمة لتحقيق هذا اهلدف.
ويشاركنا يف االحتفال بان كي-مون األمني العام لألمم املتحدة،
يف رسالة تفيد بشكل قاطع أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي
حمرك االقتصاد العاملي ،وهي تقدم احللول للنمو االقتصادي املستدام
والرخاء املشرتك .وأكد السيد بان على أن شبكات النطاق العريض
توفر أساليب ذكية تراعي البيئة إلدارة املدن ونظم النقل وتعزيز
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ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم ضيرعلا قاطنلا
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من اليسار إىل اليمني :براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت؛ هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد؛ كارلوس سليم حلو،
رئيس جمموعة كارسو ورئيس مؤسسة كارلوس سليم؛ بول كاغامي ،رئيس رواندا؛ الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد؛ تشوي
مون-كي ،وزير العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتخطيط املستقبلي ،مجهورية كوريا (ممثالً الرئيسة بارك غوين-هاي)؛
مالكومل جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت؛ فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد

كفاءة الصناعات التحويلية ،وجتعل من
املمكن إجراء تشخيص على بُعد مسافات
طويلة وعالج املرضى يف مناطق نائية .وأَقر
بأن النطاق العريض عنصر أيضاً يف متكني
تطبيقات تعليمية مبتكرة على صعيد العامل.
واالحتاد الدويل لالتصاالت وجلنة النطاق
العريض املعنية بالتنمية الرقمية مها يف طليعة
الدعوة إىل بدء تنفيذ النطاق العريض.
ويشارك الرئيس كاغامي والسيد سليم يف
رئاسة هذه اللجنة ،وقد عمال معاً على إقناع
احلكومات واخلرباء واألوساط األكادميية
واملواطنني يف الدول األعضاء يف األمم
املتحدة بأن النطاق العريض وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت مسألة هلا أمهية
حيوية ملستقبل كوكبنا .وحرصاً على خدمة
اإلنسانية ،جيب علينا احلفاظ على النطاق
العريض مبثابة عنصر مركزي يف خطة التنمية
املستدامة ملا بعد عام .2015
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وكذلك يتعني علينا أن نستبني الفجوات
يف البحث والتطوير يف جمال النطاق العريض
والبىن التحتية والتطبيقات واخلدمات .وعلينا
أن حندد أولويات السياسة العامة لتوزيع
طيف الرتددات الراديوية للنطاق العريض
والوفاء بالتزامات النفاذ الشامل .وعلينا أن
جند آليات متويل مبتكرة وحلول تكنولوجية
رائدة ،وال سيما يف توسيع جمال النفاذ إىل
النطاق العريض ليشمل املناطق الريفية وأقل
البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية.
واحلق يف التواصل مرادف جملتمع
املعلومات .وهو مبدأ أساسي من أجل النفاذ
العادل والشامل بتكلفة معقولة إىل املعلومات
واملعارف ،اليت تسهم بدورها يف متكني الناس
من تلبية تطلعاهتم وحتقيق أهدافهم اإلمنائية.
وكان االحتاد الدويل لالتصاالت ،منذ ما
يقرب من  150عاماً ،منظمة مكرسة لتمكني

الناس من التواصل ،يف كل مكان ،حىت يف
أبعد ركن من أركان املعمورة.
لقد قرر جملس االحتاد يف دورته هذا
العام أن تركز االحتفاالت بالذكرى السنوية
اخلمسني بعد املائة لالحتاد يف عام 2015
على إجنازات االحتاد املبتكرة وتأثريها على
احلياة اليومية عرب التاريخ ويف املستقبل .وقرر
أيضاً أن يكون موضوع االحتفاالت بالذكرى
السنوية اخلمسني بعد املائة واليوم العاملي
لالتصاالت وجمتمع املعلومات  2015هو نفس
املوضوع" :االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت :قوى دافعة لالبتكار".
لذا امسحوا يل أن أدعو مجيع أعضائنا
لالحتفال بالذكرى اخلمسني بعد املائة
لالحتاد للعمل ،يف إطار هذا املوضوع ،على
تنظيم أنشطة على مستوى اإلجنازات اليت
حققناها حىت اآلن واملضي يف طريق االبتكار
من أجل مستقبل أفضل للجميع.
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النطاق العريض من أجل التنمية
تحويل رواندا

بــول كـاغـامـي
رئيس روانــدا
بول كاغامي ،رئيس رواندا ،ولد في أكتوبر  1957في مقاطعة جنوب رواندا .فرت عائلته جراء
االضطهاد العرقي والعنف قبل االستقالل في عام  ،1960وعبرت إلى أوغندا حيث قضى السيد كاغامي
 30عاما بصفة الجئ.
في عام  ،1990عاد السيد كاغامي إلى رواندا لقيادة جبهة النضال الوطني الرواندي لمدة أربع سنوات
لتحرير البالد ووضعها في مسارها الحالي نحو المصالحة ،وبناء األمة ،والتنمية االجتماعية االقتصادية.
أقسم السيد كاغامي اليمين رئيساً لجمهورية رواندا في  22أبريل  2000بعد انتخابه من قبل الجمعية الوطنية
االنتقالية .وفاز بأول انتخابات ديمقراطية تعددية في البالد في أغسطس  2003وأعيد انتخابه لوالية ثانية
مدتها سبع سنوات في أغسطس .2010
ولقي الرئيس كاغامي كل التقدير اعترافاً بقيادته في بناء السالم والمصالحة والتنمية والنهوض بالتعليم
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .لقد وجهت قيادته التنمية اإلفريقية عموماً ،وشجعت قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت باعتبارها صناعة حيوية فضالً عن كونها عامل تمكين للتحول االجتماعي
االقتصادي في إفريقيا .وفي عام  ،2013شارك السيد كاغامي في استضافة قمة تحويل إفريقيا.
يشارك الرئيس كاغامي حالياً في رئاسة فريق النهوض باألهداف اإلنمائية لأللفية التابع لألمين العام لألمم
المتحدة ولجنة األمم المتحدة للنطاق العريض من أجل التنمية الرقمية.
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الرئيس بول كاغامي يتسلم الجائزة
من الدكتور حمدون إ .توريه
األمين العام لالتحاد

تحـويـل روانـدا
مشرف
الجائزة  -شعور ّ

يف معرض قبول جائزة اليوم العاملي
لالتصاالت وجمتمع املعلومات لعام ،2014
قال الرئيس كاغامي "أود أن أعرب عن
امتناين وعن الشرف الذي أشعر به يف
احلصول على هذه اجلائزة .وأفعل ذلك
بأقصى درجات التواضع علماً بأن هذه
جائزة قيًمة تعرتف جبهود مجيع الروانديني
الذين عملوا جبد واعتنقوا سياسات
واسرتاتيجيات التنمية لدينا  ...هذه هي
نتيجة جهودهم والتقدم والعمل معاً يف
بلدنا ،والعمل أيضاً على وجه اخلصوص

مع االحتاد الدويل لالتصاالت الذي ما فتئ
يساند اجلهود املبذولة يف رواندا".
واستطرد الرئيس كاغامي مؤكداً على أمهية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دفع
عجلة التنمية يف بالده .وأشاد باألمني العام
لألمم املتحدة بان كي مون واألمني العام
لالحتاد الدكتور محدون إ .توريه ،للحفاظ
على وجاهة جدول أعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف التنمية االجتماعية
واالقتصادية للبلدان.
وكما أوضح يف وقت الحق ،فإن
اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف بالده تقوم على دمج القطاعات الرئيسية

يف نظام جيمع بني التوصيلية وسياسة متكينية
وإطار تنظيمي ،إىل جانب تنمية املهارات
والشبكات .وعُرض خالل حفل توزيع
اجلوائز فيلم وثائقي يتضمن أمثلة ملموسة
تبني كيف أن ثورة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والنطاق العريض تغيري حياة
الروانديني.
وأشار الرئيس كاغامي ،الذي شارك
يف رئاسة جلنة النطاق العريض من أجل
التنمية الرقمية مع كارلوس سليم حلو ،رئيس
جمموعة كارسو ورئيس مؤسسة كارلوس
سليم ،إىل أن الشراكات بني القطاعني العام
واخلاص هي وضع يعود بالنفع على اجلانبني،

أخبار االحتاد العدد    3مـايـو | يـونـيــه

7  2014

النطاق العريض من أجل التنمية
 ادـناور لـيوـحت

ألنه ال يوجد كيان واحد يستطيع ،لوحده،
القيام بكل ما جيب القيام به.

إفريقيا الذكية

منذ انعقاد قمة توصيل إفريقيا يف عام
 ،2007اليت استضافها الرئيس كاغامي،
استثمر القطاع اخلاص  70مليار دوالر
أمريكي يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف إفريقيا .ومنذ هذه القمة
شهدت إفريقيا زيادات مل يسبق هلا مثيل يف
معدل تغلغل اخلدمة املتنقلة وتوصيلية النطاق
العريض .وأحاط بالقارة عدد من الكبالت
البحرية على شواطئها ،مبا فيها و SEACOM
 EASSyو TEAMSونظام كبل غرب إفريقيا
) (WACSوشاطئ إفريقيا إىل أوروبا ).(ACE
وكان الرئيس كاغامي أيضاً راعي قمة
حتويل إفريقيا ،اليت عقدت يف أكتوبر 2013
يف كيغايل ،حيث اختتمت باعتماد ’بيان
إفريقيا الذكية‘ .وهتدف مبادرة إفريقيا الذكية
إىل تسريع التنمية االجتماعية واالقتصادية
املستدامة يف إفريقيا من خالل النفاذ إىل
النطاق العريض بأسعار معقولة واالستخدام
املناسب لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
واجلدة يف البيان هي املكانة البارزة اليت منحت
للقطاع اخلاص .ويتصدى بيان إفريقيا الذكية
لتحديات مثل النفايات اإللكرتونية ومتكني
الفئات املهمشة سابقاً .وهو يؤكد أيضاً على
األمن السيرباين ،واحلاجة إىل تبين االبتكارات
األكثر فعالية من حيث التكلفة مثل احلوسبة
السحابية ،والتنقلية ،وتقاسم البنية التحتية
وتقاسم اخلدمات.
ولتعزيز اجلانب العملي لبيان إفريقيا
الذكية ،أرفق بالبيان إطار تنفيذ  -حتالف
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إفريقيا الذكية .وهذا يتوخى عقد شراكة بني
كل بلد إفريقي يلتزم بالبيان والبنك اإلفريقي
للتنمية والبنك الدويل واالحتاد الدويل
لالتصاالت والقطاع اخلاص.

رؤيــة

2020

يف عام  ،2000أطلق الرئيس كاغامي
رؤية  - 2020خارطة طريق لتحويل رواندا،
حبلول عام  ،2020من اقتصاد زراعي
منخفض الدخل إىل جمتمع متوسط الدخل
قائم على املعرفة الغنية باملعلومات .وقد
أطلقت رؤية  2020يف أعقاب عملية
استشارية وطنية أجريت بني عامي 1997
و 2000وشارك فيها أهايل رواندا من مجيع
مناحي احلياة ،مبا يف ذلك القيادة على مجيع
املستويات يف أوساط األعمال واحلكومة
واألوساط األكادميية واجملتمع املدين.
وتتألف رؤية  2020من ستة أركان مرتابطة،
تشمل احلكم الرشيد ،وكفاءة شؤون الدولة،
ورأمسال بشري يتمتع باملهارة ،وقطاع خاص
نشط ،وبنية حتتية مادية على مستوى عاملي،
وزراعة وثروة حيوانية حديثة ،كلها موجهة حنو
األسواق الوطنية واإلقليمية والعاملية.
وتعتقد حكومة رواندا جازمة أن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قادرة
على متكني البلد من أن تقفز املراحل
األساسية للتصنيع وقد استثمرت بكثافة يف
هذا اجملال منذ عام  .2000وأدجمت كذلك
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل
عملية البنية التحتية الوطنية للمعلومات
واالتصاالت باعتبارها احملرك الرئيسي للتنمية
االجتماعية االقتصادية وكأداة لتسريع حتول
رواندا إىل جمتمع قائم على املعرفة.

ومن خالل هذه العملية ،أنشأت رواندا
بالفعل بيئة قانونية وتنظيمية متكينية ،ونشرت
بنية حتتية عاملية املستوى وهي تعكف
على تطوير قاعدة املوارد البشرية من ذوي
املهارات العالية  -وكل هذه العوامل تعزز
توجيه البلد حنو زيادة قدرته التنافسية وحتقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية اليت وضعتها األمم
املتحدة.

اقتصاد تنافسي

واصل اقتصاد رواندا النمو مبعدالت
جيدة نسبياً ،حيث بلغ متوسطها  8يف املائة
سنوياً ،على الرغم من فرتة الركود العاملي
اليت بدأت يف عام  .2008وميكن أن يعزى
هذا النمو املستمر يف خضم التباطؤ العاملي
للحوكمة اجليدة واالنضباط املايل السليم ،إىل
جانب التزام القطاعني العام واخلاص هبدف
بناء جمتمع أكثر إنصافاً.
ويف تقرير البنك الدويل عن ممارسة أنشطة
األعمال يف  2013احتلت رواندا املرتبة  52من
أصل  185بلداً .ومن حيث األداء اإلمجايل،
ال تزال رواندا أفضل البلدان أداءً يف شرق
إفريقيا وهي ثالث أسهل مكان ملمارسة
األعمال التجارية يف إفريقيا جنوب الصحراء.
ويف تقرير التنافسية العاملية لعام 2013
الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي،
احتلت رواندا املرتبة األوىل يف االقتصاد
األكثر تنافسية يف بلدان مجاعة شرق إفريقيا،
واملرتبة الثالثة يف إفريقيا جنوب الصحراء،
وارتقت برتتيبها العاملي من  70يف عام 2012
إىل  63يف عام .2013
رواندا  -وهي بلد غري ساحلي  -موصولة
دولياً اآلن عرب كبلني حبريني :نظام كبل

النطاق العريض من أجل التنمية

 ادـناور لـيوـحت

شرق إفريقيا البحري ) (EASSYعرب أوغندا
إىل مومباسا ،كينيا؛ وكبل نظام شرق إفريقيا
البحري ) (TEAMSإىل دار السالم يف تنزانيا.

البنية التحتية للنطاق العريض

مت بناء شبكة العمود الفقري الوطنية من
األلياف البصرية يف عام  .2010وهي تربط
مجيع املناطق احلضرية وكذلك املناطق الريفية
واملناطق النائية .وتضم الشبكة ما جمموعه
 5 003كيلومرتات من األلياف ،منها 2 503
كيلومرتات ميلكها القطاع اخلاص .ومما سهل
عملية النشر السريعة أن اهليئة التنظيمية
املستقلة عززت اإلطار القانوين والتنظيمي

لتشجيع املنافسة املفتوحة وتقاسم البنية
التحتية.
وإىل جانب مد شبكة العمود الفقري
الوطنية من األلياف حتت األرض ،نشرت
رواندا أيضاً شبكة ألياف فوق سطح
األرض عرب شبكة الكهرباء الوطنية .وهذا
يوفر تغطية إضافية ويقلل من خطر توقف
اخلدمات يف حال انقطاع الكبالت.
وبفضل التغطية باأللياف البصرية على
الصعيد الوطين ،يسعى البلد إىل ضمان توفري
النفاذ يف امليل األخري وذلك لتوسيع الفرصة
إىل احلد األعظم .وقد عهد بإجراء دراسة
بغية حتديد احتياجات رواندا من النطاق
العريض يف مجيع أحناء البالد توخياً لسد

الفجوة الرقمية من خالل توصيلية امليل
األخري من النطاق العريض .وترمي اخلطة إىل
توصيل األلياف إىل بعض األماكن والنطاق
العريض الالسلكي للبقية .ومثة هيكل لسوق
جديدة لتقدمي خدمة أفضل تشمل املناطق
الريفية والنائية ،مع األخذ يف االعتبار القدرة
على حتمل التكاليف وحمو األمية الرقمية فيما
يتعلق باإلقبال على خدمات النطاق العريض
واعتمادها.
وتركز االستثمارات حالياً على اجليل
الرابع من التطور طويل األجل ) (4G LTEمن
النطاق العريض الالسلكي .وقد اعتمدت
رواندا شبكة النطاق العريض الالسلكية 4G
 LTEباعتبارها حل امليل األخري يف املناطق
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احلضرية والريفية .وسيتم تشغيلها على أساس
البيع باجلملة ،مع فتح اجملال أمام مجيع
املشغلني .ومن شأن البنية التحتية أن تعزز
النفاذ إىل خمتلف خدمات النطاق العريض،
مثل احلكومة اإللكرتونية والصريفة اإللكرتونية
والتعليم اإللكرتوين والصحة اإللكرتونية.
وتربط الشبكة أكثر من  360مؤسسة -
حكومية وخاصة على السواء  -يف مجيع
مقاطعات البلد البالغ عددها  ،30كما تربط
كل احلدود الرواندية التسعة.

الشمولية

وقد قاد الرئيس كاغامي بالده حنو
الشمولية والنفاذ املفتوح إىل املعرفة .ويف
خطوة عملية لسد الفجوة الرقمية ،هنالك
أربع حافالت جتوب الريف لتوصيل خدمات
احلوسبة واإلنرتنت إىل املناطق النائية واحملرومة
من اخلدمات .وهذه احلافالت هي عبارة
عن مراكز اتصاالت متنقلة فضالً عن كوهنا
خمتربات حاسوبية ،وهي توفر خدمات
ميسورة وبأسعار معقولة كما توفر التدريب
للمزارعني والتجار والطالب والنساء
وجمموعات الشباب وأصحاب املشاريع
وغريهم من سكان املناطق الريفية.
وتضم رواندا  94مركز اتصاالت
منتشرة يف مجيع أحناء املقاطعات البالغ
عددها  ،30واهلدف من ذلك هو توصيل
مجيع القرى باستخدام مراكز االتصاالت
حبلول عام  .2020وتوفر مراكز االتصاالت
التدريب على استخدام احلاسوب وتسمح
للمؤسسات احمللية مثل اجلمعيات التعاونية
الزراعية والصناعات احلرفية واحلرفيني
واحملالت التجارية والكراجات واملرافق
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السياحية بالنفاذ إىل املعلومات الدقيقة عن
السوق واألسعار .وتتوزع مراكز االتصاالت
متعددة األغراض هذه يف مواقع اسرتاتيجية
حيث ميكن للناس ،وخاصة يف املناطق
الريفية ،النفاذ إىل املعلومات وتعلم كيفية
استخدام اإلنرتنت .وقد ساهم صندوق
النفاذ الشامل يف دعم توفري النطاق العريض
ملراكز االتصاالت واملؤسسات التعليمية
واملؤسسات الصحية واملؤسسات العامة
األخرى ،مبا يبلغ جمموعه  110ميغابتة/ثانية
من النطاق العريض من .Intelsat
كما جرى تركيب أكشاك معلومات
رقمية عمومية يف عدة مواقع .وهي تتألف
عادة من شاشات تعمل باللمس وطابعات،
وهي موصولة باإلنرتنت .وميكن للناس
الوصول إىل املعلومات األساسية على
االنرتنت ،مما يوفر الوقت الالزم للذهاب
فعلياً إىل املؤسسات املختلفة.
وهنالك حالياً محلة وطنية للتوعية وحمو
األمية تركز على سكان الريف إلذكاء وعيهم
خبدمات االنرتنت ،من قبيل وسائط االعالم
االجتماعية ،والصريفة اإللكرتونية (النقود
املتنقلة ،مثالً) وخدمات اإلنرتنت األخرى.
وهتدف هذه احلملة ،حبلول عام ،2018
لتعليم  50يف املائة من السكان الذين تتجاوز
أعمارهم  15سنة استعمال احلاسوب ،وزيادة
االستفادة من خدمات املعلومات بني  60يف
املائة على األقل من هؤالء السكان.
ويف حماولة لزيادة تغلغل التلفزيون الرقمي
يف البالد ،بدأت احلكومة برناجماً خاصاً
لتسهيل النفاذ بأسعار معقولة إىل أجهزة
التلفزيون الرقمي ،ومرة أخرى مع الرتكيز
بشكل خاص على املناطق الريفية .ويشجع
هذا الربنامج على "اقتناء التلفزيون" .ويف

البداية ،سوف ينشأ  700مركز مشاهدة يف
أحناء البالد ،وسوف يتزايد عدد هذه املراكز
باستمرار .وسيتم جتهيز كل مركز بتلفزيون
كبلي وحاسوبني موصولني باإلنرتنت ،فضالً
عن هاتف ثابت ملساعدة من ليس لديهم
هواتف حممولة .وسوف يتم تزويد املراكز
بالطاقة الشمسية حيث ال تكون الشبكة
الكهربائية متاحة بعد .ومن املتوقع أن
يدفع الربنامج نسبة تغلغل التلفزيون من 6
يف املائة حالياً إىل  40يف املائة يف السنوات
اخلمس املقبلة.

الشراكات

لقد سعى الرئيس كاغامي إىل إقامة
شراكات لتعزيز جهود رواندا اخلاصة لتحقيق
التنمية من خالل نشر استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .مثال ذلك أن
جملس التنمية يف رواندا ،يف إطار شراكة مع
متطوعني من الوكالة الكورية للتعاون الدويل،
بدأ مكتبة إلكرتونية رقمية الستخدامها يف
مجيع مراكز تنمية األعمال وعددها  30يف
أحناء البالد .وسيتم جتهيز املكتبات املادية يف
مراكز االتصاالت حبواسيب لوحية Samsung
 ،Galaxyوهي وسيلة مناسبة للنفاذ إىل
املعلومات.
ومثال آخر هو مشروع توفري حاسوب
حممول لكل طفل ،وهو يهدف إىل تعزيز
التعليم من خالل إدخال تكنولوجيا
املعلومات يف املدارس االبتدائية .ويوفر
املشروع لطالب املدارس االبتدائية إمكانية
النفاذ املبكر إىل مهارات احلاسوب وعلوم
احلاسوب ،إىل جانب توسيع معارفهم يف
مواضيع حمددة مثل العلوم والرياضيات
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أطفال يستخدمون احلاسوب يف إطار
مشروع حاسوب حممول لكل طفل

واللغات والعلوم االجتماعية من خالل
البحث عرب اإلنرتنت أو احملتوى املستضاف
يف املخدم .وقد أطلق مشروع حاسوب
حممول لكل طفل يف يونيو  2008وبدأ
مبشروعني رائدين .ومت يف إطار املشروع
الرائد األول توزيع  8 150حاسوباً حمموالً
يف  10مدارس عامة ،يف حني اشرتى اآلباء
 1 800حاسوب حممول من خالل 12
مدرسة خاصة .ويف املشروع الرائد الثاين،
دخلت حكومة رواندا يف شراكة مع شركة
مايكروسوفت لتدريب املعلمني والتقنيني
يف املدارس احمللية .وكجزء من هذا املشروع
الرائد ،أقيمت جتهيزات كهربائية وتوصيالت

النفاذ إىل اإلنرتنت يف الفصول الدراسية،
كما مت تركيب خمدمات الستضافة احملتوى.
ويدرك الرئيس كاغامي احلاجة إىل وجود
بيئة متكينية .وبعد إنشاء منطقة التجارة احلرة
يف كيغايل ،تنظر رواندا مرة أخرى إىل املضي
قدماً يف سبيل التنمية العاجلة يف مجيع
القطاعات .وسوف حتتضن املنطقة احلرة
جممع لتكنولوجيا
صناعات شىت ،مبا يف ذلك ّ
املعلومات واالتصاالت .وهي توفر حوافز
ضريبية للشركات القائمة هناك ،وخصوصاً
تلك اليت تستهدف سوق التصدير .وتشمل
هذه احلوافز ،من بني املزايا األخرى ،اإلعفاء
من ضريبة الشركات ومن الضريبة على

القيمة املضافة ومن رسوم االسترياد وشطب
تكاليف البحث والتطوير .ويف صميم جممع
التكنولوجيا سوف تكون جامعة كارنيجي
ميلون ،اليت تشاركت معها حكومة رواندا
إلنشاء مركز التميز الذي من شأنه إعداد
املهنيني ذوي املهارات العالية يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .ومن املتوقع أن
يغطي جممع التكنولوجيا ،الذي سوف
يكون موجهاً حنو البحث والتطوير ،جماالت
مثل تعهيد العمليات التجارية ،واحلوسبة
السحابية ،والتعليم والتدريب التكنولوجي،
واحلكومة اإللكرتونية ،واألمن السيرباين،
واحللول املتنقلة.

املصدر :تقرير رواندا القطري عن القمة العاملية جملتمع املعلومات  :WSIS+10استعراض شامل لتنفيذ نتائج القمة.
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جمهورية كوريا ،الصدارة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

بارك غوين-هاي
رئيسة جمهورية كوريا
السيدة بارك غوين-هاي ،رئيسة جمهورية كوريا ،ولدت في  2فبراير  .1952تخرجت من جامعة سوغانغ ،سيول ،في
عام  1974بدرجة بكالوريوس علوم في الهندسة اإللكترونية .ومنذ ذلك الحينُ ،منحت درجات دكتوراه فخرية من
قبل العديد من الجامعات ،بما فيها درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم من معهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا،
دايجيون ،ودرجة دكتوراه فخرية في العلوم السياسية من قبل كل من جامعة بوكيونغ الوطنية ،بوسان ،وجامعة سوغانغ.
وكانت السيدة بارك ،خالل مسيرتها المهنية الفذة ،مديرة مؤسسة يوكينونغ ،وترأست جامعة يونغنام في دايغو ومؤسسة
الثقافة الكورية .ومن عام  1974إلى عام  ،1979كانت السيدة األولى بالوكالة في جمهورية كوريا ،وكذلك شغلت
منصب الرئيسة الفخرية لمرشدات كوريا .ومن عام  2000إلى عام  2004كانت عضواً في لجنة المساواة بين الجنسين
وشؤون األسرة ،وعضواً في لجنة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات واالتصاالت.
ومن  2004إلى عام  ،2008كانت السيدة بارك عضواً في الجمعية الوطنية السابعة عشرة وخدمت في لجنة الدفاع
الوطني ،واإلدارة الحكومية والحكم الذاتي المحلي ،ولجنة البيئة والعمل .وفي عام  ،2012كانت عضواً في الجمعية
الوطنية الثامنة عشرة وخدمت في لجنة الصحة والرعاية االجتماعية وشؤون األسرة ،ولجنة االستراتيجية والشؤون
المالية .وكانت أيضاً رئيسة لجنة الطوارئ لحزب سايينوري .وفي ديسمبر  ،2012انتخبت السيدة بارك لمنصب
الرئاسة الثامنة عشرة لجمهورية كوريا وتولت مهامها في فبراير  .2013وهي أول رئيسة لجمهورية كوريا.
إن هدف إدارتها هو "العمل جنباً إلى جنب مع الناس لتحقيق الرخاء االقتصادي والسعادة واإلثراء الثقافي" .وفي هذا
السياق ،تضمن إدارتها حياة رخاء للكوريين من خالل إنعاش االقتصاد .وكذلك سوف "تسعى جاهدة لجعل الحياة
مريحة وسعيدة بفضل برامج رعاية وتعليم مكيفة للغرض تحقق األحالم وتغذي المواهب".
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جمهورية كوريا ،الصدارة في
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
إن رؤية الرئيسة بارك غوين-هاي
للبشرية مبنية على التنمية املستدامة .وقالت
الرئيسة بارك ،متحدثة عرب الفيديو مبناسبة
فوزها باجلائزة العاملية لالتصاالت وجمتمع
املعلومات أثناء االحتفاالت باليوم العاملي
جملتمع املعلومات واالتصاالت ،اليت جرت
يف مقر االحتاد يف  16مايو  ،2014إهنا ترى
النطاق العريض كوسيلة أساسية لتحقيق هذه
الرؤية ألنه يعمل مبثابة أداة لتمكني االبتكار
والنمو .وإذ تدرك أن النطاق العريض يضيف
قيمة عرب طيف كامل من الصناعات ،وخيلق

فرص عمل جديدة ،فإن مجهورية كوريا
بوصفها من أوائل من اعتمده قامت بنشر
شبكات النطاق العريض ،معززة املنافسة
واالستثمار يف سوق االتصاالت ،مبا يشجع
صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
ويوفر التعليم لتعزيز حمو األمية احلاسوبية.
وقد تسلم جائزة الرئيسة بارك نيابة عنها
الوزير تشوي مون كي .وقال "بصفيت وزير
العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والتخطيط املستقبلي املسؤول عن هيئة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الكورية،

تشوي مون-كي ،وزير العلوم
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والتخطيط المستقبلي ،يتسلم الجائزة
من الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين
العام لالتحاد ،نيابة عن السيدة بارك
غوين-هاي رئيسة جمهورية كوريا

إنه لشرف كبري حقاً أن أقبل اجلائزة العاملية
جملتمع املعلومات واالتصاالت نيابة عن رئيسة
مجهورية كوريا .وكان النطاق العريض هو البنية
التحتية الرئيسية لدفع عجلة النمو االقتصادي
يف بالدنا منذ أواخر التسعينيات .وحنن
نسخر أيضاً النطاق العريض كأساس للتقارب
واالبتكار لتجاوز عصر املعلوماتية وحتقيق رؤية
’االقتصاد اإلبداعي‘ .وانطالقاً من خربتنا ومن
قدرتنا ،تشغر مجهورية كوريا اآلن مبسؤولية
ألقيت على عاتقنا للمشاركة يف اجلهود الدولية
لتشجيع األخذ بالنطاق العريض يف مجيع أحناء
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العامل .ولسوف نعزز اجلهود الرامية إىل عوملة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفنا
عضواً يف االحتاد ويف جملس االحتاد ".وأضاف
إنه سوف تتقاسم أبرز مداوالت اليوم مع
الرئيسة بارك" للمضي يف املزيد من املناقشات
بشأن التنمية املستدامة".
وقد أنشئت وزارة العلوم وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والتخطيط املستقبلي
يف إطار خطة إلعادة التنظيم استهلتها الرئيسة
بارك يف حماولة لتوليد مصادر جديدة للنمو
االقتصادي يف جماالت العلوم وتكنولوجيا
املعلومات .وبعد أن تعهدت بإنشاء هذه الوزارة
يف إطار محلتها االنتخابية ،أعلنت الرئيسة بارك
إنشائها يف فرباير  2013عندما أدت اليمني
الدستورية .وتعتزم الوزارة إرساء األساس للعلوم
والتكنولوجيا يف مجهوريةكوريا من خالل تعزيز
التقدم يف جماالت العلوم األساسية والربجميات.
وتعترب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كمحرك للنمو املستقبلي هلذا البلد وسوف
تكون هذه الوزارة اجلهة احلكومية الرئيسية
املسؤولة عن النمو االقتصادي املستقبلي وخلق
فرص العمل يف البالد.

توصيل جميع المواطنين

جعلت مجهورية كوريا تكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت أولوية وطنية ،وأثبتت
قيادة واضحة سواء يف تطوير واستخدام
هذه التكنولوجيا أم يف صياغة السياسات
املستهدفة اليت دفعت النمو واإلقبال.
حنو  97يف املائة من املنازل لديها اتصال
إنرتنت النطاق العريض  -وتتمتع البالد
بواحد من أعلى متوسط معدالت سرعة
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النطاق العريض املعلن عنها يف العامل،
وفقاً لطبعة  2013من تقرير االحتاد الدويل
لالتصاالت :قياس جمتمع املعلومات .وقد
نشر التقرير يف أكتوبر  ،2013وهو يتضمن
آخر مؤشر لتطور تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وسلة أسعار تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت  -ومها أداتان للقياس
املقارن لرصد تطورات جمتمع املعلومات يف
مجيع أحناء العامل .ويتناول املؤشر ترتيب
 157اقتصاداً ،وكانت مجهورية كوريا يف املرتبة
األوىل على صعيد العامل ،للسنة الثالثة على
التوايل ،من حيث إمجايل تطور تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
كان البلد واحداً من أوائل البلدان
يف العامل اليت اعتمدت تكنولوجيا النطاق
العريض املتنقلة من اجليل الثالث .وقد
جتاوز اآلن معدل التغلغل فيه نسبة  100يف
املائة من حيث اشرتاكات النطاق العريض
املتنقل النشطة.
وقد أصبحت خدمات االتصاالت
واإلذاعة املختلفة ،مثل تلفزيون بروتوكول
اإلنرتنت ) ،(IPTVوالتعلم اإللكرتوين والصحة
اإللكرتونية ،من األمور الشائعة ألولئك
الذين يعيشون يف املناطق احلضرية ،وذلك
بفضل شبكة النطاق العريض عالية السرعة.
ولكن مازال تقدمي هذه اخلدمات إىل
اجملتمعات الريفية الصغرية ميثل حتدياً حىت
اآلن .وقد أدركت احلكومة األمهية احليوية
لتحسني الشبكة كوسيلة لتقدمي خدمات
التعليم والرعاية الصحية عالية اجلودة
للمزارعني والصيادين.
ورغبة يف توفري النفاذ إىل اإلنرتنت جلميع
الناس ،استهلت احلكومة مشروع شبكة

 Wi-Fiعمومية يف عام  ،2012يتم يف إطاره
توفري خدمة  Wi-Fiاجملانية يف األماكن العامة
مثل احلدائق واملتاحف واملكتبات .وتعمل
واحلكومة ،بالتعاون مع املشغلني ،على نشر
شبكات  Wi-Fiيف األماكن العامة ،وعلى
تقاسم الشبكات لتقليل تكاليف اخلدمة
وإدارة حركة البيانات املتنقلة .ومثة ثالث
شركات اتصاالت متنقلة أقامت بالفعل
 2000منطقة  Wi-Fiعامة ،واخلطط جارية
لنشر ما جمموعه  10 000حبلول عام .2017

المواطنون الرقميون

إن استخدام اإلنرتنت بني الشباب يف
مجهورية كوريا مرتفع :حبلول عام  ،2012ما
يقرب من  100يف املائة من السكان الشباب
يف البالد ميكن القول بأهنم مواطنون رقميون
(يعرفون بأهنم شباب موصولون بالشبكة يف
الفئة العمرية  24-15سنة يتمتعون خبمس
سنوات أو أكثر من اخلربة على االنرتنت).
وتبلغ نسبة املواطنني الرقميني  13,5يف املائة
من سكان مجهورية كوريا ،مقارنة بنسبة 5,2
يف املائة على الصعيد العاملي.
بذلت احلكومة جهوداً مكثفة لتكييف
نظامها التعليمي الحتياجات املواطنني
الرقميني واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتحويل الطريقة اليت يتعلم هبا
الطالب .ويرمي مشروع التعليم ،املعروف
باسم التعليم املوجه ذاتياً ،واملندفع واملتكيف
والغين باملوارد والراسخ تكنولوجياً (يشار إليه
باملختصر  SMARTباإلنكليزية) ،حبلول عام
 ،2015إىل ضمان قدرة مجيع الطالب على
النفاذ إىل اخلدمات التعليمية املستندة إىل

النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة
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AFP

احلوسبة السحابية عرب اإلنرتنت الالسلكية
يف املدرسة ،وعلى استخدام املواد التعليمية
كلما وحيثما يريدون .وسوف تتوفر
للمدرسني أيضاً الفرص للمضي يف تطوير
مهاراهتم يف هذا اجملال.

متانة صناعة االتصاالت،
متانة االقتصاد

يتمتع البلد بصناعة تكنولوجيا معلومات
واتصاالت حملية قوية تضم عدداً من كبار
املصنعني واملشغلني ،مبا يف ذلك Samsung
و LGو KTو Hanaro Telecomو.LG Telecom
ومثة عوامل أخرى تسهم يف أداء البلد
القوي تشمل املستويات التعليمية العالية
ووعي احلكومة ودعمها ملشاريع تكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت ،فضالً عن
ثقافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
– فالناس متمرسون يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ومتشوقون العتماد
تكنولوجيات جديدة.
لقد حققت مجهورية كوريا اقتصاداً قوياً،
وهي واحدة من البلدان املصدرة الرئيسية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل.
وتتمتع  Samsungبأكرب حصة من السوق
يف جمال أجهزة التلفاز املسطحة يف العامل
ملدة سبع سنوات متتالية .كما منت الشركة
مبعدل مذهل لتصبح أكرب مصنع للهواتف
يف العامل ،متخطية  .Nokiaويف عام ،2013
ارتفعت حصتها من إمجايل سوق اهلواتف
احملمولة إىل  24,6يف املائة ،حيث باعت
حوايل  450مليون هاتف حممول  -تقريباً

ضعف عدد اهلواتف اليت باعها البائع الثاين،
 .Nokiaكما بسطت  Samsungهيمنتها يف
اهلواتف الذكية إىل  31,1يف املائة ،بعد أن
باعت رقماً قياسياً يف حدود  300إىل 314
مليون هاتف ذكي  -أكثر من ضعف ما
باعه البائع الثاين - Apple ،وفقاً ملؤسسيت
 IDCو .Gartnerكان كل واحد من ثالثة
هواتف ذكية بيعت يف عام .2013 Samsung
ويتنبأ معهد أحباث االلكرتونيات
واالتصاالت يف مجهورية كوريا أن السوق
احمللية يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت سوف تزداد يف القيمة من 36,5
مليار دوالر أمريكي يف عام  2010إىل 123,7
مليار دوالر يف عام .2020
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مجتمع ذكي

يف مدينة نيو سونغدو ،تعكف احلكومة
على استحداث "مدينةكل مكان وزمان" على
جزيرة من صنع اإلنسان تبلغ مساحتها 1 500
فدان قبالة ساحل إنشيون يف مجهوريةكوريا.
وعندما تستكمل يف عام  ،2015سوف تشمل
مدينة نيو سونغدو  350مبىن تؤوي 65 000
من املقيمني و 300 000شخص من القوى
العاملة .وسيكون من شأن بطاقة ذكية واحدة،
تستحدث من خالل االستخدام املبتكر
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،أن متكن
املقيمني من االستفادة من شىت خيارات النقل.
وميكن استخدام البطاقة يف املرتو ،أو لدفع مثن
وقوف السيارات يف العداد ،أو ملشاهدة فيلم،
أو الستعارة دراجة عامة جمانية .وسوف تدعم
تطبيقات النطاق العريض أيضاً اخلدمات البلدية
مثل شبكة إعادة استخدام املياه ،ومجع النفايات
باألنابيب اهلوائية وشبكة الطاقة.
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الحد من تغير المناخ

لقد أدى التصنيع والتحضر السريعني
النامجني عن النمو االقتصادي املذهل يف
مجهورية كوريا إىل ضغط كبري على بيئتها
ومواردها الطبيعية .وتشمل األولويات حالي ًا
تكنولوجيا معلومات واتصاالت خضراء،
مثل احلواسيب الشخصية واالتصاالت
واملخدمات اخلضر .وتشمل اجملاالت ذات
األولوية أيضاً الصناعات املتطورة اليت تعتمد
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،من
قبيل الصحة اإللكرتونية وشبكة الكهرباء
الذكية وإدارة النفايات الذكية ووسائط النقل
العام الذكية.
خالفاً لشبكات الكهرباء التقليدية
"الغبية" تسمح الشبكات الذكية باالتصال
ثنائي االجتاه بني مزودي الكهرباء
واملستهلكني ،فضالً عن متكني توليد الطاقة
وختزينها على نطاق أكثر انتشاراً .ومن
املتوقع أن يصبح اختبار الشبكة الذكية يف
جزيرة جيجو أكرب جمتمع للشبكة الذكية يف
العامل الختبار تكنولوجيات الشبكة الذكية
املتقدمة ولتطوير مناذج أعمال جديدة.
ومنذ عام  ،2012استضافت مجهورية
كوريا أمانة صندوق األمم املتحدة
للمناخ (صندوق املناخ األخضر) ،وهو

صندوق أنشأته األمم املتحدة لتوزيع بعض
املساعدات اليت تعهدت هبا البلدان املتقدمة
إىل البلدان الفقرية نسبياً .ومن املتوقع أن
تنهض مجهورية كوريا يف املستقبل بدور أكرب
على الساحة الدولية يف مواجهة التحديات
العاملية وأن تصبح مركزاً للجهود العاملية
الرامية إىل املضي قدما حنو التخفيف من
آثار تغري املناخ وتعزيز النمو األخضر.

التنمية المستدامة

قالت الرئيسة بارك ،يف معرض الدعوة
الستضافة مؤمتر املندوبني املفوضني التاسع
عشر لالحتاد ،الذي سيعقد يف بوسان،
مجهورية كوريا ،يف الفرتة من  20أكتوبر إىل
 7نوفمرب  ،2014إن احلكومة تعمل على
تقدمي رؤية ومسار للتنمية اليت ميكن أن
تعود بالفائدة على اإلنسانية يف عامل رقمي
موصول إىل أقصى احلدود يعتمد على
إنرتنت األشياء .وأكدت على أنه يف معرض
البت يف مسألة تطور قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واالسرتاتيجيات
املقبلة بشأنه ينبغي أن يكون اهلدف األمسى
للمؤمتر هو التنمية املستدامة.

النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة
تغيير حياة الماليين

كارلوس سليم حلو
رئيس مجموعة كارسو ورئيس مؤسسة كارلوس سليم
كارلوس سليم حلو ،رئيس مجموعة كارسو ورئيس مؤسسة كارلوس سليم ،درس الهندسة المدنية في جامعة المكسيك
درس أيضاً الجبر والبرمجة الخطية أثناء دراسته للحصول على درجته .كارلوس مكسيكي،
الوطنية المستقلة ،حيث ّ
هاجر والداه من لبنان ،وهو رجل عصامي ورجل أعمال ناجح ذائع الصيت وفاعل خير.
اهتم السيد سليم بالتكنولوجيا منذ فترة طويلة .وقد حقق النجاح في عالم األعمال من خالل االستثمار في طائفة
شتى من الصناعات ،كما يتجلى في حافظة مجموعة كارسو ،التي تشمل البنية التحتية والبناء ،والخدمات المالية،
المورد
وخدمات التجزئة والخدمات التجارية ،فضالً عن االتصاالت ،حيث ’أميريكا موفيل‘ التي يملكها هي اآلن ّ
الرئيسي لخدمات االتصاالت (الهاتف الثابت والمحمول واإلنترنت والتلفزيون) في أمريكا الالتينية .وتعمل الشركة
أيضاً في الواليات المتحدة وفي أوروبا .وهو ملتزم بتشجيع التكنولوجيا ألغراض التنمية وهو الرئيس المشارك للجنة
األمم المتحدة للنطاق العريض من أجل التنمية الرقمية منذ عام .2010
ينهض كارلوس سليم حلو بالتنمية االجتماعية في المكسيك وفي أمريكا الالتينية من خالل مؤسسة كارلوس سليم،
التي غيرت حياة الماليين من الناس .وتشمل مبادرات المؤسسة تنمية الطفولة المبكرة ،حيث قدمت أكثر من
 360 000منحة دراسية للطالب والشباب من أصحاب المشاريع ،وأقامت أكثر من  3 600فصل دراسي رقمي ومكتبة
رقمية في المكسيك ،وهي تسهر على إعادة تأهيل منطقة مكسيكو سيتي التاريخية والحفاظ على المناطق الطبيعية
في المكسيك ،وشيدت متحف سمية ،الذي يضم مجموعة من أرقى األعمال الفنية في العالم .تلقى السيد سليم
عدداً من الجوائز تقديراً ألعماله التجارية وأنشطته االجتماعية ،بما في ذلك وسام االستحقاق اللبناني الذهبي ،ووسام
ليوبولد الثاني (الذي تمنحه الحكومة البلجيكية) ،ووسام الشرف واالستحقاق من الصليب األحمر.
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ITU/I. Wood

كارلوس سليم حلو يتسلم الجائزة من الدكتور
حمدون إ .توريه األمين العام لالتحاد

تغيير حياة الماليين
روح المبادرة التجارية وعمل الخير
قال كارلوس سليم حلو ،يف كلمته عندما
فاز جبائزة جمتمع املعلومات العاملي لالتصاالت
لعام " ،2014هذا شرف حقيقي ومتعة حقيقية
وفخر بالنسبة يل أن أتسلم جائزة يف صحبة
فخامة بارك غوين-هاي ،رئيسة مجهورية كوريا
وفخامة بول كاغامي رئيس رواندا ،الذي كان
عالوة على ذلك زميالً عزيزاً جداً يل يف عمل
جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية،
واليت نتشارك رئاستها .وقال السيد سليم،
متحدثاً عن "النطاق العريض من أجل التنمية
املستدامة"  -موضوع هذا العام لليوم العاملي
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جملتمع املعلومات واالتصاالت " -من الواضح
أن التنمية املستدامة هي حاجة عاملية حقيقية،
وحاجة إقليمية حقيقية  ...والنطاق العريض
هو أداة اسرتاتيجية لتلبية هذه االحتياجات".
ووصف كيف ميكن الستخدام النطاق
العريض يف جماالت التعليم والرعاية الصحية
والشؤون املالية والبيئة واالبتكار "أن يؤدي إىل
النمو االقتصادي القوي املطرد واملستدام يف
آن معاً ،إىل جانب التقدم االجتماعي وتوفري
تكافؤ الفرص للجميع".

وشاهد املشاركون يف حفل تسليم اجلائزة
العاملية لالتصاالت وجمتمع املعلومات فيلماً
وثائقياً يضم أمثلة على األنشطة اليت يضطلع
هبا كارلوس سليم حلو ،مبا يف ذلك برامج
مؤسسته عالية األثر االجتماعي اليت تركز على
السكان املستضعفني لضمان الشمول الرقمي
للجميع .ونستعرض هنا بعض أبرز ما جاء يف
الفيلم الوثائقي.
يف عام  ،1965وضع كارلوس سليم
حلو ،وهو يف سن اخلامسة والعشرين،
أسس جمموعة كارسو وجمموعة Financiero

النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة
تغيير حياة الماليين

 .Inbursaويف السنوات التالية شرع يف ممارسة أنشطة يف عدة قطاعات خمتلفة،
وحبلول هناية الثمانينيات منت حيازاته لتصبح واحدة من أكرب تكتالت األعمال
التجارية يف أمريكا الالتينية .ويف ديسمرب  ،1990يف شراكة مع France Telecom
و  Southwestern Bellوجمموعة من املستثمرين املكسيكيني ،اشرتى  20,4يف املائة
من أسهم  Telmexومتكن من اهليمنة على الشركة .ويف عام  ،2002أسس شركة
 ،América Móvilوهي اآلن الشركة الرائدة يف أمريكا الالتينية وهلا وجود يف 26
بلداً أمريكياً وأوروبياً (مبا فيها الواليات املتحدة) .ومن حيث نفاذ السكان فإن
 América Móvilهي ثاين أكرب مشغل لالتصاالت يف العامل باستثناء الصني .ومن
ابتكارات كارلوس سليم حلو اجلديرة بالذكر يف جمال االتصاالت هو نظام Telcel
 نظام الدفع املسبق الرائد يف اهلواتف املتنقلة.وكان من شأن منو  Telmexيف املكسيك أن زاد مقدار النفاذ إىل النطاق
العريض الثابت من  67 000يف عام  2002إىل ما يقرب من  9ماليني اآلن ،وهو
ما ميثل معدل منو سنوي قدره  56يف املائة .وفيما يتعلق املتنقلة بالنطاق العريض
املتنقل ،زادت حركة بيانات  América Móvilبأكثر من  15ضعفاً منذ عام 2008
 بنسبة حوايل  80يف املائة سنوياً  -مما أدى إىل زيادة تغلغل اإلنرتنت ودعمالنمو االقتصادي واحلد من عدم املساواة والبطالة والفقر.
ويقول السيد سليم "إن التحديات الرئيسية املاثلة أمامنا اليوم ،يف مجيع
البلدان ،هي توفري التعليم الرقمي عايل اجلودة وتوفري فرص عمل جيدة للجميع".،
ومتاشياً مع هذا الرأي ،نشطت  Telmexيف توفري التدريب يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .ومنذ عام  ،1991أقامت  Telmexمرافق تعليمية من
أحدث طراز يف أماكن خمتلفة ،مما أتاح التكنولوجيا احلديثة للمجتمعات ذات
الدخل املنخفض .وأنشأت أكثر من  3 600فصل دراسي رقمي ومكتبة رقمية
عامة يف مجيع أحناء املكسيك ،باإلضافة إىل مراكز ابتكار (مساحات ابتكار
تكنولوجي) توفر النفاذ اجملاين إىل املعدات احلاسوبية واإلنرتنت عالية السرعة
والدورات الدراسية التمهيدية والتدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويقول السيد سليم "يتعني على املشغلني أن يقدموا للعمالء أفضل الشروط من
حيث اجلودة واألسعار والتكنولوجيا على منصات متعددة .ويف أمريكا الالتينية،
نقوم بإنشاء مكتبات رقمية جمانية أساساً يف املدارس العامة حيث ميكن أن يذهب
الناس للتعلم وتصفح االنرتنت جماناً بواسطة معدات حاسوبية معارة بسرعات
عالية .ويف ’املكتبات الرقمية‘ لدى  ،Telmexيقدم التدريب على تكنولوجيا
املعلومات ،ويستطيع الناس اقرتاض حواسيب حممولة وأخذها اىل منازهلم .وتقوم
الشركة بإقامة آالف بقع  Wi-Fiالساخنة لعمالئها.
ويف عام  ،1986أنشأ السيد سليم مؤسسة كارلوس سليم .ويف عام ،1995
انشأ مؤسسة  .Telmexوهاتان املؤسستان مها أكرب املؤسسات يف أمريكا الالتينية،
Telmex
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النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة
نييالملا ةايح رييغت

وقدمتا الدعم للماليني من الناس يف املكسيك
ويف شىت أحناء القارة األمريكية .وإذ أنشئت
لتوفري برامج عالية األثر تركز على الشرائح
املستضعفة يف اجملتمع ،فإن مؤسسة كارلوس
سليم لوحدها أفادت أكثر من  29,7مليون
شخص .واستناداً إىل مبادئ املسؤولية
االجتماعية والكفاءة والفرصة ،تدعم املؤسسة
مبادرات يف جماالت التعليم والصحة والتغذية
والعدالة االجتماعية والثقافة والتنمية البشرية
واإلغاثة يف حاالت الكوارث الطبيعية والتنمية
االقتصادية ومحاية البيئة واحلفاظ عليها.
وتسهم براجمها يف حتسني نوعية حياة الناس يف
مجيع الفئات العمرية وتعزيز تنمية رأس املال
البشري وتوفري فرص لنمو األفراد وجمتمعاهتم.
ويف عام  ،2013تضافرت جهود مؤسسة
كارلوس سليم وأكادميية خان لتوفري النفاذ
إىل التعليم على املستوى العاملي للناس يف
املكسيك ويف أمريكا الالتينية  ،جماناً ،من
خالل دورات تدريبية عرب شبكة اإلنرتنت.
وهنالك أكثر من  4 200شريط فيديوي
تعليمي ميكن النفاذ إليها حالياً عرب اإلنرتنت.
ويف يناير  ،2014دخلت مؤسسة كارلوس
سليم يف شراكة مع  Courseraلتقدمي دراسات
عليا باللغة اإلسبانية ،على شبكة اإلنرتنت
دون أي تكلفة ،ملاليني من الناس .وسوف
تركز الشراكة على ثالثة أهداف :حتسني
فرص النفاذ إىل نوعية عالية احملتوى التعليمي
باإلسبانية؛ وخلق حمتوى تعليمي يهدف إىل
حتسني إمكانيات عثور األفراد على عمل؛
وزيادة فرص الوصول إىل األماكن املادية حيث
ميكن للطالب شخصياً حضور دورات تدريبية
تقدمها  .Courseraوتشمل املبادرة مشروعاً
كبرياً لرتمجة أفضل الدورات إىل اإلسبانية.
وسوف تُنشأ شبكة من مراكز التعلم لتزويد
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الطالب بتجربة تعليمية غنية ،واجلمع بني
الدورات ‘على اخلط’ و‘خارج اخلط’ لتحسني
استبقاء املعرفة وحصيلة التعلم.
وسوف تستفيد مراكز التعلم من البنية
التحتية القائمة لدى  ،Telmexبدعم من برامج
مؤسسة كارلوس سليم للتعليم الرقمي والثقافة
الرقمية .وتعمل الربامج على تشغيل مكتبات
رقمية ،تقع أربع عشرة منها يف مناطق
منخفضة الدخل عالية الكثافة من حيث
السكان .وسيكون للمراكز إمكانية النفاذ إىل
بؤرة  ،Telmexوهي حمور ابتكار تكنولوجي
قائم يف مكسيكو سييت.
ويف مارس  ،2013استضاف السيد سليم
االجتماع السابع للجنة النطاق العريض
املعنية بالتنمية الرقمية والتابعة لالحتاد الدويل
لالتصاالت ،والذي تشارك يف رئاسته مع
السيد بول كاغامي رئيس رواندا .وقال السيد
سليم "إن جلنة النطاق العريض تعكف على
توثيق أفضل املمارسات ،حبيث ميكننا أن
نعرف ونتعلم مما جيري يف بلدان خمتلفة.
ولكن ،نظراً لسرعة التغري التكنولوجي ،مثة
حتديات خطرية تربز ،وذلك بسبب عدم
وجود التغريات اهليكلية العميقة املصاحبة
للتغري احلضاري .وحنن نشهد نسبة عالية جداً
من البطالة ،خاصة بني الشباب .فما هي
األنشطة اليت ختلق فرص عمل جديدة؟ وأين
جيري تكوين هذه الوظائف اجلديدة؟ حنن
حباجة إىل تشجيع القطاعات اليت ستخلق
هذه الوظائف اجلديدة .وينبغي للحكومات
أن تدخل تكنولوجيا املعلومات يف أنشطتها،
وأن تشجع األنشطة الثقافية واالقتصادية
الرقمية اليت ختلق فرص عمل جديدة .ومن
الواضح أن تكنولوجيا املعلومات هي أداة
رئيسية للنمو االقتصادي .وهناك آفاق هائلة

من فرصة االنفتاح خللق املاليني من فرص
العمل ،إىل جانب إمكانية تطوير مئات
اآلالف من التطبيقات واحملتويات اليت ميكن
أن يستخدمها كل من هو موصول عرب شبكة
اإلنرتنت".
وعُقد اجتماع جلنة النطاق العريض يف
موازاة ’القرية الرقمية  ‘2013اليت حضرها
الدكتور محدون إ .توريه األمني العام لالحتاد
والعديد من املفوضني .ويف ذلك العام،
جذبت ’القرية الرقمية‘ مجهوراً بلغ تعداده
أكثر من  ،154 000لتصبح أكرب حدث
رقمي مشويل يف العامل .كانت ’القرية الرقمية‘
مفتوحة جلميع أنواع الناس ،بغض النظر عن
العمر أو مستوى املهارة التكنولوجية.
وبعد سنة ،يف عام  ،2014نظمت مؤسسة
كارلوس سليم و  TelmexوTelcelمرة أخرى
حدث ’القرية الرقمية‘ يف الساحة الرئيسية يف
مكسيكو سييت .وعرض هذا احلدث طائفة
أوسع من أنشطة التدريب والتعليم الرقمية ،مبا
يف ذلك ورش العمل وتقدمي الدعم ألصحاب
املشاريع والدورات التمهيدية على احلواسيب
واإلنرتنت ،فضالً عن دورات يف الروبوتيات
والرسوم املتحركة ثالثية األبعاد ) (3Dوالربجمة
املتقدمة وتطبيقات الرعاية الصحية .وخالل
حدث  2014يف القرية الرقمية ،أعلن السيد
سليم مبادرة التدريب من أجل العمالة؛ وهي
منصة لتقدمي دورات على االنرتنت جتعل من
املمكن تعلم  20مهارة خمتلفة ،من قبيل العمل
كتقين حاسوب ،أو ممارسة عمل يف جمال
البناء أو الكهرباء أو النجارة.
وحضر القرية الرقمية  2014ما جمموعه
 49من القادة على صعيد العامل حتدثوا
للمشاركني وإىل املاليني املوصولني مباشرة على
اخلط .وعرضت مرافق عقد املؤمترات بالفيديو

النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة

نييالملا ةايح رييغت

Telmex

التوصيل باإلنرتنت مبعدل  100جيغابتة/ثانية.
وحطمت القرية الرقمية رقمها القياسي كأكرب
حدث مشويل رقمي يف العامل ،حيث شارك
أكثر من  258 000شخص يف عام  ،2014مبن
فيهم األطفال وصغار البالغني وكبار السن.
وكان أصغر مشارك عمره سنتان فقط وكان
أكربهم عمره  97سنة.
"إن االتصاالت هي اجلهاز العصيب هلذه
احلضارة اجلديدة ،فهي أساسية للنمو والتنمية
يف مجيع البلدان" على حد قول السيد سليم،
الذي ساهم ،حباً يف عمل اخلري ،يف التنمية
االقتصادية واالجتماعية يف املكسيك ويف
أمريكا الالتينية.
ويرى السيد سليم أن "التكنولوجيا
واالبتكار مها ما ميكن احلضارة اإلنسانية من
املضي قدماً" .وكما أشار يف تقرير "حالة
النطاق العريض  :2012حتقيق الشمول
الرقمي للجميع" (الذي نشره االحتاد الدويل

لالتصاالت يف سبتمرب  ،)2012على مر
التاريخ ،حولت التكنولوجيا واالبتكار
األسلوب الذي نعيش به وأحدثتا التغري
احلضاري" .واليوم ،تعمل الثورة الرقمية على
حتويل عاملنا وجمتمعاتنا على حنو أسرع،
وبعضها موصول اآلن من خالل البيانات
الصوتية والفيديو اليت تسري بسرعة الضوء
 ...ومتثل شبكة االتصاالت ‘الدورة الدموية’
جملتمع املعرفة ،بفضل خطوات التقدم يف
تكنولوجيا املعلومات واحلوسبة اليت تسخر
معارفنا وقدراتنا العقلية .وقد أطلق تطور
اإلنرتنت تغريات اجتماعية واقتصادية وسياسية
عميقة ،وهو يعمل على حتويل صناعة
اخلدمات .وينبغي أن تكون إنرتنت النطاق
العريض يف متناول اجلميع – وهذا هو اهلدف
من العمل اجلاري يف األمم املتحدة واالحتاد
الدويل لالتصاالت .ويف عام  ،2010أطلقت
االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو جلنة

النطاق العريض لتوفري النفاذ الشامل إىل
النطاق العريض والنفاذ الشامل إىل التوصيلية.
واليوم ،ضمان التوصيلية أمر هام للغاية -
على الكل أن يكون موصوالً؛ وينبغي أن
يكون للجميع إمكانية النفاذ إىل املعرفة والفهم
 ألغراض التعليم والصحة والعمل والرتفيه.وتعمل جلنة النطاق العريض على حتقيق
الشمول الرقمي للجميع حبلول عام ،"2015
هذا ما كتبه السيد سليم يف التقرير "نظرة
نافذة  :1كيف يغري النطاق العريض جمتمعنا".
والسيد كارلوس سليم حلو ،رجل أعمال
على درجة عالية من الشعور باملسؤولية
االجتماعية ،مغرم أيضاً بالتاريخ والفنون
والفيزياء الفلكية والطبيعة والرياضة ،ولكنه
قبل كل شيء متفرغ ألسرته .ويقول يف هناية
الفيلم الوثائقي" :جيب أن تتغلب إرادتنا دائماً
على مواطن الضعف فينا".
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مقابلة مع السيد ناصر أ .بن محاد بشأن تنسيق املؤمتر
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ITU/I. Wood

من اليسار إىل اليمني :فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد؛ حممد ناصر الغامن ،مدير عام هيئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات
العربية املتحدة ورئيس املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2014؛ براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت؛ الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام
لالحتاد؛ حممد أمحد القمزي ،رئيس جملس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة؛ هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد؛ مالكومل
جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت يف االحتاد

ITU/I. Wood

حممد ناصر الغامن ،رئيس املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام 2014

براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت ،والدكتور عبد
القادر اخلياط ،رئيس اللجنة التنفيذية لإلشراف على استضافة
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2014

باروك فانربسي،
رئيس اللجنة ( 2لجنة مراقبة الميزانية)

ماريو كانازا،
رئيس اللجنة ( 3األهداف)

نور سولينا عبداهلل ،رئيسة اللجنة 4
(أساليب عمل قطاع تنمية االتصاالت)

لورانس بارياك،
رئيسة اللجنة ( 5جلنة الصياغة)

فابيو بيجي ،رئيس فريق العمل املعين باخلطة
االسرتاتيجية لقطاع تنمية االتصاالت وباإلعالن

كارمن بال ،نائبة رئيس فريق العمل املعين باخلطة
االسرتاتيجية لقطاع تنمية االتصاالت وباإلعالن

كومساس زافازافا ،رئيس دائرة دعم املشاريع وإدارة
املعارف ،مكتب تنمية االتصاالت
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يذيفنت صخلم

ملخص تنفيذي
خطة عمل دبي ترسم معالم مستقبل للجميع يحركه النطاق العريض
أكد املؤمتر العاملي رباعي السنوات
السادس لتنمية االتصاالت من جديد التزام
االحتاد الدويل لالتصاالت بتوفري النفاذ
الشامل امليسور التكلفة إىل االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
باعتباره عنصراً أساسياً للتقدم االجتماعي
واالقتصادي يف عامل مرتابط على حنو متزايد.
ورسم املؤمتر ،الذي عقد حتت شعار
"النطاق العريض من أجل التنمية املستدامة"
يف ديب ،اإلمارات العربية املتحدة ،يف الفرتة
من  30مارس إىل  10أبريل  ،2014الطريق
حنو تسريع وتوسيع استخدام النطاق العريض
وحمو األمية الرقمية يف مجيع أحناء العامل ،وال
سيما يف أقل البلدان منواً.
ولدى اعتماد خطة عمل ديب ،وهي
خمطط لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على مدى السنوات
األربع املقبلة ،جدد املشاركون – البالغ
عددهم أكثر من  1 300مشارك ،مبن فيهم
أكثر من  1 100مندوب حكومي من 137
بلداً و 9ممثلني من فلسطني ،و 89ممثالً
من  42هيئة من القطاعني العام واخلاص،
و 32مشاركاً ميثلون  14هيئة يف ميدان
االتصاالت ،و 73ممثالً من  33منظمة
إقليمية ودولية – تعهدهم بنشر التوصيلية يف
مجيع أحناء الكوكب.

وكانت الرسالة واضحة – رسالة ترددت
طوال املؤمتر :ليس من املمكن ،يف عامل
تنهض فيه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بدور متعاظم األمهية يف التنمية االقتصادية
واالجتماعية ويف بناء جمتمع معلومات قائم
على املعرفة ،أن يرتك أي فرد يف عزلة عن
االتصال ،مهما اختلفت ظروفه ومهما ابتعد
موطنه األصلي.

افتتاح المؤتمر

رحب السيد حممد القمزي ،رئيس جملس
إدارة هيئة اإلمارات العربية املتحدة لتنظيم
االتصاالت ،ترحيباً حاراً جبميع املندوبني،
وأعرب عن أمله يف أن حيقق املؤمتر WTDC-
 14أهدافه النبيلة السامية للنهوض بالتنمية
املستدامة من خالل االستخدام األمثل
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وال سيما
النطاق العريض (انظر املقال يف هذا الصدد
يف الصفحتني  31و.)32
مث شاهد املشاركون يف املؤمتر فيلماً
وثائقياً وردت فيه أمثلة ملموسة تصور
كيف يعمل االحتاد الدويل لالتصاالت على
مساعدة البلدان يف مجيع أحناء العامل لضمان
متتع مجيع شرائح اجملتمعات فيها بفوائد
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وقد جرى تصوير هذا الفيلم الوثائقي
يف بلغاريا وكوستاريكا واليابان واألردن
ومولدوفا وتنزانيا ،وهو يوضح دور تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف إنقاذ األرواح،
وخاصة يف أعقاب الكوارث .وكمثال على
ذلك ،أظهر الفيلم كيف أسهمت جهود
االحتاد يف توفري معدات االتصاالت الساتلية
املتنقلة يف مساعدة السلطات اليابانية على
تنسيق عمليات اإلغاثة يف أعقاب وقوع
الزلزال وموجة التسونامي يف البالد يف عام
وسلط الضوء أيضاً على املساعدة
ُ .2011
اليت يقدمها االحتاد لتمكني املدارس
واجملتمعات النائية يف البلدان النامية من
النفاذ إىل اإلنرتنت ،وذلك من أجل سد
الفجوة التوصيلية بني اجلنسني بتمكني أعداد
متزايدة من الفتيات والنساء من اكتساب
مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة من
االندماج يف اجملتمع على حنو أفضل .ويف
مثال آخر ،أوضح رجل يف كوستاريكا كيف
متكن من اإلقالع عن التدخني بفضل النفاذ
إىل مبادرة صحية متنقلة ،عرفت باسم
’اإلقالع املتنقل‘ ،يشرتك يف تنفيذها االحتاد
الدويل لالتصاالت ومنظمة الصحة العاملية.
وناشد الدكتور محدون إ .توريه األمني
العام لالحتاد يف حفل االفتتاح املشاركني أن
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المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام
رئيس المؤتمـر:
السيد محمد الغانم (اإلمارات العربية
المتحدة)

2014

2014

نواب رئيس المؤتمر:
 السيدة مارغاريت شالوي -موديندا (زامبيا)
 السيدة هيالري ستيوارت -ألكسندر (جامايكا)
 السيدة نريمني السعدين (مصر)
 السيد شكريا موا (كمبوديا)
 السيد راشد إسماعيلوف (االتحاد الروسي)
 السيد فردريك رييل (سويسرا)

اللجنة  :1اللجنة التوجيهية
تتألف من رئيس المؤتمر ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم
اللجنة  :2مراقبة الميزانيـة
نواب الرئيس:
الرئيس:
 السيد مشاري الصعب (المملكة العربية السعودية)
السيد باروك فانبرسي (غانا)
 السيد سويشريو سيكي (اليابان)
 السيد سوهراب يارحمادوف (أذربيجان)
اللجنة  :3األهداف
نواب الرئيس:
الرئيس:
 السيد باتريك مويسيغوا (أوغندا)
السيد ماريو كانازا (البرازيل)
 السيد محمد بن عمر (تونس)
 السيد كيشوري بابو (اهلند)
 السيد أملاس تيلنبايف (قريغيزستان)
اللجنة  :4أساليب عمل قطاع تنمية االتصاالت
نواب الرئيس:
الرئيس:
 السيدة لوليا إماكبور (نيجرييا)
السيدة نور سولينا عبداهلل (ماليزيا)
 السيد سيسيل ماكان (جامايكا)
 السيد عادل درويش (البحرين)
 الدكتور فادمي كابتور (أوكرانيا)
اللجنة  :5لجنة الصياغة
نواب الرئيس:
الرئيس:
 السيد بول ناجاريان (الواليات المتحدة)
السيدة لورانس بارياك (فرنسا)
 السيد بابكر سعيد (السودان)
 السيدة يابنغ وانغ (الصني)
 الربوفيسور فالدميري مينكني (االتحاد الروسي)
 السيدة بالنكا غونزاليز (إسبانيا)\
فريق العمل المعني بالخطة االستراتيجية لقطاع تنمية االتصاالت وباإلعالن
نواب الرئيس:
الرئيس:
 السيد أبراهام دجيكو (كوت ديفوار)
السيد فابيو بيجي (إيطاليا)
 السيدة جنان كرم (لبنان)
 السيدة كارمن بال (أسرتاليا)
 السيد دارين توياكوف (كازاخستان)
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يعملوا بالتآزر مع االحتاد الدويل لالتصاالت
لضمان التوصيلية الشاملة للنطاق العريض،
مشدداً على أمهية الشراكات بني القطاعني
العام واخلاص من أجل حتقيق هذا اهلدف.
وقال إن " تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 وعلى وجه اخلصوص شبكات النطاقالعريض  -تفتح أمامنا أعظم فرصة سنحت
لنا حىت اآلن لكي حنرز خطوات تقدم
سريعة وبالغة األثر يف التنمية االجتماعية
واالقتصادية على صعيد العامل".

بيانات السياسة العامة في
الجزء الرفيع المستوى

كان االهتمام يف اجلزء الرفيع املستوى
من املؤمتر  WTDC-14ملحوظاً ،حيث تسجل
ما جمموعه  72متحدثاً .وتناول الكلمة 62
متحدثاً رفيعي املستوى أمام املؤمتر (وألقيت
بيانات نيابة عن تسعة منهم) .وكانت غالبية
ٌ
املتحدثني من الوزراء أو نواب الوزراء ،وكان
الباقون من السفراء والرؤساء أو املديرين
العامني للهيئات التنظيمية ،واألمناء العامني
وكبار املسؤولني التنفيذيني من املنظمات
األعضاء يف قطاع تنمية االتصاالت.
وكان اجلزء الرفيع املستوى مبثابة منرب هلؤالء
املسؤولني رفيعي املستوى للتعبري عن وجهات
نظرهم بصدد االجتاهات الناشئة وبشأن
املسائل ذات األمهية االسرتاتيجية لتنمية
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
وبيانات السياسة العامة متاحة يف املوقع
التايل:
http://www.itu.int/en/ITU-D/

Conferences/WTDC/WTDC14/Pages/
PolicySatements.aspx
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اإلشادة بالتقدم المحرز في
تنفيذ خطة عمل حيدر آباد

أشاد املؤمتر بإجنازات االحتاد طوال
السنوات األربع املاضية يف تنفيذ خطة عمل
حيدر آباد اليت اعتمدها املؤمتر العاملي لتنمية
االتصاالت الذي عُقد يف حيدر آباد ،اهلند،
يف عام  .2010ويف التقرير املرحلي إىل املؤمتر،
خص براهيما سانو مدير مكتب تنمية
االتصاالت يف االحتاد بالذكر العديد من
اإلجنازات ،مشرياً على وجه اخلصوص إىل أن
االحتاد:
_ _ما زال يدعو لعقد أكرب جتمع للمنظمني
يف العامل ويتتبع ويؤثر يف البيئة التنظيمية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

_ _ما زال يوفر املساعدة يف جمال احلد من
خماطر الكوارث والتأهب والتصدي هلا من
خالل تصميم اخلطط الوطنية لالتصاالت
يف حاالت الطوارئ ،وإقامة نظم اإلنذار
املبكر حلاالت الطوارئ وتطوير معدات
االتصاالت يف حاالت الطوارئ؛
_ _درب أكثر من مليون امرأة على استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إطار
محلة حملو األمية الرقمية للمرأة أطلقت يف
شراكة مع مؤسسة Telecentre.org؛
_ _حدد كمياً ألول مرة حجم الفجوة الرقمية
بني اجلنسني؛
ساعد  25بلداً يف االنتقال من اإلذاعة
التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية و 43بلداً يف
إدارة الطيف ومراقبته.

وأبرز مدير مكتب تنمية االتصاالت
أيضاً ثالث مبادرات أطلقت منذ انعقاد
املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2010
القت جناحاً كبرياً ،وهي مبادرة التنمية
بفضل االتصاالت املتنقلة لتوسيع فوائد
التكنولوجيا املتنقلة لتشمل مجيع شرائح
اجملتمع؛ ومنوذج التنمية املستدامة الذكية
إلقامة صلة بني تنمية االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت الريفية واحلد من
خماطر الكوارث وإدارهتا؛ وأكادميية االحتاد
الدويل لالتصاالت اليت جتمع كل أنشطة
التدريب يف االحتاد حتت مظلة واحدة.
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نتائج المؤتمر باختصار
خطة عمل دبي

إىل جانب االعرتاف بالتقدم احملرز يف
مساعدة البلدان النامية على تسخري فوائد
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منذ املؤمتر
العاملي لتنمية االتصاالت لعام  ،2010شدد
املؤمتر على ضرورة سد الفجوات املتبقية
يف التوصيلية بني البلدان وداخلها واليت
حتكم باالستبعاد الرقمي على املاليني من
الناس ،وال سيما النساء والشباب واألطفال
والسكان األصليني واألشخاص ذوي
اإلعاقة.
وخطة عمل ديب اليت اعتمدها املؤمتر
هي تتويج لالجتماعات التحضريية اإلقليمية
اليت جرت يف كيشيناو ،مولدافيا ،لكومنولث
الدول املستقلة؛ وبنوم بنه ،كمبوديا،
ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ؛ ومونتيفيديو،
أوروغواي ،لألمريكتني؛ وأكرا ،غانا،
إلفريقيا؛ واملنامة ،البحرين ،للدول العربية؛
وبلغراد ،صربيا ،ألوروبا.
وتتألف اخلطة من جمموعة من األنشطة
الرامية إىل مساعدة البلدان يف جمال تعزيز
التنمية املستدامة لشبكات وخدمات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وحددت
اخلطة مخسة أهداف أساسية لقطاع تنمية
االتصاالت يف االحتاد مبثابة حمور الرتكيز
الرئيسي لعمله يف السنوات األربع القادمة.
_ _الهدف  :1تعزيز التعاون الدويل بشأن
قـضـايــا تـنميــة االتـصــاالت وتك ـن ـولــوجـيــا
املـعـلـومـات واالتصـاالت.
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_ _الهدف  :2تعزيز البيئة التمكينية اليت
تساعد على تنمية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتعزيز نشر شبكات
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والتطبيقات واخلدمات
املناسبة ،مبا يف ذلك سد الفجوة التقييسية.
_ _الهدف  :3تعزيز الثقة واألمن يف استخدام
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ونشر التطبيقات واخلدمات
املناسبة.
_ _الهدف  :4بناء القدرات البشرية واملؤسسية
وتوفري بيانات وإحصاءات وتعزيز الشمول
الرقمي وتقدمي مساعدة مركزة للبلدان ذات
االحتياجات اخلاصة.
_ _الهدف  :5تعزيز احلماية البيئية ،وتدابري
التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من
آثاره ،واجلهود املبذولة إلدارة حاالت
الكوارث باالستفادة من االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وهذه األهداف ،مع "النواتج" اخلمسة
عشرة املرتبطة هبا ،واردة يف كل من خطة ديب
العمل ومشروع اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد
للفرتة  .2019-2016وقد مت حتديد النواتج من
قبل املؤمتر بأهنا "مجيع منتجات وخدمات
قطاع تنمية االتصاالت املقدمة لألعضاء
من خالل إطار التنفيذ املتفق عليه يف خطة
عمل ديب" .ويشمل هذا اإلطار الربامج
واملبادرات اإلقليمية ومسائل جلنيت الدراسات
(انظر املقاالت يف هذا الصدد يف الصفحات

 50-46و 59-51و ،61-60على التوايل)،
والقرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمترات
العاملية لتنمية االتصاالت وخطوط عمل
تسهيل القمة العاملية جملتمع املعلومات.
وتستند خطة عمل ديب إىل بنية قائمة
على النتائج ،مع نواتج حمددة لكل هدف
من األهداف ،ومؤشرات أداء رئيسية حمددة
لكل ناتج .وجيري تنفيذ منهجية اإلدارة
القائمة على النتائج يف مجيع أحناء منظومة
األمم املتحدة ،وهي هتدف إىل حتسني
الفعالية والكفاءة والشفافية واملساءلة .وقد
عقدت جلسة خاصة يف  29مارس 2014
عشية انعقاد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
لعام  2014إلبالغ املشاركني يف املؤمتر
كيف سوف يساعد التحول يف الرتكيز من
األنشطة إىل النتائج على حتسني توضيح
الغايات االسرتاتيجية واألهداف والنواتج
واملخرجات ،وتقييم حتقيقها على حنو أفضل
باستخدام املؤشرات والغايات.
ويتم تعريف اإلدارة القائمة على النتائج
بأهنا "هنج إدارة يوجه عمليات املنظمة
ومواردها ومنتجاهتا وخدماهتا حنو حتقيق
أطر وأدوات
نتائج قابلة للقياس .وهي توفر َ
اإلدارة من أجل التخطيط االسرتاتيجي
وإدارة املخاطر ومراقبة األداء وتقييمه وأنشطة
التمويل على أساس النتائج املستهدفة".
وتدل النتائج على مدى حتقيق اهلدف.
وغالباً ما تقع النتائج حتت سيطرة املنظمة
جزئياً وليس كلياً.
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ومؤشرات األداء هي املعايري املستعملة يف قياس حتقيق النواتج
أو املخرجات .وقد تكون هذه املؤشرات كمية أو نوعية.

إعالن دبي يعزز الدعم لرسالة
قطاع تنمية االتصاالت

مثة نتيجة رئيسية أخرى هي إعالن ديب الذي يعزز الدعم
السياسي لرسالة قطاع تنمية االتصاالت وأهدافها االسرتاتيجية
(انظر املقال يف الصفحات  .)42-39وينص إعالن ديب ،يف مجلة
أمور ،على أن "تعزيز وإتاحة بنية تحتية للنطاق العريض يمكن
النفاذ إليها بأسعار ميسورة ،مع السياسات واالسرتاتيجيات
المناسبة ،يشكل منرباً تمكينياً أساسياً يعزز االبتكار ويدفع بناء
االقتصادات الوطنية والعالمية ومجتمع املعلومات".

معالم الخطة االستراتيجية من أجل التنمية

وضع املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  2014واعتمد
مشروع خطة اسرتاتيجية لقطاع تنمية االتصاالت (انظر املقال يف
الصفحات  ،)45-43سوف تصب يف مشروع اخلطة االسرتاتيجية
لالحتاد العام للفرتة  ،2019-2016واليت ستعتمد يف مؤمتر املندوبني
املفوضني املقبل الذي سيعقد يف بوسان ،مجهورية كوريا ،يف الفرتة
من  20أكتوبر إىل  7نوفمرب .2014

حفل االختتام والتحدي المتمثل في توصيل
الجميع بالنطاق العريض بحلول عام 2020

انتهى املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  2014بنغمة متفائلة
لدى عرض مقطع فيديوي يظهر املندوبني املشاركني يف املؤمتر
ميارسون أعماهلم وينشدون الالزمة "النطاق العريض جيعلين سعيداً"
اليت تعكس موضوع املؤمتر ،النطاق العريض من أجل التنمية
املستدامة.

براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد
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"إن القرارات التي اتخذناها والمبينة في خطة عمل دبي ،ستمهد
الطريق لنتقدم في عملنا ،وستزودنا بتوجيهات ورؤية مشتركة وخطة
عمل واضحة".
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السيد حممد ناصر الغامن ،رئيس املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  ،2014واملدير العام هليئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة ،يتسلم
امليدالية الذهبية لالحتاد الدويل لالتصاالت من الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد

وأشار الدكتور توريه ،متحدثاً يف حفل اخلتام ،إىل أن املؤمتر ب ْل َوَر رؤية مشرتكة وخطة
عمل ،ووضع خطة اسرتاتيجية وخطة مالية للسنوات املقبلة .وقال يف معرض التأكيد على
الدور احلاسم للنطاق العريض من أجل التنمية الوطنية" :إين أرى أن الوقت قد حان لنتحدى
أنفسنا لتوصيل اجلميع بالنطاق العريض حبلول عام ".2020
وأشار السيد سانو إىل أن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  2014حطم العديد
من األرقام القياسية ،مبا يف ذلك مشاركة قياسية من  1 311مندوباً ميثلون  137دولة عضواً
و 82من أعضاء القطاع ،فضالً عن  52من كبار الشخصيات .وقد توفر العرض النصي يف
اجللسات العامة واجتماعات اللجان .وقدم االحتاد لألعضاء تطبيقاً متنقالً للنفاذ إىل وثائق
املؤمتر  WTDC-14واالطّالع عليها خارج اخلط ،فضالً عن تطبيق للنفاذ إىل البث الشبكي
للمؤمتر على احلواسيب اللوحية واهلواتف الذكية .وأخرياً ،أهنى املؤمتر أعماله قبل نصف يوم
من الوقت املخصص.
وأشاد مجيع املتحدثني حبرارة بدولة اإلمارات العربية املتحدة وباالحتاد الدويل لالتصاالت
تقديراً منهم حلسن سري أعمال املؤمتر.
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الدكتور توريه يكرم رئيس
المؤتمر WTDC-14

منح األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت امليدالية الذهبية للسيد حممد
ناصر الغامن ،رئيس املؤمتر العاملي لتنمية
االتصاالت لعام  2014واملدير العام هليئة
تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية
املتحدة ،مشيداً مبا حتلى به من احلكمة
والفطنة والتواضع والتقيد باملواعيد .وشكر
السيد الغامن املشاركني على جهودهم،
وخص بالذكر األمني العام لالحتاد،
ونائب األمني العام ومديري املكاتب
الثالثة ،ورؤساء جلان املؤمتر اخلمس وفريق
العمل (انظر أمساء رؤساء هيئات املؤمتر
العاملي لتنمية االتصاالت لعام  2014يف
الصفحة .)26
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التنمية المستدامة — التحديات والفرص

التنمية المستدامة –
التحديات والفرص
محمد أحمد القمزي
رئيس هيئة تنظيم االتصاالت
باإلمارات العربية المتحدة

تناول املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام
)(WTDC-14حتديات التنمية على نطاق ضخم .وأقل ما كانت ترمي
إليه أهدافه السامية وغاياته النبيلة هو تعزيز التنمية املستدامة من
خالل االستعمال األمثل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ).(ICT
وهذا التجمع الذي ضم خرباء ومتخصصني ميثلون خمتلف
اجملموعات اإلقليمية والدولية والدول والقطاع اخلاص واملنظمات
الدولية واملؤسسات األكادميية ،جنح يف اعتماد قرارات وضعت أسساً
راسخة لبناء برامج وخطط من أجل دعم التنمية يف املناطق اليت هي
يف حاجة ماسة إىل املساعدة .وستم ّكن هذه النتائج البلدان من
توظيف مواردها خلدمة شعوهبا وبناء مستقبلهم.
ويف هذا الصدد ،أتذ ّكر كلمات الشاعر العريب العظيم ،أبو الطيب
املتنيب ،الذي كتب يف إحدى قصائده "على قدر أهل العزم تأيت
العزائم" .وكثري من اجملتمعات اليت تعاين من جمموعة كاملة من املشاكل
توجه أنظارها حنو عزم االحتاد ونظرته إىل قراراته ومبادراته .وإن
النجاحات اليت حققتها املؤمترات العاملية السابقة لتنمية االتصاالت،
اليت عُقد املؤمتر األخري منها يف اهلند يف  2010وكذلك العديد من
األحداث واالجتماعات اليت عقدت حتت رعاية االحتاد ،وفّرت أساساً
سليماً للمناقشات واملداوالت يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام
2014

 ،2014أدت إىل اختاذ املؤمتر لقرارات بشأن املبادئ العامة والربامج
واألهداف االسرتاتيجية واسرتاتيجيات التنمية ملختلف املناطق ،فضالً
عن خطة عمل ديب اليت هي مبثابة خارطة طريق للمستقبل.

سد الفجوة الرقمية

الرتددات الراديوية املختلفة مورد متاح للناس يف العامل الستخدامه
يف استدامة األرض ودعم برامج التنمية .واستعمال هذا املورد
الشحيح حق من حقوق اإلنسان األساسية ،ولذلك ،من املؤسف
أن تستمر االضطرابات االجتماعية املزعزعة لالستقرار وغريها من
املشاكل يف منع العديد من اجملتمعات من االستفادة من هذا املورد
الطبيعي األساسي.
ويشكل عدم وجود فرص متساوية للوصول إىل التكنولوجيات
الرقمية احلديثة واستعماهلا إحدى العقبات اليت جيب عدم جتاهلها
أو التغاضي عنها .وقد أحدث التفاوت اهلائل بني البلدان يف هذا
اجملال ما أصبح يسمى بالفجوة الرقمية اليت متثل عائقاً ،وهو يف الواقع
عائق ال ميكن اخرتاقه ،أمام برامج التنمية اليت ترغب فيها اجملتمعات
النامية .أضف إىل ذلك مشاكل الفقر والبطالة والتهميش االجتماعي
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واألمية والكوارث الطبيعية ،وجند أنفسنا يف مواجهة حتديات كبرية
تتطلب منا درجة عالية من التعاون والتضامن إىل جانب إجياد حلول
مبتكرة تكون عملية وواقعية.
وفيما يتعلق حبجم التحديات ،من حسن احلظ أن لدينا يف
عامل اليوم عدد من نقاط القوة اليت تساعدنا على حتقيق الكثري من
تطلعاتنا البشرية .ولعل حملة وجيزة اليوم يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت تساعد على انتشار تدبري واسع من التفاؤل إزاء إمكانية
حتقيق النجاح الذي نصبو إليه .وهكذا ،بنهاية  ،2013جتاوز عدد
االشرتاكات اهلاتفية املتنقلة  6,8مليار اشرتاك .وبلغ عدد مستعملي
اإلنرتنت أكثر من  2,7مليار مستعمل وهو ما يعادل نسبة  40باملائة
من سكان األرض .وفيما يتعلق باستخدام النطاق العريض ،الذي
كان موضوع املناقشات اليت دارت يف املؤمتر  ،WTDC-14جند أنه ينمو
مليار ْي مستعمل يف هناية .2013
باطراد حيث بلغ عدد املستعملني َ
وعالوًة على ذلك ،متثل هذه التطورات واحدة من السمات
اإلجيابية للعامل اليوم .فهي توفر لنا الوسائل اليت تتيح مساعدة
اجملتمعات اليت تعاين من اضطرابات اجتماعية وغريها من املشاكل.
وم ّد يد العون إىل هذه اجملتمعات واجب إنساين يتخذ شكالً ملموساً
من خالل الدورات املتعاقبة للمؤمتر.
ونأمل حتقيق أكثر بكثري مما مت إجنازه يف املاضي .والقائمة
طويلة .ففي جمال الصحة مثالً ،توجد إمكانية استخدام أنظمة
االتصاالت املتقدمة لتوفري احللول عن بُعد وعرب احلدود مما يضمن
التحسني املستمر لألنظمة واملمارسات الصحية .وينطبق الشيء
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نفسه يف جمال التعليم والتكامل االجتماعي وسد الفجوة الرقمية
والتفاعل وبرامج تبادل املعلومات وحتديث األنظمة وعمليات
اإلدارة واإلغاثة يف حالة الكوارث.

دعم رسالة االتحاد

إن الرسالة النبيلة لالحتاد اليت تستند إىل تعزيز الروابط بني الناس
من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،هي رسالة حتظى
بشغف الشعب اإلمارايت .واإلمارات العربية املتحدة ،اليت هي إحدى
الدول األعضاء يف االحتاد وطرف فاعل بارز فيه ،ستواصل العمل
بفعالية مع االحتاد يف إطار العديد من هيئاته .ولن ندخر أي جهد
لالستفادة من خربة اآلخرين لتحقيق مصلحة جمتمعنا وبلدنا ،ووضع
خربتنا الوطنية الناجحة حتت تصرف اآلخرين كتعبري ملموس عن
البعد اإلنساين العاملي الذي تستند إليه رسالة االحتاد.
وحنن يف اإلمارات العربية املتحدة نشعر بامتنان بالغ لكل التقدير
الذي تلقيناه الستضافة املؤمتر  ،WTDC-14وحنن فخورون للغاية هبذا
األمر إذ نعتربه دليالً على الثقة .وننظر إىل استضافتنا للمؤمتر كتتويج
لتعاوننا الوثيق مع االحتاد وأعضائه ،ونعترب أن استضافتنا الناجحة
لثالثة أحداث رئيسية لالحتاد يف  - 2012تليكوم العاملي لالحتاد
واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت واملؤمتر العاملي لالتصاالت
الدولية  -دليالً على إمياننا برسالة االحتاد بوصفه املنظمة الرائدة اليت
تقود العامل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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رئيس المؤتمر العالمي
لتنمية االتصاالت لعــام
 2014يدلي بآرائه
مقابلة مع السيد محمد ناصر الغانم
المدير العام لهيئة تنظيم االتصاالت في اإلمارات العربية
المتحدة ورئيس المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام 2014

أخبار االحتاد تستدرك احلديث مع السيد حممد ناصر الغامن ،رئيس املؤمتر العاملي السادس لتنمية االتصاالت )،(WTDC-14
الذي عقد يف ديب ،اإلمارات العربية املتحدة ،يف الفرتة من  30مارس إىل  10أبريل  .2014والسيد الغامن هو املدير العام
هليئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات ،وهي البلد الذي استضاف بنجاح ثالثة أحداث رئيسية لالحتاد الدويل لالتصاالت
يف عام  - 2012وهي تليكوم العاملي لالحتاد واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت واملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية.
لماذا أصبحت دبي هذا المكان الجذاب لعقد أحداث
االتحاد العالمية؟
محمد ناصر الغانم :كما تعلمون ،حتتل اإلمارات العربية
املتحدة موقعاً مركزياً ،وقد أصبحت قبلة يتقاطر عليها الناس من
بلدان الشرق والغرب والشمال واجلنوب ،يأتون لتبادل األفكار
وممارسة األعمال .ويف نفس الوقت ،تتقدم االتصاالت بسرعة
كبرية يف اإلمارات العربية املتحدة ،وحنن اآلن بني طليعة بلدان
العامل يف جمال البنية التحتية لالتصاالت واخلدمات بل وتنظيم
االتصاالت أيضاً .وبطبيعة احلال مثة ميزة كبرية يستفيد منها مجيع

الزوار وهي أن اإلمارات العربية املتحدة بلد آمن ،تربطه اخلطوط
اجلوية بسائر البلدان يف مجيع أحناء العامل .واإلمارات العربية
املتحدة هي أيضاً واحدة من الوجهات السياحية األكثر جاذبية.
ويف عام  2006كان هدفنا هو البدء يف جذب أحداث االحتاد
باستضافة تليكوم العاملي لالحتاد .وعلى الرغم من أننا تنافسنا
الستضافة هذا احلدث املرموق ،مل تكلل مساعينا بالنجاح يف
عام  2006وال يف عام  .2009ولكننا مل نكف عن احملاولة ،وأخريا
جنحنا يف عام  .2012وملا كانت اجلمعية العاملية لتقييس
االتصاالت ) (WTSAواملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية )(WCIT
يعقدان يف وقت قريب من موعد تليكوم العاملي لالحتاد ،رأينا أنه

أخبار االحتاد العدد    3مـايـو | يـونـيــه

33  2014

تقرير خاص بشأن المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام
رئيس المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعــام  2014يدلي بآرائه

ينبغي لنا أن نستضيف هذين احلدثني أيضاً ،وأن جنعل اإلمارات
العربية املتحدة ملتقى ألحداث االحتاد الدويل لالتصاالت يف عام
 .2012حظينا بدعم جملس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت يف
اإلمارات ،اليت اتسمت بنفاذ البصرية لتصور شراكة مقبلة مع
االحتاد الدويل لالتصاالت.

ما هي في رأيكم أبرز منجزات المؤتمر WTDC-14؟
محمد ناصر الغانم :جاء اجلميع بروح الوفاق للمضي قدماً يف
جدول األعمال الذي وضع للمؤمتر .وافقنا على أكثر من 60
قراراً جديداً أو منقحاً ،ووضعنا مخس توصيات وحددنا العديد
من موضوعات الدراسة .كان هناك فرق كبري بني روح املشاركني
يف املؤمتر  ،WCITالذي ترأسته أيضاً ،واملؤمتر .WTDC-14
وتتطرق هذه القرارات إىل عدد كبري من اجلبهات .ويتناول
أحدها مثالً تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) (ICTوتغري املناخ.
وينظر قرار آخر يف مسألة األمن السيرباين ومكافحة الرسائل
االقتحامية .ويتناول قرار ثالث مسألة نفاذ األشخاص ذوي
اإلعاقة ،وهلم جراً .ومن مث فقد اختذ املؤمتر  WTDC-14العديد
من املقررات اهلامة واعتمد قرارات هامة من شأهنا أن توجه عمل
مكتب تنمية االتصاالت ) (BDTيف املستقبل وفرتة الدراسة التالية
يف قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد ).(ITU-D

ما هي أكبر التحديات التي واجهتموها في تسيير أعمال
هذا المؤتمر؟
محمد ناصر الغانم :كان التحدي األكرب بالنسبة يل هو
ضمان تعاون اإلدارات املعنية يف أي قرار .ودور رئيس أي مؤمتر
هو تسهيل احلوار بني خمتلف األطراف .عندما ترتأس اجتماعاً
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صغرياً ،عليك عموماً أن تتعامل مع جمرد اثنني أو ثالثة
أشخاص الذين لديهم وجهات نظر خمتلفة ،يأتون من خلفيات
خمتلفة وهلم مواقف خمتلفة .أما عندما ترتأس مؤمتراً عاملياً ،فإنك
تواجه عدداً كبرياً من املشاركني – ولو أخذنا  WTDC-14كمثال
على ذلك ،هنالك ما يقرب من  140إدارة .لذلك عليك حقاً
أن جتلبهم مجيعاً حول الطاولة .عليك أن متنحهم فرصة
االستماع إليهم ،وأن تسمح هلم ببيان رأيهم ،وعليك أن
جتعلهم يستمعون إىل آراء اآلخرين .عليك أن تكون متوازناً
جداً يف النهج الذي تتبعه لكي جتعل األمور حتدث .وعليك أن
تكون يف منتهى اإلجيابية.
وأحياناً على الرئيس أن يأيت حبل ويتقدم بتوصيات إىل االجتماع
من أجل جتاوز اخلالفات .واحرتام الرئيس مهم جداً يف هذا
الصدد .فإذا كان االجتماع حيرتم رأي الرئيس ،فإن ذلك يساعد
على املضي قدماً .كان من حسن حظي أن ترأست املؤمتر
 ،WCITوهو مؤمتر صعب للغاية  -رمبا أصعب مؤمتر عقده االحتاد
الدويل لالتصاالت  -ومع ذلك توصلنا إىل معاهدة وقعتها 89
دولة .يف رأيي أن املؤمتر  WCITحقق جناحاً كبرياً ألنه ،رغم ما
أثاره مسائل صعبة ،توصل إىل نتيجة إجيابية.
بالنسبة يل ،كانت رئاسة املؤمتر  WTDC-14جتربة جيدة جداً.
ففي املؤمتر  ،WTDC-14كان العبء على كاهلي أقل بكثري،
مقارنة بدوري يف املؤمتر  .WCITفقد هنض رؤساء اللجان ونواهبم
بعمل رائع يف ذلك املؤمتر .وبشكل عام ،دارت املناقشات بشكل
سلس جداً .كان هناك جمرد قرار أو اثنني اضطررت إىل الضلوع
فيهما جدياً ،حيث اضطررت إىل اجللوس مع إدارات خمتلفة
سعياً لتسوية األمور.
كان القرار األول بشأن فلسطني ،الذي مت التفاوض بشأنه بني
الدول العربية والواليات املتحدة .حيث جلس األطراف حول
الطاولة حبسن نية وتفاوضوا بشأن القرار  -وتوصلنا بسرعة إىل
نتيجة ،وقضي األمر .وكانت تلك النتيجة عظيمة وإجيابية.
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ITU/I. Wood

وكان القرار الثاين بشأن األمن السيرباين ،والذي استغرق وقتاً
طويالً جداً للحل .وبقي املشاركون يف قاعات االجتماع حىت
الساعات األوىل من الصباح .وانتهت هذه املسألة أيضاً إىل
خامتة ناجحة .وبرزت بعض الصعوبات جمدداً يف اجللسة العامة
ولكنها حسمت بسرعة ،ومتت املوافقة على نص القرار.
كان هناك الكثري من اآلراء املثرية للجدل حول هذين القرارين،
ولكن اخلري هو أن مجيع اإلدارات املعنية كانت إجيابية وتوصلت
إىل اتفاق بشأن النصني يف الوقت املناسب.

عقد االتحاد اجتماعات تحضيرية إقليمية في األقاليم الستة
في قطاع التنمية  -إفريقيا واألمريكتان والدول العربية وآسيا
والمحيط الهادئ وكومنولث الدول المستقلة وأوروبا  -حيث
طُرح العديد من الموضوعات على بساط البحث .هل ساعد
التفاعل بين هذه األقاليم على تحقيق التقدم الذي شهدناه
في المؤتمر WTDC-14؟
محمد ناصر الغانم :نعم بالطبع .بدالً من التفاوض مع أكثر
من  190بلداً يف مؤمتر عاملي ،يكون التفاوض مع جمموعات
إقليمية .ويف كل إقليم ،جتتمع البلدان وتتفق على موقف موحد
هلا .مث تنتقل حماوالت التفاوض إىل أقاليم أخرى .وتتوحد
اآل راء عندما يتخذ اثنني أو ثالثة أقاليم موقفاً واحد اً ،ورمبا
ثالث أقاليم تتخذ موقفاً آخر .مث نأيت إىل املؤمتر ،حيث علينا
مجيعاً أن نتوصل إىل اتفاق فيما بيننا .ففي جدول أعمال أي
مؤمتر لن يكون هناك اتفاق مشرتك على الكثري من البنود،
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وسوف يكون هناك بعض القضايا اليت ال يوجد اتفاق عليها
بني اجملموعات اإلقليمية .لذلك يكون القرار بيد املؤمتر ،يف
هناية املطاف.
ولوال اجملموعات اإلقليمية ،فإن أي مؤمتر سيكون صعباً للغاية
بالنسبة للرئيس .واجتماعات اجملموعات اإلقليمية جيعل من
األسهل للمؤمترات أن تزاول أعماهلا ألن اإلدارات تأيت إىل
املؤمتر وهي متفقة فيما بينها على املستوى اإلقليمي على
األقل ،قبل أن تطرح آراءها أمام األقاليم األخرى .وحنن نرى
يف املؤمترات عادة اجتماعات تنسيق إقليمية بني خمتلف
اجملموعات .رأينا ذلك يف مؤمترات  WTDCويف املؤمترات العاملية
لالتصاالت الراديوية ،بل ويف  WCITو  .WTSAفاجملموعات

Shutterstock
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اإلقليمية جتتمع لتسوية خالفاهتا ،مما خيفف من كمية العمل
أمام املؤمتر ككل.
هناك شيء واحد أ ريد أن أضيفه – وهو أن االحتاد بالذات
ينهض بدور أساسي .وعلى وجه اخلصوص ،يعمل مديرو
املكاتب مع اجملموعات اإلقليمية قبل انعقاد املؤمترات .لذلك،
على سبيل املثال ،اضطلع السيد براهيما سانو ،مدير
مكتب تنمية االتصاالت ،بدور كبري يف املؤمتر  WTDC-14يف
تسوية الكثري من اخلالفات بني اجملموعات اإلقليمية .قام السيد
سانو بعمل رائع ،عندما حل العديد من القضايا بنفسه ،يف
حماولة لتنسيق أعمال اجملموعات اإلقليمية والعمل على سد
أي ثغرات.
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كيف ترون مستقبل الشراكة بين دبي واالتحاد الدولي
لالتصاالت؟
محمد ناصر الغانم :املؤمتر  WTDC-14هو احلدث الرابع لدينا
على التوايل مع االحتاد الدويل لالتصاالت ،بعد تليكوم االحتاد
العاملي واملؤمترين  WTSAو  WCITيف عام  ،2012ويعرتف كال
الطرفني  -اإلمارات العربية املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت
 بأن لدينا شراكة ناجحة جداً .وكللت هذه املؤمترات الكربىبنجاح كبري .ويذكر ،باملناسبة ،أننا سبق أن استضفنا الندوة
العاملية ملنظمي االتصاالت ) (GSRيف عام .2007
على الرغم من أنين ال أريد حماولة التنبؤ باملستقبل ،فإنين أعتقد
أن اإلمارات العربية املتحدة ستواصل العمل بشكل وثيق مع
االحتاد الدويل لالتصاالت .وحنن نطرح ترشيحنا لعضوية اجمللس.
وحنن نتعاون مع فريق إدارة االحتاد الدويل لالتصاالت خالل
اجتماعات اجمللس ،وكذلك يف جلان الدراسات ،وغريها من
احملافل .لدينا ممثلون يف جنيف يعملون على الدوام مع االحتاد.
لقد أيدنا األمني العام ونائب األمني العام ومديري املكاتب على
مدى السنوات الثماين املاضية .ومؤمتر املندوبني املفوضني الذي
سيعقد يف بوسان ،مجهورية كوريا ،يف أكتوبر  -نوفمرب من هذا
العام ،سوف ينتخب (أو يف بعض احلاالت يعيد انتخاب) فريق
إدارة االحتاد للسنوات األربع القادمة .وبالطبع علينا أن جنلس
مع الفريق اجلديد وأن نبحث يف مستقبل شراكتنا مع االحتاد.
وحنن نأمل مواصلة العمل مع االحتاد حول مواضيع ذات أمهية،
واستضافة املزيد من االجتماعات يف اإلمارات العربية املتحدة،
سواء مؤمترات كربى مثل  WTDC-14أو اجتماعات جلان
الدراسات (اليت سبق أن استضفناها أيضاً).

كان الموضوع األشمل للمؤتمر  WTDC-14هو "النطاق
العريض من أجل تنمية مستدامة" .في دبي ،وفي اإلمارات
العربية المتحدة عموماً ،بُذل الكثير من الجهود في مجال
النطاق العريض .هل لكم أن تحدثونا عن تجربة بلدكم في
النطاق العريض؟
محمد ناصر الغانم :النطاق العريض هو واحدة من قصص
جناحنا .وهناك أكثر من  85يف املائة من األسر لديها توصيلية
ليفية .ولدينا متوسط سرعة اليوم مبا ما يزيد عن  4ميغابتة يف
الثانية ،وحنن نتوقع أن يتضاعف قريباً .ويوضع حالياً يف متناول
األفراد سرعات تتجاوز  100ميغابتة يف الثانية  -بل حىت 300
ميغابتة يف الثانية .ولدينا واحدة من أوسع شبكات  4Gانتشاراً
يف العامل ،حيث تفوق تغطية  90يف املائة من السكان (والتغطية
بشبكة  3Gتبلغ  100يف املائة) .وسوف نتجاوز قريباً الشبكة
 .4Gوموضوع سياستنا الوطنية هو "النطاق العريض" ،ولدينا
نسبة تغلغل عالية سواء للخدمة املتنقلة أم للتشغيل الثالثي
(الصوت والبيانات والتلفزيون على منصة واحدة).
وتدرك حكومة اإلمارات العربية املتحدة أمهية النطاق العريض
وقررت اعتماد هذه التكنولوجيا يف ممارسة أعماهلا اليومية .وقد
أعلن رئيس الوزراء أن مجيع اخلدمات احلكومية سوف تنتقل
لكي تصبح خدمات حكومية ذكية متاحة على اهلواتف الذكية.
وهذه خطوة واسعة إىل األمام يف حتويل اخلدمات احلكومية
 حىت من حيث املظهر والشعور  -إىل شيء مبتكر جداً .لقدأصدرنا مبادئ توجيهية إلطالق اخلدمات الذكية ،ولدينا بالفعل
خطط ملائة وعشرة تطبيقات للمؤسسات احلكومية ،مبا يف ذلك
تطبيق متخصص متوفر على منصات هواتف  iPhoneو Android
الذكية .وقد أعلن رئيس الوزراء أيضاً أن ديب ستكون مدينة
الذكية يف وقت قريب جداً .وعلى مدى األشهر االثين عشر
املقبلة سوف نشهد الكثري من خطوات التقدم يف اإلمارات
العربية املتحدة.
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ITU/I. Wood

الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد (يسار)؛ هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد (ميني)؛ حممد ناصر
الغامن ،املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة ورئيس املؤمتر ( WTDC-14وسط)

ما هي رسالتكم إلى الرئاسة العليا في االتحاد الدولي
لالتصاالت؟
محمد ناصر الغانم :أود أن أشكر االحتاد الدويل لالتصاالت
لتكليفه دولة اإلمارات العربية املتحدة مبسؤولية استضافة املؤمتر
 WTDC-14يف ديب .لقد قام األمني العام ونائب األمني العام
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ومديرو املكاتب بعمل رائع .هذه هي الوالية األخرية للدكتور
محدون إ .توريه يف منصب األمني العام لالحتاد .وما قام به مع
فريق اإلدارة على مدى السنوات الثماين املاضية قصة تستحق
الرواية .لقد أعطى مثاالً حياً جيسد كيف ميكن لفريق أن يعمل
معاً يداً واحدة.
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إعــالن دبــي
ماذا يقول؟
إعالن ديب هو واحد من أهم نتائج املؤمتر العاملي السادس
لتنمية االتصاالت ) ،(WTDC-14الذي عقده االحتاد الدويل
لالتصاالت يف الفرتة من  30مارس إىل  10أبريل  2014يف ديب،
اإلمارات العربية املتحدة.
وعموماً ،يعزز اإلعالن الدعم السياسي ملهمة التنمية
واألهداف االسرتاتيجية اليت يصبو إليها االحتاد .وهو يسلّم ،من
بني أمور ،بأمهية الدور األساسي لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف العامل.
وهو يشري أيضاً إىل أن من شأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين
للمعدات والنظم على نطاق واسع أن تزيد من فرص السوق
والتعويل عليها وأن تشجع التكامل والتجارة على الصعيد العاملي.
ورأى املشاركون يف املؤمتر  WTDC-14أنه ينبغي للحكومات،
بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين ،أن توفر التطبيقات من
قبيل احلكومة اإللكرتونية والصحة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين
وإدارة النفايات اإللكرتونية .ومن شأن هذه التطبيقات حتسني
الشفافية واملساءلة وحتسني النفاذ إىل اخلدمات العامة واستخدامها.
وإذ يرحب اإلعالن باخلدمات املبتكرة واملفيدة اليت توفرها
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،فإنه يلفت االنتباه إىل
البُعد األخالقي جملتمع املعلومات وحيذر من أن تزايد انتشار هذه
التطبيقات يعزز أيضاً التحدي املتمثل يف بناء الثقة والطمأنينة يف
توفر هذه التطبيقات وموثوقيتها وأمنها واستخدامها.
ويقر اإلعالن بأنه لدى تنفيذ خطط العمل رباعية السنوات
اخلمس السابقة منذ عام  ،1994أحرزت مبادرة توصيل العامل،
ومتابعة خطوط العمل جيم( 2البنية التحتية للمعلومات
واالتصاالت) وجيم( 5بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت) وجيم( 6البيئة التمكينية) املنبثقة عن
AFP
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القمة العاملي جملتمع املعلومات ،وقطاع تنمية
االتصاالت يف االحتاد ،إىل جانب الشركاء
وأصحاب املصلحة اآلخرين ،تقدماً كبرياً
حنو النفاذ الشامل وظهور اقتصاد عاملي
وجمتمع معلومات عاملي.
ولكن على الرغم من هذا التقدم ،ال
تزال الفجوة الرقمية قائمة ،بوجود تفاوت
يف النفاذ واالستخدام واملهارات بني البلدان
وداخلها ،وخاصة بني املناطق احلضرية
ويالحظ أن النساء والشباب
والريفيةَ .
واألطفال والسكان األصليني واألشخاص
ذوي اإلعاقة (مبن فيهم ذوي اإلعاقة املرتبطة
بتقدم السن) أكثر عرضة للحرمان ،ال سيما
من حيث النفاذ إىل االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ومعقولية تكلفتها.
وباستشراف السنوات األربع املقبلة،
أعلن املندوبون يف املؤمتر  WTDC-14مواصلة
دعمهم ملا يقوم به االحتاد الدويل لالتصاالت
على خمتلف اجلبهات ،وال سيما ما يلي.

2014

التقدم االجتماعي واالقتصادي

من شأن البنية التحتية للنطاق العريض،
امليسورة من حيث التكلفة ،والنفاذ أن تعزز
االبتكار وأن تسهم يف تنمية االقتصادات
الوطنية والعاملية وجمتمع املعلومات .وبشكل
أعم ،من شأن النفاذ إىل شبكات وخدمات
وتطبيقات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املعقولة التكلفة واملوثوقة واآلمنة
تسهيل التنمية االقتصادية واالجتماعية
والثقافية وحتقيق الشمول الرقمي.
ولذلك ،جيب على قطاع تنمية
االتصاالت أن يركز موارده على تقليص
الفوارق الكبرية يف النفاذ ،وال سيما إىل
النطاق العريض ،اليت تشكو منها البلدان
النامية ،وال سيما أقلها منواً .وقد التزمت
الوفود املشاركة يف املؤمتر  WTDC-14بتسريع
توسيع واستخدام البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وخدماهتا وتطبيقاهتا،
يف النطاق العريض على وجه اخلصوص،
ألهنا أدوات قوية لدفع عجلة النمو
االقتصادي واالبتكار.

السياسة العامة والتنظيم

ينبغي لواضعي السياسات واملنظمني
تعزيز فرص النفاذ إىل البنية التحتية وإىل
خدمات وتطبيقات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وال سيما يف النطاق
العريض .وهذا يعين ،يف سياق التقارب،
تنفيذ سياسة عادلة وشفافة ومستقرة ميكن
التنبؤ هبا وغري متييزية ،ووضع أطر قانونية
وتنظيمية توفر بيئات متكينية .وينبغي هلذه
البيئات أن تتضمن مناهج مشرتكة للمطابقة
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وقابلية التشغيل البيين تعزز املنافسة وتزيد
من خيارات املستهلك وتشجع استمرار
االبتكار التكنولوجي واخلدمات وتوفر حوافز
لالستثمار على املستويات الوطنية واإلقليمية
والدولية.
وحرصاً على متتع البلدان النامية باملنافع
االقتصادية املرتبطة بالتطور التكنولوجي،
وللتعبري على حنو أفضل عن احتياجاهتا
ومصاحلها عندما يتم وضع املعايري ،ينبغي
هلذه البلدان أن تزيد من مشاركتها يف أنشطة
االحتاد.
ومن املعلوم أن طيف الرتددات الراديوية
واملدارات الساتلية هي موارد حمدودة ،ومع
ذلك فإهنا ختضع لطلب متزايد عليها .لذا
جيب على واضعي السياسات واملنظمني
واملشغلني واهليئات اإلذاعية وغريهم الرتكيز
على فعالية وكفاءة إدارة الطيف ،مبا يف ذلك
التدابري الالزمة لتجنب التداخل الضار،
واالنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة
الرقمية.

المعرفة الرقمية والعمالة

من شأن املعرفة الرقمية أن تفتح الباب
أمام جمتمع املعرفة وأن متكن الناس من
املسامهة باملعلومات واألفكار .وهناك حاجة
إىل مزيد من التدريب ،مبا يف ذلك باللغات
احمللية .وال يكفي أن يكون ذلك من خالل
املبادرات الدولية فحسب وإمنا كذلك من
خالل القدرة التعليمية للمرافق احمللية ،مثل
املدارس واملكتبات ،ومقدمي احملتوى ،واملراكز
اجملتمعية متعددة األغراض ونقاط النفاذ
العامة .وينبغي أن يوضع يف االعتبار أن
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النظام اإليكولوجي لالتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يتيح فرصاً جديدة
لتمكني الشباب من العمل الوظيفي أو
العمل احلر.

الدعم التقني

يف معرض املساعدة على صوغ
السياسات الوطنية ورصد الفجوة الرقمية،
فضالً عن التقدم احملرز صوب حتقيق
األهداف املتفق عليها دولياً يف خطة التنمية
ملا بعد عام  ،2015هناك حاجة إىل مؤشرات

وإحصاءات لقياس مدى اعتماد االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وحتليل دورها يف دعم النمو االجتماعي
واالقتصادي.
وينبغي أن تواصل جلنتا الدراسات يف
قطاع تنمية االتصاالت تبادل املعارف وبناء
القدرات يف اجملتمع الدويل .ودعماً هلذا
اهلدف ،ينبغي تعزيز التعاون بني قطاعات
االحتاد الثالثة (االتصاالت الراديوية
والتقييس والتنمية) ومع املنظمات األخرى
وأفرقة اخلرباء.

إن بناء الثقة والطمأنينة واألمن يف
استخدام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أمر ذو أولوية .وهذا يدعو مجيع
أصحاب املصلحة  -احلكومات واملنظمات
ذات الصلة والشركات واهليئات اخلاصة
 إىل التعاون يف بناء القدرات وتبادلاملعلومات بشأن أفضل املمارسات لوضع
السياسات العامة واختاذ التدابري القانونية
والتنظيمية والتقنية بغية محاية البيانات
الشخصية ومحاية األطفال على اخلط.

AFP
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التصدي لمخاطر الكوارث

تؤدي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت دوراً حامساً يف احلد من خماطر
الكوارث والتنبؤ هبا والتأهب هلا والتخفيف
من وطأهتا والتصدي هلا .وينبغي للدول
األعضاء يف االحتاد أن تضع خططاً
واسرتاتيجيات للتأهب للكوارث ،مع مراعاة
احلاجة إىل بىن حتتية ونظم مرنة واحتياطية.
وينبغي لالحتاد أن يقدم الدعم إىل
الدول األعضاء يف جمال بناء القدرات من
أجل التصدي للكوارث ،مبا يف ذلك يف
جمال اإلنذار املبكر .وينبغي لالحتاد أيضاً
أن يشجع التعاون وتبادل املعلومات على
الصعيدين اإلقليمي والدويل.
وينبغي أن يتوفر جلميع البلدان ،وال
سيما الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل
البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية
والبلدان الساحلية املنخفضة ،اليت هي
عرضة لتغري املناخ العاملي وارتفاع مستوى
سطح البحر ،السبيل إىل استخدام
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
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واالتصاالت للتخفيف من وطأة تغري
املناخ والتصدي آلثاره ،واحلد من اآلثار
السلبية لألنشطة البشرية على البيئة.
وسوف يواصل قطاع تنمية االتصاالت
معاجلة االحتياجات اخلاصة هلذه البلدان،
ألهنا عموماُ هي اليت تواجه أكثر التحديات
يف تطوير واستخدام االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

المبادرات اإلقليمية والشراكات
بين القطاعين العام والخاص

أوضحت مناطق االحتاد يف املؤمتر
 ،WTDC-14أولوياهتا اخلاصة هبا يف جمموعة
من املبادرات اإلقليمية ،انعكست يف خطة
عمل ديب .وينبغي لقطاع تنمية االتصاالت
يف االحتاد وغريه من شركاء التنمية إيالء
أولوية عالية لتنفيذ هذه املبادرات اإلقليمية
(انظر املقال يف الصفحات .)50-46
وينبغي تعزيز الشراكات بني القطاعني
العام واخلاص من أجل استكشاف وتطوير

سبل جديدة ومبتكرة لالستثمار ولتمويل
مبادرات ومشاريع التنمية .ويتعني على
مؤسسات التمويل واالستثمار الدولية
واإلقليمية والوطنية أن تتعاون بشكل وثيق يف
هذه الشراكات.

دعوة للتآزر في تنفيذ
خطة عمل دبي

ُوصفت خطة عمل ديب (انظر
الصفحات  )59-51يف اإلعالن بأهنا "صفقة
شاملة" من شأهنا أن تعزز تنمية شبكات
وتطبيقات وخدمات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت الشاملة واملستدامة
بصورة عادلة معقولة التكلفة .وهي تتكون
من جمموعة من مخسة أهداف اسرتاتيجية
بدعمها  15ناجتاً.
ويف إعالن ديب ،دعا املؤمتر WTDC-14
الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاعات
واملنتسبني ،واألوساط األكادميية ومجيع الشركاء
وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل املسامهة يف
التنفيذ الناجح خلطة عمل ديب.
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Shutterstock

األهـداف االستـراتيجـيـة
من املرتقب أن يوافق مؤمتر املندوبني
املفوضني املقبل  -الذي سيعقد يف بوسان،
مجهورية كوريا ،يف الفرتة من  20أكتوبر إىل
 7نوفمرب  - 2014على خطة اسرتاتيجية
لالحتاد لفرتة السنوات األربع ،2019-2016
تتكون من رؤية ورسالة وقيم على مستوى
االحتاد من أجل عامل أفضل تصبو إليه
املنظمة .وسوف حتتوي اخلطة أيضاً على
أهداف اسرتاتيجية وأخرى حمددة على
مستــوى االحت ــاد ،فض ـالً عن أهــداف
ونواتج وخمرجات كل من قطاعات االحتاد
واألمانة العامة.

ويف حالة قطاع تنمية االتصاالت،
وضع املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
) (WTDC-14يف ديب واتفق على مخسة
أهداف ومخسة عشر ناجتاً مرتبطاً هبا (انظر
اإلطار) تشكل مكونة القطاع يف املشروع
اإلمجايل للخطة االسرتاتيجية لالحتاد .كما
أيد املؤمتر  WTDC-14الرؤية والرسالة على
مستوى االحتاد ،كما يرد أدناه.

رؤية االتحاد

"تحقيق مجتمع المعلومات بفضل
توصيل العالم حيث تتيح تكنولوجيات

المعلومات واالتصاالت تحقيق وتسريع
النمو والتنمية االجتماعيين واالقتصاديين
والمستدامين بيئياً لكل إنسان".

رسالة االتحاد

"تعزيز وتيسير النفاذ الميسور التكلفة
والشامل إلى شبكات االتصاالت/
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وخدماتها وتطبيقاتها ،واستعمالها من أجل
النمو والتنمية االجتماعيين واالقتصاديين
المستدامين بيئياً".
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أهداف قطاع التنمية في مشروع الخطة االستراتيجية للفترة
1

2

3

2019-2016
4

5

األهداف

تعزيز التعاون الدويل
بشأن قضايا تنمية
االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

تعزير البيئة التمكينية
اليت تساعد على تنمية
تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتعزيز نشر
شبكات االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والتطبيقات
واخلدمات املناسبة ،مبا
يف ذلك سد الفجوة
التقييسية

تعزيز الثقة واألمن يف
استعمال االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ونشر
التطبيقات واخلدمات
املناسبة

بناء القدرات البشرية
واملؤسسية وتوفري بيانات
وإحصاءات وتعزيز
الشمول الرقمي وتقدمي
مساعدات مرَّكزة للبلدان
ذات االحتياجات
اخلاصة

تعزيز احلماية البيئية،
وتدابري التخفيف
من وطأة تغري املناخ
والتكيف معه ،واجلهود
املبذولة إلدارة حاالت
الكوارث باالستفادة من
االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

المؤتمر العالمي لتنمية
االتصاالت
2.1

األطر السياساتية
والتنظيمية
2.2

الـنـواتــج

االجتماعات اإلقليمية
التحضريية

شبكات النطاق العريض
لالتصاالت/تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت،
بما يف ذلك المطابقة
وقابلية التشغيل البيين
وسد الفجوة التقييسية

3.1

3.2

الفريق االستشاري
لتنمية االتصاالت

االبتكار والشراكة

4.1

2.3

2.4

تطبيقات تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت
وخدماهتا

اإلحصاءات المتعلقة

باالتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

3.4

الشمول الرقمي

لألشخاص ذوي
االحيتاجات اخلاصة
4.4

تقدمي مساعدات مركزة
ألقل البلدان نمواً،
والدول الجزرية الصغرية
النامية ،والبلدان النامية
غري الساحلية ،بما
يف ذلك البلدان ذات
االحتياجات اخلاصة

جلنتا الدراسات
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بناء الثقة واألمن يف
استعمال تكنولوجيات
المعلومات واالتصاالت

بناء القدرات

2014

تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والتكيف مع
تغري المناخ والتخفيف
من آثاره
2.5

االتصاالت يف حاالت
الطوارئ
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النطاق والتوجه
األهداف

أيد املؤمتر  WTDC-14أهداف النمو
والشمولية واالستدامة واالبتكار والشراكة.
وعرف املؤمتر النمو بأنه متكني وتعزيز النفاذ
ّ
إىل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وزيادة استعماهلا .وفهم املؤمتر
الشمولية بأهنا تعين سد الفجوة الرقمية وتوفري
النطاق العريض للجميع.

النمو

يتزايد اعرتاف احلكومات يف مجيع أحناء
العامل بأن االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت هي احملرك الرئيسي لعجلة
النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية.
وأصبح عمل االحتاد الدويل لالتصاالت،
باعتباره وكالة األمم املتحدة املتخصصة
يف هذا اجملال ،أكثر أمهية حيوية يف
السنوات األخرية ،بالنظر إىل أن تكنولوجيا
االتصاالت املتقدمة تدعم اآلن كل جانب
من جوانب احلياة البشرية.
وملواصلة التقدم احملرز منذ أن وضعت
األمم املتحدة األهداف اإلمنائية لأللفية يف
عام  2000وأهداف التوصيلية اليت وضعتها
القمة العاملية جملتمع املعلومات يف عامي
 2003و ،2005يتطلب األمر تطوير بنية حتتية
(خاصة للنطاق العريض) وتوفري التطبيقات
واخلدمات وبناء القدرات البشرية وتوفري

بيئة تنظيمية متكينية ميكن التنبؤ هبا لضمان
استدامة التطور التكنولوجي.

الشمولية

توليد احملتوى احمللي هو عنصر متكيين
لنشر وتغلغل خدمات النطاق العريض.
وينبغي للبلدان ذات الثقافات واللغات
املتشاهبة أو املشرتكة  -وخاصة تلك اليت
تواجه حواجز ثقافية ولغوية – أن تعمل
معاً لبناء احملتوى احمللي ،وال سيما يف جمال
الصحة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين
والتجارة اإللكرتونية ،وذلك لتلبية الطلب
على احملتوى احمللي.

االستدامة

نظراً لطبيعة الفضاء السيرباين الذي ال
يعرف احلدود ،يتسم التعاون الدويل بأمهية
يف تعزيز املوثوقية والتوفر واألمن يف استعمال
التكنولوجيات احلديثة .ولسوف يعمل قطاع
التنمية على تسهيل هذا التعاون ،معرتفاً
باحلاجة امللحة لدعم البلدان يف تنفيذ أطر
األمن السيرباين الوطنية لديها يف ضوء أفضل
املمارسات.
وتشمل األولويات األخرى يف عمل
قطاع تنمية االتصاالت أقل البلدان منواً
والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان غري

الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة
انتقالية ،فضالً عن االتصاالت يف حاالت
الطوارئ واملساواة بني اجلنسني.
ونظراً لضخامة املهام اليت تواجه قطاع
التنمية يف االحتاد ،سوف يتوقف النجاح
على العمل بشكل وثيق مع أعضاء االحتاد
وتعبئة املوارد من خالل الشراكات بني
القطاعني العام واخلاص.

االبتكار

ينبغي أن يستمر قطاع التنمية ،وال سيما
مكتب تنمية االتصاالت ،يف االبتكار من
أجل البقاء يف دائرة املنافسة .ويهدف القطاع
إىل تعزيز االستخدامات املبتكرة لالتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني
حياة الناس.
واالبتكار أمر أساسي أيضاً إذا كانت
البلدان واملؤسسات تريد أن تتعاىف من الركود
االقتصادي العاملي وأن تزدهر يف اقتصاد
اليوم العايل التنافسية والعاملي التوصيل.
ومن شأن خدمات النطاق العريض
املبتكرة ،مثل املدفوعات املتنقلة والصحة
املتنقلة والتعليم املتنقل ،متكني األفراد
واجملتمعات ،وال سيما يف البلدان النامية،
من تعزيز قدراهتا اخلاصة على حتقيق الرفاه
االجتماعي واالقتصادي.
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المبادرات اإلقليمية

ITU/I. Wood

ARB ASP

CIS EUR
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تويل مجيع املناطق األولوية ملبادرة تطوير
النفاذ إلى النطاق العريض واعتماده.
وهتدف هذه املبادرة ،بالنسبة لكل املناطق،
إىل مساعدة الدول األعضاء يف تطوير
البنية التحتية للنطاق العريض والنفاذ إليه.
ومع ذلك اعتمدت املناطق هذه املبادرة مع
بعض الفروق الدقيقة .فبالنسبة إلفريقيا،
هناك تركيز خاص على التوصيل البيين على

AFR AMS

املبادرات اإلقليمية توجه االحتاد
والبلدان بالذات يف وضع وتنفيذ مشاريع
حمددة ملعاجلة االحتياجات ذات األولوية
يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وتشمل خطة عمل ديب 30
مبادرة إقليمية ،مخس لكل من املناطق
الست يف قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد
كما هو موضح على النحو التايل (انظر
أيضاً اإلطار يف الصفحتني  48و.)49

تنمية النفاذ إلى النطاق
العريض واعتماده

املستويني دون اإلقليمي والقاري ،وكذلك
على املناطق احلضرية والريفية .وزيادة اإلقبال
هدف معني يف األمريكتني.
وهتتم الدول العربية وآسيا واحمليط اهلادئ
باملناطق احلضرية والريفية ،بينما تشمل
أهداف الدول العربية أيضاً الرتكيز على
أقل البلدان منواً والقضايا املتعلقة باملطابقة
وقابلية التشغيل البيين .وتبتغي منطقة
آسيا واحمليط اهلادئ الدعم لبناء النظم
هبدف حل القضايا االجتماعية من خالل
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تسخري تطبيقات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .ويهتم كومنولث
الدول املستقلة باملناطق النائية وباستخدام
التكنولوجيات اليت تتسم بالكفاءة من حيث
استهالك الطاقة.
وبالنسبة ألوروبا ،تتفاوت األهداف
حبكم االختالفات الكبرية بني البلدان
األوروبية ،مما يؤدي إىل حاجة ملحة
ملساعدة اإلدارات يف كل جانب من
جوانب التنفيذ العملي وتطوير الشبكات
عالية السرعة .وقد تشمل هذه اإلجراءات
أيضاً وضع خطط حملية أو إقليمية لنشر
النطاق العريض .وميكن أن تستفيد عملية
دعم تطوير شبكات االتصاالت من
استخدام اخلربات يف جمال تقاسم البنية
التحتية مع قطاع الطاقة (الشبكات الذكية)
وينبغي أن ترمي إىل االستفادة من أوجه
التآزر بني القطاعات .وتتباين درجات
التقدم احملرز يف هذا اجملال تبايناً شديداً
بني الدول األعضاء يف املنطقة األوروبية،
ولذلك فإن تقاسم أفضل املمارسات
والسياسات التنظيمية وتقدمي املساعدة
سوف يساعد على استخدام املوارد بأكرب
قدر ممكن من الكفاءة.

بناء القدرات

كان بناء القدرات أولوية أخرى جلميع
املناطق .وبالنسبة إلفريقيا ،أنشئت مبادرة
تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية
هبدف تزويد أصحاب املصلحة يف تلك
املنطقة ،على أساس مستدام ،باملوارد البشرية

واملهارات الالزمة لتحقيق تنمية متوائمة يف
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .ويف األمريكتني ،أنشئت
مبادرة بناء القدرات للمشاركة في
السياسة العالمية لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،مع التركيز بوجه خاص
على تحسين األمن السيبراني ومشاركة
البلدان النامية في مؤسسات إدارة
اإلنترنت الحالية .واهلدف من ذلك هو
تعزيز بناء قدرات الدول األعضاء يف تلك
املنطقة هبدف تشجيع بيئة متكينية ،ودعم
تنفيذ املبادرات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وتشجيع البلدان النامية
على املشاركة بنشاط يف املنتديات املتعلقة
بالسياسات العاملية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،بالتعاون الوثيق مع املؤسسات
القائمة.
ويفضل كومنولث الدول املستقلة هنجاً
حمدداً يف مبادرة اعتماد تكنولوجيات
وأساليب تدريبية باستخدام االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من
أجل بناء القدرات البشرية ،وذلك هبدف
مساعدة دول االحتاد يف منطقة كومنولث
الدول املستقلة يف إعداد وتطوير برامج
وطنية الستخدام االتصاالت و تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم.
وأطلقت مبادرة يف منطقة آسيا
واحمليط اهلادئ تتناول تسخير فوائد
التكنولوجيات الجديدة هبدف مساعدة
الدول األعضاء على استخدام تكنولوجيات
جديدة ملواجهة التحديات يف جمال
القدرات البشرية والتقنية.

وكذلك ،أطلقت يف الدول العربية مبادرة
التعلم الذكي ،وذلك هبدف التحول من
األساليب التقليدية يف التعليم يف املدارس
واجلامعات ،باستخدام الكتب واملصادر
الورقية ،إىل التعلم الذكي باستخدام
احلواسيب اللوحية ،وأحدث الربجميات
وتقنيات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتوفري النفاذ إىل طائفة
واسعة من املعلومات األكادميية واملوارد
واملوضوعات.

بناء الثقة واألمن

باستثناء منطقة آسيا واحمليط اهلادئ،
أولت املناطق اخلمس األخرى أولوية لبناء
الثقة واألمن في استخدام االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وحددت منطقة إفريقيا هدف
مساعدة الدول األعضاء يف حتديد وتنفيذ
االسرتاتيجيات املالئمة حلماية البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء الثقة
يف استخدام هذه التكنولوجيا وتطبيقاهتا.
ويركز اهلدف الذي وضعته الدول العربية
على بناء الثقة واألمن يف استخدام التجارة
اإللكرتونية يف املنطقة العربية ،وعلى مكافحة
مجيع أشكال التهديدات السيربانية ،مبا يف
ذلك إساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وحمور تركيز اهلدف األورويب
هو األطفال والشباب يف أوروبا.
واهلدف يف كومنولث الدول املستقلة
هو بناء قدرات الدول األعضاء يف املنطقة
لتنفيذ املبادرة ،يف إطار مفهوم النظام
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اإليكولوجي للمعلومات من أجل التنمية
املستدامة ومكافحة اآلثار السلبية احملتملة
لتأثري بيئة املعلومات .ومثة مبادرة منفصلة
يف كومنولث الدول املستقلة ولكنها ذات
صلة وهي إنشاء مركز لحماية الطفل على
الخط لمنطقة كومنولث الدول المستقلة،
وذلك بغية تزويد الدول أعضاء االحتاد يف
منطقة كومنولث الدول املستقلة باملساعدة
االستشارية والتقنية املركزية حول اجلوانب
املختلفة حلماية األطفال على اخلط .ويف
منطقة األمريكتني ،سوف حيظى حتسني
األمن السيرباين باهتمام خاص يف إطار
املبادرة بشأن بناء القدرات العتماد سياسة
عاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
كما ذكر أعاله.

إدارة الطيف واالنتقال
إلى اإلذاعة الرقمية

مثة مبادرة مشرتكة إلفريقيا واألمريكتني
وأوروبا تتناول إدارة الطيف واالنتقال
إلى اإلذاعة الرقمية ،واهلدف منها هو
مساعدة الدول األعضاء يف هذه املناطق يف
هذين اجملالني .واجلانب األورويب من هذا
اهلدف هو تعزيز التعاون اإلقليمي ،على أن
يستكمل أساساً باملساعدة املباشرة لإلدارات
يف عملية وقف البث التلفزيوين التماثلي،
وإدارة الرتددات يف نطاقات املكاسب الرقمية
اليت يتعني استخدامها مع مراعاة أكثر
االستخدامات فعالية للطيف الراديوي.
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المبادرات اإلقليمية في لمحة

إفريقيا

األمريكتان

الدول العربية

تعزيز بناء القدرات البشرية
واملؤسسية

االتصاالت يف حاالت الطوارئ

تنمية النفاذ إىل النطاق العريض
واعتماده

تقوية األطر السياساتية
والتنظيمية ومواءمتها لتحقيق
تكامل األسواق اإلفريقية
لالتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

إدارة الطيف واالنتقال إىل
اإلذاعة الرقمية

بناء الثقة واألمن يف استعمال
االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

تنمية النفاذ إىل النطاق العريض
واعتماده

تنمية النفاذ إىل النطاق العريض
واعتماده

استخدام االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت للتنمية
الذكية واملستدامة ومحاية البيئة

إدارة الطيف واالنتقال إىل
اإلذاعة الرقمية

ختفيض أسعار خدمات
االتصاالت وتكاليف النفاذ إىل
اإلنرتنت

التعلم الذكي

بناء الثقة واألمن يف استعمال
االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

بناء القدرات الالزمة للمشاركة
يف السياسات العاملية املتعلقة
بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،مع الرتكيز بشكل
خاص على حتسني األمن
السيرباين ومشاركة البلدان النامية
يف املؤسسات القائمة املعنية
بإدارة اإلنرتنت

ضمان النفاذ إىل االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،خاصة لألشخاص
ذوي اإلعاقة
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األشخاص ذوو اإلعاقة

آسيا والمحيط الهادئ

كومنولث الدول المستقلة

أوروبــا

إيالء اهتمام خاص إىل أقل
البلدان منواً والدول اجلزرية
الصغرية النامية مبا فيها بلدان
احمليط اهلادئ اجلزرية والبلدان
النامية غري الساحلية

إنشاء مركز حلماية األطفال على
اخلط من أجل منطقة كومنولث
الدول املستقلة

إدارة الطيف واالنتقال إىل
اإلذاعة الرقمية

االتصاالت يف حاالت الطوارئ

ضمان النفاذ إىل خدمات
االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت
لألشخاص ذوي اإلعاقة

تنمية النفاذ إىل النطاق العريض
واعتماده

تسخري منافع التكنولوجيات
اجلديدة

إدخال تكنولوجيات وطرائق
التدريب اليت تستخدم
االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من أجل
بناء القدرات البشرية

ضمان النفاذ إىل االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،خاصة لألشخاص
ذوي اإلعاقة

تنمية النفاذ إىل النطاق العريض
واعتماده

تنمية النفاذ إىل النطاق العريض
واعتماده

بناء الثقة واألمن يف استعمال
االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

السياسات والتنظيم

بناء الثقة واألمن يف استعمال
تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت

ريادة األعمال واالبتكار
والشباب

لدى الدول العربية وكومنولث الدول
املستقلة وأوروبا مجيعاً مبادرة لضمان النفاذ
إلى االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،وال سيما بالنسبة لألشخاص
ذوي اإلعاقة .وقد حددت الدول العربية
اهلدف لضمان حق النفاذ لألشخاص
ذوي اإلعاقة يف املنطقة العربية .واهلدف
يف كومنولث الدول املستقلة هو مساعدة
الدول أعضاء االحتاد يف منطقة كومنولث
الدول املستقلة على تطوير اللوائح واحللول
التقنية ،وكذلك يف تنفيذ الربامج التدريبية
املتخصصة ،لكفالة إمكانية نفاذ األشخاص
ذوي اإلعاقة إىل هذه التكنولوجيات وسهولة
استعماهلا .ويف أوروبا ،تتمثل األهداف
يف مواصلة تعزيز النفاذ اإللكرتوين إىل
النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وتزويد اإلدارات بأنسب
احللول املتاحة .وميكن أن يشمل اهلدفان
تقدمي املساعدة إىل اهليئات التنظيمية الوطنية
وتقاسم أفضل املمارسات بالتعاون مع
املؤسسات املعنية.
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االتصاالت في حاالت الطوارئ

االتصاالت في حاالت الطوارئ هي
مبادرة هامة لألمريكتني وملنطقة آسيا واحمليط
اهلادئ ،وقد أطلقت هبدف مساعدة الدول
األعضاء يف مجيع مراحل إدارة الكوارث،
أي يف التأهب للكوارث مبا يف ذلك اإلنذار
املبكر والتصدي للكوارث واإلغاثة ،وإعادة
تأهيل شبكات االتصاالت .وهلذا اهلدف،
تضيف األمريكتان الرتكيز بشكل خاص
على الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل
البلدان منواً يف املنطقة.

بــاقــة مـتـنـوعــة

تعكس املبادرات املتبقية األولويات
اليت وضعتها خمتلف املناطق .وتسعى
مبادرة يف إفريقيا لتعزيز األطر السياساتية
والتنظيمية ومواءمتها لتحقيق تكامل
األسواق اإلفريقية لالتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت .واهلدف من ذلك
هو تيسري وتعزيز إصالح القطاعات الوطنية
اإلفريقية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتنفيذ االسرتاتيجيات املتصلة
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هبذين القطاعني من أجل حتقيق التكامل
دون اإلقليمي واإلقليمي للبىن التحتية
واخلدمات واألسواق يف هذا اجملال.
ويف األمريكتني مثة مبادرة تستهدف
خفض أسعار خدمات االتصاالت
وتكاليف النفاذ إلى اإلنترنت ،وهي ترمي
إىل تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء يف
املنطقة لتحديد وتنسيق السياسات والسبل
والوسائل الكفيلة خبفض تكلفة النفاذ
والتوصيل البيين ،فضالً عن أسعار خدمات
االتصاالت واإلنرتنت للمستعملني ،من
خالل االستثمارات الالزمة.
وأطلقت الدول العربية مبادرة استخدام
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من أجل التنمية الذكية
والمستدامة وحماية البيئة .واهلدف من
هذه املبادرة هو إذكاء الوعي بأمهية التنمية
املستدامة ومحاية البيئة وصوغ التشريعات
واألطر التنظيمية لتحقيق التنمية الذكية
واملستدامة.
ومتنح منطقة آسيا واحمليط اهلادئ األولوية
لمبادرة إيالء اعتبار خاص ألقل البلدان
نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية ،بما

فيها البلدان الجزرية في المحيط الهادئ،
والبلدان النامية غير الساحلية ،وذلك
هبدف توفري املساعدة اخلاصة هلذه البلدان
من أجل تلبية االحتياجات ذات األولوية
اخلاصة هبا فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وعالوًة على ذلك ،وضعت
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ،يف مبادرة
السياسات والتنظيم لديها ،هدف مساعدة
الدول األعضاء على وضع األطر السياساتية
والتنظيمية املالئمة وتعزيز املهارات وزيادة
تبادل املعلومات وتوطيد التعاون يف جمال
التنظيم.
وأخريا ،فإن املبادرة اليت وضعتها أوروبا
بشأن روح المبادرة واالبتكار والشباب
ترمي إىل دعم هتيئة بيئة متكينية وبناء
القدرات على الصعيد اإلقليمي هبدف
تنمية ريادة األعمال وزيادة االبتكار يف
النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،إىل جانب تشجيع متكني
الشباب من اجلنسني وإتاحة فرص جديدة هلم
يف هذا القطاع .وسوف يتعني تعزيز التعاون
مع خمتلف أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك
اهليئات األكادميية والقطاع اخلاص.
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AFP

البرامج بمثابة إطار للتنفيذ
وافق املؤمتر العاملي السادس لتنمية االتصاالت ) (WTDC-14على الربامج املبينة أدناه كإطار البرنامج :البيئة السياساتية
ملموس لتحقيق األهداف اخلمسة والنواتج اخلمسة عشرة املرتبطة هبا (املنتجات واخلدمات) والتنظيمية
احملددة لقطاع تنمية االتصاالت ) (ITU-Dيف االحتاد لتسريع نشر التوصيلية على مستوى العامل
على مدى السنوات األربع القادمة.
وعند تنفيذ هذه الربامج ،سوف يتعاون مكتب تنمية االتصاالت ) ،(BDTعند االقتضاء،
مع املنظمات األخرى ،مبا يف ذلك أعضاء القطاع واألوساط األكادميية واملنظمات غري
احلكومية ووكاالت األمم املتحدة األخرى ،من أجل اجلمع بني اخلربات وجتنب االزدواجية
يف العمل.

يف إطار هذا الربنامج ،سيتم البحث
والتحليل على الصعيدين العاملي واإلقليمي
بشأن أحدث االجتاهات السياساتية
والتنظيمية واالقتصادية واملالية والسوقية يف
جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وسوف تستخدم الدراسات
االستقصائية السنوية وغريها من الوسائل
لقياس األثر االجتماعي واالقتصادي
للتوصيلية.
وإىل جانب التقارير والدراسات وأدوات
القياس املرجعية ،سوف يضع االحتاد
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التوصيات واملبادئ التوجيهية وحيدد أفضل
املمارسات .وسوف يساعد أيضاً فرادى
البلدان يف املسائل احملددة اليت هتمها ،مثل
اإلصالح التنظيمي واملؤسسي واملنافسة
واالستثمار والتمويل ومناذج األعمال
اجلديدة ونشر النطاق العريض عايل السرعة
وفائق السرعة ،ومحاية املستهلك (وتوفري
األمن والسالمة على اإلنرتنت) والبيانات
(مبا يف ذلك إنرتنت األشياء واالتصال من
آلة إىل آلة) ،ومنذجة تكاليف اخلدمات
املنظمة القائمة على أساس التكلفة (اجلملة
والتجزئة) ،واملوارد الشحيحة (مثل الطيف)،
وشفرات ترقيم اهلاتف ونقاط التشوير،
وتقاسم البنية التحتية (مبا يف ذلك استخدام
الفعالة من حيث
الشبكات الذكية) ،واحللول ّ
التكلفة للمناطق النائية والريفية ،وإمكانية
نقل األرقام ،والتوصيل البيين بواسطة
بروتوكول اإلنرتنت والتجوال املتنقل والنفاذ
الشامل امليسور التكلفة خلدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واملدن الذكية.
وسوف تشمل املنشورات التقرير
السنوي "اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"،
وجمموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وسلسلة التقارير املواضيعية
بشأن النطاق العريض ،وقاعدة بيانات
السياسات التنظيمية والتعريفية.
وسيوفر االحتاد منصات عاملية (وجها
لوجه وعرب اإلنرتنت) لواضعي السياسات
واهليئات التنظيمية والقطاع اخلاص ملعاجلة
قضايا الساعة ،وتبادل اخلربات وأفضل
املمارسات ،ومناقشة سبل مساعدة البلدان
على حتقيق أهدافها من حيث االقتصادات
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الرقمية املتنامية .ويف هذا السياق ،سيواصل
االحتاد تنظيم األحداث العاملية واإلقليمية
واملنتديات وورش العمل التدريبية واحللقات
الدراسية ،مثل املنتدى العاملي ملنظمي
االتصاالت.

البرنامج :شبكات االتصاالت/
تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،بما في ذلك
المطابقة وقابلية التشغيل البيني

سوف يقدم هذا الربنامج املساعدة
إىل الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء
قطاع تنمية االتصاالت واملنتسبني يف تعزيز
االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة املالئمة
لتطوير البنية التحتية وخدمات املعلومات
واالتصاالت .وفيما يلي بعض جماالت
العمل احملددة.

إدارة الطيف والرصد الراديوي

يوفر مكتب تنمية االتصاالت املساعدة
يف خمتلف جوانب إدارة الطيف ،مبا يف
ذلك إنتاج األدوات املتخصصة هلذا
الغرض .وعلى وجه اخلصوص ،يواصل
املكتب تعهد برجمية إدارة الطيف من
أجل البلدان النامية ) (SMS4DCوحتديثها
وتوسيعها ،وتوفري املساعدة التقنية والقيام
بأنشطة تدريبية لنشرها واستخدامها.
وسوف يوفر تقييمات إلدارة الطيف
وخطط عمل يوصي هبا لتطوير هياكل إدارة
الطيف وإجراءاهتا وأدواهتا ،مبا يف ذلك
النهج اجلديدة لتقاسم الطيف ،مثل النفاذ
الدينامي إىل الطيف .كما سيقدم املساعدة
يف جمال أنظمة رسوم الطيف ،ومواءمة

التوزيعات اإلقليمية للطيف (مبا يف ذلك
إجراءات التنسيق يف املناطق احلدودية)،
واستخدام نظم وشبكات رصد الطيف.

اإلذاعة

ومن املتوقع أن يبلغ االنتقال من اإلذاعة
التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية ،الذي بدأ
بالفعل يف العديد من البلدان النامية ،ذروته
خالل السنوات القليلة املقبلة يف اإلقليمني
( 2األمريكتان) و( 3آسيا وأسرتاآلسيا) ،وأن
يكتمل يف اإلقليم ( 1إفريقيا وأوروبا) حبلول
املوعد النهائي يف يونيو  2015املنصوص عليه
يف االتفاق  .GE06وسوف يقدم مكتب
التنمية املساعدة إىل البلدان النامية لتحقيق
االنتقال السلس من اإلذاعة التماثلية إىل
اإلذاعة الرقمية ويعرض تقدمي الدعم يف
أنشطة ما بعد االنتقال ،مثل استحداث
خدمات إذاعية جديدة وتوزيع املكاسب
الرقمية .وعلى وجه اخلصوص ،سيواصل
املكتب تقدمي املساعدة بشأن األطر
السياساتية والتنظيمية لإلذاعة الرقمية ،وينظم
اجتماعات إقليمية ألعضاء االحتاد بشأن
استخدام الطيف للخدمات اإلذاعية أو
غريها من اخلدمات.
وسرتكز أنشطة املكتب يف املستقبل
أساساً على األطر السياساتية والتنظيمية
لإلذاعة الرقمية لألرض ،مبا يف ذلك ختطيط
الرتددات واالستخدام األمثل للطيف؛
واملبادئ التوجيهية لإلذاعة الرقمية واخلطط
الرئيسية لالنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل
اإلذاعة الرقمية؛ وحتويل احملفوظات التماثلية
إىل رقمية؛ واخلدمات والتكنولوجيات
اإلذاعية اجلديدة.
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AFP

شبكات الجيل التالي

إن معمارية البىن التحتية للمعلومات
واالتصاالت آخذة يف التغري لكي تستوعب
احتياجات جديدة خلدمات وتطبيقات
جديدة ،إىل جانب االنتقال إىل شبكات
اجليل التايل (وشبكات املستقبل) .وسوف
يقدم املكتب املساعدة إىل الدول األعضاء
يف االنتقال إىل معماريات وتقنيات
الشبكات املستقبلية ،وتطبيق املعايري
(التوصيات) اليت يضعها قطاع تقييس
االتصاالت ) (ITU-Tوقطاع االتصاالت
الراديوية ) (ITU-Rيف االحتاد.
وسوف يساعد املكتب ،على وجه
اخلصوص ،الدول األعضاء على نشر وانتقال

شبكاهتا احلالية إىل شبكات اجليل التايل وما
بعده وعلى رقمنة الشبكات التماثلية وتطبيق
التقنيات السلكية والالسلكية امليسورة
التكلفة ،مبا يف ذلك البنية التحتية القابلة
للتشغيل البيين.

شبكات النطاق العريض:
التكنولوجيات السلكية والالسلكية،
بما فيها االتصاالت المتنقلة الدولية

سوف يزود املكتب البلدان النامية
بفهم ملختلف التقنيات املتاحة الستخدام
تكنولوجيات النطاق العريض السلكية
والالسلكية على السواء من أجل االتصاالت

األرضية والساتلية ،مبا يف ذلك االتصاالت
املتنقلة الدولية ).(IMT
وسوف تشمل األنشطة احملددة تقدمي
املساعدة إىل البلدان النامية يف التخطيط
لتنفيذ وتطوير شبكات النطاق العريض
الوطنية؛ ومجع ونشر املعلومات والتحليالت
عن الوضع احلايل للشبكة الفقرية للنطاق
العريض والكبالت البحرية ،من أجل
مساعدة األعضاء يف ختطيط الشبكة وجتنب
االزدواجية يف اجلهود واملوارد؛ وتشجيع
إنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت ،فضالً عن دعم
عملية االنتقال إىل اإلصدار السادس من
بروتوكول اإلنرتنت ).(IPv6
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االتصاالت الريفية

ال تزال املناطق الريفية تعاين من شح
التغطية ،وال يعترب مشغلو االتصاالت التغطية
الريفية جمزية جتارياً .وقد أدى منو الكثافة
اهلاتفية يف املناطق احلضرية يف اآلونة األخرية،
بفضل التكنولوجيا املتنقلة ،إىل توسيع
الفجوة الرقمية بني املناطق الريفية واحلضرية.
وما زال إنشاء توصيلية املسافات الطويلة
ممارسة باهظة التكلفة .ويشكل انقطاع التيار
الكهربائي عشوائياً أو االنعدام التام ملصادر
الطاقة عائقاً رئيسياً ،ومع ذلك تزداد جدوى
إمدادات الطاقة الضوئية كحل بديل معقول.
وسوف ينصب تركيز املكتب على توفري
املعلومات عن التكنولوجيات املناسبة للنفاذ
والتوصيل ومصادر اإلمداد بالطاقة لتوصيل
االتصاالت إىل املناطق الريفية ،احملرومة كلياً
أو جزئياً من اخلدمات؛ وتنفيذ املشاريع يف
نقاط النفاذ إىل النطاق العريض العمومية/
اجملتمعية؛ ونشر املعلومات والتحليالت
ألحدث التقنيات (مبا فيها الساتلية) وأفضل
املمارسات.

المطابقة وقابلية التشغيل البيني

من شأن املطابقة مع املعايري الدولية أن
تزيد من قابلية التشغيل البيين بني منتجات
بائع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ومنتجات سائر البائعني .وتعاجل املعايري
الدولية ،مثل توصيات االحتاد ،قابلية
التشغيل البيين هذه اليت تسمح باالتصال بني
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملختلف
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الشركات املصنعة والبلدان والقارات .وتقوم
ترتيبات االعرتاف املتبادل بني مراكز االختبار
يف خمتلف البلدان أو املناطق بتعزيز ثقة
املستهلك باملنتجات اليت خضعت لالختبار،
وتزيد من الفرص اليت توفرها السوق وتشجع
التجارة ونقل التكنولوجيا وتسهم يف إزالة
احلواجز التقنية أمام التجارة .ويسعى برنامج
املطابقة وقابلية التشغيل البيين لالحتاد إىل
زيادة املطابقة مع توصيات االحتاد ،وبالتايل
قابلية التشغيل البيين لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت عاملياً (اليت جيرى تقييمها
استناداً إىل املعايري العاملية ،كتلك اليت
تضعها املنظمة الدولية للتوحيد القياسي
واللجنة الكهرتقنية الدولية .)ISO/IEC -
وسوف يعمل املكتب على توعية
التقنيني وواضعي السياسات ومؤسسات
األعمال بأمهية إجراءات املطابقة وقابلية
التشغيل البيين واختبارها ،وتعبئة املوارد
للربامج اإلقليمية والوطنية .وسوف يساعد
املكتب البلدان النامية على وضع برامج
املطابقة وقابلية التشغيل البيين ،وتقييم
إمكانية إنشاء نظم على املستويات الوطنية
واإلقليمية ودون اإلقليمية ،وإعداد مبادئ
توجيهية بشأن هذه العملية.

البرنامج :االبتكار والشراكة

سوف حيدد هذا الربنامج أفضل
املمارسات والنهج القائمة على السياسات
املتماسكة حنو االبتكار يف تكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت ،من أجل إدماجها
يف خطط التنمية الوطنية .وسوف يستبني
أيضاً حتديد السبل والوسائل الكفيلة بتطوير
الشراكات بني خمتلف املنظمات ،وذلك
متاشياً مع تركيز برنامج التنمية ملا بعد عام
 2015على إقامة شراكة عاملية جديدة.
وإىل جانب وضع قياسات قابلة للمقارنة
دولياً بشأن قدرات االبتكار لالستخدام على
املستوى الوطين ،سيتم إعداد مبادئ توجيهية
بشأن تعزيز االبتكار يف القطاع العام على
مجيع مستويات احلكومة وذلك للنهوض
بتقدمي اخلدمات العامة وحتسني الكفاءة
والتغطية واإلنصاف .كما سيتم إعداد
مبادئ توجيهية بشأن إنشاء حاضنات
مستدامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وكيفية تعزيز القدرة التنافسية واالستدامة
للمنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم.
وسيتم إجراء دراسة تتناول تعبئة املوارد
والوصول إىل متويل االستثمار ،هبدف وضع
فعالة وتعزيز
اسرتاتيجية لبناء شراكات ّ
أهداف قطاع التنمية يف االحتاد .وستبحث
الدراسة ،من بني أمور أخرى ،يف سبل
التغلب على التحديات املتمثلة يف ترمجة
مذكرات التفاهم والشراكات إىل تعبئة فعلية
للموارد وتنفيذ املشاريع .وسوف تنظر أيضاً
يف كيفية احلصول على خطوط ائتمان مواتية
للبلدان النامية من مصادر خمتلفة ،مبا يف
ذلك املؤسسات املالية واإلمنائية الدولية
واإلقليمية .وسوف توصي الدراسة أيض ًا
فعالة.
باسرتاتيجية لبناء شراكات ّ
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البرنامج :األمن السيبراني

يهدف هذا الربنامج إىل دعم أعضاء االحتاد ،وال سيما البلدان
النامية ،يف بناء الثقة والطمأنينة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،مع مراعاة الطبيعة العاملية والعابرة للحدود اليت تتسم
هبا التهديدات السيربانية .وسوف تركز املساعدة على بناء القدرات
وأنشطة التوعية بشأن التدابري القانونية والتقنية واإلجرائية واهلياكل
التنظيمية والتعاون الدويل.
وسيتعاون الربنامج مع مجيع املنظمات ذات الصلة لتجنب
االزدواجية يف اجلهود .وعلى وجه اخلصوص ،سوف يدعم الدول
األعضاء يف االحتاد يف وضع اسرتاتيجياهتا الوطنية أو اإلقليمية يف
جمال األمن السيرباين باعتبارها خطوة أساسية حنو بناء القدرات
الوطنية للتعامل مع التهديدات السيربانية .وسوف يدعم أيضاً
الدول األعضاء يف االحتاد ،وال سيما أقل البلدان منواً ،يف جهودها
الرامية إىل بناء القدرات ،وسوف يسهل وصوهلا إىل املوارد اليت
توفرها منظمات دولية أخرى تعمل يف جمال التشريعات الوطنية
ملكافحة اجلرمية السيربانية.
وسيقدم الربنامج املساعدة إىل الدول األعضاء ،وال سيما
البلدان النامية ،يف وضع تدابري قانونية مناسبة وقابلة للتطبيق بشأن
الوقاية من التهديدات السيربانية؛ وإنشاء التدابري التقنية واإلجرائية
اليت هتدف إىل تأمني البنية التحتية الوطنية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت؛ وإنشاء اهلياكل التنظيمية ،مثل أفرقة االستجابة
للحوادث احلاسوبية ،لتحديد التهديدات السيربانية وإدارهتا
والتصدي هلا .وباإلضافة إىل ذلك ،سوف يساعد الربنامج الدول
األعضاء على املسامهة يف تنفيذ مبادرات االحتاد العاملية ملكافحة
التهديدات السيربانية ومحاية األطفال على اخلط  -حاليا ،الربنامج
العاملي لألمن السيرباين ) (GCAومحاية األطفال على اخلط ).(COP
وستشجع الدول األعضاء ،من خالل الربنامج ،على تبادل
أفضل املمارسات من أجل تنفيذ توصيات االحتاد (مثل التوصيتني
 ITU-T X.1057و )ITU-T X.1055واخلربات الوطنية لديها يف منع
احلوادث السيربانية والتخفيف من آثارها والتصدي هلا والتعايف
منها .ومن شأن ذلك أن يساعد البلدان النامية على محاية
شبكات االتصاالت /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لديها من
اهلجمات والتهديدات السيربانية.
AFP
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البرنامج :تطبيقات وخدمات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الغرض من هذا الربنامج هو دعم
الدول األعضاء يف االحتاد يف جمال
استخدام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتطوير خمتلف جوانب جمتمع
املعلومات ،وال سيما يف املناطق احملرومة
والريفية ،من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية
لأللفية اليت وضعتها األمم املتحدة وأهداف
القمة العاملية جملتمع املعلومات .وسيقدم
هذا الدعم بالتعاون والشراكة مع املنظمات
األخرى يف األمم املتحدة والقطاع اخلاص.
وسوف تتبع ثالثة هنج .يقدم النهج
األول الدعم يف وضع أطر التخطيط
االسرتاتيجي الوطين وجمموعات األدوات
املرتبطة هبا لتطبيقات وخدمات خمتارة يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،بالتعاون
الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة املتخصصة
املعنية واملنظمات الدولية األخرى.
وينطوي النهج الثاين على دعم نشر
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/التطبيقات
املتنقلة لتحسني تقدمي اخلدمات خدمات
القيمة املضافة يف اجملاالت ذات اإلمكانات
العالية ،مثل إدارة الكوارث والصحة
اإللكرتونية والتعليم والزراعة واحلوكمة ومحاية
البيئة وتطبيقات الدفع املتنقلة .وسوف يطلق
الربنامج منصات الشراكة املناسبة  -اليت
تضم شركاء من القطاعني العام واخلاص -
من أجل تعزيز نشر تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املبتكرة.
ويتضمن النهج ثالث االستمرار يف إجراء
الدراسات التفصيلية وتسهيل تبادل املعارف
واملمارسات الفضلى يف خمتلف تطبيقات
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وال سيما
باستخدام النطاق العريض ،واالتصاالت
املتنقلة ،واملصدر املفتوح ،والتطورات
واالبتكارات اجلديدة يف التكنولوجيا ،مع
األخذ بعني االعتبار الوسائل املتاحة لتنفيذها
(سواء كانت سلكية أو ال سلكية ،أرضية
أو ساتلية ،ثابتة أو متنقلة ،ضيقة النطاق
أو عريضة النطاق).

البرنامج :بناء القدرات

سيتم يف إطار هذا الربنامج تسخري
خربات االحتاد لتعزيز سياسات بناء
القدرات ،وخاصة يف البلدان النامية ،ووضع
مبادئ توجيهية لتنفيذ هذه السياسات.
وسيعمل الربنامج على إذكاء الوعي بني
صانعي القرارات يف احلكومات والقطاع
اخلاص بأمهية بناء القدرات.
وسوف ينفذ املكتب طائفة واسعة من
التدابري العملية ،مبا يف ذلك التعلم وجهاً
لوجه  ،وتدريب املدربني ،ونشر املواد
التدريبية ذات اجلودة العالية .وسيستمر
يف تعزيز بوابة أكادميية االحتاد الدويل
لالتصاالت ،وتشجيع شبكة مراكز التميز
ومراكز التدريب على اإلنرتنت كعناصر ال
غىن عنها لبناء القدرات يف االحتاد .وسوف
يستمر أيضاً يف تنظيم اجتماعات دورية
إقليمية وعاملية وحلقات عمل وحلقات
دراسية كمنصات لتبادل املعارف.
وسيتم وضع برنامج تدريبي من خالل
املكاتب اإلقليمية لالحتاد بالتعاون مع
أصحاب املصلحة املعنيني لتوفري بناء
القدرات البشرية من أجل تزويد أعضاء

االحتاد بقدر أوفر من املعارف بشأن إدارة
اإلنرتنت.
وسوف يشجع الربنامج إقامة شراكات
تعاونية مع مجيع أصحاب املصلحة
املتخصصني يف أنشطة التعليم والتدريب
والتنمية يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،واالستعانة خبرباء
مؤهلني وذوي خربة من األوساط األكادميية
والقطاع اخلاص واحلكومات واملنظمات
الدولية ،وذلك من أجل بناء القدرات
البشرية واملؤسسية.
وسيواصل الربنامج تعزيز ودعم البحوث
والتحليالت ألحدث االجتاهات واألولويات
يف القطاع باملواظبة على إجراء الدراسات
االستقصائية ومجع البيانات .وسيعزز
أيضاً الروابط بني املؤسسات التعليمية
وقطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لضمان حتسني مواءمة اخلرجيني
مع احتياجات القطاع.

البرنامج :إحصاءات االتصاالت/
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

سوف حيرص هذا الربنامج على
أن حيافظ االحتاد على ريادته العاملية
احلالية باعتباره املصدر الرئيسي للبيانات
واإلحصاءات الدولية يف جمال االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وسيتم
ذلك من خالل األساليب التالية.
سيقوم الربنامج جبمع وتنسيق ونشر
البيانات واإلحصاءات الرمسية باستخدام
جمموعة متنوعة من مصادر البيانات
وأدوات النشر ،مثل قاعدة بيانات املؤشرات

تقرير خاص بشأن المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام

2014

خطة عمل دبي  -البرامج

العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،والبوابة اإللكرتونية لنافذة
االحتاد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وبوابة بيانات األمم املتحدة.
وسيعمل املكتب على حتليل االجتاهات
وإنتاج تقارير البحوث اإلقليمية والعاملية،
مثل تقرير قياس جمتمع املعلومات.
وسوف يشمل ذلك مقارنة التطورات يف
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وتوضيح حجم الفجوة الرقمية
باستخدام أدوات مثل مؤشر تنمية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

وسيواصل املكتب وضع املعايري
والتعاريف واملنهجيات الدولية بشأن
إحصاءات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،بالتعاون الوثيق مع املنظمات
اإلقليمية والدولية األخرى ،مبا فيها األمم
املتحدة ومكتب اإلحصاء األورويب ومنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
والشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من أجل التنمية.
وسيستمر املكتب أيضاً يف تنظيم ندوة
املؤشرات العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وأفرقة اخلرباء

اإلحصائية املتصلة هبا ،وتوفري منتدى عاملي
لتمكني أعضاء االحتاد واجلهات املعنية
الوطنية والدولية األخرى ملناقشة قياس جمتمع
املعلومات.
وسوف يشجع االحتاد الدول األعضاء
على مجع خمتلف أصحاب املصلحة يف
أوساط احلكومة واألوساط األكادميية
واجملتمع املدين إلذكاء الوعي الوطين بأمهية
إنتاج ونشر بيانات عالية اجلودة ألغراض
السياسة العامة.
وسوف يسهم الربنامج يف رصد
األهداف والغايات املتفق عليها دولياً ،ويف

Shutterstock
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وضع األطر لقياس التقدم احملرز يف هذا
الصدد ،مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية
لأللفية وأهداف القمة العاملية جملتمع
املعلومات ،فضالً عن األهداف اليت وضعتها
جلنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية.
سيحافظ االحتاد على الدور القيادي يف
الشراكة العاملية لقياس تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من أجل التنمية وأفرقة املهام
ذات الصلة هبا.
وسيتم تشجيع البلدان على إنتاج بيانات
عالية اجلودة تستند إىل املعايري واملنهجيات
املتفق عليها دولياً .وسوف تستخدم البيانات
لتحديد مدى الفجوات الرقمية الوطنية،
وأثر اجلهود لسد الفجوات ،وإىل أقصى حد
ممكن ،اآلثار االجتماعية واالقتصادية املرتبطة
بالتوصيلية.

البرنامج :الشمول الرقمي

يقوم هذا الربنامج بوضع السياسات
واالسرتاتيجيات واملبادئ التوجيهية لضمان
النفاذ الشامل إىل االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وال سيما بالنسبة
لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن
واجملتمعات األصلية والنساء والفتيات.
وتتناول هذه التدابري التحديات االجتماعية
واالقتصادية ،مثل احلاجة إىل تشجيع عمالة
الشباب وريادة األعمال ومتكني النساء
والفتيات.
وعلى وجه التحديد ،سوف يتمخض
الربنامج عن توصيات بشأن السياسة
العامة لتنمية االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف جمتمعات السكان
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األصليني .ويقدم أيضاً اسرتاتيجيات وطنية
منوذجية لضمان متتع املرأة والرجل على قدم
املساواة بالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واستخدام هذه التكنولوجيا
للتمكني االجتماعي واالقتصادي للنساء
والفتيات .وسوف تشمل النواتج مبادئ
توجيهية لتعميم املساواة بني اجلنسني يف
الوكاالت التنظيمية ووزارات االتصاالت،
ومبادئ توجيهية لوضع املشاريع احلساسة
للمساواة بني اجلنسني وتقييمها يف قطاع
االتصاالت ،ومبادئ توجيهية بشأن حتديث
واليات وصناديق النفاذ الشامل/اخلدمة
الشاملة لتعزيز سهولة النفاذ والشمول الرقمي
لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة.
وسيقوم الربنامج بصوغ سياسات
واسرتاتيجيات ومبادئ توجيهية للشمول
الرقمي ،مبا يف ذلك مدخالت يف اخلطط
الوطنية للنطاق العريض .وسوف يفضي
إىل منتجات وخدمات لتعزيز قدرات
األعضاء على توفري التدريب على حمو األمية
الرقمية لذوي االحتياجات اخلاصة؛ ووضع
برامج وطنية بشأن استخدام االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل
التنمية االجتماعية واالقتصادية .وسيقوم
الربنامج أيضاً برفع مستوى الوعي باحلاجة
إىل الشمول الرقمي.

البرنامج :مساعدات مركزة إلى
أقل البلدان نمواً ،والدول الجزرية
الصغيرة النامية ،والبلدان النامية
غير الساحلية ،بما في ذلك
البلدان ذات االحتياجات الخاصة

سيتم يف إطار هذا الربنامج توفري
املساعدة املوجهة إىل أقل البلدان منواً،
والدول اجلزرية الصغرية النامية ،والبلدان
النامية غري الساحلية ،والبلدان اليت متر
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،لتطوير البنية
التحتية للنطاق العريض وتطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واألمن السيرباين
واألطر السياساتية والتنظيمية وبناء القدرات
البشرية .وسيتم من خالل الربنامج ،تعزيز
النفاذ الشامل إىل االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف مجيع هذه
البلدان ،وسوف تقدم املساعدة هلا يف رصد
الكوارث والتخفيف من آثارها ،وذلك بغية
مساعدهتا على حتقيق األهداف املتفق عليها
دولياً ،مثل األهداف اإلمنائية لأللفية ،وذلك
حبلول عام .2015

البرنامج :تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والتكيف مع تغير
المناخ والتخفيف من آثاره

سوف يقوم املكتب ،كجزء من واليته،
مبساعدة البلدان النامية على استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتخفيف
من آثار تغري املناخ ومعاجلتها ،واحلرص يف
الوقت ذاته على جتنب اإلضرار بالبيئة.
وسوف تشمل املساعدة تعيني املناطق
املعرضة للكوارث الطبيعية على اخلارطة؛
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ووضع نظم معلومات هلذه املناطق؛
واستعمال البيانات اليت توفرها النظم
الساتلية الفاعلة واملنفعلة لالستشعار عن بُعد
واألنظمة أو التطبيقات األخرى ملراقبة املناخ
والتنبؤ بالكوارث والكشف عنها والتخفيف
من اآلثار الضارة لتغري املناخ.
كما سيتم تقدمي املساعدة إىل الدول
األعضاء لتيسري مشاركتها يف البحوث
والتقييمات ورصد آثار املناخ وحتديدها على
اخلارطة ،ووضع اسرتاتيجيات االستجابة،
على املستويات الثنائية واإلقليمية والعاملية؛
واعتماد مقاييس ومعايري مشرتكة لتقييم األثر
البيئي الستخدام االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وإسهامها اإلجيايب
يف االقتصاد األوسع نطاقاً .وسوف تؤخذ
النفايات اإللكرتونية يف احلسبان لدى تقييم
أثر على انبعاثات غازات الدفيئة.

البرنامج :االتصاالت في
حاالت الطوارئ

متثل االتصاالت يف حاالت الطوارئ
جمال أولوية بالنسبة جلميع الدول األعضاء
يف االحتاد ،ويقدم هذا الربنامج املساعدة يف
استخدام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف التأهب للكوارث والتصدي
هلا (مبا يف ذلك خطط اإلنذار املبكر
والتأهب للكوارث) .وسيتم تشجيع التعاون
والتعاضد وتبادل املعلومات على املستويني
اإلقليمي والدويل.
وتشمل أنشطة الربنامج األخرى
تضمني خصائص مرونة القدرة على
مقاومة الكوارث يف شبكات االتصاالت
والبنية التحتية؛ وتقييم األضرار يف البنية
التحتية بعد وقوع الكوارث ،ومساعدة
البلدان على إعادة البناء وتأهيل البنية

التحتية لالتصاالت؛ وتوفري التدريب على
استخدام معدات اتصاالت الطوارئ عند
وقوع الكوارث؛ وتعزيز وتوسيع املبادرات
مثل الصحة اإللكرتونية لتقدمي املساعدة
اإلنسانية يف حاالت الكوارث والطوارئ؛
وإقامة شراكات مع البائعني املتخصصني
مبعدات االتصاالت يف حاالت الطوارئ
وحلول الطاقة املتجددة.
وسيقوم الربنامج بتعزيز ودعم البحوث
املتعلقة بأحدث االجتاهات واألولويات يف
القطاع وحتليلها من خالل االستقصاءات
املتنظمة ومجع البيانات.
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لجنتا الدراسات في قطاع تنمية االتصاالت
ومجاالت دراساتهما
وافق املؤمتر على اإلبقاء على جلنيت
الدراسات التابعتني لقطاع تنمية االتصاالت
) (ITU-Dيف االحتاد ،وقرر اختصاصاتكل
منهما .كما وافق على املسائل اجلديدة واملعدلة
(انظر اإلطار) لفرتة الدراسة ،2018-2014
ابتداء من سبتمرب من هذا العام.

مسائل لجنة الدراسات

عالقة باالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وهذه املسائل هلا أولوية بالنسبة
للبلدان النامية ،والنتائج اليت تتوصل إليها
جلنتا الدراسة تدعم هذه البلدان يف حتقيق
أهدافها اإلمنائية .وتستخدم هذه النتائج
أيضاً لتعزيز قاعدة املعارف املشرتكة لدى
أعضاء االحتاد

تضطلع جلنتا الدراسات يف قطاع
تنمية االتصاالت مبسؤولية إعداد التقارير
واملبادئ التوجيهية والتوصيات ،على
أساس املدخالت من األعضاء .ويتم
جتميع ُ
املعلومات من خالل االستقصاءات
واملسامهات ودراسات احلالة .وتتوىل اللجنتان
دراسة مسائل حمددة موجهة حنو املهام هلا
مسائل لجنة الدراسات

1

2

اجلوانب السياساتية والتنظيمية والتقنية لالنتقال من الشبكات القائمة
إىل الشبكات عريضة النطاق يف البلدان النامية مبا يف ذلك شبكات
اجليل التايل واخلدمات املتنقلة واخلدمات غري التقليدية املتاحة من خالل
اإلنرتنت ) (OTTوتنفيذ اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت

إقامة اجملتمع الذكي :التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تطبيقات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تكنولوجيات النفاذ عريض النطاق مبا يف ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية
من أجل البلدان النامية

املعلومات واالتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض
الصحة اإللكرتونية

النفاذ إىل احلوسبة السحابية :الفرص والتحديات اليت تواجهها البلدان
النامية

تأمني شبكات املعلومات واالتصاالت :أفضل املمارسات من أجل بناء
ثقافة األمن السيرباين

السياسات االقتصادية وطرائق حتديد تكاليف اخلدمات املتعلقة بشبكات
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الوطنية ،مبا يف ذلك
شبكات اجليل التايل

تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية لتنفيذ برامج املطابقة وقابلية التشغيل
البيين

توفري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمناطق الريفية
واملناطق النائية

استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التأهب
للكوارث والتخفيف من آثارها والتصدي هلا

توعية املستهلك ومحايته وحقوقه :القوانني واللوائح واألسس االقتصادية
والشبكات

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ

نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات اخلاصة إىل خدمات
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت
الكهرمغنطيسية

فحص اسرتاتيجيات وطرائق االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة
الرقمية لألرض وتنفيذ خدمات جديدة

اسرتاتيجيات وسياسات لسالمة التخلّص من مواد خملفات االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإعادة استخدامها

القرار  :9مشاركة البلدان ،ال سيما البلدان النامية ،يف إدارة الطيف
الرتددي

تعيني مواضيع الدراسة اليت تتناوهلا جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت
وقطاع االتصاالت الراديوية واليت تتسم بأمهية خاصة للبلدان النامية
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خطة عمل دبي – مسائل الدراسة

مشاركة البلدان ،ال سيما البلدان
النامية ،في إدارة الطيف الترددي

بصرف النظر عن مسائل الدراسة،
سوف تضطلع جلنة الدراسات  1لقطاع
تنمية االتصاالت أيضاً باملهام املدرجة يف
القرار ( 9املراجع يف ديب  )2014بشأن
"مشاركة البلدان ،ال سيما البلدان النامية ،يف
إدارة الطيف الرتددي".
إن إحدى االهتمامات األكثر إحلاحاً يف
جمال إدارة الطيف لدى العديد من البلدان
النامية ،مبا فيها أقل البلدان منواً والدول
اجلزرية الصغرية النامية ،والبلدان النامية غري
الساحلية ،والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة
انتقالية ،هي صعوبة وضع طرائق حلساب
الرسوم املستحقة على استعمال طيف
الرتددات الراديوية .ويرى القرار  ،9يف صيغته
املراجعة يف املؤمتر  ،WTDC-14أن االتفاقات
اإلقليمية أو الثنائية أو املتعددة األطراف
ميكن أن تكون أساساً لتعزيز التعاون يف
هذا اجملال .كما يسلط الضوء ،من بني

أمور أخرى ،على احلاجة لدراسة أفضل
ممارسات إدارة الطيف لكي يكون النفاذ إىل
النطاق العريض ميسور التكلفة لذوي الدخل
املنخفض ،وخصوصاً يف هذه البلدان.
ومبوجب القرار املراجع ،سيتم إعداد
تقرير ضمن فرتة الدراسة املقبلة عن النهج
الوطنية التقنية واالقتصادية واملالية إلدارة
الطيف ومراقبته والتحديات املتمثلة فيهما،
مع مراعاة اجتاهات التطور يف إدارة الطيف
الرتددي ،ودراسات احلالة بشأن إعادة
نشر الطيف ،وعمليات الرتخيص وأفضل
املمارسات املتبعة يف مراقبة الطيف يف أحناء
العامل .وباإلضافة إىل ذلك ،سيتم حتديث
املعلومات املتاحة يف جداول توزيع الرتددات
الوطنية وسوف يتحقق التكامل بني القرار 9
وبوابة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT
) .Eyeوسيتم جتميع دراسات احلالة وأفضل
املمارسات بشأن االستعماالت الوطنية
اخلاصة بتقاسم النفاذ إىل الطيف ،مبا يف
ذلك النهج اجلديدة لتقاسم الطيف ،مثل

النفاذ الدينامي إىل الطيف .وسوف تدرس
الفوائد االقتصادية واالجتماعية اليت حيققها
الفعال ملوارد الطيف.
التقاسم ّ

الفريق االستشاري
لتنمية االتصاالت

سوف يضطلع الفريق االستشاري لتنمية
االتصاالت ،خالل فرتة الدراسة رباعية
السنوات ،بتقييم دوري لطرائق عمل وأداء
جلنيت الدراسات يف القطاع وحتديد خيارات
تعزيز االستفادة من الربامج .وسوف يوافق
الفريق أيضاً على أي برنامج عمل قد ينشأ
من استعراض املسائل القائمة واجلديدة ،وحيدد
األولويات واآلثار املالية املقدرة واإلطار الزمين
الالزم الستكمال هذه الدراسات.
ويضم اجلدول الوارد أدناه أمساء رؤساء
ونواب رؤساء جلنيت الدراسات يف قطاع
تنمية االتصاالت والفريق االستشاري لتنمية
االتصاالت

الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت

لجنة الدراسات

الرئيس :البروفيسير فالديمير مينكين
(االتحاد الروسي)

الرئيسة :السيدة روكسان ماكيلفان
(الواليات المتحدة)

الرئيس :الدكتور أحمد رضا شرفات
(جمهورية إيران اإلسالمية)

نواب الرئيس:
 السيد إيل دجريامبييت (شاد)
 السيد أمحد تراوري (مايل)
 السيد نيكوالس كارافاسكي (األرجنتني)
 السيد هكتور إدموندو فالديس مورينو
(املكسيك)
 السيد حممد سعيد علي املؤذن املزروعي
(اإلمارات العربية املتحدة)
 السيد األنصاري املشاقبة (األردن)
 الدكتور بوهيون سيو (مجهورية كوريا)
 السيد كيشور بابو (اهلند)
 السيد روفات طاجيزاده (أذربيجان)
 السيدة نورزات بوجلوبيكوفا (قريغيزستان)
 السيد فابيو بيجي (إيطاليا)
 السيد دومينيك فريجيس (فرنسا)

نواب الرئيس:
أسومو-بيسو
فلور
رجيينا
 السيدة
ّ
(كوت ديفوار)
 السيد بيرت نغوان مبينغي (الكامريون)
 السيد فيكتور مارتينيز (باراغواي)
 السيدة كالميري كاروزا رودريغيز (فنزويال)
 السيد وسام الرماضني (األردن)
 السيد أمحد عبد العزيز جاد (مصر)
 السيد نغويان كي كيان (فيتنام)
 السيد ياسوهيكو كاواسومي (اليابان)
 السيد فادمي كابتور (أوكرانيا)
 السيد أملاس تيلنبايف (قريغيزستان)
 السيدة بالنكا غونزاليز (إسبانيا)

نواب الرئيس:
 السيدة أميناتا كابا-كمارا (غينيا)
 السيد كريستوفر كيمي (كينيا)
 السيدة سيلينا ديلغادو (نيكاراغوا)
 السيد ناصر املرزوقي
(اإلمارات العربية املتحدة)
 السيد نادر أمحد جيالين (السودان)
 السيدة وانغ كي (الصني)
 السيد أناندا راج خانال (مجهورية نيبال)
 السيد إيفجيين بوندارنكو
(االحتاد الروسي)
 السيد هينادز أسيبوفيتش (بيالروس)
 السيد بيتكو كانتشيف (بلغاريا)

1

لجنة الدراسات

2
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النجاح يولّد النجاح
مقابلة مع السيد ناصر أ .بن حماد
بشأن تنسيق المؤتمر WTDC-14
كبير مديري الشؤون الدولية في مكتب المدير
العام لهيئة تنظيم االتصاالت ،اإلمارات العربية
المتحدة ،ومنسق أعمال المؤتمر WTDC-14

المفاوضات خطوة هامة في استضافة أي حدث .ماذا كانت
تجربتكم في التفاوض بشأن اتفاق البلد المضيف مع االتحاد
الدولي لالتصاالت من أجل المؤتمر WTDC-14؟
ناصر بن حماد :عُقدت ثالثة أحداث رئيسية رفيعة املستوى لالحتاد
الدويل لالتصاالت ألول مرة يف اإلمارات العربية املتحدة يف عام
 .2012وكانت هذه األحداث هي تليكوم االحتاد العاملي ،واجلمعية
العاملية لتقييس االتصاالت ،واملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية ،ومجيع
هذه األحداث الثالثة استضيفت بنجاح يف ديب .وبصفيت ممثالً هليئة
تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة ،كان يل الشرف يف
أن أضطلع مبهام املنسق الوطين هلذه األحداث الثالثة .وقد وفر ذلك
يل ولزمالئي يف الفريق خربة قيّمة يف االستجابة ملتطلبات االحتاد
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الدويل لالتصاالت الستضافة حدث كبري له يف عام  ،2014وهو
املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ) .(WTDC-14فقد مكنت اخلربة
املكتسبة يف عام  2012حكومة اإلمارات العربية املتحدة ،من خالل
هيئة تنظيم االتصاالت ،من اختاذ قرار سريع لتقدمي عرض باستضافة
املؤمتر .WTDC-14
كانت متطلبات االحتاد الدويل لالتصاالت مألوفة جداً بالنسبة لنا يف
هيئة تنظيم االتصاالت وقد ساعد ذلك كثرياً يف مفاوضاتنا مع فريق
االحتاد .ومثة ميزة أخرى وهي إمكانية استضافة املؤمتر  WTDC-14يف
نفس املبىن  -مركز ديب التجاري العاملي  -حيث عقدت األحداث
الثالثة يف عام  .2012وكان هذا عامالً مهماً يف مساعدتنا على وضع
اللمسات األخرية على اتفاق البلد املضيف.
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النجاح يولّد النجاح

ماذا كان أكبر التحديات التي واجهتموها في جعل الحدث
حقيقة؟
ناصر بن حماد :كما تعلمون ،كانت التواريخ األصلية اليت حددت
للمؤمتر  31مارس إىل  11أبريل  .2014ومل يكن بوسع اإلمارات
العربية املتحدة سوى أن تقدم تواريخ خمتلفة قليالً بسبب انشغال
مركز ديب التجاري العاملي .وعالوة على ذلك ،كان على االحتاد أن
يتشاور مع أعضائه بشأن املكان واملوعد اجلديدين النعقاد املؤمتر،
وفقاً لإلجراءات الواجبة .كان علينا أن ننتظر النتيجة الرمسية
للتشاور واإلعالن بأن دولة اإلمارات العربية املتحدة سوف
تستضيف هذا احلدث.
وبصفيت مدير املشروع ،أقول إن الوقت كان أهم قيد بالنسبة يل
وزمالئي يف الفريق يف هيئة تنظيم االتصاالت .كان من أكرب
التحديات اليت واجهناها  -احلاجة إىل تلبية مجيع املتطلبات يف
غضون الوقت القصري املتاح ،وليس فقط تلك اليت تنشأ من اتفاق
البلد املضيف مع االحتاد ،وإمنا كذلك املتطلبات الداخلية لدى هيئة
تنظيم االتصاالت وغريها من اهليئات يف اإلمارات العربية املتحدة
املشاركة أيضاً يف املؤمتر .كان لدينا فرتة ثالثة أشهر فقط من العمل
املكثف لتنظيم هذا املؤمتر الدويل اهلام ،الستقبال عدد كبري من
املشاركني ،يف عام حاسم لالحتاد يف ضوء مؤمتر املندوبني املفوضني
املقبل الذي سيعقد يف بوسان ،مجهورية كوريا ،يف وقت الحق يف عام
 20( 2014أكتوبر إىل  7نوفمرب).

ما هي التحديات التقنية التي كان ينبغي التغلب عليها؟
ناصر بن حماد :وفقاً التفاق البلد املضيف ،كان علينا أن نضمن
تلبية العديد من املتطلبات املتعلقة بتشغيل احلدث .يف هذا الصدد،
كان التحدي األكرب لدينا املدة القصرية من الزمن اليت يتعني فيها
املوردين جتهيز مركز ديب التجاري العاملي.
على ّ
وفيما يتعلق بالرتتيبات اللوجستية والربوتوكولية ،واليت كانت مرة أخرى
التزاماً على عاتق البلد املضيف مبوجب شروط اتفاق البلد املضيف،
استفدنا من التجربة اإلجيابية املكتسبة يف عام  2012واليت كانت
ناجحة يف اختاذ الرتتيبات يف الوقت املناسب .يف الواقع ،استعانت
هيئة تنظيم االتصاالت بنفس شركة اللوجستيات ،لؤلؤة اخلليج
العريب ،واليت كانت املنظم اللوجسيت الرمسي يف عام .2012

ما هو مدى أهمية بناء القدرات في اإلعداد للحدث؟
ناصر بن حماد :يف رأيي ،كان بناء القدرات هو االسرتاتيجية
الرئيسية اليت مكنت جناح املؤمتر .فالنجاح يف عقد مثل هذا احلدث
املرموق يتطلب أن يتوفر للموظفني الدعم والثقة والتشجيع والتحفيز
يف مجيع األوقات .وهذه البيئة التمكينية موجودة إىل حد كبري يف
هيئة تنظيم االتصاالت ،بدءاً من رئيسها ،الذي كان يؤيد بقوة
استضافة اإلمارات العربية املتحدة هلذا احلدث .فقد قدم املدير العام
واإلدارة العليا يف هيئة تنظيم االتصاالت الدعم دون حتفظ ،وتتبعوا
خطوات التقدم وأبدوا اهتماماً عن كثب يف مجيع أنشطة الفريق
الداخلي املعين باألمر .وكان الدعم الذي حصلنا عليه من اإلدارة
العليا بشأن املسائل اللوجستية والتقنية ،مشفوعاً بااللتزام واجلهود
املبذولة من قبل زمالئي أعضاء الفريق يف دائرة الشؤون الدولية يف
هيئة تنظيم االتصاالت ،مبثابة األصول احلقيقية اليت مكنتنا من
النجاح يف استضافة املؤمتر.
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حاجنلا دّلوي حاجنلا

ماذا كانت تطلعاتكم بخصوص هذا الحدث ،وهل تحققت؟
ناصر بن حماد :كانت تطلعاتنا عالية جداً منذ البداية ،على الرغم
من أهنا كانت ممزوجة بقدر من اخلوف .كانت املشاركة عالية،
حبضور أكثر من  1 300مندوب ،من بينهم  52من كبار
الشخصيات ،ميثلون  137دولة عضواً .كان تسيري أعمال املؤمتر
سلساً من البداية إىل النهاية ،ومل يكن هنالك أي شكاوى من
أعضاء االحتاد .أعتقد أن هذه احلقائق هي دليل على أن املؤمتر
 WTDC-14كان قصة جناح أخرى لكل من اإلمارات العربية املتحدة
واالحتاد الدويل لالتصاالت.

2014

كيف ترون مستقبل العالقة بين اإلمارات العربية المتحدة
واالتحاد الدولي لالتصاالت؟
ناصر بن حماد :لقد عززت العالقة الودية الطويلة األمد بني االحتاد
الدويل لالتصاالت وحكومة اإلمارات العربية املتحدة ،وخاصة هيئة
تنظيم االتصاالت ،بالتأكيد جتربتنا يف املؤمتر  .WTDC-14إن رؤية
إدارة هيئة تنظيم االتصاالت هي إبقاء اإلمارات العربية املتحدة يف
طليعة أنشطة االحتاد يف قطاعاته الثالثة ويف مجيع اجملاالت .وتزمع
حكومة اإلمارات العربية املتحدة على املشاركة بنشاط يف مؤمتر
املندوبني املفوضني القادم يف بوسان ،وكذلك يف جملس االحتاد الدويل
لالتصاالت .وستواصل هيئة تنظيم االتصاالت العمل مع مجيع
قطاعات االحتاد ،وهي تبذل قصارى جهدها لدعم أعضاء االحتاد
والتعاون معهم سعياً لتحقيق أهداف االحتاد.

هل من أفكار ختامية؟
ناصر بن حماد :أجل ،لقد أمثر التنسيق واالستعدادات املمتازة
على اجلبهة اللوجستية والتقنية من جانب موظفي االحتاد وهيئة
تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة ،وسارت أعمال
املؤمتر على خري ما يرام .ومن وجهة نظري ،أفضى التفاهم
واجلهود املتضافرة وروح النوايا احلسنة ،اليت كانت واضحة طوال
فرتة انعقاد املؤمتر ،إىل النجاح الباهر الذي حققه هذا املؤمتر
العاملي لتنمية االتصاالت.
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تحت األضواء
وراء عجلة القيادة

اجتمع جملس االحتاد الدويل لالتصاالت
من  6إىل  15مايو الستكمال االستعدادات
ملؤمتر املندوبني املفوضني القادم الذي سيعقد
يف بوسان ،مجهورية كوريا ،يف الفرتة من 20
أكتوبر إىل  7نوفمرب  .2014وقال الدكتور
محدون إ .توريه األمني العام لالحتاد يف بيانه
عن حال االحتاد" :حنن نقف على عتبة
مستقبل مشرق فريد من نوعه ،وليد قدرة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وهذه
هي حلظة هامة يف تاريخ االحتاد الدويل
لالتصاالت".
كان هناك  421مشاركاً من  48بلدًا
متثل جمموع عضوية االحتاد وقوامها  193دولة
عضواً يف دورة هذا العام .وانضم إليهم 40
مراقباً من الدول األعضاء ،ومخسة مراقبني
من أعضاء القطاعات وممثلو ثالث منظمات

إقليمية لالتصاالت .كما حضر االجتماع
وزراء من أسرتاليا والكامريون وجامايكا ومايل
والفلبني وتونس ،فضالً عن نائبي وزير من
الصني وكوستاريكا.
وقال رئيس اجمللس املنتهية واليته السيد
ماريوس كاتالني مارينسكو ،رئيس اهليئة
الوطنية يف رومانيا إلدارة وتنظيم االتصاالت،
مفتتحاً الدورة" :يف كل يوم نرسي أسس
املستقبل ،وكل مهمة نكملها تفتح األبواب
حنو حتديات جديدة ،وكل مشكلة نتغلب
عليها جتلب معها أسئلة أخرى يتعني الرد
عليها .هذا ما ينبغي أن يكون حمور حياتنا
 وينبغي أن تكون مهمتنا النضال جلعلالعامل الذي نعيش فيه مكاناً أفضل ،على
األقل من وجهة نظر االتصاالت".
وانتخب أبو بكر زورمبا ،نائب املدير
العام هليئة تنظيم االتصاالت يف الكامريون،

رئيساً لدورة اجمللس لعام  ،2014بعد أن
شغل منصب نائب الرئيس يف عام .2013
وأكد السيد زورمبا أمهية الشمول الرقمي،
وأشار بضرورة بذل العناية للتأكد من
أن السكان الذين يشكون من ثغرات يف
التعليم ال يقعون ضحية االستبعاد الرقمي.
ويف ضوء املشاورات مع بلدان املنطقة هاء
(آسيا وأسرتاالسيا) ،انتخب السيد وونكي
مين من مجهورية كوريا نائباً لرئيس اجمللس
يف دورة .2014
وأعيد تعيني السيدة كارولني غرينواي
من اسرتاليا رئيسة للجنة الدائمة للتنظيم
واإلدارة ،وأعيد تعيني السيد مارسني
كرازوسكي من بولندا والسيدة فرينيتا هاريس
من الواليات املتحدة نائبني للرئيس.
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تنفيذ الخطة االستراتيجية

2015-2012

تقدم السيد هولني جاو ،نائب األمني
العام لالحتاد ،بالتقرير عن تنفيذ اخلطـة
االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة .2015-2012
وتظهر األنشطة املضطلع هبا حلينه كيف
واصل االحتاد توفري منتدى للنقاش
واالتفاقات الدولية بشأن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وواصل االحتاد
أيضاً وضع معايري مبتكرة ،ومتابعة مسائل
إدارة الطيف ،والعمل على تعزيز القدرات
وتوفري املساعدة التقنية ،وكلها يف مصلحة
الدول األعضاء.
وحبكم املوافقة على هذا التقرير ،أذن
اجمللس لألمني العام ،حتت إشراف رئيس
اجمللس ،بتحديثه يف ضوء مالحظات أعضاء
اجمللس ،وإضافة نتائج املؤمتر العاملي لتنمية
االتصاالت ) ،(WTDC-14الذي عقد يف
دبي يف اإلمارات العربية املتحدة يف الفرتة
من  30مارس إىل  10أبريل  ،2014والندوة
العاملية ملنظمي االتصاالت (املنامة ،البحرين،
 5-3يونيو  ،)2014واحتفاالت اليوم العاملي
جملتمع املعلومات واالتصاالت ،واحلدث
الرفيع املستوى القمة ( 10+جنيف13-10 ،
يونيو  .)2014وستقدم الصيغة النهائية من
التقرير إىل املؤمتر .PP-14

الخطة االستراتيجية والخطة المالية
لالتحاد للفترة 2019-2016

لدى مناقشة تقرير فريق العمل
التابع للمجلس من أجل وضع اخلطتني
االستـراتيجيــة واملـالـيــة لالحتــاد لـلـفتــرة
 ،2019-2016الذي قدمه رئيس الفريق ماريو
كاناتزا من الربازيل ،شدد أعضاء اجمللس
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على أمهية إتباع هنج اإلدارة وامليزنة القائم
على النتائج ،وضمان االتساق بني اخلطة
املالية واخلطة االسرتاتيجية ،وضرورة احلرص
على مرونة هذه األخرية مبا فيه الكفاية لكي
ال تنال من التوازن يف اخلطة املالية.
وأيد اجمللس القرارات ( 71اخلطة
االسرتاتيجية) و( 72الربط بني التخطيط
االسرتاتيجي واملايل والتشغيلي يف االحتاد)
و( 151تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج يف
االحتاد) ،وسوف تقدم هذه القرارات إىل
املؤمتر  .PP-14وحدد اجمللس املبلغ املؤقت
لوحدة املسامهة مبقدار  318 000فرنك
سويسري.
ومتت املوافقة على مشروع تنقيحات
املقرر ( 5إيرادات االحتاد ونفقاته للفرتة
 ،)2019-2016رهناً بقرار هنائي يتخذه املؤمتر
وتشجع الدول األعضاء على حتديد
.PP-14
َّ
تدابري إضافية لتحقيق التوازن بني اإليرادات
والنفقات .واقرتحت الربازيل سلسلة من
التدابري للحد من النفقات ،سوف ستحال
إىل املؤمتر .PP-14
وأذن لرئيس فريق العمل التابع
للمجلس من أجل وضع مشروعي اخلطتني
االسرتاتيجية واملالية ،حتت إشراف رئيس
اجمللس ،بأن يدرج نتائج أي مناقشات
الحقة ،على سبيل املثال ،يف إطار الفريق
االستشاري لالتصاالت الراديوية أو يف
الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
) ،(TSAGيف صيغة منقحة من التقرير لتقدميه
إىل املؤمتر .PP-14

الصين تعتزم زيادة مساهمتها
المالية في االتحاد

يف أثناء مناقشة اخلطة املالية ،أعلن
نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا املعلومات يف
الصني  ،ليهوا ليو أنه اعتباراً من عام ،2016
سرتفع الصني مسامهتها املالية يف ميزانية
االحتاد من  12إىل  14وحدة مسامهة ،أي
من  3,816مليون فرنك سويسري إىل 4,452
مليون فرنك سويسري.

فريق العمل التابع للمجلس
والمعني بالموارد المالية والبشرية

يف أعقاب تقرير من رئيس فريق العمل
التابع للمجلس واملعين باملوارد املالية
والبشرية ،بروس غراسي من كندا ،كلف
اجمللس األمانة بأن تقدم تقريراً شامالً إىل
املؤمتر  PP-14عن حقوق والتزامات وشروط
مشاركة أعضاء القطاعات واملنتسبني
واألوساط األكادميية ،حسب االقتضاء،
يف اجتماعات القطاعات الثالثة كلها
ويف اجتماعات اجمللس ومؤمترات املندوبني
املفوضني .واعتمد اجمللس مشروع قرار جديد
بشأن استعراض املنهجيات احلالية ووضع
رؤية مستقبلية ملشاركة أعضاء القطاعات
واملنتسبني واألوساط األكادميية يف أنشطة
االحتاد .وسريفع هذا القرار إىل املؤمتر .PP-14

الخطط التشغيلية لالتحاد
للفترة 2018-2015

نظر اجمللس ووافق باإلمجاع على
الخطط التشغيلية الرباعية املتجددة للفرتة
 2018-2015لالحتاد ،كما هو مبني يف
األمثلة الواردة أدناه.
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Shutterstock

قطاع االتصاالت الراديوية
يف قطاع االتصاالت الراديوية )،(ITU-R
سوف تتميز الفرتة اليت تبدأ يف عام 2015
باالنتقال من اإلذاعة التماثلية لألرض إىل
اإلذاعة الرقمية لألرض ،وخاصة يف البلدان
اخلاضعة ملهلة االتفاق  GE06يف  17يونيو
 .2015وسيحظى باألولوية العمل على
استكمال هذا االنتقال يف املوعد احملدد
وتسهيل تنفيذ املكاسب الرقمية النامجة عنه،
وستقدم املساعدة بالتعاون مع مكتب تنمية
االتصاالت ) (BDTيف االحتاد واملنظمات
وشدد على احلاجة إىل مجع
اإلقليميةُ .
معلومات عن اخلربات يف جمال االنتقال
الرقمي الستخدام مجيع أولئك الضالعني يف
هذه العملية.
وسوف يقرر املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية يف عام  (WRC-15) 2015مستقبل
)(ITU–R

االتصاالت الراديوية يف جماالت ترتاوح
من اخلدمات واملتنقلة والساتلية والبث إىل
متطلبات الطيف الناشئة واملسائل التنظيمية
واإلجرائية .وسوف يشكل تنفيذ قرارات
املؤمتر  WRC-15والتحضري للمؤمتر WRC
التايل بعض املهام الرئيسية هلذا القطاع يف
الفرتة املقبلة .وتشمل املهام األخرى للقطاع
 ITU-Rوضع التوصيات والتقارير والكتيبات
ذات الصلة يف الوقت املناسب ،واالستمرار
يف مساعدة الدول األعضاء يف تنفيذ أفضل
املمارسات يف استخدام الطيف.

قطاع تقييس االتصاالت
يف ضوء تقارب قطاعات االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،ترمي اخلطة التشغيلية
لقطاع تقييس االتصاالت ) (ITU-Tللفرتة
 2018-2015إىل ضمان مواصلة تكيف
)(ITU–T

القطاع مع البيئة املتغرية .واجلزء األول من
اهلدف االسرتاتيجي للقطاع  ITU-Tهو وضع
معايري دولية قابلة للتشغيل البيين وغري متييزية
ميكن تنفيذها على أساس عاملي .وبالتايل،
جيب إتاحة أي براءات يف املعايري إما جماناً
أو بشروط معقولة وغري متييزية .واجلزء الثاين
هو سد الفجوة التقييسية من خالل إشراك
أكرب عدد ممكن من الدول األعضاء يف
االحتاد يف عملية وضع املعايري .واجلزء الثالث
هو التعاون مع غريه من اهليئات الوطنية
واإلقليمية واملنتديات واالحتادات لوضع
املعايري.

قطاع تنمية االتصاالت
توفر اخلطة التشغيلية رباعية السنوات
املتجددة لقطاع تنمية االتصاالت )(ITU-D
اإلطار لتنفيذ رسالة القطاع وأهدافه خالل
)(ITU-D
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الفرتة  .2018-2015وسوف يهيمن على
هذه السنوات تنفيذ نواتج املؤمتر WTDC-14
والقرارات واملقررات املنبثقة عن مؤمتر املندوبني
املفوضني ) .(PP-14وأكد عدد من أعضاء
اجمللس على أمهية املساعدة اليت يتعني تقدميها
إىل البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية الرقمية
واخلطوات الواجب اختاذها بشأن البلدان غري
القادرة على الوفاء باملوعد النهائي يف  17يونيو
 .2015ولفت آخرون االنتباه إىل املساعدة
اليت يتعني تقدميها إىل البلدان النامية يف
جماالت األمن السيرباين وتنمية النطاق العريض
وسد الفجوة الرقمية.

األمـانــة الـعـامــة
تبتغي األمانة العامة الفعالية والكفاءة يف
التخطيط واإلدارة والتنسيق وتقدمي اخلدمات
لدعم االحتاد وعضويته .وهي تضمن تنفيذ
اخلطط املالية واالسرتاتيجية لالحتاد ،وتنسيق
األنشطة املشرتكة بني القطاعات .ويف
السنوات  ،2018-2015سوف تسعى األمانة
العامة ،يف مجلة أمور ،إىل تنفيذ سياسة
تعبئة املوارد ،وتعزيز تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية
للموارد البشرية ،وتقدمي خدمات املؤمترات
واملنشورات ذات الصلة لعضوية االحتاد
ومواصلة حتسينها ،وتعزيز األمن وضمان
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وأصول املعلومات ،وتعزيز
فهم أكرب لدور االحتاد ،والنهوض بأنشطته
ورسالته لدى األطراف األساسية.

التعاون الدولي لتعزيز األمن السيبراني

أعرب أعضاء اجمللس عن تقديرهم لعمل
االحتاد يف املساعدة على مكافحة هتديدات
مثل هجمات احلرمان من اخلدمة وانتحال

  68أخبار االحتاد العدد    3مـايـو | يـونـيــه

2014

2014

اهلوية وسرقة البيانات ،والربجميات اخلبيثة
املدمرة واملتطورة على حنو متزايد .وهذا
العمل متسق مع برنامج األمن السيرباين
العاملي لدى االحتاد ،املبين حول التدابري
القانونية والتدابري التقنية واإلجرائية ،واهلياكل
التنظيمية ،وبناء القدرات والتعاون الدويل.

االستعمال غير المشروع لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
أشارت اجلزائر ،وهو حمرك أساسي يف
اعتماد القرار ( 174غواداالخارا)2010 ،
بشأن دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف
قضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة مبخاطر
االستعمال غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،إىل أن القرار مل ينفذ بعد.
ولذلك فإن اجلزائر ،تؤيدها اململكة العربية
السعودية ،سوف تتقدم باقرتاح إىل املؤمتر
 PP-14ملراجعة النص احلايل.
حماية األطفال على الخط
وشدد فريق العمل التابع للمجلس
والمعين بحماية األطفال على الخط على
أمهية التعاون الدويل يف ضمان سالمة
األطفال على االنرتنت .وشجع العديد من
أعضاء اجمللس االحتاد على مواصلة عمله يف
هذا اجملال.
أنشطة االتحاد من أجل الشباب
تقع بعض أنشطة االحتاد الدويل
لالتصاالت من أجل الشباب ضمن خطة
العمل السنوات اخلمس اليت أطلقها يف عام
 2012بان كي مون ،األمني العام لألمم
املتحدة ،لتشجيع وتوجيه عمل منظومة
األمم املتحدة يف هذا الصدد .وتدعو اخلطة

إىل متكني الشباب ،على غرار خطة العمل
على نطاق املنظومة بشأن تنمية الشباب
) ،(SWAPواليت أطلقتها األمم املتحدة يف عام
 .2013وينهض االحتاد الدويل لالتصاالت
بدور نشط يف تنفيذ اخلطة  SWAPويف
األنشطة املشرتكة بني الوكاالت بشأن
الشباب .وتشمل األنشطة األخرى مسابقة
املبتكرين الشباب ،اليت تعقد كل عام كجزء
ال يتجزأ من أحداث تليكوم العاملي لالحتاد.
وأشاد أعضاء اجمللس إىل القمة العاملية
للشباب ملا بعد  ،(BYND2015) 2015اليت
عقدت يف سبتمرب  2013يف سان خوسيه،
كوستاريكا ،حيث دعا الشباب إىل إدراج
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أطر
التنمية العاملية لألمم املتحدة ملا بعد .2015
وأثىن العديد من البلدان اليت أرسلت
مشاركني شباب على االحتاد وكوستاريكا
هلذه املبادرة.
وأعلنت كوستاريكا ،مشرية إىل عدم
وجود تنسيق وآلية إبالغ عن أنشطة الشباب
على مستوى االحتاد ،عن نيتها لطرح مشروع
قرار أمام املؤمتر  PP-14إلنشاء آلية هلذا
الغرض .وعرضت بولندا دعمها .وشجعت
بلغاريا عضوية االحتاد على زيادة عدد
الشباب يف وفودها .وطلبت اململكة العربية
السعودية وضع مؤشرات ومعايري مقارنة
لتوفري أساس لغرض القياس واإلبالغ.
وناشدت أمانة االحتاد اإلدارات الوطنية
أن تشمل الشباب وتضمن التوازن بني
اجلنسني يف وفودها إىل املؤمتر  .PP-14واتفق
على تقدمي تقرير سنوي عن أنشطة االحتاد
بشأن الشباب إىل كل دورة من دورات
اجمللس.
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أنشطة االتحاد المتصلة باإلنترنت

وأخذ اجمللس علماً بتقرير يلخص
أنشطة االحتاد يف نطاق القرارات  101بشأن
"الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت"
و 102بشأن "دور االحتاد الدويل لالتصاالت
فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية
املتعلقة باإلنرتنت وبإدارة موارد اإلنرتنت ،مبا
يف ذلك إدارة أمساء امليادين والعناوين" و133
بشأن" دور إدارات الدول األعضاء يف إدارة
أمساء امليادين الدولية (املتعددة اللغات) "
و 180بشأن" تسهيل االنتقال من اإلصدار
الرابع لربوتوكول اإلنرتنت ) (IPv4إىل اإلصدار
السادس منه )."(IPv6

ورحب أعضاء اجمللس بدور خمتلف
احملافل يف تيسري املناقشات بشأن قضايا
السياسات العامة املتصلة باإلنرتنت ،مبا يف
ذلك املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومنتدى
إدارة اإلنرتنت ) (IGFومؤسسة ،NETmundial
اليت استضافتها حكومة الربازيل يف ساو
باولو يف أبريل .2014
وهنأ األمني العام لالحتاد حكومة الربازيل
على استضافة االجتماع العاملي ملؤسس ة �NET
 - mundialاحلدث الذي حضره هو والسيد
وو هونغبو ،األمني العام املساعد إلدارة
الشؤون االقتصادية واالجتماعية )،(UNDESA

2014

كممثلني لألمم املتحدة ،بناء على طلب
السيد بان كي مون ،األمني العام لألمم
املتحدة .وقال الدكتور توريه أمام اجمللس "أرى
أن  NETmundialمتثل إحدى الركائز اهلامة يف
احلوار العاملي بشأن إدارة اإلنرتنت ،ويسعدين
أن يكون هذا االجتماع قد أظهر الرغبة
املستمرة من أجل احلوار بني مجيع األطراف"،
مضيفاً أنه والسيد وو تقدما برسالة مشرتكة
من منظومة األمم املتحدة ،مفادها "أنه جيب،
من أجل الصاحل العام العاملي ،أن تكون
اإلنرتنت مفتوحة وأن تتسم بالشمول الكامل
وأن تكون جمانية وميكن االعتماد عليها
وقوية وآمنة وجديرة بالثقة .وينبغي هلا ضمان
السيد أبو بكر زورمبا ،رئيس
اجمللس لعام  ،2014يتسلم
الشهادة وامليدالية الفضية
لالحتاد الدويل لالتصاالت
من الدكتور محدون إ .توريه،
األمني العام لالحتاد

ITU/I. Wood

Aboubakar
Zourmba,
Chairman of
Council 20
Aboubakar
Zourmba,
Chairman of
Council 2014,
was awarded the
ITU silver medal
and certificate
by Dr Hamadoun

I. Touré, ITU
Secretary-General
14, was awarded
the ITU silver
medal and
certificate by
Dr Hamadoun
I. Touré, ITU
Secretary-General
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حقوق اإلنسان على اخلط ،وينبغي ألصحاب
املصلحة من مجيع األمم أن يكون هلم رأي يف
إدارهتا وتطويرها".
وأيد أعضاء اجمللس مبدأ هنج أصحاب
املصلحة املتعددين إلدارة اإلنرتنت ،وكذلك
هنأ العديد من أعضاء اجمللس الربازيل على
استضافة هذا احلدث الناجح NETmundial
املتعدد أصحاب املصلحة .ودعت تركيا
اجلميع إىل حضور منتدى إدارة اإلنرتنت
التاسع يف إسطنبول يف سبتمرب .2014

فريق العمل التابع للمجلس
والمعني بقضايا السياسة العامة
الدولية المتصلة باإلنترنت

املزيِد ،من اململكة
وأبلغ السيد ماجد ْ
العربية السعودية ،رئيس فريق العمل التابع
للمجلس واملعين بقضايا السياسة العامة
الدولية املتصلة باإلنرتنت ،عن األنشطة
األخرية اليت اضطلع هبا الفريق.
ونظر االجتماع الثالث للفريق يف نتائج
املشاورات اليت أجريت مع مجيع أصحاب
املصلحة بشأن مكافحة الربيد االقتحامي،
وقضايا السياسة العامة الدولية املتصلة
بعناوين االصدار الرابع  ،IPv4وتطوير
شبكات اإلنرتنت .ونظر االجتماع الرابع يف
الردود على االستبيان الذي وافق االجتماع
الثالث على إرساله ،واليت وفرت معلومات
مفيدة عن ممارسات الدول يف جمال السياسة
العامة الدولية فيما يتعلق باإلنرتنت.
وأعرب أعضاء اجمللس عن دعمهم
ألنشطة الفريق ،وخصوصاً أنه مبثابة منصة
تشجع احلوار وتبادل اخلربات بني الدول
األعضاء فيما يتعلق بالقضايا املتعلقة
بالسياسة العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت.
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كما رحبوا مبختلف املشاورات املفتوحة على
االنرتنت مع أصحاب املصلحة طوال فرتة
عمل فريق العمل التابع للمجلس .ويف هذا
الصدد ،دعيت مجيع الدول األعضاء إىل
املشاركة بنشاط يف املداوالت واملسامهة يف
عمل الفريق.

المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت

عقد املؤمتر  WTDC-14يف ظل املوضوع
الشامل "النطاق العريض من أجل التنمية
املستدامة" يف ديب ،اإلمارات العربية
املتحدة ،يف الفرتة من  30مارس إىل 10
أبريل عام  ،2014ورسم معامل الطريق حنو
تسريع وتوسيع االقبال على النطاق العريض
امتصاص وحمو األمية الرقمية يف مجيع أحناء
العامل ،وال سيما يف أقل البلدان منواً .والنواتج
الرئيسية للمؤمتر  WTDC-14هي إعالن دبي
ومسامهة القطاع  ITU-Dيف مشروع اخلطة
االسرتاتيجية لالحتاد ،وخطة عمل دبي (انظر
التقرير اخلاص يف الصفحات .)64-23
وهنأ أعضاء اجمللس مدير مكتب تنمية
االتصاالت وفريقه على النتائج املمتازة اليت
حققها املؤمتر  ،WTDC-14وشكروا البلد
املضيف ،اإلمارات العربية املتحدة .كما
أعربوا عن دعمهم الكامل إلعالن وخطة
عمل ديب ،اللتني فتحتا آفاقاً جديدة .وأبرز
العديد من أعضاء أمهية اهلدف " 5تعزيز
اجلهود املبذولة حلماية البيئة والتكيف مع
تغري املناخ والتخفيف من آثاره وإدارة
الكوارث من خالل االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت" ،مؤكدين ان التدابري
الالزمة للتصدي لتغري املناخ كانت يف قلب
اهتمامات العديد من البلدان.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا يف
الفلبني ،ماريو ج .مونتيجو ،إنه جاء إىل
اجمللس أوالً وقبل كل شيء للتعبري عن
االمتنان للمساعدة اليت قدمها لبالده االحتاد
الدويل لالتصاالت يف أعقاب اإلعصار
هايان .وقال "إن استجابة االحتاد الدويل
لالتصاالت بإرسال خربائه على الفور إىل
جانب اهلواتف الساتلية ومطاريف البيانات
كانت هلا أمهية حامسة يف املستشفيات
ومراكز اإلجالء وعمليات اإلغاثة.
واملساعدة اليت قدمها االحتاد أنقذت الكثري
من األرواح" ،وأوضح أن أبراج االتصاالت
القادرة على مقاومة سرعة رياح  180كيلومرت
يف الساعة مل تكن لتصمد أمام رياح هايان
اليت جتاوزت  300كيلومرت يف الساعة ،بل إن
االعصار أثر على الكبل البحري ،مما أدى
إىل انقطاع مجيع االتصاالت .وأضاف قائالً
"حنن حالياً بصدد حتديث سياساتنا بشأن
االتصاالت يف حاالت الطوارئ ،وحنن اآلن
يف طور وضع نظم اتصاالت تتسم باملرونة،
مبسامهة قيمة من أمثلة حية من االحتاد".
ولفت مدير مكتب تنمية االتصاالت،
مشرياً إىل جهوده لربط العمل يف حاالت
الطوارئ بالتنمية املستدامة ،االنتباه إىل
الصعوبات يف شحن املعدات يف أعقاب وقوع
كارثة ،وإىل ضرورة سرعة تسليم املعدات املفيدة
للسكان األكثر ضعفاً وإىل املناطق املعزولة.
وأكد أعضاء اجمللس على أن املؤمتر
 WTDC-14كان مبثابة قدوة حتتذى وأعربوا
عن أملهم يف أن تستمر األجواء االجيابية
والروح البناءة اليت سادت يف دبي يف املؤمتر
 .PP-14واتفق اجمللس على أن املكون
االسرتاتيجي للقطاع  ،ITU-Dالذي تبلور يف
املؤمتر  ،WTDC-14ينبغي أن يندرج يف مشروع
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Shuterstock

اخلطة االسرتاتيجية الشاملة لالحتاد للفرتة
 2019-2016والذي سيقدم إىل املؤمتر PP-14
للموافقة عليه.

تغير المناخ وحماية البيئة

قدم تقرير إىل اجمللس عن أنشطة االحتاد
بشأن تغري املناخ ومحاية البيئة ،ومسامهة
االحتاد يف الربنامج البيئي ملنظومة األمم
املتحدة (مع الرتكيز بشكل خاص على
املفاوضات اجلارية ضمن اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ) ،والتقدم
الذي حققه االحتاد نفسه يف االقرتاب من
احلياد املناخي.
ودعت الكامريون الختاذ املزيد من
اإلجراءات لتعزيز القرار  79للجمعية العاملية
لتقييس االتصاالت لعام (WTSA-12) 2012
بشأن "دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت يف إدارة املخلفات اإللكرتونية
الناجتة عن أجهزة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات والتحكم فيها وطرائق معاجلتها"،
مشرياً إىل أن االنتقال من التلفزيون التماثلي
إىل التلفزيون الرقمي سيؤدي إىل زيادة
هامة يف كمية النفايات اإللكرتونية .وتقرتح
الكامريون  -تؤيدها رواندا ومصر ومايل
وإيطاليا وفرنسا  -أن يضمن اجمللس التنفيذ
الفعال للتدابري املتخذة ملعاجلة النفايات
اإللكرتونية ومحاية البيئة.
ودعا اجمللس أعضاء االحتاد للمسامهة يف
عمل االحتاد وكذلك يف عملية األمم املتحدة
األوسع نطاقاً بشأن تغري املناخ ،على النحو
املتوخى يف القرار ( 182غواداالخارا)2010 ،
حول "دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت فيما يتعلق بتغري املناخ ومحاية
البيئة".

برنامج المطابقة وقابلية
التشغيل البيني في االتحاد

ويستند برنامج املطابقة وقابلية التشغيل
البيين ) (C&Iيف االحتاد على أربع دعائم
هي 1( :تقييم املطابقة؛ ( 2أحداث قابلية
التشغيل البيين؛ ( 3بناء القدرات؛ و( 4إنشاء
مراكز اختبار ونظم  C&Iيف البلدان النامية.
ويقود أنشطة الدعامتني  1و 2مكتب تقييس
االتصاالت والدعامتني  3و 4مكتب تنمية
االتصاالت.
ولقي التأييد طلب الكامريون التماس
املساعدة من مكتب تنمية االتصاالت
يف تنفيذ مركز صيانة االتصاالت دون
اإلقليمي .وأكد أعضاء اجمللس أيضاً على
أمهية مراكز االختبار واملختربات االفرتاضية،
ورأوا أن على االحتاد إضفاء الطابع الرمسي
على اإلجراءات والتوصيات واملبادئ
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التوجيهية للتصديق على هذه املنشآت
إزاء معايري القطاع  .ITU-Tورحبوا باعرتاف
املؤمتر  WTDC-14بأمهية املطابقة وقابلية
التشغيل البيين ،بتكريس مسألة جديدة هلذا
املوضوع يف برنامج الدراسات ،وتضمني
إعالن دبي "بأن المطابقة وقابلية التشغيل
البيين لتجهيزات وأنظمة االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،يمكن
أن تؤدي إىل زيادة الفرص المتاحة يف
السوق والموثوقية وتشجيع التكامل العالمي
والتجارة العالمية" .وقالت الواليات املتحدة
إهنا ستقدم مقرراً ملسألة الدراسة اجلديدة
هذه بشأن "تقدمي املساعدة إىل البلدان
النامية لتنفيذ برامج املطابقة وقابلية التشغيل
البيين" ،املكلفة هبا جلنة الدراسات  2يف
القطاع .ITU-D
وأعادت تونس إىل األذهان أهنا
استضافت العديد من ورش العمل
واحللقات الدراسية بشأن  .C&Iوذكر
االحتاد الروسي أن الربنامج  C&Iكان
واحداً من أهم األنشطة يف االحتاد الدويل
لالتصاالت ،يف حني عرضت الصني وضع
خربهتا املتاحة يف جمال  C&Iيف متناول
البلدان النامية .وحث العديد من أعضاء
اجمللس من البلدان النامية االحتاد على
تسريع الربنامج الستبعاد حمذور استخدام
املعدات واألجهزة املخالفة أو املزيفة.
وقرر اجمللس أنه ينبغي ألمانة االحتاد أن
تتقدم بتقرير عن التقدم احملرز على مدى
السنوات األربع املاضية يف تنفيذ برنامج C&I
إىل املؤمتر .PP-14
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موارد الترقيم الدولية

نظر اجمللس يف وثيقة بشأن موارد الرتقيم
الدولية ) (INRوشاطر وجهة نظر مالكومل
جونسون مدير مكتب تقييس االتصاالت
بأن معايري التخصيص ألمداء املوارد INR
اليت خيصصها االحتاد مباشرة ينبغي أن تتواءم
على حنو أوثق مع املعايري اليت استحدثتها
اإلدارات الوطنية للسماح باستخدام أمداء
األرقام مبزيد من املرونة.
وكلف اجمللس مدير مكتب تقييس
االتصاالت بدعوة جلنة الدراسات  2يف
القطاع  ITU-Tإىل إنشاء فريق من اخلرباء
ملراجعة معايري ختصيص أمداء األرقام INR
اليت خيصصها االحتاد .وعالوة على ذلك،
طلب اجمللس من مدير مكتب تقييس
االتصاالت أن حييل التقرير إىل اجللسة
اخلتامية للمجلس يف  18أكتوبر  2014عن
مزايا ومساوئ استخدام العائدات املتولدة
من موارد الرتقيم الدولية لغرض حتقيق التوازن
بني اإليرادات والنفقات.

الدور المحتمل لالتحاد باعتباره
السلطة اإلشرافية لنظام التسجيل
الدولي لألصول الفضائية المقبل
بموجب مشروع بروتوكول الفضاء

نظر اجمللس يف تقرير بشأن متابعة
املناقشات اليت جرت يف دوريت  2012و2013
حول الدور احملتمل لالحتاد باعتباره سلطة
إشرافية لدى نظام التسجيل الدويل لألصول
الفضائية مبوجب بروتوكول الفضاء.
ورأت الدورة الثانية للجنة التحضريية
إلنشاء السجل الدويل لألصول الفضائية،
اليت عقدت يف روما يومي  27و 28يناير

 ،2014أن  90يف املائة من مشروع اللوائح
التنظيمية ألصول الفضاء قد متت املوافقة
عليها من حيث املبدأ .وستقدم اللوائح
بأكملها للموافقة النهائية عليها يف دورة
اللجنة يف سبتمرب ،واليت سوف تنظر أيض ًا
يف اختيار أمانة سجل األصول الفضائية.
وتعمل اللجنة على افرتاض أن االحتاد سوف
يقبل يف هناية املطاف االضطالع بدور
السلطة اإلشرافية.
وإىل حني بدء نفاذ بروتوكول الفضاء،
فإن اللجنة التحضريية سوف تتصرف مبثابة
السلطة اإلشرافية املؤقتة .وإذا قررت اهليئات
الرئاسية لالحتاد أنه ال ينبغي له أن يصبح
السلطة اإلشرافية ،عندئذ سوف تعينّ اللجنة
منظمة دولية أو هيئة أخرى لكي تضطلع
هبذا الدور.
وكان مرفقاً بالتقرير مذكرة من أمانة
املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلا ص �(UNI
) DROITتوضح دور السلطة اإلشرافية بصدد
نظام التسجيل الدويل لألصول الفضائية.
وقالت اليابان إنه قبل تقرير ما إذا
كان ينبغي أو ال ينبغي االحتاد أن يصبح
السلطة اإلشرافية من الضروري توضيح
املسائل من قبيل كيفية ارتباط والية االحتاد
وأنشطته بدور السلطة اإلشرافية ،وماذا ميكن
أن تكون العواقب إذا قرر االحتاد رفض
االضطالع هبذا الدور.
ورأت الواليات املتحدة أن االحتاد هو
يف الوقت احلاضر املنظمة املناسبة لتكون
مبثابة السلطة اإلشرافية ،ودعا إىل إجراء
تقييم جلدوى هنوض االحتاد هبذا الدور،
مع مراعاة اآلثار املالية والقانونية والتقنية.
واقرتحت الواليات املتحدة وغريها أنه إذا مل

المجلس
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يتوفر للمؤمتر  PP-14ما يكفي من املعلومات
الختاذ قرار بشأن هذه املسألة ،عندئذ ينبغي
له أن يأذن للمجلس أن يفعل ذلك .ورأى
أعضاء آخرون يف اجمللس أنه ال بد من اختاذ
القرار من قبل مؤمتر املندوبني املفوضني.
وأيدت الصني قبول االحتاد أن يصبح
السلطة اإلشرافية ،شريطة النظر يف اآلثار املالية
والقانونية والتقنية لتلك املهمة .ومثة إمكانية
بأن يتوىل االحتاد هذا الدور على أساس جتريبي
بعد دخول الربوتوكول حيز النفاذ.
وأشار بعض أعضاء اجمللس بارتياح
إىل أن تقرير األمانة أوضح العديد من

النقاط اليت أثريت خالل الدورات السابقة
للمجلس .ورحبوا أيضاً بأن اللجنة
التحضريية متضي على افرتاض أن االحتاد
سيكون السلطة اإلشرافية لنظام التسجيل
الدويل لألصول الفضائية.
وأوصى اجمللس بضرورة إعداد تقرير كامل
يوضح كل املسائل القانونية واملالية والتقنية اليت
أثارها أعضاء اجمللس وتقدميه إىل املؤمتر PP-14
الختاذ ما يلزم من إجراء ،حسب االقتضاء.
ويف الوقت الراهن ،أذن اجمللس لألمني
العام أن يواصل التعبري عن اهتمام االحتاد يف
أن يصبح السلطة اإلشرافية ،دون استباق ما

2014

إذا كان ينبغي لالحتاد النهوض هبذا الدور أم
ال .وعالوة على ذلك ،أذن لألمني العام أو
من ينوب عنه االستمرار يف املشاركة بصفة
مراقب يف أعمال اللجنة التحضريية.

التحضيرات لجمعية االتصاالت
الراديوية  2015والمؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية 2015

التحضريات جلمعية االتصاالت الراديوية
 (RA-15) 2015واملؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية  (WRC-15) 2015جتري على قدم
وساق .وقد مت تأكيد موعد ومكان انعقاد كل
منهما كما يلي :ستعقد اجلمعية  RA-15يف

ITU/I. Wood
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جنيف يف الفرتة من  26إىل  30أكتوبر 2015

يليها املؤمتر  WRC-15الذي سيعقد أيضاً يف
جنيف يف الفرتة من  2إىل  27نوفمرب .2015
وحظي مكتب االتصاالت الراديوية
) (BRبالثناء لعقد االجتماعات التحضريية
اإلقليمية .وأكد السيد فرانسوا رانسي ،مدير
املكتب ،أن املكتب سوف يواصل دعم
االجتماعات التحضريية اإلقليمية .وأبلغ
اجمللس أن اجتماعاً ملنظمة الطريان املدين
الدويل ) (ICAOناقش مؤخراً مسألة فقدان
طائرة اخلطوط اجلوية املاليزية وأن املنظمة
تعتزم طرح املسألة يف املؤمتر  ،WRC-15والذي
قد يُطلب منه فعالً ختصيص تردد لرصد
بيانات الرحالت اجلوية .ولعل هذه املسألة
تثار يف املؤمتر  ،PP-14بغية إضافة بند إىل
جدول أعمال املؤمتر .WRC-15

تليكوم العالمي لالتحاد

أحاط اجمللس علماً بنتائج تليكوم العاملي
لالحتاد  2013والتحضريات تليكوم العاملي
لالحتاد  ،2014الذي سيعقد يف الدوحة
(قطر) من  7إىل  11ديسمرب .2014
بلغ منوذج أحداث تليكوم  -الذي يضم
منتدى وساحة معارض ومساحات وأنشطة
للتفاعل واحلوار والتواصل الشبكي  -حد
الكمال يف تليكوم العاملي لالحتاد .2013
ويدل مسح للمشاركني أجري بعد احلدث
على جناح تليكوم العاملي لالحتاد ،2013
نتيجة عززها فائض مبا يقرب من  2مليون
فرنك سويسري ولّدها احلدث ،صايف من
تكاليف تشغيل أمانة تليكوم االحتاد،
وتكاليف احلدث وتكاليف املرتبات اليت
سددت إىل األمانة.
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وأشارت الصني إىل التقدم اهلائل احملرز
بني عامي  2011و 2013يف أحداث تليكوم
االحتاد من حيث احلجم والتأثري واملشاركة
واحلصيلة املالية ،مشددة على أمهية النظر
يف �نُُهج جديدة لتنظيم هذا احلدث بغية
االستجابة على حنو أفضل لالحتياجات
املختلفة للمشاركني .وناشدت الصني مجيع
الدول األعضاء أن تسعى إىل تعزيز رؤية
وتأثري االحتاد والتعلم من دروس تليكوم بني
عامي  2011و ،2013ودعت األمني العام
إىل النظر يف االجتاه املالئم يف املستقبل
ألحداث تليكوم االحتاد وتقدمي تقرير بذلك
إىل املؤمتر  .PP-14وأيد أعضاء اجمللس اقرتاح
الصني ،الذي من شأنه أن يفضي إىل
مراجعة القرار ( 11املراجع يف غواداالخارا،
 )2010بشأن "أحداث تليكوم االحتاد الدويل
لالتصاالت" يف املؤمتر .PP-14
ورحب املتكلمون باجتاه اإليرادات
املتزايدة من أحداث تليكوم العاملي لالحتاد
والفائض مبا يقرب من  2مليون فرنك
سويسري الناجتة عن حدث عام  ،2013مع
االعرتاف بأن هذه الفوائض خمصصة من
حيث املبدأ ملساعدة أقل البلدان منوا.

المشاركة عن بُعد

كانت جهود االحتاد لتعزيز املشاركة
عن بُعد وأساليب العمل اإللكرتونية مرموقة
للغاية ،إثر تقرير عن العمل املنجز منذ
الدورة السابقة للمجلس يف يونيو .2013
وكان املشروع التجريبي ،وهو اآلن يف املرحلة
الرابعة ،استجابةً للقرار ( 167غواداالخارا،
 )2010بشأن "تعزيز قدرات االحتاد الدويل
لالتصاالت فيما يتعلق باالجتماعات

اإللكرتونية والوسائل الالزمة إلحراز التقدم
يف أعمال االحتاد".
ورحب أعضاء اجمللس بالتقرير ،مشريين
إىل فوائد املشاركة عن بُعد وال سيما بالنسبة
للبلدان النامية .وأبرز العديد من أعضاء
اجمللس التحديات ،مبا يف ذلك أمهية احلرص
على أن وضع وحقوق املشاركني عن بُعد ال
يقل عن وضع وحقوق املشاركني يف املوقع،
واحلاجة إىل مراجعة النظام الداخلي احلايل
الذي صيغ على أساس املشاركة املادية ال
االفرتاضية ،واحلاجة إىل ضمان استخدام
اللغات الرمسية الست على قدم املساواة،
واآلثار املعاكسة احملتملة الختالف مناطق
التوقيت على املشاركة ،وانعدام الفرص
لتذليل الصعوبات أثناء فرتات االسرتاحة.
ورداً على التعليقات ،أوضحت األمانة
أن اإلطار التنظيمي واإلجرائي احلايل،
الذي صيغ للمشاركني يف املوقع ،ال يلبي
املمارسة الكاملة جلميع احلقوق الناشئة
عن وضع مندوب يف سيناريو مشاركة عن
بُعد .هناك صعوبات إجرائية وتقنية ،من
قبيل حساب النصاب ،والتصويت برفع
األيدي أو باالقرتاع السري ،وأثر انقطاع
االتصال أثناء التصويت ،وممارسة مجيع
الصالحيات من قبل رئيس ٍ
ناء .ومن مث
سوف يتطلب األمر مراجعة القواعد العامة
ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته ،والنظام
الداخلي للمجلس ،وقرارات املؤمترات العاملية
لالتصاالت الراديوية واجلمعيات العاملية
لتقييس االتصاالت واملؤمترات العاملية لتنمية
االتصاالت ،إذا أريد تطبيق املشاركة عن
بُعد على مجيع اجتماعات ومؤمترات االحتاد
الدويل لالتصاالت.
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وطلب اجمللس من األمانة أن تعد تقريراً
مفصال للمؤمتر  PP-14عن التحديات
القانونية والتقنية واملالية للمشاركة عن بُعد،
كأساس ملناقشة االجتاه الواجب اختاذه
والتغيريات اإلجرائية املطلوبة إلضفاء الصبغة
املؤسسية على املشاركة عن بُعد .وينبغي أن
يتناول أيضاً التقرير استخدام اللغات على
قدم املساواة ،وضمان النفاذ للمشاركني من
ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة.

إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
لألشخاص ذوي اإلعاقة

كان تعزيز إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لألشخاص ذوي
اإلعاقة (القرار  ،175غواداالخارا)2010 ،
يف صميم أنشطة االحتاد يف العام املاضي.
وأحاط اجمللس علماً مع التقدير مسامهة
طوعية مببلغ  15 000دوالر أمريكي تقدمت
هبا هيئة تنظيم املرافق يف رواندا إىل صندوق
إمكانية النفاذ من أجل الشمول الرقمي
لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي أنشأه االحتاد.
واقرتحت إندونيسيا ،بتأييد من
الكامريون والصني واهلند وكينيا ورومانيا
وتركيا ،أن تكرس املوارد الكافية لتقدمي
املساعدة إىل الدول األعضاء يف االحتاد،
وال سيما البلدان النامية ،يف إنشاء اآلليات
الالزمة لتسريع تنفيذ القرار  .175وقرر
اجمللس أن يضع هذا االقرتاح أمام املؤمتر
 PP-14وأشار أيضاً إىل أن فريق العمل
التابع له واملعين بوضع اخلطتني االسرتاتيجية
واملالية وافق على إدراج هدف جديد
مشرتك بني القطاعات بشأن إمكانية النفاذ
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

مشروع اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة
 .2019-2016فإذا ما وافق املؤمتر  PP-14على
هذا اهلدف ،عندئذ سوف يتعني ختصيص
املوارد هلذا اجملال من النشاط.
ويف الوقت ذاته ،اقرتحت اإلمارات
العربية املتحدة تغيري عبارة "األشخاص
ذوي اإلعاقة" إىل "األشخاص ذوي اإلعاقة
واالحتياجات اخلاصة" متاشياً مع االتفاق
الذي توصل إليه املؤمتر  WTDC-14فيما يتعلق
بوثائق القطاع .ITU-D

تعريف عملي لمصطلح "تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت"

اتفق فريق العمل باملراسلة املعين بوضع
تعريف عملي ملصطلح "تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت" ،والذي أنشئ يف سبتمرب
 2012من قبل جلنة الدراسات  1لدى قطاع
تنمية االتصاالت بناءً على طلب الفريق
االستشاري لتنمية االتصاالت ) ،(TDAGعلى
التعريف العملي التايل لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت " :التكنولوجيات والتجهيزات
اليت تعاجل املعلومات واالتصاالت (من حيث
النفاذ إليها واستحداثها ومجعها وختزينها
وإرساهلا واستقباهلا وتوزيعها ،مثالً)".
وتلقى الفريق  TDAGيف عام 2013
بيانات اتصال من مكتب تقييس االتصاالت
) (TSBومن جلنة الدراسات  12ورئيس جلنة
الدراسات  2لدى قطاع التقييس ،أُعرب
فيها عن شواغل إزاء التعريف العملي املقرتح.
وخلص الفريق  TDAGإىل أن أي تعليقات
أخرى ينبغي أن تقدم مباشرة إىل اجمللس.
ولذلك عندما قُدم هذا التعريف العملي
للمجلس عام  ،2014اقرتحت الواليات
املتحدة وغريها أنه إذا قرر اجمللس أن حييل
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هذا التعريف إىل املؤمتر ( PP-14وهي خطوة
غري جمرب على اختاذها) ،فإنه ينبغي أن
يفعل ذلك بإرسال التقرير النهائية لرئيس
فريق العمل باملراسلة .وقد تضمن التقرير
التعاريف وكل املبادئ التوجيهية ذات
الصلة ومجيع املعلمات اليت ينبغي مبوجبها
فهم التعريف العملي.
ورأت اإلمارات العربية املتحدة وغريها
أن التعريف ما زال يف مرحلة العمل،
وأفادت بأن اجمللس ال ينبغي له أن حييل
إىل املؤمتر  PP-14تعريفاً مل توافق عليه مجيع
القطاعات.
ومن بني وجهات النظر األخرى اليت
أُعرب عنها ،قال أحد أعضاء اجمللس أنه
سيكون من األفضل تعريف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بعبارات أساسية،
مشرياً إىل أن التعريف املقرتح كان مدوراً إىل
حد ما ،ألنه استخدم عبارات "تكنولوجيا"
و"معلومات" و"اتصاالت" لتعريف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وأشار
عضو آخر إىل أن االحتاد كان يسعى إىل
تعريف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
منذ املؤمر  .PP-06ونظراً إىل أن العديد
من املنظمات األعضاء يف االحتاد تتضمن
"تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" يف
تسمياهتا ،اقرتح أن يطلب منها (يف رسالة)
ما ذا تقصد بذلك املصطلح .وينبغي بعد
ذلك تقدمي تقرير يتضمن كل اإلجابات
املختلفة إىل املؤمتر .PP-14
وبعد نقاش طويل ،وافق اجمللس على
إحالة التعريف الذي وضعه فريق العمل
بـاملـراسـلــة ،إىل جــانب تـقريــر الـفريــق ،إىل
املؤمتر .PP-14
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Shutterstock

XXX

النفاذ المجاني على الخط
إلى منشورات االتحاد

كان هناك على مدى فرتة  17شهراً
وحىت هناية أبريل  2014أكثر من 14 000
تنزيل جماين من طبعة  2012من لوائح الراديو
ومع ذلك فإن مبيعات تلك الطبعة أعلى
بنسبة  9يف املائة مما كانت عليه املبيعات من
الطبعة السابقة.
واقرتحت الكامريون أن النفاذ جماناً عرب
اإلنرتنت ينبغي أن ميتد ليشمل وثائق أخرى
يف االحتاد .واقرتح االحتاد الروسي أن تتاح
القواعد اإلجرائية اليت وافقت عليها جلنة
لوائح الراديو ،ولوائح الراديو ومنشورات
االحتاد بشأن استخدام االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
حاالت الطوارئ ،لعامة الناس جماناً على
أساس دائم.
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ولقيت هذه املقرتحات التأييد ولكن
بعض أعضاء اجمللس أرادوا إرجاء أي قرار
هنائي بشأن سياسة النفاذ إىل الوثائق ريثما
يُنظر يف مجيع املعلومات ذات الصلة ،مبا
يف ذلك تقرير فريق العمل التابع للمجلس
واملعين باملوارد املالية والبشرية.
وراجع اجمللس قراره  571مبا يكفل تزويد
عامة اجلمهور حبرية النفاذ عرب اإلنرتنت إىل
املنشورات التالية على أساس دائم :لوائح
االتصاالت الدولية؛ ولوائح الراديو؛ والقواعد
اإلجرائية؛ وقرارات ومقررات اجمللس؛
وكتيبات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن
إدارة طيف الرتددات الراديوية (وتشمل
هذه كتيبات القطاع بشأن اإلدارة الوطنية
للطيف ،والتقنيات املدعومة باحلاسوب
إلدارة الطيف ،ومراقبة الطيف)؛ ومنشورات
االحتاد بشأن استخدام االتصاالت

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل
ضمان التأهب للكوارث واإلنذار املبكر
هبا واإلنقاذ يف حال وقوعها والتخفيف من
حدهتا واإلغاثة واالستجابة هلا .وسيقدم
األمني العام تقريراً إىل املؤمتر  PP-14واجمللس
 2015عن أثر هذا القرار على اإليرادات.

النفاذ إلى تقارير المراجع
الداخلي للحسابات والمراجع
الخارجي للحسابات واللجنة
االستشارية المستقلة لإلدارة

ناقش اجمللس باستفاضة موضوع
الكشف العلين عن تقارير املراجع الداخلي
للحسابات واملراجع اخلارجي للحسابات
واللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة ).(IMAC
وبينما أيد عدد من أعضاء اجمللس
الكشف العلين عن هذه الوثائق لتعزيز

المجلس
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شفافية قرارات االحتاد وحتسني صنع القرار
واملساعدة على ضمان املساءلة ،أكد البعض
على ضرورة اختاذ احلذر يف الكشف العلين
عن هذه املعلومات وعلى ضرورة التحقق
بعناية من هذه الوثائق لتجنب االستنتاجات
اخلاطئة منها.
واقرتحت الواليات املتحدة متكني
عامة اجلمهور من النفاذ إىل تقارير املراجع
الداخلي للحسابات واللجنة االستشارية
املستقلة لإلدارة ) ،(IMACمبا يسلط الضوء
على أمهية شفافية ممارسات اإلدارة املالية
لبناء الثقة بني مجيع أصحاب املصلحة
وضمان الدعم املستمر للمنظمة ووالياهتا.
وأيد بعض أعضاء اجمللس اقرتاح الواليات
املتحدة ،وأعرب آخرون عن حتفظات ،وأراد
عدد آخر إرجاء املناقشة إلتاحة متسع من
الوقت لدراسة املسألة.
ويف النهاية ،وافق اجمللس على نشر
تقرير اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة
) (IMACلعام  ،2013وتقرير املراجعة اخلارجية
للحسابات لعام  ،2013وملخص تقرير
املراجعة الداخلية للحسابات لعام ،2013
وذلك على أساس مؤقت واستثنائي .وينبغي
أالّ تشكل هذه الرتتيبات املؤقتة سابقة بأي
حال من األحوال ،وتبقى املسألة مرهونة
باملؤمتر  PP-14الختاذ قرار بشأن السياسة
العامة للنفاذ إىل معلومات ووثائق االحتاد.

استعمال اللغات الرسمية الست
لالتحاد على قدم المساواة

يكلف القرار ( 154املراجع يف
غواداالخارا ،)2010 ،بشأن استعمال اللغات
الرمسية الست لالحتاد على قدم املساواة،

فريق العمل التابع للمجلس واملعين باللغات
) (CWG-LANGبرصد التقدم احملرز وتقدمي
تقرير إىل اجمللس عن تنفيذ هذا القرار .وجاء
يف تقرير من رئيس فريق العمل ،CWG-LANG
السيد عماد حب اهلل من لبنان ،إقرار بأن
األمانة نفذت املساواة يف املعاملة بني اللغات
من حيث اهليكل والعمليات وأساليب العمل
واألدوات وختصيص املوارد .ومع ذلك ،يشري
التقرير إىل بندين رئيسيني  -املصطلحات
العربية واستخدام اللغات على موقع االحتاد
على شبكة الويب  -يتطلبان االهتمام
والتحسني على وجه اخلصوص.
واقرتحت الكامريون أن تتم ترمجة
موقع الويب إىل اللغات الست ،تطبيقاً
للقرار  .154وأيد عدد من البلدان اقرتاح
الكامريون ،مبا فيها اململكة العربية السعودية
واهلند ومايل واالحتاد الروسي وإسبانيا
وسويسرا .وأكد االحتاد الروسي على أن
تزامن إصدار الوثائق يف الوقت املناسب هو
عامل مهم لتحقيق املساواة يف املعاملة وقال
إنه سوف يتقدم إىل املؤمتر  PP-14بتنقيحات
مقرتحة على القرار .154
وأكدت اململكة العربية السعودية،
وأيدهتا الكويت وغريها ،على ضرورة
استكمال مشروع املصطلحات العربية
وأعربت عن أملها يف أن يوفر التقرير املقدم
إىل املؤمتر  PP-14الضمانات بأن استعمال
اللغات الرمسية الست على قدم املساواة قد
أصبح أخرياً حقيقة واقعة .وأراد آخرون معرفة
اآلثار املالية املرتتبة على التوصيات الواردة يف
تقرير فريق العمل .CWG-LANG
وأوضحت األمانة أن االحتاد ليس لديه
بالتأكيد املوارد املالية الكافية لرتمجة موقع

2014

الويب بأكمله ،نظراً حلجم املوقع وتكلفة
الرتمجة .وجيري تقصي كل االمكانات
لتحقيق وفورات ،وستواصل األمانة بذل
قصارى جهدها يف حدود املوارد احملدودة
املتاحة.
وأيد اجمللس التوصيات الواردة يف
التقرير واعتمد جمموعة من التدابري واملبادئ
احملدثة فيما يتعلق بالرتمجة الشفوية والرتمجة
التحريرية .وقد ترغب الدول األعضاء يف
استخدام مشروع مراجعة القرار ( 154وارد
يف الوثيقة  )C14/INF/10يف التحضري للمؤمتر
.PP-14

األعمال التحضيرية لمؤتمر
المندوبين المفوضين 2014

قُدم العديد من العروض بشأن األعمال
التحضريية ملؤمتر املندوبني املفوضني )(PP-14
يف بوسان .أوالً كان هنالك تقرير حالة من
أمانة االحتاد ،حدد أيضاً هيكالً مقرتحاً
للمؤمتر على النحو التايل :أربع جلان دائمة
(جلنة التوجيه ،وجلنة مراقبة امليزانية ،وجلنة
أوراق االعتماد ،وجلنة الصياغة) وجلنتان
فنيتان  -جلنة مسائل السياسة العامة
واملسائل القانونية (اللجنة  )5وجلنة اإلدارة
والتنظيم (اللجنة  - )6وكذلك فريق العمل
التابع للجلسة العامة.
وأبرزت مجهورية كوريا بعض معامل
االهتمام يف بوسان وقدمت معلومات
عن مكان انعقاد املؤمتر ومرافقه .وتقدمت
الواليات املتحدة باقرتاح ومشروع مقرر
بشأن توفري البث الشبكي والعرض النصي
أثناء املؤمتر  .PP-14وقدمت اإلمارات
العربية املتحدة وثيقة تتضمن مقرتحات
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لتعديل احلكمني  229و 231من املادة
من الدستور رغبة يف وضع دستور مستقر
لالحتاد.
وشكر مجيع املتحدثني سلطات مجهورية
كوريا على التحضريات من أجل املؤمتر.
وطُلب توضيح بشأن اآلثار املالية املرتتبة
وحث كل من
على اقرتاح الواليات املتحدةُ .
األمانة وسلطات مجهورية كوريا على تسهيل
منح التأشريات ،وخاصة ملواطين تلك البلدان
اليت ليس لديها متثيل قنصلي جلمهورية كوريا
على أراضيها.
وقالت األمانة رداً على األسئلة أنه بينما
ميكن أن يتاح البث الشبكي جلميع قاعات
املؤمتر الرئيسية ،فإن العرض النصي ال يشمل
مجيع قاعات االجتماع وقت توقيع اتفاق
البلد املضيف وسيكلف حوايل 49 000
دوالر أمريكي .فإذا رغب اجمللس املضي
قدما يف اقرتاح الواليات املتحدة ،فسوف
55

2014

تدعى الدول األعضاء إىل تقدمي تربعات
لتعويض تكلفة العرض النصي.
وقالت األمانة كذلك إن االحتاد
ومجهورية كوريا يعمالن على استباق وحل
الصعوبات املرتبطة مبنح التأشريات .ويسمح
اتفاق البلد املضيف ،على أساس استثنائي،
باستصدار التأشريات جماناً عند الوصول.
وبالنسبة للبلدان اليت ال يوجد لديها متثيل
دبلوماسي مجهورية كوريا ،جتري دراسة
إمكانية استصدار التأشريات من خالل دولة
ثالثة لديها متثيل دبلوماسي جلمهورية كوريا.
وخبصوص االقرتاح املقدم من اإلمارات
العربية املتحدة بشأن بدء نفاذ التعديالت
الدستورية ،تتوقع األمانة أن تنظر اللجنة
 5لدى املؤمتر  PP-14يف تقرير فريق العمل
التابع للمجلس واملعين بوضع دستور مستقر
لالحتاد.
وأخذ اجمللس علماً بتقرير األمانة واهليكل
املقرتح للمؤمتر  .PP-14ومت االتفاق على

توفري العرض النصي قدر اإلمكان ضمن
قيود ميزانية املؤمتر  .PP-14وأخذ اجمللس علماً
أيضاً باالقرتاح املقدم من اإلمارات العربية
املتحدة لتسهيل وتعجيل إجراءات بدء نفاذ
التعديالت املدخلة على دستور االحتاد.
وسوف تتقدم اإلمارات العربية املتحدة
باقرتاحها إىل املؤمتر .PP-14

مشروع الستبدال مبنى فارامبيه
لالتحاد ودراسة تغيير موقع
المقر الرئيسي لالتحاد

كلف اجمللس األمني العام بأن يقدم
تقريراً إىل املؤمتر  PP-14الختاذ قرار بشأن
استبدال أو ترميم مبين فارامبيه أو تأجري
األماكن حملياً أو تغيري موقع مقر االحتاد.
واتفق أعضاء اجمللس على ضرورة أن يشمل
التقرير مجيع مباين االحتاد احلالية وأن يتضمن
إطاراً زمنياً للعمل وحتليالً مالياً للتكاليف
والفوائد لكل خيار.

رؤساء الوفود وموظفو االحتاد يرتدون قمصان الذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة يف احلفل اخلتامي للمجلس  2014يوم  15مايو
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في سطور
اليوم العالمي لالتصاالت
ومجتمع المعلومات

أحاط اجمللس علماً بالتقرير عن اليوم
العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات لعام
 2014ووافق على موضوع "االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :قوى
دافعة لالبتكار" لعام .2015

االحتفال بالذكرى الخمسين
بعد المائة لالتحاد

وافق اجمللس على تقرير من رئيس اللجنة
املعنية بالتحضري لالحتفاالت بالذكرى اخلمسني
بعد املائة يف عام  ،2015السيد ناصر بن
محاد من اإلمارات العربية املتحدة .وينبغي،
بالدرجة األوىل ،أن تركز االحتفاالت بالذكرى
اخلمسني بعد املائة على إجنازات االحتاد يف
جمال االبتكار وأثره على احلياة اليومية عرب
التاريخ ويف املستقبل .ووافق اجمللس أيضاً على
موضوع "االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت :قوى دافعة لالبتكار" باعتباره
املوضوع الرئيسي لالحتفاالت بالذكرى
اخلمسني بعد املائة لالحتاد ،باملواءمة مع اليوم
العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات .2015
وأخرياً ،وافق اجمللس على مشروع القرار املقرتح
من قبل اللجنة لعقد االحتفاالت بالذكرى
السنوية طوال عام .2015

فريق العمل التابع للمجلس
والمعني بمؤتمر القمة العالمية
لمجتمع المعلومات

قدم الربوفيسور فالدميري منكني ،رئيس
فريق العمل التابع للمجلس واملعين مبؤمتر
القمة العاملية جملتمع املعلومات ،تقريراً عن
أحدث اجتماعني للفريق ،اللذين ركزا على
دور االحتاد يف االستعراض الشامل لتنفيذ
القمة العاملية جملتمع املعلومات .ونظر اجمللس
يف التقرير وأثىن على هنج تعدد أصحاب
املصلحة املستخدم يف املنصة التحضريية
متعددة أصحاب املصلحة ) (MPPملا اتسمت
به من الشمولية والفعالية وكفاءة التكلفة.

2014

مبادرة توصيل العالم

رحب أعضاء اجمللس بتقرير عن سلسلة
من مؤمترات القمة اإلقليمية اليت عقدت
كجزء من مبادرة توصيل العامل ،إىل جانب
التحديثات بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ
النواتج.
وقدمت الكامريون وثيقة تصف
اإلجنازات اليت حتققت يف ذلك البلد يف
أعقاب قمة توصيل إفريقيا ،واقرتح أن يقوم
االحتاد برصد أداء املشروع والتحقق من
الوفاء بالتزامات املؤسسات املالية وغريها من
املؤسسات الدولية.
وأعرب العديد من أعضاء اجمللس عن
تقديرهم ملبادرة توصيل العامل اليت هنض
هبا االحتاد وأيدوا اقرتاح الكامريون .وشدد
البعض على أمهية الشراكات بني القطاعني
العام واخلاص .ونصح آخرون بأن يقدم
االحتاد تقريراً عن التقدم احملرز يف إطار مبادرة
توصيل العامل (مبا يف ذلك املشاريع) إىل
اجمللس يف دورة عام .2015

ITU/ I. Wood

أخبار االحتاد العدد    3مـايـو | يـونـيــه

79  2014

المجلس

2014

كل الدالئل تشير إلى بوسان في ختام المجلس

صندوق تنمية تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

وافق اجمللس على سحب مليوين دوالر
أمريكي من صندوق رأس املال العامل
للمعارض إىل حساب رأس مال صندوق
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT-
) .DFوتأيت هذه املوافقة يف أعقاب توصية
من األمني العام بنقل هذا املبلغ ،مع مراعاة
املطالب العالية من أعضاء االحتاد لدعم
املشاريع املختلفة على املستويات الوطنية
واإلقليمية والعاملية.
وسوف التقارير املقبلة عن صندوق تنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املزيد
من التفاصيل بشأن املشاريع اليت يدعمها
الصندوق ،مبا يف ذلك املبادرات اإلقليمية
اليت وافق عليها املؤمتر .WTDC-14

تعزيز الحضور اإلقليمي لالتحاد

رحب اجمللس بالتقدم الذي أحرزه
االحتاد على مدى السنوات األربع املاضية
يف تنفيذ القرار ( 25املراجع يف غواداالخارا،
 )2010بشأن تعزيز حضوره اإلقليمي .وعلى
وجه اخلصوص ،أعرب أعضاء اجمللس عن
تقديرهم للنهج اجلديد الذي يروجه مدير
مكتب تنمية االتصاالت ،حيث تعترب
املبادرات اإلقليمية املخرجات الرئيسية
ملكتب تنمية االتصاالت على املستوى
القطري .كما رحبوا بالرتكيز اجلديد على
منتديات التنمية اإلقليمية ،اليت تستخدم
اآلن كأدوات إلبالغ العضوية عن األنشطة
املضطلع هبا على املستوى اإلقليمي واحلصول
على ردود الفعل بشأن النهج الواجب
اتباعه وفقاً الحتياجات وأولويات كل إقليم.
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وأيد العديد من أعضاء اجمللس مسامهة من
الكامريون تدعو إىل املزيد من تعزيز احلضور
اإلقليمي.
وسوف يستمر مكتب تنمية االتصاالت
بالدخول يف شراكات مع هيئات شىت ،وال
سيما القطاع اخلاص واحلكومات واملنظمات
غري احلكومية ،من أجل تنفيذ األنشطة ،مبا
يف ذلك املشاريع اليت حددها قمم التوصيل.

تعميم المساواة بين
الجنسين في االتحاد

مت حتقيق الكثري خالل الفرتة
يف جمال " تعميم مبدأ املساواة بني اجلنسني
يف االحتاد وترويج املساواة بني اجلنسني
ومتكني املرأة من خالل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت" (القرار  ،70املراجع يف
غواداالخارا .)2010 ،ورحب اجمللس بالتقدم
احملرز يف تنفيذ سياسة االحتاد للمساواة بني
اجلنسني وتعميمها ) (GEMاليت وافق عليها
العام املاضي .ومن بني اخلطوات املتخذة
لتنفيذ السياسة اجلديدة هو إنشاء فرقة مهام
للمساواة بني اجلنسني ،واليت تعمل على
إعداد خطة عمل على نطاق االحتاد.
وأعرب بعض أعضاء اجمللس عن أملهم
يف تعزيز ما جيري داخل االحتاد وعضويته.
وشجعت سويسرا إدارة االحتاد على األخذ
برتتيبات عمل أكثر مرونة ،وطلبت تضمني
التقرير السنوي إحصاءات أكثر تفصيالً،
مثل عدد املتقدمني للوظائف حبسب الرتبة
ونوع اجلنس يف مراحل االنتقاء التمهيدي
مث االدراج يف القائمة املختصرة مث التعيني
للوظائف.

2014-2013

الوزير األسترالي يؤكد
الحاجة إلى االبتكار

استعاد السيد مالكومل ترينبول وزير
االتصاالت األسرتايل إىل األذهان أن اسرتاليا
كانت دولة عضواً يف اجمللس ملدة  55عاماً،
قائالً ''إنه موقع نقدره إىل حد كبري .وحنن
نقدر عمل االحتاد يف جمال االتصاالت
الراديوية وعمله يف تنمية االتصاالت وتقليص
الفجوة الرقمية والفرصة اليت أتيحت ألسرتاليا
لكي تعمل مع املكتب اإلقليمي لالحتاد يف
بانكوك من أجل تعزيز هذه القضايا".
وأشار السيد ترينبول إىل أن إعالن دبي
الذي اعتمد مؤخراً يف املؤمتر WTDC-14
يصف البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واخلدمات
والتطبيقات كأدوات قوية للنمو االقتصادي
واالبتكار .وهذا بالطبع صحيح ،ولكن لن
تتمكن البىن التحتية واخلدمات والتطبيقات
من تعزيز االبتكار  -وكذلك النمو  -إذا
عُرقل االبتكار بطرق أخرى .وال ميكن
للحكومات تشريع االبتكار ،ولكن ما ميكننا
وينبغي لنا القيام به هو أن جنعل األمور
أكثر يسراً لألعمال التجارية يف بلداننا لكي
تبتكر''.

وزير مالي يثني على موظفي
االتحاد إلنجازاتهم الرائعة

قال السيد مامادو كامارا وزير مايل
لالقتصاد الرقمي واملعلومات واالتصاالت،
أن رئيس اجمللس أبو بكر زورمبا ،الذي ال
ميثل الكامريون فحسب وإمنا ميثل أيضاً
أفريقيا ككل ،ميكن أن يعول على كامل
التأييد من جانب مايل .وهنأ األمني العام
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ومجيع املسؤولني املنتخبني وزمالءهم على
العمل املمتاز الذي أجنزوه.

قطر تدعو الدول األعضاء في
المجلس إلى تليكوم العالمي
لالتحاد  2014في الدوحة

وقال السفري فيصل بن عبد اهلل آل
حنزاب ،املمثل الدائم لدولة قطر لدى
مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية
األخرى يف جنيف ،إن بلده ،الذي نظم
بنجاح العديد من األحداث اإلقليمية
والعاملية ،يتطلع إىل استضافة تليكوم العاملي
لعام  2014من  7إىل  10ديسمرب .ودعا
مجيع أعضاء اجمللس إىل املشاركة بنشاط
يف هذا احلدث ذي التأثري الكبري ألوساط
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على
صعيد العامل واالستفادة من الفرص العديدة
اليت تقدمها قطر لألنشطة الثقافية والرتفيهية.

تونس ملتزمة بالحفاظ على
عالقاتها الوثيقة مع االتحاد

قال السيد توفيق اجلالصي ،وزير التعليم
العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف تونس ،إنه من دواعي
سروره أن يعلن ،بعد اعتماد دستور جديد
وتشكيل حكومة من املتخصصني ،أن تونس
أصبحت اآلن دولة مستقرة .وتلتزم تونس
باحلفاظ على عالقات وثيقة مع االحتاد
الدويل لالتصاالت وهي مستعدة الستضافة
اجتماعات ومؤمترات االحتاد.

البيئة التنافسية في جامايكا

قال السيد فيليب بولويل ،وزير جامايكا
للعلوم والتكنولوجيا والطاقة والتعدين ،إن
جامايكا قادت منطقة البحر الكاريبي يف
جمال حترير االتصاالت ،وأن البيئة التنافسية
أفضت إىل زيادة الكثافة اهلاتفية بنسبة
 100يف املائة .وحتدث بصفته رئيساً لالحتاد
الكاريبي لالتصاالت موجهاً التحية إىل
األمني العام لعمله اهلائل يف متكني الناس
من االنتماء إىل العامل القائم على املعرفة.
وأضاف أن االحتاد يدعم اجلماعة الكاريبية
يف جماالت من قبيل إدارة اإلنرتنت وإدارة
الطيف ،ومن خالل جمموعة من املشاريع،
خاصة إللغاء رسوم التجوال ولتمكني
األشخاص ذوي اإلعاقة من النفاذ.

إحياء الذكرى الخامسة والخمسين
بعد المائة لرائد االتصاالت الروسي
ألكساندر بوبوف في قاعة اجتماعات
في مقر االتحاد تحمل اسمه

أطلق الدكتور محدون إ .توريه األمني
العام لالحتاد احتفاالت يوم  7مايو 2014
إلحياء الذكرى اخلامسة واخلمسني بعد
املائة االتصاالت الراديوية لرائد االتصاالت
الروسي الكسندر بوبوف و"يوم الراديو" يف
االحتاد الروسي.
وحيتفل مبناسبة "يوم الراديو" يف االحتاد
الروسي يف  7مايو من كل عام إحياء لذلك
اليوم يف عام  1895عندما قدم العامل الروسي

2014

ما يعترب على نطاق واسع أول برهان على
االتصال عرب موجات الراديو .ويف كلمة
أمام اجمللس لالحتفال هبذه املناسبة ،قدم
السيد أليكسي بورودافكني ،املمثل الدائم
لالحتاد الروسي لدى مكتب األمم املتحدة
واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف ،حملة
موجزة عن حياة الكسندر بوبوف وتأثريه
على تطور االتصاالت الراديوية .وكذلك حيّا
ذكرى العامل الروسي كل من السيدة لودميال
ن .باكايوتوفا ،مديرة متحف ألكسندر
بوبوف املركزي لالتصاالت يف سان
بطرسربج ،والسيد راشد إمساعيلوف ،مدير
إدارة التعاون الدويل يف وزارة االتصاالت
ووسائط اإلعالم يف االحتاد الروسي.

ميدالية فضية لرئيس المجلس

قدم الدكتور محدون إ .توريه ،األمني
العام لالحتاد ،إىل السيد أبو بكر زورمبا،
رئيس اجمللس ،امليدالية الفضية لالحتاد الدويل
لالتصاالت تقديراً لرباعته يف رئاسة الدورة
وللخدمة املتميزة اليت قدمها لالحتاد.

االجتماع المقبل للمجلس

ستعقد اجللسة اخلتامية لدورة هذا العام
للمجلس يوم  18أكتوبر يف بوسان ،مجهورية
كوريا .واتفق اجمللس على موعد ومدة دورته
يف العام املقبل كما يلي :الثالثاء  12مايو إىل
￼
اجلمعة  22مايو .2015
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رصد بيانات الرحالت الجوية في الوقت الفعلي
على االتحاد أن يضع المعايير الدولية
عُقد يف كواالملبور ،ماليزيا يومي  26و27

مايو " 2014حوار اخلرباء حول رصد بيانات
الرحالت اجلوية يف الوقت الفعلي ،مبا يف ذلك
’الصندوق األسود‘  -احلاجة إىل معايري دولية
يف عصر احلوسبة السحابية والبيانات الكبرية"،
واضطلع االحتاد الدويل لالتصاالت بتسهيل
هذا احلوار الذي استضافته وزارة االتصاالت
والوسائط املتعددة يف ماليزيا .وجاء هذا
يف أعقاب التحقيق املعقد يف اختفاء طائرة
اخلطوط اجلوية املاليزية يف الرحلة MH370
اليت غادرت كواالملبور يوم  8مارس 2014
وعلى متنها  239شخصاً .ويف إطار التأكيد
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على الصعوبات احمليطة بالبحث عن الطائرة
املفقودة ،دعا السيد أمحد شابري جيك،
وزير االتصاالت والوسائط املتعددة ماليزيا،
يف معرض حديثه يف املؤمتر العاملي لتنمية
االتصاالت يف ديب ،اإلمارات العربية املتحدة،
االحتاد الدويل لالتصاالت لوضع معايري رائدة
لتسهيل بث بيانات الرحالت اجلوية يف الوقت
الفعلي ،مشرياً إىل أن حتديد املوقع والبحث
عن ’الصندوق األسود‘ جيب أن يكون شيئاً
من املاضي ،وخاصة بظهور احلوسبة السحابية
يف عصر البيانات الكبرية.

"أعتقد أنه ميكن بث البيانات من
الطائرات ،مبا يف ذلك الصندوق األسود،
باستمرار وختزينها يف مراكز البيانات
على األرض .وإنين أحث االحتاد الدويل
لالتصاالت على العمل مع دوائر الصناعة
الستحداث وسيلة أفضل لرصد بيانات
الرحالت اجلوية وما حيدث يف غرفة القيادة
باستمرار .وبفضل التقدم احملرز يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت اليوم ،ينبغي أن نكون
قادرين على استقاء وحتليل هذه البيانات
دون احلاجة بالضرورة إىل حتديد مكان
الصندوق األسود .وأعتقد أن هذا التغيري

لعفلا تقولا يف ةيوجلا تالحرلا تانايب دصر

اإلجراءات المقترحة والمنبثقة
عن اجتماع كوااللمبور

لقد ضم االجتماع يف مايو خرباء من
 AirAsiaوجمموعة  AxiataوBoeing
وCelcomوهيئة الطريان املدين يف سنغافورة،
ودائرة الطريان املدين يف ماليزيا ،وDeutsche
 ،Lufthansaومركز الفضاء اجلوي األملاين
) ،(DLRو ،Embraerو،EUROCONTROL
و ،Flight Focusوحلول الفضاء اجلوي ،FLYHT
و ،Globalstarوالرابطة الدولية للنقل اجلوي
) ،(IATAواملنظمة الدولية للطريان املدين
) ،(ICAOواالحتاد الدويل لرابطات طياري
اخلطوط اجلوية ) ،(IFALPAو،IMPACT
و ،Inmarsatو ،Intelsatو ،Iridiumواالحتاد
الدويل لالتصاالت ،و،L-3 Communications
و ،Lufthansa Systemsواخلطوط اجلوية
املاليزية ،وهيئة االتصاالت والوسائط املتعددة
املاليزية ،ووزارة االتصاالت والوسائط املتعددة

ITU/ I. Wood

البسيط رمبا أفضى إىل نتائج خمتلفة اليوم .ويف
هذا السياق ،ال يسعين إال أن أشري إىل أنه
رغم التطور اهلائل الذي حققته تكنولوجيا
االتصاالت يف السنوات اخلمس املاضية ،مل
تتغري قصة الصندوق األسود عما كانت عليه
منذ  30عاماً".
وقال الدكتور محدون توريه ،األمني العام
لالحتاد ،مستجيباً هلذه الدعوة" :أود أن أعرب
عن عميق تعاطفي وقلقي حلالة عدم اليقني اليت
حتيط مبصري الكثري من الناس على منت الطائرة
يف رحلتها  .MH370علينا أن حنرص على
إمكانية تتبع الطائرات يف الوقت الفعلي لكي
نتجنب وقوع هذا احلادث املأساوي الذي مل
يسبق له مثيل .واالحتاد ملتزم بالعمل على وضع
املعايري اليت تستفيد من البيانات الكبرية ومن
آخر ما توصلت إليه احلوسبة السحابية".

أمحد شابري جيك ،وزير االتصاالت
والوسائط املتعددة يف ماليزيا
يف ماليزيا ،و ،Panasonic AvionicsوRolls-

 ،Royceو ،SAPو ،SITAو،SkyTrac Systems
و ،Star Navigation Systemsواخلطوط اجلوية
 ،Syphaxو ،Teledyne Controlsو،Telnet
و ،Thalesو .Thales Alenia Spaceودعت
كل هذه اهليئات االحتاد الدويل لالتصاالت
إىل ختصيص الطيف الالزم يف أقرب وقت
ممكن لتلبية احتياجات الطريان الناشئة .وهذا
يشمل الطيف للخدمات الساتلية والراديوية
يف خدمات الطريان املكرسة للحفاظ على
سالمة األرواح .وشجع اخلرباء االحتاد الدويل
لالتصاالت على مواصلة عمله يف جمال
متطلبات الطيف لتتبع الرحالت اجلوية
ورصد بياناهتا يف الوقت الفعلي ،بغية متكني
التوزيعات املناسبة من الطيف يف املؤمترات
العاملية لالتصاالت الراديوية ،مبا يف ذلك املؤمتر
القادم يف عام .2015

ورأى املشاركون أنه يتعني على منظمة
الطريان املدين الدويل ) (ICAOواالحتاد الدويل
لالتصاالت ) (ITUتسهيل استحداث هنج
مفتوح متعدد التخصصات ومتعدد أصحاب
املصلحة قائم على األداء يف سبيل وضع
معايري دولية الستخدامها يف سحابة خمصصة
للطريان لرصد بيانات الرحالت اجلوية يف
الوقت الفعلي .ودعوا املنظمات احلاضرة يف
االجتماع إىل العمل معاً (وفقاً جملال كل منها
من حيث الدراية التقنية واألدوار واملسؤوليات)
لتجنب االزدواجية يف اجلهود ولضمان مساع
أصوات مجيع أصحاب املصلحة املعنيني.
وحدد اخلرباء املهام الطويلة األجل التالية
لالحتاد الدويل لالتصاالت وملنظمة الطريان
املدين الدويل .أوالً ،ينبغي ملنظمة الطريان
أن تبحث يف االحتياجات التشغيلية لرصد
بيانات الرحالت اجلوية يف الوقت الفعلي
وحتديد احلد األدىن من املتطلبات .وينبغي
للمنظمة أن حتدد املفاهيم التشغيلية ،مبا يف
ذلك متطلبات االتصاالت ،وأن تعمل مع
االحتاد لتحديد معايري االتصاالت الالزمة ،مبا
يف ذلك متطلبات الطيف .وينبغي للمنظمة
واالحتاد من مث العمل جنباً إىل جنب مع
دوائر الصناعة لتقدير آثار التكاليف املرتبطة
ووضع مناذج األعمال املناسبة لضمان فعالية
التكاليف .وينبغي للمنظمة واالحتاد حتديد
املعايري والسياسات واللوائح اليت يتعني
وضعها .ويشمل ذلك دراسة املتطلبات حلماية
بيانات الرحالت اجلوية وأمن املعلومات
واخلصوصية واالستخدام املالئم لبيانات
الرحالت وملكية البيانات ،يف سياق استخدام
سحابة طريان لرصد بيانات الرحالت اجلوية
يف الوقت الفعلي .وسوف حيتاج األمر إىل
خارطة طريق لضمان تنفيذ هذه املهام.
وحث اخلرباء االحتاد الدويل لالتصاالت
ومنظمة الطريان املدين الدويل على التعاون
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لعفلا تقولا يف ةيوجلا تالحرلا تانايب دصر
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بشكل وثيق (كل يف دائرة اختصاصه) وتيسري مشاركة مجيع
األطراف املهتمة.
وقال مالكومل جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت يف
االحتاد" ،إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي أداة فعالة يف
التشغيل اآلمن والفعال لعشرات اآلالف من الرحالت اجلوية كل يوم.
ويتمثل التحدي يف تسخري قدرات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اليت تتقدم بسرعة لصاحل قطاع الطريان بطريقة متماسكة
ومنسقة .ولالحتاد الدويل لالتصاالت تاريخ طويل يف مواءمة استخدام
الطيف الراديوي ووضع املعايري الدولية لالتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وهو يعرض تقدمي هذه الكفاءة ملساعدة
الطريان ،بالشراكة مع منظمة الطريان املدين الدويل ،للنظر يف أساليب
بديلة الستخدام التكنولوجيا مثل احلوسبة السحابية والبيانات الكبرية،
لتوفري هذه احللول".
وقالت نانسي غراهام ،مديرة مكتب املالحة اجلوية يف منظمة
الطريان املدين الدويل أن مثة فرقة مهام لتتبع الطائرات سوف تتناول
االحتياجات على املدى القريب لتتبع الرحالت اجلوية وأن املنظمة
بالشراكة مع فرقة املهام سوف تضع مواد توجيهية بناء على أفضل
املمارسات املتاحة يف جمال تتبع الرحالت اجلوية .ودعت إىل تتبع
الرحالت اجلوية على الصعيد العاملي كأولوية لتقدمي إشعار مبكر بأي
سلوك غري طبيعي يف الطريان واالستجابة له.
وأخذ املشاركون علماً بالتقرير التمهيدي عن الرحلة MH370
الذي أعده كبري مفتشي احلوادث اجلوية لدى وزارة النقل يف ماليزيا،
واملؤرخ  9أبريل  ،2014وبالتوصية اليت جاءت فيه بأن تنظر املنظمة
يف فوائد السالمة املتوخاة من األخذ مبعيار تتبع الطائرات التجارية يف
الوقت الفعلي.
ورحب اخلرباء بتوافق اآلراء الذي مت التوصل إليه يف االجتماع
اخلاص بشأن تتبع الرحالت اجلوية على الصعيد العاملي ،الذي عقدته
املنظمة يومي  12و 13مايو  2014يف مونرتيال ،بشأن األولوية على
املدى القريب لتتبع الرحالت اجلوية بغض النظر عن موقعها أو
وجهتها على صعيد العامل .ومبا أن احللول التقنية لتتبع الرحالت اجلوية
متاحة  -أو ستكون متاحة قريباً  -يف غالبية الطائرات على الطرق
اجلوية عرب احمليطات ،فقد شدد اخلرباء على ضرورة وضع معايري
وسياسات ولوائح دولية ،ومواءمة الطيف ،لضمان قابلية التشغيل
البيين والتوافق يف مجيع أحناء العامل ،وكذلك الستمثال التكاليف من
خالل وفورات احلجم.
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تيودور إيرمر
وعراب أولى خطوات الشبكة
متبصر التقييس ّ
الرقمية المتكاملة الخدمات )(ISDN
ITU

تيودور إيرمر ،هو املدير األسبق للجنة االستشارية الدولية للربق
واهلاتف لدى االحتاد الدويل لالتصاالت (املعروفة باملختصر الفرنسي
 )CCITTوملكتب تقييس االتصاالت ) ،(TSBولد يف  20يناير 1932
وتويف يوم  27فرباير .2014
درس تيودور إيرمر يف وطنه ،أملانيا ،وحصل على درجة يف هندسة اخلدمات واملصنعني .ورأى أيضاً أن من يضع وينفذ املعايري ينبغي
أن يكون له رأي يف املوافقة عليها .ومن شواغله األخرى ضرورة أن
االتصاالت من جامعة كارلسروه التقنية وحصل على دكتوراه فخرية
تشارك البلدان النامية بنشاط أكرب يف
من جامعة  Kaiserslauternالتقنية تقديراً
جمال التقييس.
ملسامهاته البارزة يف تطوير الشبكات
واعرتافاً منه بقيمة جهود التقييس
الرقمية .وعندما عمل يف Deutsche
العاملي
التقييس
إىل
احلاجة
"إن
اإلقليمية ،خلص إىل أن "احلاجة إىل
 ،Bundespostتسلم إدارة أكرب مشروع
التقييس العاملي أشد من أي وقت
اليت
فيها :حتويل شبكة اهلاتف التماثلية
أشد من أي وقت مضى يف
مضى يف ضوء عوملة شبكات وخدمات
تضم  24مليون مشرتك إىل شبكة رقمية،
ضوء عوملة شبكات وخدمات
االتصاالت ،وإنين أود أن أسهم بنصييب
واملضي يف تطويرها.
أن
أود
وإنين
االتصاالت،
املتواضع يف سبيل حتقيق هذا اهلدف".
كان تيو ،كما مساه أصدقائه وزمالؤه،
سبيل
يف
اضع
و
املت
بنصييب
أسهم
وقد بحُ ثت وجهات النظر اليت
مدير اللجنة  CCITTمن  7يناير  1985إىل
طُرحت يف ملبورن يف مؤمتر املندوبني
 28فرباير  ،1993ومدير مكتب تقييس
حتقيق هذا اهلدف".
املفوضني اإلضايف الذي عقد يف عام
االتصاالت من  1مارس  1993إىل
 ،1992والذي اعتمد اإلصالحات
 31يناير  .1999كان القوة الدافعة وراء
اهليكلية إلعطاء االحتاد مزيداً من املرونة
العديد من االصالحات اليت جرت خالل
للتكيف مع البيئة اليت ما فتئت تزداد تعقيداً ،مما أدى يف عام
فرتة واليته.
 1993إىل حتويل اللجنة  CCITTإىل قطاع تقييس االتصاالت
وقد أطلقت مجعية ملبورن ،اليت عقدت يف عام  ،1988عملية
إصالح كامل يف اهليكل العام للجنة  ،CCITTمبا يعكس وجهة نظر
) (ITU-Tوإىل إنشاء الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
تيو بأن "التقييس عمل فريق" .كما دفع من أجل التغيري من عملية
) .(TSAGمث وافق مؤمتر املندوبني املفوضني يف كيوتو يف عام 1994
تقييس حتركها التكنولوجيا إىل عملية تقييس حتركها السوق ،وذلك
على االسرتاتيجيات واألولويات اجلديدة للفرتة  ،1998-1995مما
هبدف الرتكيز على املعايري املطلوبة من جانب املشغلني ومقدمي
دفع االحتاد قُدماً على طريق اإلصالح.
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ويف املؤمتر العاملي الثاين لتقييس االتصاالت ) ،(WTSC-96الذي
عقد يف جنيف يف أكتوبر  ،1996خلص تيو هدف أعمال التقييس
يف االحتاد بقوله" :مهمتنا هي وضع توصيات يف حينها تكون عالية
اجلودة وموجهة حنو السوق وتليب طلبات الزبائن" .وبطبيعة احلال كان
رأيه اخلاص هو أن مصطلح "توصيات" مضلل ،ألن توصيات قطاع
تقييس االتصاالت إمنا هي معايري يف واقع األمر.
ورأى أن التغريات السريعة يف جمال تكنولوجيا االتصاالت (اليت
بدأهتا "الثورة الرقمية") واالجتاهات يف بيئة االتصاالت (مبا يف ذلك
رفع القيود التنظيمية وحترير السوق واخلصخصة واألقلمة والعوملة)
قدمت فرصاً وحتديات جديدة لتقييس االتصاالت على صعيد
العامل .وقد تصدى تيو حبماس لتلك التحديات باسم االحتاد الدويل
لالتصاالت.
ومل يعد التقييس من التخصصات الراكدة وإمنا أصبح تقييس
االتصاالت ضمن مشاريع األعمال اليت تنطوي على عدة ماليني
الدوالرات ومئات اخلرباء ،يقومون بعمل ميثل مصلحة حيوية لعدد
متزايد من مقدمي الشبكات واخلدمات واملصنعني والعمالء .ومن بني
أكثر املعايري تأثرياً اليت أنتجها االحتاد الدويل لالتصاالت خالل إدارة
تيو املعايري الوارد ذكرها أدناه.
أصبحت الشبكة الرقمية املتكاملة اخلدمات ) (ISDNمعيار
االتصاالت الدولية للسماح بإرسال الصوت والبيانات يف وقت
واحد يف مجيع أحناء العامل ،باستخدام التوصيلية الرقمية من طرف
إىل طرف .وبدأ العمل يف نظام اهلاتف األول هذا بتبديل الدارة
الرقمي بالكامل يف عام  ،1984مما أدى إىل أسرة السلسلة " "Iمن
التوصيات .ويف أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات ،يف إطار
التحول إىل التقنيات الرقمية أصبحت احلواسيب واالتصاالت مرتبطة
معاً .وأصبحت االتصاالت للمسافات الطويلة أرخص بكثري نظراً
لزيادة القدرة عرب الكبالت البحرية والسواتل ،وكان هناك تقدم مذهل
يف شبكات البيانات العمومية التبديلية وغريها من اجملاالت .واعتمد
هذا التقدم على شبكات  ،ISDNوكانت أعمال التقييس يف االحتاد
الدويل لالتصاالت حامسة األمهية.
واعرتف تيو يف مقابلة مع ما كان يسمى يف ذلك احلني نشرة
أنباء االحتاد الدويل لالتصاالت (العدد  )1995 ،3أن شبكة ISDN
كانت واحداً من جماالت العمل األحب إىل نفسه ،مؤكداً أنه
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"يسعدين أن أرى أحالم البعض منا ،معشر الشباب املتحمسني يف
السبعينيات ،تتحقق اليوم .كان هناك الكثري من سوء الفهم إزاء
 ISDNألهنا كانت ينظر إليها على أهنا منتج على املدى القصري.
ويف عام  ،1980قلنا يف أول معيار لدينا عن تطور  ISDNأن األمر
حيتاج إىل حوايل  10إىل  20سنة لتطويرها .ولألسف ،يبدو أن
العديد من الناس قد أغفل هذا البيان وخاب أملهم إزاء إقالع
 ISDNالبطيء إىل حد ما .واليوم ،نرى أهنا تتفتق حقاً كما تنبأنا
يف عام  ،1980وقيل يل من باب املداعبة أنين والد ( ISDNبالتأكيد
إنين أشاطر هذه األبوة مع العديد من األصدقاء واخلرباء) ،وهو
شعور طيب حقاً" ،كما قال.
وتأسس فريق اخلرباء املشرتك املعين بالصور الفوتوغرافية )(JPEG
يف عام  1986من قبل االحتاد الدويل لالتصاالت ،واملنظمة الدولية
للتوحيد القياسي ) (ISOواللجنة الكهرتقنية الدولية ) (IECلوضع معيار
للتجفري التدرجيي املتسلسل لصور اللون الرمادي املستمر والصور
امللونة .ومعيار الفريق  JPEGهو نسق يستخدم على نطاق واسع
لتخزين ونقل الصور على االنرتنت ،يف التصوير الرقمي ويف العديد
من تطبيقات انضغاط الصور.
وشفرات هوية املشرتك املتنقل الدولية ) (IMSIاملستخدمة يف
بطاقات  ،SIMإىل جانب معيار أمن يوفر االستيقان اإللكرتوين عرب
الشبكات العمومية (التوصية  ،)X.509والتجفري الصويت (التوصية
 G.711وسلسلة التوصيات  ،)G.72xوشبكة إدارة االتصاالت
) ،(TMNظهرت كلها يف عام .1988
ويف عام  ،1989أصدرت اللجنة  CCITTمعايري الرتاكب الرقمي
املتزامن ) (SDH) (G.707-G.803لنقل البيانات املتزامن عرب شبكات
األلياف البصرية.
وظهر التقييس األول لتكنولوجيا خط املشرتك الرقمي
) (DSLيف عام  .1993ويستخدم خط املشرتك الرقمي الالتناظري
) ،(ADSLاملعرف يف سلسلة  ITU-T G.992من التوصيات ،تقنية
النغمات املتعددة املنفصلة ) (DMTللسماح بتقدمي جمموعة متنوعة
أكرب من اخلدمات عرب الشبكات اهلاتفية التقليدية القائمة على
أسالك النحاس.
ويف عام  ،1996اعتمد أول معيار دويل لألرقام العاملية للنداء
الدويل اجملاين ) .(UIFNوشهد العام نفسه أيضاً بداية معايري األسرة
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متحدة احملور أو شبكات األلياف/املتحدة احملور اهلجينة .وتشمل
 ،H.323اليت تسهل نقل الصوت والفيديو والبيانات عرب شبكات
التوصية  ،J.117اليت أقرت يف عام  ،1999توصيل كبالت تغذية
احلاسوب ،وكانت حامسة األمهية يف تطوير خدمات نقل الصوت
التلفزيون يف أجهزة التلفزيون الرقمية .وميكن استخدام ذلك يف
بواسطة بروتوكول اإلنرتنت ) .(VoIPومت تقييس تكنولوجيا الشبكة
التلفزيون عايل الوضوح ) (HDTVويف األجهزة التقليدية ،يف أي
البصرية املنفعلة ) (PON) (G.983.1، G.984.1/2خالل الفرتة 2006-
مكان يف العامل ،فضالً عن البث التلفزيوين األرضي والساتلي .وهي
 .1996ويعود تاريخ معايري تكنولوجيا أسلوب النقل غري املتزامن
تسمح مبرور كميات كبرية من البيانات
) (ATMأيضاً إىل عام .1996
مبعدل  200مليون بتة/ثانية ،وهو أمر مهم
ويف عام  ،1997متت املوافقة على
خلدمات الفيديو والبيانات الرقمية.
"اخلطة الدولية لرتقيم االتصاالت العامة"
توصيات
وضع
هي
"مهمتنا
) (E.164لألرقام يف مجيع أحناء العامل .وهي
ويف عام  ،1998وضع القطاع ITU-T
يف حينها تكون عالية اجلودة
املبادئ للتفاوض بشأن رسوم التوصيل
توفر اهليكل والوظيفية لفئات األرقام األربع
البيين والتدابري الالزمة ملساعدة البلدان
املستخدمة يف االتصاالت العامة الدولية
وموجهة حنو السوق وتليب
النامية على التكيف مع السوق املتغرية
وهي :املناطق اجلغرافية؛ واخلدمات العاملية؛
طلبات الزبائن".
(التوصية  .)D.140وقد أدخل أيضاً مفهوم ًا
والشبكات؛ وجمموعات البلدان.
جديداً لألجور الدولية ،باالنتقال من نظام
ويف عام  ،1998ظهر معيار V.90
الرسوم احملاسبية إىل نظام رسوم اإلهناء
للجيل اجلديد من أسلوب املراقمة مبعدل
(التوصية .)D.150
 56كيلوبتة/ثانية (قبل جميء  ISDNأو
ومن املعايري األخرى اليت متت املوافقة عليها خالل تلك الفرتة
تكنولوجيا النطاق العريض) .وبدأ العمل يف معيار  V.92يف عام
 ،1999ومتت املوافقة على املعيار يف عام  ،2000وحتقق بذلك حتسن السلسلة  Vملودمات احلاسوب وأكثر من  70معياراً يف جمال األمن
السيرباين ،من قبيل .X.805
من شقني يف معدالت سرعة البيانات الواردة .ومتت املوافقة على
ويف عام  ،2002تلقى الدكتور إيرمر جائزيت االحتاد التجاري
املعيار  J.112خلدمات التلفزيون الكبلي التفاعلي يف عام ،1998
وحتددت بروتوكوالت التشكيل لنقل البيانات عالية السرعة ثنائية
الدويل لالتصاالت متعددة الوسائط ) (IMTCللقيادة واخلدمة.
االجتاه ،والسماح بنقل حركة بروتوكول اإلنرتنت على كل الشبكات
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زيارات رسمية
خالل شهر مارس وأبريل ومايو  2014تلقى الدكتور حمدون إ .توريه األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت زيارات مجاملة من الوزراء والسفراء لدى مكتب األمم
المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف ،ومن ضيوف بارزين آخرين.

المقر الرئيسي لالتحاد

مالكولم جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت في االتحاد؛ يوسف محمد إسماعيل ،سفير الصومال؛ هولين جاو ،نائب األمين العام
لالتحاد؛ عبد الولي الشيخ أحمد ،رئيس وزراء الصومال؛ براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد؛ فرانسوا رانسي،
مدير مكتب االتصاالت الراديوية في االتحاد.

جان ماري إدريسا سانغاريه ،وزير مالي لالتصاالت
وتكنولوجيات المعلومات الجديدة

فيصل بن حسن طراد،
سفير المملكة العربية السعودية

هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت والسيد وونكي مين ،الرئيس المعيّن
لمؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد )(PP-14

التقط كل الصور الفوتوغرافية إيفان وود ،االحتاد الدويل لالتصاالت.
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سيمون باريس،
الرئيس العالمي للصناعات االستراتيجيةSAP ،

آدو الحاجي أبو،
سفير النيجر

بِشار حسين،
المدير العام لالتحاد البريدي العالمي

برتراند دي كرومبروغه،
سفير بلجيكا

ITU/T. Blyth-Kubota

ITU/T. Blyth-Kubota

من اليسار إلى اليمين :الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد؛ الدكتور
سوتيفون ثافيشاياغارن ،المفوض ،الهيئة الوطنية لالذاعة واالتصاالت )(NBTC
في تايالند؛ وهولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد

من اليسار إلى اليمين :الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد؛ هايلونغ
وو ،سفير الصين؛ وهولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد
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ITU/M. Jacobson-Gonzalez

عبد الرحيم محمد راضي،
أمين عام وزارة االتصاالت
والوسائط المتعددة في ماليزيا

هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد
وفيليكساس دوبروفولسكيس،
مدير هيئة تنظيم االتصاالت في ليتوانيا

ألكسندروس ألكسندريس،
سفير اليونان

ITU/M. Jacobson-Gonzalez

ITU/M. Jacobson-Gonzalez

مايكل مولر،
القائم بأعمال المدير العام لمكتب األمم المتحدة في جنيف

من اليسار إلى اليمين :مالغورزاتا أوسزيفسكا ،وكيلة وزارة الخارجية،
وزارة اإلدارة والرقمنة في بولندا؛ الدكتور حمدون إ .توريه،؛ ماغدالينا
غاج ،رئيسة المكتب التنظيمي الوطني لالتصاالت اإللكترونية في بولندا

ITU/M. Jacobson-Gonzalez

ليو ليهوا،
نائب وزير ،وزارة الصين للصناعة
وتكنولوجيا المعلومات )(MIIT

لودميال باكايوتوفا،
مديرة متحف أ .س .بوبوف المركزي لالتصاالت
في سانت بترسبرغ ،االتحاد الروسي

الكشمي بوري،
نائب المدير التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمرأة

التقط كل الصور الفوتوغرافية إيفان وود ،االحتاد الدويل لالتصاالت.
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هيكتور كاريل،
مستشار ،وزارة األرجنتين لالتصاالت )(SECOM

جورات سيوسيين،
رئيس قسم العالقات الدولية والعامة،
هيئة تنظيم االتصاالت في ليتوانيا

ماريو ج .مونتيخو،
أمين قسم العلوم والتكنولوجيا،
مكتب تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في الفلبين

كمال إلتر،
كبير المستشارين لدى الرئيس
ورئيس قسم االتصاالت المؤسسية ،تركيا

يوري كليمنكو،
سفير أوكرانيا

روبرت هنسلر،
محام ومستشار دولة سابق،

أكسل م .آدي،
وزير ليبيريا لشؤون التجارة والصناعة

Fontanet & Associés

توفيق الجالصي،
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تونس
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الدكتورة فاطمة محمد سالك،
أستاذة ،مستشارة دولية ،رئيسة شركة خدمات االتصاالت
ووزيرة سابقة للتكنولوجيا الجديدة في موريتانيا

الدكتور محمد العامر،
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت ،البحرين

فيكتور مارتينيز فانيغاس ،مدير شؤون السياسة الدولية ،وزارة
االتصاالت والنقل ،وكاريل اليزابيث أوتشوا رييس ،نائبة المدير
العام للشؤون الدولية ،المكسيك

كارلوس مارتينيز ألبويرنه،
كبير متخصصين ،مديرية التعاون والمنظمات الدولية،
وزارة االتصاالت ،كوبا

األستاذ المشارك فيسلين بوزخوف،
دكتوراه ،رئيس هيئة تنظيم االتصاالت ،بلغاريا

فيليب بولويل،
وزير اللعلوم والتكنولوجيا والطاقة والتعدين ،جامايكا

الدكتور مينيندرا ريجال،
وزير اإلعالم واالتصاالت ،جمهورية نيبال

دانييل أ .سيبولفيدا،
السفير ،نائب مساعد وزير الخارجية ومنسق شؤون سياسة
االتصاالت الدولية والمعلومات ،الواليات المتحدة

التقط كل الصور الفوتوغرافية إيفان وود ،االحتاد الدويل لالتصاالت.
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فيللوريتا كودرا،
سفيرة ألبانيا

كاثي كالفين،
الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة األمم المتحدة

من اليسار إلى اليمين :خوان كوررو ،رئيس مكتب وزير الدولة لشؤون االتصاالت
ومجتمع المعلومات ،وزارة الصناعة والطاقة والسياحة في إسبانيا؛ فيكتوريو ريدوندو،
سفير إسبانيا؛ الدكتور حمدون إ .توريه؛ بالنكا غونزاليس ،الرئيسة اإلقليمية ،وزارة
الدولة لالتصاالت ومجتمع المعلومات ،وزارة الصناعة والطاقة والسياحة في إسبانيا

األستاذ المشارك فيسلين بوزخوف،
دكتوراه ،رئيس هيئة تنظيم االتصاالت ،بلغاريا

إيفو إيفانوفسكي،
وزير مجتمع المعلومات واإلدارة
لجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

لينين فولتير مورينو غارسيس،
المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون اإلعاقة ونفاذ المعاقين

الدكتور وليد م .عبد الناصر،
سفير مصر

الدكتور أودو هيلمبرشت،
المدير التنفيذي لهيئة لشبكة األوروبية
وأمن المعلومات
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المؤتمر العالمي
لتنمية االتصاالت )(WTDC‑14
لالتحاد ،دبي،
اإلمارات العربية المتحدة

هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد ،وبينغ شانغ،
نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ،الصين

علي عباسوف،
وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،أذربيجان

إسماعيل بوديه شيخ سيديا ،وزير العمالة والتدريب
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،موريتانيا؛
والدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد

أوموبوال جونسون،
وزير تكنولوجيا االتصاالت ،نيجيريا

الدكتور محمد العامر،
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت
في البحرين

جونغ-لوك يون،
نائب وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والتخطيط المستقبلي ،جمهورية كوريا

اناستازيا ب .أوسيتيس،
رئيسة األكاديمية الدولية لالتصاالت
في االتحاد الروسي

دميترو بروتسينكو،
نائب رئيس مديرية تخصيص الترددات الراديوية،
مركز الدولة للترددات الراديوية ،أوكرانيا

التقط كل الصور الفوتوغرافية إيفان وود ،االحتاد الدويل لالتصاالت.
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نغوين ثانه هونغ،
نائب وزير اإلعالم واالتصاالت ،فييت نام

زهرة دردوري،
وزيرة البريد وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
الجزائر

نيكوالس كارافاسكي،
نائب مراقب هيئة االتصاالت الوطنية في األرجنتين

الزار أكا سايه،
مدير الوكالة اإليفوارية لالدارة الترددات الراديوية،
كوت ديفوار

محمد أسويه بوه،
المدير المسؤول ،جيبوتي تليكوم

ميكاليس بابادوبولوس،
نائب وزير البنية التحتية والنقل والشبكات ،اليونان

ريزات نورشابيكوف،
رئيس لجنة االتصاالت والمعلوماتية ،وزارة النقل
واالتصاالت ،كازاخستان

أنوشا رحمن أحمد خان،
وزيرة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات،
باكستان

دوميساني ك .ندالنغاماندال،
وزير المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا،
سوازيالند
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من اليسار إلى اليمين :محمد بن آمور ،المستشار الخاص للوزير،
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت ،تونس؛ الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد؛
وبلحسن المصمودي ،سفير تونس

كوني سياكا،
مدير عام الوكالة اإليفوارية الدارة الترددات الراديوية،
كوت ديفوار

ألبرتين باووتا بوبه،
المدير اإلداري ،وهيئة تنظيم البريد واالتصاالت
) ،(ARPTCجمهورية الكونغو

محمد أ .سايبو،
المدير المسؤول ،المعهد العالي المتعدد الجنسيات
لالتصاالت ) ،(EMSTالسنغال

ريفيرين نتوغايه،،
المستشار التقني ،المكتب الوطني لالتصاالت
) ،(ONATELبوروندي

عبداهلل كادره أسان،
وزير االتصاالت والتكنولوجيات الجديدة،
جمهورية إفريقيا الوسطى

بهيات مسعودي،
وزيرة البريد واالتصاالت ،تعزيز تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت الجديدة ،المكلفة بالنقل والسياحة،
جزر القمر

باستور نغووا ننيميه،
وزير االقتصاد الرقمي واالتصاالت والبريد ،الغابون

التقط كل الصور الفوتوغرافية إيفان وود ،االحتاد الدويل لالتصاالت.
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كاثي براون،
الرئيسة التنفيذية لجمعية اإلنترنت

الدكتور فريدريك ب .نوركه،
وزير/مدير مكتب البريد العام ،وزارة البريد
واالتصاالت ،ليبيريا

برادلي ب .هولمز،
سفير الواليات المتحدة

جان بيير بييتي بي إيسام،
وزير البريد واالتصاالت ،الكاميرون

ألماز ك .تيلينباييف،
رئيس إدارة التعاون الدولي ،وكالة الدولة لشؤون
االتصاالت ،قيرغيزستان

جون ناساسيرا،
وزير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،أوغندا

تشارلز سيبانجه،
األمين الدائم ،وزارة النقل واألشغال والتموين
واالتصاالت ،زامبيا

ماغدالينا غاج،
رئيسة مكتب االتصاالت اإللكترونية ،هيئة التنظيم
الوطنية ،بولندا

شاكريا موا،
رئيس هيئة تنظيم االتصاالت ،كمبوديا
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عمرو بدوي،
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي السابق
للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ) ،(NTRAمـصــر

ف .ب .ك .أنوشا بالبيتا،
المدير العام لالتصاالت ،هيئة تنظيم االتصاالت،
سري النكا

من اليسار إلى اليمين :ن .ك .غويال ،رئيس جمعية االتصاالت المتعددة
الوسائط والبنية التحتية ) ،(CMAIالهند؛ الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين
العام لالتحاد؛ وأنيل براكاش ،األمين العام لمؤسسة مجموعة االتصاالت
آلسيا والمحيط الهادئ ) ،(ITU-APTالهند

أندري ف .كروتسكيك ،الممثل الخاص لرئيس
االتحاد الروسي لشؤون للتعاون الدولي في مجال
أمن المعلومات ،السفير المتجول،
وزارة الشؤون الخارجية

جيمي ميرينغتورو،
وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،بابوا غينيا الجديدة

عثمان كمارا،
المدير الوطني ،البث الهاتفي والشبكة الرسمية ،وزارة
البريد واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الجديدة،
غينيا.

التقط كل الصور الفوتوغرافية إيفان وود ،االحتاد الدويل لالتصاالت.
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روبرت أوردانوسكي،
وكالة االتصاالت اإللكترونية )،(AEC
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
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