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المقال االفتتاحي

الوصول إلى الجميع

أود أن أتوجه بالشكر إىل مجيع الدول األعضاء اليت منحتين
ثقتها بانتخايب ألكون األمني العام املقبل لالحتاد .وقد منحت ثقتها
باستمرار هلذا االحتاد العظيم ،احتادنا الذي حنن بصدد استهالل
السنوات اخلمسني بعد املائة املقبلة من تارخيه .وأنا واثق من أننا
نستطيع ،مع فريق اإلدارة اجلديد ودعم األعضاء ،البناء على األعمال
املتميزة اليت أجنزت حتت القيادة املستنرية للدكتور محدون توريه،
واالرتقاء باالحتاد إىل مستويات جديدة من التميز.
وجتسد النتائج اليت حققها مؤمتر املندوبني املفوضني الذي عُقد
يف بوسان جبمهورية كوريا االلتزام الراسخ ألعضائنا بالتوصل إىل توافق
اآلراء على الصعيد العاملي.
ويف  3ديسمرب  ،2014احتفلنا باليوم الدويل لألشخاص ذوي
اإلعاقة يف إطار موضوع التنمية املستدامة :ما تعد به التكنولوجيا.
وبالنسبة لالحتاد ،تؤدي التكنولوجيا ،وخاصة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ) ،(ICTدوراً رئيسياً يف إدماج األشخاص ذوي
اإلعاقة يف كل جانب من جوانب احلياة السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية.
اجع يف بوسان )2014 ،بشأن “ نفاذ
ومبوجب القرار ( 175املر َ
األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة
إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” ،كلف مؤمتر
املندوبني املفوضني االحتاد بتعزيز إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ونفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .كما دعا املؤمتر إىل أن يصبح االحتاد منظمة
تسعى إىل تيسري مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف أعماهلا.
وتُستكمل هذه النتيجة اهلامة باعتماد مؤمتر املندوبني املفوضني
لعام  2014أيضاً لربنامج التوصيل يف  ،2020الذي يوفر إطاراً عاملياً
لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مع حتقيق أعضاء االحتاد
ألربع غايات اسرتاتيجية حبلول  .2020ويدعو أحد املقاصد املنصوص
عليها يف هذا الربنامج إىل إرساء سياسات متكينية تكفل إمكانية نفاذ
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هولين جاو
نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
مجيع الدول األعضاء يف االحتاد حبلول .2020
وبعد مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  ،2014أطلق االحتاد تقريره
السنوي الرئيسي بشأن قياس جمتمع املعلومات يف الندوة العاملية
ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تبيليسي،
جورجيا ( 26-24نوفمرب  .)2014ووفقاً هلذا التقرير ،تشري التقديرات
إىل أن ثالثة مليارات شخص يستعملون اإلنرتنت اآلن ويتسارع منو
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع أحناء العامل.
وفيما يتعلق باالتصاالت اخللوية املتنقلة ،يقدر التقرير وجود
سبعة مليارات اشرتاك باالتصاالت املتنقلة حبلول هناية  ،2014وهو
رقم يكاد يعادل جمموع سكان العامل .ولكنه حيذر من استنتاج أن
موصل ،موضحاً أن العديد من املستعملني ميتلكون اشرتاكات
الكل َّ
متعددة ،وأن أرقام النمو العاملي تُرتجم أحياناً إىل قدر ضئيل من
التحسن احلقيقي يف مستوى توصيلية من هم يف أسفل اهلرم .ويعيش
ما يقدر بنحو  450مليون شخص يف العامل يف أماكن ال تزال بعيدة
عن تغطية اخلدمة اخللوية املتنقلة .ولذلك ،ال يزال أمامنا الكثري من
العمل يتعني علينا القيام به ،ولكن هل نعرف حقاً عدد السكان
الذين ال زالوا غري موصلني؟ أناشد دولنا األعضاء أن تساعدنا
يف حتديد األشخاص غري املوصلني حبيث يتسىن لنا العمل معاً
لتوصيلهم .وأشجع مجيع أعضائنا وال سيما الدول األعضاء وأعضاء
القطاعات ،فضالً عن شركائنا على إدراج هذا الطلب ضمن براجمهم.
ومن ناحية أخرى ،سنطّلع من خالل تليكوم العاملي لالحتاد 2014
يف الدوحة ،قطر ( 10-7ديسمرب) ،على التكنولوجيات اجلديدة اليت
تلوح بوادرها يف األفق وكيفية إسهامها يف رسم مستقبلنا.
وحيث إن عام  2014يشارف على االنتهاء ،أود أن أعرب لكم
مجيعاً عن متنيايت ببداية سنة سعيدة يف  2015ومبستقبل قوامه الرؤية
والعمل والوفاق.
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االبـتـكــار مـعــاً

يحتفل االتحاد الدولي لالتصاالت في
عام  2015بمرور  150عاماً من االبتكـار معـاً
بالتعاون مع الدول األعضاء البالغ عددها 193
دولة وأوساط الصناعة والهيئات األكاديمية من
أجل توصيل الناس في جميع أنحاء العالم.

بناء جسور رقمية في بوسان
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بناء جسور رقمية في بوسان
المفوضين لعام
الرئيسة بارك تح ّدد ّ
التوجه العام لمؤتمر المندوبين ّ
حضرت الرئيسة بارك غون-هي،
رئيسة مجهورية كوريا ،افتتاح مؤمتر املندوبني
املفوضني التاسع عشر لالحتاد الدويل
ّ
لالتصاالت ) ،(PP-14مسلّطةً الضوء على
أمهية هذا املؤمتر املمت ّد على ثالثة أسابيع
(من  20أكتوبر إىل  7نوفمرب .)2014
وختلّل برنامج حفل االفتتاح املذهل الذي
أقيم يف مركز املعارض واملؤمترات BEXCO
يف مدينة بوسان الساحلية ،عرض مقطع

فيديوي وتقدمي طابع تذكاري مبناسبة املؤمتر
واستعراض خاص للرقص الكوري التقليدي
أدته فرقة الرقص الوطين الكوري.
وقالت السيدة بارك إن االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )(ICT
تش ّكل حافزاً للنمو السريع لإلنرتنت
واالتصاالت املتنقلة ،ممّا "أحدث تغيريات
كل
كبرية وأتاح تبادل املعارف على ّ
مستويات حياة الناس ،مبا يف ذلك السياسة

2014

واالقتصاد واجملتمع والثقافة" ،مضيفةً أن
"التوصيلية البينية وتحليل البيانات الضخمة
يسرعان وترية التقارب بني التكنولوجيا
ّ
والصناعات بفضل إنرتنت األشياء".
املتغية ،الحظت الرئيسة
ويف هذه البيئة ّ
بارك "أننا وصلنا ،نتيجةً لذلك ،إىل نقطة
انعطاف يف الثورة الرقمية الفائقة التوصيل،
وهي ثورة تـَُعَّرف ’مبستوى أعلى وأذكى
وأسرع من التوصيل‘ .وستولّد هذه الثورة
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من اليسار إلى اليمين :يانغي شوي ،وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتخطيط المستقبلي ،جمهورية كوريا؛
بارك غون-هي ،رئيسة جمهورية كوريا؛ الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد؛ هولين جاو،
نائب األمين العام لالتحاد.

الرقمية الفائقة التوصيل صناعات وخدمات
جديدة متقاربة مثل املركبات الذكية والرعاية
الصحية الذكية واملدن الذكية .وستحدث
حتوالً يف أسلوب حياتنا وتساهم يف تنمية
ّ
اقتصاداتنا وجمتمعاتنا".
التطور يولّد حتديات
وأشارت إىل أن هذا ّ
"النمو
جديدة ،مسلّطةً الضوء على أن ّ
واالنتشار السريعني لالتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وإنشاء أنظمة
إيكولوجية متنوعة ستتطلّب التفاوض بشأن
املصاحل املختلفة لألطراف املتعددة هبدف
وضع معايري تكنولوجيّة وقواعد دولية تنظّم
الفضاء السيرباين".
ودعت الرئيسة بارك احلكومات "إىل
إقامة شراكات أمنت مع القطاع اخلاص وبناء
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إطار أكثر انفتاحاً ومرونةً الختاذ القرارات".
وش ّددت على أمهية "تعزيز االستعداد العاملي
ملكافحة التهديدات السيربانية وضمان
أمن وموثوقية الصناعات واخلدمات حديثة
التقارب ،وذلك اعتباراً من مرحلة التصميم
األولية لألنظمة".
والتمست الرئيسة بارك التزام اجملتمع
الدويل بتقليص الفجوة العاملية يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت "لكي تتم ّكن
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من املسامهة يف حتسني االلتزام حبقوق اإلنسان
لكل البشر بصرف النظر عن املنطقة أو
والرفاه ّ
البلد أو اجلنس أو الفئة".
النمو السريع الذي
ويف إشارة إىل ّ
تشهده تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

بلدها ،ذ ّكرت الرئيسة بارك بأ ّن نسبة انتشار
اهلواتف يف مجهورية كوريا كانت  7يف املائة
فقط يف عام  .1980وأضافت "أن البلد كان
على هامش تكنولوجيا االتصاالت ،ولكن
بعد  30عاماً فقط أصبحنا يف املرتبة األوىل
عاملياً حبسب الرقم القياسي لالحتاد بشأن
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف
الرقم القياسي لألمم املتحدة بشأن احلكومة
اإللكرتونية".
واخلطط جارية يف مجهورية كوريا إلنشاء
شبكة إنرتنت جيغا ) (Gigaتغطّي البلد
بأسره حبلول عام  2017من أجل قيادة الثورة
الرقمية الفائقة التوصيل .وترّكز احلكومة أيضاً
على تنمية التكنولوجيا وحتديث البنية التحتية
لكي تصبح كوريا البلد األول الذي يطلق
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حياة أفضل
وأصح وأكثر أماناً
ّ

أ ّكد وزير العلوم وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والتخطيط املستقبلي ،السيد
التوجه املستقبلي لالحتاد
يانغي شوي ،أن ّ
ينبغي أن يساهم يف ازدهار البشرية مجعاء
ورحب بربنامج التوصيل يف 2020
مستقبالً ّ
الذي وضعه االحتاد.
وأفاد السيّد شوي أن وزراء تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف  50دولة حضروا
اخلاص بتكنولوجيا املعلومات
املؤمتر الوزاري
ّ
واالتصاالت يف  19أكتوبر واعتمدوا إعالن
بوسان .وأعادوا تأكيد التزامهم بالعمل معاً
لتحقيق رؤية االحتاد.
وأ ّكد الوزير شوي ،مسلطاً الضوء
على الفجوة يف النفاذ إىل النطاق العريض
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،على
احلاجة إىل معاجلة مجاعية للتح ّدي املتمثّل
يف توسيع البنية التحتية يف البلدان النامية
ويف الوقت نفسه إجياد بيئة مؤاتية الستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل
آمن وسليم .وقال "إنّه من الضروري
أن تتبادل الدول األعضاء اآلراء بشأن
التحديات احلالية والتجربة على صعيد
السياسة العامة مما يتيح تعزيز التفاهم املتبادل
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اجليل اخلامس ) (5Gخلدمات االتصاالت
املتن ّقلة التجارية يف عام .2020
وشرحت الرئيسة بارك ،يف معرض
حديثها عن هذه اخلطط ،أن "الشبكة
عالية السرعة هي أساس متابعة اسرتاتيجيتنا
االقتصادية اإلبداعية اليت ترمي إىل حتويل
منوذجنا االقتصادي من تابع سريع إىل
حمرك رائد .فالثورة الرقمية الفائقة التوصيل
ّ
هي يف جوهرها تقارب فيما بني الصناعة
والتكنولوجيا والثقافة واالبتكار فيها بواسطة
وحمرك
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتّ .
هذا التقارب واالبتكار هو خيال األفراد
وإبداعهم .فاالقتصاد اإلبداعي هو اقتصاد
يلقى فيه خيال األفراد وإبداعهم دعماً تاماً
بغية الدفع بالتقارب واالبتكار قدماً وإجياد
قيمة مضافة جديدة واستحداث وظائف".
وملساعدة البلدان على وضع سياسات
وطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
قالت الرئيسة إ ّن مجهورية كوريا مستع ّدة
الطالع اجلميع على جتربتها يف حتقيق النمو
بواسطة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
ويف إنشاء شبكة النطاق العريض اخلاصة
هبا وحكومتها اإللكرتونية واقتصادها املبدع.
وشرحت قائلةً "إنّنا بالفعل يف صدد تنفيذ
مشاريع تعاونية مع بلدان نامية ،منها برامج
تدريبية لواضعي سياسات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،كما أننا نق ّدم املشورة يف جمال
كل البلدان اليت
السياسة العامة والدعم إىل ّ
ختطّط العتماد احلكومة اإللكرتونية".
وأعربت السيدة بارك عن تأييدها الكامل
للغايات األربع لربنامج التوصيل يف ،2020
النمو والشمول واالستدامة واالبتكار،
وهي ّ

وقالت إ ّن بلدها سيشارك مشاركةً فعالة يف
مبادرات االحتاد ،وال سيما تلك الرامية إىل
معاجلة الفجوات يف جمال التكنولوجيا اليت
تستثين النساء واألشخاص ذوي اإلعاقات
وفئات حمرومة أخرى.

“من الضروري أن تتبادل
الدول األعضاء اآلراء بشأن
التحديات الحالية والتجربة
على صعيد السياسة العامة مما
يتيح تعزيز التفاهم المتبادل
والجهود المشتركة…”
يانغي شوي،
وزير العلوم وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والتخطيط املستقبلي يف
مجهورية كوريا

واجلهود املشرتكة" ،مضيفاً أن حكومة
مجهورية كوريا ستؤدي دورها من خالل
تقاسم جتربتها ومعرفتها على صعيد السياسة
العامة باستمرار مع سائر الدول األعضاء.
وش ّدد على الوسائل واألساليب اليت
تتيح للمجتمعات االستفادة من تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من أجل حياة

أخبار االحتاد العدد    6نوفمرب/ديسمرب

7  2014

ناسوب يف ةيمقر روسج ءانب

“شبكات النطاق العريض
أتاحت إمكانية النفاذ إلى
المعلومات ،مما يساهم في
س ّد الفجوة الرقمية ،ال سيما
للنساء والشباب واألشخاص
ذوي اإلعاقة”.
بان كي مون،
األمني العام لألمم املتحدة
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أصح وأكثر أماناً ،وقال "إ ّن النقص
أفضل و ّ
خيل توازن جسم اإلنسان،
يف الفيتامينات ّ
شأنه شأن النقص يف تكنولوجيا املعلومات
خيل التوازن بني األفراد
واالتصاالت الذي ّ
يقوض النمو والتنمية
واجملتمعات وبالنتيجة ّ
ننسق جهودنا
املستدامني .ولذا جيب أن ّ
حبيث ال يُستَثىن أحد من تنمية تكنولوجيا
ألي سبب من
املعلومات واالتصاالت ّ
األسباب"

“تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت أصبحت اليوم
يتجزأ من حياتنا.
جزءاً ال ّ
إذ نبدأ نهارنا باالطّالع على
أحوال الطقس والرزنامة من
خالل هواتفنا الذكية…”

فرص متكافئة للشباب

ش ّدد حمافظ مدينة بوسان ،السيد
بيونغ-سو سيو ،أيضاً على ضرورة معاجلة
مسألة الفجوة الرقمية .وقال إن "تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أصبحت اليوم

بيونغ-سو سيو،
حمافظ مدينة بوسان الكربى
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يتجزأ من حياتنا ،إذ نبدأ هنارنا
جزءاً ال ّ
باالطّالع على أحوال الطقس والرزنامة
من خالل هواتفنا الذكية ،وحندد الطرق
املثلى بواسطة النظام العاملي لتحديد املواقع
القائم على السواتل ،ونس ّدد املدفوعات
بواسطة تكنولوجيا اتصاالت املدى
القريب ...فالعامل يتحول إىل جمتمع ميكن
فيه لألشخاص واألشياء والبيانات االتصال
فيما بينهم يف أي وقت ويف أي مكان.
ومع ذلك ينبغي أال يغيب عن بالنا أن
هناك أشخاصاً ال يزالون غري مستفيدين
من هذه التكنولوجيا املتقدمة" .وينبغي أن
يصب أكرب قدر من الرتكيز على التعليم،
ّ
على ح ّد قول احملافظ الذي أضاف أن
"علينا أن نق ّدم فرصاً متكافئة للشباب،
فهم قادة العامل يف املستقبل".

ناسوب يف ةيمقر روسج ءانب

االستفادة من قدرة التكنولوجيا

وقائع وأرقام

ذ ّكر الدكتور محدون إ .توريه أن عدد
االشرتاكات يف اهلواتف اخللوية املتنقلة يف
العامل ازداد بأكثر من الضعف ،منذ توليه
منصبه يف عام  ،2007حيث ارتفع من 2,7
مليار إىل  6,9مليار .والتق ّدم يف العامل النامي
كان أكرب حيث ازداد عدد االشرتاكات من
وحت يف البلدان
 1,6مليار إىل  5,4مليارّ .
الثمانية واألربعني اليت حددهتا األمم املتحدة
كأقل البلدان منواً ،ناهزت نسبة انتشار

بناء التوافق

قال مساعد وزير العلوم وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والتخطيط املستقبلي
يف مجهورية كوريا ،السيّد وونكي مني،
ِ
ب باإلمجاع رئيساً ملؤمتر املندوبني
الذي انتُخ َ
املفوضني لعام  ،2014إن "مهمة االحتاد
كل مؤمتر من
لتوصيل العامل ّ
تتعزز خالل ّ
مؤمترات املندوبني املفوضني" .وأعرب
عن متنّياته بأن يبقى هذا التقليد حيّاً مع
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قال األمني العام لألمم املتحدة بان
كي مون ،يف رسالة فيديوية ،إن "تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت هي مصدر عاملي
للطاقة ،فهي تزيد كفاءة التصنيع وتوفّر
حلوالً صديقة للبيئة إلدارة املدن املتنامية
وأنظمة النقل ،كما أهنا مت ّكن األخصائيني
الصحيني وجتعل الرعاية يف متناول الناس يف
املناطق النائية".
وأضاف السيد بان أن "شبكات
النطاق العريض أتاحت إمكانية النفاذ
إىل املعلومات ،مما يساهم يف س ّد الفجوة
الرقمية ،ال سيما للنساء والشباب
واألشخاص ذوي اإلعاقة .وباختصار،
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي
الوسيلة األساسية لتحقيق التنمية املستدامة.
ويف إطار عملنا على بلورة برنامج عمل
جديد للتنمية وسعينا الدؤوب للتوصل إىل
اتفاق جديد بشأن تغري املناخ ،فلنواصل
العمل معاً من أجل تسخري قدرة التكنولوجيا
على إجياد مستقبل مستدام ينعم فيه اجلميع.

اهلواتف اخللوية املتنقلة  60يف املائة ،وهو
مهم علماً بأن نسبة انتشار اهلواتف
إجناز ّ
اخللوية املتنقلة يف العامل يف عام  2000بلغت
 12يف املائة فقط.
وارتفع عدد مستخدمي اإلنرتنت من 1,2
مليار يف بداية عام  2007إىل ما يـَُقدَّر بنحو
 2,9مليار يف هناية  .2014وخالل الفرتة
نفسها ،ازداد عدد مستخدمي اإلنرتنت يف
العامل النامي من  500مليون إىل  1,9مليار.
النمو األكرب فكان يف النطاق العريض
أما ّ
املتنقل ،ففي هناية عام  2014سيبلغ عدد
املستخدمة يف النطاق العريض
االشرتاكات
َ
املتنقل حنو  2,3مليار  -وأكثر من نصف
هذا العدد هو يف العامل النامي.
قال الدكتور توريه "إن ما حيدث ال
يتعلق بالتوصيلية يف حد ذاهتا ،بل يتعلق
تطور ملموس للبشرية ،ففي البيئات
بقصة ّ
الفائقة التوصيل مثل بوسان ،من السهل
جداً أن ننسى أن اهلواتف واهلواتف الذكية
واحلواسيب املوصولة هي بالنسبة ملعظم
سكان العامل شريان حياة وليست جمرد
حت أدوات لإلنتاجية".
ألعاب أو ّ

“مهمة االتحاد لتوصيل
كل مؤتمر
العالم ّ
تتعزز خالل ّ
من مؤتمرات المندوبين
المفوضين”.

وونكي مني،
رئيس مؤمتر االحتاد للمندوبني املفوضني،
2014

االحتفال أيضاً بإجنازات االحتاد على مدى
السنوات املائة واخلمسني املاضية.
وأشار السيد مني إىل أن إجنازات
االحتاد يف جمال إدارة الطيف الراديوي
والتقييس وتسخري تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من أجل التنمية سامهت يف
إيصال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
كل أحناء العامل ،ممّا ّأدى
واالتصاالت إىل ّ
إىل مستوى جديد من التوصيلية والنفاذ
إىل املعلومات .وقال إن قدرة الشبكات
وعمق املعلومات وسرعة االتصاالت اليت

أخبار االحتاد العدد    6نوفمرب/ديسمرب

9  2014

ناسوب يف ةيمقر روسج ءانب

توفّرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تولّد "فرصاً وحتديات غري مسبوقة للمجتمع
العاملي".
ويسمح ازدياد النفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات بتوصيل مزيد من الناس باحلكومة
اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية وخدمات
الرعاية الصحية اإللكرتونية ،مع استمرار
توسع حدود االبتكار بفعل احلوسبة
ّ
السحابية والبيانات الضخمة وإنرتنت
األشياء.
ولكنه أضاف أ ّن الفجوة الرقمية مل تُ َس ّد
تبي اختالفات كبرية يف إمكانية
بعد وال تزال ّ
النفاذ بني البلدان املتقدمة والنامية ،وبني
املناطق الريفية واحلضرية ،وبني فئات الناس.
وقال إّنه "جيب معاجلة التحديات بواسطة
مبادرات عاملية تؤدي إىل حتقيق تنمية
متساوية ومستدامة يف أحناء العامل".
والحظ السيد مني أن "تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أساسية من أجل
حتسني النمو االقتصادي واالجتماعي،
وتعزيز االبتكار وإنشاء جمتمع معلومات
شامل" ،ورأى أن مؤمتر املندوبني املفوضني
لعام  2014هو "فرصة للدعوة إىل إدراج
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن
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أساسي
حمرك
أهداف التنمية املستدامة ألهنا ّ
ّ
يف برنامج التنمية ملا بعد عام  ."2015وفيما
اهلامة،
يتعلّق بتمكني املؤمتر من تنفيذ مهامه ّ
فقال إنّه مؤمن "بتقاليد االحتاد الطويلة األمد
يف بناء التوافق".

هيكل المؤتمر

مشل املؤمتر ثالث جلان عمل لدراسة
املواضيع اجلوهرية:
_ _اللجنة ( 5مسائل السياسة العامة
واملسائل القانونية) برئاسة فريدريك ريهل
من سويسرا
_ _اللجنة ( 6اإلدارة والتنظيم) برئاسة
كارولني غرينواي من أسرتاليا
_ _فريق العمل التابع للجلسة العامة برئاسة
مصعب عبد اهلل من البحرين.
وضمت اللجان النظامية ملؤمتر املندوبني
املفوضني لعام  2014اللجنة ( 1التوجيه)
برئاسة وونكي مني (مجهورية كوريا)؛ واللجنة
( 2أوراق االعتماد) برئاسة تيمويف كيم
(كازاخستان)؛ واللجنة ( 3مراقبة امليزانية)
برئاسة باروك فانربسي (غانا)؛ واللجنة 4
(الصياغة) برئاسة عماد حب اهلل (لبنان).

روح تعاون جديدة

انتخب املؤمتر بعد ذلك كبار املسؤولني
التنفيذيني يف االحتاد ،واألعضاء االثين
عشر يف جلنة لوائح الراديو ) ،(RRBوالدول
األعضاء الثماين واألربعني يف جملس
االحتاد للسنوات من  2015إىل .2018
ملخص كامل لنتائج االنتخابات يف
ويُتاح ّ
كل جولة من جوالت التصويت يف املوقع
ّ
اإللكرتوين التايلhttp://www.itu.int/en/ :

.plenipotentiary/2014/Pages/results.aspx
ووافق املؤمتر أيضاً على اخلطتني االسرتاتيجية
واملالية لفرتة السنوات األربع ووضع برنامج
ووسع نطاق والية االحتاد
التوصيل يف ّ 2020
ليطال جماالت جديدة منها الشباب.
يسلّط هذا العدد من جملة أخبار االحتاد
الضوء على هذه النتائج واإلجنازات وغريها
ص إليها مؤمتر املندوبني املفوضني.
اليت خلُ َ
وأشاد املندوبون جبو التعاون اإلجيايب الذي
ساد خالل املؤمتر والذي يعترب فصالً جديداً
مشرقاً من فصول تاريخ االحتاد الراسخ
املمتد على مدى  150عاماً بصفته اهليئة
احليادية العاملية املشرفة على املوارد املشرتكة
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

تعرف على كبار المسؤولين التنفيذيين في االتحاد الدولي لالتصاالت

للفترة 2018-2015
السيد هولين جاو

السيد هولين جاو
األمين العام المنتخب لالتحاد
الدولي لالتصاالت
انتُخب السيد هولني جاو ،من الصني ،ملنصب األمني العام
يف الفرتة القادمة ،خالل مؤمتر املندوبني املفوضني التاسع عشر
لالحتاد الدويل لالتصاالت ،املنعقد يف بوسان جبمهورية كوريا (من
 20أكتوبر إىل  7نوفمرب  .)2014وخالل االنتخابات اليت أُجريت
يف  23أكتوبر  ،2014حصل السيد جاو على  152صوتاً من بني
أوراق االقرتاع املودعة اليت بلغ عددها  156ورقة .وكانت األغلبية
املطلوبة  77صوتاً .وكان السيد جاو املرشح الوحيد للمنصب.

“أنا متأثر بشدة النتخابكم لي باإلجماع
وبحماسة كأمين عام جديد لالتحاد الدولي
لالتصاالت…”

وفي معرض كلمته بعد االنتخاب ،قال السيد جاو «أنا
متأثر بشدة النتخابكم لي باإلجماع وبحماسة كأمين عام جديد
لالتحاد الدولي لالتصاالت ،وأن تعهدوا إلي بشرف قيادة منظمتنا
العزيزة للسنوات األربع المقبلة .وأتوجه إليكم جميعاً بخالص
الشكر على هذه الثقة”.
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السيد هولين جاو

وأعرب السيد جاو عن امتنانه العميق
لحكومة الصين لترشيحها له .وشكر على
وجه الخصوص السيد ليو ليهوا ،نائب وزير
الصناعة وتكنولوجيا المعلومات )،(MIIT
والوفد الصيني المشارك في مؤتمر
المندوبين المفوضين لعام  ،2014وجميع
األصدقاء الصينيين الذين عملوا بجد
طوال العامين الماضيين لتعزيز ترشحه،
وجميع مندوبي الدول األعضاء باالتحاد
الدولي لالتصاالت ،والخبراء واألصدقاء
من أعضاء القطاعات باالتحاد ،وموظفي
االتحاد «على دعمهم وتشجيعهم الذي
ال يقدر بثمن» .كما شكر زوجته أيهوا
جيانغ على دعمها المستمر له في تفانيه
لخدمة االتحاد.
وقال السيد جاو مشيداً بالدكتور
حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد:
«لقد بذل قصارى جهده ليقود االتحاد
الدولي لالتصاالت محققاً العديد من
اإلنجازات .فطوال األعوام الثمانية الماضية،
استمتعنا بالعمل معاً في إطار عالقة ممتازة.
فهو ابن رائع من أبناء إفريقيا وصديق عمري
وأخي .وأتمنى له وألسرته كل التوفيق في
المستقبل” .ثم انتقل السيد جاو إلى
التحدث عن زمالئه اآلخرين في فريق اإلدارة
الحالية ،قائالً“ :لقد كانت تجربة مثرية أن
أعمل معهم” ،مشيراً إلى السيد مالكولم
جونسون والسيد فرانسوا رانسي والسيد
براهيما سانو.
وقال السيد جاو ،متطلعاً إلى الذكرى
الخمسين بعد المائة إلنشاء االتحاد،
في “ :2015أظهر االتحاد خالل المائة
وخمسين عاماً الماضية قدرته على ريادة
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تنمية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في العالم” .وأشار إلى
استمرار زيادة الدعم الذي قدمه أعضاء
االتحاد خالل العامين الماضيين ،في ظل
ما يعقده أصدقاء االتحاد وشركاؤه في
جميع أنحاء العالم من آمال كبيرة على
الدور المنوط به .وأضاف السيد جاو أنه
سوف يعتمد على الجميع لتحقيق مستقبل
باهر لالتحاد في عصر للمعلومات يسوده
الوئام .ودعا أعضاء االتحاد إلى العمل
معاً من أجل الهدف المشترك :اتصاالت
وتكنولوجيا معلومات واتصاالت أفضل من
أجل حياة أفضل للجميع.

عبارات تهنئة

أعرب الوفد الصيين عن «امتنانه العميق
جلميع الوفود واألصدقاء على دعمهم
وثقتهم» وواصل اإلشادة بالدكتور توريه
قائالً« :خالل األعوام الثمانية املاضية،
بذل الدكتور توريه جهوداً حثيثة للنهوض
بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
على الصعيد العاملي .وقام كذلك بإجنازات
كبرية يف حتقيق عامل موصول وحتسني دور
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة
متكينية للتنمية االقتصادية واالجتماعية،
وبالتايل إرساء أساس العمل املقبل لفريق
اإلدارة اجلديد”.
وانتقل الوفد الصيين إىل التحدث عن
السيد جاو ،قائالً إنه بدعم مجيع األطراف،
سيتمكن األمني العام املنتخب من «قيادة
فريق اإلدارة اجلديد يف االحتاد الدويل

لالتصاالت من أجل بذل جهود منسقة
ملواكبة العصر وتقدمي خدمة أفضل لألعضاء
والقيام مبسامهات إجيابية ومتكني االحتاد من
أداء دور أكرب يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على الصعيد العاملي» .وستعمل
الصني من جانبها مع الدول األعضاء لدعم
السيد جاو وعمل االحتاد من أجل حتقيق
اهلدف املشرتك «تعزيز تنمية قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على الصعيد العاملي
وبناء جمتمع معلومات شامل حقاً».
وأشاد الدكتور توريه خبليفته قائالً إنه
يرتك االحتاد وحتدوه آمال كبرية ملستقبله ألنه
يف أيد أمينة للغاية« .سأسلم راية االحتاد
إىل صديقي العزيز للغاية ،هولني ،يف 31
ديسمرب  .”2014وأضاف مشيداً باألعضاء
على قيامهم “باالختيار السليم” ،قائالً:
«مل حيظ من قبل أبداً أي من األمناء العامني
مبثل درجة التجهيز اجليد جداً للعمل مثل
السيد جاو .ولقد وعدت بأن أقوم بتسليم
املنصب على حنو مهين ملن خيلفين ،ولكين
أقول بكل تأكيد أننا كنا نقوم هبذا األمر
طوال األعوام الثمانية املاضية”.
وأمجعت الوفود املشاركة من مجيع أحناء
العامل على التعبري عن ثقتهم الكاملة
وأملهم يف قيادة السيد جاو .وأعرب كل
من حتدث من الوفود ،من األمريكتني إىل
أوروبا الغربية ،ومن شرق أوروبا ومشال آسيا
إىل إفريقيا وآسيا وأسرتاالسيا ،عن دعمهم
الكبري ورضاهم البالغ قائلني إهنم يتطلعون
إىل العمل مع اإلدارة العليا لالحتاد خالل
األعوام األربعة املقبلة لالرتقاء باالحتاد إىل
آفاق أكثر مسواً.

تعرف على كبار المسؤولين التنفيذيين في االتحاد الدولي لالتصاالت

للفترة 2018-2015
مالكولم جونسون

مالكولم جونسون
نائب األمين العام المنتخب لالتحاد
انتخب مؤمتر املندوبني املفوضني التاسع عشر الذي عقد
يف بوسان جبمهورية كوريا ( 20أكتوبر 7-نوفمرب  )2014مالكومل
جونسون من اململكة املتحدة نائباً ألمني عام االحتاد .وقد فاز
السيد جونسون يف اجلولة الرابعة من االنتخابات مبائة وأربعة
أصوات علماً بأن عدد البلدان احلاضرة واملصوتة وصل إىل 168
بلداً .وكانت األغلبية املطلوبة يف تلك اجلولة  85صوتاً .ونال

“إن وجود كوكبة من المرشحين بهذا القدر من
األهلية والتنوع ليقف شاهداً على التزامنا نحو
االتحاد ويسوق بشائر عظيمة لمستقبله…”

املرشح التايل ،وهو شوال تيلور من نيجرييا 64 ،صوتاً.
وكانت انتخابات منصب نائب األمني العام قد بدأت يف
 23أكتوبر خبمسة مرشحني ،حيث ترشح باإلضافة إىل مالكومل
كل من ماغدالينا غاج من بولندا وبروس
جونسون وشوال تيلور ٌ
غراسي من كندا وفاطمة حممد السالك من موريتانيا (انظر النتائج
الكاملة هلذه االنتخابات).
وتوجه السيد جونسون يف كلمة ألقاها عقب انتخابه بالشكر
إىل حكومة اململكة املتحدة على دعمها لرتشحه ،وخص بالذكر
يف ذلك السفرية كارين بريس والوفد املرافق هلا .كما توجه بالشكر
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مالكولم جونسون

إىل مجيع الدول األعضاء اليت صوتت لصاحله
على ما أولته من ثقتها.
وقال السيد جونسون ،مهنئاً نظرائه
املرشحني على ما اتسمت به محالهتم من
نزاهة واحرتافية يف كل مراحل هذه العملية
االنتخابية مبا اكتنفها من إثارة« ،إن وجود
كوكبة من املرشحني هبذا القدر من األهلية
والتنوع ليقف شاهداً على التزامنا حنو االحتاد
ويسوق بشائر عظيمة ملستقبله .وأنا على
أمل أن نستطيع االعتماد على مشاركتهم
املستمرة يف االحتاد وأتطلع إىل العمل معهم
على مدى السنوات األربع القادمة”.
وأعرب عن شكره لألمني العام الدكتور
محدون توريه وزمالئه املسؤولني املنتخبني
على دعمهم وتعاوهنم طوال السنوات الثماين
املاضية اليت شغل خالهلا منصب مدير
مكتب تقييس االتصاالت ،وقال «لقد كان
من دواعي الشرف أن أكون عضواً يف فريق
إدارة محدون على مدى هذه السنوات».
ووصف عالقاته باألمني العام املنتخب هولني
جاو ٍ
وبكل من فرانسوا رانسي وبراهيما سانو
بأهنا «ممتازة».
وتوجه السيد جونسون بالشكر إىل
كل الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
واملنتسبني واهليئات األكادميية اليت ساندت
أعمال قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد
على مدى السنوات الثماين املاضية وأثىن
على «موظفي االحتاد املمتازين ملا قدموه من
دعم وأبدوه من إخالص لالحتاد».
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ورحب مندوب اململكة املتحدة بالدعم
الذي تلقاه مالكومل جونسون ،وذكر أن املؤمتر
حالفه التوفيق إذ شهد هذه الطائفة الرائعة من
املرشحني ملنصب نائب األمني العام .وقال
املندوب “إن أزهى مستقبل ممكن مكفول
لالحتاد ألن أفضل ما ميكن من املرشحني
يبدون استعداداً للتقدم ،كما رأينا يف هذه
احلملة ،وذلك أن فاطمة حممد السالك
وبروس غراسي وماغدالينا غاج وشوال تيلور
أفذاذ يف جماالهتم ،وأنا أود أن أعرب عن
تقديري هلم .وأما مالكومل فقد بذل جهوداً
خارقة من أجل تعزيز بناء القدرات وتنميتها
من خالل االحتاد ويف أرجاء العامل كافة ،وأتت
أفعاله دوماً موافقة ألمسى األعراف املتبعة
يف االحتاد .ولقد صب التزامه بقابلية النفاذ
والتغلب على الفجوة التكنولوجية العاملية يف
مصلحة األعضاء على خري وجه ،وسيستمر
يف خدمتنا وحنن نسري على درب املستقبل”.
مث أشاد مندوب اململكة املتحدة بأعمال
األمني العام املنتهية واليته ،الدكتور توريه،
وصرح بأن األعضاء مدينون له بقدر هائل
من االمتنان على قيادته لالحتاد إىل األمام،
متنبئاً يف نفس الوقت بأن «يوجه األمني
العام ونائب األمني العام اجلديدان معاً مسرية
االحتاد اآلن حنو مستقبل يزداد فيه فعالية
وانفتاحاً وحترراً وجمداً على النحو الالئق
بأعرق وكالة يف العامل».
وتوجه الدكتور توريه إىل «صديقه
العزيز ،مالكومل جونسون” باسم قيادة

االحتاد ونيابةً عن مجيع املوظفني بالتهنئة
قائالً «لقد أحسنت يا مالكومل ،وحنن يف
غاية السرور بوجودك يف هذا الفريق».
ووصف انتخاب السيد مالكومل بأنه
«شهادة جديدة على ثقة األعضاء يف
قيادة فريق اإلدارة احلايل هذا ،فإن انتخاب
نائب األمني العام واألمني العام من بني
أعضاء الفريق احلايل بالفعل مؤشر جيد
على ثقتكم يف هذا الفريق».
وهنأ الدكتور توريه املرشحني كافة
وشكرهم« .لقد علوا بالسقف علواً شديداً
من حيث األفكار اليت طرحوها خالل
احلملة ،وأنا آمل أال تتالشى تلك األفكار».
وأعرب عن أمله أن يستصحب فريق اإلدارة
املنتخب أخرياً كل األفكار االبتكارية اليت
طرحها املرشحون أمجعون .وقال الدكتور
توريه إن االنتخابات كانت «منافسة بالغة
النزاهة والشفافية والتوازن» .وأضاف أن «ما
من مرشح منافس إال وأثبت بسلوكه أعلى
درجات االحرتافية».
وأقر كل من أخذ الكلمة متحدثاً بأن
هذه االنتخابات مجعت بالفعل بني اإلثارة
والرقي ،وأن املرشحني كانوا جمموعة غري
عادية ،حيث اتسموا مجيعاً بأعلى مستويات
األهلية املهنية .وأمجع املندوبون من مجيع
مناطق العامل على اإلعراب عن دعمهم لفريق
اإلدارة اجلديد وتشجيعه وعلى التوجه بالشكر
إىل املرشحني على ما أظهروا من اهتمام بالغ
مبنصب نائب األمني العام.
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فرانسوا رانسي

فرانسوا رانسي
إعادة انتخاب السيد فرانسوا رانسي
مديراً لمكتب االتصاالت الراديوية
باالتحاد الدولي لالتصاالت
أُعيد انتخاب السيد فرانسوا رانسي (فرنسا) مديراً ملكتب
االتصاالت الراديوية بعد أن حصل على  166صوتاً يف مؤمتر
املندوبني املفوضني التاسع عشر ،يف بوسان ،جبمهورية كوريا (20
أكتوبر 7-نوفمرب  .)2014وبلغ عدد البلدان احلاضرة واملصوتة
 166بلداً وكانت األغلبية املطلوبة  84صوتا.

تيسر إنجاز هذا العمل إلى حد كبير
“لقد َّ
بفضل العالقة المتميزة بين مسؤولي االتحاد
المنتخبين الخمسة…”

وقال السيد رانسي إثر انتخابه يف  24أكتوبر «إنين لعاجز عن
التعبري أمام الثقة اليت متنحوين إياها بانتخابكم يل للمرة الثانية مديراً
ملكتب االتصاالت الراديوية» .وأعرب السيد رانسي عن عميق
امتنانه جلميع املندوبني وحكوماهتم ،وال سيما حكومة فرنسا اليت
رشحته ودعمته.
وأضاف السيد رانسي بأنه «لشرف وسرور عظيم” أن أخدم
الدول األعضاء وأن أعمل معها لتحقيق مقاصد االحتاد وأهداف
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فرانسوا رانسي

قطاع االتصاالت الراديوية فيه .وقال
تيسر إجناز هذا العمل إىل حد كبري
“لقد َّ
بفضل العالقة املتميزة بني مسؤويل االحتاد
املنتخبني اخلمسة .ولقد كان يل الشرف أن
أعمل حتت القيادة امللهمة لصديقي محدون
توريه ،وبتعاون وثيق جداً مع أصدقائي
أيضاً هولني جاو ،ومالكومل جونسون،
وبراهيما سانو ،وأن أعمل معهم كفريق
واحد يف ظل توحيد األداء يف االحتاد”.
وأوضح السيد رانسي أنه خالل هذه
السنوات األربع حقق قطاع االتصاالت
الراديوية باالحتاد نتائج مبهرة يف إدارة
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طيف الرتددات على الصعيد العاملي ،ويف
اعتمـاد املعـايـيـر وأفضـل املمـارســات ويف
نشر املعلـومات والـدراية الفنيـة على مجيع
أعضاء االحتاد.
وسلّط السيد رانسي الضوء على هذه
اإلجنازات ،وأشار يف اآلن ذاته إىل أنه
ال يزال هناك أيضاً الكثري الذي يتعني
القيام به للتأكد من استمرار إدارة االحتاد
للموارد من الطيف واملدار يف دعم تطوير
االتصاالت الراديوية وتوفري التوصيلية جلميع
مواطين العامل» .وقال “إنه لشرف كبري يل
حقاً أن أحظى بدعمكم كي أواصل هذا

العمل معكم مجيعاً ألربع سنوات أخرى يف
سبيل حتقيق هذا اهلدف».
وقال مندوب فرنسا إن انتخاب السيد
رانسي مرة أخرى هو اعرتاف بالعمل الباهر
الذي أجنزه إبان رئاسته مكتب االتصاالت
الراديوية .وشكر املندوب مجيع الوفود على
دعمه واصفاً إعادة انتخاب السيد رانسي
بإهنا حلظة هامة ليس فقط بالنسبة إىل السيد
رانسي وحسب ،بل ولفرنسا أيضاً .وأضاف
"إن السيد فرنسوا رانسي مهين مرموق ،وله
سجل متميز ،باإلضافة إىل أنه رجل طيب
الشمائل .هتانينا لك! ونتقدم لك بأطيب
التمنيات للمستقبل .إن هناك حتديات كبرية
ماثلة أمام مكتب االتصاالت الراديوية ،وحنن
على ثقة بأن السيد رانسي سيتمكن من
التصدي هلا والتغلُّب عليها".

تعرف على كبار المسؤولين التنفيذيين في االتحاد الدولي لالتصاالت للفترة

2018-2015
براهيما سانو

براهيما سانو
إعادة انتخاب براهيما سانو
مديراً لمكتب تنمية االتصاالت
باالتحاد الدولي لالتصاالت
أُعيد انتخاب براهيما سانو من بوركينا فاصو مديراً ملكتب
تنمية االتصاالت باالحتاد بأغلبية  166صوتاً يف مؤمتر املندوبني
املفوضني التاسع عشر الذي عقد يف بوسان ،مجهورية كوريا
( 20أكتوبر 7-نوفمرب  .)2014وبلغ عدد البلدان احلاضرة واملصوتة
 166بلداً واألغلبية املطلوبة هي  84صوتاً.

“أنا مسرور للفرصة التي أتاحتها لنا الدول
األعضاء لمواصلة العمل معاً…”

وأعرب السيد سانو بعد انتخابه يف  20أكتوبر عن امتنانه
العميق للدول األعضاء يف االحتاد من املناطق اخلمس على ما أبدته
من ثقة به مرة أخرى .ووصف إعادة انتخابه بأهنا شرف له ولبلده،
وأعرب عن شكره أوالً إىل رئيس بوركينا فاصو ،بليز كومباوري،
«على الدعم الذي ق ّدمه لالحتاد وعلى االلتزام والدعم الشخصي
الذي منحه يل” .مث تقدم بالشكر لرئيس الوزراء وحكومة
بوركينا فاصو بكاملها ،اليت ميثلها الربوفيسور جان كوليديايت وزير
التنمية واالقتصاد الرقمي والربيد ،والسفري بروسرب فوكوما املمثل
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براهيما سانو

الدائم للبلد لدى األمم املتحدة يف جنيف.
وقال السيد سانو «إهنم كانوا دائماً جبانيب».
وأعرب السيد سانو عن شكره أيضاً للفريق
املسؤول بكامله عن تشجيع ترشيحه
ولالحتاد اإلفريقي بطبيعة احلال.
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وقال السيد سانو خماطباً الدكتور توريه:
“إنك ح ّدثتين يوماً عن سيدة مسنة من
ماليزيا أوتيت حظاً كبرياً من احلكمة،
اعتادت أن تقول البنها« ،إن ما متلكه هو
كل ما قدمته لآلخرين عن طيب خاطر
وبدون حساب» .وستذهب مرفوع الرأس
عند انتهاء واليتك وغنياً مبا أبديته من لطف
وتواضع على املستوى الشخصي .وحنن
فخورون بك كل االفتخار وهذا ما أحس
به أنا على وجه خاص” .وأعرب عن متنياته
للدكتور توريه وألسرته بالتوفيق والنجاح يف
املستقبل وعن ثقته بأنه سيتابع مصريه «يف
صنع التاريخ البشري».
وقال السيد سانو مهنئاً مالكومل جونسون
وفرانسوا رانسي «إن السنوات اليت قضيناها
معاً مل تكن سنوات إجناز مهين فحسب،
بل سنوات صداقة أيضاً .وأنا مسرور للفرصة
اليت أتاحتها لنا الدول األعضاء ملواصلة
العمل معاً».

وتقدم السيد سانو بتهانيه احلارة لألمني
العام املنتخب ،هولني جاو ،على انتخابه
الباهر إلدارة االحتاد على أعلى املستويات.
وقال السيد سانو «إنين استفدت من
مهارتك املهنية ولطفك وحكمتك على
مدى السنوات األربع املاضية .وأتعهد بتقدمي
دعمي الراسخ ملواصلة العمل اجلماعي الذي
بدأناه».
وطلب من رئيس املؤمتر ،وونكي مني،
أن ينقل امتنانه العميق حلكومة مجهورية كوريا
وسلطات مدينة بوسان «هذه املدينة اليت
أصبحت اآلن وإىل األبد مرتبطة يف ذهين
بفرتة سعيدة جداً يف حيايت».
وقال مندوب بوركينا فاصو إن البلدان،
ومن خالل إعادة انتخاهبا للسيد سانو
مديراً ملكتب تنمية االتصاالت ،قد أعربت
عن ثقتها املتجددة فيه وأعادت تأكيد ثقتها
يف بوركينا فاصو ويف إفريقيا.

تعرف على كبار المسؤولين التنفيذيين في االتحاد الدولي لالتصاالت للفترة

2018-2015
تشايسوب لي

تشايسوب لي
المدير المنتخب لمكتب تقييس
االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت
انتَخب مؤمتر املندوبني املفوضني التاسع عشر يف بوسان
( 20أكتوبر 7-نوفمرب  )2014تشايسوب يل من مجهورية كوريا
مديراً ملكتب تقييس االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت
بعد حصوله على  87صوتاً .وبلغ عدد البلدان احلاضرة واملصوتة
 169يف االنتخابات اليت عُقدت يف  24أكتوبر علماً بأن عدد
األصوات املطلوب للحصول على األغلبية كان  85صوتاً.
وقد حصل بالل جاموسي من تونس على  50صوتاً وأمحد
إردنتش كافوسوغلو من تركيا على  32صوتاً.

“سأبذل قصارى جهدي ليوفّر
االتحاد خدمات ممتازة في ظل فريق
اإلدارة الجديد…”

وأعرب السيد يل عن شكره جلميع املندوبني على دعمهم
الكبري وعلى منحه ثقتهم وتعويلهم عليه من خالل انتخابه
لتبوء أحد أبرز املناصب يف االحتاد الدويل لالتصاالت ،يف قطاع
تقييس االتصاالت ،للسنوات األربع القادمة .وأعرب عن امتنانه
العميق حلكومة مجهورية كوريا على ترشيحه وعن خالص شكره
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تشايسوب لي

ليانغي شوي ،وزير العلوم وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والتخطيط
ولكل من سانده يف محلته
املستقبليّ ،
االنتخابية.
وقد شارك السيد يل يف عمل جلان
الدراسات يف قطاع تقييس االتصاالت
على مدى  27عاماً ولذ فقد اغتنم فرصة
انتخابه لإلعراب عن امتنانه لزمالئه وال
سيما العاملني يف جلنة الدراسات ،13
وملوظفي مكتب تقييس االتصاالت ،على
ّكل ما بذلوه من جهود .وأشاد أيضاً
باملرشحني اآلخرين ملنصب مدير مكتب
تقييس االتصاالت .وكان معيار املنافسة
عالياً واتسمت احلملة االنتخابية طوال
الوقت بالود واأللفة .وقال السيد يل «إنين
على يقني من أننا سنواصل صداقتنا ونعمل
معاً بنجاح».
وأشار إىل أن االحتاد سيحتفل عام
 2015بذكرى مرور  150عاماً على
تأسيسه ،وذ ّكر املندوبني بأن قطاع تقييس
االتصاالت سيحتفل عام  2016بذكرى
انقضاء  60عاما على إنشائه .وأضاف
قائالً «إن قطاع تقييس االتصاالت
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(اللجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف
سابقاً) ساهم مسامهة هائلة يف بناء جمتمع
املعلومات بالشكل الذي هو عليه اليوم.
ويف آسيا ،ميثل انقضاء  60عاماً إهناء دورة
كبرية من حياة املرء واستهالل دورة جديدة.
ولذا ،أعتقد أن قطاع تقييس االتصاالت
وصل إىل إحدى أهم مراحله باجتاه التنمية
املستمرة لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املستقبل .وينبغي أن يكون
هذا األمر جزءاً من الدورة املقبلة لقطاع
تقييس االتصاالت».
املنتخب
وتعهد السيد يل ،بصفته املدير َ
ملكتب تقييس االتصاالت ،بتحسني
قيمة أنشطة قطاع تقييس االتصاالت
ومنتجاته ،وكفاءة وفعالية التعاون داخل
القطاع وخارجه .وقال« :وباإلضافة إىل
ذلك ،سأبذل قصارى جهدي ليوفّر االحتاد
خدمات ممتازة يف ظل فريق اإلدارة اجلديد،
ضامناً التعاون مع فريق اإلدارة القائم
والعمل أيضاً مع األمني العام ونائب األمني
العام اجلديدين ومع املدراء اآلخرين».
وأعرب يانغي شوي ،وزير العلوم
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

والتخطيط املستقبلي يف كوريا ،عن امتنانه
العميق للدول األعضاء على انتخاهبا السيد
يل ،مشرياً إىل أن حكومة بلده تعرف حق
املعرفة أمهية مكتب تقييس االتصاالت
ودور مديره .وذ َكر الوزير أن مجهورية كوريا
حققت منذ انضمامها إىل االحتاد الدويل
لالتصاالت عام  1952منواً ملحوظاً يف
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بشكل عام .فقال« :أعتقد أن هذا النمو
أمكن حتقيقه بفضل الدعم الشامل الذي
موضحاً
ق ّدمه االحتاد واجملتمع الدويل»ّ ،
تتحي
أن حكومة مجهورية كوريا كانت ّ
لرتد للمجتمع الدويل مجيله عن
الفرصة ّ
طريق مشاطرة اخلربة اليت مجعتها حىت اآلن.
وأضاف قائالً« :وقد سنحت جلمهورية
كوريا هذه الفرصة اليوم بفضل انتخاب
الدكتور يل ملنصب مدير مكتب تقييس
االتصاالت .وتَعِ ُد احلكومة ،فضالً عن
الدكتور يل ،باملسامهة يف أعمال االحتاد ويف
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
كل أحناء العامل».

اصتالل يلودلا داحتالا سلجمو ويدارلا حئاول ةنجل

لجنة لوائح الراديو ومجلس االتحاد الدولي لالتصاالت
انتخب املؤمتر يف  27أكتوبر  12عضواً يف جلنة لوائح الراديو
) (RRBكما انتخب الدول األعضاء الثماين واألربعني اليت ستشكل
جملس االحتاد الدويل لالتصاالت على مدى السنوات األربع املقبلة
).(2018-2015
وهذا التصويت يلي انتخاب األمني العام ونائبه اجلديدين الذي
جرى يف  23و 24أكتوبر ،وانتخاب مديري مكاتب االحتاد الثالثة
– مكتب االتصاالت الراديوية ) ،(BRومكتب تقييس االتصاالت
) ،(TSBومكتب تنمية االتصاالت ).(BDT
يعمل جملس االحتاد بوصفه اهليئة احلاكمة لالحتاد يف الفرتة الفاصلة
بني مؤمترات املندوبني املفوضني أما جلنة لوائح الراديو فمن مهامها
الرئيسية املوافقة على القواعد اإلجرائية من أجل تسهيل تطبيق لوائح
الراديو ،املعاهدة الدولية اليت تنظم استعمال طيف الرتددات الراديوية
واملدارات الساتلية املستقرة وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض.

أعضاء لجنة لوائح الراديو بحسب المناطق

يُنتَ َخب أعضاء اللجنة من املناطق اإلدارية اخلمس لالحتاد من
كل من املناطق
أجل حتقيق التوازن اجلغرايف .ويُنتَ َخب عضوان من ّ
التالية :ألف (األمريكتان) ،باء (أوروبا الغربية) ،جيم (أوروبا الشرقية
كل من املنطقتني دال (إفريقيا) وهاء
ومشال آسيا) ،وثالثة أعضاء من ّ
(آسيا وأسرتاالسيا) .وفيما يلي حملة عن النتائج.

المنطقة ألف :األمريكتان (مقعدان)

ريكاردو لويس تريان | األرجنتني |  159صوتاً
جوان ويلسون* | االواليات املتحدة األمريكي |  154صوت ًا

المنطقة باء :أوروبا الغربية (مقعدان)

المنطقة جيم :أوروبا الشرقية وشمال آسيا (مقعدان)
فيكتور سرتليتس | االحتاد الروسي |  102صوت
يفجني خريوف* | اأوكرانيا | 68ا صوتاً

المنطقة دال :إفريقيا (ثالثة مقاعد)

ستانلي ك .كيبه | كينيا |  163صوتاً
سيمون كويف | كوت ديفوار |  160صوتاً
مصطفى بيسي | املغرب |  159صوتاً

المنطقة هاء :آسيا وأستراالسيا (ثالثة مقاعد)

ياسوهيكو إيتو | اليابان |  136صوتاً
ناصر بن محاد* | اإلمارات العربية املتحدة |  108أصوات
دوان كوانغ هوان* | فيتنام |  71صوتاً

*منتخبون حديثاً.

الدول األعضاء في مجلس االتحاد بحسب المناطق

لكل منطقة من املناطق اإلدارية اخلمس احلصول على عدد
ّ
حيق ّ
معي من املقاعد يف جملس االحتاد ،فلألمريكتني (املنطقة ألف) 9
ّ
مقاعد ،أوروبا الغربية (املنطقة باء)  8مقاعد ،أوروبا الشرقية ومشال
آسيا (املنطقة جيم)  5مقاعد ،إفريقيا (املنطقة دال)  13مقعداً ،وآسيا
وأسرتاالسيا (املنطقة هاء)  13مقعداً .ويظهر التشكيل اجلديد للدول
األعضاء يف جملس االحتاد يف الصفحة التالية.
وميكن االطالع على النتائج املفصلة جلميع انتخابات مؤمتر
املندوبني املفوضني لعام  2014يف املوقع اإللكرتوين التايل:
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Pages/results.aspx

ألفريدو ماجينتا | إيطاليا |  85صوتاً
ليليان جينيت* | هولندا |  81صوتاً

أخبار االحتاد العدد    6نوفمرب/ديسمرب

21  2014

اصتالل يلودلا داحتالا سلجمو ويدارلا حئاول ةنجل

BC

AD E
التشكيلة الجديدة للدول األعضاء في المجلس
المنطقة جيم
المنطقة ألف المنقطة باء
األمريكتان ( 9مقاعد)

أوروبا الغربية ( 8مقاعد)

أوروبا الشرقية وشمال آسيا ( 5مقاعد)

المنطقة دال

إفريقيا ( 13مقاعد)

المنطقة هاء

آسيا وأستراالسيا (13مقاعد)

األرجنتين

فرنسا

أذربيجان*

الجزائر

أستراليا

البرازيل

ألمانيا

بلغاريا

بوركينا فاصو

بنغالديش

كندا

اليونان

بولندا

مصر

الصين

كوستاريكا

إيطاليا

رومانيا

غانا

الهند

كوبا

ليتوانيا*

االتحاد الروسي

كينيا

إندونيسيا

المكسيك

إسبانيا

مالي

اليابان

باراغواي

سويسرا

المغرب

جمهورية كوريا

الواليات المتحدة

تركيا

نيجيريا

الكويت

رواندا

باكستان*

السنغال

الفلبين

تنزانيا*
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أضواء على استنتاجات المؤتمر
عزز مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  (PP-14) 2014والية االحتاد
يف جماالت العمل القائمة مبا يف ذلك سد الفجوة الرقمية ،وتسريع
نشر النطاق العريض ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )(ICT
املراعية للبيئة ملكافحة تغري املناخ ،ودور تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف االستجابة حلاالت الكوارث ،واستعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لتعزيز إمكانية نفاذ األشخاص ذوي
اإلعاقة.
واستجابةً للتحديات العاملية احلالية ،اعتمد املؤمتر عدة قرارات
بارزة بدءاً من قرار التتبع العاملي للرحالت اجلوية يف الطريان املدين
إىل قرار استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لكسر

سلسلة الطوارئ املتعلقة بالصحة مثل انتقال فريوس إيبوال .ومن
القرارات اجلديرة بالذكر أيضاً قرار متكني الشباب من خالل
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقرار تنفيذ إعالن
إفريقيا الذكية (انظر القصص ذات الصلة).
ووافق املؤمتر على اخلطتني االسرتاتيجية واملالية لالحتاد للفرتة
 2019-2016وبرنامج التوصيل يف  2020الذي يضع رؤية واضحة
وأهدافاً مشرتكة ملستقبل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وألول مرة منذ عام  ،1992مل يُدخل املؤمتر تعديالت على
دستور االحتاد واتفاقيته اللذين ميثالن املعاهدة العاملية اليت تنظم
عمل االحتاد.
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ويسلط هذا املقال الضوء على بعض القرارات اجلديدة
واملراجعة الصادرة عن مؤمتر املندوبني املفوضني لعام .2014

القرارات الجديدة

محاية مستعملي/مستهلكي خدمات االتصاالت :يشجع
هذا القرار استحداث وتطوير سياسات تضمن تزويد املستعملني
النهائيني مبعلومات جمانية وشفافة وحمدثة ودقيقة يف الوقت املناسب
عن خدمات االتصاالت مبا يف ذلك أسعار التجوال الدويل
والشروط املطبقة ذات الصلة.
تيسري إنرتنت األشياء متهيداً لعامل موصل بالكامل :يسعى هذا
القرار إىل تعزيز االستثمار يف إنرتنت األشياء وتطويرها من خالل
تبادل اخلربات ،وتعزيز العمل املضطلع به يف جلان دراسات قطاع
تقييس االتصاالت ذات الصلة وتنظيم حلقات دراسية وأنشطة
لبناء القدرات يف مجيع أحناء العامل.
التوصيلية بشبكات النطاق العريض :يعرتف هذا القرار
بأن التوصيلية بشبكات النطاق العريض تدعمها تكنولوجيات
متنوعة ،مبا فيها التكنولوجيات األرضية الثابتة منها واملتنقلة،
والتكنولوجيات الساتلية الثابتة منها واملتنقلة .ويعرتف بأن الطيف
أساسي لتوفري توصيلية النطاق العريض الالسلكي بصورة مباشرة
للمستعملني من خالل وسائل ساتلية أو أرضية ،وللتكنولوجيات
التمكينية األساسية .ونتيجة لذلك ،يكلّف القرار مديري مكتب
االتصاالت الراديوية ومكتب تقييس االتصاالت بالعمل عن كثب
مع مدير مكتب تنمية االتصاالت بشأن بناء القدرات فيما يتعلق
بوضع االسرتاتيجيات الوطنية لتيسري نشر الشبكات عريضة النطاق
مبا يف ذلك شبكات النطاق العريض الالسلكية.
النهوض باجلهود الرامية إىل بناء القدرات يف جمال الشبكات
املعرفة بالربجميات ) (SDNيف البلدان النامية :يتوخى هذا القرار نشر
أفضل املمارسات بشأن الشبكات املعرفة بالربجميات .واهلدف من
ذلك سد الفجوة يف تبين هذه التكنولوجيات يف البلدان النامية
يف املراحل املبكرة لتنفيذ الشبكات املعرفة بالربجميات.
هتيئة بيئة مؤاتية لنشر واستعمال تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت :يكلّف هذا القرار االحتاد بإبراز استعمال تطبيقات
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق بالرقم القياسي لتنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويدعو الدول األعضاء إىل
إدخال التطبيقات اإللكرتونية لدعم التنمية املستدامة.

بـاقــة متنـوعــة

تدعو قرارات جديدة أخرى إىل ما يلي :تعزيز دور االحتاد
الدويل لالتصاالت فيما يتعلق بتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة
يف أنشطة الفضاء اخلارجي؛ واستعراض المنهجيات الحالية
وبلورة رؤية مستقبلية بشأن مشاركة أعضاء القطاعات والمنتسبني
واهليئات األكاديمية يف أنشطة االتحاد؛ ومكافحة أجهزة
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة؛ ومساعدة
الدول األعضاء يف مكافحة سرقة األجهزة املتنقلة ومنعها؛ ومواجهة
سوء استغالل وسوء استعمال موارد الرتقيم الدولية لالتصاالت؛
واسرتاتيجية تنسيق اجلهود بني قطاعات االحتاد الثالثة؛ ومشاركة
االحتاد يف مذكرات تفاهم ذات تبعات مالية و/أو اسرتاتيجية؛
واخليارات املتاحة بشأن مباين مقر االحتاد يف األجل الطويل؛ ودعم
ومساعدة العراق يف إعادة بناء قطاع االتصاالت لديه.
ويركز مقرران جديدان على آلية ملراقبة برامج االحتاد ومشاريعه
وعلى استعمال الروابط اإللكرتونية يف وثائق االحتاد.

القرارات المراجعة
المسائل المتعلقة باإلنترنت

متت املوافقة بتوافق اآلراء على تعديالت جملموعة القرارات
املتصلة باإلنرتنت املبينة أدناه ومن شأهنا تعزيز التزام االحتاد جتاه
مجيع أصحاب املصلحة.
_ _القرار  101بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت.
_ _القرار  102بشأن دور االحتاد فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة
الدولية املتصلة باإلنرتنت وبإدارة موارد اإلنرتنت ،مبا يف ذلك
إدارة أمساء امليادين والعناوين.
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_ _القرار  133بشأن دور إدارات الدول األعضاء يف إدارة أمساء
امليادين الدولية الطابع (املتعددة اللغات).
_ _القرار  180بشأن تسهيل االنتقال من اإلصدار الرابع لربوتوكول
اإلنرتنت ) (IPv4إىل اإلصدار السادس منه ).(IPv6
خول
السابقة،
ومن خالل إجراء تغيري هام يف أساليب العمل
ّ
مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  2014فريق العمل التابع للمجلس
واملعين بقضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت إجراء
مشاورات حضورية وعلى اخلط ،تتيح للفريق االستفادة من
وجهات النظر اليت يقدمها أصحاب املصلحة من مجيع البلدان.
وأكد املؤمتر احلاجة إىل توصيلية دولية ميسورة التكلفة
جلميع سكان العامل فضالً عن أمهية رعاية إنرتنت متعددة
اللغـات بـالـفعــل.

األمن السيبراني

اجع يف بوسان )2014 ،بشأن تعزيز
اعتُمد القرار ( 130املر َ
دور االحتاد يف جمال بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وهو يعطي أولوية عالية لدور االحتاد
يف تعزيز التعاون على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
وسوف حيسن التعاون بني االحتاد وأصحاب املصلحة ذوي
الصلة كما أنه سيساعد الدول األعضاء يف تعزيز األمن السيرباين
والتخفيف من حدة املخاطر وتعميم الفوائد الكاملة لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

حماية األطفال على الخط

اجع يف بوسان )2014 ،بشأن دور
اعتُمد القرار ( 179املر َ
االحتاد الدويل لالتصاالت يف محاية األطفال على اخلط ،وهو
يؤكد االلتزام العاملي بضمان السالمة والثقة على اخلط .ويعزز
اجع والية االحتاد بشأن املسائل املتصلة حبماية األطفال
القرار املر َ
على اخلط ) (COPويقر عمل االحتاد يف هذا اجملال .وستتاح
الوثائق الصادرة عن فريق العمل املتعلقة حبماية األطفال على
اخلط للجمهور مما يضمن إمكانية حصول اجلميع على هذه
املواد اهلامة.
Shutterstock
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الخطة المالية للفترة

2019-2016

وافق املؤمتر على اخلطة املالية لالحتاد للفرتة ،2019-2016
مسلطاً الضوء على ثقافة جديدة من الكفاءة والتوفري يف االحتاد،
وتعزيز الرقابة املالية يف االحتاد ،ومتويل التأمني الصحي بعد
اخلدمة ) (ASHIوااللتزامات طويلة األجل املستحقة على االحتاد.
وتبني اخلطة املالية إىل أن مبلغ  635 704 000فرنك سويسري
ميثل اإليرادات والنفقات املتوقعة للفرتة  .2019-2016ويبقى مبلغ
وحدة املسامهة بدون تغيري بقيمة  318 000فرنك سويسري.

الخطة االستراتيجية للفترة

2019-2016

اجع يف بوسان )2014 ،أمهية الربط بني
يؤكد القرار ( 71املر َ
اخلطط االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية كطريقة لقياس التقدم
يف حتقيق أهداف االحتاد وغاياته.
وحيدد القرار اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  ،2019-2016ويكلف
األمني العام ،بتنفيذ اخلطة تبعاً ملبادئ امليزنة على أساس النتائج
واإلدارة على أساس النتائج ،وذلك بالتعاون مع مديري املكاتب
الثالثــة.
وينبغي أن تشمل التقارير املرحلية السنوية املقدمة إىل جملس
االحتاد بشأن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 2019-2016
وبشأن أداء االحتاد لتحقيق أهدافه وغاياته ،توصيات لتعديل
اخلطة يف ضوء التغريات اليت تشهدها بيئة االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أو نتائج تقييم األداء.
ينبغي للمقرتحات املقدمة من األفرقة االستشارية املختصة
التابعة للقطاعات وقرارات املؤمترات واجلمعيات اليت تعقدها
القطاعات والتغيريات يف الرتكيز االسرتاتيجي ألنشطة االحتاد أن
ُت ّسد يف التقارير املقدمة من األمني العام.
التنسيق بني التخطيط االسرتاتيجي واملايل والتشغيلي يف االحتاد
اجع يف بوسان )2014 ،أن التقدم احملرز
يعترب القرار ( 72املر َ
يف حتقيق غايات وأهداف االحتاد ميكن قياسه وحتسينه كثرياً عن
طريق التنسيق بني اخلطط االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية اليت حتدد
األنشطة اليت سيتم االضطالع هبا.
وعلى األمني العام ومديري املكاتب الثالثة حتديد التدابري
الالزمة لضمان االتساق بني اخلطط التشغيلية للقطاعات واألمانة
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العامة .وألغراض الشفافية ،ستُنشر تفاصيل مجيع التكاليف
املتكبدة يف االستفادة من املوارد البشرية اخلارجية للوفاء باملتطلبات
اليت اتفق بشأهنا أعضاء االحتاد.

تنفيذ اإلدارة على أساس النتائج في االتحاد

كلّف مؤمتر املندوبني املفوضني الذي عقد يف غواداالخارا
يف  2010األمني العام مبواصلة التنفيذ الكامل للميزنة على أساس
النتائج ) (RBBواإلدارة على أساس النتائج ) ،(RBMمبا يف ذلك
عرض ميزانيات فرتات السنتني.
اجع يف بوسان )2014 ،األمني العام
ويكلّف القرار ( 151املر َ
ومديري املكاتب الثالثة بالعمل على وضع إطار شامل لنتائج
االحتاد من أجل دعم تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية والتنسيق بني
اخلطط االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية.
ويدعو القرار أيضاً إىل استحداث إطار شامل لرصد وتقييم
األداء لدعم إطار نتائج االحتاد ،مع إدارة املخاطر لضمان
استخدام مسامهات الدول األعضاء أفضل استخدام.

النفاذ اإللكتروني المجاني إلى منشورات االتحاد

اجع يف بوسان )2014 ،للجمهور العام
يتيح املقرر ( 12املر َ
النفاذ اإللكرتوين اجملاين على أساس دائم إىل :توصيات وتقارير
قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية
االتصاالت ،وكتيبات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن إدارة طيف
الرتدد الراديوي؛ ومنشورات االحتاد املتصلة باستعمال االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لضمان التأهب للكوارث
واإلنذار املبكر حبدوثها واإلنقاذ واإلغاثة عند وقوعها وختفيف
آثارها والتصدي هلا؛ ولوائح االتصاالت الدولية؛ ولوائح الراديو؛
والقواعد اإلجرائية؛ والنصوص األساسية لالحتاد؛ والوثائق اخلتامية
املفوضني؛ والتقارير اخلتامية للمؤمترات العاملية
ملؤمترات املندوبني ّ
لتنمية االتصاالت؛ وقرارات جملس االحتاد ومقرراته ،والوثائق
اخلتامية للمؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية وكذلك
للمؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية.
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أحداث تليكوم االتحاد الدولي لالتصاالت

فيما يتعلق باختيار مكان انعقاد أحداث تليكوم االحتاد
اجع يف بوسان )2014 ،إىل اتباع
يف املستقبل ،يدعو القرار ( 11املر َ
عملية عطاءات مفتوحة وشفافة ،واالستناد إىل مبدأ التناوب بني
املناطق وبني الدول األعضاء داخل املناطق إىل أقصى ٍ
حد ممكن.
ويُكلّف األمني العام مبراجعة منوذج االتفاق مع البلد املضيف
وال سيما السماح لالحتاد والبلد املضيف بإدخال التغيريات
اليت تعترب ضرورية نتيجة أي ظروف اضطرارية أو غري ذلك من
معايري األداء.

تدابير خاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول
الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية
والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

حتسني شبكات االتصاالت والتوصيلية الدولية ألقل البلدان
منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية سيشكل حافزاً يدفع

Shutterstock

محطة تلفزيونية في أفاروا ،جزر كوك .المق ّدم الوحيد للخدمة
التلفزيونية لخمس عشرة جزيرة في قلب جنوب المحيط الهادئ
يبلغ عدد سكانها  15 000نسمة.

باجتاه التكامل االجتماعي واالقتصادي والتنمية الشاملة يف هذه
البلدان ويتيح الفرصة لبناء جمتمعات املعرفة.
اجع يف بوسان )2014 ،األمني العام
يكلف القرار ( 30املر َ
ومدير مكتب تنمية االتصاالت بأن يقرتحا على جملس االحتاد
تدابري ملموسة لتقدمي املساعدة الفعالة هلذه البلدان.
تُدعى الدول األعضاء إىل التعاون مع هذه البلدان من أجل
تطوير االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتقيق
تكامل البنية التحتية لالتصاالت مما جيعل حتسني شروط التوصيلية
الدولية ممكناً.

إعادة بناء قطاع االتصاالت  -تركيز جديد
على جنوب السودان والصومال

اجع يف بوسان
ميثل إدراج جنوب السودان يف القرار ( 34املر َ
 )2014بشأن مساعدة البلدان ذات االحتياجات اخلاصة ودعم
هذه البلدان إلعادة بناء قطاع اتصاالهتا ،أهم حتديث هلذا القرار.
ويتوخى القرار  34تقدمي املساعدة والدعم حلكومة جنوب السودان
إلعادة بناء نظام اتصاالهتا وسياساهتا العامة وإطارها التنظيمي.
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ويشري القرار املراجع أيضاً إىل أن الصومال مل تستفد على
حنو و ٍ
اف من مساعدات االحتاد بسبب احلرب املندلعة يف هذا
البلد اليت استغرقت عقدين ونصف عقد من الزمان ،وعدم وجود
حكومة فاعلة واإلخفاق يف حتقيق ظروف النظام واألمن املتوخاة
من قرارات األمم املتحدة.

دور االتحاد الدولي لالتصاالت في تنمية االتصاالت/
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقديم المساعدة
التقنية والمشورة للبلدان النامية وتنفيذ المشاريع
الوطنية واإلقليمية واألقاليمية ذات الصلة

يتيح التقدم التكنولوجي يف أنظمة االتصاالت النفاذ املستدام
وميسور التكلفة إىل املعلومات واملعارف .ويشري القرار 135
اجع يف بوسان )2014 ،إىل أن االحتاد ينبغي له أن حيافظ على
(املر َ
االتصال مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة إلحياء
الربنامج الدويل لتنمية االتصاالت هبدف االستمرار يف تنفيذ خط
العمل جيم 7يف برنامج عمل تونس للقمة العاملية جملتمع املعلومات
واخلاص بالتعليم وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

تعزيز وظيفة االتحاد في تنفيذ المشاريع

حيتاج االحتاد إىل التمويل من أجل االضطالع بدوره كوكالة
تنفيذ ملشاريع التنمية ،ولكن ال يزال هناك نقص يف التمويل الالزم
من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ) (UNDPواملؤسسات املالية
الدولية األخرى لتنفيذ املشاريع.
اجع يف بوسان )2014 ،األمني العام
ويكلف القرار ( 157املر َ
بتعزيز وظيفة تنفيذ املشاريع يف االحتاد ،مع مراعاة الدروس
اليت استفاد منها مكتب تنمية االتصاالت وأفضل املمارسات
املتبعة يف هيئات أخرى ،وذلك بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب
تنمية االتصاالت.
وعلى اجمللس أن يعزز عملية تشاركية شاملة مع مجيع الدول
األعضاء واملنظمات اإلقليمية لضمان االتفاق حول أولويات
التمويل ووسائله ،قبل الشروع يف املبادرات وتنفيذها.
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حاالت الطوارئ والكوارث

تؤدي االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة
دوراً مهماً يف اإلنذار املبكر بالكوارث وتسهل الوقاية منها
والتخفيف من آثارها وجهود اإلغاثة والتعايف .وهناك حاجة
إىل تدريب الوكاالت املعنية باإلنقاذ واإلغاثة ،فضالً عن عامة
اجلمهور ،على استعمال تكنولوجيا االتصاالت احلديثة لتعزيز
التأهب للكوارث والتصدي هلا على السواء .وبالتايل فإن القرار
اجع يف بوسان )2014 ،بشأن استخدام االتصاالت/
( 136املر َ
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عمليات الرصد واإلدارة
يف حاالت الطوارئ والكوارث من أجل اإلنذار املبكر هبا والوقاية
منها والتخفيف من آثارها واإلغاثة يف حال وقوعها ،يكلف
مديري املكاتب بوضع توصيات ومبادئ توجيهية ومعايري ،وتنظيم
الربامج التدريبية ذات الصلة يف هذه اجملاالت.

التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية وقياسها

اجع يف بوسان )2014 ،والية االحتاد
يعزز القرار ( 176املر َ
للمسامهة يف أعمال املنظمات ذات الصلة لتحديد املعايري الدولية
املتصلة بالتعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية .ويدعو الدول
األعضاء يف االحتاد إىل إذكاء الوعي العام هبذا املوضوع واالمتثال
للمبادئ التوجيهية اليت يضعها االحتاد.

تطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من أجل الصحة اإللكترونية

اجع يف بوسان )2014 ،االحتاد إىل العمل
يدعو القرار ( 183املر َ
بشكل تآزري فيما يتعلق باألنشطة املتصلة بالصحة اإللكرتونية مع
منظمة الصحة العاملية ) (WHOوغريها من املنظمات ذات الصلة،
والقيام على وجه اخلصوص بوضع برامج متكن البلدان النامية من
إدخال خدمات الصحة اإللكرتونية بأمان وفعالية.

قياس تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

اجع يف بوسان )2014 ،بشأن قياس
إن القرار ( 131املر َ
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لبناء جمتمع معلومات جامع
وشامل للجميع ،يعزز والية االحتاد جلمع املعلومات والبيانات
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اإلحصائية بشأن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتقييم
اجتاهات هذه التكنولوجيات وقياس أثرها على تقليص الفجوة
الرقمية .ويرمي أيضاً إىل تعزيز التعاون بني االحتاد واملنظمات
األخرى املعنية جبمع بيانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

منظور المساواة بين الجنسين وتعميمه

اجع يف بوسان )2014 ،التزام االحتاد
يعزز القرار ( 70املر َ
بتعميم منظور املساواة بني اجلنسني داخل االحتاد .وتشمل
العناصر اجلديدة يف هذا القرار طلب تعديل سياسات التوظيف
يف االحتاد من أجل زيادة عدد النساء يف املناصب العليا،
ويدعو هذا القرار إىل تعزيز املبادرات الرئيسية لالحتاد بشأن
تعزيز املساواة بني اجلنسني من خالل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،مثل االحتفال «باليوم الدويل للفتيات يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” أو مواصلة مسابقة “جوائز
تعميم املساواة بني اجلنسني يف جمال التكنولوجيا ).”(GEMTECH

سد الفجوة التقييسية

اجع يف بوسان )2014 ،احلاجة إىل تعزيز
يؤكد القرار ( 123املر َ
أنشطة بناء القدرات فضالً عن وضع مبادئ توجيهية من أجل
البلدان النامية بشأن مسائل التقييس ذات األولوية.

نشر شبكات الجيل التالي في البلدان النامية

اجع يف بوسان )2014 ،إىل تبادل أفضل
يدعو القرار ( 137املر َ
املمارسات بشأن تطور النماذج التجارية واجلوانب التشغيلية
لشبكات اجليل التايل.

سد الفجوة الرقمية

اجع يف بوسان )2014 ،إىل وضع
يرمي القرار ( 139املر َ
السياسات الرامية إىل تشجيع االستثمارات العامة واخلاصة
من أجل سد الفجوة الرقمية باستعمال التكنولوجيات املتاحة
كأنظمة االتصاالت الراديوية .وهذا القرار الصادر بعنوان
“استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
أجل سد الفجوة الرقمية وبناء جمتمع معلومات شامل للجميع”
AFP
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يسلط الضوء أيضاً على أمهية تعزيز التعاون مع املنظمات الدولية
واإلقليمية ذات الصلة.

دور االتحاد في تنفيذ نواتج القمة العالمية
لمجتمع المعلومات وفي االستعراض الشامل
للجمعية العامة لألمم المتحدة لتنفيذها

اجع يف بوسان )2014 ،إرشادات
يقدم القرار ( 140املر َ
اسرتاتيجية بشأن الدور املقبل لالحتاد يف تنفيذ نواتج القمة العاملية
جملتمع املعلومات ومتابعتها .وقد جرى حتديثه ليشمل نواتج احلدث
رفيع املستوى “.”WSIS+10
ويدعو هذا القرار الدول األعضاء إىل حتقيق أوجه التآزر
والروابط املؤسسية الالزمة بني عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات
وبرنامج التنمية ملا بعد  2015ملواصلة تعزيز أثر تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على التنمية املستدامة.

النفاذ على أساس غير تمييزي

اجع يف بوسان )2014 ،األمني العام
يكلف القرار ( 64املر َ
لالحتاد جبمع وتوزيع اخلدمات والتطبيقات املتاحة على اخلط
املتصلة بأنشطة االحتاد وحتديد تلك اليت ال ميكن النفاذ إليها.
ويُكلّف األمني العام أيضاً باختاذ التدابري واخلطوات املناسبة
لتشجيع املشاركة الواسعة واملنصفة جلميع األعضاء يف خدمات
وتطبيقات االحتاد املتاحة على اخلط.

تغير المناخ وحماية البيئة

اجع يف بوسان )2014 ،متاشياً مع
مت حتديث القرار ( 182املر َ
نتائج مؤمترات األمم املتحدة األخرية بشأن التنمية املستدامة وتغري
املناخ .وهذا القرار الصادر بعنوان “دور االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق بتغري املناخ ومحاية البيئة” ،يعزز
والية االحتاد يف جمال املخلفات اإللكرتونية وكفاءة استهالك الطاقة
واإلدارة الذكية للمياه ،ويكلف األمني العام لالحتاد بإعداد تقارير
دورية بشأن انبعاثات غازات االحتباس احلراري النامجة عن قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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الوضع الجديد لفلسطين

ينص القراران املراجعان  99و( 125تقدمي املساعدة والدعم
إىل فلسطني إلعادة بناء شبكات اتصاالهتا) على زيادة مشاركة
دولة فلسطني يف عمل االحتاد .كما أن احلقوق اجلديدة املمنوحة
اجع يف بوسان )2014 ،تسمح جبلوس الوفد
مبوجب القرار ( 99املر َ
الفلسطيين يف القاعة بني مقاعد وفود الدول األعضاء حسب
الرتتيب اهلجائي الفرنسي ،وتعطي الوفد احلق يف تقدمي املقرتحات
بامسه اخلاص (باستثناء التعديالت على دستور االحتاد واتفاقيته
والقواعد العامة) ،وتسمح ملمثلي دولة فلسطني بالعمل كرؤساء
ونواب رؤساء جلان الدراسات التقنية واألفرقة املتخصصة.

أفرقة العمل التابعة للمجلس

اجع يف بوسان )2014 ،على احلاجة إىل
يشدد املقرر ( 11املر َ
زيادة الكفاءة يف تنظيم أفرقة العمل التابعة للمجلس (مبا يف ذلك
جتميع االجتماعات وتقليل عددها للحد من التكاليف) ويدعو إىل
حتقيق التوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف رئاسة هذه األفرقة.

لمحة موجزة

الدستور المستقر :قرر املؤمتر أال تُدخل أي تعديالت على
أحكام الدستور واالتفاقية وهيكلهما والرتاتب القائم بينهما .كما
أنه قام حبل فريق العمل التابع للمجلس واملعين بدستور مستقر
الذي أنشئ مبوجب القرار ( 163غواداالخارا )2010 ،وإلغاء
هذا القرار.
بروتوكول الفضاء :قرر املؤمتر أن يستمر اجمللس يف مراقبة أي
تطورات تُستجد فيما يتعلق بالدور احملتمل لالحتاد كسلطة إشرافية
لدى نظام التسجيل الدويل لألصول الفضائية مبوجب الربوتوكول
املتعلق بالفضاء .ووافق على أن تواصل أمانة االحتاد اإلعراب عن
االهتمام بأن يضطلع االحتاد بالدور املذكور أعاله.
كفاءة لجنة لوائح الراديو :اتفق املؤمتر على عدم تعديل القرار
اجع يف أنطاليا )2006 ،بشأن أساليب زيادة كفاءة جلنة
( 119املر َ
لوائح الراديو ) (RRBوفعاليتها .وقرر أيضاً أن يُطلب من كل عضو
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من أعضاء جلنة لوائح الراديو التوقيع على إعالن عند تسلم مهامه
منعاً ألي تضارب يف املصاحل يف أداء واجباهتم.
الشبكات الساتلية :اتفق املؤمتر على عدم تعديل القرار 86
اجع يف مراكش )2002 ،بشأن “إجراءات النشر املسبق والتنسيق
(املر َ
والتبليغ وتسجيل ختصيصات الرتددات للشبكات الساتلية”.
توزيع اإليرادات الناتجة عن تقديم خدمات االتصاالت
اجع
الدولية :اتفق املؤمتر على عدم تعديل القرار ( 22املر َ
يف أنطاليا )2006 ،بشأن توزيع اإليرادات الناجتة عن تقدمي
خدمات االتصاالت الدولية .ودعا جلان دراسات قطاع تقييس
االتصاالت ) (ITU-Tذات الصلة إىل مواصلة عملها بشأن التأثريات
اخلارجية للشبكات ومنهجيات حتديد التكاليف اخلاصة بتوصيالت
اإلنرتنت الدولية.
سياسة النفاذ إلى وثائق االتحاد :اتفق املؤمتر على أن يتاح
للجمهور عموماً مجيع الوثائق املقدمة والصادرة املتعلقة مبؤمترات
االحتاد ومجعياته اعتباراً من  2015إالّ إذا كانت إتاحتها من شأهنا
أن تلحق ضرراً حمتمالً مبصلحة خاصة أو عامة مشروعة يفوق
فوائد االنتفاع هبا .وعلى اجمللس أن ينظر يف مشروع سياسة بشأن

ITU

في حفل االختتام ،منح األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت ،الدكتور
حمدون إ .توريه محافظ مدينة بوسان
السيد بيونغ-سو سيو ،الميدالية
الذهبية لالتحاد وشهادة تقدير اعتراف ًا
بدعمه االستثنائي وترحيبه الحار بمؤتمر
المندوبين المفوضين لعام .2014

النفاذ إىل وثائق االحتاد يع ّده فريق العمل التابع للمجلس املعين
باملوارد املالية والبشرية ،وأن يقدم السياسة إىل مؤمتر املندوبني
املفوضني يف  2018الختاذ قرار هنائي بشأهنا.
إجراءات االنتخاب :طلب املؤمتر من اجمللس أن يقرتح
خيارات من أجل حتسني العملية االنتخابية للمسؤولني املنتخبني
يف االحتاد.

منح الجوائز اعترافاً بالضيافة والتميز

يف حفل االختتام ،منح األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت ،محدون إ .توريه حمافظ مدينة بوسان السيد
بيونغ-سو سيو ،امليدالية الذهبية لالحتاد وشهادة تقدير اعرتاف ًا
بدعمه االستثنائي وترحيبه احلار مبؤمتر املندوبني املفوضني
لعام .2014
ومنح الدكتور توريه للرئيس ،السيد وونكي مني ،امليدالية
الذهبية لالحتاد وشهادة تقدير اعرتافاً مبسامهته املتميزة يف أنشطة
االحتاد ورئاسته احلكيمة للمؤمتر.
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أضواء على استنتاجات المؤتمر

مزيد من القرارات المراجعة والقرارات الملغاة
القرارات المراجعة (بوسان)2014 ،
 2املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 21التدابري الواجب اختاذها عند استعمال إجراءات النداء البديلة على شبكات االتصاالت الدولية.
 25تقوية احلضور اإلقليمي.
 41املتأخرات واحلسابات اخلاصة باملتأخرات.
 48إدارة املوارد البشرية وتنميتها.
 58توطيد العالقات بني االحتاد واملنظمات اإلقليمية لالتصاالت واألعمال التحضريية اإلقليمية ملؤمتر املندوبني املفوضني.
 77حتديد مواعيد وفرتات مؤمترات االحتاد ومنتدياته ومجعياته ودورات جملسه يف الفرتة .2019-2015
 94مراجعة حسابات االحتاد.
 111مراعاة الفرتات الدينية اهلامة يف حتديد مواعيد مؤمترات االحتاد ومجعياته ودورات اجمللس.
 144توفري منوذج لالتفاقات املربمة مع البلدان املضيفة قبل عقد مؤمترات االحتاد ومجعياته خارج جنيف.
 146استعراض ومراجعة لوائح االتصاالت الدولية دورياً.
 150املوافقة على حسابات االحتاد للسنوات .2013-2010
 151تنفيذ اإلدارة على أساس النتائج يف االتحاد الدويل لالتصاالت.
 152حتسني اإلدارة واملتابعة فيما يتعلق مبسامهة أعضاء القطاعات واملنتسبني يف حتمل نفقات االحتاد.
 154استعمال اللغات الرمسية الست يف االحتاد على قدم املساواة.
 158قضايا مالية ينظر فيها اجمللس.
 159مساعدة لبنان ودعمه من أجل إعادة بناء شبكات اتصاالته (الثابتة واملتنقلة).
 162اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة.
 166عدد نواب رؤساء األفرقة االستشارية للقطاعات وجلان الدراسات واألفرقة األخرى التابعة للقطاعات.
 167تعزيز وتنمية قدرات االحتاد الدويل لالتصاالت فيما يتعلق باالجتماعات اإللكرتونية والوسائل الالزمة إلحراز التقدم يف أعمال االحتاد.
السماح للهيئات األكادميية مبا يف ذلك الكليات واملعاهد واجلامعات ومؤسسات البحوث املرتبطة هبا باملشاركة يف أعمال االحتاد .وقد اتُّفق
تفسر باعتبارها تعين أن مشاركة اهليئات األكادميية ال تشمل مؤمترات االحتاد
 169على هذا القرار مع العلم بأن الفقرة  4من «يقرر» منه جيب أن َّ
املعنية بإبرام املعاهدات.
 170قبول أعضاء القطاعات من البلدان النامية للمشاركة يف أعمال قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت يف االحتاد.
 174دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف قضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة مبخاطر االستعمال غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 175نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 177املطابقة وقابلية التشغيل البيين.
القرارات الملغاة
اجع يف غواداالخارا 2010 ،مدة مؤمترات املندوبني املفوضني لالحتاد
 4املر َ
اجع
 35كيوتو1994 ،
اجع للقرار ( 182املر َ
“مسامهة االتصاالت يف محاية البيئة” الذي أُلغي بعد إدراج أحكامه يف النص املر َ
يف بوسان )2014 ،بشأن دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق بتغري املناخ ومحاية البيئة:
احلسابات اخلاصة باملتأخرات.
احلسابات اخلاصة باملتأخرات.
 93مينيابوليس1998 ،
اجع يف غواداالخارا 2010 ،حتديد مواعيد دورات اجمللس ومؤمترات املندوبني املفوضني.
 153املر َ
تشكيل فريق عمل تابع للمجلس ومعين بدستور مستقر لالحتاد الدويل لالتصاالت.
 163غواداالخارا2010 ،
األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام .2012
 171غواداالخارا2010 ،
“االستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات” ،الذي أُلغي بعد إدراج أحكامه يف النص
 172غواداالخارا2010 ،
اجع يف بوسان.)2014 ،
اجع للقرار ( 140املر َ
املر َ
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مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014
التتبع العالمي للرحالت الجوية في الطيران المدني

التتبع العالمي للرحالت الجوية في الطيران المدني تقرر إدراجه في
جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2015
إن اختفاء طائرة اخلطوط اجلوية املاليزية  MH370حفز املناقشات
بشأن التتبع العاملي للرحالت اجلوية ،وأبرز احلاجة إىل أن يبادر
كل
االحتاد وغريه من املنظمات ذات الصلة إىل العمل املنسقٌ ،
حبسب جمال اختصاصه.
وحتديد موقع الطائرات وإبالغ هذه املعلومات إىل مراكز مراقبة
احلركة اجلوية عنصر هام لسالمة الطريان .وقد قامت منظمة الطريان
املدين الدويل ) (ICAOبتطوير معايري وممارسات موصى هبا لتم ّكن
األنظمة من القيام بذلك .ووقّع االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة
الطريان املدين الدويل على مذكرة تفاهم يف عام  2012لوضع إطار
عملي لتعزيز التعاون.
وشجعت منظمة الطريان املدين الدويل ،يف اجتماعها اخلاص
بشأن التتبع العاملي للرحالت اجلوية (مونرتيال 13-12 ،مايو ،)2014
االحتاد على توفري توزيعات الطيف الالزمة للسواتل من أجل تلبية
احتياجات الطريان الناشئة .ولكن جدول أعمال املؤمتر العاملي املقبل
لالتصاالت الراديوية لعام  ،(WRC15) 2015ال يتناول مسألة التتبع
العاملي للرحالت اجلوية بشكل مباشر .ومع ذلك ،جتري دراسات
متعلقة بالتتبع العاملي للرحالت اجلوية يف قطاع االتصاالت الراديوية
باالحتاد ).(ITU-R
يف  30أكتوبر  ،2014وافق مؤمتر املندوبني املفوضني على قرار
جديد بعنوان «التتبع العاملي للرحالت اجلوية يف الطريان املدين».

وي ّكلف هذا القرار اجلديد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
 2015بأن يدرج يف جدول أعماله النظر يف مسألة التتبع العاملي
للرحالت اجلوية ،مع مراعاة دراسات قطاع االتصاالت الراديوية.
وسريفع األمني العام هذا القرار إىل عناية املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2015ومنظمة الطريان املدين الدويل .وسيقوم مدير
مكتب االتصاالت الراديوية بإعداد تقرير مكرس هلذه املسألة لكي
ينظر فيه املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام .2015
وقبل املوافقة على هذا القرار ،أكد وزير االتصاالت والوسائط
املتعددة يف ماليزيا ،السيد أمحد شابري شيك يف بيان السياسة
العامة املوجه إىل مؤمتر املندوبني املفوضني ،على أمهية تكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت يف رصد بيانات الرحالت اجلوية وتتبعها
يف الوقت الفعلي وقال إن البحث عن الصناديق السوداء ينبغي أن
يكون “شيئاً من املاضي» .وذ ّكر السيد شيك باحلاالت املأساوية
لطائرة اخلطوط اجلوية املاليزية  MH370اليت اختفت يف طريقها
من كواالملبور إىل بيجني وإسقاط طائرة اخلطوط املاليزية MH17
عرب أوكرانيا ،حيث أسفر كال احلادثني عن خسائر جسيمة يف
األرواح البشرية .وشدد على أمهية توزيع الطيف الالزم لتمكني رصد
بيانات الرحالت اجلوية وتتبعها يف الوقت الفعلي وأشار إىل التزام
االحتاد هبذا الصدد.

Shutterstock
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AFP

عامل صحي يرتدي معدات الوقاية
الشخصية يغادر منزل أحد ضحايا
فيروس إيبوال.

وقف انتشار فيروس إيبوال
متت باإلمجاع املوافقة على قرار جديد
لالحتاد "استعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لكسر سلسلة الطوارئ املتعلقة
بالصحة مثل انتقال فريوس إيبوال" ،أثناء
مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل
لالتصاالت ) (PP-14يف بوسان ،مجهورية
كوريــا ،يف الفتـرة من  20أكـتـوبــر إىل
 7نوفمرب  .2014وطبقاً هلذا القرار ،يقوم
مكتب تنمية االتصاالت بالتنسيق مع
املديرين اآلخرين ،بإعداد مبادئ توجيهية
وأفضل املمارسات بشأن كيف ميكن
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
) (ICTيف تبادل املعلومات يف الوقت
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املناسب بشأن حاالت الطوارئ املتعلقة
بالصحة ،على أن تقوم الدول األعضاء
وأعضاء القطاعات بتشجيع املشاريع
اإلقليمية ودون اإلقليمية واملتعددة األطراف
والثنائية اليت تستعمل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت كأداة لدعم التعامل مع خمتلف
أنواع الكوارث.
وقد تقدم بالقرار وفد سرياليون بعد
جلسة لتبادل األفكار عقدها أمني عام
االحتاد ،الدكتور محدون إ .توريه يف
بوسان يوم  27أكتوبر  .2014وقد تبادل
املندوبون اآلراء حول وباء إيبوال ،من أجل
حتديد سبل االستجابة العاملية اجلماعية.

وقد أكد الدكتور توريه على أن التحدي
امللح يتمثل يف ضمان النفاذ الشامل إىل
ّ
موارد االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املناطق الريفية ،حيث ميكن
استعماهلا يف إنقاذ األرواح.

خدمات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وتطبيقاتها

قام االحتاد بنشر  27مطرافاً ساتلياً لدعم
اجلهود اجلارية وقال الدكتور توريه "خدمات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا
دور هام يف تنسيق اللوجستيات اإلنسانية
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وضمان التوصيل الفوري لألدوية واملوارد
األخرى اليت ميكنها إنقاذ األرواح".
وتظهر اخلربات يف البلدان املختلفة
اجملاالت اليت ميكن دعمها .فعلى سبيل
املثال ،ميكن ملوردي خدمات االتصاالت
تسهيل نشر الرسائل احلرجة .وميكن لالحتاد
قيادة شراكات بني املشغلني وجمتمع اإلنرتنت
وغريهم للعمل مع هيئات التنظيم والوزارات
يف البلدان املتأثرة من أجل تأمني إصدار
سجالت بيانات النداءات ملساعدة الباحثني
واملستجيبني.
وينبغي إزالة العوائق التنظيمية لضمان
سهولة نشر تطبيقات االتصاالت واستعماهلا
يف الظرف الراهن .واإلجراءات الوقائية
مهمة ،وحتتاج البلدان غري املتأثرة إىل أن
تكون مجيع املعارف واألدوات الالزمة حتت
تصرفها لكي تتمكن من إدارة أحداث
ومحالت التوعية الصحية الفعالة.
ومسلطاً الضوء على ما قام به االحتاد
من خطوات إىل اآلن لضمان توفري الدعم
للبلدان املتأثرة ،قال األمني العام "يعمل
فريقي أيضاً مع منظمة الصحة العاملية
) (WHOملواكبة التدابري امللحة األخرى اليت
تشمل التطبيقات الفعالة اليت ميكن للوكاالت
احلكومية ومجهور العامة والعاملني يف جمال
األنشطة اإلنسانية واستعماهلا".
وهذه التطبيقات اجلديدة اليت جيري
تصميمها بالتعاون والتنسيق مع منظمة
الصحة العاملية ترمي إىل تسهيل رسائل
اإلنذار املبكر واإلبالغ عن حاالت
اإلصابة اجلديدة ودعم تنسيق األعمال
اإلنسانية على الصعيد اجملتمعي والقطري
واإلقليمي .وستستعمل حتليالت البيانات

الضخمة للتوصل إىل روابط بني بعض
األحداث وإمكانية انتشار فريوس إيبوال.
والوسائط االجتماعية مثل فيسبوك وتويرت
واملدونات واملنتديات اإللكرتونية  -ميكنها
أن توفر معلومات غزيرة ميكن استعماهلا يف
اإلنذار املبكر.

العمل والتضامن

أوضح سفري سرياليون يف مجهورية كوريا،
السيد أومري ميخائيل غويل "تتضاعف
معدالت اإلصابة شهراً بعد شهر .وقد جتاوز
األثر االجتماعي-االقتصادي لكارثة إيبوال
أسوأ تصوراتنا .فقد زاد التضخم بشكل
مطرد نتيجة االرتفاع اهلائل يف أسعار السلع
الغذائية بشكل مطرد .ولقد دمرت حياة
األسر نتيجةً حلاالت الوفاة املتتالية حملبيهم
واألضرار العامة النامجة عن األزمة".
وقال السفري "من االسرتاتيجيات
األساسية لسرياليون يف مكافحة فريوس
إيبوال النفاذ إىل املعلومات .فهناك رسالة
لزيادة الوعي  -جتنب التالمس البدين -
تنشر على املواطنني عرب خمتلف وسائل
اإلعالم مبا فيها اإلذاعة واهلواتف املتنقلة
والصحف والتلفزيون .بيد أن هناك
عشرات اآلالف من األسر ومئات القرى
اليت ليس لديها وسيلة للنفاذ إىل وسائط
االتصاالت هذه" .وأضاف "ولقد أصبح
دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
جمال مكافحة فريوس إيبوال أبرز من أي
وقت مضى يف التعامل مع اجلانب احلاسم
املتمثل يف النفاذ إىل االتصاالت والتدفق
العام للمعلومات".

وكوت ديفوار ،وهي واحدة من البلدان
اليت هلا حدود مع البلدان اليت تأثرت بشدة
بالوباء ،أنشأت قاعدة بيانات من أجل
النفاذ لعدد  21مليون بطاقة  .SIMويتيح
هذا األمر للهيئة التنظيمية حتليل املعلومات
(من شاكلة حتركات السكان) والرتكيز على
مراسالت الصحة العامة.
وانضمت رواندا إىل اجملتمع العاملي يف
مكافحة فريوس إيبوال القاتل ،ويوجد بالفعل
فريق من املهنيني الصحيني الروانديني يف
اخلطوط األمامية.
وشاركت مجهورية الكونغو الدميقراطية،
اليت انطلق منها مسمى "إيبوال" خبرباهتا
اخلاصة (ال تتعلق بالتفشي احلايل للمرض يف
غرب إفريقيا) وأعلنت أهنا سرتسل فريقها من
األطباء إىل غرب إفريقيا.
ومشلت استجابة حكومة الواليات
املتحدة العديد من اإلدارات والوكاالت
الفيدرالية .وتضمنت جهودها نشر موظفني
طبيني ومتمرسني رئيسيني وإقامة مشفى
للمصابني من العاملني الطبيني ورعاية إنشاء
 17وحدة للتعامل مع فريوس إيبوال يف ليبرييا
يتألف كل منها من  100سرير .وتشرتك
الواليات املتحدة مع السويد إلطالق منصة
"مكافحة فريوس إيبوالٍ :
حتد خطري" ،وهي
منصة لالستقطاب اجلماهريي واحتضان
األفكار املبتكرة لتحسني توفري الرعاية ووقف
انتشار املرض.
وتقوم نيجرييا ،وهي من البلدان األوىل
اليت جنحت يف وقف املرض ،بإرسال عاملني
صحيني لدعم البلدان اليت ضرهبا وباء إيبوال.
وقد أعلن عن خلو نيجرييا من اإليبوال يوم
 20أكتوبر .2014
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لوبيإ سوريف راشتنا فقو

وقالت وزيرة احلكومة الفيدرالية النيجريية
لتكنولوجيا االتصاالت ،السيدة أوموبوال
جونسون "على الرغم من التحية اليت تلقتها
نيجرييا كقصة جناح باهرة خالل كلمات
ممثل منظمة الصحة العاملية ،فقد انتصرنا
يف معركة ومل نكسب احلرب بعد .وستنتهي
احلرب عندما يتم اإلعالن عن خلو غرب
إفريقيا من اإليبوال .وجيب اإلعالن عن
خلو غرب إفريقيا من اإليبوال ،بيد أن هذا
األمر وبشكل قاطع ليس مشكلة لغرب
إفريقيا وحدها .لقد أصبح األمر قضية
عاملية مع ظهور حاالت إصابة يف الواليات
املتحدة وإسبانيا" .ويف بيان السياسة العامة
الذي ألقته على املؤمتر من قبل ،شرحت
السيدة جونسون دور تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف مساعدة نيجرييا على
احتواء املرض ،من خالل إذكاء الوعي وتتبع
االتصاالت .ويوجد  70مليون شخص
نيجريي موصولني باإلنرتنت" وأضافت "لقد
كان لدينا تطبيق هاتفي ساعد يف تقليل زمن
اإلبالغ عن حاالت اإلصابة بنسبة يف 75
املائة .وكانت نتائج االختبارات يتم مسحها
عرب أجهزة احلاسوب اللوحية وحتميلها على
قواعد بيانات الطوارئ ،فيما تتلقى األفرقة
امليدانية اإلنذارات عن طريق رسائل عرب
هواتفهم تفيدهم بالنتائج".
ونادت كوبا بتوفري املوارد البشرية
واملادية واملالية الالزمة ملكافحة إيبوال
واألمراض األخرى .ويعمل حالياً يف إفريقيا
أكثر من  1 000من العاملني الصحيني
من كوبا ويساعدون يف اجلهود املشرتكة
ملكافحة الفريوس.
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ودأبت رابطة النظام العاملي لالتصاالت
املتنقلة ) ،(GSMAأحد أعضاء قطاعات
االحتاد ،على العمل مع املنظمات التقنية
واإلنسانية لدعم شركات التشغيل بالبلدان
املتأثرة من أجل إطالق ورعاية خدمات
الرسائل احلامسة وتتبع البيانات والعاملني
الصحيني .وقد طلبت  GSMAمساعدة
االحتاد يف املضي قدماً يف هذه اجملاالت.
وأنشأت مجعية اإلنرتنت )(ISOC
فريق االستجابة التقين لفريوس إيبوال من
أجل املساعدة يف مكافحة تفشي املرض
باستعمال اإلنرتنت وتكنولوجيا االتصاالت
األخرى .ومشلت اخلطوة األوىل ،التحديد
السريع لعدد قليل من املشروعات القائمة
على التكنولوجيا واليت ميكن تنفيذها يف
البلدان املتأثرة.
وسيساهم االحتاد الروسي مببلغ 2,5
مليون دوالر أمريكي لعامي  2014و2015
للتنسيق بني خدمات الرعاية الصحية
واخلدمات الطبية الدولية للمساعدة يف وقف
انتشار التهديد الذي ميثله فريوس إيبوال.
كما يقدم االحتاد الروسي املساعدة التقنية
املباشرة والدعم للبلدان املتأثرة  -مبا يوازي
 4ماليني دوالر أمريكي  -ملساعدهتا يف
إنشاء أنظمة للصحة العامة.
واقرتحت غيانا إطالق محلة تربع عامة
"حيث ميكن استنفاذ سخاء شعوب العامل
باستخدام اإلنرتنت ،حبيث يتسىن تقدمي
تربعات زهيدة للمسامهة يف جهود االحتاد
يف جمال شراء معدات ميكن استعماهلا يف
نشر املعلومات واإلبالغ عنها فيما يتعلق
بتتبع الفريوس".

وأكدت اململكة العربية السعودية
على الدور احلاسم لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف مكافحة األمراض
مستشهدةً بتجربتها يف التعامل مع فريوس
كورونا .ومراسالت الصحة العامة املستمثلة
باالتصاالت املتنقلة وتدابري التأهب يف
البلدان اليت مل تتأثر (بعد) من العوامل ذات
األمهية اخلاصة يف منع تفشي املرض.

دعم شامل

استجابةً للحل اجلديد لالحتاد ،أعلن
الوفد الياباين يف املؤمتر  PP-14أنه سيساهم
مببلغ  180 000فرنك سويسري لدعم محلة
االحتاد من أجل تطوير تطبيقات متنقلة ملنع
انتشار فريوس إيبوال.
وأعلنت جنوب إفريقيا يف املؤمتر PP-14
أهنا نشرت خمتربات متنقلة ومساعدات تقنية
لبلدان غرب إفريقيا املتأثرة بوباء إيبوال.
يقوم االحتاد الدويل لالتصاالت
ورابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
ومجعية اإلنرتنت بتوحيد جهودهم ملكافحة
اإليبوال .وستعمل املنظمات الثالث على
مجع األوساط العاملية املعنية باالتصاالت
واإلنرتنت ،لالستفادة من انتشارها الواسع
وقدرهتا وما لديها من أعضاء لزيادة فعالية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ال سيما
االتصاالت املتنقلة واإلنرتنت ،لتحقيق
مستوى أفضل من االستعداد واإلنذار املبكر
واالستجابة.
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صتالاو تامولعملا ايجولونكتو تالاصتالا ةطساوب بابشلا نيكمت

AFP

تمكين الشباب بواسطة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
سن اخلامسة
يش ّكل الشباب دون ّ
والعشرين  42,5يف املائة حالياً من عدد
سكان العامل وهم أكثر السكان نشاطاً
من حيث استعمال اإلنرتنت .ويهدف قرار
جديد صادر عن االحتاد بشأن «متكني
الشباب من خالل االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت» إىل تعزيز مهارات
وتطورهم املهين يف هذا اجملال.
الشباب ّ
ويشجع أيضاً إدارات الدول األعضاء على
ّ
دمج املهنيني الشباب يف تشكيالت وفودها.

واقرتحت بولندا هذا القرار يف األساس بتأييد
من كوستاريكا.
ومبوجب القرار اجلديد ،سيواصل االحتاد
العمل على أساس التزامه بتوعية الشباب،
من خالل االتصاالت وبناء القدرات
والبحث ،من منظور الشمول الرقمي.
وسيشجع على االبتكار وريادة األعمال
ّ
وتطوير املهارات ،من أجل إعداد الشباب
تامة يف االقتصاد الرقمي
للمشاركة بصورة ّ
ومجيع جوانب اجملتمع .وإضافةً إىل ذلك،

يشجع االحتاد الشراكات مع
ينبغي أن ّ
اهليئات األكادميية من أجل تنمية قدرات
الشباب.
وستُعطى أولوية عالية إلدماج املهنيني
من الشباب ضمن املوارد البشرية لالحتاد
وعملياته .وسيتواصل العمل اجلاري
يف االحتاد ،خاصة يف مكتب تنمية
االتصاالت ) ،(BDTللمساعدة يف متكني
الشباب من خالل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بتعزيز السياسات اليت حتسن
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الظروف االجتماعية واالقتصادية للشباب.
ويف هذا السياق ،سلّط بعض البلدان
الضوء على أمهية القرار ( 76ديب)2014 ،
الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
واملتعلق بتعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بني الشباب من اجلنسني من
أجل متكينهم اجتماعياً واقتصادياً.
ويُدعى االحتاد يف القرار اجلديد إىل إدماج
منظور الشباب يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية
واخلطة املالية للفرتة  2019-2016إضافةً
إىل اخلطط التشغيلية للمكاتب واألمانة
العامة .وسيقوم االحتاد بدراسة وحتليل آثار
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
على الشباب .وهناك دعوة أيضاً لإلبقاء
على مسابقة “املبتكرون الشباب” اليت
تـُنَظَّم سنوياً يف إطار تليكوم العاملي لالحتاد.
وستُ َحدَّد اجملموعات العمرية للشباب على
أساس كل حالة على حدة حسب طبيعة
أنشطة االحتاد.
ويُ َكلَّف اجمللس مبواصلة املبادرات اليت
نفذت على مدى السنوات األربع املاضية
واإلسراع بتمكني الشباب يف االحتاد
ككل ،وذلك يف حدود املوارد احلالية اليت
تتيحها امليزانية .وينبغي أن ينظر يف إشراك
الشباب يف االحتفاالت بالذكرى السنوية
اخلمسني بعد املائة لالحتاد ويف اليوم العاملي
لالتصاالت وجمتمع املعلومات ،وأن ينظر
أيضاً يف إطالق جائزة تقدير خاصة للشباب
مهمة يف جمال
الذي يق ّدمون مسامهات ّ
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
العام لالحتاد األمني
وسيحيط األمني ّ
العام لألمم املتحدة علماً هبذا القرار
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يف حماولة لزيادة التنسيق والتعاون يف جمال
السياسات والربامج واملشاريع اإلمنائية اليت
تربط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بتشجيع ومتكني الشباب.

الشراكة بين االتحاد ومدينة
بوسان لتعزيز أنشطة الشباب

قبل املوافقة على القرار املتعلق بالشباب،
وقّع االحتاد ومدينة بوسان مذ ّكرة تفاهم
) (MoUيف  27أكتوبر  2014تعرتف
بدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف التصدي بفعالية لشواغل الشباب
يف العامل .ويف الوقت الراهن ،يبلغ عدد
الشباب العاطلني عن العمل  75مليوناً
(ترتاوح أعمارهم بني  15و 24عاماً).
وتسلّط مذكرة التفاهم الضوء على ثالثة
جماالت تعاون خمتلفة ،وهي:
_ _تعزيز مشاركة الشباب يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وتشجيعهم
على دراسة املواضيع التقنية للسماح هلم
بالعمل يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
_ _اكتشاف طرائق لتوصيل غري املوصولني،
املهمشة بشكل
وضمان نفاذ اجملموعات ّ
غري مقيّد إىل أدوات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتطبيقاته.
_ _تشجيع البحوث يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت الناشئة ،وخاصة
إنرتنت األشياء ،لضمان مشاركة الشباب
يف مساعدة الصناعة على االبتكار من
أجل مستقبل القطاع.

ومبوجب مذ ّكرة التفاهم ،تشمل األنشطة
الرامية إىل تيسري هذا التعاون برامج التوعية
التعليمية وبناء القدرات وتقاسم املعارف
وإيصال وجهات نظر الشباب إىل منتديات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الدولية
مبا يف ذلك تيسري مشاركتهم يف األنشطة
املتعلقة بإنرتنت األشياء اليت ينظمها االحتاد.
وقال الدكتور محدون إ .توريه “إن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤدي دوراً
متكامالً يف معاجلة املشاكل اليت يواجهها
الشباب اليوم ولديها القدرة على إرساء عامل
أكثر استقراراً وازدهاراً ألطفالنا .وبصفيت
أباً وأمني عام االحتاد ،أشعر باحلماس
خبصوص املستقبل الذي نلتزم بتحقيقه هنا
يف بوسان”.
وقال حمافظ مدينة بوسان بيونغ-سو
سيو“ ،إن هذا االلتزام سيضمن أن يكون
ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد أثر إجيايب
ودائم على مدينة بوسان ،ومن مث على
شباب مجهورية كوريا”.
وتستند مذكرة التفاهم أيضاً إىل دعم
مدينة بوسان الكربى لربنامج القادة الشباب
املعنيني بسياسات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام
 .2014فبفضل الرعاية اليت ق ّدمتها املدينة
مت ّكن الشباب من املشاركة يف املؤمتر من
خالل وفودهم الوطنية ،يف إطار مساعدة
االحتاد على متكني اجليل اجلديد من واضعي
سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ودعمهم ،ورأى األمني العام يف هذا السياق
«أهنم سيصنعون السياسات الوطنية والدولية
على مدى سنوات مقبلة».
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ناسوب يف ًامعد ىقلي ةيكذلا ايقيرفإ نالعإ

يدعو قرار جديد االحتاد الدويل
لالتصاالت إىل تقدمي املساعدة يف تنفيذ
إعالن إفريقيا الذكية .وكان زعماء الدول
اإلفريقية يف قمة توصيل إفريقيا اليت
عُ ِق َدت يف كيغايل يف رواندا يف أكتوبر
 2007قد وضعوا أهداف التوصيلة
للمنطقة اإلفريقية.
ومتابعةً لقمة توصيل إفريقيا،
استضاف رئيس رواندا بول كاغامي
قمة حتويل إفريقيا يف أكتوبر 2013
ّ
اليت اعتمدت إعالن إفريقيا الذكية
الذي يسلّط الضوء على ضرورة إحالل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف صميم التنمية االجتماعية واالقتصادية
قمة حتويل إفريقيا
الوطنية .وأنشأت ّ
حتالف إفريقيا الذكية متعدد أصحاب

املصلحة ليكون إطاراً للتنفيذ وجملس
يتكون من رؤساء رواندا
إدارة ،وهو ّ
(الرئيس) والسنغال وأوغندا وبوركينا فاصو
وكينيا وغابون وجنوب السودان ومايل
فضالً عن االحتاد اإلفريقي واالحتاد الدويل
لالتصاالت .وسيشرف هذا اجمللس على
تنفيذ اإلعالن .كما ِ
أنش َئ صندوق املنح
الدراسية إلفريقيا الذكية ملعاجلة الفجوة
القائمة يف اخلربات املتعلقة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من خالل مراكز
التميز اإلفريقية.
ومبوجب أحكام هذا القرار اجلديد
بشأن تنفيذ “إعالن إفريقيا الذكية»،
سيق ّدم مدير مكتب تنمية االتصاالت،
مكتب االتصاالت
مديري َ
بالتعاون مع َ
الراديوية وتقييس االتصاالت ،اخلربة

AFP

إعالن إفريقيا الذكية يلقى دعماً في بوسان
التقنية الالزمة إلجراء دراسات اجلدوى
وإدارة املشاريع وتقدمي الدعم لتنفيذ
إعالن إفريقيا الذكية.
العام بالعمل
وسيُ َكلَّف األمني ّ
إلشراك خمتلف وكاالت األمم املتحدة
يف دعم شىت عناصر برامج إفريقيا الذكية،
يف اجملاالت اليت تندرج ضمن نطاق
اختصاصها وواليتها .وسيعمل أيضاً على
تنفيذ تدابري ترمي إىل تعبئة الدعم املايل
والعيين من احلكومات والقطاع اخلاص
وشركاء آخرين.
وتُدعى الدول األعضاء إىل التعاون
مع البلدان اإلفريقية لدعم املشاريع
والربامج اإلقليمية ودون اإلقليمية ومتعددة
األطراف والثنائية من أجل تنفيذ إعالن
إفريقيا الذكية.
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برنامج التوصيل في 2020
النمو والشمول واالستدامة واالبتكار والشراكة
اعتمد اجملتمع الدويل باإلمجاع برناجماً
عاملياً لتشكيل مستقبل قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ) (ICTيف املؤمتر
التاسع عشر للمندوبني املفوضني لالحتاد
) .(PP-14وهذا الربنامج متجسد يف قرار
صادر عن املؤمتر بعنوان "برنامج التوصيل يف
 2020من أجل التنمية العاملية لالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" وهو
حيدد الرؤية والغايات واملقاصد املشرتكة
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اليت التزمت الدول األعضاء بتحقيقها
حبلول  2020بالتعاون مع مجيع أصحاب
املصلحة عرب النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وسيساهم االحتاد
يف برنامج التوصيل يف  2020من خالل
خطته االسرتاتيجية للفرتة  2019-2016اليت
اعتُمدت كذلك يف هذا املؤمتر.
وسلطت بارك غون-هيو رئيسة مجهورية
كوريا الضوء على برنامج التوصيل يف 2020

يف كلمتها االفتتاحية اليت وجهتها إىل املندوبني
اجملتمعني البالغ عددهم حوايل  3 000مندوب
حيث قالت" :إنين أؤيد تأييداً تاماً الغايات
األربع لربنامج التوصيل يف  2020لالحتاد:
النمو والشمول واالستدامة واالبتكار".
ويف إطار برنامج "التوصيل يف ،"2020
أقرت الدول األعضاء يف االحتاد رؤية
عاملية مشرتكة تتوخى مجتمع معلومات
املوصل حيث تتيح االتصاالت
مي ّكنه العامل ّ
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برنامج التوصيل في

وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
تحقيق وتسريع النمو والتنمية االجتماعيني
واالقتصاديني المستدامني بيئياً لكل فرد".
وكما أشار محدون إ .توريه األمني العام
لالحتاد فإن "برنامج التوصيل يف  2020يضمن
لنا أن نتمكن من توحيد جهودنا لتسخري
قدرة هذه التكنولوجيات حبيث يتسىن لكل
فرد يف العامل االستفادة من النفاذ".

الغايات والمقاصد العالمية
فيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

ومتثل الغايات االسرتاتيجية األربع رفيعة
املستوى اليت يقوم عليها الربنامج (النمو
والشمول واالستدامة واالبتكار والشراكة) املبينة
أدناه – واملقاصد املرتبطة هبا (انظر اإلطار) -
دعوة موجهة إىل مجيع أصحاب املصلحة مبا
يف ذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدين واهليئات
األكادميية ،للعمل معاً يف سبيل حتقيقها .وترد
هذه الغايات واملقاصد بالتفصيل يف امللحق
بالقرار الصادر بعنوان "برنامج التوصيل يف
 2020من أجل التنمية العاملية لالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت".
وتستند الغايات الواردة يف برنامج
التوصيل يف  2020أساساً إىل االلتزامات
السابقة لألمم املتحدة بتحقيق التنمية
املعرف يف األهداف
املستدامة على النحو ّ
اإلمنائية لأللفية ) ،(MDGوالقمة العاملية جملتمع
املعلومات ) (WSISوأعمال جلنة النطاق
العريض املعنية بالتنمية الرقمية التابعة لألمم
املتحدة واملناقشات اجلارية حول برنامج
التنمية ملا بعد .2015

ويف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام ،2014
شددت بيانات السياسة العامة اليت أدىل
هبا ممثلو أكثر من مائة بلد على االلتزامات
الوطنية .وناقشت جمموعة من اجتماعات املائدة
املستديرة مشلت خرباء ،الفرص والتحديات
املرتبطة بتحقيق هذه الغايات واملقاصد فضالً
عن تقييم التقدم احملرز هبذا الشأن.
الغاية األوىل" :النمو  -إتاحة وتعزيز
النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وزيادة استخدامها" ،تتوخى
جلب عدد إضايف من املستعملني على
اخلط يبلغ  1,5مليار مستعمل حبلول ،2020
مع تركيز خاص على حتسني البنية التحتية
لالتصاالت وزيادة النفاذ إىل تكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت واستعماهلا والقدرة
على حتمل تكاليفها.
الغاية الثانية" :الشمول  -سد الفجوة
الرقمية وتوفري النطاق العريض للجميع" ،ترمي
إىل تقليص الفجوات القائمة من حيث النفاذ
واالستعمال والقدرة على حتمل التكاليف مع
زيادة تغطية النطاق العريض ،وحتقيق املساواة
بني اجلنسني على اخلط وإمكانية النفاذ إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وسيعمل االحتاد ودوله األعضاء من
أجل احلد بأقصى ما ميكن من التأثري
السلبي احملتمل لتكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت ،مثل هتديدات األمن السيرباين
(مبا يف ذلك الضرر الذي تتعرض له أكثر
الشرائح ضعفاً يف اجملتمع ،خاصةً األطفال)،
واآلثار الضارة بالبيئة (مثل املخلفات
اإللكرتونية) ،وذلك يف إطار الغاية الثالثة
بشأن "االستدامة  -التصدي للتحديات
النامجة عن بيئة االتصاالت/تكنولوجيا

2020

املعلومات واالتصاالت" .واعرتف املؤمتر
اعرتافاً واسعاً بأن وضع االسرتاتيجيات
الوطنية ذات الصلة وتنفيذ األطر القانونية
الالزمة مها نقطة االنطالق األساسية
للتصدي للمخاطر السيربانية.
وإدراكاً للحاجة إىل تكييف األنظمة
واملمارسات باستمرار ،ترمي الغاية الرابعة
بشأن "االبتكار والشراكة  -االضطالع
بدور ريادي يف بيئة االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املتغرية وحتسينها
والتكيف معها" إىل ضمان أن تصبح أوجه
التقدم يف التكنولوجيات اجلديدة والشراكات
االسرتاتيجية من احملركات الرئيسية لربنامج
التنمية ملا بعد .2015
ويُنظر إىل تقاسم اخلربات وأفضل
املمارسات ال سيما فيما يتعلق بالسياسات
التمكينية واألطر التنظيمية كوسيلة رئيسية
للمضي قدماً من أجل اغتنام الفرص اليت
يتيحها العصر الرقمي بطريقة منسقة.

األحكام التي ينص عليها القرار

سيقوم األمني العام مبوجب أحكام
القرار اجلديد برصد التقدم احملرز حنو حتقيق
برنامج التوصيل يف  ،2020على أن يستفيد،
فيما يستفيد ،من البيانات املستمدة من
قاعدة بيانات االحتاد ملؤشرات االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والشراكة
املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ألغراض التنمية .وسيقوم بنشر
املعلومات واملعارف وأفضل املمارسات بشأن
املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية لإلسهام
يف برنامج التوصيل يف  .2020وهو مكلف
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أيضاً مبواصلة تسهيل تنفيذ خطوط العمل
املنبثقة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات
املندرجة يف إطار مسؤولية االحتاد واملرتبطة
بربنامج التوصيل يف .2020
وبغية تعزيز التعاون يف تنفيذ برنامج
التوصيل يف  ،2020سريفع هذا القرار إىل
علم مجيع األطراف املهتمة ،مبا يف ذلك،
وبوجه خاص اجلمعية العامة لألمم املتحدة
) (UNGAوبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
) (UNDPواجمللس االقتصادي واالجتماعي
لألمم املتحدة ).(ECOSOC
وسيقوم مديرو املكاتب بتقدمي تقرير
عن التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف ونتائج
أعمال كل قطاع على النحو املبني يف اخلطة
االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة 2019-2016
للمسامهة يف برنامج التوصيل يف .2020
وسيتوىل مدير مكتب تنمية االتصاالت
بوجه خاص ،تنسيق مجع وتوفري ونشر
املؤشرات والبيانات اإلحصائية اليت تتيح
قياس التقدم احملرز حنو حتقيق املقاصد
العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز
فيها ضمن التقرير السنوي بشأن قياس
جمتمع املعلومات.
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وسيقوم اجمللس باستعراض التقارير
املرحلية السنوية املوحدة املقدمة من األمني
العام بشأن إجناز برنامج التوصيل يف .2020
تُدعى الدول األعضاء إىل املشاركة
بفعالية يف تنفيذ برنامج التوصيل يف ،2020
واملسامهة يف املبادرات الوطنية واإلقليمية
والدولية .وإضافة إىل ذلك ،ستقوم الدول
األعضاء مبا يلي:
_ _دعوة مجيع أصحاب املصلحة اآلخرين
إىل املسامهة والعمل معاً يف سبيل حتقيق
برنامج التوصيل يف 2020؛
_ _توفري البيانات واإلحصاءات ،حسب
االقتضاء ،لرصد التقدم احملرز يف حتقيق
برنامج التوصيل يف 2020؛
_ _رفع تقرير عن التقدم احملرز على الصعيد
الوطين يف حتقيق برنامج التوصيل يف
 ،2020واملسامهة يف قاعدة البيانات اليت
ستجمع وتنشر املعلومات حول املبادرات
الوطنية واإلقليمية اليت تساهم يف برنامج
التوصيل يف 2020؛
_ _املشاركة بفعالية يف املناقشات حول برنامج
التنمية ملا بعد  2015وفقاً للعملية اليت
وضعتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛
_ _ضمان أن تكون تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت عنصراً مركزياً يف برنامج

التنمية ملا بعد  ،2015من خالل االعرتاف
هبا كأداة بالغة األمهية لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة الشاملة اليت يتضمنها
الربنامج؛
_ _املسامهة يف أعمال االحتاد على النحو
املبني يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة
 2019-2016مبا يسهم يف حتقيق برنامج
التوصيل يف .2020
ويُدعى أعضاء القطاعات واملنتسبون
واهليئات األكادميية إىل االضطالع بدور
فعال يف تنفيذ برنامج التوصيل يف .2020
ّ
ويُدعى مجيع أصحاب املصلحة إىل املسامهة
مببادراهتم وخرباهتم ومؤهالهتم وخربهتم التقنية
يف التنفيذ الناجح هلذا الربنامج.
واختتم الدكتور توريه قائالً" :إن االحتاد،
مع اعتماد خطته االسرتاتيجية وميزانيته
للفرتة  2019-2016يف املؤمتر ،على استعداد
للقيام بدوره يف املسامهة يف برنامج التوصيل
يف  .2020وتنفيذ برنامج التوصيل يف 2020
سيزداد زمخاً اآلن يف العامل أمجع ،مع إرساء
األسس العملية للتعبئة الكاملة لقطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على
الصعيد العاملي ،والرتكيز على تنفيذ املقاصد
احملددة والقابلة للقياس حنو أفق ".2020
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التوصيل في  :2020الغايات والمقاصد
الغاية

1

الغاية

2

الغاية

3

الغاية

4

"النمو  -إتاحة وتعزيز النفاذ إلى االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وزيادة استخدامها"
المقصد  1.1يف مجيع أحناء العامل ،ينبغي توفر نفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة يف  55املائة من األسر حبلول .2020
المقصد  2.1يف مجيع أحناء العامل ،ينبغي لنسبة مستعملي اإلنرتنت من األفراد أن تصل إىل  60يف املائة حبلول .2020
المقصد  3.1يف مجيع أحناء العامل ،ينبغي أن تنخفض أسعار االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة  40يف املائة
حبلول .2020
"الشمول  -سد الفجوة الرقمية وتوفير النطاق العريض للجميع"
المقصد  A.1.2يف العامل النامي ،ينبغي توفري نفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة  50يف املائة من األسر حبلول .2020
المقصد  B.1.2يف أقل البلدان منواً ) ،(LDCينبغي توفري نفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة  15يف املائة من األسر حبلول .2020
المقصد  A.2.2يف العامل النامي ،ينبغي لنسبة مستعملي اإلنرتنت أن تصل إىل  50يف املائة حبلول .2020
المقصد  B.2.2يف أقل البلدان منواً ) ،(LDCينبغي لنسبة مستعملي اإلنرتنت أن تصل إىل  20يف املائة حبلول .2020
المقصد  A.3.2ينبغي خفض الفجوة املتعلقة بالقدرة على حتمل األسعار بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية بنسبة  40يف املائة حبلول
 .2020وهبذا الصدد تشمل البلدان النامية أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
المقصد  B.3.2ينبغي أال تزيد تكاليف خدمات النطاق العريض عن  5يف املائة من متوسط الدخل الشهري يف البلدان النامية
حبلول .2020
المقصد  4.2يف مجيع أحناء العامل ،ينبغي أن تغطي خدمات النطاق العريض نسبة  90يف املائة من سكان املناطق الريفية حبلول .2020
المقصد  A.5.2ينبغي حتقيق املساواة بني اجلنسني ضمن مستعملي اإلنرتنت حبلول .2020
المقصد  B.5.2ينبغي إرساء بيئة متكينية لضمان إمكانية نفاذ ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع
البلدان حبلول .2020
"االستدامة  -التصدي للتحديات الناجمة عن تنمية االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"
المقصد  1.3ينبغي حتسني التأهب فيما يتعلق باألمن السيرباين بنسبة  40يف املائة حبلول .2020
المقصد  2.3ينبغي خفض كمية خملفات املعدات اإللكرتونية الزائدة عن احلاجة بنسبة  50يف املائة حبلول .2020
المقصد  3.3ينبغي خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة عن قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة
 30يف املائة لكل جهاز حبلول .2020
"االبتكار والشراكة  -االضطالع بدور ريادي في بيئة االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتغيرة وتحسينها
والتكيف معها"
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رئيس رواندا يتوخى مستقبالً مستداماً وشامالً وآمنا

رئيس رواندا يتوخى مستقبالً
ً
وشامال وآمناً
مستداماً
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قال بول كاغامي ،رئيس رواندا ،موجهاً كلمته إىل االجتماع
التاسع عشر ملؤمتر املندوبني املفوضني يف االحتاد الدويل لالتصاالت
يف بوسان ،مجهورية كوريا ،يف  28أكتوبر  ،2014إن العامل قد شهد
فرصاً هائلة لعامل موصل وبال حدود .وقال “إن طموحنا اجلماعي
هو مواصلة توسيع نطاق هذه الفرص جلميع شعوب العامل».
وأضاف أنه يرى نتائج انتخاب اإلدارة العليا لالحتاد كتأييد مدوي
لعمل قيادته ،ووجه الشكر إىل الدكتور محدون توريه وفريقه لدفعهم
حدود تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والدعوة بال هوادة إىل
النفاذ حىت يف املناطق النائية.
وأضاف أن “عملهم الضخم أسهم يف بناء قدرة إفريقيا على
التقدم حنو املستقبل» .وأشار إىل أنه يرى أن ما حتقق يرجع إىل حد
كبري إىل رؤية الدكتور توريه وقدرته على تعبئة استثمارات القطاع
اخلاص يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل النامي.
وعلى سبيل املثال ،عند التخطيط لقمة توصيل إفريقيا اليت عقدت
يف عام  ،2007مت التعهد بتوفري  55مليار دوالر أمريكي .ولكن يف
النهاية ،مت استثمار أكثر من  70مليار دوالر أمريكي بالفعل.
وأشار الرئيس كاغامي إىل أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف إفريقيا أدت إىل حتسني التواصل بني احلكومات ومواطنيها ،مما
يسر الوصول إىل القادة وتعزيز املساءلة .وخارج إفريقيا ،دعمت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االنفتاح بني الشعوب ،مما مهد
الطريق لبناء ثقة حقيقية وحتقيق تفاهم أكرب.
وقال إن رواندا تشرفت باستضافة قمة توصيل إفريقيا )(2007
وقمة حتويل إفريقيا ) ،(2013وأن أحدث نتائج القمتني هو إعالن

إفريقيا الذكية الذي يشكل مستقبل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف القارة .وترتكز اسرتاتيجية إعالن إفريقيا الذكية على
مستقبل تتصل فيه شعوب العامل فيما بينها ومع بيئتها ،ويتحقق
ذلك من خالل التكنولوجيات الناشئة مثل إنرتنت األشياء والبيانات
الضخمة واحلوسبة السحابية .ويف هذا املستقبل ،سوف تستمر
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مساعدة اإلنسانية على التقدم
يف جمايل التعليم والرعاية الصحية ،وضمان األمن الكامل ،وحفز
النمو االقتصادي من خالل قفزات يف االدماج املايل ،واالبتكار،
وخلق فرص عمل للشباب ،فضالً عن متكني للمرأة.
وقال الرئيس كاغامي إن «هذا هو املستقبل الذي نلتزم به وندين
به لألجيال القادمة :مستقبل مستدام وشامل وآمن”.
مث وجه بعد ذلك رسالة مفتوحة من جلنة النطاق العريض املعنية
بالتنمية الرقمية للمندوبني يف املؤمتر.
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المساواة بين الجنسين وتعميمها
الفائزون بجوائز المساواة بين الجنسين وتعميمها من خالل التكنولوجيا) (GEM-TECHلعام 2014
حصل سبعة فائزين على جوائز
املساواة بني اجلنسني وتعميمها من خالل
التكنولوجيا ) (GEM-TECHهنا يف بوسان
يوم  28أكتوبر  2014يف جلسة عامة ملؤمتر
املندوبني املفوضني لالحتاد .وأطلق االحتاد
الدويل لالتصاالت وهيئة األمم املتحدة للمرأة
هذه اجلائزة السنوية العاملية اجلديدة املعنية
بالتكنولوجيا يف يونيو  2014لتكرمي األفراد
أو املنظمات ممن يبدون التزاماً بالنهوض
باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من خالل

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ).(ICT
وورد أكثر من  360ترشيحاً من أكثر من
بلداً من خمتلف أحناء العامل .وكانت اجلوائز
متاحة للشخصيات البارزة من النساء والرجال
وكذلك للمنظمات اليت تعمل يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملساواة
بني اجلنسني .ومن بني ما جمموعه  37مرشحاً
هنائياً ،اختري الفائزون التاليون:
يف الفئة ( 1تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،واحملتوى ،وقدرات
70

اإلنتاج ،واملهارات الالزمة لتمكني املرأة
اجتماعياً وسياسياً وعالقة متكني املرأة بالتنمية
املستدامة) ،الفائز هي منظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)  -املرأة
يف التاريخ اإلفريقي :أداة التعلم اإللكرتوين.
ووصف املتحدث باسم اليونسكو ،لدى
قبول اجلائزة ،أداة التعلم اإللكرتوين باعتبارها
منصة متعددة الوسائط تشيد بالنساء الاليت
قمن بتحديد شكل إفريقيا ،من خالل
رواية قصص عن مقاومة االستبداد والنضال
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من أجل حقوق اإلنسان والكرامة لتمكني
الفتيات والنساء.
والفائز يف الفئة ( 2تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،واحملتوى ،وقدرات
اإلنتاج ،واملهارات الالزمة لتمكني املرأة
اقتصادياً واحلد من فقرها) هي شركة iMerit
 ،Technology Servicesاهلند .وأوضحت ممثلة
شركة  iMeritلدى قبول اجلائزة أن دور الشركة
هو توفري خدمات قائمة على الويب قابلة
للتوسع للعمالء من األعمال التجارية على
الصعيد العاملي مع توفري بيئة عمل رقمية حمفزة
ودورات تدريبية ملوظفيها من الشباب من أجل
توفري خدمات حيوية عالية اجلودة .وقالت
«إن األقليات والفئات املهمشة من الشابات
والشباب ،البالغ عددهم  30 000شاب وشابة
الذين اكتسبوا املهارة يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات ومت
إدماجهم يف الوظائف املتعلقة باإلنرتنت
وتكنولوجيا املعلومات ،يكسبون اآلن ثالث
إىل سبع مرات الدخل الذي كانت تكسبه
أسرهم يف السابق» ،وأضافت قائلةً إن النساء
يؤمن إمياناً راسخاً باحللول
يف شركة ّ iMerit
القائمة على السوق وال يرغنب يف أن يكن
مستفيدات على املدى الطويل من األمم
املتحدة أو من الشركات الكبرية .وتتمثل
فكرهتن بشأن تعميم املساواة بني اجلنسني يف
أن تكون النساء من محلة األسهم يف شركات
مثل  iMeritحبيث يتسىن هلن املشاركة يف
اقتصاد اإلنرتنت العاملي.
يف الفئة ( 3دعم املرأة يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت  -اجتذاب املرأة،
واحلفاظ عليها ،ودعمها ضمن قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتسلمها
ملناصب اختاذ القرارات يف القطاعني العام
واخلاص) ،الفائز هو معهد  ،BCSاملعهد
املعتمد لتكنولوجيا املعلومات ،اململكة
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املتحدة .وشددت ممثلة معهد  ،BCSلدى
قبول اجلائزة ،على دور املتطوعني يف اململكة
املتحدة الجتذاب النساء إىل العمل يف
تكنولوجيا املعلومات واحلفاظ عليهن ضمن
هذا اجملال .ودعت إىل االعرتاف باإليرادات
اإلضافية للشركات واالبتكارات اإلضافية
للمؤسسات األكادميية املتأتية من تعظيم
إمكانات املرأة يف جمال صناعات التكنولوجيا
ومهن التكنولوجيا.
بالنسبة إىل الفئة ( 4متكني الفتيات من
أن يصبحن مبدعات يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت  -املبادرات الرامية إىل
تزويد الفتيات بالفرص الالزمة ال ليصبحن
مستخدمات نشطات لتكنولوجيا املعلومات
ليكن
واالتصاالت وحمتواها فحسب بل و َّ
مبدعات يف هذا اجملال) ،الفائز هو مركز
حبوث العمل النسوي ) ،(CIPAFاجلمهورية
الدومينيكية .نقلت املتحدثة رسالة السيدة
بينيدا لدى تسلمها اجلائزة بالنيابة عن ماغايل
مؤسسة ومديرة مركز  CIPAFوواحدة
بينيداِّ ،
من رواد تشجيع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت كجزء من الربنامج السياسي
للحركة النسوية للجمهورية الدومينيكية وأمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،حيث قالت:
«إنين أود أن أشكركم على تقدير ومبادرة
االحتاد بشأن إنشاء هذه اجلائزة ،وأتسلم
هذه اجلائزة بفرح باسم الفتيات والنساء من
اجلمهورية الدومينيكية ومن أمريكا الالتينية
الاليت حيلمن بعامل خيلو من العنف وتسوده
العدالة االجتماعية حيث املساواة بني اجلنسني
حقيقة واقعة».
والفائز يف الفئة ( 5سد فجوة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت القائمة بني اجلنسني
 ضمان نفاذ النساء إىل تكنولوجيااملعلومات واالتصاالت ،مثل التدريب
على املهارات الرقمية وضمان نفاذ النساء

املفيد وذي التكلفة املعقولة إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت) هي مؤسسة
“،”Telecentre.org Telecentre Women
الفلبني .أشار ممثل مؤسسة Telecentre.
 orgإىل اإلجناز اجلماعي الذي حققته مئات
املنظمات اليت تعمل بال كلل جلعل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ذات مغزى ومفيدة
لكثري من الناس .وعلى الرغم من تسليمه
بأن توفري الدعم ملليون امرأة إجناز هام ،فإنه
يعرتف بأن هذا اإلجناز ميثل خطوة صغرية
جداً حنو حتقيق املساواة للمرأة يف التخطيط
األوسع لألمور .وقال «إننا حباجة إىل مزيد
من املساعدة ،وحباجة إىل مزيد من املشاركة.
ومل ينته اليوم إطالقاً عملنا وهدفنا لبناء جمتمع
املعلومات هذا ،إذ ال يزال هناك أكثر من
 4,4مليار شخص ليس بإمكاهنم النفاذ إىل
اإلنرتنت أو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كل يوم .وحنن حباجة إىل مشاركتكم ودعمكم
يف إتاحة فرص جديدة للنساء .ومعظم هؤالء
الناس البالغ عددهم  4مليارات شخص هم
من النساء .وبدوهنم ال ميكننا أن نبين حقاً
مستقبالً أكيداً هلذه البشرية».
يف الفئة ( 6جهود احلد من التهديدات
املاثلة على اخلط ،وبناء ثقة املرأة وأمنها
يف استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت) ،الفائز هي رابطة االتصاالت
التقدمية ) (APCجلنوب إفريقيا – «اسرتجع
التكنولوجيا!» أطلقت محلة «اسرتجع
التكنولوجيا» يف  2006ولديها اآلن شركاء
يف أكثر من  25بلداً .وقالت ممثلة رابطة
االتصاالت التقدمية لدى قبول اجلائزة
«ال أحد كان يتحدث عن العنف ضد املرأة
على اخلط ،على الرغم من أنه كان جزءاً
من جتربتنا يف استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واإلنرتنت .وما كان هلذه املسألة
أن حتظى اآلن باعرتاف جدي كحاجز كبري
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أمام مشاركة النساء والفتيات على اخلط من
دون التزام منظمي احلمالت ونشاطهم يف
تنظيم الوثائق واستحداث احملتوى وجتريب
التكنولوجيات اجلديدة وتقاسم معارفهم
وإشراك مجيع أصحاب املصلحة ،مبا يف
ذلك مجاعات حقوق اإلنسان وشركات
التكنولوجيا واحلكومات .وحتتاج هذه املسألة
إىل اهتمام جدي».
الفائز يف الفئة ( 7االسرتاتيجيات
والسياسات واألطر املتعلقة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والنطاق العريض
اليت تعزز التمكني الرقمي للمرأة) هي الوزارة
االحتادية لتكنولوجيا االتصاالت يف نيجرييا.
قالت املتحدثة لدى تسلم اجلائزة بالنيابة
عن احلكومة الفدرالية لنيجرييا «إن كوين
واحدة من احلاصلني على جوائز GEM-
 Techمن االحتاد إقرار هام إلدارة الرئيس
جوناثان بشأن إدراج املساواة بني اجلنسني
والتمكني اليت تيسرها تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ».وشددت على أن النساء
والفتيات ممثلة متثيالً ضعيفاً يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،سواء من حيث
النفاذ أو االستعمال أو العمل .ونظراً ألمهية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنسبة
للتنمية الوطنية ،أصبح سد هذه الفجوة
الرقمية بني اجلنسني أولوية بالنسبة لنيجرييا.
وقالت« :ال يسعنا استبعاد نصف سكاننا من
فوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
أجل التنمية» ،مشرية إىل ثالثة برامج رائدة
لتمكني املرأة من خالل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت :نوادي الفتيات الرقمية يف
املدارس الثانوية ملساعدة الفتيات يف إبداء
اهتمام مبكر بالقطاع واإلنرتنت بشكل عام؛
ووضع جمموعة مهارات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الختيار فتيات عاطالت عن
العمل لشغل وظائف تكنولوجيا املعلومات

“إ ّن عدد النساء الموصوالت
باإلنترنت يقل بنحو  200مليون
عن عدد الرجال الموصولين
باإلنترنت بحسب تقديرات
االتحاد الدولي لالتصاالت،
وإن استعمال النساء لإلنترنت
يأتي متأ ّخراً وبوتيرة أبطأ مقارنةً
بالرجال…”
الدكتور محدون إ .توريه،
األمني العام لالحتاد

يف البلد؛ ومنصة ذكية للنساء من أجل نشر
املعلومات املفيدة وذات الصلة لفائدة املرأة
النيجريية عرب اهلواتف احملمولة.
ش ّدد األمني العام لالحتاد ،الدكتور محدون
إ .توريه ،مذ ّكراً مبرور حنو  20عاماً على اعتماد
إعالن ومنهاج عمل بيجني ،على احلاجة إىل
س ّد الفجوة الرقمية بني اجلنسني .وقال الدكتور
توريه “إ ّن عدد النساء املوصوالت باإلنرتنت
يقل بنحو  200مليون عن عدد الرجال
املوصولني باإلنرتنت حبسب تقديرات االحتاد
الدويل لالتصاالت ،وإن استعمال النساء
متأخراً وبوترية أبطأ مقارنةً
لإلنرتنت يأيت ّ

2014

بالرجال .وتبني التقديرات أن هذا الفارق قد
يزداد إىل  350مليون امرأة يف غضون السنوات
الثالث أو األربع املقبلة إن مل تـُتّخذ أي
إجراءات تصحيحية .واملساواة يف النفاذ إىل
النطاق العريض ليست مسألة تتعلق بالصواب
واخلطأ فحسب ،بل إهنا مسألة ضرورية من
الناحيتني التجارية واالقتصادية .ولذا فقد
أضافت جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية
الرقمية هدفاً خامساً إىل األهداف اليت تدعو
إليها ،يتعلق بتحقيق املساواة يف النفاذ إىل
النطاق العريض حبلول عام .”2020
وقالت السيدة فومزيلي مالمبو-نكوكا،
املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة يف
وجهتها نيابة عن الدكتور توريه «إننا
رسالة ّ
حباجة إىل أن تنضموا مجيعاً إىل جهودنا لكي
ُيدث هؤالء الفائزون املل ِهمون جبوائز GEM-
 TECHوغريهم من الذينُ يتصدرون العمل على
إرساء الشمول الرقمي نقطة حتول على طريق
التمكني الرقمي للمرأة عرب التكنولوجيا».
وتوىل رعاية اجلوائز الشركاء الذهبيون وهم:
سلطنة عُمان ورواندا وسويسرا ومؤسسة بيل
وميلندا غيتس والشركاء الفضيون وهم :شركتا
سيسكو سيستمز وفيسبوك.

الناجحون العالميون الستة

مت أيضاً تكرمي «الناجحني العامليني»
الستة يف حفل تقدمي جوائز  GEM-TECHوهم:
مبادرة “ ”StrongHerلشركة AlcatelLucent؛
والسيدة مونيك مورو ،كبرية مسؤويل
التكنولوجيا يف شركة سيسكو سيستمز؛
وجينا دايفيس املناصرة واملمثلة الفائزة جبائزة
األكادميية واملبعوث اخلاص لالحتاد فيما
يتعلق بالنساء والفتيات يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت؛ وبرنامج توصيل
النساء التابع لرابطة النظام العاملي لالتصاالت
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 اهميمعتو نيسنجلا نيب ةاواسملا
الفائزون بجوائز ) (GEM-TECHلعام

2014

ITU

السيدة دورين بوغدان-مارتن ،رئيسة
دائرة التخطيط االستراتيجي وشؤون
األعضاء في االتحاد

املتنقلة؛ والسيدة رينيه ويتمري مديرة االبتكار
االجتماعي يف شركة إنتل؛ والسيدة ياسنا
ماتش وزيرة االتصاالت وسكرترية الدولة
للربنامج الرقمي يف صربيا سابقاً.
ومنح رئيس رواندا بول كاغامي الفائزين
جوائزهم يف حفل عشاء.

فطور مع الوزيرات بمناسبة توزيع
جوائز المساواة بين الجنسين
وتعميمها في مجال التكنولوجيا

خاص مع عدد من الوزيرات
أقيم فطور ّ
يف  21أكتوبر قبل توزيع اجملموعة األوىل من
جوائز املساواة بني اجلنسني وتعميمها يف جمال
التكنولوجيا ).(GEMTECH

  48أخبار االحتاد العدد    6نوفمرب/ديسمرب

2014

وقالت السيدة دورين بوغدان-مارتن،
رئيسة دائرة التخطيط االسرتاتيجي وشؤون
األعضاء يف االحتاد ،إنه إىل جانب التواصل
اخلاص
االجتماعي ،كان اهلدف من الفطور ّ
احملرز منذ
تكرمي الوزيرات واالطّالع على التق ّدم َ
عقد القمة العاملية جملتمع املعلومات )(WSIS
ومنذ إقرار أهداف األمم املتحدة اإلمنائية
األهم من ذلك
لأللفية يف عام  2000ورّبا ّ
مبناسبة الذكرى السنوية العشرين للمؤمتر العاملي
الرابع بشأن املرأة اليت سيُحتفل هبا يف عام
 2015يف بيجني يف الصني.
بدل
ويف شهر سبتمرب املقبل ،ستُستَ َ
أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية بربنامج
التنمية املستدامة ملا بعد عام  .2015ومتّ
االعرتاف بالفعل بأمهية تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت كأداة متكني للمرأة ضمن
األهداف املقرتحة .ولكن هذا ال يكفي،
فأضافت السيدة بوغدان-مارتن أنّه «إذا أردنا
تبن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ضمان ّ
فعليّاً ،جيب االعرتاف هبا كأداة فعالة لتنفيذ
أهداف التنمية املستدامة األساسية بالنسبة
صحة املرأة والطفل
إىل قضايا املرأة ،وال سيما ّ
وتوفري التعليم للجميع».
وتل ّقت فالدا روزمان ،صاحبة فكرة الفطور
النسائي الذي أصبح تقليداً ،ميدالية ذهبية من
االحتاد وشهادة من الدكتور توريه «كعربون
صغري لالعرتاف مبسامهتها املميزة والقيّمة
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
على مدى ع ّدة سنوات».

لقـاءات مع األمين الـعـام
زيارات رسمية

زيارات رسمية
خالل شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر  2014قام السادة الوزراء وسفراء الدول
لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف والضيوف
المهمون التالية أسماؤهم بزيارات مجاملة للدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت والسيد هولين جاو نائب األمين العام/األمين العام
المنتخب لالتحاد الدولي لالتصاالت.

مقر االتحاد
سبتمبر

السيد ساندرو م .راديسيال ،رئيس مختبر االتصاالت/
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية،
المركز الدولي للفيزياء النظرية

الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت والسيد عبد الحنّان،
سفير بنغالديش

السيد محمد سيد دواله،
سفير جيبوتي

من اليسار إلى اليمين :الدكتور حمدون إ .توريه ،أمين
عام االتحاد الدولي لالتصاالت؛ السيد هايم فوموشان،
وزير البريد واالتصاالت ،جمهورية الو الديمقراطية
الشعبية؛ والسيد هولين جاو نائب األمين العام/األمين
العام المنتخب لالتحاد الدولي لالتصاالت

السيد كوك جوي فو،
سفير سنغافورة
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لقـاءات مع األمين الـعـام

زيارات رسمية

فايزور رحمن شودري ،األمين الدائم ،وزارة البريد
واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،بنغالديش

السيد هولين جاو نائب األمين العام/األمين العام
المنتخب لالتحاد الدولي لالتصاالت
والسيد مراد بوقادوم ،مستشار ،البعثة الدائمة
للجزائر في سويسرا

مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد
الدولي لالتصاالت لعام (PP-14) 2014
بوسان ،جمهوريةكوريا
( 20أكتوبر  7 -نوفمبر)

الدكتور علي عباسوف ،وزير االتصاالت
والتكنولوجيات الرفيعة ،أذربيجان

من اليسار إلى اليمين :السيد ن .ك .غويال ،رئيس
رابطة  ،CMAIالهند ،والدكتور حمدون إ .توريه األمين
العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ والسيد آنيل
براكاش ،أمين عام مؤسسة  ،ITU-APTالهند

السيد شانغ غيو هوانغ ،المدير التنفيذي،
كوريا تليكوم ،جمهورية كوريا

السيد فالديمير زفيريف ،رئيس الجهاز الحكومي
لحماية االتصاالت الخاصة والمعلومات ،أوكرانيا

السيد ليو ليهوا ،نائب وزير ،وزارة الصناعة
وتكنولوجيا المعلومات ،الصين

التقط مجيع الصور كلوديو مونتيسانو كاسيالس/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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لقـاءات مع األمين الـعـام
زيارات رسمية

السيد يوري غوتمان،
سفير إسرائيل في كوريا

الدكتور يوجين جوواه ،نائب الرئيس التنفيذي/
كبير المسؤولين التنفيذيين،
لجنة االتصاالت النيجيرية )(NCC

السيد تورسيس نكيزاباهيزي،
وزير االتصاالت والمعلومات والعالقات
مع البرلمان ،بوروندي

السيد شانميتا كان،
وزير الدولة للبريد واالتصاالت ،كمبوديا

السيد موا شاكريا،
رئيس هيئة تنظيم االتصاالت ،كمبوديا

السيد إدوارد أوماني بواماه،
وزير االتصاالت ،غانا

السيد إدواردو نيري غونزاليس مارتينيز،
رئيس اللجنة الوطنية لالتصاالت )،(CONATEL
باراغواي

السيد يايا عبد اهلل كان،
وزير البريد واالتصاالت ،السنغال

من اليسار إلى اليمين :ﻫ .بريانغا ،مدير إدارة الطيف،
لجنة تنظيم االتصاالت ،سري النكا؛ والدكتور
حمدون إ .توريه األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت؛ والسيد م .ك .جايانثا ،مدير اللجنة
التنظيمية للمالية واالتصاالت ،سري النكا
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لقـاءات مع األمين الـعـام

زيارات رسمية

الدكتور بورنشاي روجيبرابا ،وزير تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،تايالند

من اليسار إلى اليمين :الدكتور حمدون إ .توريه،
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ ووي مياو،
وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ،الصين؛ والسيد
هولين جاو نائب األمين العام/األمين العام المنتخب
لالتحاد الدولي لالتصاالت

الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد
الدولي لالتصاالت والسيد كيال غولو-فوي ،مدير
االقتصادات وشؤون المستهلكين والشؤون الدولية،
الهيئة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
) ،(NICTAبابوا-غينيا الجديدة

من اليسار إلى اليمين :الدكتور حمدون إ .توريه،
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ والسيد
محمد جميل أحمد مال ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،المملكة العربية السعودية؛ والسيد
عبد اهلل الدالب ،نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،المملكة العربية السعودية

من اليسار إلى اليمين :آرون بويد ،كبير الموظفين
االستراتيجيين ،مركز أبحاث ABI؛ والدكتور حمدون
إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛
والسيد تيم أرشدياكون ،الرئيس وكبير المسؤولين
التنفيذيين ،مركز أبحاث ABI

السيدة هلينغيوي ماكيز،
نائبة وزير خدمات االتصاالت والبريد،
جنوب إفريقيا

السيدة ماريان تريسكو،
المديرة العامة السابقة لوكالة البريد
واالتصاالت ) ،(PTSالسويد

السيد جان-لويس بيه مينغوي،
مدير عام هيئة تنظيم االتصاالت ،الكاميرون

السيد باييش نورماتوف،
نائب مدير وكالة االتصاالت الحكومية ،قيرغيزستان

التقط مجيع الصور كلوديو مونتيسانو كاسيالس/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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لقـاءات مع األمين الـعـام
زيارات رسمية

السيد محمد هارون جويد،
مدير التنسيق الدولي ،باكستان

من اليسار إلى اليمين :السيدة ليزلي مارتينكوفيتش،
شؤون التنظيم الدولية ،شركة Verizon؛ والدكتور
حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت؛ والسيدة جاكلين روف ،نائبة رئيس شؤون
السياسات العامة الدولية والتنظيم ،شركة Verizon

السيدة سلمى س .الخالصي ،كبيرة محللين
شؤون المستهلكين ،هيئة تنظيم االتصاالت،
اإلمارات العربية المتحدة

السيدة ُحسنة زبيري،
رئيسة دائرة التجوال،Comoros Telecom ،
جزر القمر

السيد بيتر دينغات ثرش،
الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة اإلنترنت
لألسماء واألرقام المخصصة )(ICANN

السيد جواو كارلوس ألبرناز،
مدير عام الخدمات الساتلية والعالميةANATEL ،

من اليسار إلى اليمين :السيدة عائشة حسن ،كبيرة مديري
العالقات مع األطراف المعنية ،جمعية اإلنترنت؛ السيدة
كاثرين براون ،الرئيسة/المديرة التنفيذية ،جمعية اإلنترنت؛
الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت؛ السيدة سالي شبمان وينتورث ،نائبة رئيس
تطوير السياسات العالمية ،جمعية اإلنترنت

الدكتور عالم موسى،
وزير النقل واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،
فلسطين
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لقـاءات مع األمين الـعـام

زيارات رسمية

السيد هولين جاو نائب األمين العام/األمين العام
المنتخب لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ والسيد دارسي
و .بويس ،الوزير المسؤول عن االتصاالت بمكتب
رئيس وزراء بربادوس

السيد لوداليو فيغا،
مدير عام،

السيد توشيو أوبي،
أستاذ بجامعة واسيدا ،اليابان

السيد جبريل سيرافيم موتيس،
وزير النقل واالتصاالت ،موزامبيق

السيد أرنولد جيواتامبو ،إندونيسيا،
المدير السابق لمكتب تنمية االتصاالت
باالتحاد الدولي لالتصاالت

Futurecom

السيدة أنوشا رحمن خان،
وزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات ،باكستان

من اليسار إلى اليمين :السيد خوسيه غوادالوب روخاس راميريز ،مدير عام ،مكتب المفوضين ،المعهد
الفيدرالي لالتصاالت) ، (IFTالمكسيك؛ السيدة إليزابيث بينا خواريغوي ،مدير عام مكتب المفوضين،
المعهد الفيدرالي لالتصاالت؛ السيد لويس فرناندو بورجون فيغوروا ،مفوض ،المعهد الفيدرالي
لالتصاالت؛ السيد هولين جاو نائب األمين العام/األمين العام المنتخب لالتحاد الدولي لالتصاالت؛
السيد ماريو جيرمان فرومو رانجيل ،مفوض ،المعهد الفيدرالي لالتصاالت

السيد جان-بيير بيتي بي إسام،
وزير البريد واالتصاالت ،الكاميرون

التقط مجيع الصور كلوديو مونتيسانو كاسيالس/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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لقـاءات مع األمين الـعـام
زيارات رسمية

السيد ريتشارد س .بيرد ،كبير مستشاري السياسات
الدولية ،شركة  ،Wiley Reinسفير سابق للواليات
المتحدة والنائب األول السابق لمنسق الواليات
المتحدة لسياسات االتصاالت والمعلومات الدولية
والنائب األول السابق لمنسق الواليات المتحدة
لسياسات االتصاالت والمعلومات الدولية

السيد بانجي كوندا ،نائب وزير النقل والعمل
والتموين واالتصاالت ،زامبيا

السيد هولين جاو نائب األمين العام/األمين العام
المنتخب لالتحاد الدولي لالتصاالت،
والسيد فريد ماتيانغي ،وزير تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،كينيا

السيد جاكسون مياكي ،مدير برنامج تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،ورئيس وفد حكومة فانواتو
بمؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد لعام 2014

غيتاتشيو إنغيدا ،نائب مدير عام منظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

ر .ن .جا ،مدير عام (العالقات الدولية)،
إدارة االتصاالت ،حكومة الهند

غونزالو مارتن رويز دياز،
رئيس مجلس إدارة

السيد دايفيد أ .غروس ،شريك بشركة
وسفير سابق للواليات المتحدة

Wiley Rein

OSPITEL
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لقـاءات مع األمين الـعـام

زيارات رسمية

الندوة العالمية لمؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تبليسي ،جورجيا ( 26-24نوفمبر)
)(WTIS

السيد بالي ليهوهال،
مدير إحصائي ،مركز إحصاءات ،جنوب إفريقيا

السيد إيزبيو سيدي،
نائب وزير النقل واالتصاالت ،موزامبيق

السيد كريستوف ليغوتكو،
مدير السياسات العامة العالمية ،شركة

السيد إيراكلي غاريباشفيلي،
رئيس وزراء جورجيا

Intel

السيدة نجوى الشناوي ،وكيلة الوزارة للمعلومات
والتخطيط االستراتيجي ،مركز المعلومات ،وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،مصر

السيد ستانلي سيماتا ،نائب وزير،
وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ناميبيا

مقر االتحاد الدولي لالتصاالت
نوفمبر

السيدة إليان وايت جوميز،
سفير كورستاريكا

السيدة ديارا ماريام فالنتي ديالو ،الوزيرة السابقة
لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،مالي

التقط مجيع الصور كلوديو مونتيسانو كاسيالس/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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لقـاءات مع األمين الـعـام
زيارات رسمية

السيدة أيا ثيام ديالو،
سفيرة مالي

السيد لويجي غامبارديال ،رئيس المجلس التنفيذي
للرابطة األوروبية لمشغلي االتصاالت )(ETNO

البروفيسور مارك إ .كريفوتشيف ،كبير العلماء،
معهد أبحاث الراديو والتنمية ( ،)NIIRموسكو،
االتحاد الروسي

السيدة غيسيال كوبر أرغويداس،
ستاريكا

السيد جون باتون كوين،
سفير أستراليا

السيد الكسندروس الكسندريس،
سفير اليونان
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اتحاد واحد  -لنجعل العالم مكاناً أفضل
رسالة موجهة من الدكتور حمدون إ .توريه
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“ واسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه شكر خاص
إلى زمالئي المسؤولين المنتخبين على مدى السنوات األربع
الماضية :هولين جاو ،نائب األمين العام واألمين العام
المنتخب؛ ومالكولم جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت
) (TSBونائب األمين العام المنتخب؛ وفرانسوا رانسي ،مدير
مكتب االتصاالت الراديوية الذي أعيد انتخابه؛ وبراهيما سانو،
مدير مكتب تنمية االتصاالت الذي أعيد انتخابه .ومعاً قمنا
يكون
بتشكيل اتحاد واحد ،اتحاد أفضل وأقوى .ويسرني أن ّ
هؤالء األشخاص األربعة فريق اإلدارة الجديد جنباً إلى جنب
مع شاسوب لي ،المدير الجديد لمكتب تقييس االتصاالت”.

اتحاد واحد
لنجعل العالم مكاناً أفضل
رسالة موجهة من الدكتور حمدون إ .توريه
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
قضيت يف االحتاد ست عشرة سنة ،من بينها مثاين سنوات
بصفيت األمني العام ،تعلّمت فيها الكثري ووطدت عالقات صداقة
كثرية .وخالل رئاسيت لالحتاد ،مل أتردد قط يف اختاذ القرارات اليت
كان يلزم اختاذها  -على حد علمي وبإخالص تام ومع الرغبة يف
جعل االحتاد منظمة أقوى وهذا العامل مكاناً أفضل للجميع.
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الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

واليوم ،يسعدين أن أرى أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تقوم بدور حيوي يف التصدي جلميع التحديات الكبرية اليت تواجهها
البشرية  -من األهداف اإلمنائية لأللفية إىل تغري املناخ والرعاية
الصحية والتعليم واإلدارة الرشيدة.
فمنذ بداية  ،2007عندما توليت منصبي بصفة األمني العام
لالحتاد ،ازداد عدد االشرتاكات يف اهلواتف اخللوية املتنقلة يف العامل

اتحاد واحد  -لنجعل العالم مكاناً أفضل
رسالة موجهة من الدكتور حمدون إ .توريه

إىل أكثر من الضعف ،حيث ارتفع من  2,7مليار إىل  6,9مليار يف
هناية  .2014وشهد العامل النامي تقدماً أكثر إهباراً ،حيث ارتفعت
االشرتاكات من  1,6مليار إىل  5,4مليار اشرتاك .وحىت يف أقل
البلدان منواً اليت حددهتا األمم املتحدة ) (UNوالبالغ عددها  48دولة،
يقرتب معدل انتشار اهلواتف اخللوية املتنقلة من نسبة  60يف املائة،
وهو إجناز هائل علماً أن نسبة انتشار اهلواتف اخللوية املتنقلة يف
العامل كانت تبلغ  12يف املائة فقط يف عام .2000
وارتفع عدد مستعملي اإلنرتنت من أقل من  1,2مليار مستعمل
يف بداية  2007إىل ما يزيد على  2,9مليار مستعمل يف هناية .2014
ويف الفرتة ذاهتا ،ارتفع عدد مستعملي اإلنرتنت يف العامل النامي من
 500مليون مستعمل إىل  1,9مليار مستعمل .وأبرز تقدم أُحرز على
اإلطالق هو النمو يف النطاق العريض املتنقل ،وحبلول هناية 2014
مستخدم يف النطاق العريض
سيكون هناك حوايل  2,3مليار اشرتاك
َ
املتنقل  -مع وجود أكثر من نصف هذه االشرتاكات يف العامل النامي.
غري أن هذا األمر ال يتعلق بالتوصيلية يف ذاهتا .بل يتعلق بقصة
التقدم امللموس للبشرية .فبالنسبة ملعظم سكان العامل ،متثل اهلواتف
واهلواتف الذكية واحلواسيب املوصولة شريان حياة ال جمرد وسيلة من
وسائل الرتف وال حىت أدوات إنتاجية.
وعلى مدى السنوات الثماين املاضية ،عملنا يف سبيل تعزيز
التوصيلية على الصعيد العاملي .وقمنا بتنظيم «قمم توصيل العامل
لالحتاد» يف كل منطقة من مناطق العامل ،وحشد موارد مالية وبشرية
هائلة لتنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وتطبيقاهتا يف البلدان النامية.
وقمنا بإطالق برنامج األمن السيرباين العاملي الذي يتجسد
مادياً يف منظمة إمباكت ،يف ماليزيا ،اليت انضم إليها حىت اآلن
حوايل  150بلداً .وميكننا أن نشعر بالفخر بوجه خاص يف هذا
الصدد مببادرة محاية األطفال على اخلط ،وهي شبكة تعاونية دولية
ترمي إىل تعزيز سالمة األطفال على اخلط يف مجيع أحناء العامل.
وقد أطلقنا جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية باالشرتاك مع
منظمة اليونسكو ،وهي مبثابة جمموعة مناصرة متعددة أصحاب املصلحة
جعلت النطاق العريض حيتل الصدارة يف الربنامج السياسي العاملي،
حيث إن  140بلداً اآلن لديها خطة وطنية بشأن النطاق العريض.

وقد أحرزنا تقدماً يف أنشطة املساواة بني اجلنسني يف االحتاد -
وذلك من خالل سياسة االحتاد بشأن تعميم املساواة بني اجلنسني
واإلطالق الناجح للمبادرات مثل اليوم الدويل للفتيات يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وجوائز املساواة بني اجلنسني
وتعميمها يف جمال التكنولوجيا ) (GEM-TECHاليت أطلقها االحتاد وهيئة
األمم املتحدة للمرأة هذا العام .وقمنا أيضاً بتعزيز معايري وسياسات يف
أعمال االحتاد تراعي إمكانية النفاذ؛ ويف الواقع ،تعترب سياسة إمكانية
النفاذ لالحتاد األوىل من نوعها بالنسبة لوكاالت األمم املتحدة.
وكنت فخوراً بالعمل يف اللجنة املشرتكة بشأن املعلومات
واملساءلة املعنية بصحة املرأة والطفل مع منظمة الصحة العاملية.
ويف االحتاد ،أحرزنا أيضاً التقدم يف قضايا الشباب ،ال سيما من
خالل القمة العاملية للشباب ملا بعد  (BYND 2015) 2015اليت عقدت
يف كوستاريكا يف  ،2013وبرنامج القادة الشباب املعنيني بسياسات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والقرار اخلاص بالشباب يف مؤمتر
املندوبني املفوضني ) (PP-14الذي عقد يف بوسان ،مجهورية كوريا.
وفتحنا مكتب اتصال تابع لالحتاد يف نيويورك مما جعلنا نقرتب
أكثر من وكاالت األمم املتحدة الشقيقة .وقد كنت حمظوظاً للغاية
باستفاديت من صفات الثقة واحلكمة اليت يتحلى هبا بان كي-مون،
الذي توىل مهامه بصفته األمني العام لألمم املتحدة يف نفس اليوم
الذي أصبحت فيه األمني العام لالحتاد يف  1يناير  .2007وإنه
لشرف عظيم يل أنين كنت جزءاً من منظومة األمم املتحدة حتت
قيادته العظيمة .وحنن يف االحتاد استفدنا كثرياً من مساندته ودعمه.
وستظل أمهية مكانتنا يف منظومة األمم املتحدة أساسية إذ منضي
قدماً حنو برنامج التنمية ملا بعد .2015
وامسحوا يل أن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه شكر خاص إىل زمالئي
املسؤولني املنتخبني على مدى السنوات األربع املاضية :هولني جاو،
نائب األمني العام واألمني العام املنتخب؛ ومالكومل جونسون ،مدير
مكتب تقييس االتصاالت ) (TSBونائب األمني العام املنتخب؛
وفرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية الذي أعيد
انتخابه؛ وبراهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت الذي أعيد
انتخابه .ومعاً قمنا بتشكيل احتاد واحد ،احتاد أفضل وأقوى .ويسرين
يكون هؤالء األشخاص األربعة فريق اإلدارة اجلديد جنباً إىل
أن ّ
جنب مع شاسوب يل ،املدير اجلديد ملكتب تقييس االتصاالت.
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“واسمحوا لي أن أعرب
عن تمنياتي لخلَفي
وصديقي هولين جاو بمزيد
من النجاح والتوفيق”.
الدكتور حمدون إ .توريه،
األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت

وامسحوا يل أيضاً بالثناء على دولنا األعضاء إلرساء أسس قوية
وسليمة ملستقبل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من خالل
القرارات احلكيمة اليت اختذهتا يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام .2014
وهذا العدد من جملة أخبار االحتاد يسلط الضوء على اإلجنازات اهلامة
اليت حتققت يف بوسان ،مجهورية كوريا.
وقد قام هذا املؤمتر بتجديد توافق اآلراء وتعزيزه بني الدول
األعضاء يف االحتاد بشأن الدور الذي ينبغي أن يؤديه االحتاد
يف جماالت اإلنرتنت واألمن السيرباين  -مما يعزز التزام االحتاد مع
مجيع أصحاب املصلحة وكذلك االعرتاف بأمهية اإلسهام يف عملية
القمة العاملية جملتمع املعلومات ) .(WSISومن دواعي سروري أيضاً أن
يسعى املؤمتر إىل جعل التوصيلية الدولية لإلنرتنت ميسورة التكلفة
جلميع سكان العامل ،فضالً عن إثراء إنرتنت متعددة اللغات حقاً.
وألول مرة منذ  ،1992مل يُدخل املؤمتر أي تعديالت على الدستور
أو االتفاقية.

  60أخبار االحتاد العدد    6نوفمرب/ديسمرب

2014

وعلى صعيد شخصي ،حظيت بأفضل هدية وداع مل أتوقع قط
أن أحصل عليها  -اختتام املؤمتر بدون احلاجة إىل إجراء تصويت.
وهذا هو الطريق الذي يسلكه االحتاد  -توافق اآلراء! وأنا ممنت حقاً
لألعضاء ملا بذلوه من جهود مضنية لساعات طويلة يف سبيل حتقيقه.
وهذا شيء ال يسعنا إال أن نفتخر به حقاً ،وهو يوجه االحتاد يف
االجتاه السليم على مدى السنوات األربع املقبلة.
ومعاً ،استطعنا االرتقاء باالحتاد إىل أعلى املستويات أكثر من
أي وقت مضى .وكان دافعنا هو كتابة التاريخ ،قليالً من التاريخ كل
يوم ،مع مراعاة ّقراء التاريخ يف املستقبل وأنا متأكد من أن األجيال
القادمة من قراء التاريخ يف املستقبل سيدركون العمل العظيم الذي
أجنزناه معاً.
وامسحوا يل أن أتقدم بالشكر جلميع أعضائنا على إمياهنم هبذا
املسعى ،وامسحوا يل أن أعرب عن متنيايت خللَفي وصديقي هولني جاو
مبزيد من النجاح والتوفيق.
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