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تقرير عن تنفيذ خطة عمل ديب

مقدمة
يعقد االحتاد الدويل لالتصاالت (ITU) املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (WTDC) كل أربع سنوات. وقد اعتمد 
املؤمتر األخري (WTDC-14)، الذي ُعقد يف ديب (اإلمارات العربية املتحدة) من 30 مارس إىل 10 أبريل 2014، خطة 
 (ITU-D) اليت ُحدِّدت فيها جماالت األولوية واألنشطة املتصلة هبا يف قطاع تنمية االتصاالت ،(DuAP) عمل ديب

يف االحتاد للفرتة من عام 2015 إىل عام 2018.

ويف أكتوبر-نوفمرب 2014، قرر مؤمتر املندوبني املفوضني (PP) يف القرار 77 (املراجع يف بوسان، 2014)، يف مجلة 
أمور، عقد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت WTDC-17 يف الربع األخري من عام 2017، علمًا بأن خطط العمل 
املقبلة للمؤمتر WTDC ستغطي فرتات رباعية السنوات. وعمًال بالقرار 77، يشمل تنفيذ خطة عمل ديب فرتة السنوات 

الثالث من عام 2015 إىل عام 2017.

وتطبيقات وخدمات  بتنمية شبكات  النهوض  إىل  الرامية  التدابري  من  وتتضمن خطة عمل ديب جمموعة شاملة 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT) تنمية منصفة جامعة مستدامة ميسورة التكلفة. وهي تشمل 

 .(RBM) مخسة أهداف اسرتاتيجية يدعمها مخسة عشر ناجتًا، وذلك متاشيًا مع هنج اإلدارة القائمة على النتائج

ويشمل إطار تنفيذ خطة عمل ديب الربامج واملبادرات اإلقليمية واملسائل املسندة إىل جلان الدراسات والقرارات 
والتوصيات، إىل جانب تيسري تنفيذ خطوط عمل القمة العاملية ملجتمع املعلومات (WSIS). وخطة عمل ديب مبنية 
على غرار اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد، مما يكفل اّتساق تراتب التخطيط والرتابط عرب مـختلف أدوات ووسائل 

التخطيط يف االحتاد (التخطيط االسرتاتيجي واملايل والتشغيلي).

وقد بدأ مكتب تنمية االتصاالت (BDT) تنفيذ هنج اإلدارة القائمة على النتائج يف عام 2011، متاشيًا مع اإلصالح 
اجلاري على نطاق األمم املتحدة الذي يستدعي االنتقال، يف التخطيط االسرتاتيجي واإلدارة، من النهج القائم على 
األنشطة إىل النهج القائم على النتائج، كما جاء يف القرار 151 (املراَجع يف بوسان، 2014). ويرمي اعتماد مكتب 
تنمية االتصاالت نظام اإلدارة القائم على النتائج إىل حتسني املساءلة والشفافية، وحتديد التدابري الالزمة للمضي 

يف تعزيز تنفيذ أنشطة االحتاد ونتائجها يف األجل الطويل.

ومتاشيًا مع مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج، يقدم هذا التقرير حملة عامة عن نتائج أنشطة مكتب تنمية االتصاالت 
د على الرتابط بني النتائج الـمتوخاة والـمنجزات الفعلية. كما يتضمن التفاصيل  منذ بدء تنفيذ خطة عمل ديب، ويشدِّ

املتعلقة بتنفيذ املبادرات اإلقليمية (التذييل 1) والتنفيذ املايل حبسب املنطقة (امللحق 1).

http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC14/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC14/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/newsroom/wtdc-14/Pages/highlights10.aspx
http://www.itu.int/en/newsroom/wtdc-14/Pages/highlights10.aspx
http://www.itu.int/en/newsroom/wtdc-14/Pages/highlights10.aspx
http://www.itu.int/net/wsis/
http://www.itu.int/net/wsis/
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 Report on the Implementation of the Dubai Action Plan

1

Introduction 
Every four years, the International Telecommunication Union (ITU) convenes the World 
Telecommunication Development Conference (WTDC). The last conference (WTDC-14), held in Dubai 
(United Arab Emirates), from 30 March to 10 April 2014, adopted the Dubai Action Plan (DuAP), set-
ting out the priority areas and related activities of the ITU Telecommunication Development Sector 
(ITU-D) for the period 2015 to 2018. 

In October-November 2014, the Plenipotentiary Conference (PP) in its Resolution 77 (Rev. Busan, 
2014), decided, among other things, the holding of WTDC-17 in the last quarter of 2017, with the 
understanding that future WTDC action plans will cover four-year periods. In line with Resolution 77, 
DuAP implementation covers the three-year period 2014 to 2017.

The DuAP contains a comprehensive package of measures aimed at fostering equitable, affordable, 
inclusive and sustainable development of telecommunication/information and communication tech-
nology (ICT) networks, applications and services. It comprises five strategic objectives supported by 
15 outputs, in line with ITU’s results-based management (RBM) approach.

The DuAP implementation framework encompasses programmes, regional initiatives, study group 
Questions, resolutions and recommendations, as well as the facilitation of the World Summit on the 
Information Society (WSIS) action lines. The DuAP structure follows that of the ITU strategic plan, 
thus ensuring a consistent planning hierarchy and linkage across the different planning tools and 
instruments within ITU (strategic, financial and operational planning). 

The Telecommunication Development Bureau (BDT) began implementing the RBM approach in 2011 
to be consistent with the United Nations-wide reform involving a move from activity-based to re-
sults-based strategic planning and management, as described in Resolution 151 (Rev. Busan, 2014). 
The adoption of RBM by BDT is aimed at improving accountability and transparency and at identifying 
measures to further enhance the long-term delivery of ITU activities and results thereof.

In keeping with RBM principles, this report provides an overview of the main outcomes of BDT’s 
activities since the beginning of DuAP implementation and emphasizes the linkage between expect-
ed results and actual achievements. It also details the implementation of the regional initiatives 
(Appendix 1) and financial implementation by region (Annex 1). 

2

Report on the Implementation of the Dubai Action Plan

In September 2015, the United Nations General Assembly adopted 17 core Sustainable Development 
Goals (SDGs) and set 169 related targets (see here). Shortly thereafter, BDT began mainstreaming 
the SDGs into its work.

In line with PP Resolution 77 (Rev. Busan, 2014), which provides for, among other things, the holding 
of WTDC-17 in the last quarter of 2017, DuAP implementation covers the three-year period 2015 to 
2017, with the understanding that future WTDC action plans will cover four-year periods.

The structure of this report follows that of the DuAP, as shown in the table below.

اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سبتمرب 2015 أهداف التنمية املستدامة (SDG) السبعة عشر وحددت 
املقاصد ذات الصلة هبذه األهداف البالغ عددها 169 مقصدًا (انظر هنا). وبعدها بفرتة وجيزة، بدأ مكتب تنمية 

االتصاالت يف دمج هذه األهداف ضمن عمله.

وهذا التقرير منظوم على غرار خطة عمل ديب، كما هو مبّني يف اجلدول الوارد أدناه.

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300


3
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تنفيذ خطة العمل حبسب األهداف والنواتج املقابلة هلا

اهلدف 1 - تعزيز التعاون الدويل بشأن قضايا تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

الغرض من اهلدف 1 هو وضع برنامج العمل لدورة التنمية رباعية السنوات واملوافقة عليه واستعراضه، وذلك من 
خالل إعداد خطة العمل ومشروع اخلطة االسرتاتيجية وموافقة املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت عليهما، ومن خالل 
العملية التحضريية يف إطار االجتماعات التحضريية اإلقليمية (RPM)، والدور الذي يضطلع به الفريق االستشاري 
لتنمية االتصاالت (TDAG). وُيسرتشد باهلدف 1 يف تنفيذ برامج عمل جلنيت الدراسات واألفرقة املعنية باملسائل 
ذات الصلة املسندة إليهما حرصًا على تنفيذها وفقًا لقرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ذات الصلة. وهو 
يرمى أيضًا إىل تعزيز احلوار وتبادل املعارف وحتقيق توافق اآلراء بني الدول األعضاء وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت 
يف االحتاد واملنتسبني إليه والدوائر األكادميية بشأن القضايا املستجدة على صعيد االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت فيما يتعلق بالتنمية املستدامة. 

(WTDC) املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  1.1

أربع  مرة كل  يعقد  الذي   ،(WTDC) االتصاالت  لتنمية  العاملي  املؤمتر 
سنوات، هو حمفل للنقاش بني إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء 
د املجاالت ذات األولوية واملبادئ  قطاع تنمية االتصاالت فيه. وهو حيدِّ
التوجيهية لدورة السنوات األربع التالية، ويقيِّم ما حتقق من نتائج يف الدورة 

السابقة ويستعرض برامج العمل واملشاريع. وقد ُعقد آخر مؤمتر عاملي لتنمية االتصاالت يف مارس-أبريل 2014.

WTDC-17 األنشطة املنّفذة والنتائج احملرزة يف فرتة التحضري للمؤمتر  1.1.1

بناًء على دعوة كرمية من حكومة األرجنتني ومبوافقة جملس االحتاد وتأييد من أغلبية الدول األعضاء يف االحتاد، 
إىل 20  (األرجنتني) من 9  بوينس آيرس  2017 (WTDC-17) يف  لعام  االتصاالت  لتنمية  العاملي  املؤمتر  سُيعقد 
أكتوبر 2017. أما املوضوع الذي سينعقد حتت لوائه هذا املؤمتر فهو "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة" ("ICTSDG"). وقد أقّر جملس االحتاد يف دورته لعام 2016 مشروع جدول أعمال 
املؤمتر بتأييد أغلبية الدول األعضاء. وقد ُأطلق املوقع الشبكي للمؤمتر WTDC-17 تيسريًا لتعميم املعلومات (مبا فيها 

الرسائل املعممة والوثائق والتقارير واملسامهات) ذات الصلة هبذا احلدث على الدول األعضاء وأعضاء القطاع.

وقد راعت عملية التحضري للمؤمتر WTDC-17 على النحو الواجب مبادئ 
اإلدارة القائمة على النتائج حرصًا على توفري صلة قوية متماسكة بني التخطيط 
االسرتاتيجي واملايل والتشغيلي يف االحتاد، حسبما يقتضي القرار 72 (املراَجع 

يف بوسان، 2014) الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني.
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ومنذ يوليو 2016، أرسلت رسائل الدعوة وخمتلف نشرات املعلومات، مبا يف ذلك ما يتعلق باألعمال التحضريية 
للذكرى اخلامسة والعشرين إلنشاء قطاع تنمية االتصاالت، إىل أعضاء االحتاد لضمان مستوى عال من املشاركة 

.WTDC-17 يف املؤمتر العاملي

وكان قطاع تنمية االتصاالت، الذي أنشأه يف عام 1992 مؤمتر املندوبني املفوضني اإلضايف املنعقد يف جنيف، على 
االتصاالت  والتوسع يف شبكات وخدمات  السريع  النمو  طليعة  املاضية يف  والعشرين  اخلمس  السنوات  مدى 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وقد أسهم الناتج 1.1 يف تنفيذ قرارات وتوصيات ومقررات املؤمتر WTDC-14 وغريها من القرارات والتوصيات 
واملقررات ذات الصلة.

 القرارات والتوصيات واملقررات الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
وغريها من القرارات والتوصيات واملقررات ذات الصلة

القرارات 1 و2 و5 و30 و33 و37 و50 و53 و59 و81 و82املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

مؤمتر املندوبني املفوضني 
(بوسان، 2014)

املقرران 5 و13
القرارات 25 و71 و72 و77 و111 و131 و133 و135 و139 و140 و151 و154 و165 

و167 و172

خطوط عمل القمة العاملية 
ملجتمع املعلومات

أسهم يف الناتج 1.1 خط العمل جيم1 (دور احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة يف النهوض 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية) 

وخط العمل جيم11 (التعاون الدويل واإلقليمي) 
يف خطة عمل جنيف وجدول أعمال تونس ملجتمع املعلومات.

املسامهة يف أهداف التنمية 
الـمستدامة

األهداف 1 و3 و5 و10 و16 و17

(RPM) االجتماعات التحضريية اإلقليمية  2.1

عمًال بالقرار 31 (املراَجع يف حيدر آباد، 2010) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، نّظم مكتب تنمية االتصاالت 
اجتماعًا حتضرييًا إقليميًا (RPM) لكل منطقة1، على النحو التايل: كومنولث الدول املستقلة (CIS)، يف مجهورية 
قريغيزستان، نوفمرب 2016؛ إفريقيا، يف رواندا، ديسمرب 2016؛ الدول العربية، يف السودان، يناير-فرباير 2017؛ 
األمريكتان، يف باراغواي، فرباير-مارس 2017؛ آسيا واحمليط اهلادئ، يف إندونيسيا، مارس 2017؛ أوروبا، يف ليتوانيا، 

أبريل 2017.

.(EUR) أوروبا ،(CIS) كومنولث الدول املستقلة ،(ASP) آسيا واحمليط اهلادئ ،(ARB) الدول العربية ،(AMS) األمريكتان ،(AFR) إفريقيا  1

http://www.itu.int/pub/D-TDC-WTDC-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
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االجتماع اإلقليمي التحضريي ملنطقة أفريقيا، رواندا، ديسمرب 2016

األنشطة املنفذة والنتائج اُحملرزة  1.2.1

ساعدت االجتماعات اإلقليمية التحضريية الستة ومنتديات التنمية اإلقليمية املرتبطة هبا يف ضمان مشاركة أعضاء 
االحتاد يف الوقت املناسب يف عملية املؤمتر WTDC-17 من خالل النظر، على الصعيد اإلقليمي، يف االسرتاتيجيات 
املناسبة لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وحتقيقًا هلذه الغاية، سعت االجتماعات واملنتديات إىل حتديد 
املجاالت ذات األولوية واملبادرات اإلقليمية ذات الصلة، فضًال عن مسائل جلنيت الدراسات اليت ينبغي معاجلتها 
لصاحل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. واسُتخدمت املكاتب اإلقليمية لالحتاد استخداماً كامًال 
طوال العملية التحضريية. ومت تطوير املواقع اإللکرتونية لكل من هذه االجتماعات اإلقليمية يف يوليو 2016 لدعم 
تبادل املعلومات ذات الصلة (مبا يف ذلك الرسائل املعممة والوثائق والتقارير واملسامهات) مع الدول األعضاء وأعضاء 

القطاع.

وناقشت االجتماعات اإلقليمية الستة املبادرات اإلقليمية ووضعت مشاريع مقرتحات للمؤمتر WTDC-17. وواصلت 
للمؤمتر  املوحدة  اإلقليمية  املقرتحات  وأقرت  املشاريع  بصدد  عملها  اإلقليمية  لألفرقة  الالحقة   االجتماعات 
WTDC-17. ويشكل نص مجيع املبادرات اإلقليمية املتفق عليها اآلن جزءًا ال يتجزأ من املقرتحات اإلقليمية املشرتكة 

.WTDC-17 املرفوعة إىل املؤمتر
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االجتماع اإلقليمي التحضريي ملنطقة كومنولث الدول املستقلة، مجهورية قريغيزستان، نوفمرب 2016

ورحبت كل االجتماعات اإلقليمية التحضريية باملشروع األويل ملسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية 
لالحتاد للفرتة 2020-2023 واملشروع األويل خلطة عمل قطاع تنمية االتصاالت للفرتة 2018-2021، واتفقت على 
املناقشات على املستوى اإلقليمي من أجل إعداد املسامهات اإلقليمية بشأن  املزيد من  الضروري إجراء  أن من 

.WTDC-17 الوثيقتني وتقدميها إىل الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت وإىل املؤمتر العاملي

واسُتعملت يف إعداد املشروع التمهيدي إلعالن املؤمتر WTDC-17 صياغة تعرب عن منظور أوسع حبيث ال تقتصر 
سهولة فهمه على الدول األعضاء وأعضاء القطاعات فحسب بل تشمل أيضًا األطراف من خارج االحتاد. وهو 
يركز على الدور األساسي الذي تنهض به االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة والغايات املرتبطة هبا ودورها التحويلي يف تعزيز التنمية املستدامة.

االجتماع اإلقليمي التحضريي ملنطقة أوروبا، ليتوانيا، أبريل 2017
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واتفق كل من االجتماع اإلقليمي التحضريي ملنطقة إفريقيا ومنطقة الدول العربية ومنطقة أوروبا على ضرورة 
إجراء املزيد من املناقشات بشأن املشروع التمهيدي إلعالن املؤمتر WTDC-17 بغية إعداد املسامهات اإلقليمية بشأن 

.WTDC-17 املشروع التمهيدي لإلعالن اليت تقدم إىل الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت وإىل املؤمتر العاملي

ونّقح الفريق اإلقليمي التحضريي لكومنولث الدول املستقلة املشروع التمهيدي إلعالن املؤمتر WTDC-17 الوارد 
.WTDC-17 واتفق، بناًء عليه، على إعداد مقرتح إقليمي مشرتك يرفع إىل املؤمتر RPM-CIS16/26 يف الوثيقة

وقد توصل الفريق اإلقليمي التحضريي ملنطقة األمريكتني، الذي أنشأ فريقًا خمصصًا معنيًا باملشروع التمهيدي 
إلعالن املؤمتر WTDC-17، إىل توافق يف اآلراء بشأن مراجعته للمشروع التمهيدي يف الصيغة الواردة يف امللحق 2 

من تقرير رئيس الفريق اإلقليمي التحضريي ملنطقة األمريكتني.

االجتماع اإلقليمي التحضريي ملنطقة األمريكتني، باراغواي، فرباير-مارس 2017

وأخذ الفريق اإلقليمي التحضريي ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، الذي أنشأ كذلك فريقًا خمصصًا معنيًا باملشروع 
التمهيدي إلعالن املؤمتر WTDC-17، علمًا بتقرير رئيس الفريق املخصص، واتفق على استخدامه مبثابة األساس 
دة من املنطقة. وهذا التقرير متاح يف امللحق 2 من تقرير رئيس الفريق  ملواصلة العمل الرامي إىل إعداد مسامهة موحَّ

اإلقليمي التحضريي ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ.

واتفق االجتماع اإلقليمي التحضريي ملنطقة كومنولث الدول املستقلة على إدخال بعض التعديالت على القرار 1 
للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، مبا يف ذلك الدمج املقرتح للقراَرين 1 و31. ويرد النص الناتج املقرتح للقرار 1 

.TDAG17-22/38 يف الوثيقة

واتفق كل من األفرقة اإلقليمية التحضريية إلفريقيا والدول العربية واألمريكتني وآسيا واحمليط اهلادئ وأوروبا على 
ضرورة إجراء املزيد من املناقشات بشأن القرار 1 بغية إعداد املسامهات اإلقليمية بشأن هذا القرار ورفعها إىل الفريق 

.WTDC-17 االستشاري لتنمية االتصاالت وإىل املؤمتر العاملي

https://www.itu.int/md/D14-TDAG22-C-0038/en
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االجتماع اإلقليمي التحضريي ملنطقة الدول العربية، السودان، يناير-فرباير 2017

وفيما يتعلق بتبسيط القرارات، أسفرت االجتماعات التحضريية اإلقليمية عن النتائج املوجزة أدناه.

أّيد االجتماع التحضريي لكومنولث الدول املستقلة الدمج املقرتح للقرارين 17 و32 والقرارين 37 و50، ووافق 
الوثيقة  يف  و37   17 القرارين  من  لكل  املقرتح  النص  ويرد  الغاية.  هلذه  مشرتك  إقليمي  مقرتح  إعداد   على 

.TDAG17-22/38

وأيد االجتماع التحضريي إلفريقيا تبسيط القرارات وقرر النظر يف املدخالت يف مرحلة الحقة يف العملية التحضريية 
للمنطقة.

التوجيهية من جانب  املبادئ  العربية إىل أن من املمكن استعمال مشروع  وأشار االجتماع التحضريي للمنطقة 
األفرقة اإلقليمية عند إعداد مقرتحاهتا املشرتكة، ومن مث ال حاجة إىل مناقشته واعتماده يف املؤمتر العاملي لتنمية 

االتصاالت.

القرارات واتفق على مناقشة هذه  التحضريي ملنطقة األمريكتني مقرتحات حمددة بشأن دمج  وناقش االجتماع 
.WTDC-17 املقرتحات مبزيد من التفصيل ضمن املنطقة حتضريًا للمؤمتر العاملي

وأيّد االجتماع التحضريي ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ عملية تبسيط القرارات وأشار يف الوقت ذاته إىل أن هذه 
العملية ينبغي أّال تسفر عن فقدان جوهر القرارات القائمة. وناقش االجتماع مقرتحات حمددة بشأن دمج القرارات 

وأخذ علمًا باملسامهات.

https://www.itu.int/md/D14-TDAG22-C-0038/en
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االجتماع اإلقليمي التحضريي ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، إندونيسيا، مارس 2017

وأيد االجتماع التحضريي ملنطقة أوروبا أيضًا هذه العملية، ورّحب باملسامهة املقدمة بشأن هذا املوضوع وأحاط 
علمًا هبا.

واتفقت االجتماعات اإلقليمية التحضريية أيضًا على أن من املمكن لألعضاء تقدمي مشاريع القرارات اجلديدة أو 
.WTDC-17 املراجعة، املطروحة يف االجتماعات اإلقليمية التحضريية، مباشرة إىل املؤمتر العاملي

وأسهم الناتج 2.1 يف تنفيذ قرارات وتوصيات ومقررات املؤمتر WTDC-14 وغريها من القرارات والتوصيات 
واملقررات ذات الصلة.

 القرارات والتوصيات واملقررات الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
وغريها من القرارات والتوصيات واملقررات ذات الصلة

القرارات 1 و5 و17 و25 و30 و31 و33 و37 و48 و50 و59 و61 و81املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

مؤمتر املندوبني املفوضني 
(بوسان، 2014)

املقرران 5 و13
القرارات 25 و71 و111 و135 و140 و165 و167 و172

خطوط عمل القمة العاملية 
ملجتمع املعلومات

أسهم يف الناتج 2.1 خط العمل جيم1 (دور احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة يف النهوض 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية) وخط العمل جيم11 (التعاون الدويل 

واإلقليمي) يف خطة عمل جنيف وجدول أعمال تونس ملجتمع املعلومات.

املسامهة يف أهداف التنمية 
الـمستدامة

األهداف 1 و3 و5 و10 و16 و17

http://www.itu.int/pub/D-TDC-WTDC-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
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(TDAG) الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت  3.1

قدم الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت اإلرشاد االسرتاتيجي بشأن أهم القضايا املتصلة بتحقيق رسالة مكتب 
.WTDC-14 تنمية االتصاالت وأهدافه ونواجته والنتائج املتوخاة من أعماله منذ املؤمتر

األنشطة املُنفذة والنتائج اُحملرزة  1.3.1

ُعقد االجتماع التاسع عشر للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت يف مقر االحتاد يف جنيف، من 29 سبتمرب إىل 
1 أكتوبر 2014. وُقدِّم يف هذا االجتماع تقرير وجيز عن نتائج املؤمتر العاملي WTDC-14 الذي ُعقد يف ديب. ومن 

أهم نتائج هذا االجتماع ما يلي:

إنشاء أفرقة عمل باملراسلة معنية باملجاالت الرئيسية الثالثة؛  -
حتديد املهام املنوطة بنواب الرئيس على وجه التحديد؛  -

استعراض مؤشرات النتائج ومؤشرات األداء الرئيسية (KPI) فيما خيص اخلطة التشغيلية لقطاع التنمية للفرتة   -
.2018-2015

االجتماع التاسع عشر للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت، 29 سبتمرب إىل 1 أكتوبر 2014

وعقد الفريق االستشاري اجتماعه العشرين يف مقر االحتاد يف جنيف، من 28 إىل 30 أبريل 2015. واستعرض نتائج 
وقرارات مؤمتر املندوبني املفوضني (بوسان، 2014) وتبعاهتا فيما خيص عمل قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد؛ 
 WTDC-14 واستعرض تنفيذ خطَيت هذا القطاع االسرتاتيجية والتشغيلية لعام 2014، مبا يف ذلك قرارات املؤمتر
واملبادرات اإلقليمية؛ ونظر يف مشروع اخلطة التشغيلية للفرتة 2016-2019؛ ودعا إىل عقد االجتماعات األوىل 

لألفرقة التالية:

فريق العمل باملراسلة املعين بالقرار 1 (املراَجع يف ديب، 2014) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن "النظام   -
الداخلي لقطاع تنمية االتصاالت التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت" (CG-Res.1)، الذي تناول يف املقام األول 

دراسة واستعراض القرار 1 والشؤون ذات الصلة؛
فريق العمل باملراسلة املعين باخلطة االسرتاتيجية واخلطة التشغيلية واإلعالن (CG-SPOPD)، الذي استعرض   -

اخلطة االسرتاتيجية واخلطة التشغيلية وخطة عمل ديب، واقرتح عناصر ملشروع اإلعالن؛
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 ،(ISCT) فريق التنسيق املشرتك بني القطاعات املعين باملسائل اليت حتظى باهتمام مشرتك من قطاعات االحتاد  -
الذي حدد مواضيع مشرتكة بني اثنني أو ثالثة من قطاعات االحتاد وحدد اآلليات الالزمة لتعزيز التعاون 

واألنشطة املشرتكة بينها.
ومن النتائج اهلامة لالجتماعات املعنية أن املناقشات فيها أسفرت عن إعداد وثائق رئيسية يف الوقت املناسب جدًا 
للمؤمتر WTDC-17 لتمكني أعضاء االحتاد من التوصل إىل توافق اآلراء بشأهنا يف مرحلة مبكرة ومن مث إتاحة املزيد 

.WTDC-17 من الوقت ملناقشة السياسات أثناء املؤمتر

وُعقد االجتماع الـحادي والعشرون للفريق االستشاري يف مقر االتـحاد يف جنيف من 16 إىل 18 مارس 2016. 
واستعرض الفريق يف هذا االجتماع املسائل التالية:

األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2017 (WTDC-17)؛  -
تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية واخلطة التشغيلية لقطاع تنمية االتصاالت؛  -

اخلطة التشغيلية الرباعية املتجددة لقطاع تنمية االتصاالت للفرتة 2017-2020؛  -
مسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف تنفيذ خطة عمل القمة العاملية ملجتمع املعلومات، مبا يف ذلك االستعراض   -

العام وأهداف التنمية املستدامة؛
طرائق العمل يف قطاع تنمية االتصاالت؛  -

التعاون مع القطاعني اآلخرين؛  -
الشؤون املتصلة بلجنيت الدراسات لدى قطاع تنمية االتصاالت؛  -

الشؤون املتصلة بالعضوية والشراكات واالبتكار؛  -
نواتج مجعية االتصاالت الراديوية لعام 2015 والـمؤتـمر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015.  -

وُعقدت اجتماعات األفرقة التالية يف 15 مارس 2016:

فريق العمل باملراسلة املعين بالنظام الداخلي (القرار 1 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت).   -
فريق العمل باملراسلة املعين باخلطتني االسرتاتيجية والتشغيلية واإلعالن.  -

فريق التنسيق املشرتك بني القطاعات املعين بالقضايا اليت حتظى باهتمام مشرتك.  -
كما أقر الفريق االستشاري، يف اجتماعه احلادي والعشرين، إنشاء فريق العمل باملراسلة املعين بتبسيط قرارات 
الـمؤتـمر العالـمي لتنمية االتصاالت (CG-SR)، ووافق على اختصاصاته، وعنيَّ رئيسًا له. وعقد فريق العمل باملراسلة 
اجتماعه األول يف 17 مارس 2016، ووافق على أساليب عمله. وُقدِّمت للمناقشة واالستعراض، خالل االجتماع 
الثاين لفريق العمل باملراسلة الذي ُعقد يف 28 سبتمرب 2016، مسوَّدة املبادئ التوجيهية بشأن تبسيط قرارات الـمؤتـمر 

العالـمي ومقابلة قرارات وتوصيات املؤمتر وجتميعها يف فئات.

وقدمت أفرقة العمل باملراسلة التابعة للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت مدخالت ملموسة يف الوثائق الرئيسية 
للمؤمتر العاملي WTDC-17. وقدمت نتائج مناقشات الفريق االستشاري صورة واضحة بشأن األولويات احملددة 

لقطاع تنمية االتصاالت للفرتة 2020-2017.
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االجتماع الثاين والعشرون للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت، 9 إىل 12 مايو 2017

واستعرض االجتماع الثاين والعشرون للفريق االستشاري، الذي ُعقد يف الفرتة من 9 إىل 12 مايو 2017 يف مقر 
االحتاد يف جنيف، األعمال التحضريية للمؤمتر WTDC-17، ونتائج االجتماعات اإلقليمية التحضريية الستة يف إطار 
اجتماع تنسيق هذه االجتماعات الذي ُعقد يف 8 مايو 2017، وأفرقة العمل باملراسلة الثالثة ونتائج أعمال فريق 

التنسيق املشرتك بني القطاعات املعين باملسائل ذات االهتمام املشرتك.

وفيما يتعلق بصيغ مشروع مسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة 2023-2020، 
وخطة عمل قطاع التنمية للفرتة 2018-2021 وإعالن املؤمتر WTDC-17، رحب الفريق االستشاري مبا حققه فريق 
العمل باملراسلة املعين باخلطة االسرتاتيجية واخلطة التشغيلية واإلعالن (CG-SPOPD) من نتائج، وأعرب عن تقديره 
لرئيسه الدكتور فابيو بيجي على العمل الذي قام به. وطلب الفريق االستشاري إىل مدير مكتب تنمية االتصاالت 
أن يقدم إىل املؤمتر العاملي WTDC-17 صيغ املشروع األويل ملسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية 
لالحتاد للفرتة 2020-2023، واملشروع األويل خلطة عمل قطاع تنمية االتصاالت للفرتة 2018-2021 واملشروع 
األويل إلعالن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2017 اليت ُقدمت إىل كل اجتماع إقليمي حتضريي. ودعا الفريق 
االستشاري األعضاء إىل تقدمي مقرتحاهتم إىل املؤمتر العاملي WTDC-17 استنادًا إىل هذه الوثائق. واسرتعى الفريق 
االستشاري االنتباه إىل الوثائق TDAG17-22/7 وTDAG17-22/8 وTDAG17-22/9 اليت حتتوي على جتميع نواتج 
االجتماعات اإلقليمية التحضريية واملسامهات املقدمة إىل اجتماع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت عام 2017، 

.WTDC-17 ودعا األعضاء إىل استخدام هذه الوثائق يف إعدادهم للمؤمتر العاملي

وُنوقشت الوثائق أثناء اجتماع فريق العمل باملراسلة التابع للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت واملعين بالقرار 1، 
الذي ُعقد يف 10 مايو 2017. ورحب الفريق االستشاري مبا حققه فريق العمل باملراسلة من نتائج وأعرب عن 
تقديره للرئيسة، السيدة روكسان ماكيلفان ويرب، على العمل املنجز. وأوصى الفريق االستشاري األعضاء باستخدام 

.WTDC-17 يف اإلعداد للمؤمتر TDAG17-22/10 الوثيقة التجميعية

وُنظر يف الوثائق أثناء اجتماع فريق العمل باملراسلة التابع للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت واملعين بتبسيط 
قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (CG-SR)، الذي ُعقد يف 10 مايو 2017. ورحب الفريق االستشاري مبا 
حققه فريق العمل باملراسلة من نتائج، وأعرب عن تقديره للرئيس الدكتور أمحد رضا شرفات على العمل الذي 
قام به. وأشار الفريق االستشاري إىل أن ممثلي ثالث مناطق أعربوا عن رغبتهم يف العمل على مقرتحات مشرتكة 
لتبسيط القرارين 17 و32 والقرارين 37 و50. وأيد الفريق االستشاري املبادئ التوجيهية لتبسيط قرارات املؤمتر 

https://www.itu.int/md/D14-TDAG22-C-0010/en


13

تقرير عن تنفيذ خطة عمل ديب

العاملي لتنمية االتصاالت يف امللحق 1 بالوثيقة TDAG17-22/11 وأوصى باستخدام هذه املواد يف اإلعداد للمؤمتر 
 .WTDC-17

وُنظر يف الوثائق أثناء اجتماع فريق التنسيق املشرتك بني القطاعات (ISCT) الذي ُعقد يف 10 مايو 2017. وأخذ 
الفريق االستشاري علمًا بالتقرير مع التقدير وشكر الرئيس، الدكتور فابيو بيجي على العمل املنجز. واقُرتح النظر 
يف إدراج اجلوانب املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف املجاالت ذات االهتمام املشرتك، علمًا بأن مسألة املساواة بني 
اجلنسني مسألة شاملة. وأعرب الفريق االستشاري عن تقديره جلداول التقابل الواردة يف املرفقني بالتقرير: املرفق 1 
بشأن مقابلة مسائل جلنيت الدراسات لدى قطاع تنمية االتصاالت ذات االهتمام من جانب جلان دراسات قطاع 
تقييس االتصاالت؛ واملرفق 2 بشأن مقابلة أفرقة العمل لدى قطاع االتصاالت الراديوية ذات االهتمام من جانب 
التقابل هذه مفيدة جدًا عند إعداد املقرتحات بشأن  جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت. وكانت جداول 
مسائل دراسات قطاع تنمية االتصاالت. واقُرتح أيضًا إضافة إحالة، يف التذييل 2، إىل املسألة 1/239 املنوطة بلجنة 

.(EMF) الدراسات 1 لقطاع االتصاالت الراديوية بشأن قياسات املجال الكهرمغنطيسي

وأسهم الناتج 3.1 يف تنفيذ قرارات وتوصيات ومقررات املؤمتر WTDC-14 وغريها من القرارات والتوصيات 
واملقررات ذات الصلة.

 القرارات والتوصيات واملقررات الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
وغريها من القرارات والتوصيات واملقررات ذات الصلة

القرارات 1 و5 و17 و24 و30 و33 و37 و50 و59 و61 و81املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

مؤمتر املندوبني املفوضني 
(بوسان، 2014)

املقرران 5 و13
القرارات 25 و71 و111 و135 و140 و151 و154 و165 و166 و167 و172

خطوط عمل القمة العاملية 
ملجتمع املعلومات

أسهم يف الناتج 3.1 خط العمل جيم1 (دور احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة يف النهوض 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية)

وخط العمل جيم11 (التعاون الدويل واإلقليمي) يف خطة عمل جنيف وجدول أعمال تونس 
ملجتمع املعلومات.

املسامهة يف أهداف التنمية 
الـمستدامة

األهداف 1 و3 و5 و10 و16

جلنتا الدراسات  4.1

تتَِّبع جلنتا دراسات قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد اإلجراء املنصوص عليه يف القرار 1 (املراَجع يف ديب، 2014) 
وتعمالن وفقًا خلطط العمل اليت اعتمدها الـمؤتـمر WTDC-14. وتنظر جلنة الدراسات 1 يف قضايا هتيئة البيئة التمكينية 
تطبيقات  الدراسات 2 يف شؤون  تنظر جلنة  بينما  املعلومات واالتصاالت،  االتصاالت/تكنولوجيا  لتنمية  املواتية 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن السيرباين واالتصاالت يف حاالت الطوارئ والتكّيف مع تغّري املناخ. وقد 

مت يف الـمؤتـمر WTDC-14 تعيني ثالثة وعشرين رئيسًا ونائبًا للرئيس ليتولوا قيادة األعمال. 

https://www.itu.int/md/D14-TDAG22-C-0011/en
http://www.itu.int/pub/D-TDC-WTDC-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
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األنشطة املُنفذة والنتائج اُحملرزة  1.4.1

عقدت جلنتا دراسات قطاع تنمية االتصاالت بنجاح، من 15 إىل 26 سبتمرب 2014، اجتماعيهما األولني للفرتة 
بت  بت جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت بنحو 160 مشاركًا من 58 دولة عضوًا، بينما رحَّ اجلديدة. فرحَّ

جلنة الدراسات 2 هلذا القطاع بنحو 158 مشاركًا من 63 دولة عضوًا. وكانت أهم النتائج ما يلي:

دة لتمكني جلنيت الدراسات من  وضع خطط عمل فيما خيص كل من مواضيع الدراسات وطرائق العمل احملدَّ  -
حتقيق النتائج اليت حددها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت. وإعداد جداول أولية للمحتويات وحملات عامة عن 

دة لفرتة الدراسة 2017-2014. املخَرجات احملدَّ
تعيني مقرِّرين ونواب للمقرِّرين جمموعهم 111 إلدارة وتنظيم العمل فيما خيص مجيع املسائل اليت تتناوهلا   -
الدراسات 1  للجنة  (69 مسامهة  املسامهات  املتوخاة. وقد ورد عدد كبري من  النتائج  لتحقيق  الدراسات 

و96 مسامهة للجنة الدراسات 2)، مبا فيها بيانات اتصال، لكي تنظر فيها اللجنتان.
ويف الفرتة من 7 إىل 18 سبتمرب 2015، عقد كل من جلنيت دراسات قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد اجتماعها 
الثاين لفرتة الدراسة 2014-2017 للمضي ُقُدمًا ببنود العمل اليت أقرها الـمؤتـمر WTDC-14. فرّحبت جلنة الدراسات 2 
بت جلنة الدراسات 1 بزهاء 220 مشاركًا من 65 دولة عضوًا.  بزهاء 190 مشاركًا من 52 دولة عضوًا، بينما رحَّ
ونظرت جلنة الدراسات 1 يف 136 مسامهة وجلنة الدراسات 2 يف 121 مسامهة. وبناء على اتفاق مت التوصل إليه 
دة بغية املضي ُقُدمًا بالعمل  خالل هذين االجتماعني، أجري عدد من الدراسات االستقصائية جلمع معلومات حمدَّ
بشأن املسائل اليت تتناوهلا جلنتا الدراسات. واتفقت جلنتا الدراسات على موجز مسودة أولية للنتائج املتوخاة من 
املؤمتر WTDC بالنسبة جلميع املسائل وبالنسبة للقرار 9. وجرى تعيني مخسة نواب مقرر إضافيني للمسائل 5/1 

و7/1 و2/2 و3/2 و7/2.

وُعقدت خالل االجتماعني ثالثة أحداث مصاحبة:

ورشة عمل بشأن األمن السيرباين مشرتكة بني جلنة الدراسات 17 لقطاع تقييس االتصاالت والفريق املعين   -
باملسألة 3/2 لدى جلنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت.

احلوار العاملي لالحتاد بشأن التجوال الدويل املتنقل: هيا جنوب العامل.  -
االجتماع األول لشبكة اهليئات األكادميية لدى قطاع تنمية االتصاالت.  -

وعقدت جلنتا الدراسات لقطاع تنمية االتصاالت اجتماعاهتما الثالثة لفرتة الدراسة 2014-2017 يف الفرتة من 19 
إىل 30 سبتمرب 2016. ورحبت جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت مبشاركة 180 مشاركًا من 57 دولة 
عضوًا، بينما ضمت جلنة الدراسات 2 يف اجتماعاهتا 160 مشاركًا من 45 دولة عضوًا. ونظرت جلنتا الدراسات 
1 و2 يف 137 و116 مسامهة، على التوايل. واستعرضت االجتماعات مشاريع التقارير وغريها من املخرجات اليت 
طلبها املؤمتر WTDC-14، واليت تتألف من إرشادات عملية وقوائم مرجعية وجمموعات أدوات ومبادئ توجيهية 
ومواد تدريبية، وتبادلت األفكار األولية بشأن مستقبل مسائل الدراسة وموضوعات الدراسة احملتملة. ونتيجة هلذه 
االجتماعات، أحرزت اللجنتان تقدمًا كبريًا فيما يتعلق باملخرجات املتوقعة. ومت تعيني ثالثة نواب إضافيني للمقررين 
للمسائل 2/1 و5/1 و8/1، ومقررين مشاركني للمسألة 8/2. كما مت تعيني نائب رئيس جديد للفريق املشرتك بني 
قطاع تنمية االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية واملعين بالقرار 9. وُعقدت ورشة عمل بشأن االتصاالت يف 
حاالت الطوارئ واإلغاثة يف حاالت الكوارث باالقرتان مع اجتماعات جلنة الدراسات 2. وألول مرة، أتيحت 
فرص لرعاية األنشطة، مثل املعارض واألحداث اجلانبية واملناسبات االجتماعية، على هامش اجتماع جلنيت الدراسات 

1 و2 يف سبتمرب 2016. ومت أيضًا مجع أموال إضافية للمنح بفضل اجلهات الراعية.
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جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت، 2017، االجتماع األخري لفرتة الدراسة 2018-2014

وُعقدت االجتماعات األخرية للجنيت الدراسات 1 و2 لفرتة الدراسات 2014-2017 يف الفرتة من 27 مارس إىل 
7 أبريل 2017. ورحبت جلنة الدراسات 1 مبشاركة 155 مشاركًا من 47 دولة عضوًا، بينما رحبت جلنة الدراسات 
2 مبشاركة 155 مشاركًا من 50 دولة عضوًا. ونظرت جلنة الدراسات 1 يف 66 مسامهة وجلنة الدراسات 2 يف 58 
مسامهة، مبا يف ذلك مشاريع املخرجات. ووافقت جلنتا الدراسات 1 و2 على التقارير النهائية وعددها 18 اليت 
تضمنت املخرجات اليت طلبها املؤمتر WTDC-14 جلميع مسائل الدراسة املنوطة باللجنتني. وواصلت اللجنتان أيضًا 
مناقشة مستقبل هذه املسائل، مما يسهم بدوره يف إحاطة الدول األعضاء علمًا يف الوقت الذي تستعد فيه للمؤمتر 
WTDC-17. وأتيحت فرص الرعاية مرة أخرى لألنشطة، مثل املعارض واألحداث اجلانبية واملناسبات االجتماعية، 

على هامش اجتماعات جلنيت الدراسات 1 و2، مبا يف ذلك اجتماعات أفرقة املقررين يف عام 2017.

وعقدت جلنتا الدراسات لقطاع تنمية االتصاالت املجموعة األوىل من اجتماعات أفرقة املقررين لفرتة الدراسة 
اجلديدة يف أبريل - مايو 2015. واستعرضت هذه االجتماعات املسامهات وجداول احملتويات لكل مسألة، وحددت 
املواضع اليت حتتاج إىل املزيد من املسامهات. وعكفت أيضًا على تنقيح املنهجية اليت ستستخدم يف حتقيق النتائج 
لتنمية  املقبل  العاملي  للمؤمتر  اجلديد  املوعد  مراعاة  لكل مسألة مع  العمل  لكل مسألة، وراجعت خطط  املتوقعة 

االتصاالت، وقامت بصوغ نصوص للمخرجات.

وعقدت جلنتا الدراسات لدى قطاع تنمية االتصاالت املجموعة الثانية من اجتماعات أفرقة املقررين يف أبريل 2016. 
ووردت مسامهات عالية اجلودة للنظر فيها، مما مكن اجتماعات أفرقة املقررين من إحراز تقدم ال بأس به يف صوغ 

النصوص ملخرجاهتا.

لفرتة  املقررين  أفرقة  اجتماعات  الثالثة من  املجموعة  االتصاالت  تنمية  لقطاع  التابعة  الدراسات  وعقدت جلنتا 
الفريق  الدراسات 1، مبا يف ذلك  التابعة للجنة  املقررين  أفرقة  الدراسة 2014-2017 يف يناير 2017. واجتمعت 
املشرتك بني قطاع تنمية االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية املعين بالقرار 9 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، 
يف جنيف من 9 إىل 18 يناير 2017، وأعقبتها اجتماعات أفرقة املقررين التابعة للجنة الدراسات 2 من 18 إىل 27 
يناير 2017. وكانت اجتماعات أفرقة املقررين معلمًا هامًا حنو إجناز املخرجات املتوقعة يف إطار مجيع املسائل لفرتة 
الدراسة. ومت إحراز تقدم كبري بشأن املخرجات املتوقعة، وشحذت األفرقة أفكارها بشأن االجتاهات املستقبلية 
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املمكنة واألنشطة ذات الصلة مبسائل الدراسة احملددة. وكان هذا التفكري يف مستقبل مسائل الدراسة مفيدًا لألعضاء 
.WTDC-17 لدى مناقشة وصوغ املقرتحات بشأن هذه املسائل متهيدًا للمؤمتر

جلنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت، 2017، االجتماع األخري لفرتة الدراسة 2018-2014

وُعقدت يف 26 يناير 2017، باالقرتان مع اجتماع فريق املقرر املعين باملسألة 3/2 (األمن السيرباين)، ورشة عمل 
مفتوحة بشأن موضوع األمن السيرباين وتقييم املخاطر عمليًا. واجتمع اخلرباء لتبادل املعارف واخلربات فيما يتعلق 
بالتقييم العملي للمخاطر السيربانية على املستوى الوطين ويف املنظمات الكبرية ويف قطاعات البنية التحتية احلرجة. 
كما نوقشت خماطر سلسلة اإلمداد ودور املعايري يف إدارة املخاطر السيربانية يف املنظمات. وأدرجت نتائج ورشة 

العمل يف التقرير النهائي للمسألة 3/2.

وباإلضافة إىل ذلك، عقدت اجتماعات خرباء بشأن املسألة 8/1 (دراسة اسرتاتيجيات وطرائق االنتقال من اإلذاعة 
التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية لألرض وتنفيذ اخلدمات اجلديدة) والقرار 9 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (مشاركة 
البلدان، وال سيما البلدان النامية، يف إدارة الطيف) من 15 إىل 19 فرباير 2016 يف بودابست (هنغاريا) باالقرتان 
مع ورشة عمل بشأن إدارة الطيف واإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض (DTTV). وأحرزت االجتماعات تقدمًا 
كبريًا يف صوغ مشاريع خمرجات املسألة 8/1 والقرار 9 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، واستفادت أيضًا من 

املسامهات اإلضافية واحملتوى يف إطار ورشة عمل عقدت يف هذا الشأن.

وُعقدت ورشتا عمل إقليميتان بشأن محاية املستهلك يف تشونكينغ (مجهورية الصني الشعبية) يف نوفمرب 2016 
وكوتونو (بنن) يف مارس 2017، إلذكاء الوعي مبسائل محاية املستهلك يف اقتصاد تعاوين رقمي. وعقدت ورشة 
العمل يف الصني باالقرتان مع اجتماع خرباء بشأن املسألة 6/1 (معلومات املستهلك ومحايته وحقوقه: القوانني 

واللوائح واألسس االقتصادية وشبكات املستهلكني).

وقد زودت اجتماعات اخلرباء وورش العمل جلنيت الدراسات لدى قطاع تنمية االتصاالت مبحتويات وأفكار غنية 
الستكشافها يف املستقبل كمواضيع دراسة ممكنة.
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وأسهم الناتج 4.1 يف تنفيذ قرارات وتوصيات ومقررات املؤمتر WTDC-14 وغريها من القرارات والتوصيات 
واملقررات ذات الصلة.

 القرارات والتوصيات واملقررات الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
وغريها من القرارات والتوصيات واملقررات ذات الصلة

القرارات 1 و2 و5 و9 و17 و21 و30 و33 و50 و59 و61 و80 و81املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

مؤمتر املندوبني املفوضني 
(بوسان، 2014)

التوصيات 15 و16 و17 و19 و20 و21 و22

خطوط عمل القمة العاملية 
ملجتمع املعلومات

املقرران 5 و13
القرارات 25 و71 و133 و135 و140 و154 و165 و166 و167 و172

املسامهة يف أهداف التنمية 
الـمستدامة

أسهم يف الناتج 4.1 خط العمل جيم1 (دور احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة يف النهوض 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية)

وخط العمل جيم11 (التعاون الدويل واإلقليمي) يف خطة عمل جنيف وجدول أعمال تونس 
ملجتمع املعلومات.

األهداف 1 و3 و5 و10 و16 و17

http://www.itu.int/pub/D-TDC-WTDC-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
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اهلدف 2 - تعزيز البيئة التمكينية املؤاتية لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز 
تنمية شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتطبيقات واخلدمات 

املناسبة، مبا يف ذلك سّد الفجوة التقييسية
وتنظيمية  بيئة متكينية سياساتية  واستدامة  هتيئة  االحتاد على  أعضاء  2 هو مساعدة  اهلدف  الرئيسي من  الغرض 
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك عن طريق تعزيز احلوار والتعاون بني واضعي السياسات 
واملنظمني وسائر أصحاب املصلحة يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف وضع وتنفيذ سياسات 
واسرتاتيجيات متويل فّعالة؛ ومساعدة أعضاء االحتاد يف تعزيز استخدام التكنولوجيات اجلديدة واملستدامة وكذلك 
التطبيقات واخلدمات ذات الصلة إلقامة وصيانة شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصامدة؛ 
وتعزيز قدرات أعضاء االحتاد على إدماج االبتكار املرتكز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خططهم 
اإلمنائية الوطنية؛ وتعزيز ثقافة االبتكار من خالل تعزيز الشراكة والتعاون مع أصحاب املصلحة املتعددين يف نظام 

بيئي متقارب لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

اُألطر السياساتية والتنظيمية  1.2

يرمي هذا الناتج إىل تعزيز احلوار والتعاون على املستوى الوطين بني املنظمني وواضعي السياسات وسائر أصحاب 
املصلحة يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن املستجدات السياساتية والقانونية والتنظيمية ملساعدة 
البلدان على حتقيق أهدافها املتمثلة يف هتيئة بيئة متكينية من أجل جمتمع معلومات أكثر مشوًال من خالل حتسني اختاذ 

القرارات فيما يتعلق بتهيئة بيئة سياساتية وقانونية وتنظيمية فّعالة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

النتائج اُحملرزة  1.1.2

يعقد قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد منتديات عاملية وإقليمية للتباحث يف االجتاهات العاملية على صعيد التنظيم 
صة ألعضاء القطاع وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني على املستويني الوطين والدويل، مبا يف ذلك الندوة  خمصَّ
والتنظيمية،  والقانونية  السياساتية  املستجدات  بشأن  االسرتاتيجية  االتصاالت (GSR) واحلوارات  مي  ملنظِّ العاملية 
مي االتصاالت (لالطالع على  واملسائل االقتصادية واملالية، والتطورات اليت تشهدها األسواق. والندوة العاملية ملنظِّ
مون آراءهم وخرباهتم،  تقارير اجتماعات الندوة وخمرجاهتا، انظر هنا) هي احملفل السنوي العاملي الذي يتبادل فيه املنظِّ
وينتهي باعتماد املبادئ التوجيهية املتعلقة بأفضل املمارسات. ويف عام 2014 استضافت هيئة تنظيم االتصاالت يف 
مي االتصاالت GSR-14 اليت اجتذبت زهاء 700 مشارك من أكثر من 60 بلدًا، حتت  البحرين الندوة العاملية ملنظِّ
شعار: االستفادة من إمكانات العامل الرقمي؛ واستضافت هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد يف الغابون 
بت بزهاء  الندوة GSR-15 بعنوان االهتمام بالفجوة الرقمية – احلوافز التنظيمية لتحقيق الفرص الرقمية، اليت رحَّ
 GSR-16 400 مشارك من أكثر من 60 بلدًا، واستضاف اجلهاز القومي املصري لتنظيم االتصاالت يف مصر الندوة

حتت شعار:  لبنات بناء املجتمعات الذكية يف عامل موصول، اليت اجتذبت أكثر من 540 مشاركًا من 64 بلدًا؛ 
واجتذبت الندوة GSR-17  أكثر من 400 مشاركًا من 68 بلدًا، واستضافتها حكومة جزر البهاما وهيئة تنظيم 

املرافق واملنافسة يف جزر البهاما، من 11 إىل 14 يوليو 2017، حتت شعار: العيش يف عامل الفرص الرقمية.

http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/gsr2014/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/gsr2014/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2015/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2016/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2017/default.aspx
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2017 ،(GSR) الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت

وُتعقد قبل كل ندوة جمموعة من الفعاليات التمهيدية، منها اجتماع الرابطات التنظيمية اإلقليمية واجتماع كبار 
التنظيم يف القطاع اخلاص. ويف عام 2016، عقد االحتاد، بدعم من مؤسسة بيل وميلندا غيتس،  املسؤولني عن 
"احلوار العاملي بشأن الشمول املايل الرقمي" مبثابة فعالية متهيدية مواضيعية، واجتذب احلوار أكثر من 500 مشارك 

من قطاعات االتصاالت واخلدمات املالية.

من  أكثر  و2015   2014 عامي  يف  اإلقليمية  واملالية  االقتصادية  احملافل  واجتذبت 
200 مشارك من أكثر من 60 بلدًا، ويف عام 2016 أكثر من 275 مشاركًا من 50 

اليت   ،(IMR) املتنقل الدويل  التجوال  بلدًا. ومشلت مبادرة "هيا جنوب العامل" بشأن 
أطلقها مدير مكتب تنمية االتصاالت يف عام 2015، ورشة العمل الرفيعة املستوى 
بشأن التجوال الدويل املتنقل يف سبتمرب 2015، اليت رحبت بأكثر من 50 مشاركًا؛ 
التجوال  املتنقل  واجتماع مشاورة بشأن  الدويل  التجوال  واجتماع مشاورة بشأن 
الدويل املتنقل يف سبتمرب 2016، اجتذب أكثر من 15 رابطة تنظيم إقليمية ورابطة 
اجتماع  أثناء  مناقشة  ودارت  واإلقليمية؛  الدولية  املنظمات  من  وغريها  مستهلك 
الندوة ذاهتا، حيث أطلقت  الندوة GSR-17 وأثناء  التنظيمية على هامش  الرابطات 

مشاورة بشأن مشروع مبادئ توجيهية. وترمي مبادرة هيا جنوب العامل إىل دعم األعضاء يف حتديد وتكييف أفضل 
املمارسات واملبادئ التوجيهية يف جمال التجوال الدويل املتنقل من أجل مجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف شىت أحناء 

العامل.

وما زال قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد يوفر، بدرجة عالية من اجلودة، البيانات والبحوث والتحليل فضًال عن 
األدوات (من قبيل التقارير وأوراق املناقشة واملنشورات والبوابات اإللكرتونية وقواعد بيانات) لدعم أعضاء االحتاد 
يف حتديد وإعداد وتنفيذ ومراجعة االسرتاتيجيات واُألطر السياساتية والقانونية والتنظيمية املتسمة بالشفافية والتماسك 

والطابع االستشرايف، والعمل يف الوقت ذاته على االنتقال حنو اختاذ القرارات على أساس األدلة.

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Events2015/Roaming/Dialogue.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Events2015/Roaming/Dialogue.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Events2016/IMR_Consultation/home.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Events2016/IMR_Consultation/home.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2017/IMR_Strategic_Guidelines_Second%20Consultation_DRAFT_FINAL.pdf
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وتشمل سلسلة التقارير عن اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت: احلوافز التنظيمية لتوفري الفرص الرقمية (2016)؛ 
واالستعداد لالقتصاد الرقمي (2015)؛ وتنظيم اجليل الرابع: دفع االتصاالت الرقمية قدمًا (2014).

كما ُنشرت بشأن أحدث املسائل السياساتية والتنظيمية واالقتصادية دراسات مواضيعية شىت، منها عشرة تقارير 
عن النطاق العريض والشؤون االقتصادية واملالية. ويف عام 2017، أطلق قطاع تنمية االتصاالت  تقرير التوقعات 
التنظيمية العاملية، وهو التقرير األول يف سلسلة سنوية جديدة لتتّبع أحوال السوق واالجتاهات التنظيمية يف قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وآثارها على االقتصاد.

وقد وزع قطاع تنمية االتصاالت على األعضاء استبيانات سنوية جلمع املعلومات عن  املسائل التنظيمية والسياساتية 
ومسائل سياسات التعريفات. ومن شأن البيانات التنظيمية والسياساتية، املستقاة باستخدام طرائق التقدير الكمي، 
أن تسهل كًال من املقارنة املرجعية وتطور االجتاهات يف اإلطارين القانوين والتنظيمي يف أربعة مواضيع رئيسية 
البيانات  إىل هذه  التنافس. واستنادًا  التنظيمي، وإطار  والنسق  التنظيم،  والوالية يف جمال  التنظيمية،  اهليئة  وهي: 
امللموسة، وضع قطاع تنمية االتصاالت نظام التتّبع التنظيمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي يغطي أكثر 
من 186 بلدًا لفرتة تسع سنوات، وهو يربز التقدم التنظيمي الوطين واإلقليمي والعاملي. ويتناول استقصاء سياسة 
التعريفات التطورات يف تطبيق سياسات التعريفات ومناذج التعريفات وطرائق حساب معدالت خدمة االتصاالت 

 .(ICT-Eye) "الوطنية يف شىت البلدان، وُتنشر نتائج االستقصاء يف "مرقاب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املعارف  لتبادل  أدوات  أيضًا  االتصاالت  تنمية  قطاع  ويوفر 
ومنصات لتمكني احلوار الشمويل والتعاون املعزَّز بغية مساعدة 
البلدان يف حتقيق جمتمع معلومات أكثر مشوًال وإذكاء الوعي على 
املستويني الوطين واإلقليمي بأمهية البيئة التمكينية. وقد ازداد عدد 
املشاهدات على املوقع الشبكي وتنزيالت البيانات املالية والتنظيمية 
منه خالل الفرتة املمتدة من مايو 2014 حىت يونيو 2017 فبلغ 

القيم التالية بالنسبة لألعضاء واجلمهور عمومًا:

جمموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:   -
411 478 مشاهدة.

مركز املعارف على اإلنرتنت: 717 599 مشاهدة.  -
مي االتصاالت: 272 219 مشاهدة. املواقع الشبكية للندوات السنوية ملنظِّ  -

اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت لعام 2014 (طبعة جمانية): 679 35 تنزيًال.  -
كتيب تنظيم االتصاالت: 204 138 تنزيالت.  -

تقارير التنظيم وبيئة السوق اليت يصدرها االحتاد: 829 162 تنزيًال.  -
مرقاب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT-Eye): 912 720 مشاهدة.  -

وباإلضافة إىل ذلك، أقيمت بوابة إلكرتونية جديدة مشرتكة بني قطاعات االحتاد بشأن موارد التجوال الدويل املتنقل 
(IMR) لتجميع كل موارد وأنشطة االحتاد بشأن التجوال الدويل املتنقل، فضًال عن األنشطة واملبادرات اليت تقوم 
هبا الرابطات التنظيمية واملنظمات اإلقليمية والدولية وغريها من أصحاب املصلحة. كما تسلط الضوء على النتائج 
الرئيسية اليت خلصت إليها منشورات االحتاد ودراساته وحبوثه وجلان دراساته وبياناته بشأن التجوال الدويل املتنقل 

.(ICT-Eye) وحتليله من مرقاب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

https://www.itu.int/pub/D-PREF-TTR/en
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Outlook/2017.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Outlook/2017.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/RegulatorySurvey.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/SurveyTariff.aspx
https://www.itu.int/net4/itu-d/irt/#/tracker-by-country/regulatory-tracker/2015
https://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Roaming_info.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Roaming_info.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Roaming_info.aspx
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م املساعدة املباشرة ألكثر من 20 بلدًا وإقليمًا ملساعدهتا على التوصل إىل جمتمع معلومات  ومنذ عام 2015 ُتقدَّ
أكثر مشوًال وإذكاء الوعي على الصعيدين الوطين واإلقليمي بأمهية البيئة اليت توفر التمكني والشمول الرقميني يف 

جمتمع موصول ذكي.

يف منطقة إفريقيا
املعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا  تنظيم  منتدى  عقد  إىل  لالحتاد سنويًا  التابع  اإلقليمي إلفريقيا  املكتب  يدعو 
واالتصاالت والشراكات يف إفريقيا وفرقة العمل املعنية بقضايا القطاع اخلاص، ومها مبثابة منصة للتفاعل بني اهليئات 
التنظيمية وواضعي السياسات والقطاع اخلاص، مما يؤدي إىل حتسني فهم القضايا التنظيمية الرئيسية. وقد اجتذبت 
فعاليات املنتدى وفرقة العمل، اليت عقدت يف أبيدجان (كوت ديفوار) من 23 إىل 25 مارس 2016، حتت عنوان 
"حتديات التنظيم يف جمتمع معلومات بال حدود"، 262 مشاركًا من 23 بلدًا و18 كيانًا يف القطاع اخلاص. واخُتتمت 
االجتماعات بسلسلة من التوصيات املوجهة إىل مجيع اجلهات الفاعلة يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وناشدت الوزراء املكلفني باالقتصاد الرقمي أن يضعوا تلك التوصيات موضع التطبيق من خالل مجلة 
أمور، منها إجياد سبل لتنمية االقتصاد الرقمي يف القارة من خالل التدريب الكايف واالبتكار وتعزيز ثقافة ريادة 
األعمال. وُطلب من اهليئات التنظيمية العمل على تنسيق التجوال من أجل احلد من رسوم النداءات اإلضافية اليت 
تولدها، ووضع حد لتكاليف التجزئة. ومل ُيعقد هذا املنتدى يف عام 2015 نظرًا النعقاد الندوة العاملية ملنظمي 

االتصاالت (GSR) يف إفريقيا.

مت يف عام 2014، باالشرتاك مع صندوق االلتزام بتوفري اخلدمة الشاملة (USO) يف تنزانيا، ورشة عمل معنية  وُنظِّ
بسياسات ولوائح اخلدمة/النفاذ الشاملني بغية مواصلة إعداد املبادئ التوجيهية اليت ُوضعت ضمن إطار مشروع 
"تنسيق سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إفريقيا جنوب الصحراء" (HIPSSA) املشرتك بني االحتاد 
الدويل لالتصاالت واملفوضية األوروبية (EC)، وشارك فيها مجيع بلدان الشرق واجلنوب اإلفريقيني. وُعقدت يف 
عام 2015 ورشة عمل مماثلة لبلدان غرب إفريقيا ووسطها، حضرها 77 مشاركًا من 12 بلدًا. وأتاحت ورشتا 
العمل للبلدان املشاركة الفرصة لتبسيط ُأطرها التنظيمية والقانونية املتعلقة بصناديق االلتزام بتوفري اخلدمة الشاملة.

وُعقد منتدى بشأن االقتصاد والتمويل يف جمال االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملنطقة إفريقيا، بالتعاقب 
3 لدى  الدراسات  للجنة  اإلقليمي إلفريقيا  مع االجتماع 
قطاع تقييس االتصاالت، من 30 يناير إىل 2 فرباير 2017 
يف شالالت فيكتوريا (زميبابوي)، حضره 91 مشاركًا من 
25 بلدًا ومخس مؤسسات. وحبث املنتدى يف أثر اخلدمات 

الرقمية يف  املتاحة حبرية على اإلنرتنت (OTT) واخلدمات 
إفريقيا فضًال عن أفضل املمارسات للوائح التعاونية لتحقيق 

أكرب الفوائد من االقتصاد الرقمي يف املنطقة. 

ولتعزيز القدرات واإلسراع بالتحرك حنو اعتماد نظام التجوال القائم على التكلفة يف منطقة اجلماعة اإلمنائية للجنوب 
اإلفريقي (SADC)، يّسر االحتاد تنظيم احلدث الدويل للتدريب على منوذج تكلفة التجوال املتنقل الدويل يف دوربان 
(جنوب إفريقيا) يف 29 مارس 2017، والذي اجتذب 60 مندوبًا من عشر دول أعضاء يف اجلماعة اإلمنائية. وهنالك 

اآلن مسار انزالق حنو معدل جتوال متنقل دويل قائم على التكلفة.

وعقد االحتاد املنتدى اإلقليمي إلفريقيا املعين مبعلومات املستهلك ومحايته وحقوقه يف كوتونو (بنن) يف الفرتة من 
14 إىل 16 مارس 2017، واجتذب 131 مشاركًا من 21 بلدًا، من بينهم أعضاء القطاعات واهليئات األكادميية 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/FTRA-2016.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/FTRA-2016.aspx
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وعدد من رابطات املستهلك اإلفريقية. وكان املنتدى مبثابة منرب لتبادل اخلربات واعتمد جمموعة من املبادئ التوجيهية 
والتوصيات الرامية إىل تعزيز الشراكات بني أصحاب املصلحة على الصعيدين الوطين واإلقليمي.

اإلمنائية  اجلماعة  ملنطقة   (QoE) التجربة  (QoS) وجودة  اخلدمة  التدريب بشأن جودة  تنظيم  االحتاد يف  وشارك 
للجنوب اإلفريقي مع رابطة منظمي االتصاالت يف اجلنوب اإلفريقي، الذي استضافته هيئة تنظيم االتصاالت يف 
بوتسوانا (BOCRA) يف مايو 2017، واجتذب 104 مشاركني من مثانية من أصل اثين عشر بلدًا يف اجلماعة اإلمنائية 
للجنوب اإلفريقي. واعُتمدت جمموعة من املبادئ التوجيهية والتوصيات املتعلقة باملواءمة بني املمارسات واألدوات 

التنظيمية جلودة اخلدمة وجودة التجربة ملنطقة اجلماعة.

تنظيمية  هيئة  وأنشأت  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  بشأن  اجلديدة  قوانينها  تنفيذ  وشرعت سوازيالند يف 
جديدة، هيئة تنظيم اتصاالت سوازيالند، مبساعدة من خرباء االحتاد. وأفضى ذلك إىل إقامة هيئة مستقلة لتنظيم 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سوازيالند.

واعتمدت غامبيا، بفضل املساعدة التقنية اليت قدمها االحتاد، 
املعلومات  تكنولوجيا  أسواق  لتقييم  جديدًا  إطارًا 
للنهوض مبستوى  مبثابة حافز  فيها  والتنافس  واالتصاالت 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  والنمو  األسواق  كفاءة 

واالتصاالت.

يف  الوطنية  التنظيمية  للهيئة  عمل  ورش  ثالث  وُنظمت 
سرياليون (NATCOM): األوىل بشأن كفاءة أعمال املشغلني 
واملنافسة والسوق والتسعري والتكاليف؛ والثانية بشأن إدارة 

الطيف؛ والثالثة بشأن التدريب يف جمال قانون االتصاالت.

وُنظمت حلقة عمل للهيئة التنظيمية لالتصاالت اإللكرتونية والربيد يف بوركينا فاصو (ARCEP) ركزت على قضايا 
التداخل احملتمل بني نطاقات الرتدد للطريان ونطاقات تردد االتصاالت وسلطت الضوء على الضمانات املمكنة 
بالنسبة لألطراف املعنية. وأسفرت حلقة العمل، اليت مجعت بني أصحاب املصلحة من اجلهات التنظيمية واملشغلني 
الوطنيني والطريان املدين واإلذاعة والتلفزيون والدفاع الوطين، عن تقدير أفضل لدور إدارة الرتددات عرب خمتلف 

القطاعات.

وُأجريت دراسة للنفاذ الشامل النطاق العريض ودراسة استقصائية لألسر املعيشية يف ليسوتو، بالشراكة مع حبوث 
للنفاذ  العامة  السياسة  استعراض  البلد يف  لتوجيه  التنظيمية،  إفريقيا واهليئة  املعلومات واالتصاالت يف  تكنولوجيا 
الشامل العريض النطاق واسرتاتيجيات االستثمار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. واستنادًا إىل نتائج 
ورشة العمل، شرعت حكومة ليسوتو يف التحديث الضروري لسياسة النفاذ الشامل العريض النطاق واسرتاتيجيات 

االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ُأعدت سابقًا مبساعدة االحتاد.

وحققت املبادرة اإلقليمية، بشأن تعزيز وتنسيق األطر السياساتية والتنظيمية من أجل تكامل أسواق االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإلفريقية، النتائج التالية:

تنسيق السياسات واألطر التنظيمية الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دول اجلماعة االقتصادية   -
لدول وسط إفريقيا.

إقامة اهليئة الوطنية لالتصاالت يف جنوب السودان.  -
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اجلماعة  لبلدان  العريض  النطاق  وضع منوذج خلطة   -
إدخاله  على  تعمل  اليت  اإلفريقي  للجنوب  اإلمنائية 

تدرجييًا يف خططها الوطنية.
ناميبيا  من  كل  إىل  االحتاد  قدمها  اليت  املساعدة   -
وسوازيالند يف وضع اخلطة الوطنية للنطاق العريض، 
للجماعة  الوطين  العريض  النطاق  باستخدام منوذج 

اإلمنائية للجنوب اإلفريقي.
يف  الالسلكية  الشبكات  بشأن  دراسات  أطلقت   -

مدغشقر يف عام 2016.

يف منطقة األمريكتني
يف عام 2015، استفاد 25 مشاركًا من الدول األعضاء يف االحتاد و59 مشاركًا من 44 منظمة خاصة من ورشة 
عمل شارك فيها االحتاد مع الوكالة الوطنية الربازيلية لالتصاالت (ANATEL) أثناء لقاء Futurecom، وهو حدث 
من أهم األحداث املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أمريكا الالتينية، يف ترويج املناقشات بشأن جودة 
املعلومات  تكنولوجيا  بقطاع  يتعلق  فيما  والرؤى واالسرتاتيجيات  اإللكرتونية  والتطبيقات  االتصاالت  خدمات 

واالتصاالت. 

وحققت املبادرة اإلقليمية املعنية بتنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض النتائج التالية يف منطقة 
األمريكتني:

تقدمي املساعدة يف وضع املبادئ التوجيهية اخلاصة بالبنية التحتية املستدامة للنطاق العريض يف املناطق الريفية.  -
تقاسم الدراسات بشأن النطاق العريض.  -

صوغ السياسات الوطنية للنطاق العريض بغية وضع إطار لتكنولوجيا النطاق العريض.  -
وحققت املبادرة اإلقليمية بشأن تقليص أسعار خدمات االتصاالت وتكاليف النفاذ إىل اإلنرتنت النتائج التالية:

دعم باراغواي يف نشر نقاط التبادل الوطنية لإلنرتنت (IXP) اليت ُوضعت يف اخلدمة يف أغسطس 2016.  -
بناء القدرات لدى إدارة باراغواي على إدارة نقاط التبادل الوطنية لإلنرتنت، وتوفري التدريب على ختطيط   -

شبكات املناطق الواسعة على مستوى احلكومة (G-WAN) وتصميمها وتنفيذها يف املستقبل.
صوغ مشاريع السياسات والقوانني النموذجية املتصلة باملخلَّفات اإللكرتونية.  -

املنطقة  بلدان  القدرات داخل  الوعي وتعزيز  حتسني   -
من خالل تقدمي العديد من الدورات التدريبية وورش 
العمل واحللقات الدراسية واملنتديات اليت تركز على 
والبنية  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تطوير 
واخلدمات  والتطبيقات  العريض  للنطاق  التحتية 
واملسائل ذات  الطيف  وإدارة  التحتية  البنية  وتطوير 
املناطق  يف  الرتددات  تنسيق  ذلك  يف  (مبا  الصلة 
 ،IPv6 احلدودية)، والتنسيق الساتلي، وتنفيذ اإلصدار
والنفاذ إىل اإلنرتنت، واملطابقة وقابلية التشغيل البيين. 
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يف منطقة الدول العربية
يف عام 2015، استفاد أكثر من 40 مشاركًا من سبعة بلدان عربية من استعراض إمجايل، ُقدم يف إطار ورشة العمل 
اإلقليمية بشأن التوصيل البيين بواسطة بروتوكول اإلنرتنت اليت ُعقدت يف اخلرطوم (السودان)، بشأن املسائل املتصلة 
بإقامة التوصيل البيين يف البيئة القائمة على بروتوكول اإلنرتنت، والتحديات التقنية هلذا التوصيل، ومنذجة حتديد 

الرسوم والتكاليف فيما خيص التوصيل البيين بواسطة بروتوكول اإلنرتنت. 

وُعقدت أيضًا يف اخلرطوم (السودان) يف عام 2015 ورشة عمل إقليمية بشأن "التجوال املتنقل: املمارسات على 
الصعيدين الوطين والدويل"، أفضت إىل زيادة معارف ومهارات أكثر من 50 مشاركًا من 11 بلدًا عربيًا فيما يتعلق 
مببادئ التجوال ومناذجه وعملياته والتجوال املتنقل الوطين والدويل، وتوصيات االحتاد بشأن التجوال الدويل املتنقل، 

وإقامة عالقات التجوال، وجوانب التجوال التنظيمية والتجارية. 

وحضر أكثر من 45 مشاركًا من سبعة بلدان عربية ورشة العمل اإلقليمية بشأن التنافس يف أسواق االتصاالت، 
اليت ُعقدت يف السودان من 24 إىل 26 مايو 2016، وتعمقوا يف فهم مبادئ التنافس يف أسواق االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وأمناط هذه األسواق وبنيتها، والتنافس مبثابة عامل من عوامل النمو االقتصادي، وكيفية 

تنظيم وإدارة املنافسة يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

وخالل ورشة العمل اإلقليمية للدول العربية بشأن االندماج 
املايل الرقمي، اليت ُعقدت يوَمي 24 و25 أغسطس 2016 
يف السودان، أنشأ أكثر من 100 مشارك من هيئات تنظيم 
الدول  منطقة  يف  املالية  واخلدمات  االتصاالت  خدمات 
العربية (ثلثاهم من املؤسسات املالية) منصة للحوار بشأن 
الفئتني من حيث  يواجهها كل من هاتني  اليت  التحديات 
التنظيم يف جمال النقود املتنقلة. ونوقشت فرص وحتديات 
عمليات املدفوعات املتنقلة يف سياق حتفيز اخلدمات املالية 

والنهوض بالشمول املايل.

ومتكن مشاركون من بلدان املنطقة العربية من توسيع مهاراهتم وخرباهتم فيما يتعلق بالتغيريات يف األطر التنظيمية 
والتشغيلية وتعزيز فهمهم ألثر التقييم التقين على قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل تدريب إقليمي 
بعنوان "التحديات الكربى أمام مشغلي االتصاالت واملنظمني"، الذي ُعقد يف املغرب من 2 إىل 4 نوفمرب 2016.

متا خالل االجتماعني السنويني لعامي 2015 و2016  وحضر 80 مشاركًا من 14 بلدًا ورشيت العمل اللتني ُنظِّ
لشبكة اهليئات التنظيمية العربية (AREGNET)، مما عزز فهمهم للمسائل التنظيمية والتقنية بشأن احملتوى املتاح حبرية 

.(IoT) وإنرتنت األشياء (OTT) على اإلنرتنت

وشجع املنتدى االقتصادي واملايل اإلقليمي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي نظمه االحتاد ملنطقة 
الدول العربية، وُعقد يف مسقط (ُعمان) يومي 6 و7 ديسمرب 2016، احلوار بشأن النفاذ بأسعار معقولة إىل خدمات 
النظام اإليكولوجي  املتقاربة والتحديات يف  النطاق العريض  بيئة  النطاق العريض واملسائل االقتصادية واملالية يف 

الرقمي.

وباإلضافة إىل ما سبق:

مت تعزيز التعاون بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين (C&I) بني البلدان يف املنطقة العربية من خالل اتفاقات   -
االعرتاف املتبادل. 
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ُدعمت املنظمة العربية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (AICTO) يف دراسة بشأن أثر احملتوى واخلدمات   -
املتاحة حبرية على اإلنرتنت يف أسواق االتصاالت العربية.

مت تقدمي التدريب يف جمال خدمات االتصاالت الراديوية لألرض والفضائية إىل 65 متخصصًا من املنطقة   -
العربية.

قدم خرباء من مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد عروضًا عن مسائل االتصاالت لألرض والفضائية هبدف   -
متكني مجهورهم املتخصص من تعميق فهمهم ألدوات االحتاد وإجراءاته، مبا يف ذلك إجراءات التبليغ وإعداد 

بطاقات التبليغ عن ختصيصات الرتدد وبرجميات مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد.
ُأجري استعراض بشأن مساعدة جيبويت يف وضع صكوك إطارية قانونية وتنظيمية يف قطاع االتصاالت لديها.  -

مت تقاسم املعارف وأفضل املمارسات بشأن كيفية إسهام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق أهداف   -
اإلقليمي  واملايل  االقتصادي  املنتدى  أثناء  وذلك   ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  وخطة  املستدامة  التنمية 
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي نظمه االحتاد للدول العربية والذي ُعقد يف نواكشوط 

(موريتانيا) يومي 17 و18 مايو 2017 وحضره 85 مشاركًا من ستة بلدان.

يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ 
وتقاسم  التبادل  من  أكرب  بقدر  التنظيمية  البيئة  تعززت 
املعلومات من خالل املائدة املستديرة السنوية هليئات التنظيم 
وبرنامج التدريب الدويل اللذين شارك فيهما أكثر من 300 
شخص من أكثر من 25 بلدًا على مدى الفرتة من عام 2014 

إىل عام 2016.

السياساتية  املسائل  بشأن  القرار  اختاذ  مهارات  وحتسنت 
املشورة  وإسداء  الوعي  إذكاء  خالل  من  والتنظيمية 
التخصصية خالل عدد من املنتديات واحللقات الدراسية وورش العمل ودورات التدريب بشأن املسائل املتصلة 
 ،(OTT) بالبيئة التمكينية من أجل املجتمع الذكي، واملدن الذكية املستدامة، واخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت
واختبار مطابقة احملطات القاعدة املتنقلة وحمطات اإلذاعة، والتنظيم يف عصر النطاق العريض والتقارب، وإدارة 
الطيف، وتقدير التكاليف، وإصدار الرتاخيص، واحلرص على جودة اخلدمة، وسائر املسائل التنظيمية. وإضافة إىل 
ذلك ُقدِّمت مساعدة ختصصية، مبا فيها املساعدة القطرية املباشرة، إىل البلدان العشرين التايل ذكرها يف جماالت 
السياسات والتشريعات واألطر التنظيمية: أفغانستان وبنغالديش وبوتان وبروين دار السالم وكمبوديا وفيجي واهلند 
ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وملديف ومنغوليا وميامنار ومجهورية نيبال وباكستان وبابوا غينيا اجلديدة والفلبني 

وساموا وسري النكا وتيمور-لسيت وتايالند وفيتنام.

ومت يف إطار املبادرة اإلقليمية بشأن السياسات والتنظيم، حتسني األطر السياساتية والتنظيمية والتشريعية من خالل 
تدابري ُقطرية مباشرة يف جماالت قوانني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتعزيز املؤسسات التنظيمية، وكذلك 
من خالل تقدمي املساعدة السياساتية والتنظيمية يف جماالت من قبيل إصدار الرتاخيص، وحترير اخلدمات، واالستعراض 

القطاعي، والرتقيم، والتعريفات، وحتديثات جداول الرتددات الوطنية، وحل النزاعات.

كما قدمت املساعدة الُقطرية املباشرة يف املجاالت ذات األولوية مثل التلفزيون الرقمي لألرض (DTTV)، والنفاذ 
إىل اإلنرتنت بأسعار معقولة، ورسم خرائط تكنولوجيا اإلرسال، واخلطة االسرتاتيجية للُبىن التحتية لالتصاالت، 
واختبار املطابقة للمحطات القاعدة املتنقلة، وعمليات املوافقة على املطابقة وقابلية التشغيل البيين، واملوافقة النمطية، 
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ووضع اخلطط الرئيسية إلدارة الطيف (من أجل بنغالديش وبروين دار السالم وتايالند وباكستان وفيجي، من عام 
2014 إىل عام 2016).

وتعززت القدرات يف املنطقة بفضل توفري شىت دورات التدريب، وورش العمل، واحللقات الدراسية، واملنتديات، 
واملساعدة الُقطرية املباشرة، لصاحل أكثر من 800 مشارك من 38 دولة عضوًا على مدى الفرتة من يونيو 2014 إىل 

ديسمرب 2016.

يف منطقة كومنولث الدول املستقلة
مت حتسني تنمية االتصاالت الساتلية يف أرمينيا بفضل املساعدة التخصصية اليت قدمها االحتاد يف أغسطس 2015.

الراديوية  باالتصاالت  فيما يتعلق  اإلقليمي  التعاون  وازداد 
 55 اكتسب  التحديد،  وجه  وعلى  السواتل.  ومسائل 
مشاركًا من 8 بلدان من بلدان الكومنولث فهمًا أعمق يف 
إقليمية لالحتاد ُعقدت يف  الصدد خالل ورشة عمل  هذا 
يريفان (أرمينيا) من 27 إىل 29 يونيو 2016 بشأن الكيفية 
اليت ينبغي هبا تنفيذ مقرَّرات الـمؤتـمر العالـمي لالتصاالت 
االتصاالت  ومجعية   (WRC-15)  2015 لعام  الراديوية 
الراديوية لعام 2015 (RA-15) يف بلدان كومنولث الدول 

املستقلة.

وفيما يتعلق باملبادرة اإلقليمية بشأن النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض، وضع االحتاد إطارًا لتنفيذها 
وحدد الشركاء احملتملني وقّدر كمية األموال املطلوبة. 

وأدى الوعي بالنتائج احملرزة يف إطار املبادرات اإلقليمية للمؤمتر العاملي WTDC-14 لبلدان الكومنولث إىل زيادة 
االلتزامات - ال سيما حسبما ُأعرب عنه خالل منتدى التنمية اإلقليمي للكومنولث الذي ُعقد يف بيشكيك (مجهورية 

قريغيزستان) يف 8 نوفمرب 2016 وحضره أكثر من 100 ممثل من 11 بلدًا - للمشاركة يف أنشطة االحتاد. 

وشهد املنتدى اإلقليمي لالحتاد لكومنولث الدول املستقلة وأوروبا، الذي ُعقد يف تشيسيناو (مولدوفا) يومي 28 
و29 مارس 2017 حبضور 54 مشاركًا من 12 بلدًا، تعزيز التعاون اإلقليمي وتبادل املعلومات ومناقشة االبتكار 
البّناء بني أصحاب املصلحة على  املعلومات واالتصاالت، فضًال عن احلوار  البدء يف جمال تكنولوجيا  ومشاريع 

املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية.

يف منطقة أوروبا
مت تعزيز قدرات 225 من أصحاب املصلحة من حوايل 20 بلدًا من خالل تبادل املعلومات عن املمارسات التنظيمية 
أثناء املؤمتر التنظيمي اإلقليمي السنوي الذي استضافته يف األعوام 2015 و2016 و2017 هيئة خدمات االتصاالت 
اإللكرتونية واخلدمات الربيدية يف اجلبل األسود. واستفاد أصحاب املصلحة أيضًا من فرصة استعراض األولويات 

فيما خيص تدابري العمل يف املستقبل يف املنطقة. 

ومتخضت املبادرة اإلقليمية بشأن تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض عن تعزيز التعاون اإلقليمي 
بني أصحاب املصلحة املعنيني يف املنطقة ويف بناء القدرات ألكثر من 000 1 مهين يف جمال تكنولوجيا النفاذ إىل 
النطاق العريض وجودة اخلدمة وجودة التجربة، وختطيط الشبكات، وإدارة الطيف، واإلذاعة. ومت تبادل املعلومات 
عن أفضل املمارسات املتَّبعة عرب اإلقليم بشأن إقامة نقاط تبادل اإلنرتنت والنـُُّهج الوطنية لتنمية النطاق العريض. 
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وعالوًة على ذلك، مت تعزيز التعاون الثنائي من خالل برامج التوأمة مبشاركة أربعة بلدان (ألبانيا وبولندا وسلوفينيا 
وهنغاريا)، حيث ُأعدت املواصفات التقنية لتطوير جودة اخلدمة وأنظمة مقابلة النطاق العريض، ومت تعزيز القدرات 
العريض  النطاق  دة، منها استعراض خطط  الطيف. وُأعدت دراسات ومؤشرات مقارنة مرجعية حمدَّ على إدارة 
يف بلدان وسط أوروبا وجنوب شرقها. ومت مسح البنية التحتية للنطاق العريض يف أوروبا الذي انعكس يف خارطة 

االحتاد لإلرسال التفاعلي لألرض. 

وأفضت املبادرة اإلقليمية أيضًا إىل النتائج التالية:
أفضل  املعلومات عن  لتبادل  الفرصة  هيأت  اخلط  التدريب على  اللقاءات وجلسات  من  ُنظمت سلسلة   -

املمارسات يف شىت أحناء املنطقة.
ُأقيمت نقطة تبادل وطنية لإلنرتنت يف اجلبل األسود وهي تعمل اآلن على أكمل وجه.  -

اسُتهلت مبادرة خاصة هتدف إىل وضع اخلطة الرئيسية لالنتقال من اإلصدار IPv4 إىل اإلصدار IPv6 من   -
بروتوكول اإلنرتنت من أجل اجلبل األسود والبلدان املجاورة.

جتسدت يف خارطة االحتاد العاملية معلومات البىن التحتية للنطاق العريض لألرض يف أكثر من 90 يف املائة من   -
البلدان يف املنطقة األوروبية.

رّكز منتدى التنمية اإلقليمي ألوروبا لعام 2015، الذي استضافته وزارة جمتمع املعلومات يف رومانيا واهليئة   -
الوطنية لإلدارة والتنظيم يف جمال االتصاالت، على النطاق العريض من أجل التنمية املستدامة.

وفضًال عن ذلك، تبادل أكثر من عشرة بلدان املعلومات 
وأجرت  اخلدمة  جبودة  يتعلق  فيما  الوطنية  النهج  بشأن 
استعراض نظراء لربنامج أكادميية االحتاد للتدريب فيما يتعلق 
جبودة اخلدمة خالل ورشة العمل اإلقليمية األوروبية بشأن 
اليت  اخلدمة ومراقبتها"،  قياس جودة  اجلديدة يف  "القضايا 
ُعقدت يف بولونيا (إيطاليا) يومي 25 و26 نوفمرب 2015 
بالتعاون مع وزارة التنمية االقتصادية اإليطالية واستضافتها 

.Ugo Bordoni مؤسسة
مركز نقاط تبادل اإلنرتنت يف اجلبل األسود

ومشل التعاون مع املفوضية األوروبية يف جمال تنمية النطاق العريض تنظيم مؤمتر إقليمي مشرتك بني االحتاد واملفوضية 
األوروبية بشأن تقابل خدمات النطاق العريض والُبىن التحتية، استضافه مكتب االتصاالت اإللكرتونية يومي 11 
و12 أبريل 2016 يف بولندا، وتقدمي مسامهات إىل اللجنة 
التوجيهية وفريق االستعراض التقين ملنصة املراقبة األوروبية 
للتقابل بني جودة اخلدمة وجودة التجربة (اليت جتتمع بانتظام 
يف بروكسل). وقد أفضت هذه األنشطة إىل تعزيز عالقات 

التعاون مع املفوضية األوروبية.

لفريق خرباء ُعقد يف  وباإلضافة إىل ذلك، حدد اجتماع 
فرباير 2017 بشأن "نشر الشبكة الذكية يف املستقبل" الّسبل 
قطاعي  بني  التعاوين  التنظيم  بشأن  للعمل  املستقبلية 



28

 تقرير عن تنفيذ خطة عمل ديب

االتصاالت والطاقة، وأدى إىل اختاذ إجراءات ممكنة بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال الطاقة متاشيًا 
مع اهلدف 7 (SDG7) من أهداف التنمية املستدامة "طاقة نظيفة وبأسعار ميسورة"، الذي تضمن غايات حمددة 

فيما يتعلق حبصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة.

مسائل جلنيت الدراسات  2.1.2

أسهمت املسائل التالية املسندة إىل جلنيت الدراسات يف حتقيق الناتج 1.2 للمؤمتر WTDC-14: األطر السياساتية 
والتنظيمية:

االتصاالت/تكنولوجيا  بشبكات  املتعلقة  اخلدمات  تكاليف  االقتصادية وطرائق حتديد  السياسات   :4/1 املسألة 
املعلومات واالتصاالت الوطنية، مبا فيها شبكات اجليل التايل.

املسألة 6/1: توعية املستهلك ومحايته وحقوقه: القوانني واللوائح واألسس االقتصادية وشبكات املستهلكني.

املسألة 1/1: اجلوانب التقنية والتنظيمية والسياساتية لالنتقال من الشبكات القائمة إىل شبكات النطاق العريض 
 (OTT) يف البلدان النامية، مبا يف ذلك شبكات اجليل التايل واخلدمات املتنقلة واخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت

وتنفيذ اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت.

املسألة 3/1: النفاذ إىل احلوسبة السحابية: حتديات وفرص للبلدان النامية.

وقد أسهم الناتج 1.2 يف تنفيذ قرارات وتوصيات ومقررات املؤمتر WTDC-14 وغريها من القرارات والتوصيات 
واملقررات ذات الصلة.

 القرارات والتوصيات واملقررات الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
وغريها من القرارات والتوصيات واملقررات ذات الصلة

القرارات: 1 و9 و17 و21 و23 و30 و32 و43 و48 و62املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

مؤمتر املندوبني املفوضني 
(بوسان، 2014)

املقرران: 5 و13
القرارات: 25 و71 و102 و135 و138 و154 و165

خطوط عمل القمة العاملية 
ملجتمع املعلومات

أسهم يف الناتج 1.2 خط العمل جيم6 ملجتمع املعلومات، الوارد يف خطة عمل جنيف والفقرات 
من 112 إىل 119 من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات.

املسامهة يف أهداف التنمية 
الـمستدامة

2 و4 و5 و8 و9 و10 و11 و16 و17

شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك املطابقة وقابلية التشغيل   2.2

البيين وسد الفجوة التقييسية
تتمتع البنية التحتية بأمهية حمورية يف إتاحة النفاذ الشامل واملستدام إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات 
يف كل مكان بتكلفة ميسورة للجميع. ومن خصائص قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التغري التكنولوجي 
البىن  املعلومات واإلذاعة واحلوسبة. ومن شأن نشر  التكنولوجية لالتصاالت وإرسال  املنصات  السريع وتقارب 
التحتية املشرتكة لتكنولوجيا وشبكات النطاق العريض للخدمات والتطبيقات املتعددة يف جمال االتصاالت، والتطور 
حنو شبكات اجليل التايل الالسلكية والسلكية القائمة بالكامل على بروتوكول اإلنرتنت وما يأيت بعدها، أن يتيح 
فرصًا جديدة لكنه ينطوي كذلك على حتديات كبرية بالنسبة إىل البلدان النامية. وُتربز سرعة انتشار التكنولوجيات 
الالسلكية واملتنقلة األمهية املتزايدة إلدارة الطيف الراديوي والدور الذي تؤديه يف التنمية االجتماعية واالقتصادية 

http://www.itu.int/pub/D-TDC-WTDC-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
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للبلدان. ومن املالحظ أيضًا االنتقال يف شىت أحناء العامل من اإلذاعة التماثلية إىل الرقمية، مما يتيح استخدام الطيف 
مبزيد من الكفاءة وارتفاع جودة بث الصوت والفيديو.

ومن شأن املطابقة مع املعايري الدولية وقابلية التشغيل البيين (أي إمكانية االتصال بنجاح فيما بني أجهزة واردة من 
جهات توريد خمتلفة) أن يعينا على جتنب املزامحة الباهظة التكلفة يف األسواق حول خمتلف التكنولوجيات. واملعايري 
إىل شركات  وبالنسبة  واالتصاالت.  املعلومات  لتكنولوجيات  العاملية  التحتية  البنية  لتطوير  هامة جدًا  الدولية 
االقتصادات الناشئة، تؤدي املعايري الدولية إىل تكافؤ الفرص، ما ميّكن من النفاذ إىل أسواق جديدة وتوليد اقتصادات 
احلجم الكبري اليت متّكن من خفض التكاليف اليت تتحملها اجلهات املصنِّعة واملشغلة واملستهلكة. وقد أدى النمو 
السريع الذي شهدته األجهزة الالسلكية الشخصية، وال سيما اهلواتف اخللوية واحلواسيب اللوحية، إىل حتديات 

جديدة نظرًا لسهولة محل هذا النوع من األجهزة عرب احلدود الوطنية وأنظمة املطابقة.

وقد عمل قطاع تنمية االتصاالت بالتعاون الوثيق مع قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت يف مجيع 
املناطق لتطوير الُبىن التحتية واخلدمات. وُقدمت املساعدة إىل عدة بلدان إلعداد خطط أساسية للنطاق العريض 
الالسلكي وخطط أساسية إلدارة الطيف وسياسات وطنية للنطاق العريض لالنتقال من شبكات االتصاالت العمومية 

التبديلية إىل شبكات اجليل التايل.

خرائط اإلرسال التفاعلية لألرض لدى االحتاد، يوليو 2017

النتائج اُحملرزة  1.2.2

يواصل قطاع تنمية االتصاالت تنفيذ وحتديث خرائط اإلرسال التفاعلية لألرض لدى االحتاد على اخلط (لشبكة 
األلياف البصرية الفقرية عريضة النطاق، ولوصالت املوجات الصغرية واحملطات األرضية الساتلية، وكذلك الكبالت 
البحرية) يف مجيع املناطق. وتقدم هذه األداة معلومات عن 400 شبكة مشغل و407 27 وصلة إرسال و461 18 
عقدة واقعة يف 167 بلدًا. وتشمل البحوث املتعلقة بوصالت اإلرسال 263 251 10 كيلومرتًا من املسريات، ُرسم 

منها 172 630 2 كيلومرتًا على اخلارطة (حىت منتصف أغسطس 2017).

http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/InteractiveTransmissionMaps.aspx
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وُنشر تقرير عن تنفيذ البنية التحتية املتطورة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية. وهو 
يشمل اجلوانب االقتصادية والسياساتية اليت تدعم االعتماد الفعلي لشبكات اجليل التايل. ويشري التقرير إىل ما يربو 
على 200 منشور صادر عن االحتاد (مثل تقارير جلنيت الدراسات يف قطاع تنمية االتصاالت، واملبادئ التوجيهية 

لالحتاد، وتوصيات االحتاد الصادرة عن مجيع القطاعات).

وتعزز الوعي بدور احلكومات يف إجياد بيئة مواتية إلنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت وتطويرها أثناء ورشة عمل ُخصصت 
 (ISOC) للمجموعة العربية املعنية بنقاط تبادل اإلنرتنت، وُنظمت بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومجعية اإلنرتنت

ومركز معلومات الشبكات اإلفريقية، وُعقدت يف تونس العاصمة يف نوفمرب 2014.

ووفقًا للقرار 47 الصادر عن املؤمتر WTDC (املراَجع يف ديب، 2014)، ُعقدت منتديات إقليمية ودورات تدريبية 
بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين (C&I)، بالتعاون مع قطاعي تقييس االتصاالت واالتصاالت الراديوية، ومت 
الرتكيز فيها على إجراءات تقييم املطابقة، واختبارات االعتماد النمطي للمطاريف املتنقلة وخمتلف جماالت اختبار 
املطابقة وقابلية التشغيل البيين من أجل مناطق إفريقيا واألمريكتني والدول العربية آسيا واحمليط اهلادئ وكومنولث 
الدول املستقلة. ويف عام 2016، ُنظمت هذه الفعاليات الرامية إىل بناء القدرات من أجل 130 مشاركًا من 60 
بلدًا يف مرافق اختبارات حقيقية، وذلك بفضل تعاون املختربات الشريكة يف برنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين، 
وهي األكادميية الصينية لبحوث االتصاالت التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات يف الصني (MIIT)، ومركز 
دراسات وحبوث االتصاالت، ومركز البحوث والتطوير يف جمال االتصاالت (CPqD، الربازيل)، وخمتربات تليكوم 

.(TiLab) إيطاليا

ومت تقدمي التدريب على اخلط بشأن املطابقة والتشغيل البيين لشبكات نقل الرزم، واملطاريف املتنقلة ومتطلبات 
التوافق الكهرمغنطيسي (EMC)، مما أفضى إىل بناء القدرات لدى 52 مشاركًا.

وترد مجيع مواد التدريب ودراسات احلاالت اليت قدمها املشاركون بشأن احلالة الراهنة للمطابقة وقابلية التشغيل 
البيين على األصعدة الوطنية يف بوابة املطابقة وقابلية التشغيل البيين لدى االحتاد، وذلك للمضي يف تعزيز بناء القدرات 

وتقاسم املعارف.

ويف عام 2015، ُنشرت على اإلنرتنت مبادئ توجيهية جديدة  إلنشاء أنظمة املطابقة وقابلية التشغيل البيين، وُعرضت 
على األعضاء. وتتناول هذه املبادئ التوجيهية التحديات اليت تواجهها البلدان النامية وهي تقوم بتخطيط ومراجعة 
األنظمة اخلاصة هبا يف جمال املطابقة وقابلية التشغيل البيين، مبا يف ذلك إجراءات تقييم املطابقة والقوانني الرامية إىل 
تشجيع االنتظام يف سوق التجهيزات، واملراقبة، والتنسيق بني وكاالت التنظيم واملعايري الدولية ذات الصلة. وتتناول 
تقارير أخرى يف هذا الشأن إنشاء خمتربات حملية أو إقليمية إلجراء االختبارات، وإبرام اتفاقات االعرتاف املتبادل 
(MRA) لتعزيز كفاءة برامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين ملعدات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Documents/NGN/Report_on_Telecom-ICT_infra_20170117.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/CI_Events.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/CI_Events.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/CI_Events.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/CI_Events.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/CICollabAgreements.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/C-I/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Documents/ConformanceInteroperability/publications/Establishing_Conformity_and_interoperability_Regimes-E.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Documents/ConformanceInteroperability/GuidelinesMRAs_E.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/CIGuidelines.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/CIGuidelines.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Documents/ConformanceInteroperability/GuidelinesMRAs_E.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Documents/ConformanceInteroperability/GuidelinesMRAs_E.pdf
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(SMS4DC) املشرتكون يف الصيغ 4.0 و4.1 و5.0 من برجمية نظام إدارة الطيف يف البلدان النامية

وقد تزايد التكامل اإلقليمي بفضل استحداث برامج منسقة يف جمال املطابقة وقابلية التشغيل البيين وتطوير اتفاقات 
االعرتاف املتبادل بني البلدان. ويف سياق متابعة الدراسات اليت يقوم هبا قطاع تنمية االتصاالت، عقدت أمانات 
 (COMTELCA) واللجنة التقنية اإلقليمية لالتصاالت (EAC) وجمموعة شرق إفريقيا (UMA) احتاد املغرب العريب
واالحتاد الكارييب لالتصاالت (CTU) اجتماعات على مستوى اخلرباء والوزراء لوضع اللمسات األخرية على اتفاقات 

االعرتاف املتبادل.

وِصيغت خطط أساسية إلدارة الطيف يف إطار مشروع مشرتك بني االحتاد و(وزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والتخطيط املستقبلي، مجهورية كوريا) من أجل ستة بلدان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ (فيجي 
وبروين دار السالم وبنغالديش وباكستان وتايالند ومنغوليا) وثالثة بلدان من منطقة الكارييب (غرينادا، وجامايكا، 
وسانت فنسنت وغرينادين). وقدمت املساعدة إىل سري النكا بشأن املسائل املتعلقة بتخفيف تداخل الرتددات 
الراديوية يف ترددات الطريان. كما ُقدمت معلومات تقنية واستشارية عن حتديثات نظام رصد الرتددات الراديوية 
على نطاق اجلزيرة. وُقدمت املساعدة إىل ساموا يف مواءمة سياساهتا الوطنية لتوزيع الرتددات مع نتائج املؤمتر العاملي 

.WRC-15

ويستعمل حاليًا نظام إدارة الطيف من أجل البلدان النامية (SMS4DC) يف أكثر من 40 بلدًا يف مناطق إفريقيا 
واألمريكتني والدول العربية وآسيا واحمليط اهلادئ.

وتضمن التدريب على نظام إدارة الطيف من أجل البلدان النامية:

تعزيز قدرات املشاركني يف تيمور-لسيت واجلزر العذراء الربيطانية؛  -
مساعدة اليمن يف تنسيق إدارة الرتددات مع السودان؛  -

حتسني إدارة SMS4DC يف فنزويال وغينيا ونشرها يف املنطقة، بتدريب العديد من املشاركني.  -

http://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/Pages/International-SMS4DC-Users-Meeting_Geneva_December16.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/Pages/International-SMS4DC-Users-Meeting_Geneva_December16.aspx
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وُعقد االجتماع الدويل ملستعملي نظام إدارة الطيف للبلدان النامية يومي 8 و9 
ديسمرب 2016 يف جنيف (سويسرا). وخلص االجتماع احلاجة إىل إدارة الطيف 
وجتارب  مقرتحات  ونظر يف   SMS4DC لنظام  الرئيسية  املهام  وحلل  احملوسبة، 
املستعملني املستهدفني من أجل تلبية متطلباهتم. وصدر  اإلصدار 5 من الربجمية، 
وهو يتضمن منائط لنماذج انتشار إضافية وطريقة الستقصاء البيانات من مصادر 

خارجية، وهو متاح اآلن باإلسبانية أيضًا.

لتوزيع  الوطين  البلدان على وضع جدوهلا  توجيهية ملساعدة  مبادئ  ُأعدت  وقد 
الرتددات، وعمليات تقييم إدارة الطيف على الصعيد الوطين، والتماس العطاءات 
الطيف. وعالوًة على ذلك،  أنظمة لرسوم  الوطين، ووضع  الطيف  لنظام مراقبة 
وضعت قاعدة بيانات لالنتقال إىل البث الرقمي، وُأدرجت فيها معلومات مستمدة 

من 192 بلدًا ُوضعت يف متناول أعضاء االحتاد (انظر هنا).

وتعززت قدرات أعضاء االحتاد يف طائفة من املسائل املتعلقة بالشبكات، ومنها:

ورشة العمل التدريبية اإلقليمية يف منطقة الدول العربية لالحتاد بشأن نظام إدارة الطيف من أجل البلدان   -
النامية (SMS4DC)، اليت ُعقدت يف جيبويت يف الفرتة 14-18 يونيو 2015 (تدريب مشاركني من مثانية بلدان)؛

ورشة العمل املشرتكة بني االحتاد واللجنة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت، تايالند بشأن تنسيق الرتددات عرب   -
احلدود، اليت ُعقدت يف بانكوك (تايالند)، يف الفرتة 29 يونيو - 1 يوليو 2015 (تدريب أكثر من 60 مشاركًا 

من سبعة بلدان)؛
ورشة العمل اإلقليمية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن تنسيق السواتل، اليت ُعقدت يف الفرتة 25-30 مايو 2015   -

يف مانيال (الفلبني) بالتعاون مع مكتب االتصاالت الراديوية (تدريب مشاركني من 15 بلدًا)؛
حلقة دراسية ودورة تدريبية لبلدان جزر احمليط اهلادئ بشأن مسائل اإلذاعة وإدارة الطيف، ُعقدتا يف الفرتة   -

6-10 يوليو 2015، يف فيجي (تدريب مشاركني من 14 بلدًا)؛

حلقة االحتاد الدراسية اإلقليمية لالتصاالت الراديوية يف عام 2015 لبلدان كومنولث الدول املستقلة/أوروبا   -
الشرقية، اليت ُنظمت بالتعاون مع قطاع االتصاالت الراديوية؛

ورشة العمل اإلقليمية لكومنولث الدول املستقلة/أوروبا بشأن إدارة الطيف واالنتقال من البث التلفزيوين   -
التماثلي لألرض إىل البث التلفزيوين الرقمي لألرض، اليت ُعقدت يف الفرتة 7-5 مايو 2015، يف بودابست 

(هنغاريا) (تدريب أكثر من 50 مشاركًا من 16 بلدًا).
وُقدمت املساعدة املباشرة إىل أكثر من 30 بلدًا من مجيع املناطق يف جماالت ختطيط الرتددات واخلطط األساسية 
إلدارة الطيف واالنتقال من البث التلفزيوين التماثلي لألرض إىل البث التلفزيوين الرقمي لألرض، ومسائل تقنية 

أخرى.

يف منطقة إفريقيا 
ُنظمت ورش عمل تدريبية بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين من أجل إفريقيا يف تونس العاصمة يف يونيو 2014 
وديسمرب 2015 ويونيو 2016 ومايو 2017، الغرض منها بناء القدرات إلقامة أنظمة املطابقة وقابلية التشغيل البيين 
على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي يف 14 دولة عضوًا. وكانت ورشة عمل مايو 2017 بعنوان "اإلطار التنظيمي 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/Pages/International-SMS4DC-Users-Meeting_Geneva_December16.aspx
http://www.itu.int/pub/D-STG-SPEC-2015-V5.0
http://www.itu.int/pub/D-STG-SPEC-2015-V5.0
http://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/Pages/DSO/Default.aspx
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واالختبارات العملية للتوافق الكهرمغنطيسي". وقد فهم املشاركون عملية املوافقة الفعالة اليت يتعني تنفيذها يف 
بلداهنم وأعربوا عن تقديرهم هلا.

وتلت هذه الورش دراساٌت لتقييم املطابقة وقابلية التشغيل البيين وورش عمل إلقرار الصالحية، مما أدى إىل إبرام 
 .(EAC) وجمموعة شرق إفريقيا (SADC) اتفاقات االعرتاف املتبادل يف بلدان اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي
وستسّهل هذه االتفاقات إقامة خمتربات للمطابقة وقابلية التشغيل البيين وتقامسها يف إطار هاتني اجلماعتني االقتصاديتني 

اإلقليميتني.

وقدم االحتاد املساعدة إىل البلدان يف تنفيذ "بيان إفريقيا الذكية" ويّسر اجتماعات جلنة توجيه وجملس إفريقيا الذكية 
وقدم الدراية املتخصصة للجنة الفرعية املعنية بصندوق املنح الدراسية اخلاصة مببادرة إفريقيا الذكية. ومكنت هذه 
الدراية من تيسري إنشاء الصندوق ووضع القواعد واإلجراءات له. وقدم الصندوق سبع منح دراسية ناهلا طالب 

يتابعون دراساهتم للحصول على درجة املاجستري.

وقدمت الدراية املتخصصة أيضًا بشأن بالدراسات املتعلقة 
بإنشاء "شبكة إفريقيا الواحدة"، اليت هتدف إىل إنشاء منطقة 
جتوال حرة يف مجيع أحناء إفريقيا، مما يسهل التواصل عرب 
احلدود ويعزز النمو االقتصادي. ويف إطار مبادرة "إفريقيا 
الذكية"، نفذ إطار جماين للتجوال املتنقل بني كينيا ورواندا 
وبني  ورواندا؛  غابون  وبني  وأوغندا؛  السودان  وجنوب 
بوركينا فاصو وكوت ديفوار وغابون وغينيا وتوغو ومايل 

والسنغال وسرياليون وتوغو.

وُنفذت قاعدة اختبار لإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت (IPv6) يف كوت ديفوار، يف شراكة مع هيئة تنظيم 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كوت ديفوار، واشرتيت معدات ألوغندا لتنفيذ عمليات حماكاة 
قاعدة اختبار ممثلة بغية نشر شبكة IPv6. ومن شأن عمليات حماكاة شبكة IPv6 تقليل األخطاء إىل أدىن حد أثناء 

عملية النشر الفعلي.

وأفضت املبادرة اإلقليمية بشأن تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض إىل النتائج التالية:

اعتماد هنج منسق يف جمال تقاسم الُبىن التحتية باعتباره آلية خلفض تكاليف االستثمار يف املناطق احملرومة من   -
كامل اخلدمات؛

املدارس  إىل  النفاذ  توفر  ورواندا،  فاصو  وبوركينا  النطاق يف بوروندي  عريضة  إقامة شبكات السلكية   -
واملستشفيات.

"منذ تركيب اإلنرتنت، أخذنا نتمتع بالعديد من املزايا. ويستفيد الطالب واملدرسون وإدارة املدرسة 
وكل أفراد املجتمع من النفاذ إىل اإلنرتنت. من إعداد الفصول املدرسية إىل تعلم تقنيات زراعية 

جديدة، وهي تعود بالنفع على اجلميع"

مدير مدرسة يف تاري، مقاطعة روليندو، رواندا
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العريض الالسلكي من أجل مجهورية الكونغو  النطاق  للنفاذ إىل  وعالوًة على ذلك، أدى وضع خطط أساسية 
ومالوي إىل إرساء األسس العتماد النطاق العريض واستخدامه.

وأدت املبادرة اإلقليمية بشأن إدارة الطيف واالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية إىل النتائج التالية:

ازدياد عدد البلدان املستعدة للتوقيع على اتفاق طريقة احلساب املنسقة إلفريقيا (HCM4A) من أجل تنسيق   -
طيف الرتددات عرب احلدود؛

استهالل 15 بلدًا لعمليات االنتقال يف عام 2015؛  -
تنفيذ أربعة بلدان أخرى خرائط الطريق اخلاصة باإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف عام 2016.  -

يف منطقة األمريكتني
يف أعقاب دراسات التقييم اليت سبق إجراؤها لبلدان الكارييب وأمريكا الوسطى، نفذت منطقة األمريكتني عمليات 
بناء القدرات وتبادل املعارف بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين واتفاقات االعرتاف املتبادل يف إطار ورش العمل 
التدريبية اليت ُعقدت يف الربازيل يف عام 2014 (12-16 مايو) وعام 2015 (8-12 يونيو) وعام 2016 (27 يونيو - 1 
يوليو) وعام 2017 (3-7 يوليو). وقد دعمت هذا التدريب دراسات املتابعة والتقييم يف جمال املطابقة وقابلية التشغيل 

البيين وورش عمل التحقق من الصالحية لتيسري إبرام اتفاقات االعرتاف املتبادل لتقاسم املختربات.

وُقدمت املساعدة إىل عشرة بلدان يف وضع اإلطار القانوين والتنظيمي من خالل املبادئ التوجيهية لتنفيذ نقاط 
تبادل اإلنرتنت اإلقليمية لألمريكتني اليت أبرزت الكفاءة املكتسبة واألثر على معدالت التوصيل البيين يف اإلنرتنت.

وختفيض  التوصيلية  بشأن  الرابع  اإلقليمي  املنتدى  وكان 
أسعار خدمات االتصاالت وتكاليف النفاذ إىل اإلنرتنت، 
ومركز   (ISOC) اإلنرتنت مع مجعية  بالتعاون  ُنظم  الذي 
معلومات الشبكة ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبـي، فرصًة 
أمام بلدان أمريكا الالتينية لتعزيز القدرة والفهم من خالل 
واملكسيك  وهندوراس  يف األرجنتني  حاالت  دراسات 
وباراغواي ركزت على إطالق نقاط تبادل اإلنرتنت على 
باراغواي بإطالق شبكة وطنية من نقاط  قيام  التقنية إىل  الدعم واملساعدة  املزيد من  الوطين. وقد أدى  الصعيد 

تبادل اإلنرتنت.

ومت التوصل إىل اتفاق على مواصلة اجلهود الرامية إىل نشر نقاط تبادل اإلنرتنت وشبكات األلياف البصرية الوطنية، 
مع الرتكيز على التوصيلية عرب احلدود وعلى املستوى الدويل، وذلك إبان ثالثة أحداث إقليمية تناولت التوصيلية 

يف اثنني من البلدان األمريكية (باراغواي واجلمهورية الدومينيكية).

وقد ُوضعت، يف إطار املشروع املشرتك بني االحتاد واملصرف اإلمنائي ألمريكا الالتينية (CAF)، خرائط طريق خاصة 
باإلذاعة الرقمية من أجل مثانية بلدان (بوليفيا وكولومبيا وكوستاريكا واجلمهورية الدومينيكية وجامايكا وبنما 
وباراغواي وفنزويال). وُقدمت املساعدة إىل بلدان أخرى (السلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا) يف إطار 
اخلطة التشغيلية السنوية لدى قطاع تنمية االتصاالت. وهناك أيضًا مبادئ توجيهية لوضع خارطة طريق لإلذاعة 

الرقمية متوفرة أيضًا باإلسبانية.
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ومتخضت املبادرة اإلقليمية بشأن إدارة الطيف واالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية عن النتائج التالية:

تقدمي الدعم إىل البلدان يف انتقاهلا إىل اإلذاعة الرقمية كنتيجة لتطبيق املبادئ التوجيهية لالحتاد؛  -
تعزيز أنشطة بناء القدرات فيما يتعلق بإدارة الطيف واإلذاعة الرقمية، ومنذجة التكاليف وحتديد األسعار   -

لبلدان أمريكا الالتينية؛
وضع مبادئ توجيهية بشأن جوانب السياسة العامة واجلوانب االقتصادية لتخصيص الطيف؛  -

الرتويج ألحداث استمثال وكفاءة استعمال الطيف والتلفزيون الرقمي واملكاسب الرقمية.  -
وأفضت املبادرة اإلقليمية بشأن تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض إىل النتائج التالية:

أنشطة بناء القدرات؛  -
الدعم إلنشاء املراكز املجتمعية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛  -

دعم بلدان أمريكا الالتينية فيما يتعلق بأنظمة الكبالت البصرية لألرض.  -

يف منطقة الدول العربية
ازدادت، بدعم من االحتاد، توصيلية النطاق العريض يف جيبويت لتشمل 19 بلدة وموقعًا يف شىت أحناء البلد، مبا يف 

ذلك بعض البلدات الثانوية واملناطق الريفية.

وجرى تنسيق مجع البيانات وإقرار صالحيتها لتحسني خارطة اإلرسال التفاعلي لألرض يف البلدان العربية، وذلك 
بغية تعزيز التوصيل بني الشبكات وتبادل احلركة يف املنطقة.

وُقدمت املساعدة إىل لبنان وموريتانيا وفلسطني والسودان يف وضع اخلطط األساسية الوطنية لالنتقال إىل اإلذاعة 
الرقمية ويف جمال ختطيط الرتددات.

فيما خيص آخر  الفهم  القدرات وتعميق  لبناء  املباشرة  املساعدة  تدريبية وُقدمت  وُنظمت ورش عمل ودورات 
التطورات يف جمال التلفزيون الرقمي لألرض، واإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت (IPv6)، ونظام إدارة 
الطيف من أجل البلدان النامية (SMS4DC). وعالوًة على ذلك، مت تقدمي التدريب املتخصص ألقل البلدان العربية 

منوًا وفلسطني بشأن اعتماد اإلصدار IPv6 ونشره.

ومت التشجيع على عقد اتفاقات التعاون بني البلدان العربية بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين، وذلك من خالل 
اتفاقات االعرتاف املتبادل، مما أدى إىل اعتماد خطة عمل لنظام مشرتك للمطابقة وقابلية التشغيل البيين يف بلدان 

احتاد املغرب العريب.

التقنية  اجلوانب  بصدد  القدرات  بناء  أنشطة  وُقدمت  خمتارة  بلدان  العريض يف  للنطاق  وطنية  وِصيغت خطط 
واالقتصادية واملالية لنشر النطاق العريض واعتماده. كما صيغت دراسة جدوى إلقامة نقطة لتبادل اإلنرتنت من 
أجل جيبويت. وعالوًة على ذلك، سلط املنتدى بشأن التكنولوجيات اجلديدة (مبا فيها اجليل اخلامس واحلوسبة 
السحابية والبيانات الكربى وإنرتنت األشياء) الذي ُعقد يف مصر يومي 23 و24 نوفمرب 2016، الضوء على الفرص 

والفوائد والتحديات اليت يطرحها تطبيق هذه التكنولوجيات يف تنمية البلدان يف املنطقة العربية.

وقد استفاد أكثر من 260 مندوبًا من منطقة الدول العربية من بناء القدرات يف جماالت إدارة الطيف وختطيط 
وتنسيق الرتددات، يف إطار املؤمتر السنوي الثالث إلدارة الطيف يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، الذي 
ُعقد يومي 24 و25 يناير 2017 يف ديب بالشراكة مع منتدى العاملي وهيئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية 
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املتحدة (TRA). وقد أعقب هذا املؤمتر، يف 26 يناير 2017 
يف ديب، ورشة عمل االحتاد بشأن إدارة الرتددات عرب احلدود 

يف الدول العربية.

بتعميق  بلدان عربية  مندوبًا من سبعة   80 أكثر من  وقام 
املتعلقة  والسياساتية  والتنظيمية  التقنية  للمسائل  فهمهم 
"بشبكات النطاق العريض يف عصر اقتصاد التطبيقات" أثناء 
املنتدى العريب لالحتاد املعين بشبكات املستقبل"، الذي ُعقد 
يف تونس العاصمة (تونس) يومي 21 و22 فرباير عام 2017.

يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
أسهمت املنتديات وورش العمل واحللقات الدراسية والدورات التدريبية، اليت نظمها االحتاد، يف تعزيز قدرة األعضاء 
يف جماالت تشمل شبكات وخدمات النطاق العريض، واملمارسات األمنية الالسلكية، والتخطيط إلقامة شبكات 
السلكية، ونشر اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت (IPv6) وأمن البنية التحتية هلذا اإلصدار، واخلدمات 
والتكنولوجيات الذكية، وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واحلوسبة السحابية، واألدلة اجلنائية السحابية 
واألمن السحايب، وإجراءات تسجيل الشبكات الساتلية، وجودة اخلدمات عريضة النطاق، وختطيط مشاريع شبكات 
اجليل التايل وحتديد تكاليفها، واآلثار التنظيمية املرتتبة على التكنولوجيات اجلديدة. وقد ُقدمت املساعدة املتخصصة 
إىل أفغانستان وبوتان وكمبوديا ومجهورية الوس الدميقراطية الشعبية ومنغوليا وسري النكا وتيمور-لسيت، مما أفضى 

إىل حتسني التخطيط لشبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا.

ويف يونيو 2017، تلقت هيئة تنظيم االتصاالت يف بنغالديش املساعدة يف وضع مناذج التكاليف. وساعد ذلك على 
حتديد معدالت جتارة اجلملة والتجزئة القائمة على التكلفة لكل من خدمات الصوت والبيانات.

ويف يوليو 2017، تلقت إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى وزارة اإلعالم واالتصاالت يف بوتان املساعدة 
يف وضع إطار حلماية املستهلك يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ذلك البلد.

وقد نظم مركز التميز ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ التابع لالحتاد (CoE) أربع دورات تدريبية تتناول املطابقة وقابلية 
التشغيل البيين. وإضافة إىل ذلك، ُقّدمت يف هذا املجال املساعدة إىل مجهورية إيران اإلسالمية ومنغوليا وسري 
النكا، إىل جانب تقدمي الدعم يف إطار حلقات دراسية عن موضوع سّد الفجوة التقييسية ُعقدت يف إندونيسيا 

بالتعاون مع مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت (APT) ومكتب تقييس االتصاالت يف االحتاد.

العمل  املنتديات وورش  بفضل  والتوعية  القدرة  وتعززت 
التدريبية يف جمال ختطيط  والدورات  الدراسية  واحللقات 
الرتددات وختصيصها وإدارة الطيف واملراقبة الراديوية، وفيما 
والقياس  الطيف  إلدارة  األدوات  استخدام  كفاءة  خيص 
والتنظيم خبصوص تعرض الناس للمجاالت الكهرمغنطيسية 
(EMF). وُقدمت املساعدة املتخصصة لوضع خطط أساسية 
إلدارة الطيف يف بنغالديش وبروين دار السالم وفيجي، يف 
شراكة مع وزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
استفادت  وقد  املستقبلي يف مجهورية كوريا.  والتخطيط 
الوزارة املذكورة من أجل حتسني ختطيط  باكستان وساموا وتايالند من مساعدة مماثلة بفضل متويل إضايف من 
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الرتددات. ويف إطار املشروع نفسه، وبالتعاون مع وزارة االتصاالت والفنون يف أسرتاليا (DOCA)، ُعقدت حلقة 
عمل إقليمية بشأن اجلوانب االقتصادية إلدارة الطيف يف طهران (مجهورية إيران اإلسالمية) يف عام 2016، واجتذبت 
54 مشاركًا. ويف مشروع منفصل مع الوزارة الكورية، ُقدمت املساعدة إىل مجهورية نيبال يف عام 2017 لتحديث 

قانون االتصاالت الراديوية لديها، يف حني ُقدمت املساعدة أيضًا إىل منغوليا إلعداد خطة أساسية إلدارة الطيف. 
ويف إطار املشروع نفسه، ُقدمت املساعدة إىل كمبوديا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية من أجل وضع أطر وطنية 

إلدارة تداخل الرتددات الراديوية عرب احلدود.

وُقدمت مساعدة متخصصة إىل تيمور-لسيت لتطوير قدرهتا على رصد الرتددات الراديوية يف العاصمة واملطار الدويل 
يف ديلي. كما ُنظمت يف مارس 2017 ورشة عمل وطنية بشأن تنمية املهارات التقنية للموظفني التقنيني.

 3 (تايالند) يومي  بانكوك  الالسلكية يف  الطيف يف عصر االتصاالت  إدارة  إقليمية بشأن  وُعقدت ورشة عمل 
و4 مايو 2017 حضرها 83 مشاركًا. وقد ُعقدت الورشة بالتعاقب مع املؤمتر السنوي الثالث إلدارة الطيف يف 

آسيا واحمليط اهلادئ.

وجرى حتديث املبادئ التوجيهية بشأن االنتقال من اإلذاعة التلفزيونية التماثلية لألرض إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية 
لألرض. وقد مت االنتهاء من وضع دراسات حاالت عن تنفيذ اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف أسرتاليا واليابان 

وتايالند.

وُأعد تقرير عن خدمات الوسائط املتعددة التفاعلية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ (االجتاهات والتطلعات) لزيادة 
منتديات وحلقات دراسية وورش عمل  البث. وقد ُعقدت عدة  التكنولوجيات اجلديدة يف قطاع  بنشر  الوعي 
ودورات تدريبية يف جمال البث الرقمي مما أدى إىل تعزيز الشراكات مع منظمات إقليمية من قبيل احتاد إذاعات 

.(AIBD) ومعهد آسيا واحمليط اهلادئ لتطوير البث اإلذاعي (ABU) آسيا واحمليط اهلادئ

وإضافة إىل ذلك، ُقدم الدعم باخلربة الُقطرية املتخصصة إىل اهليئة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت يف تايالند وإىل وبابوا 
غينيا اجلديدة والفلبني. وأدخلت فيجي اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض بعد جتربة أجرهتا على الصعيد الوطين 

يف 1 أغسطس 2016، وهي تعتزم وقف اإلذاعة التماثلية يف عام 2017.

وعززت املبادرة اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن تسخري منافع التكنولوجيات اجلديدة القدرة والفهم من خالل 
واستحداث  السحابية،  واحلوسبة  الطيف،  إدارة  واملنتديات يف جماالت  الدراسية  واحللقات  التدريبية  الدورات 
التطبيقات املتنقلة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة، وشبكات الطاقة الذكية، واملدن واملجتمعات 

املستدامة الذكية.

يتعلق  فيما  القدرات  وبناء  الوعي  إذكاء  لغرض   (FAO) والزراعة  األغذية  منظمة  االحتاد يف شراكة مع  ودخل 
باالستخدام االسرتاتيجي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف جمال الزراعة يف بوتان وفيجي وبابوا غينيا اجلديدة 
والفلبني وسري النكا (2015-2017). وجرى تدريب املدربني لنقل املهارات، ومسح منتدى احللول القائمة على 
الزراعة اإللكرتونية، الذي ُنظم باالشرتاك بني االحتاد ومنظمة األغذية والزراعة، بإذكاء الوعي ووفر منصة ملقدمي 

احللول واملستعملني للمشاركة وإقامة الشراكات. وباإلضافة إىل ما تقدم، ُأحرزت النتائج التالية:

جرى تقييم إمكانية استخدام التطبيقات املتنقلة يف قطاع الصحة يف بنغالديش.  -
ُعرضت حلول بشأن التأهب يف جمال األمن السيرباين يف فيجي وفانواتو.  -

الصحة  منظمة  أنشطة مشرتكة مع  تنظيم  والفلبني من خالل  اهلند  املتنقلة يف  الصحة  بشأن  الوعي  تعزز   -
العاملية (WHO) واالحتاد الدويل لالتصاالت واهليئات احلكومية.
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حصل ما يربو على 400 1 مشارك، ميثلون ختصصات متعددة يف أوساط واضعي السياسات واهليئات التنظيمية   -
والدوائر الصناعية يف املنطقة، على توعية وفهم أعمق يف جماالت عديدة تشمل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية 
والتخطيط  والتنسيق  السحابية  املتنقلة واحلوسبة  والتطبيقات  التفاعلية  املتعددة  الوسائط  وتقنيات  لألرض 

الساتليني وإنرتنت األشياء.
وأفضت املبادرة اإلقليمية بشأن تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض إىل النتائج التالية:

إعداد سياسات وطنية خاصة بالنطاق العريض يف بوتان وبروين دار السالم وكمبوديا وجزر مارشال والفلبني   -
وسري النكا وفانواتو. وقد اعتمدت بروين دار السالم إثر ذلك سياسة يف هذا الصدد يف عام 2015؛

الدول  اليت مكنت  املباشرة  الُقطرية  املساعدة  تقدمي   -
األعضاء من تناول املجاالت الرئيسية ذات األولوية، 
من قبيل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض، وفرص 
ميادين  أمساء  وإدارة  اإلنرتنت،  إىل  امليسور  النفاذ 
املستوى األعلى، والتخطيط االسرتاتيجي بشأن البنية 
خيص  فيما  املطابقة  واختبار  لالتصاالت،  التحتية 
حمطات القاعدة املتنقلة، وإعداد خطط إلدارة الطيف؛
اخلط  على  تفاعلية  إلكرتونية  إرسال  وضع خرائط   -
ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، بالتعاون مع جلنة األمم 
املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 

(2014-2016)؛
تعزيز الوعي وبناء القدرات بشأن تنمية تكنولوجيا   -

الدراسية  العمل واحللقات  التدريبية وورش  الدورات  املعلومات واالتصاالت ومواضيع أخرى، من خالل 
واملنتديات واملؤمترات اليت مشلت ما يزيد عن 000 1 مشارك من املنطقة؛

تعزيز القدرات ألكثر من 270 مندوبًا من بلدان آسيا واحمليط اهلادئ يف جماالت إدارة الطيف والبث من   -
خالل املؤمتر السنوي الثالث إلدارة الطيف يف آسيا واحمليط اهلادئ الذي ُعقد يومي 2 و3 مايو 2017 يف 
بانكوك (تايالند) بالشراكة مع املنتدى العاملي واهليئة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت، الذي أعقبته ورشة عمل 

االحتاد بشأن إدارة الطيف يف عصر االتصاالت الالسلكية يومي 3 و4 مايو 2017.

يف كومنولث الدول املستقلة
أسفرت اجلهود الرامية إىل حتقيق اهلدف املتوخى على نطاق االحتاد، والرامي إىل سد الفجوة الرقمية وتوفري النطاق 
املعلومات  تكنولوجيا  اإلنرتنت من شأهنا حتسني مشولية  إىل  للنفاذ  مراكز جديدة  إنشاء  للجميع، عن  العريض 
واالتصاالت ألكثر من 500 تلميذ، مبعدل نفاذ ال يقل عن Mbit/s 2 يف املدارس الريفية يف منطقة أوديسا يف 
أوكرانيا ويف 16 مستوطنة ريفية يف مولدوفا يف عام 2015 وحده. وقد مّكن تركيب 28 حمطة عمل يف هذه 
املستوطنات 742 17 أسرة معيشية و575 51 شخصًا من النفاذ إىل اإلنرتنت. ومت أيضًا تعزيز النفاذ إىل النطاق 
العريض يف املستوطنات الصغرية واملتوسطة من خالل ورش العمل اإلقليمية لالحتاد اليت ُعقدت يف االحتاد الروسي 
يف الفرتة من 17 إىل 19 فرباير 2015 وحضرها 62 مشاركًا من مثانية من بلدان كومنولث الدول املستقلة. ومت 
أيضًا توسيع مشولية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجهورية قريغيزستان من خالل إنشاء ثالثة مراكز للنفاذ 

إىل اإلنرتنت يف املستوطنات الريفية يف أكتوبر 2016، يف كل منها عشر حمطات عمل.
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وبفضل الرؤية املشرتكة لكومنولث الدول املستقلة والتعاون األقاليمي، ُعقد منتدى التنمية اإلقليمي لكومنولث 
الدول املستقلة وجورجيا يف مولدوفا يف الفرتة من 31 مارس إىل 1 أبريل 2015، واجتذب 66 مشاركًا من عشرة 

بلدان يف الكومنولث وثالثة من بلدان االحتاد األورويب.

التبادالت املهنية وعزز القدرات بني اخلرباء  ويّسر االحتاد 
االنتقال  جمال  يف  املستقلة  الدول  كومنولث  بلدان  من 
اليت  لالحتاد  اإلقليمية  العمل  فقد حققت ورشة  الرقمي. 
ُعقدت يف االحتاد الروسي يف الفرتة من 16 إىل 18 فرباير 
2016، مبشاركة 63 مشاركًا من ستة بلدان يف كومنولث 

الرئيسية واحللول  للتحديات  الدول املستقلة، فهمًا أفضل 
املطابقة  أما يف جمال  الرقمي.  التحول  القائمة الستكمال 
وقابلية التشغيل البيين وتنقلية أرقام اهلاتف املتنقل، فقد مت 
تعزيز قدرة املشاركني من مثانية بلدان يف الكومنولث خالل 

ورشة عمل ُعقدت يف االحتاد الروسي يف الفرتة من 22 إىل 24 مارس 2016.

وباإلضافة إىل ذلك، أسفرت جهود قطاع تنمية االتصاالت عما يلي:

حتسني استدامة إمداد الطاقة والتقّدم يف التكنولوجيات املراعية للبيئة يف آسيا الوسطى يف عام 2015، بالتعاون   -
مع إدارة االتصاالت يف أوزبكستان وبالشراكة مع مؤسسة أوزبك تليكوم؛ 

إقامة مركز االتصاالت املستدامة ذاتيًا "زامبار" الذي يستهلك حوايل kWh 8 وهو مزود مبصدر طاقة هجينة   -
مستقلة متامًا وقائمة على مصادر طاقة متجددة؛

تعزيز التعاون اإلقليمي بشأن اجلوانب التنظيمية واالقتصادية والتقنية ملا بعد شبكات اجليل التايل واجليل الرابع   -
واجليل اخلامس وأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة؛

ُعقدت  إقليمية لالحتاد  أثناء ورشة عمل  اخلاص  والقطاع  واملنظمني  السياسات  احلوار بني واضعي  تيسري   -
يف كييف، أوكرانيا، يومي 28 و29 نوفمرب 2016 وحضرها 100 مشارك من مخسة بلدان يف كومنولث 

الدول املستقلة وثالثة بلدان من االحتاد األورويب.
زيادة حتسني التعاون اإلقليمي بشأن اجلوانب التنظيمية واالقتصادية والتقنية ملا بعد شبكات اجليل التايل واجليل   -
الرابع واخلامس وتسهيل احلوار بني واضعي السياسات واهليئات التنظيمية والقطاع اخلاص خالل مؤمتر إقليمي 

لالحتاد ُعقد يف كييف (أوكرانيا) من 7 إىل 9 يونيو 2017 وحضره 125 مشاركًا من سبعة بلدان.

يف منطقة أوروبا
نسق االحتاد مجع البيانات وإقرار صحتها من أجل خارطة اإلرسال التفاعلية لألرض يف أوروبا، اليت تشمل اآلن 
أكثر من 90 يف املائة من منطقة أوروبا. وعالوًة على ذلك، ُأجري استعراض لعموم أوروبا لالنتقال من اإلذاعة 
التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية لألرض، وُأدرجت املعلومات يف قاعدة بيانات االحتاد اخلاصة باالستعراض العام للتحول 

إىل البث الرقمي، مما يبّني الوضع العام لعملية االنتقال.

وُأحيط أكثر من 200 من خرباء الطيف علمًا بشأن كيفية عمل أدوات االحتاد الربجمية (لدى مكتب تنمية االتصاالت 
ومكتب االتصاالت الراديوية) فيما يتعلق بإدارة الطيف وإجراءات التبليغ لدى االحتاد، من خالل اإلسهام يف الندوة 
واملعرض الدويل بشأن التوافق الكهرمغنطيسي، اللذين ُنظما يف الفرتة من 5 إىل 9 سبتمرب 2016 يف فروسالف 

(بولندا).
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املساعدة  2014). ومشلت هذه  (املراَجع يف ديب،   33 بالقرار  2015 عمًال  املساعدة إىل صربيا يف عام  وُقدمت 
استعراضًا سنويًا لألولويات الوطنية وتقدمي معدات البث اإلذاعي (مالئات الثغرات)، لضمان وصول التلفزيون 

الرقمي إىل العديد من البلديات.

وأدت املبادرة اإلقليمية بشأن إدارة الطيف واالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية إىل النتائج التالية:

تعزيز التعاون اإلقليمي؛  -
تعزيز القدرات وتعميق الفهم ألكثر من 250 مهنيًا من أكثر من 16 بلدًا يف جمال إدارة الطيف واإلذاعة   -

الرقمية؛
استكمال سلسلة من االجتماعات السنوية باملساعدة املباشرة، وتوأمة الربامج، ووضع مؤشرات املقارنة،   -

وعمليات التقييم الوطنية والتدريب.
وأفضت املبادرة اإلقليمية بشأن تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض إىل النتائج التالية:

- تعزيز القدرات لدى أكثر من 000 1 مهين فيما خيص الشبكات عالية السرعة يف أوروبا؛

- عقد سلسلة من االجتماعات والدورات التدريبية على اخلط، لتقاسم أفضل املمارسات يف شىت أحناء املنطقة؛

.IPv6 إىل اإلصدار IPv4 تنفيذ قدر كبري من العمل إلقامة نقاط تبادل اإلنرتنت واالنتقال من اإلصدار -

وشهدت املبادرة اإلقليمية بشأن إدارة الطيف واالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية تنظيم ثالث ورش عمل سنوية، ُعقدت 
باالشرتاك مع كومنولث الدول املستقلة (2015 يف رومانيا، مبشاركة 51 مشاركًا ميثلون 17 بلدًا؛ و2016 يف 

هنغاريا، مبشاركة 40 مشاركًا ميثلون 14 بلدًا؛ و2017 يف إيطاليا، مبشاركة 70 مشاركًا ميثلون 17 بلدًا).

مسائل جلنيت الدراسات  2.2.2

أسهمت املسائل التالية إلحدى جلنيت الدراسات يف الناتج 2.2:

املسائل املتعلقة بلجنة الدراسات 1

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

والسياساتية  والتنظيمية  التقنية  اجلوانب  املسألة 1/1: 
لالنتقال من الشبكات القائمة إىل شبكات النطاق العريض 
يف البلدان النامية، مبا يف ذلك شبكات اجليل التايل واخلدمات 
املتنقلة واخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت (OTT) وتنفيذ 

اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت.

من  االنتقال  وطرائق  اسرتاتيجيات  فحص  املسألة 8/1: 
اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية لألرض وتنفيذ خدمات 

جديدة.

املسألة 5/1: توفري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية.

املسألة 2/1: تكنولوجيات النفاذ عريض النطاق، مبا يف ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية، من أجل البلدان النامية.
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املسألتان املتعلقتان بلجنة الدراسات 2

املسألة 4/2: مساعدة البلدان النامية يف تنفيذ برامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين.

املسألة 7/2: االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية.

وقد أسهم الناتج 2.2 يف تنفيذ قرارات وتوصيات ومقررات املؤمتر WTDC-14 وغريها من القرارات والتوصيات 
واملقررات ذات الصلة.

 القرارات والتوصيات واملقررات الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
وغريها من القرارات والتوصيات واملقررات ذات الصلة

القرارات 1 و9 و10 و11 و13 و17 و18 و20 و21 و22 و23 و25 و30 و32 و35 و37 و39 املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
و43 و47 و48 و50 و51 و52 و57 و62 و63 و77

التوصيات 17 و19 و22

مؤمتر املندوبني املفوضني 
(بوسان، 2014)

املقرران 5 و13
القرارات 25 و71 و101 و123 و176 و177 و178 و203

قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية: انظر الوثيقة 4 لالجتماع اإلقليمي التحضريي

خطوط عمل القمة العاملية ملجتمع 
املعلومات

أسهمت يف الناتج 2.2 خطوط العمل جيم2 بشأن البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت
وجيم3 (النفاذ)

وجيم7 (العلوم اإللكرتونية)
وجيم9 (وسائط اإلعالم) يف خطة عمل جنيف، وقسم "اآللية املالية ملواجهة حتديات تسخري 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية" يف برنامج عمل تونس بشأن جمتمع 
املعلومات.

املسامهة يف أهداف التنمية 
الـمستدامة

1 و8 و9 و11

االبتكار والشراكة  3.2

من املسّلم به أن االبتكار أداة قوية لتعزيز التنمية والتصدي 
التنافسية  للتحديات االجتماعية االقتصادية وتعزيز القدرة 
أن  املعروف  من  ذاته  الوقت  ويف  البلدان،  لدى  عمومًا 
أداة  هي  واالتصاالت  املعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا 
متكينية رئيسية لتعزيز االبتكار عرب القطاعات، ال سيما يف 
املعلومات  لتكنولوجيا  متقارب  إيكولوجي  نظام 
واالتصاالت. وعلى الرغم من زيادة أعداد املوصولني من 
سكان العامل أكثر من أي وقت مضى بفضل االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، ال يزال يتعني إحراز 
املعلومات واالتصاالت، وال سيما  فوائد تكنولوجيات  االنتفاع من كامل  لتمكني اجلميع من  التقدم  املزيد من 
االستفادة من االبتكار. ومن مث، يتطلب دعم النمو الشامل للجميع فهم التحديات اليت تواجهها النظم اإليكولوجية 
لالبتكار املرتكزة على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، حيث ُيعترب استحداث سياسات االبتكار واملبادئ 

التوجيهية والتوصيات واملبادرات لبناء القدرات أمرًا حامسًا لسد فجوة االبتكار املتنامية.

http://www.itu.int/pub/D-TDC-WTDC-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
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النتائج اُحملرزة  1.3.2

يف سياق املسامهة يف سد فجوة االبتكار، أفضت عدة حوارات بشأن االبتكار إىل بناء املعارف والقدرات من أجل 
االبتكار املرتكز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية:

دورات االبتكار السنوية يف إطار تليكوم العاملي لالحتاد لعامي 2015 و2016، حيث ُأجريت حوارات بشأن   -
خمتلف التحديات اليت تواجهها األنظمة اإليكولوجية لالبتكار؛ وورشة عمل متعددة أصحاب املصلحة يف 

إطار تليكوم العاملي لالحتاد لعام 2017.
دورات االبتكار السنوية يف إطار القمة العاملية ملجتمع املعلومات (2015 و2016)، حيث ُنّظم أكثر من ستة   -
حوارات لالبتكار بشأن األنظمة اإليكولوجية لالبتكار املرتكزة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
كانت مبثابة حمافل للمعرفة والتوصيل الشبكي مجعت اخلرباء وغري اخلرباء واستقطبت أكثر من 200 مشارك، 
وتناولت التحديات والفرص الناشئة من أجل تدعيم القدرات االبتكارية ألعضاء االحتاد واحلاجة إىل إطار 

ابتكاري لقطاع تنمية االتصاالت.

ورش عمل ابتكارية

مجعت ورش العمل الوطنية لالبتكار اليت ُنظمت أثناء االستعراضات الُقطرية أصحاب املصلحة املتعددين   -
للبلدان  الوطنية  الرقمي  لتعزيز سياسات االبتكار  املتعددة للمشاركة يف استحداث املسامهات  والقطاعات 
املشاركة يف االستعراضات. وخالل املشاورات اليت جرت يف رواندا وكينيا ومولدوفا وتايالند وألبانيا، أسهم 

أكثر من 300 خبري يف هذه العملية.
إطار لالبتكار حدد األسس  العاملية، ُوضع  املناطق والفعاليات  وعقب مشاورات وحوارات مستفيضة من شىت 
الرئيسية الالزمة لرصد األنظمة اإليكولوجية لالبتكار املرتكز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتشخيص 
هذه األنظمة واستحداثها والتأثري عليها. وسيكون إطار االبتكار اخلاص بقطاع تنمية االتصاالت مبثابة منوذج أساسي 
ملجموعة أدوات متصلة بالتقييم الذايت ميكن أن يستخدمها األعضاء كأساس ُيستند إليه لوضع الربامج والتوصيات 
السياساتية واملبادرات واملشاريع الرامية إىل تدعيم األنظمة اإليكولوجية لالبتكار املرتكز على تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية.

اسُتحدث إطار ومنهجية االستعراضات الوطنية املتعلقة لألنظمة اإليكولوجية لالبتكار املرتكز على تكنولوجيا   -
املعلومات واالتصاالت من خالل مشاركة معقودة بني االحتاد ومؤتـمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة 

األمم املتحدة للتنمية الصناعية.
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كان هذا اإلطار موضع مشاورات ومراجعات مع األعضاء يف منتدى   -
القمة العاملية ملجتمع املعلومات لعام 2016 يف جنيف (سويسرا)، مع 

ما يزيد عن 75 مشاركًا يف ثالث جلسات.
أُقّر اإلطار أيضًا وُروجع خالل احلوار بشأن االبتكار، الذي أقامه   -
إطار  يف  االقتصادي  يف امليدان  والتنمية  التعاون  ومنظمة  االحتاد 
االجتماع الوزاري هلذه املنظمة بشأن االقتصاد الرقمي، الذي ُعقد 
20 خبريًا من  بقيادة  (املكسيك)  2016 يف كانكون  يونيو   23 يف 

اخلرباء العامليني رفيعي املستوى املعنيني باالبتكار.
ُعقدت ورشة عمل وطنية ومشاورات ألصحاب املصلحة يف النظام اإليكولوجي لالبتكار يف مجيع مراحل   -
عملية االستعراضات القطرية من أجل كينيا للمساعدة يف تعزيز األنظمة اإليكولوجية لالبتكار املرتكز على 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وعرض قطاع تنمية االتصاالت النتيجة األولية للدراسة يف نريويب (كينيا) 

يف مارس 2017.
عقد قطاع تنمية االتصاالت استشارة وطنية ألصحاب املصلحة يف النظام اإليكولوجي لالبتكار يف تكنولوجيا   -
إىل  التقنية  املساعدة  وُتقدم هذه  (األرجنتني).  آيرس  بوينس  2017 يف  مارس  املعلومات واالتصاالت يف 
األرجنتني هبدف تعزيز النظام اإليكولوجي الناشئ واملشاريع الصغرية واملتوسطة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وحتسني قدرهتا على املنافسة.
ُعقد أول منتدى إقليمي لالبتكار يف مارس 2017 يف كيشيناو (مولدوفا) كمبادرة مشرتكة بني منطقيت أوروبا   -
وكومنولث الدول املستقلة لتقاسم التحديات والفرص، ومناقشة أفضل املمارسات، وتوفري منصة للمواءمة 

والتواصل الشبكي خبصوص مبادرات االبتكار القائمة واملخطط هلا على مستوى البلدان.
وُأجري استعراض ُقطري لالبتكار املرتكز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف ألبانيا، بالتعاون مع 50 مشاركًا من أصحاب املصلحة الرئيسيني الذين مثلوا 
40 منظمة مشاركة من خالل مشروع ابتكاري عاملي استحدثته ومولته مجهورية 

كوريا. وأجريت استعراضات ُقطرية أخرى باستخدام نفس هنج التشاور القائم 
على تعدد أصحاب مصلحة يف رواندا وتايالند يف عام 2016. وتؤدي هذه 
االستعراضات إىل وضع سياسات على مستوى القاعدة ومشاريع توصيات وإىل 
اختبار وتطوير هذه املنهجية بالشراكة مع مؤتـمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية.

واسُتحدثت األدوات والعمليات التالية للمساعدة يف توسيع نطاق النتائج بشأن 
االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:

منصة ابتكار ترمي إىل تعزيز تقاسم املعارف والتواصل بني أصحاب املصلحة يف النظام اإليكولوجي لالبتكار   -
املرتكز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

أداة لإلبداع املشرتك (cocreate.itu.int) من شأهنا تيسري اإلبداع املشرتك لدى األعضاء. واسُتخدمت هذه   -
األداة لعدد من متارين إدارة األفكار ضمن مكتب تنمية االتصاالت، مبا يف ذلك اإلبداع املشرتك ملوضوع 
االتصاالت، من خالل  تنمية  لقطاع  التابعة  الدراسات  املسامهات من جلان  الـمؤتـمر WTDC 17 والتماس 

عملية رائدة تبحث يف ماهية املجتمع الذكي.

http://innovation.itu.int
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ُوضعت منهجية تفكري يف التصميمات (عملية إبداع) حول إقامة حوارات ابتكار وتقييم ووضع أطر لالبتكار   -
الرقمي.

مت تطوير جمموعة أدوات جديدة بعنوان "سد الفجوة الرقمية يف االبتكار" ملساعدة البلدان على استحداث   -
أطر ابتكاراهتا الرقمية، وجمموعة من السياسات واملشاريع اليت تعزز االبتكار الوطين.

ووفقًا لوالية الـمؤتـمر WTDC-14، بالنسبة لالبتكار داخل االحتاد، ويف قطاع تنمية االتصاالت حتديدًا، مت تنفيذ 
جمموعة من األنشطة لتلبية احتياجات األعضاء والشركاء على حنو أفضل:

جلسة الستثارة األفكار تستهدف استبقاء أعضاء قطاع تنمية االتصاالت واستقطاب أعضاء جدد، ُعقدت   -
يف أبريل 2015، يف جنيف، تقاسم فيها املشاركون األفكار بشأن التحديات والفرص اليت ميكن أن يستفيد 

منها االحتاد لزيادة عدد أعضائه.
حوار بشأن كيفية تعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف أنشطة قطاع تنمية االتصاالت، ُعقد يف مايو 2015 يف   -

جنيف، تقدم فيه املشاركون بتوصيات لتعزيز أنشطة القطاع اخلاص لصاحل قطاع تنمية االتصاالت.
تقدمي واستخدام أداة اإلبداع املشرتك هبدف تعزيز أعمال جلنيت الدراسات يف قطاع تنمية االتصاالت، من   -
ديسمرب 2015 حىت فرباير 2016، حيث انضم أعضاًء من جلنيت الدراسات إىل نشاط استخدام أداة اإلبداع 

املشرتك.
وجرى تدعيم مفهوم الشراكات بني القطاعني العام واخلاص الرامية إىل تنمية االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات 
 (CRO) واالتصاالت، بوسائل شىت منها سلسلة من االجتماعات عقدها رؤساء اهليئات التنظيمية يف القطاع اخلاص
وضمت كبار املوظفني التنفيذيني لتبادل التجارب واألفكار بشأن كيفية تعزيز مشاركة القطاع اخلاص وإسهامه 
القطاع  لتطور  مواتية  بيئة  استحداث  لتشجيع  الالزمة  اآلليات  والوطنية وحتديد  واإلقليمية  العاملية  املبادرات  يف 
يف املستقبل. ويف الفرتة من 2014 إىل 2017، شارك يف اجتماعات رؤساء اهليئات التنظيمية حنو 150 ممثل من أكثر 

من 50 كيانًا ورابطة، من املشغلني وموردي اخلدمات إىل اجلهات املصنعة.

يف االجتماع الثالث لرؤساء اهليئات التنظيمية، الذي ُعقد يف 2 يونيو 2014 مبثابة حدث سابق للندوة العاملية   -
بل والوسائل اليت من شأهنا متكني  السُّ املنامة (البحرين)، ناقش املشاركون  ملنظمي االتصاالت (GSR) يف 
أعضاء قطاع تنمية االتصاالت من زيادة مشاركتهم يف أعمال القطاع بالشراكة مع مكتب تنمية االتصاالت 
(يف إطار املشاريع واملبادرات املشرتكة وجلان الدراسات) واقرتحوا موضوعات للندوة العاملية اخلامسة عشرة 

.(GSR-15) للهيئات التنظيمية
التنظيمية يف  اهليئات  لرؤساء  الرابع  االجتماع  ُعقد   ،GSR-15 للندوة  السابقة  األحداث  برنامج  إطار  يف   -
8 يونيو 2015 يف ليربفيل (غابون). ومت التوصل، ضمن نواتج أخرى، إىل توافق يف اآلراء بشأن موضوعني 
رئيسيني مثريين لالهتمام - هتيئة بيئة تنظيمية مثالية وتشجيع الدخول إىل السوق والنهوض بالبىن التحتية - 

سيواصل املشاركون من رؤساء اهليئات التنظيمية التعمق فيهما.
ُعقد االجتماع اخلامس لرؤساء اهليئات التنظيمية يف 11 أكتوبر 2015 يف بودابست (هنغاريا) باعتباره حدثًا   -
سابقًا لتليكوم العاملي لالحتاد. وحبث املندوبون يف توفر فرص إضافية لتبادل التجارب مع اهليئات التنظيمية 
وواضعي السياسات يف جماالت التعاون املشرتك اليت حددهتا دوائر الصناعة. ومن بني النواتج الرئيسية، اتُّفق 
على إدراج مسار للقطاع اخلاص يف اليوم األخري من الندوة العاملية GSR-16، بالتوازي مع مسار اهليئات 

التنظيمية.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Innovation/Documents/Publications/Policy_Toolkit-Innovation_D012A0000D13301PDFE.pdf
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ُعقد االجتماع السادس لرؤساء اهليئات التنظيمية يف 11 مايو 2016 يف شرم الشيخ (مصر) باعتباره حدثًا   -
سابقًا للندوة العاملية GSR-16، وأكد فيها املشاركون جمددًا احلاجة إىل جمموعة خمتارة من املقرتحات املتفق 

عليها لتبادهلا وجتربتها مع اهليئات التنظيمية املهتمة.
إضافة إىل ذلك، ُأجري احلوار بني قادة دوائر الصناعة يف 14 مايو 2016، بالتوازي مع مسار اهليئات التنظيمية   -
يف اليوم األخري من الندوة العاملية GSR-16. وناقش املشاركون من القطاع اخلاص أثر االبتكار املفتوح ومناذج 

.(KPI) األعمال اجلديدة املتعلقة بالتنظيم التعاوين وبأمهية مؤشرات األداء الرئيسية يف التنظيم
ُعقد االجتماع السابع لرؤساء اهليئات التنظيمية يف 13 نوفمرب 2016 يف بانكوك (تايالند) كجزء من األحداث   -
 (UFA) السابقة لتليكوم العاملي لالحتاد. وعلى وجه اخلصوص، حظي اقرتاح النفاذ العاملي إىل املوارد املالية
التنظيمية، بدعم من  اهليئات  الذي تقدمت به شركة MasterCard  يف إطار منصة رؤساء  لعام 2020، 
املشاركني الذين اتفقوا على إنشاء فريق عمل معين باإلدماج املايل الرقمي عقد اجتماعه األول يف 15 نوفمرب 
2016، وحضره مديرون تنفيذيون من القطاعني العام واخلاص حبثوا يف السبل اليت ميكن هبا استخدام منصة 

رؤساء اهليئات التنظيمية وغريها من منصات أصحاب املصلحة املتعددين احملايدة إزاء االحتاد لتحقيق هدف 
توصيل غري املوصولني واملستبعدين ماليًا من خالل اخلدمات املالية الرقمية. وناقشوا أيضًا تصميم وتقاسم 
األطر القانونية والتنظيمية على الصعيدين اإلقليمي والوطين؛ ووضع األطر لتوسيع الشراكات بني القطاعني 
العام واخلاص؛ وتنفيذ املشاريع الرائدة على املستوى الوطين مع الشركاء كمسامهة يف حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة، وال سيما األهداف 8 و9 و10 و11 و17.
ُعقد االجتماع الثامن لرؤساء اهليئات التنظيمية وفريق عمله املعين باإلدماج املايل الرقمي باالقرتان مع الندوة   -
العاملية GSR-17 يف جزر البهاما يف الفرتة من 11 إىل 14 يوليو 2017، حبضور ممثلني رفيعي املستوى من دوائر 
الصناعة يف القطاع اخلاص. وجرى تقاسم التقدم احملرز بشأن التقييمات الرائدة ألصحاب املصلحة املتعددين 
يف جمال اإلدماج املايل الرقمي يف بلدين خمتارين (منغوليا والسودان)، مما يدلل على احلاجة إىل تعزيز التعاون 
بني اهليئات التنظيمية املالية وهيئات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/االتصاالت لتحقيق النفاذ العاملي 
إىل املوارد املالية. واتفق االجتماع أيضًا على جمموعة من املبادئ لتوفري بيئة تنظيمية مثلى؛ وتعزيز النفاذ إىل 
األسواق والبىن التحتية؛ ودعم واستحداث تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات القيمة املضافة.
للمؤمتر  سابق  كحدث  التنظيمية  اهليئات  رؤساء  بقيادة  اخلاص  للقطاع  مستديرة  مائدة  تنظيم  جيري   - 
WTDC-17. ولسوف تستعرض املائدة، من بني أمور أخرى، التقدم احملرز والنواتج اليت حققها هؤالء الرؤساء، 

وجتمع املدخالت والتوصيات لزيادة تعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف أعمال قطاع تنمية االتصاالت يف 
املجاالت ذات االهتمام املشرتك، وتعزز التعاون بني الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه واألوساط 
األكادميية. وكانت الشراكات وما زالت تتعزز مع اهليئات األكادميية لتعزيز تنمية االتصاالت/تكنولوجيات 
تكنولوجيا  جمال  االبتكار يف  وتدعيم  اجلديدة  التكنولوجيات  إدخال  وال سيما  واالتصاالت،  املعلومات 
املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك من خالل وضع دراسات وإقامة املنصات لتعزيز التعاون مع اهليئات 

األكادميية. ومن أمثلة ذلك:
اجتماع للشبكات األكادميية لدى قطاع تنمية االتصاالت، ُعقد يف 11 سبتمرب 2015، مبثابة حدث   -
جانيب الجتماع جلنة الدراسات 2 للقطاع، تقاسم فيه املشاركون األولويات واملقرتحات، مبا فيها إعداد 

جملة لالحتاد ودراسة عن أثر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على التنمية االجتماعية االقتصادية؛
دراسة عن أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة بالرتكيز على تطورات   -
األعمال اجلديدة واملبتكرة وإجياد فرص العمل الستعجال حتقيق أهداف التنمية املستدامة بفضل مسامهات 

هامة من القطاع األكادميي وغريه من أصحاب املصلحة؛
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حدث أكادميية االحتاد بشأن "تعزيز االبتكار والشراكات يف جمال بناء القدرات البشرية" الذي ُعقد   -
يومي 28 و29 أبريل 2014 لتعزيز مشاركة اهليئات األكادميية يف أعمال االحتاد. وأدى هذا احلدث إىل 
توطيد التعاون بني أكادميية االحتاد واهليئات األكادميية وأصحاب املصلحة اآلخرين من القطاعني اخلاص 

والعام، وإىل إفساح املجال أمام املزيد من التعاون.

االجتماع األول لشبكة اهليئات األكادميية لدى قطاع تنمية االتصاالت، 11 سبتمرب 2015

وباإلضافة إىل ذلك، وسعيًا إىل دعم جهود مكتب تنمية االتصاالت يف تعبئة املوارد وإىل تيسري حتديد الشركاء 
احملتملني يف مشاريع ومبادرات قطاع تنمية االتصاالت اليت حتتاج إىل الشركاء، استحدث مكتب تنمية االتصاالت 

منتجات وأدوات شىت:

األدوات الداخلية

قاعدة البيانات اخلاصة بالشركاء املموِّلني اليت تضم نبذات عن حنو 110 من الشركاء احلاليني واحملتملني من   -
اإلدارات والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف واملصارف اإلمنائية واملؤسسات وشركات القطاع اخلاص.

قاعدة البيانات اخلاصة باتفاقات الشراكة اليت تضم أكثر من 940 اتفاقًا وقعها مكتب تنمية االتصاالت مع   -
خمتلف أصحاب املصلحة.

األدوات اخلارجية

املوقع اإللكرتوين لفرص إقامة الشراكات، وهو مبثابة مستودع متهيدي للمعلومات عن مشاريع ومبادرات   -
مكتب تنمية االتصاالت لينظر فيه ويستعرضه الشركاء احملتملون، ودليل للمناقشات.

املوقع اإللكرتوين لفرص الرعاية: يف عام 2017، ُأطلقت منصة تفاعلية جديدة متاحة باللغات الرمسية الست   -
لالحتاد من أجل األنشطة االجتماعية وأنشطة األحداث اجلانبية اليت تنظم حول أحداث قطاع تنمية االتصاالت. 
ويقرتح هذا املوقع الفرص للكيانات لتعزيز رؤيتها أو تعزيز عالماهتا التجارية أو عرض ما لديها من منتجات 
تنمية  قطاع  أعضاء  املخفضة على  األسعار  وُتعرض  املعلومات واالتصاالت.  تكنولوجيا  وحلول يف جمال 
متعددة.  أطراف  ترعاها  اليت  األنشطة  املفتوحة فضًال عن  املناسبات واالجتماعات  أجل  االتصاالت من 
وُتستخدم مجيع املوارد املعبأة لتنفيذ األنشطة واملشاريع واملبادرات، مبا يف ذلك املبادرات اإلقليمية، يف نطاق 

.WTDC-14 خطط عمل للمؤمتر

http://www.itu.int/en/ITU-D/Partners/pages/call4partners/partnerships.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Partners/pages/call4partners/partnerships.aspx
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وقد مّكن وضع وتنفيذ خمتلف األدوات واخلدمات وفرص التوصيل الشبكي املشار إليها أعاله، والرامية إىل تعزيز 
الشراكات مع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت احلاليني والشركاء احملتملني، من إحراز التقدم. مثال ذلك:

مت التوقيع على 42 اتفاق شراكة جديدًا يف عام 2014؛ و68 اتفاقًا يف عام 2015 و29 اتفاقًا يف عام 2016   -
و24 اتفاقًا يف عام 2017 (حىت منتصف أغسطس 2017). 

تنمية االتصاالت 40 عضوًا جديدًا ومخسة أعضاء  انضم إىل قطاع  يوليو 2017،  ومنذ عام 2014 حىت   -
منتسبني وأكثر من 90 هيئة أكادميية. وحبلول يوليو 2017، أصبح القطاع يشتمل على 321 عضو قطاع 

و11 عضوًا منتسبًا و144 عضو هيئة أكادميية.

يف منطقة إفريقيا 
يّسر االحتاد مشاورة متعددة أصحاب املصلحة ُعقدت يف 4 أغسطس 2016 
النظام  متثل  خمتلفة  15 منظمة  من  مشاركني  حبضور  (رواندا)،  كيغايل  يف 
للنظام  اإليكولوجي لالبتكار. وقد جرت املشاورة يف إطار استعراض وطين 
اإليكولوجي لالبتكار املرتكز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف رواندا. 
وأرسى ذلك األسس الالزمة لتخطيط وتنفيذ األنشطة املقبلة الرامية إىل بناء 

إطار ابتكار رقمي يف رواندا.

وقد وفر االحتاد املساعدة التقنية إىل أمانة "إفريقيا الذكية" من أجل تصميم موقع 
الوقت  أيسر ويف  املعلومات على حنو  نشر  إىل  شبكي جديد. وأفضى ذلك 

املناسب.

يف منطقة األمريكتني
ُأجريت، أثناء انعقاد الورشة التدريبية للمطابقة وقابلية التشغيل البيين يف عام 2016، مفاوضات مع اللجنة التقنية 
اإلقليمية لالتصاالت (COMTELCA) ومركز البحوث والتطوير يف جمال االتصاالت (CPqD)، وهو كيان يف أكادميية 
االحتاد، هبدف التوقيع على اتفاق لتنفيذ مشروع جترييب للمختربات االفرتاضية من أجل تعزيز املطابقة وقابلية التشغيل 
البيين ملعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف منطقة األمريكتني وتوفري فرص بناء القدرات من خالل النفاذ 
إىل مرافق االختبار املتخصصة واالستعانة مبهنيني مؤهلني تأهيًال رفيعًا. ويتسم املشروع بأمهية كبرية بالنسبة ألمريكا 

الوسطى وتعكف األطراف على مناقشة الشروط العامة لتوقيع هذا االتفاق.

 (WHO/PAHO) األمريكية  للبلدان  الصحة  منظمة  مع  االحتاد  ويعمل 
لتحديث الدراسة املتعلقة بتجارب الصحة اإللكرتونية الناجحة يف أمريكا 
الالتينية اليت ُأجريت أصًال يف عام 2015، مع تكرار التجارب يف بلدان 

أخرى. (انظر هنا).

وجيري منذ عام 2015، يف شراكة مع شركة SAMSUNG، تنظيم مسابقة 
إقليمية سنوية للتطبيقات املتنقلة لتحفيز تطوير حلول مبتكرة وإبداعية تعود 

.(PwD) بالنفع على ذوي اإلعاقة

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Americas/Documents/PBLCTNS/20140331-ehealth-SP.pdf
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يف منطقة الدول العربية
 (ARTECNET) ساعد االحتاد على إقامة الشبكة العربية للمجمعات التقنية وحاضنات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
العربية، كما ساعد على حتديد  التكنولوجية يف املنطقة  التعاون يف جمال االبتكار والريادة بني املجمعات  لتعزيز 

املشاريع ذات األولوية لتقدميها إىل اجلهات املاحنة من أجل التنفيذ.

ونظم االحتاد ورشة عمل بشأن تعزيز عمالة الشباب وريادة األعمال، عقدت يف القاهرة (مصر) يف الفرتة من 7 
إىل 9 أبريل 2015، استهدفت تعزيز قدرات ومعارف املشاركني بشأن التحديات اليت يواجهها أصحاب املصلحة 

يف سعيهم إىل تدعيم االبتكار املرتكز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ورشة العمل بشأن تعزيز توظيف الشباب وريادة األعمال، القاهرة، من 7 إىل 9 أبريل 2015

وقد أمثرت اجلهود املبذولة لتوجيه مؤسسات البحوث واملؤسسات األكادميية يف مصر فيما خيص موضوع أنشطة 
االحتاد وأفضت إىل استقطاب أعضاء جدد.

يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ 
ُأقيمت شراكات مع مصرف التنمية اآلسيوي ودائرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الفلبني بغية تنظيم قمة 
االسرتاتيجية الرقمية للتنمية لعام 2015 وقمة االسرتاتيجيات املبتكرة للتنمية، وكذلك مع رابطة أمم جنوب شرق 
آسيا لتنظيم منتدى آسيا واحمليط اهلادئ اإلقليمي (ASEAN) بشأن النفاذ الشامل واخلدمة الشاملة ونشر النطاق 
العريض (2015)، واملنتدى املشرتك بني االحتاد ورابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن محاية األطفال على اخلط 

.(2016)

وُعقدت سلسلة من منتديات القادة الشباب املعنيني بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالتعاون مع مدينة بوسان 
(مجهورية كوريا) من عام 2014 إىل عام 2016. واستهدفت املنتديات جوانب التوصيل والتشارك ومتكني الشباب 
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تعزيز قدراهتم على االبتكار وضمان مكانة تنافسية يف إطار 

جماهلم املهين.
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يف كومنولث الدول املستقلة
مت حتسني مرافق املشاركة عن ُبعد يف كومنولث الدول املستقلة يف عام 2015، مما عزز مشاركة أصحاب املصلحة 
من خالل توصيل أنشط أعضاء قطاع تنمية االتصاالت يف املنطقة بشبكة املؤمترات الفيديوية اليت يستضيفها مكتب 

االحتاد ملنطقة كومنولث الدول املستقلة.

وشارك االحتاد يف إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم يف مجهورية قريغيزستان يف عام 2015 بتزويد 
شاشات LCD كمساعدة تقنية إىل معهد اإللكرتونيات واالتصاالت يف جامعة قريغيزستان التقنية احلكومية اليت 

حتمل اسم إسحاق رّزاكوف.

يف منطقة أوروبا
شارك االحتاد يف تنظيم قمة سنوية بشأن املدفوعات الرقمية، ُعقدت يف أثينا (اليونان) يف عامي 2015 و2016 
واستقطبت أكثر من 200 من أصحاب املصلحة يف أوروبا الضالعني يف بناء نظام إيكولوجي للمدفوعات الرقمية، 
وقد وفرت القمتان فرصة فريدة لبناء القدرات عن طريق تبادل أفضل املمارسات وتعزيز االبتكار حنو بيئة ال نقدية.

 ،Agora واعتمد املنتدى اإلقليمي للتنمية، الذي ُعقد يف بوخارست (رومانيا) يف 20 أبريل 2015، مبادرة االحتاد
وأعقب ذلك انعقاد ورشة عمل يف أثينا يومي 9 و10 ديسمرب 2015 وضع فيها إعالن أثينا ملنصة االبتكار اخلاصة 
بعموم أوروبا واملرتبطة مببادرة االحتاد Agora، وتضمنت معلومات مقدمة من مشاركني من ست جمموعات من 
أصحاب املصلحة الرئيسيني املمثلني للنظام اإليكولوجي اليوناين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخرباء من 

بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا.

وخالل تليكوم العاملي لالحتاد، الذي ُعقد يف بودابست (هنغاريا) يف أكتوبر 2015، ُأجريت منافسة للخرباء يف 
موضوع الشباب وريادة األعمال واالبتكار، ساهم فيها أكثر من 50 خبريًا ومبتكرًا يف ورشة عمل تناولت إطار 
االبتكار. وُنظمت أيضًا دورات للمنتدى بشأن تشجيع رواد التكنولوجيا واملشاريع الناشئة احلكومية (االبتكار 

يف اخلدمة العامة) حضرها أكثر من 200 مشارك من شىت أحناء العامل. 

وأدت األنشطة املتصلة باملبادرة اإلقليمية بشأن ريادة األعمال واالبتكار والشباب إىل توطيد التعاون اإلقليمي يف 
جمال ريادة األعمال واالبتكار. وشارك ما يربو على 700 مهين من أكثر من 25 بلدًا يف عدد من األنشطة، مبا فيها 
جمموعة من عمليات تبادل املعارف واستعراضات األنظمة اإليكولوجية واالستعراضات الُقطرية. ومت أيضًا التشجيع 
على وضع منهجية لالحتاد مصممة خصيصًا لتستخدمها الدول األعضاء يف االحتاد بغية إجراء استعراض وطين 

لألنظمة اإليكولوجية لالبتكار املرتكزة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وعالوًة على ذلك:

ُأجري استعراض وطين يف ألبانيا يف عام 2016.  -
أتاحت اجتماعات فريق اخلرباء املعين بتحديد االتصاالت املتنقلة الفرصة لتنمية القدرات اإلقليمية على االبتكار   -

يف جمال التحول احلكومي.
تعزز التعاون والشراكة مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.  -

وُعقد يف أوائل عام 2017 منتدى إقليمي لكومنولث الدول املستقلة وأوروبا بشأن تعزيز قدرات االبتكار يف النظام 
اإليكولوجي املرتكز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز منو املشاريع الناشئة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. واختتم بإعداد بيان يدعو البلدان إىل املزيد من االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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وأُنشئ مسار ابتكاري ملنتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات لعامي 2016 و2017. وُأطلقت جمموعة األدوات 
لتعزيز األنظمة اإليكولوجية املرتكزة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خالل دورة يف مسار االبتكار يف القمة 

العاملية ملجتمع املعلومات لعام 2017.

مسائل جلنيت الدراسات  2.3.2

أسهمت املسائل التالية للجنيت الدراسات يف الناتج 3.2:

مسائل جلنة الدراسات 1

املسألة 1/1: اجلوانب التقنية والتنظيمية والسياساتية لالنتقال من الشبكات القائمة إىل شبكات النطاق العريض يف 
 (OTT) البلدان النامية، مبا يف ذلك شبكات اجليل التايل واخلدمات املتنقلة واخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت

وتنفيذ اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت.

املسألة 5/1: توفري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية.

املسألة 8/1: فحص اسرتاتيجيات وطرائق االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية لألرض وتنفيذ خدمات 
جديدة.

مسائل جلنة الدراسات 2

املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  االجتماعية واالقتصادية من خالل  التنمية  الذكي:  املجتمع  إقامة  املسألة 1/2: 
واالتصاالت.

املسألة 2/2: املعلومات واالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض الصحة اإللكرتونية.

املسألة 5/2: استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التأهب للكوارث والتخفيف من 
آثارها والتصدي هلا.

املسألة 6/2: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغريُّ املناخ.

وقد أسهم الناتج 3.2 يف تنفيذ قرارات وتوصيات ومقررات املؤمتر WTDC-14 وغريها من القرارات والتوصيات 
واملقررات ذات الصلة.

 القرارات والتوصيات واملقررات الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
وغريها من القرارات والتوصيات واملقررات ذات الصلة

القرارات 1 و5 و30 و33 و50 و59 و71املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

مؤمتر املندوبني املفوضني 
(بوسان، 2014)

املقرران 5 و13
القرارات 25 و71 و72 و172

قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية: انظر الوثيقة 4 لالجتماع اإلقليمي التحضريي

خطوط عمل القمة العاملية 
ملجتمع املعلومات

أسهمت يف الناتج 3.2 خطوط العمل 3 و4 و5 و6 و7 يف خطة عمل جنيف، وقسم "اآللية 
املالية ملواجهة حتديات تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية" يف برنامج 

عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات.

املسامهة يف أهداف التنمية 
الـمستدامة

1 و2 و3 و4 و5 و9 و10 و12 و16 و17

http://www.itu.int/pub/D-TDC-WTDC-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
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اهلدف 3 - تعزيز الثقة واألمن يف استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ونشر التطبيقات واخلدمات املناسبة

الغرض من اهلدف 3 هو دعم أعضاء االحتاد يف تيسري تنمية وحتسني النفاذ إىل التطبيقات واخلدمات القائمة على 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وال سيما يف املناطق املنقوصة اخلدمات واملناطق الريفية وحتقيق الثقة واألمن يف 

استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأمان وتعزيز متانة الشبكات.

بناء الثقة واألمن يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  1.3

يف ضوء اإلقرار باألمهية احلامسة للنفاذ العاملي وامليسور إىل تكنولوجيات املعلومات 
زيادة  لن تكون  لعام 2030،  املستدامة  التنمية  للتقدم يف حتقيق خطة  واالتصاالت 
استخدام هذه التكنولوجيات وتعزيز توصيلها كافية ومستدامة ما مل تكن البنية التحتية 
اليت تقوم عليها واألجهزة املوصولة آمنة ومأمونة. وينبغي أن تتخذ الدول األعضاء 
وجهة نظر اسرتاتيجية فيما خيص األمن السيرباين عندما تكون الرؤية االجتماعية-

االقتصادية للبلد متماشية مع برناجمه لألمن الرقمي. وميكن تعزيز قدرة الدول األعضاء 
على توفري األمن السيرباين باتباع اسرتاتيجية حمكمة تتضمن تشريعات فعالة تعاقب 
مرتكيب اهلجمات السيربانية، وموارد تقنية وبشرية كافية، وتعاون متواصل يعود بالنفع 
على اجلميع على الصعيدين احمللي والدويل من أجل التصدي دون تأخري للتهديدات 

السيربانية.

النتائج اُحملرزة  1.1.3

وحبسب املؤشر العاملي لألمن السيرباين (GCI) لعام 2014 ومصادر أخرى موثوق هبا، 
 (CIRT) كان لدى 103 بلدان يف عام 2014 فريق وطين لالستجابة للحوادث احلاسوبية
ولدى 72 بلدًا اسرتاتيجية أمن سيرباين وطنية تساعد على تقليص الفجوة على صعيد 
األمن السيرباين. وقد استكملت اجلولة الثانية للمؤشر يف عام 2016، بورود 134 ردًا 
من الدول األعضاء، ما ميثل زيادة بنسبة 25 يف املائة مقارنة بعام 2014. وقد ساعد 
العمل يف إعداد هذا املؤشر يف عامي 2014 و2016 البلدان على حتديد املجاالت اليت 
ينبغي حتسينها، مما دفع إىل بذل اجلهود لتحسني األمن السيرباين ورفع مستواه على 
لألمن  عاملية  ثقافة  املمارسات، وعزز  أفضل  وتعزيز  العامل وأسهم يف حتديد  صعيد 

السيرباين.

"إننا نلتزم يف االحتاد جبعل اإلنرتنت أكثر أمنًا وأمانًا وجدارة بالثقة لفائدة اجلميع."

هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
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وقد ساعدت أنشطة األمن السيرباين اليت اضطلع هبا االحتاد على تعزيز قدرة الدول األعضاء على إدماج وتنفيذ 
سياسات واسرتاتيجيات األمن السيرباين يف اخلطط املنفذة على مستوى البلد، وإىل تعزيز القدرة التنظيمية، مبا يف 

ذلك من خالل التدابري التالية:

ُأجريت عمليات تقييم أفرقة االستجابة للحوادث احلاسوبية2، خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، وأسفرت عن   -
بعثات ُقطرية جلمع املعلومات وبناء القدرات وتزويد تسعة بلدان3 بفريق وطين لالستجابة للحوادث احلاسوبية. 

وقد استغرق تنفيذ هذه املشاريع ما بني عام وثالثة أعوام تبعًا للظروف السائدة.
ُأجريت عشرة متارين سيربانية إقليمية شارك فيها 456 1 مشاركًا من 146 بلدًا.  -

ُنظمت 15 ورشة عمل تقنية عززت قدرة 170 مشاركًا.  -
ُعممت على الدول األعضاء ثالثة منشورات لالحتاد عن األمن السيرباين، إىل جانب 20 منشورًا آخر أعدها   -

شركاء االحتاد للتعمق يف فهم حتديات األمن السيرباين.
ُنظمت 6 ورش عمل للقمة العالـمية لـمجتمع املعلومات وأربع ورش عمل سابقة الجتماعات جلنيت الدراسات   -

لتمكني 350 مشاركًا من تبادل الدراية الفنية وبناء القدرات.
وعالوًة على ذلك، يستخدم االحتاد، وشركاء آخرون يف 
اسرتاتيجية األمن السيرباين الوطنية، "دليل االسرتاتيجيات 
الوطنية لألمن السيرباين"، الذي صيغ يف إطار شراكة تضم 
15 عضوًا، ملساعدة الدول األعضاء يف اتباع هنج موحد 

ومنسق. وقام االحتاد، من خالل شراكات عاملية متعددة يف 
أفضل  وتبادل  التعاون  بتعزيز  السيرباين،  األمن  جمال 
املمارسات بني الدول األعضاء واجلهات الفاعلة املعنية، مما 

يساعدها على استبانة مواطن التآزر واستمثال املوارد.

يف منطقة إفريقيا
ُأجري يف سبتمرب 2014 مترين سيرباين يف زامبيا من أجل البلدان يف منطقة إفريقيا، شارك فيه ما يربو على 100 مشارك 
من 16 بلدًا. وُأجري مترين سيرباين مشابه يف رواندا يف مايو 2015، شارك فيه 150 مشاركًا من 18 بلدًا. ومّكن 

هذان التمرينان الدول األعضاء يف منطقة إفريقيا من تقاسم جتارهبا وتقييم تأهبها يف جمال األمن السيرباين.

ويف أبريل 2016 ُنظم مترين سيرباين يف موريشيوس شارك فيه 150 مشاركًا من 15 بلدًا. وأفضى التمرين إىل 
حتسني القدرات الوطنية لدى البلدان املشاركة.

وأفضت املبادرة اإلقليمية بشأن بناء الثقة واألمن يف استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إىل 
قيام املزيد من البلدان اإلفريقية بإنشاء فريق لالستجابة للحوادث احلاسوبية وبناء القدرات وإذكاء الوعي من خالل 
تنظيم دورات تدريبية متخصصة ومتارين سيربانية. ويف يوليو وأكتوبر 2016، على التوايل، شارك االحتاد الدويل 
لالتصاالت مع احتاد االتصاالت اإلفريقي، يف تنظيم ورشة عمل إقليمية مشرتكة بني منطقيت الدول العربية وإفريقيا 

يف عام 2014: األردن وأنغوال وبوليفيا وجزر القمر وزيـمبابوي وسوازيالند وفانواتو وفلسطني وفيجي وقربص والكونغو وليبرييا وموناكو.   2

ويف عام 2015: مجهورية الكونغو.
يف عام 2014: تنزانيا وغانا وكوت ديفوار. ويف عام 2015: قربص. ويف عام 2016: بربادوس وبوروندي وترينيداد وتوباغو وجامايكا   3

وغامبيا.
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بشأن اسرتاتيجية األمن السيرباين، مث الندوة اإلقليمية للدول العربية وإفريقيا بشأن األمن السيرباين، مما أرسى األساس 
لتحقيق االتساق بني األطر القانونية لألمن السيرباين يف إفريقيا.

يف منطقة األمريكتني
األعضاء يف  الدول  إذكاء وعي  االحتاد على  عمل 
املنطقة وتنمية قدراهتا للتصدي دون تأخري للتهديدات 
سيربانية  متارين  ثالثة  عقد  خالل  من  السيربانية، 
إقليمية، من عام 2014 إىل عام 2016: يف بريو عام 
2014 (مشاركون من 9 بلدان)، ويف كولومبيا عام 

2015 (مشاركون من 13 بلدًا)، ويف إكوادور عام 

2016 (مشاركون من 15 بلدًا).

القدرات  بناء  بشأن  اإلقليمية  املبادرة  وأحرزت 
للمشاركة يف السياسات العاملية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، مع الرتكيز بشكل خاص على حتسني 
األمن السيرباين ومشاركة البلدان النامية يف املؤسسات 

القائمة املعنية بإدارة اإلنرتنت، النتائج التالية:

عززت البلدان الثقة واألمن يف استخدام االتصاالت بتنظيم ورش عمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   -
 (CIRT) والتمارين السيربانية لألفرقة املعنية بالتصدي للطوارئ احلاسوبية (أفرقة االستجابة للحوادث احلاسوبية

.((CERT) وأفرقة االستجابة للطوارئ احلاسوبية
أنشأت البلدان أفرقة وطنية لالستجابة للحوادث احلاسوبية ووقعت ونفذت مشاريع تعاون تقين.  -

مت تنظيم فعاليات لتعزيز الفهم وبناء القدرات يف جماالت التوصيل البيين، واألمن السيرباين، واإلصدار السادس   -
.(CoP) ومسائل األمن السيرباين، مبا يف ذلك محاية األطفال على اخلط ،(IPv6) من بروتوكول اإلنرتنت

ُقدمت املساعدة إىل وزارات الرتبية والتعليم من خالل برنامج التوعية باألمن السيرباين يف مدارس منطقة   -
الكارييب.

يف منطقة الدول العربية
عززت التمارين السيربانية السنوية، اليت ُنظمت منذ عام 2014، قدرات االتصاالت واالستجابة للحوادث لدى 
األفرقة املشاركة من منطقة الدول العربية، فضًال عن ضمان جهود مجاعية متواصلة من جانب أفرقة االستجابة 
الوطنية للحوادث احلاسوبية لدرء التهديدات السيربانية. وباإلضافة إىل ذلك، تعزز األمن السيرباين والقدرة التقنية 
واإلدارية يف االستجابة للحوادث احلاسوبية بفضل احلضور القوي يف الندوة اإلقليمية للدول العربية وإفريقيا لعام 

2016 بشأن األمن السيرباين اليت ُعقدت يف مصر.

ومت حتسني املهارات وإذكاء الوعي وتعزيز القدرات يف جمال األمن السيرباين يف القمة اإلقليمية لألمن السيرباين اليت 
نظمها املركز اإلقليمي العريب لألمن السيرباين (ARCC) وُعقدت سنويًا منذ عام 2014. وركز موضوع القمة لعام 
الركائز  التعاون يف جمال األمن السيرباين بوصفه أحد  التعاون غري احملدود، احلماية غري احملدودة - على   - 2016

الرئيسية ملعاجلة التعقيد والتعاظم يف التحديات الرئيسية اليت تطرحها التهديدات السيربانية. ووفرت القمة منصة 
مالئمة لكبار املسؤولني املعنيني بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن السيرباين من املنطقتني العربية واإلفريقية 
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ملناقشة وصوغ اإلرشادات واخلطط االسرتاتيجية للتصدي للتهديدات الناشئة اليت يواجهها قطاع األمن السيرباين 
على الصعيدين العاملي واإلقليمي. وقد لقيت حلقة النقاش، بشأن خصوصية البيانات وأطر السياسات لضمان أمن 

اخلدمات السحابية، إقباًال ملحوظًا.

وُقّدم الدعم أيضًا يف جمال الدعوة لصوغ سياسات وأطر تنظيمية وتقنية وطنية وإقليمية وتدابري قانونية لضمان 
خصوصية البيانات وخصوصية اخلدمات السحابية ومحاية البيانات وأمنها، وذلك يف ورشة عمل إقليمية لالحتاد 
واملنظمة العربية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن "الدعوة إىل وضع سياسات بشأن خصوصية البيانات 
واألمن السيرباين" ُعقدت يف تونس عام 2016 واستقطبت 70 مشاركًا من املنطقة العربية. ومن األحداث األخرى 

اليت استهدفت معًا التعريف وتعميق الفهم بتحديات األمن السيرباين ما يلي:

ورشة عمل إقليمية عربية/إفريقية مشرتكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت واالحتاد اإلفريقي لالتصاالت بشأن   -
اسرتاتيجية األمن السيرباين، ُنظمت يف السودان يف عام 2016.

"اإلطار القانوين اإلقليمي بشأن محاية األطفال على اخلط (CoP): املبادئ التوجيهية ملنطقة الدول العربية"   -
وضع يف عام 2015.

ُأجريت مسابقات وطنية ملبادرة محاية األطفال على اخلط وأذكي   -
الوعي بني األطفال واألساتذة واآلباء يف مصر، بالتعاون مع وزارة 
املصلحة  (MCIT) وأصحاب  املعلومات  االتصاالت وتكنولوجيا 

احملليني.
التطبيقي ألفرقة  "التعلم  اخلامس من  السيرباين  التمرين  تنظيم  مت   -
االستجابة يف حاالت الطوارئ" (ALERT) يف الدوحة (قطر) يف 
الفرتة من 5 إىل 9 مارس 2017، بالتعاون مع املركز العريب اإلقليمي 
لألمن السيرباين. وشارك يف التمرين حنو 100 مشارك من أكثر من 
11 بلدًا، وأعقبه تدريب ملدة يومني، أجراه مركز السالمة السيربانية 

(CWC) التابع ملجلس االحتاد األورويب، لتحسني مهارات أعضاء 
التدريب مسارين:  احلاسوبية. ومشل  للحوادث  االستجابة  أفرقة 
مسار تقين يغطي وحدات َمواطن الضعف على شبكة الويب، خطة 
يغطي وحدات  إدارة  (SQAP)، ومسار  الربجميات  تأمني جودة 

املسؤول األول عن أمن املعلومات (CISO). وقد سبقت الدورات التدريبية اختبارات ما قبل التقييم وأعقبتها 
اختبارات ما بعد التقييم.

ُأطلق "كتيب األلعاب"، الذي يتضمن وصفًا تفصيليًا لأللعاب اليت طبقت أثناء مسابقة محاية األطفال على   -
اخلط اليت جرت يف مصر يف األعوام 2015 و2016 و2017، بالشراكة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات.
يف إطار إذكاء الوعي بسالمة اإلنرتنت، شارك 100 تلميذ يف مسابقة محاية األطفال على اخلط يف بورسعيد   -
الوطنية حلماية األطفال على اخلط يف مصر  اللجنة  بالشراكة مع  ُنظمت  اليت   ،2017 (مصر) يف 4 مارس 

وأصحاب املصلحة اآلخرين.
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"كان اليوم رائعًا بالنسبة يل، مارسُت ألعابًا جديدة على اإلنرتنت وبنيُت صداقات جديدة. ولكن 
األهم من ذلك، تعلمت أن اإلنرتنت وسيلة نافعة ولكن علّي أن أكون حذرًا للغاية وأن أمتنع عن 

تقاسم املعلومات، مبا فيها الصور، عن نفسي أو أفراد أسريت."

حسن، سفري يف جمال سالمة اإلنرتنت، مصر

وقد أدت املبادرة اإلقليمية بشأن بناء الثقة واألمن يف استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل 
إذكاء الوعي وساعدت على وضع مبادئ توجيهية حلماية األطفال على اخلط وساعدت جمموعة خمتارة من البلدان 
على إنشاء أفرقة وطنية لالستجابة للحوادث احلاسوبية، فضًال عن تنظيم متارين إقليمية بشأن األمن السيرباين من 
أجل اختبار مدى تأهب هذه األفرقة. ومت أيضًا تعزيز التنسيق بني هذه األفرقة يف البلدان العربية. وفيما خيص األطر 
التقنية والسياساتية، ُأجريت دراسة إقليمية بعنوان "احلوسبة السحابية يف البلدان العربية: اجلوانب القانونية والتشريعية 
والوقائع واآلفاق" من أجل املساعدة يف تعريف التدابري القانونية اليت تضمن خصوصية البيانات واالستخدام اآلمن 

لإلنرتنت وخمتلف تطبيقاهتا.

وقد عمدت ورشة العمل بشأن االسرتاتيجية الوطنية حلماية األطفال على اخلط يف السودان، اليت نظمت يف اخلرطوم 
يومي 14 و15 ديسمرب 2016، إىل حتليل واقع محاية األطفال على اخلط، مما أفضى إىل وضع إطار وطين السرتاتيجية 
محاية األطفال على اخلط للسودان يف عام 2017. وسبقت ورشة العمل مسابقة حلماية األطفال على اخلط أجريت 

يف إحدى املدارس يف 13 ديسمرب 2016.

وعقب ورشة عمل لتقييم حالة األمن السيرباين من خالل التشاور مع أصحاب املصلحة الوطنيني، ويف سياق العمل 
املرتقب يف إنشاء فريق االستجابة للحوادث احلاسوبية، وضع االحتاد اسرتاتيجية وطنية لألمن السيرباين يف موريتانيا 

للفرتة 2022-2017.

وجرى تعزيز قدرات املهنيني يف جمال األمن السيرباين يف جيبويت من خالل املركز العريب اإلقليمي لألمن السيرباين 
يف إطار دورتني تدريبيتني بشأن هتديدات أمن شبكة الويب وحلول التصدي هلا، ُعقدتا يف الفرتة من 14 إىل 18 
مايو 2017، وُعقدت حلقة تدريبية بشأن اختبار مدى تغلغل تقييم قابلية التأثر، يف الفرتة من 21 إىل 25 مايو 

.2017

منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
وضع االحتاد اسرتاتيجية وطنية لألمن السيرباين، تشمل محاية 
األطفال على اخلط، يف مجهورية نيبال ما بني عامي 2015 
و2016. وقد أفضى ذلك إىل إذكاء الوعي وحتسني قدرات 
احلكومية  الدوائر  يف  املصلحة  أصحاب  من   100 حنو 
والتنظيمية والقطاع اخلاص. وأجرى االحتاد أيضًا حماكاة 
هيئة  مع  املعزز  التعاون  إطار  السيرباين يف  لألمن  ناجحة 
التشريعات  العمل على  تواصل  اليت  االتصاالت يف نيبال، 
املتعلقة باجلرائم السيربانية. وساعد االحتاد أيضًا مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف وضع سياستها بشأن األمن 
السيرباين يف عام 2015، مع ما يرتبط بذلك من بناء القدرات لتشجيع توفري بيئة متكينية لتكنولوجيا املعلومات 
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واالتصاالت. ويف عام 2014 مت إعداد املبادئ التوجيهية حلماية األطفال على اخلط لكل من فانواتو وبروين دار 
السالم.

ومت حتسني املهارات وزيادة الوعي فيما يتعلق باألمن السيرباين ومحاية األطفال على اخلط، من خالل تنظيم دورات 
تدريبية وأحداث أخرى يف أفغانستان وكمبوديا وإندونيسيا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار والفلبني 
وسري النكا وتايالند. وإضافة إىل ذلك، ُنظمت عمليات لتقييم أفرقة االستجابة للحوادث احلاسوبية لصاحل فيجي 
ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، متخضت عن توصيات إلقامة أفرقة استجابة وطنية للحوادث احلاسوبية، ومن 
مث أُنشئ فريق االستجابة الوطين يف الو على أساس هذه التقييمات. ومت أيضًا تنظيم متارين سيربانية مع كمبوديا 

ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار وسري النكا وفيتنام.

تكنولوجيا  (APNIC) ووزارة  اهلادئ  آسيا واحمليط  معلومات شبكات  التعاونية مع مركز  الشراكات  إطار  ويف 
املعلومات واالتصاالت يف تايالند (MICT) وشركة Globeron واهليئة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت يف تايالند، 
عززت مراكز التميُّز اإلقليمية لدى االحتاد املهارات والفهم يف جمال اإلنرتنت وأمن البنية التحتية لإلصدار السادس 
لربوتوكول اإلنرتنت، والتحليل اجلنائي السحايب واألمن السحايب، واألمن الالسلكي. وبالتعاون مع جامعة أكسفورد، 
ساعد االحتاد تايالند يف تقييم وطين حلماية البنية التحتية للمعلومات احلرجة يف ورشة عمل ُعقدت يف بانكوك. 
كما طور االحتاد املهارات التقنية الالزمة ملساعدة أفرقة االستجابة للحوادث السيربانية يف ميامنار وفيتنام ومجهورية 

الو الدميقراطية الشعبية وكمبوديا.

وعالوًة على ذلك، أحرزت املبادرة اإلقليمية بشأن تسخري منافع التكنولوجيات اجلديدة النتائج التالية:

بناء وتعزيز القدرات واملهارات يف جمال األمن السيرباين، ومحاية األطفال على اخلط وتأهب الشبكات يف   -
مجهورية نيبال؛

وضع مشروع قانون وطين لألمن السيرباين يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية؛  -
تقييم أمن الشبكات يف أفغانستان؛  -

وضع مشروع اسرتاتيجية/سياسة وطنية وقوانني وآليات مؤسسية بشأن األمن السيرباين يف مجهورية نيبال.  -

يف كومنولث الدول املستقلة
أثناء احللقة الدراسية اإلقليمية  التوصيات،  ُوضع عدد من 
اليت عقدها االحتاد يف باكو (أذربيجان)، واستقطبت 68 
مشاركًا من 14 بلدًا، بشأن تطوير املدفوعات املتنقلة يف 
هيئات  التعاون بني  املستقلة من خالل  الدول  كومنولث 

التنظيم وسائر أصحاب املصلحة.

وُحّسنت آليات بناء القدرات يف جمال األمن السيرباين يف 
منطقة كومنولث الدول املستقلة يف عام 2015، من خالل 
تكنولوجيا  جمال  يف  والتدريب  للبحوث  مركز  إنشاء 
بالشراكة مع  املهين،  التعليم  يوفر  املعلومات واالتصاالت 

جامعة موسكو التقنية لالتصاالت واملعلوماتية (االحتاد الروسي).
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وأحرزت املبادرة اإلقليمية بشأن إنشاء مركز حلماية األطفال على اخلط يف منطقة كومنولث الدول املستقلة النتائج 
التالية:

إعداد دورة على اخلط بشأن االستخدام اآلمن ملوارد اإلنرتنت تتضمن ثالث وحدات (أساسية: لتالميذ ما   -
قبل املرحلة االبتدائية ويف املدرسة االبتدائية؛ متوسطة: للتالميذ يف اخلامسة إىل التاسعة من العمر؛ متقدمة: 

للتالميذ الكبار ومعلمي املعلوماتية واآلباء)؛
وضع قاعدة بيانات تتضمن أكثر من 70 حًال تقنيًا حلماية األطفال على اخلط وبرجمية تساعد على اختيار   -

احلل األنسب؛
الرتويج لنظام توزيع أوتومايت لقوائم "غري آمنة" وقوائم "آمنة" ملوارد اإلنرتنت؛  -

تبادل اخلربات بني املهنيني يف جمال األمن السيرباين.  -
وُعرضت حملة عامة عن نتائج تنفيذ هذه املبادرة اإلقليمية يف حلقة عمل إقليمية لالحتاد، ُعقدت يف أوكرانيا، شارك 

فيها 70 مشاركًا من 12 بلدًا، بغية توليد املزيد من اإلجراءات واملشاركة.

وأحرزت املبادرة اإلقليمية بشأن بناء الثقة واألمن يف استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت النتائج 
التالية:

إجراء حتليل متواصل عن وضع الثقة واألمن يف كومنولث الدول املستقلة؛  -
إصدار توصيات لتقييم مستوى الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتدريب املهنيني   -

العاملني.

يف منطقة أوروبا
 (ALERT) استقطب التمرين السيرباين الدويل الذي أجراه برنامج االحتاد للتعليم التطبيقي لفريق االستجابة للطوارئ
ملنطقة أوروبا يف عام 2015، الذي ُعقد يف اجلبل األسود، أكثر من 50 مشاركًا من عشرة بلدان أوروبية بغية تعزيز 
تنمية  أو  لبناء  التقنية،  املساعدة واملشورة  احلاسوبية. وُقدمت  للحوادث  أفرقة االستجابة  البشرية لدى  القدرات 
قدرات األفرقة الوطنية لالستجابة للحوادث احلاسوبية، إىل ألبانيا والبوسنة واهلرسك ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

السابقة وصربيا.

ومت يف عام 2015 حتديث املبادئ التوجيهية حلماية األطفال 
على اخلط، املوجهة إىل اآلباء واملربني وتلك املوجهة إىل 
على  للتنفيذ  عملية  أدلة  مبثابة  ُتستخدم  وهي  األطفال، 
املستوى الوطين، من قبيل احلمالت اإلعالمية الوطنية بشأن 
محاية األطفال على اخلط، لزيادة الوعي يف صفوف األطفال 
وإيطاليا  البوسنة واهلرسك وكرواتيا  واآلباء يف  واملعلمني 

واجلبل األسود ورومانيا وصربيا.

وأدت املبادرة اإلقليمية بشأن بناء الثقة واألمن يف استخدام 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل تعزيز التعاون اإلقليمي بني أصحاب املصلحة املعنيني يف جمال 
بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف صفوف األطفال والشباب. ومت تعزيز الدراية 
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الفنية ألكثر من 500 2 مهين نتيجة لألنشطة اليت ُأجريت يف منطقة كومنولث الدول املستقلة وإجراءات متابعة 
الطلبات الواردة من الدول األعضاء. مثال ذلك:

اسُتخدمت املبادئ التوجيهية احملّدثة حلماية األطفال على اخلط كأساس للحمالت الوطنية.  -
ُعقدت سلسلة من االجتماعات مبثابة منصة جلمع أفضل املمارسات وتبادهلا.  -

جرى إعداد ونشر استعراض إقليمي للنـُُّهج الوطنية املتبعة حلماية األطفال على اخلط.  -
ُعقدت ثالثة مؤمترات دولية سنوية (2015 و2016 و2017) بشأن احلرص على سالمة األطفال والشبان على   -

اخلط.
ُعقد منتدى للشباب الرقمي يف بولندا يف عام 2017.  -

ُعقدت يف رومانيا ثالثة حوارات سنوية (2015 و2016 و2017) بني القطاعني العام واخلاص بشأن األمن   -
السيرباين.

يعقد حوار بني القطاعني العام واخلاص بشأن األمن السيرباين يف سويسرا يف ديسمرب 2017.  -
وعالوًة على ذلك، مت تعزيز التعاون من خالل ما يلي:

مسامهة خاصة يف عملية التصرف غري الالئق "Uncool"، ُأعّدت استنادًا إىل الدراسة االستقصائية اليت ُأجريت   -
خالل منتدى الشباب الرقمي (بولندا، 2017)، لُتعرض على الفريق العامل التابع ملجلس االحتاد واملعين حبماية 

األطفال على اخلط يف أكتوبر 2017.
التعاون بني وكالة االحتاد األورويب املعنية بأمن الشبكات واملعلومات (ENISA) واملفوضية األوروبية وجملس   -

أوروبا.
منتدى األمن السيرباين اإلقليمي ألوروبا، الذي شارك يف تنظيمه االحتاد الدويل لالتصاالت ووكالة االحتاد   -
النقل وتكنولوجيا املعلومات  األورويب املعنية بأمن الشبكات واملعلومات يف عام 2016 واستضافته وزارة 

واالتصاالت يف مجهورية بلغاريا.
احلوارات اخلاصة رفيعة املستوى بشأن محاية األطفال على اخلط املنعقدة أثناء االجتماع الذي شارك يف تنظيمه   -

االحتاد الدويل لالتصاالت وجملس أوروبا لتسليط الضوء على "الشهر األورويب لألمن السيرباين".
الدويل  االحتاد  بالتعاون مع  التابع حلكومة قربص،  احلاسوبية  للحوادث  االستجابة  لفريق  الناجح  التنفيذ  وعقب 
لالتصاالت يف عام 2015، التمست قربص، من خالل مكتب مفوض االتصاالت اإللكرتونية والتنظيم الربيدي 
(OCECPR)، مساعدة االحتاد إلنشاء فريق وطين لالستجابة للحوادث احلاسوبية، ليكون مبثابة نقطة اتصال مركزية 
موثوق هبا لتنسيق األمن السيرباين، هتدف إىل استبانة التهديدات السيربانية والوقاية منها والتصدي هلا وإدارهتا. 
ويساعد االحتاد مكتب املفوض يف قربص يف بناء ونشر القدرات التقنية وما يتصل هبا من متارين تدريبية ضرورية 

إلنشاء الفريق الوطين لالستجابة للحوادث احلاسوبية يف قربص.

مسائل جلنيت الدراسات  2.1.3

سامهت املسألة التالية للجنة الدراسات 2 يف الناتج 1.3:

املسألة 3/2: تأمني شبكات املعلومات واالتصاالت: أفضل املمارسات من أجل بناء ثقافة األمن السيرباين
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وقد أسهم الناتج 1.3 يف تنفيذ قرارات وتوصيات ومقررات املؤمتر WTDC-14 وغريها من القرارات والتوصيات 
واملقررات ذات الصلة.

 القرارات والتوصيات واملقررات الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
وغريها من القرارات والتوصيات واملقررات ذات الصلة

القرارات 1 و5 و9 و15 و30 و33 و37 و45 و50 و59 و64 و67 و69 و78 و79املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

مؤمتر املندوبني املفوضني 
(بوسان، 2014)

املقرران 5 و13
القرارات 25 و71 و72 و130 و172 و179 و181

خطوط عمل القمة العاملية ملجتمع 
املعلومات

ساهم يف الناتج 1.3 خط العمل جيم5 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات الوارد يف خطة عمل 
جنيف.

املسامهة يف أهداف التنمية 
الـمستدامة

1 و4 و5 و7 و8 و9 و11 و16 و17

تطبيقات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2.3

تطبيقات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي حمرك هام جلانب الطلب يف األسواق ميكن أن يشجع 
على اعتماد خدمات النطاق العريض. ومثة حاجة إىل تيسري واستخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والصحة  والتدريب  والتعليم  التجارية  العامة واألعمال  اإلدارة  املستدامة يف جماالت  التنمية  تدعم  اليت  وخدماهتا 
والعمالة والبيئة والزراعة والعلم يف إطار االسرتاتيجيات اإللكرتونية الوطنية. وتتضمن االحتياجات ذات الصلة وضع 
أطر اسرتاتيجية وطنية للتخطيط وجمموعة أدوات لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا؛ والتشجيع 
باستعمال  املضافة  القيمة  ذات  اخلدمات  تقدمي  لتحسني  امليادين  بني  املتنقلة  االتصاالت  لتطبيق  أطر  على وضع 
االتصاالت املتنقلة، على غرار اخلدمات الصحية واملصرفية املتنقلة؛ وتيسري النفاذ إىل اخلدمات احلكومية القائمة على 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وحتسني الزراعة والرعاية الصحية؛ وحتسني النفاذ إىل التعليم اجليد وإدارة البيئة؛ 
ومساعدة البلدان النامية على التكيف مع بيئات التطبيقات اجلديدة، من قبيل احلوسبة السحابية واالتصاالت من 
آلة إىل آلة وإنرتنت األشياء، وتبادل البيانات الضخمة، واملطاريف الذكية، واعتماد التطبيقات االستهالكية العامة 

من قبيل الشبكات االجتماعية.

النتائج اُحملرزة  1.2.3

مت تعزيز قدرات الدول األعضاء يف االحتاد على وضع اسرتاتيجيات إلكرتونية وطنية تستهدف تعزيز بيئة متكينية 
للنهوض بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من خالل ما يلي:

فيما خيص الصحة اإللكرتونية:

إذكاء الوعي بشأن سياسات الصحة الرقمية من خالل تنظيم حوار رفيع املستوى مشرتك بني االحتاد ومنظمة   -
الصحة العاملية، ُعقد يف جنيف يومي 23 و24 مايو 2016، وجرى فيه تقاسم التجارب وحتديد االسرتاتيجيات 
بني 250 مشاركًا، من بينهم مخسة وزراء يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومخسة وزراء صحة، 
لتحديد ُسبل تعزيز االبتكار عن طريق السياسات وبفضل التعاون بني قطاعي الصحة وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت من أجل حتسني جودة اخلدمات الصحية واإلنصاف يف احلصول عليها وإمكانية النفاذ إليها.

http://www.itu.int/pub/D-TDC-WTDC-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
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حوار رفيع املستوى بني االحتاد ومنظمة الصحة العاملية بشأن سياسات الصحة الرقمية، 23 و24 مايو 2016

التقنية يف بنن ومايل وتونس والسنغال الالزمة لوضع وإقرار اسرتاتيجياهتا الوطنية للصحة  تعزيز القدرات   -
اإللكرتونية.

تزويد واضعي القرارات واخلطط الصحية باإلرشاد املعزز الالزم لتصميم وتنفيذ منصات الصحة الرقمية.  -
فيما خيص الزراعة اإللكرتونية:

الوطنية  اسرتاتيجياهتا  لوضع  إطار  املعزز من خالل  باإلرشاد  البلدان  تزويد   -
للزراعة اإللكرتونية. وقد نشر يف عام 2016 دليل مشرتك بني االحتاد ومنظمة 
الرئيسي  (التقرير  اإللكرتونية  الزراعة  اسرتاتيجية  بشأن  والزراعة  األغذية 
اإللكرتونية على  الزراعة  اسرتاتيجيات  تساعد  التنفيذية). وسوف  واخلالصة 
ترشيد املوارد املالية والبشرية، وعلى االستفادة من فرص تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف القطاع الزراعي بقدر أكرب من الشمول والكفاءة.
مت تعزيز القدرات القطرية لوضع اسرتاتيجيات الزراعة اإللكرتونية من خالل   -
تنظيم ورشيت عمل إقليميتني مع منظمة األغذية والزراعة، يف بانكوك (تايالند) 
من 9 إىل 11 فرباير 2015، ويف بودابست (هنغاريا) من 22 إىل 24 يونيو 2015، 

استقطبتا 80 مندوبًا من وزارات الزراعة يف 15 بلدًا.
فيما خيص التعلم اإللكرتوين:

مت إذكاء الوعي يف جمال سياسات التعلم املتنقل من خالل منتدى سياسات مشرتك بني االحتاد واليونسكو   -
بشأن التعلم املتنقل، ُعقد يف 11 مارس 2016، وركز على بناء القدرات لدى 250 مشاركًا، من بينهم أربعة 
وزراء ونائبا وزير يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووزيران وثالثة نواب وزير يف جمال الرتبية 
والتعليم، فيما يتعلق بكيفية إسهام األجهزة الرقمية اجلديدة امليسورة التكلفة يف التصدي للتحديات التعليمية 

امللحة وتلبية احتياجات الطالب واملدرسني واملديرين.

http://www.itu.int/pub/D-STR-E_AGRICULT.01-2016
http://www.itu.int/pub/D-STR-E_AGRICULT.01-2016


61

تقرير عن تنفيذ خطة عمل ديب

االحتاد واليونسكو، منتدى السياسات بشأن التعلم بواسطة االتصاالت املتنقلة، 11 مارس 2016

ومت أيضًا إذكاء الوعي بسياسات التعلم املتنقل من خالل نشر مذكرة سياساتية مشرتكة لالحتاد واليونسكو   -
بشأن التعلم املتنقل بثالث لغات (اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية)، تضمنت عشر توصيات سياساتية أساسية 

من أجل توفري بيئة متكينية وتسخريها لتحسني جودة التعلم للجميع. 
وجرى تعزيز قدرة البلدان على االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/التطبيقات املتنقلة لتحسني تقدمي 
املعلومات  تكنولوجيا  لتطبيقات  العام واخلاص  القطاعني  نشر  املضافة، وذلك عن طريق  القيمة  ذات  اخلدمات 

واالتصاالت املبتكرة اليت توفر حلوًال فعالة ملجموعة شىت من التحديات يف جمال التنمية املستدامة:

 Be He@lthy, Be) "برنامج "متتع بصحة جيدة بفضل االتصاالت املتنقلة  -
Mobile) وهو مبادرة عاملية مشرتكة ُأطلقت يف عام 2012 بني االحتاد 

ومنظمة الصحة العاملية الستبانة وتوسيع نطاق التدخالت القائمة على األدلة 
بغية استخدام الصحة املتنقلة للتصدي لألمراض غري املعدية وما يرتبط هبا 
بلدان  واملايل يف تسعة  التقين  الدعم  توفر حاليًا  من عوامل خطر. وهي 
(كوستاريكا ومصر واهلند والنرويج والفلبني والسنغال وتونس واململكة 
املتحدة وزامبيا) عرب طيف من فئات الدخل ومناطق األمراض، مبا يف ذلك 
التطبيقات املتنقلة للتوقف عن التدخني (mSmokingCessation) والوقاية 
الرحم  عنق  وسرطان   (mDiabetes) السكري  مرض  من 
(mCervicalCancer) ومرض االنسداد الرئوي املزمن (mCOPD). وهي 
استدامة  القطاعات إىل حد كبري حرصًا على  متعدد  أيضًا هنجًا  تشجع 
الربامج. ويتحقق ذلك بتشجيع الشراكات مع وزارات الصحة ووزارات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إىل جانب الدعم من جهات أخرى، 

من قبيل الدوائر األكادميية والوكاالت املتعددة األطراف والشركاء من القطاع اخلاص.
ويف سياق هذه املبادرة، ُأطلقت ثالثة برامج خمتلفة بشأن التطبيق املتنقل ملرض السكري (mDiabetes)، يف   -
مصر واهلند والسنغال، وذلك بالتعاون بني وزارة الصحة ووزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بغية 
إىل  الدخول  بأمان مع مرضهم، ومن مث خفض حاالت طوارئ  التعامل  السكري على  مساعدة مرضى 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Initiatives/m-Powering/Documents/Flyer_Mobile_Learning_Week_Final_E.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Initiatives/m-Powering/Documents/Flyer_Mobile_Learning_Week_Final_E.pdf
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املستشفى. وهنالك اليوم أكثر من 000 100 مستخدم مسجل يف اهلند و000 150 يف السنغال و000 50 
يف مصر، يتلقون مجيعًا رسائل منتظمة بشأن الوقاية من مرض السكري والسيطرة عليه. 

ُأطلقت ثالثة برامج للتوقف عن التدخني (mSmokingCessation) يف اهلند والفلبني وتونس استخدمت فيها   -
التطبيقات املتنقلة ملساعدة املدخنني على التوقف عن التدخني. وهناك ما يقارب 000 000 2 مستعمل مسجل 

يف الربنامج يف اهلند، وقد اسُتهلت املرحلة التجريبية يف تونس والفلبني.
العاملية يف إعداد كتيبات بشأن  التعاون مع منظمة الصحة  البلدان من خالل  ُقدمت إرشادات معززة إىل   -
استخدام التطبيقات املتنقلة للتوقف عن التدخني والوقاية من مرض السكري والسيطرة عليه وملكافحة سرطان 

عنق الرحم.
ُعقدت ورشة عمل يف إسالم آباد (باكستان) من 16 إىل 26 فرباير 2016 لتعزيز القدرات البشرية واملؤسسية   -
لدى مشاركني من أفغانستان يف جمال وضع التطبيقات املتنقلة من أجل معاجلة النقص يف عدد املهنيني املهرة 

يف هذا املجال.
وُأذكي الوعي بني أعضاء االحتاد وُشنت محالت ترويج بشأن أفضل املمارسات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

من أجل التنمية:

ُعقد يف بانكوك (تايالند)، يف الفرتة من 29 إىل 31 أغسطس 2016، منتدى مشرتك بني منظمة األغذية   -
والزراعة واالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن حلول الزراعة اإللكرتونية، حضره أكثر من 120 مشاركًا من 
29 بلدًا، أفضى إىل إذكاء الوعي وبناء القدرات الُقطرية فيما يتعلق بتطوير تقاسم حلول الزراعة اإللكرتونية 

ونشرها وتنظيمها. وأُنشئ فريق خرباء من مزودي حلول الزراعة اإللكرتونية. وباإلضافة إىل ذلك، ُعقد 
تطوير  القدرات يف جمال  بناء  1 و2 سبتمرب 2016، ساعد على  يومي  املنتدى،  أعقاب  تدرييب يف  حدث 

اسرتاتيجية الزراعة اإللكرتونية.
مت تعزيز املعرفة حبلول الزراعة اإللكرتونية من خالل نشر جتميع لدراسات احلالة شاركت فيه منظمة األغذية   -

والزراعة واالحتاد الدويل لالتصاالت بعنوان الزراعة اإللكرتونية يف طور التنفيذ.
ُنظم تدريب مشرتك بني االحتاد الدويل لالتصاالت وهيئة تنظيم االتصاالت يف اهلند (TRAI) بشأن "االستفادة   -
من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدن الذكية املستدامة" إىل جانب ندوة وطنية بشأن "التحديات 
التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدن الذكية يف اهلند"، من 24 إىل 26 مارس 2015، مما أدى 

إىل زيادة الوعي بني أكثر من 190 مشاركًا بأحدث االجتاهات يف تطورات املدن الذكية.
مت إذكاء الوعي يف معرض تقدمي أكثر من 25 تطبيقًا يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات صلة   -
بتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف اجلناح املواضيعي ملكتب تنمية االتصاالت يف تليكوم العاملي لالحتاد الذي 
عقد يف بودابست من 12 إىل 15 أكتوبر 2015 حتت شعار "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذكية من 

أجل التنمية املستدامة".

يف منطقة إفريقيا
و27  يومي 26  اإللكرتونية،  للصحة  وطنية  اسرتاتيجية  تنفيذ  بشأن  إفريقيا  لغرب  إقليمية  عمل  ورشة  ُعقدت 
أبريل 2016 يف أبوجا (نيجرييا)، عززت قدرات 50 مشاركًا من وزارات الصحة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

يف 15 بلدًا من منطقة غرب إفريقيا من أجل وضع وتنفيذ اسرتاتيجياهتا الوطنية للصحة اإللكرتونية.

http://www.fao.org/3/a-i6972e.pdf
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املتنقلة"  االتصاالت  بفضل  جيدة  بصحة  "متتع  مبادرة  مع  بالتعاون  زامبيا،  يف  الصحة  وزارة   ووضعت 
(Be He@lthy Be Mobile)، نظامًا متنقًال لتنبيه وتثقيف النساء يف الفئة العمرية األكثر تعرضًا خلطر اإلصابة 

باملرض - أي بني 25 و45 سنة.

وُنظمت ورشة عمل إقليمية بشأن وضع اسرتاتيجية وطنية للصحة اإللكرتونية، يف كوتونو (بنن) من 24 إىل 26 
نوفمرب 2015، عززت القدرات لدى 30 مندوبًا من وزارات الصحة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 6 

بلدان ناطقة بالفرنسية يف جمال وضع االسرتاتيجيات الوطنية للصحة اإللكرتونية.

وُقدمت املساعدة والتدريب إىل زميبابوي من خالل مراجعة البنية التحتية واملعدات فيها بغية نشر اخلدمات الطبية 
عن ُبعد يف املناطق النائية للبلد. وأصبح املهنيون الطبيون يف زميبابوي على استعداد ملمارسة الطب عن ُبعد.

محلة معاجلة مرض السكري بفضل االتصاالت املتنقلة (mDiabetes)، السنغال

وُنظمت ورشة عمل بشأن الصحة اإللكرتونية يف هراري (زميبابوي)، يف إطار الشراكة بني االحتاد ومنظمة الصحة 
العاملية ومن خالل جلنة اإلعالم واملساءلة، لتعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدعم الرعاية الصحية 

لألطفال والنساء.

املتنقل ملرض  التطبيق  املتنقلة" منوها من خالل مشروع  االتصاالت  بفضل  "متتع بصحة جيدة  مبادرة  وواصلت 
السكري يف السنغال، حيث ازداد عدد األشخاص املسجلني يف قاعدة بيانات املشروع من 000 2 يف عام 2014 
إىل 000 12 يف عام 2015 وإىل 000 52 يف عام 2016 وأكثر من 000 117 يف عام 2017. وأضيف ُبعد ثان، 
 (m-Diabetes) إىل مشروع التطبيق املتنقل ملرض السكري ،(m-HTA) وهو التطبيق املتنقل الرتفاع ضغط الدم

نظرًا ألن هذين املرضني غري املعديني مرتبطان غالبًا.

يف منطقة األمريكتني
ُأجريت بنجاح جولتان ملسابقة إقليمية الختيار حلول تطبيقات متنقلة ابتكارية وإبداعية تعود بالفائدة على ذوي 
اإلعاقة، مبا يعزز الشمول والتفاعل االجتماعيني والراحة والرفاه يف إطار حياهتم اليومية بفضل التكنولوجيات املتنقلة. 
واستقطبت املسابقة يف عام 2015 ما جمموعه 42 متسابقًا (27 مقرتحًا جتاوزت مرحلة الفرز األوىل)، ويف عام 
2016، يف إطار منصة االحتاد، جتاوز 18 من أصل 32 اقرتاحًا فئيت املسابقة ومها: األفكار أو احللول أو املشاريع 

اليت ما زال ينبغي تطويرها أو اليت هي قيد التطوير، واحللول اليت ُطّورت فعًال أو املتاحة يف السوق. 
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يف منطقة الدول العربية
كان من شأن إقامة الشبكة العربية األوىل للربجميات املجانية 
مع  بالتعاون  يف عام 2015،   (FOSS) املصدر واملفتوحة 
ولبنان،  وُعمان  وفلسطني  يف مصر  االتصاالت  وزارة 
النهوض بالتعاون بني أصحاب املصلحة املهتمني رغبة يف 
زيادة عدد هذه الربجميات يف املنطقة العربية وحتسني نوعيتها. 
ويتوفر  األعضاء،  بيد  اآلن  الشبكة  إدارة هذه  وأصبحت 
يف  لالحتاد  اإلقليمي  املكتب  من  آلخر  حني  من  الدعم 

القاهرة.

أذكت "املبادرة اإلقليمية بشأن استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية الذكية واملستدامة 
ومحاية البيئة" الوعي يف جمال املدن الذكية واملستدامة. وقد صيغ تقرير، بدعم من قطاع تقييس االتصاالت، يرسم 
خارطة طريق لتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لغرض االنتقال إىل املدن الذكية واملستدامة يف منطقة 

الدول العربية.

بشأن  لالحتاد  اإلقليمي  املنتدى  هام آخر هو  ومثة حدث 
أجل  من  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 
االنتقال إىل التنمية الذكية واملستدامة، الذي ُعقد يف اخلرطوم 
مع  بالشراكة   2016 ديسمرب  12 و13  يومي  (السودان) 
أكادميية االتصاالت يف السودان (SUDACAD). وقد عزز 
هذا املنتدى قدرات وفهم أكثر من 160 مشاركًا من البلدان 
االتصاالت/تكنولوجيا  استخدام  كيفية  بشأن  العربية 
املعلومات واالتصاالت من أجل االنتقال إىل خمتلف جوانب التنمية املستدامة، مبا يف ذلك االقتصاد الرقمي وإدارة 
املخلفات اإللكرتونية وخطط االتصاالت يف حاالت الطوارئ واملدن الذكية واملستدامة وإنرتنت األشياء وتغري 

املناخ. وعالوًة على ذلك:

تعززت، من خالل شبكة االحتاد ملراكز التميز يف العامل العريب، قدرات أعضاء االحتاد يف جمموعة شىت من   -
تطبيقات وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك إدارة املشاريع لتنفيذ تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وحتليل األعمال التجارية ملشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واحملفوظات 

الرقمية والتسويق الرقمي، وبيع تطبيقات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ُنظم منتديان إلذكاء الوعي بشأن فرص وحتديات التعلم الذكي والتحول الرقمي يف املنطقة العربية.  -

ُعززت قدرات واضعي السياسات من خالل وضع اسرتاتيجيات وطنية للتعلم الذكي من خالل تنفيذ اتفاق   -
التعاون املربم مع هيئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة وبرنامج حممد بن راشد للتعلم الذكي. 
وُعقدت ورشة العمل األوىل لبناء القدرات يف ديب يف الفرتة من 26 إىل 28 فرباير 2017، وحضرها مشاركون 

من عشرة بلدان.

يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
كان من شأن نشاط االحتاد يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ حتسني قدرة البلدان على ختطيط االسرتاتيجيات اإللكرتونية 

القطاعية الوطنية من أجل تعزيز البيئة التمكينية لالرتقاء بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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وُقدمت املساعدة التقنية لوضع سياسة احلكومة اإللكرتونية يف بوتان.

وبالشراكة مع منظمة األغذية والزراعة، ُقدمت املساعدة التقنية لوضع اسرتاتيجية الزراعة اإللكرتونية يف فيجي 
والفلبني وبابوا غينيا اجلديدة وسري النكا، وإلعداد خطة رئيسية للموارد الطبيعية اإللكرتونية املتجددة من أجل 

بوتان. وُعزز برنامج الصحة املتنقلة يف اهلند والفلبني بالشراكة مع منظمة الصحة العاملية.

تطوير  التدريب على  أفغانستان من خالل  (ICTI) يف  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  قدرة معهد  تعزيز  ومت 
التطبيقات املتنقلة، بالتعاون مع باكستان.

وأدت املبادرة اإلقليمية بشأن تسخري منافع التكنولوجيات اجلديدة إىل إذكاء الوعي بالتكنولوجيات اجلديدة من 
وتطوير  السحابية  الطيف واحلوسبة  إدارة  واملنتديات يف جماالت  الدراسية  واحللقات  التدريبية  الدورات  خالل 
التطبيقات املتنقلة وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة والشبكات الكهربائية الذكية وتسخري إنرتنت 
األشياء واحلكومة اإللكرتونية، واملدن/املجتمعات الذكية املستدامة. ونظمت يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ عدة 
اإللكرتونية/ اإللكرتونية، والصحة  الزراعة  تدريبية (خبصوص  منتديات وحلقات دراسية وورش عمل ودورات 
وتكنولوجيات  الربيدية،  اإللكرتونية  املستدامة، واالسرتاتيجيات  الذكية  واملدن  اإللكرتونية،  املتنقلة، واحلكومة 
اهلادئ،  للمحيط  االتصاالت  الذكية، واسرتاتيجية  الكهربائية  والشبكات  للبيئة،  املراعية  املعلومات واالتصاالت 
واخلدمات املالية الرقمية) مما عزز من قدرة البلدان على االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/التطبيقات 

املتنقلة لتحسني توفري اخلدمات يف املجاالت ذات األولوية العالية يف املنطقة. 

وُأجري تقييم إلمكانات استخدام التطبيقات املتنقلة يف قطاع الصحة يف بنغالديش (2014) ومسح بشأن التأهب 
للمزيد من  السيرباين يف عدد من بلدان آسيا واحمليط اهلادئ (2015)، وذلك للوقوف على االحتياجات  لألمن 

املساعدة وبناء القدرات.

ومت بناء القدرات يف ختصصات متعددة ومسائل تقنية ناشئة (من قبيل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض وتقنيات 
الوسائط املتعددة التفاعلية واحلوسبة السحابية والتنسيق والتخطيط الساتليني، والتطبيقات اإللكرتونية، واالنتقال 
إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت، والبنية التحتية واألمن، واملطابقة وقابلية التشغيل البيين) لصاحل واضعي 
السياسات واهليئات التنظيمية ودوائر الصناعة، مما أدى إىل إذكاء الوعي وتعزيز القدرات لدى ما يربو على 400 1 

مشارك من املنطقة.

وُعقدت سلسلة من املنتديات اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن احلكومة اإللكرتونية واملدن الذكية يف عامي 
2015 و2016 يف تايالند، بالتعاون مع شركاء متعددين، مبا يف ذلك مكتب مشاريع األمم املتحدة املعين باحلوكمة، 

واملنظمة العاملية للحكومات اإللكرتونية واملدن واحلكومات احمللية، ووزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
تايالند والقطاع اخلاص.

وُقدمت املساعدة إىل وزارة الربيد واالتصاالت يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف وضع إطار تنظيمي خلدمات 
االتصاالت املتاحة حبرية على اإلنرتنت (OTT)، ومت بناء القدرات لدى أصحاب املصلحة من خالل تقاسم أفضل 

املمارسات الدولية والتحديات التنظيمية الرئيسية والفرص يف جمال اخلدمات OTT (19 إىل 23 يونيو 2017).

ويف يونيو 2017، ُقدمت املساعدة أيضًا إىل منغوليا بشأن املسائل املتصلة باخلدمات املالية الرقمية.

يف كومنولث الدول املستقلة
رغبة يف تيسري تبادل التجارب وتعزيز التعاون داخل املنطقة بشأن مسائل الطب عن ُبعد، عقد االحتاد ورشة عمل 

إقليمية يف طشقند (أوزبكستان) من 7 إىل 9 أكتوبر 2015 استقطبت مشاركني من ستة بلدان.
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وسعيًا إلذكاء الوعي لدى أصحاب املصلحة بشأن كيفية تنفيذ وتطوير التطبيقات املتنقلة، عقد االحتاد ورشة عمل 
إقليمية يف منتجع حبرية إسيك كول (مجهورية قريغيزستان) من 6 إىل 8 سبتمرب 2016.

وأسفرت ورشة عمل إقليمية عقدها االحتاد يف مسرقند (أوزبكستان) يومي 1 و2 يونيو 2017 عن تعاون إقليمي 
بشأن املدن الذكية وفهم أفضل للتقنيات األساسية وما يتصل هبا من حتديات.

وعقد االحتاد ورشة عمل إقليمية يف سانت بطرسربغ (االحتاد الروسي) يومي 19 و20 يونيو 2017 حضرها 69 
مشاركًا من 11 بلدًا، وأسفرت عن تبادل اخلربات واملناقشات بشأن احللول املبتكرة القائمة على إنرتنت األشياء 

وتقنيات شبكات املستقبل.

ورشة عمل إقليمية عقدها االحتاد يف سان بطرسربغ، 19 و20 يونيو 2017

يف منطقة أوروبا
استهلت منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت مشروع "مركز املعارف واالبتكار يف تطبيقات الصحة 
املتنقلة" (2017-2021) بدعم مايل وروابط مع شبكات حبوث الصحة املتنقلة القائمة لدى املفوضية األوروبية. 
وسيمّكن هذا املركز، من جهة أوىل، من تطوير تدخالت الصحة املتنقلة على الصعيد الوطين يف بلدان خمتارة من 
األعضاء يف االحتاد األورويب لتكون يف طليعة مستخدمي الصحة املتنقلة، ومن جهة ثانية، إنشاء وصيانة "مركز 

املعارف واالبتكار يف تطبيقات الصحة املتنقلة" لرصد ومتكني اعتماد الصحة املتنقلة واالبتكار فيها.

مسائل جلنيت الدراسات  2.2.3

سامهت املسألتان التاليتان للجنة الدراسات 2 يف الناتج 2.3:

املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  االجتماعية واالقتصادية من خالل  التنمية  الذكي:  املجتمع  إقامة  املسألة 1/2: 
واالتصاالت.

املسألة 2/2: املعلومات واالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض الصحة اإللكرتونية.

وعقدت جلنة الدراسات اجتماعني يف عام 2016 تناولت فيهما املسألة اجلديدة 1/2 لقطاع تنمية االتصاالت بشأن 
"املجتمع الذكي". كما عقدت يف عام 2016 اجتماعني تناولت فيهما املسألة 2/2 لقطاع تنمية االتصاالت بشأن 

"الصحة اإللكرتونية".
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وقد أسهم الناتج 2.3 يف تنفيذ قرارات وتوصيات ومقررات املؤمتر WTDC-14 وغريها من القرارات والتوصيات 
واملقررات ذات الصلة.

 القرارات والتوصيات واملقررات الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
وغريها من القرارات والتوصيات واملقررات ذات الصلة

القرارات 1 و5 و30 و54املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

مؤمتر املندوبني املفوضني 
(بوسان، 2014)

املقرران 5 و13
القرارات 25 و71 و72 و139 و140 و183 و202

خطوط عمل القمة العاملية ملجتمع 
املعلومات

أسهم يف الناتج 2.3 خط العمل جيم7 من خطة عمل جنيف للقمة العاملية ملجتمع املعلومات.

املسامهة يف أهداف التنمية 
الـمستدامة

2 و3 و4 و6 و7 و11

http://www.itu.int/pub/D-TDC-WTDC-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
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اهلدف 4 - بناء القدرات البشرية واملؤسسية وتوفري البيانات واإلحصاءات وتعزيز اإلدماج 
الرقمي وتقدمي املساعدة املركزة إىل البلدان ذات االحتياجات اخلاصة

الغرض من اهلدف 4 هو مساعدة أعضاء االحتاد يف بناء القدرات البشرية واملؤسسية يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك من خالل استغالل مسائل جلنيت الدراسات ذات األولوية للبلدان النامية؛ وتعزيز 
الشمول الرقمي الذي ينهض بإمكانية النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ واختاذ قرارات 
مستنرية وفّعالة متعلقة بسياسات واسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بناًء على بيانات وإحصاءات 
زة للبلدان ذات االحتياجات  متعلقة هبذه التكنولوجيا تكون عالية اجلودة وقابلة للمقارنة دوليًا؛ وتقدمي مساعدات مركَّ

اخلاصة.

بناء القدرات  1.4

يتعني على أصحاب القرار احلرص على أالَّ تتحول الفجوة الرقمية، اليت ال تزال متثل شاغًال رئيسيًا للبلدان النامية، 
إىل فجوة معرفية. ومثة حاجة إىل توفري املساعدة يف ذلك النوع من بناء القدرات البشرية واملؤسسية الذي يؤدي 
إىل حتسني املهارات املطلوبة لدعم تطوير تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واستخدامها. ومن املهم يف هذا 
السياق االستفادة من أحدث وسائل وأساليب التنفيذ اليت تعتمد على استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، 
من تدريب واضعي السياسات وهيئات التنظيم احلكومية إىل املناهج اليت تركز على األعمال املهنية واملوجهة إىل 
املسؤولني التنفيذيني واملديرين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والربامج املتخصصة املوجهة إىل املوظفني 

التقنيني والتشغيليني.

النتائج اُحملرزة  1.1.4

ساهم قطاع تنمية االتصاالت يف تعزيز قدرات الدول األعضاء يف االحتاد بتنفيذ اسرتاتيجية جديدة ملراكز التميز 
لدى االحتاد. واسُتعرض مشروع مركز التميز يف عام 2014 عمًال بالقرار 73 للمؤتـمر العالـمي لتنمية االتصاالت (املراَجع 
يف ديب، 2014). وقد ُوضعت اسرتاتيجية جديدة ملراكز التمّيز، مبا يف ذلك العمليات واإلجراءات التشغيلية اجلديدة. 
وشهد إطالق هذه املرحلة اجلديدة ما جمموعه 99 طلبًا ورد من 65 مؤسسة يف شىت أحناء العامل، أعربت عن اهتمامها 

بأن تكون جزءًا من شبكة مراكز التميز.
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2017 ،(CoE) الشبكة العاملية ملراكز التمّيز

واختري 32 مركز متيز، وّقع كل منها على اتفاق تعاون مع االحتاد. وُشكلت جلان توجيهية تضم ممثلني للمؤسسات 
املختارة من كل منطقة من أجل تسيري تنفيذ اسرتاتيجية مراكز التميز. وعقدت هذه اللجان بنجاح اجتماعاهتا 
ُعقد  بينما   ،2016 اخلاصة هبا يف عام  التوجيهية  اللجنة  اجتماعات  مناطق  2015. وُعقدت مخس  لعام  السنوية 
االجتماع ملنطقة أوروبا، يف يناير 2017. وعززت مراكز التميز قدرات الدول األعضاء من خالل برامج تدريبية 
تناولت السياسات العامة والتنظيم، والنفاذ إىل النطاق العريض، واألمن السيرباين، واملطابقة وقابلية التشغيل البيين، 
وإدارة الطيف، واإلذاعة الرقمية، وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا، واتصاالت الطوارئ، 
ويف عام 2015،  معها.  والتكيف  املناخ  تغري  آثار  من  والتخفيف  اإللكرتونية،  واملخلفات  اإلنرتنت،  وإدارة 
أجري 25 نشاطًا تدريبيًا يف مجيع املناطق عرب شبكة مراكز التميز، شارك فيها ما جمموعه 820 مشاركًا. ويف عام 

2016، ُنفذ 51 نشاطًا تدريبيًا شارك فيها ما جمموعه 167 1 مشاركًا.

(اجلمهورية  براغ  2014 يف  ُعقد يف عام  اجتماع  إثر  االحتاد  أعمال  األكادميية يف  األوساط  وازدادت مشاركة 
التشيكية). واستقطب االجتماع، بعنوان "تعزيز االبتكار والشراكات يف جمال بناء القدرات البشرية: زيادة إشراك 
التعاون بني أكادميية االحتاد  الدويل لالتصاالت"، حنو 80 مشاركًا، مما عزز  اهليئات األكادميية يف عمل االحتاد 
واهليئات األكادميية وأصحاب مصلحة آخرين من القطاعني العام واخلاص، وأفسح املجال أمام املزيد من التعاون.



70

 تقرير عن تنفيذ خطة عمل ديب

وقد واصل االحتاد تعزيز قدرات الدول األعضاء، من خالل إعداد مواد تدريبية موحدة أتيحت بفضل مراكز التميز 
إضافة إىل شركاء متعاونني آخرين من اهليئات األكادميية. ومت 
الطيف  إدارة  جمال  يف  التدريبية  املواد  وضع  من  االنتهاء 
يف عام 2015 ويف جمال جودة اخلدمة يف عام 2016. وجيري 
املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  تدريبية  مواد  إعداد  حاليًا 
واالتصاالت وتغري املناخ وإنرتنت األشياء. وقد بدأت أنشطة 
التدريب بشأن اإلدارة الدولية لإلنرتنت يف عام 2017، وُعقدت 

أوىل ورش العمل اإلقليمية يف الربازيل يف يوليو 2017.

 براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت، 
 والربوفيسور بيرت كونفالينكا، عميد اجلامعة التقنية التشيكية، 

يوقعان اتفاق تعاون

وسامهت األنشطة يف إطار الناتج 1.4 يف تعزيز التعاون بني االحتاد والشركاء املعنيني يف جمال بناء القدرات. ويف 
ديسمرب 2015، وّقع االحتاد على اتفاق تعاون مع اجلامعة التقنية التشيكية من أجل تقدمي الربنامج التدرييب إلدارة 

.(SMTP) الطيف

وقد بدأ بالفعل تقدمي وحدات الربنامج التدرييب كوحدات مستقلة، وُمتنح شهادات االحتاد للطالب الناجحني عند 
استكماهلا. ويف يونيو 2015، وقع االحتاد على اتفاق مع أكادميية االتصاالت يف اململكة املتحدة يقضي بتقدمي برنامج 
تدرييب مشرتك بعنوان "ماجستري على اخلط يف جمال إدارة االتصاالت" (eMCM). وتقدمي هذا الربنامج مستمر، 
حيث ينضم إليه الطالب يف خمتلف مستويات االستكمال. ويف أبريل 2016، ُوقع على اتفاق تعاون مع املعهد 
اإلفريقي لدراسات االتصاالت املتقدمة (AFRALTI) من أجل تقدمي تدريب أساسي ومتقدم يف إدارة الطيف. ويف 
فرباير 2017، وقع االحتاد ورابطة منظمي االتصاالت يف جمموعة البلدان الناطقة بالربتغالية اتفاق تعاون لتنفيذ أنشطة 

مشرتكة تركز على بناء القدرات والتعليم.

ويف مايو 2016، هنض االحتاد جبودة اخلدمات يف منصة أكادميية االحتاد، مما عزز جتربة املستعملني. ومشل التحسني 
إضافة مزايا وجوانب وظيفية جديدة إىل املنصة، من قبيل السداد اآلمن لرسوم الدورات عرب اإلنرتنت باستخدام 
بطاقة خصم أو ائتمان؛ وحتسني مزايا تنظيم الفواتري عند الدفع حبوالة مصرفية؛ وإعداد الشهادات تلقائيًا يف هناية 

كل دورة تدريبية وكاشف انتحال يف جمال كتابة أوراق البحث.

ويف إطار هذا الناتج، عزز االحتاد احلوار بني أصحاب املصلحة الرئيسيني من خالل تنظيم الندوة العاملية لبناء القدرات 
مت فعاليتان قبل الندوة بشأن  يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كينيا، من 6 إىل 8 سبتمرب 2016. وُنظِّ
"بناء القدرات يف جمال إدارة اإلنرتنت" و"هيئات التنظيم كأدوات متكينية وكجهات مستفيدة من بناء القدرات"، 
املطلوبة يف عصر رقمي،  املهارات اجلديدة  اليت ركزت على  الندوة،  استقطبتا أكثر من 400 مشارك. ومجعت 
مسؤولني رفيعي املستوى، ورؤساء تنفيذيني يف شركات من القطاع اخلاص، وجهات توفر الدورات التدريبية من 
قبيل اجلامعات ومراكز التميز. وتوفر نواتج الندوة إرشادات اسرتاتيجية لألوساط الوطنية والدولية، مبا فيها االحتاد، 
بشأن بناء القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وبشأن تعزيز التعاون بني األوساط العاملية املعنية 
ببناء القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويسهم ذلك مباشرة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
على صعيد القطاعات اإلمنائية بأسرها. وفيما خيص اجلامعات وسائر منظمي الدورات التدريبية، فإن الندوة هي 
مبثابة منتدى لتقييم احتياجات السوق من حيث التدريب وبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

وهي تساعد يف رسم مالمح براجمها املقبلة من برامج تدريبية وبرامج خدمات.
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2016 ،(CBS) ندوة بناء القدرات

يف منطقة إفريقيا
التقييس واإلحصاءات فيما يتعلق باالتصاالت/ البلدان منوًا يف إفريقيا يف جمال  يف حماولة للنهوض بقدرات أقل 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث يتبوأ االحتاد يف هذا الصدد مركز القيادة على صعيد العامل، ُعقدت ورشتا 
عمل يف مدغشقر وغابون يف عام 2016، وأتاحتا فهم مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومجع البيانات 
إثيوبيا يف  املعلومات واالتصاالت. وُعقدت يف  االتصاالت/تكنولوجيا  الناشئة يف جمال  اخلاصة هبا واالجتاهات 
عام 2015 ورشة عمل مماثلة موجهة إىل مجيع البلدان اإلفريقية حضرها 140 مشاركًا من 14 بلدًا إفريقيًا. وباإلضافة 
إىل ذلك، عزز االحتاد، من خالل ورشة عمل وطنية بشأن إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ُعقدت 
يف أبريل 2017، قدرة رواندا على إنتاج إحصاءات وطنية إدارية قائمة على الدراسات االستقصائية عن االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتسم بالدقة وقابلية املقارنة دوليًا وتتوفر يف الوقت املناسب.

وُعقدت ورشة عمل يف نيامي (النيجر) يف يونيو 2014، مجعت 102 مشاركني من 33 بلدًا، الغرض منها إذكاء 
الوعي ومناقشة احللول املمكنة إزاء التحديات واملسائل املتصلة بتنمية رأس املال البشري واالقتصاد الرقمي يف إفريقيا 

جنوب الصحراء.

وجرى تنظيم ورشيت عمل رفيعيت املستوى لبناء القدرات بشأن نـمذجة تكلفة وتسعري شبكات اجليل التايل وبيئة 
اخلدمات الرباعية يف إفريقيا، األوىل يف ياوندي (الكامريون) للبلدان الناطقة بالفرنسية والثانية يف ناميبيا للبلدان 
الناطقة باإلنكليزية، وأفضت الورشتان إىل تعميق الفهم لدى 85 مشاركًا من 22 بلدًا، ما أدى إىل حتسني املعرفة 

مبستوى ونطاق املنافسة يف أسواق املنطقة.

وباإلضافة إىل ذلك، ُنظمت ورش العمل السنوية التالية لبناء القدرات: يف عام 2015 يف أبيدجان (كوت ديفوار) 
حتت عنوان "دور املوارد البشرية يف االنتقال إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض واالقتصاد الرقمي" مبشاركة 
161 مشاركًا من 21 بلدًا؛ ويف عام 2016 يف ليلونغوي (مالوي)، حتت عنوان "ضمان سالمة األطفال على اخلط 
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(CoS) يف عامل رقمي: بناء القدرات البشرية يف صوغ سياسات سالمة األطفال على اخلط وتنفيذها"، مبشاركة 
116 مشاركًا من 17 بلدًا؛ ويف عام 2016، يف مون تريزور، بلني مانيان (موريشيوس)، حتت عنوان "تطوير النظام 

اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتسخري إنرتنت األشياء"، مبشاركة 161 مشاركًا من 21 بلدًا 
وست منظمات دولية/إقليمية، منهم 61 مشاركًا أجنبيًا، والباقي من موريشيوس. وكان من بني املشاركني مهنيون 
من احلكومات واهليئات التنظيمية وصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (القطاعان العام واخلاص واألوساط 

األكادميية) (انظر هنا).

إليها  املشار  والوطنية  اإلقليمية  العمل  وعالوًة على ورش 
أعاله اليت يّسرها االحتاد، مت بنجاح تنفيذ املبادرة اإلقليمية 
بشأن تعزيز القدرات البشرية واملؤسساتية يف إطار شبكة 
لعدد من  التدريب  بتوفري  التميز وأكادميية االحتاد،  مراكز 
املتعلقة  األولوية  مواضيع  شىت  على  إفريقيا  يف  املهنيني 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويف عام 2015، أقامت 
حضورية  تدريبية  دورة   21 التميز  ملراكز  االحتاد  شبكة 
بلدان  ستة  من  مشاركًا   113 قدرات  تعزيز  من  مكنت 
االتصاالت،  وتنظيم  السيرباين،  األمن  إفريقية يف جماالت 
وشبكة اجليل الرابع من التطور طويل األجل (4G LTE). وكان من اإلجنازات البارزة األخرى املشاركة يف إنشاء 
صندوق املنح الدراسية اخلاصة مببادرة إفريقيا الذكية، والذي ستتخرج بفضله الدفعة األوىل من طالب املاجستري 

من جامعة كارنيغي ميلون يف عام 2017.

وقد ُأجريت دراسة جدوى لوزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بوركينا فاصو، مشلت صوغ دليل للكفاءات 
الوطنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وجرد متطلبات الكفاءة يف قطاع هذه التكنولوجيا يف بوركينا 

فاصو، وذلك من أجل حتديد الثغرات وتقدمي مقرتحات بشأن كيفية سدها.

يف منطقة األمريكتني
سعيًا لتعزيز وتطوير الدراية الفنية يف إدارة الطيف لدى الدول األعضاء يف املنطقة، ُنظمت دورة تدريبية على اخلط 

يف عام 2015 للمشاركني من كولومبيا واجلمهورية الدومينيكية وإكوادور واملكسيك وأوروغواي وفنزويال.

وأصبح احلدث اإلقليمي حتت شعار "التواصل لصاحل اجلميع" معلمًا بارزًا بالنسبة ملنطقة األمريكتني من حيث 
إمكانية نفاذ ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقدم االحتاد التدريب بشأن املفاهيم واملبادئ 
املتعلقة بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (عرب الويب والتلفزيون واملنصات املتنقلة والعمومية) 
من أجل النهوض بإمكانية النفاذ يف األماكن العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (مراكز االتصال)، ووضع 
إطار سياسة إلمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتنفيذ سياسات النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، ومتطلبات شبكة الويب للقطاع العام اليت متتثل ملعايري إمكانية النفاذ إىل الويب.

وقد نظم االحتاد دورة تدريبية حضورية لتدريب املدربني على إمكانية النفاذ إىل الويب متاشيًا مع معايري النفاذ إىل 
الويب مبوجب الصيغة 2.0 من املبادئ التوجيهية إلمكانية النفاذ إىل حمتوى الويب (WCAG). وقد ُقدمت هذه 
الدورة إىل جامعة كوستاريكا، اليت ستكررها لضمان نفاذ مجيع املواطنني إىل املواقع احلكومية على الويب، مبن 
فيهم ذوو اإلعاقة، حبلول هناية عام 2017. ويشمل هذا التدريب على إمكانية النفاذ إىل الويب عرضًا لنموذج 

شراكة مستدامة ذاتيًا حبيث ميكن جلميع الكيانات الوطنية املعنية االستفادة من التدريب.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Africa/Pages/ITU-Annual-Regional-Human-Capacity-Building-Workshop.aspx
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ومت بناء القدرات يف جمال االتصاالت الساتلية ألكثر من 30 مشاركًا من خالل توفري تدريب ُأعد باالشرتاك مع 
.(ITSO) واملنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية (CTU) احتاد االتصاالت الكارييب

وقدم االحتاد يف كل عام منذ 2005، من خالل أكادمييته وبالتعاون مع صندوق السكان األصليني، برناجمًا تدريبيًا 
يستفيد منه كل عام زهاء 300 من زعماء السكان األصليني يف األمريكتني من خالل بناء قدراهتم على استخدام 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية. وتتألف الدورة الربناجمية 
احلالية (2014-2017) من ثالث دورات تدريبية على اخلط بشأن األدوات الرقمية لتنمية جمتمعات السكان األصليني، 
فضًال عن أدوات الشبكة العاملية ذات الصلة لتطوير وإدارة وتشغيل احملطات اإلذاعية يف الشبكات احمللية. ويف أوائل 

عام 2017، كان للربنامج أكثر من 290 تسجيًال للدورة األوىل، اليت تبدأ يف أبريل.

وعالوًة على ذلك، مت تدريب مهنيني من األرجنتني وكوستاريكا وكولومبيا وهندوراس يف جمال شبكات االتصاالت 
املتقدمة؛ مهنيني آخرين من األرجنتني وبوليفيا وأوروغواي فيما خيص االجتاهات التنظيمية يف إدارة الطيف؛ ومت، 
بالتعاون مع وكالة الطيف الوطنية يف كولومبيا، تدريب خرباء من كولومبيا وباراغواي يف جمال ختصيص الطيف 

والطرائق ذات الصلة.

املعلومات  لتكنولوجيا  العاملية  السياسات  للمشاركة يف  الالزمة  القدرات  بناء  بشأن  اإلقليمية  املبادرة  وأفضت 
واالتصاالت، مع الرتكيز بشكل خاص على حتسني األمن السيرباين ومشاركة البلدان النامية يف املؤسسات القائمة 

املعنية بإدارة اإلنرتنت، إىل النتائج التالية: 

تعزيز الثقة واألمن لدى الدول األعضاء يف استخدام االتصاالت من خالل تنظيم ثالث ورش عمل ومتارين   -
سيربانية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وكذلك من خالل التنفيذ الفعال السرتاتيجيات األمن 

السيرباين الذي مشل تقدمي املساعدة إىل البلدان يف إنشاء أفرقة االستجابة الوطنية للحوادث احلاسوبية؛
توفري الدعم ملشروع تعاون تقين مصّمم خصيصًا لتطوير املعارف يف عدة موضوعات ذات صلة بالتكنولوجيا   -

ملوظفي معهد كهرباء كوستاريكا؛
تنظيم منتديات للنقاش لتبادل التجارب وزيادة املعارف يف جماالت التوصيل البيين واألمن السيرباين، مبا يف   -

ذلك محاية األطفال على اخلط، واإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت (IPv6)؛
تقدمي االحتاد، بفضل شراكة ناجحة مع برنامج التوعية مبجال األمن السيرباين يف املدارس الكاريبية، املساعدة   -

التقنية إىل وزارات التعليم يف بربادوس وبليز وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس.

يف منطقة الدول العربية
يف إطار األنشطة املقررة لشبكة االحتاد ملراكز التميز يف املنطقة العربية لعامي 2016 و2017، أفضت األحداث 
التدريبية التالية إىل تعزيز القدرات لدى املشاركني ووفرت النفاذ إىل طائفة من املعلومات واملوارد واملوضوعات 

األكادميية:

التدريب على حتليل األعمال ملشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، الذي ُنّظم بالتعاون مع أكادميية   -
السودان لالتصاالت (SUDACAD) من 14 إىل 16 مارس 2016 بغية تعريف املشاركني من املنطقة العربية 
بالدور الذي تؤديه تطبيقات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف جمال حتليل األعمال وحتسني بيئة األعمال.
أكادميية  بالتعاون مع  أيضًا  ُنّظم  املعلومات واالتصاالت،  تكنولوجيا  لتنفيذ  املشاريع  إدارة  التدريب على   -
SUDACAD من 18 إىل 20 أبريل 2016. بغية تثقيف املشاركني بدورة إدارة املشاريع وعملية إدارة مشاريع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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املعلومات  تكنولوجيا  لتنفيذ  األعمال  بشأن حتليل  إضافية  تدريبية  ُنظمت دورة  الشديد،  اإلقبال  يف ضوء   -
واالتصاالت، بالتعاون مع أكادميية SUDACAD، من 9 إىل 11 مايو 2016، هبدف تدريب املشاركني من 
املنطقة العربية، شأن الدورة األوىل، على الدور الذي تؤديه تطبيقات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 

يف جمال حتليل األعمال وحتسني بيئة األعمال.
األول  املستوى   -  (IPv6) اإلنرتنت لربوتوكول  السادس  اإلصدار  شبكات  هندسة  عن  تدريبية  دورة   -
(CNE6 Level 1)، ُنظمت بالتعاون مع األكادميية SUDACAD ُعقدت من 24 إىل 26 مايو 2016، وكان 
اهلدف، من جهة أوىل، تقاسم املعلومات عن التكنولوجيات واخلدمات احلالية واملستقبلية املتعلقة بالنطاق 
العريض الالسلكي، ومن جهة أخرى، شرح النظام اإليكولوجي لإلنرتنت واإلطار اخلاص بإدارة موارده، 

وحدود اإلصدار احلايل لربوتوكول اإلنرتنت، ومزايا اإلصدار السادس منه.
التدريب على تقنيات هندسة الطيف، الذي ُنظم بالتعاون مع املعهد القومي لالتصاالت يف مصر، وُعقد من   -
16 إىل 18 أغسطس 2016 بغية تزويد املشاركني باألدوات والتقنيات الالزمة لضمان كفاءة إدارة الطيف.

التدريب بشأن "التحديات الكبرية بالنسبة إىل مشغلي ومنظمي االتصاالت"، ُنظم بالتعاون مع املعهد الوطين   -
للربيد واملواصالت (INPT)، الرباط (املغرب)، من 2 إىل 4 نوفمرب 2016، بغية تزويد املشغلني واملديرين 
واملنظمني مبعرفة مفيدة لتحسني تنفيذ املشاريع املقبلة من أجل شركات التشغيل وهيئات التنظيم يف ضوء 
التغريات السريعة اليت يشهدها القطاع، وأعطى رؤية متعمقة عن التغريات يف األطر التنظيمية والتشغيلية، 

وساعد على فهم أثر التقييم التكنولوجي يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ُنظمت صيغة ثالثة من أحداث التدريب، بشأن حتليل األعمال لتنفيذ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإدارة   -
املشاريع فيما يتعلق مبشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف نواكشوط (موريتانيا) من 7 إىل 9 نوفمرب 
2016 ومن 5 إىل 7 ديسمرب 2016 على التوايل. وحضر هذه األنشطة التدريبية مشاركون من منطقة الدول 

العربية.
ُنظمت دورة تدريبية على ممارسات مؤشرات األداء الرئيسة والرباهني الرقمية وأمن املعامالت اإللكرتونية   -
بالتعاون مع "مركز اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات يف تكنولوجيا املواصالت" (CIFODECOM) يف 
تونس العاصمة (تونس). مت التدريب على أساسيات شبكات األلياف والشبكات البصرية بالتعاون مع املركز 
CIFODECOM من 30 يناير إىل 2 فرباير 2017. ُنظمت دورة تدريبية على هندسة وتركيب ونشر الشبكات 

البصرية بالتعاون مع املركز CIFODECOM من 13 إىل 15 أبريل 2017.
ُنظمت دورة تدريبية على ختطيط ونشر شبكات اجليلني 4G/5G بالتعاون مع املركز CIFODECOM من 16    -

إىل 18 مايو 2017.
ُنظمت الدورة التدريبية على إدارة املخاطر يف تنفيذ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بالتعاون مع أكادميية    -
SUDACAD يف السودان، من 30 أبريل إىل 2 مايو 2017 هبدف حتديد خماطر املشاريع واألعمال يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتوفري عملية منظمة إلدارة خماطر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
ويف ضوء شدة اإلقبال على هذا التدريب، ُنظمت دورة ثانية من 23 إىل 25 مايو 2017.

 IPv6 شبكات  هندسة  على  تدريبية  دورة  ُنظمت    -
املعتَمدة بالتعاون مع أكادميية سوداتل، من 7 إىل 9 
تكنولوجيات  استكشاف  هبدف   2017 مايو 

بروتوكول اإلنرتنت احلالية واملقبلة وبنيتها التحتية.
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ُنظمت دورة تدريبية على حتليل األعمال ملشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالتعاون مع أكادميية    -
SUDACAD، من 23 إىل 25 مايو 2017، هبدف تدريب املشاركني من املنطقة العربية على دور تطبيقات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتليل األعمال وتعزيز بيئة األعمال.
ُأجريت دورة تدريبية إقليمية بشأن املطاريف الساتلية ذات الفتحات الصغرية جدًا (VSAT) واألنظمة الساتلية،   -
ُعقدت يف تونس، من 6 إىل 10 ديسمرب 2015. وكان الغرض منها هو تزويد املشاركني مبعارف متعمقة 
عن السياسات واللوائح املرتبطة باألنظمة الساتلية والطيف والتكنولوجيا املقابلة هلا. ُأجريت دورة تدريبية 
إقليمية بشأن املطاريف الساتلية VSAT واألنظمة الساتلية، ُعقدت يف ُعمان من 13 إىل 17 مارس 2016. 
وزودت الدورة 90 مشاركًا من 11 بلدًا عربيًا باملعارف الالزمة الستخدام األنظمة الساتلية لتوفري خدمات 

النطاق العريض وتوصيلية النطاق العريض وتكنولوجيا النطاق العريض ذات الصلة.
يف إطار مبادرة الشراكة املعقودة مع هيئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة، أُنشئ مشروع إقليمي   
لبناء القدرات البشرية يف جمال اإلصدار IPv6 يف أقل البلدان العربية منوًا ويف فلسطني. وبدأ تنفيذ املشروع 
يف عام 2016، وهو يرمي إىل بناء القدرات البشرية واملؤسسية لتحسني املهارات التقنية الالزمة لوضع اإلصدار 
IPv6 واستخدامه، وإىل املساعدة على نشر هذا اإلصدار بشكل أفضل، وُعقدت دورتان للتدريب املهين، يف 

ديسمرب 2016 وأبريل 2017. وتلقى 28 مشاركًا من أقل البلدان العربية منوًا ومن فلسطني شهادات يف جمال 
.IPv6 اإلصدار

وضع مكتب االحتاد اإلقليمي للمنطقة العربية، بالتعاون مع هيئة تنظيم االتصاالت (اإلمارات العربية املتحدة)   -
مشروعًا لبناء القدرات البشرية يف جمال التنظيم واملسائل املتعلقة بالسياسات العامة يرمي إىل حتسني مهارات 

موظفي اهليئة فيما خيص خمتلف االجتاهات واجلوانب التنظيمية.
عقدت اللجنة التوجيهية لشبكة االحتاد ملراكز التميز يف العامل العريب اجتماعها األول يف السودان يف عام   -
2014 والثاين يف تونس يف عام 2015. وناقش االجتماعان اجلوانب التشغيلية وكيفية تعبئة موارد الشبكة. 

ُعقد يف  الذي  الثالث،  اجتماعها  اللجنة يف  وناقشت  متيز خمتارة.  ملراكز  ممثلون  االجتماعني  وحضر كال 
عام 2016 يف الرباط (املغرب)، التحديات والفرص وأقرت األنشطة لعام 2017. وأدت االجتماعات الثالثة 

إىل تعزيز احلوار بني األعضاء.
أفضت حاضنات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والشبكة العربية للمجّمعات التقنية (ARTECNET)، اليت   -
يرعاها االحتاد، إىل تعزيز العمالة وريادة األعمال بني الشباب يف املنطقة العربية من خالل مؤمتر سنوي جيري 
فيه تقاسم وتطوير ممارسات احلضانة اإلقليمية والدولية اجليدة املستمدة من خربات األعضاء. وُعقدت دورتان 
تدريبيتان بشأن إدارة حاضنات األعمال التجارية (دورة InfoDev) يف مصر واملغرب. وُمنح املشاركون 

شهادات خبصوص وحدات خمتارة من الدورة.

يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
ترتبط كل املبادرات اإلقليمية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، 
بطريقة أو بأخرى، ببناء القدرات وتنمية املهارات. وينعكس 
ذلك يف أنشطة مراكز االحتاد للتميز يف املنطقة اليت أفضت 
 2014 عام  يف  مشاركًا   475 حنو  مهارات  تعزيز  إىل 
(11 دورة تدريبية إقليمية) وحنو 300 مشارك يف عام 2015 
عام  375 مشاركًا يف  إقليمية) وحنو  تدريبية  (8 دورات 
2016 (9 دورات تدريبية إقليمية) وحنو 175 مشاركًا حىت 

تدريبية)،  (دورتان من أصل ثالث دورات   2017 يونيو 
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فضًال عن 300 مشارك تلقوا التدريب عرب اإلنرتنت خبصوص إدارة الطيف يف فرباير 2017 حتت رعاية مركز التميز 
اإلقليمي بشأن إدارة الطيف، وهو مركز املراقبة الراديوية التابع للدولة يف الصني. وتلقت هذه الدورات الدعم أيضًا 
من الشركاء، من قبيل وزارة االتصاالت والفنون (أسرتاليا)، واللجنة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت (تايالند)، ومركز 
معلومات شبكات آسيا واحمليط اهلادئ (APNIC)، ووزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتخطيط 
املستقبلي (مجهورية كوريا)، وهيئة تنظيم االتصاالت يف اهلند، ووزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت (اليابان)، 
وكلية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (مجهورية إيران اإلسالمية)، 
واحتاد إذاعات آسيا واحمليط اهلادئ (ABU)، وشركة Globeron، وشركة اهلاتف العمومية احملدودة يف تايالند، 
ومدينة بوسان الكربى، ورابطة اتصاالت جزر احمليط اهلادئ (PITA)، ومعهد االتصاالت الوطين لبحوث السياسات 
واالبتكار والتدريب يف اهلند، ومركز املراقبة الراديوية التابع للدولة يف الصني، وشركات عديدة أخرى أوفدت 

حماضرين يف الربامج التدريبية.

وعزز االحتاد أيضًا قدرات مبادرة مركز التدريب عرب اإلنرتنت يف ساموا من خالل برنامج لتدريب املدربني الغرض 
منه حتسني االستدامة التعليمية واملؤسسية.

وعقد االحتاد شراكة مع مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت (APT) لبناء القدرات يف جمال إعداد املشاركني 
للمؤمترات الدولية ذات صلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وحضر التدريب الذي ُأجري على مرحلتني (على 
اخلط وحضوريًا) 50 مشاركًا على اخلط، فضًال عن 28 مشاركًا حضوريًا يف التدريب يف عام 2016. ويف عام 
2017، استمرت الشراكة يف تنظيم التدريب يف جمال االستعداد للمؤمترات الدولية، حيث تلقى 39 مشاركًا من 

22 بلدًا التدريب يف هذا املجال وأكملوا بنجاح الدورة على اخلط، بينما عزز 30 مشاركًا مهاراهتم من خالل 

التدريب حضوريًا.

وبالشراكة مع االحتاد الربيدي آلسيا واحمليط اهلادئ، ُبنيت القدرات يف جمال االسرتاتيجيات اإللكرتونية الربيدية 
اليت من شأهنا تشجيع البيئة التمكينية ودعم تنفيذ تطبيقات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باالستفادة 

من البنية التحتية القائمة (2016 و2017).

وُعقدت أيضًا ثالثة اجتماعات للجنة التوجيهية ملراكز االحتاد للتميز يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ أدت إىل تعزيز 
إطار مراكز التميز هلذه املنطقة وتعزيز الشراكات القائمة.

يف كومنولث الدول املستقلة
أفضت املبادرة اإلقليمية، بشأن إدخال تكنولوجيات وطرائق التدريب اليت تستخدم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت من أجل بناء القدرات البشرية، مباشرة إىل استحداث ما يلي:

برجمية لتقييم حساسية اإلنسان جتاه خمتلف قنوات إدراك املعلومات؛  -
أفضل املمارسات يف موارد التعلم اإللكرتوين ومسرد للمصطلحات؛  -

املتطلبات املنهجية من أجل موارد التعلم اإللكرتوين.  -
ويف مجهورية قريغيزستان، ُحددت الثغرات يف التشريعات الوطنية يف جمال التعلم اإللكرتوين، وُأعدت التوصيات 

لتطوير موارد التعلم اإللكرتوين.

ومت دعم مبادرة تشغيل مراكز التميز، أثناء االجتماع الثالث للجنة التوجيهية ملراكز التميز ملنطقة كومنولث الدول 
املنطقة، وذلك من خالل معاجلة  ممثلون من ستة بلدان يف  (أوكرانيا) وحضره  أوديسا  ُعقد يف  الذي  املستقلة، 

التحديات املتصلة بتحصيل رسوم التدريب وتوزيعها وحتسني التعاون والتنسيق.
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ويف مسامهة أخرى حنو املشاركة الفعالة يف جمتمع املعلومات، 
املدارس  مديري  من   80 من  ألكثر  املهارات  حتسني  مت 
واملعلمني من أربعة من بلدان كومنولث الدول املستقلة من 
خالل ورشة عمل بشأن "استخدام االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لتوفري التعليم اجليد واآلمن" ُعقدت 

يف أوديسا (أوكرانيا) يف عام 2016.

واستقطب تبادل اخلربات بني املهنيني العاملني يف جمال بناء 
القدرات، يف إطار ورشة عمل إقليمية لالحتاد ُعقدت يف 

أوديسا (أوكرانيا) من 12 إىل 14 أبريل 2017، ما جمموعه 62 مشاركًا من تسعة بلدان.

يف منطقة أوروبا
رغبة يف حتسني القدرات البشرية يف منطقة أوروبا، أقدم االحتاد على إجراء سلسلة من الدورات التدريبية من خالل 
واملخلفات  اإلنرتنت،  وإدارة  السيرباين،  العريض، واألمن  النطاق  أوروبا يف جماالت  ملنطقة  التميز  مراكز  شبكة 
اإللكرتونية. وعالوًة على ذلك، ُدرب أكثر من 600 مشارك، سواء على اخلط من خالل أكادميية االحتاد أم يف 
االجتماعات احلضورية يف اجلمهورية التشيكية وأملانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وبولندا والربتغال. 

وقد أفضى ذلك، منذ عام 2015، إىل تعزيز قدرات املهنيني يف القطاعني العام واخلاص.

ومت إعداد قائمة بالدورات التدريبية اليت تقدمها مراكز التميز لالحتاد يف منطقة أوروبا وُعّممت على مجيع الدول 
األعضاء يف االحتاد.

وقد أسهم الناتج 1.4 يف تنفيذ قرارات وتوصيات ومقررات املؤمتر WTDC-14 وغريها من القرارات والتوصيات 
واملقررات ذات الصلة.

 القرارات والتوصيات واملقررات الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
وغريها من القرارات والتوصيات واملقررات ذات الصلة

القرارات 1 و5 و9 و15 و20 و21 و22 و30 و32 و33 و36 و40 و50 و59 و73 و77املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

مؤمتر املندوبني املفوضني 
(بوسان، 2014)

املقرران 5 و13
القرارات 25 و71 و72 و137 و139 و140 و172 و176 و188 و189 و197 و199 و202

خطوط عمل القمة العاملية ملجتمع 
املعلومات

أسهمت األنشطة املنفذة يف إطار الناتج 1.4 يف تنفيذ خط العمل جيم4 للقمة العاملية ملجتمع 
املعلومات يف خطة عمل جنيف والبنود 8 و22 و23أ و26ز و49 و51 و65 و72ح و86 و87 

و90ج ود وو و95 و114ب يف برنامج عمل تونس ملجتمع املعلومات.

املسامهة يف أهداف التنمية 
الـمستدامة

1 و2 و3 و4 و5 و6 و12 و13 و14 و16 و17 و18

http://www.itu.int/pub/D-TDC-WTDC-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
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إحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2.4

يف ضوء االعرتاف املتزايد بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كمحرك للتنمية االجتماعية والنمو االقتصادي، ويف 
ظل التزايد املطرد يف أعداد املنضمني إىل جمتمع املعلومات العاملي وحتول شبكات االتصاالت عالية السرعة إىل ُبىن 
املعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا  املستجدة يف جمال  التطورات  وقياس  تتّبع  أمهية  ترتاجع  حتتية ال غىن عنها، مل 
واالتصاالت. وتستخدم البلدان، املنتجة إلحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، على نطاق 
واسع املعايري والتعاريف واملنهجيات اإلحصائية اليت يضعها االحتاد. واإلحصاءات املوثوقة والشاملة والقابلة للمقارنة 
اليت يعدها االحتاد ال غىن عنها لتحديد التقدم والثغرات وتتبع تطورات جمتمع املعلومات على الصعيدين الوطين 
والعاملي، ولتمكني دوائر احلكومة والصناعة من اختاذ قرارات مستنرية واسرتاتيجية لضمان املساواة يف النفاذ إىل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف استخدامها وتأثريها. وسيبقى مجع ونشر البيانات واإلحصاءات عالية اجلودة، 
العاملي وتوفر  الصعيد  املعلومات واالتصاالت على  تكنولوجيا  واعتماد  استخدام  التقدم يف  تقيس خطوات  اليت 

حتليالت مقارنة هلا، مطلبًا أساسيًا يف دعم االقتصادات النامية.

املصدر: حقائق وأرقام بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 2017

والنواتج الرئيسية احملققة يف إطار هذا الناتج هي: تعزيز املعلومات واملعارف املتاحة لواضعي السياسات وأصحاب 
املصلحة اآلخرين بشأن االجتاهات والتطورات احلالية يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على 
أساس إحصاءات وحتليل بيانات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة للمقارنة دوليًا وذات اجلودة 
العالية؛ وتعزيز احلوار بني منتجي هذه البيانات ومستخدميها، إىل جانب زيادة القدرات واملهارات لدى منتجي 
إحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للقيام بعمليات مجع البيانات على املستوى الوطين استنادًا 

إىل املعايري واملنهجيات الدولية.
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املصدر: حقائق وأرقام بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 2017

النتائج اُحملرزة  1.2.4

يستضيف االحتاد أمشل وأحدث جمموعة من بيانات وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل فيما 
إليها واستخدامها وسياساهتا وتنظيمها ومسائل  التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنفاذ  بالبنية  يتعلق 
التكلفة والتعريفة. وقد أفضت األعمال اليت اضطلع هبا االحتاد يف إطار هذا الناتج إىل زيادة توفر وتعميم قواعد 

البيانات اإلحصائية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقابلة للمقارنة دوليًا.

"وراء هذه األرقام واإلحصاءات قصص أناس من عامل الواقع. قصص أناس حتسنت حياتهم بفضل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. مهمتنا هي وضع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف متناول 
عامة الناس، أينما كانوا يعيشون. ومن خالل قياس جمتمع املعلومات ميكننا تتبع التقدم احملرز، أو 

استبانة الثغرات، حنو حتقيق التنمية االجتماعية االقتصادية للجميع."

براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد
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وقد ُأطلق، يف األعوام 2014 و2015 و2016 و2017، عدد من املنتجات اإلحصائية 
املبنية على إحصاءات عالية اجلودة،4 لتحسني املعلومات واملعارف املتاحة لواضعي 
السياسات وغريهم من أصحاب املصلحة فيما خيص االجتاهات والتطورات احلالية 
املعلومات واالتصاالت. ومن شأن منشور االحتاد  يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا 
املتميز "تقرير قياس جمتمع املعلومات" أن يدعم واضعي السياسات واملستثمرين ورجال 
املعلومات واالتصاالت،  تكنولوجيا  الراهنة لسوق  االجتاهات  األعمال، من حيث 
مما ميّكنهم من اختاذ قرارات قائمة على األدلة من خالل تقدمي حتليل دقيق لتطور 
واإلقليمية  الوطنية  األصعدة  على  واالتصاالت  املعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا 
والعاملية. ويتضمن أحدث تقرير، يف مجلة أمور، النتائج السنوية للرقم القياسي لتنمية 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (IDI)، ودور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف رصد تنفيذ أهداف التنمية املستدامة والبيانات اجلديدة عن أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وحتليًال 
لإلقبال على االتصاالت املتنقلة وحتليًال الجتاهات مستعملي اإلنرتنت وأنشطتها. وحيظى إطالق كل تقرير بتغطية 
تبادل  يعزز  مما  إخبارية تصل إىل مجهور كبري مستهدف،  إعالمية واسعة تشمل وسطيًا أكثر من 600 1 مقالة 

املعلومات وإذكاء الوعي بني عامة الناس واملستهلكني وتوسيع إمكانية نفاذ اجلمهور إىل املعارف املتخصصة. 

وأسهم االحتاد أيضًا يف تعزيز املعارف لدى واضعي السياسات وأصحاب املصلحة 
اآلخرين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عندما نشر، يف عام 2014، 
اإلجنازات  املعلومات:  ملجتمع  العاملية  القمة  ألهداف  النهائي  "االستعراض 
بقياس  املعنية  الشراكة  مع  بالتعاون  ُنشر  (الذي  املستقبل"  وآفاق  والتحديات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية). ويقدم التقرير تقييمًا شامًال 
لإلجنازات احملرزة حنو حتقيق أهداف القمة العاملية ملجتمع املعلومات اليت أُقرت 
خالل أحداث هذه القمة. ويستعرض التقرير التقدم احملرز يف حتقيق كل هدف 
من أهداف القمة، من توصيل القرى واملدارس واملراكز الصحية إىل تطوير احملتوى 
بشأن  التوصيات  املعلومات واالتصاالت وإصدار  تكنولوجيا  إىل  النفاذ  وتوفري 
جدوى  أيضًا  التقرير  ويستعرض  القمة.  أهداف  حتقيق  يف  األجنع  السياسات 
األهداف واملؤشرات املستخدمة يف تتبع جمتمع املعلومات ويسرتعي االنتباه إىل 

مدى توفر البيانات الالزمة (أو عدم توفرها) لتتبع التقدم احملرز.

ومن خالل تنظيم الندوة العاملية السنوية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (WTIS)،5 وهي 
الندوة العاملية الرئيسية اليت ُتناَقش فيها إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، عزز االحتاد احلوار بني منتجي 
البيانات املتعلقة مبجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومستخدمي هذه البيانات، كما عزز الوعي والقدرة 
اللذين حتتاج إليهما البلدان من أجل إنتاج اإلحصاءات يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
ورغبة يف توجيه البلدان واالحتاد يف األعمال املتصلة بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اعتمدت الندوة 

العاملية عددًا من االستنتاجات والتوصيات.

حقائق وأرقام عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لألعوام 2014 و2015 و2016؛ وقاعدة بيانات املؤشرات العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا   4

املعلومات واالتصاالت (يونيو وديسمرب 2014 و2015 و2016)؛ وكتيب البيانات عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعامي 2014 
و2015؛ والكتاب السنوي لإلحصاءات لألعوام 2014 و2015 و2016.

ُعقدت الندوة العاملية الثانية عشرة ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 24 إىل 26 نوفمرب 2014 يف تبليسي (جورجيا)؛   5

وُعقدت الندوة الثالثة عشرة من 30 نوفمرب إىل 2 ديسمرب 2015 يف هريوشيما (اليابان)، وضمت أكثر من 600 مشارك؛ وُعقدت الندوة 
الرابعة عشرة من 21 إىل 23 نوفمرب 2016 يف غابورون (بوتسوانا).
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وساهم االحتاد يف تعزيز قدرة الدول األعضاء على مجع البيانات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 
خالل نشر "دليل قياس نفاذ األسر واألفراد إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامهم هلا لعام 2014". 
وبات الدليل، املتاح يف ست لغات، الوثيقة املرجعية الرئيسية للمنظمات الوطنية املعنية باإلحصاءات، يف أعماهلا 
الرامية إىل إنتاج اإلحصاءات األسرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وساهم يف توحيد التعاريف واملؤشرات 

ومنهجيات مجع البيانات. 

2016 ،(WTIS) الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املنهجيات  التعاون وحتسني  تعزيز  الناتج يف  إطار هذا  االحتاد يف  أنشطة  وسامهت 
املعلومات  تكنولوجيا  مبجال  املتعلقة  يف اإلحصاءات  املعتمدة  الدولية  واملؤشرات 
االتصاالت/تكنولوجيا  املعين مبؤشرات  اخلرباء  فريق  واالتصاالت من خالل عمل 
املعلومات واالتصاالت وفريق اخلرباء املعين باملؤشرات األسرية يف جمال تكنولوجيا 
وسبتمرب 2015   2014 سبتمرب  يف  اخلرباء  فريقا  واجتمع  واالتصاالت.  املعلومات 
وأكتوبر 2016، يف جنيف. مث عقدا اجتماعًا استثنائيًا يف مارس 2017 الستعراض 
 .(IDI) املؤشرات الواردة يف الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وحضر االجتماعات حنو 120 مشاركًا من أكثر من 50 بلدًا، فضًال عن املنظمات 
اإلقليمية والدولية وهيئات القطاع اخلاص واألوساط األكادميية واملجتمع املدين. وفيما 

يتعلق باألعمال املستقبلية يف جمال إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اتفقت االجتماعات على عدد 
من املقررات اليت ُعرضت على الندوات العاملية الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة ملؤشرات االتصاالت/

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واعُتمدت خالهلا.

وسامهت أيضًا األنشطة املنفذة يف إطار هذا الناتج يف رصد حتقيق األهداف اإلمنائية الدولية من خالل توفري املعلومات 
الالزمة لوضع التقرير السنوي اخلاص مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية (MDG) والتقرير اخلاص بالفجوة املتعلقة 
باألهداف اإلمنائية لأللفية بشأن التطورات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فضًال عن اقرتاح الشراكة 
املعلومات  تكنولوجيا  مؤشرات  خيص  فيما  التنمية  ألغراض  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بقياس  املعنية 
الصيغة األخرية إلطار  تتضمن  األنشطة،  ونتيجة هلذه  املستدامة.  التنمية  أهداف  واالتصاالت يف إطار مؤشرات 
مؤشرات أهداف التنمية املستدامة، اليت اعتمدهتا اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف مارس 2016، سبعة مؤشرات 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تغطي ست غايات تندرج يف إطار األهداف 4 و5 و9 و17.

وقد مت تعزيز مهارات وقدرات منتجي إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال مجع البيانات وإنتاج 
املؤشرات الدولية القابلة للمقارنة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتليل هذه املؤشرات، وذلك بفضل 
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عدد من أنشطة بناء القدرات: ُعقدت ورشة عمل تدريبية موجهة إىل جهات 
االتصال الوطنية يف عدة بلدان بشأن مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من  مندوبون  (ميامنار)، وحضرها  نايبيداو  يف   2016 مارس   15 إىل   8 من 
إندونيسيا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار وتيمور-لسيت وفيتنام. ومت 
توفري املساعدة الُقطرية والتدريب لوضع مؤشرات وطنية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وإعداد إطار إحصائي هلا يف ألبانيا وأنغوال وجزر القمر وغابون 

ومنغوليا وميامنار وباكستان ورواندا.

يف منطقة إفريقيا
ُأطلق مرصد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مدغشقر يف عام 2016، 
بالتعاون مع اهليئة التنظيمية لالتصاالت. وهو ميّكن واضعي السياسات من مجع 
عملية وضع  بغية حتسني  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بيانات  وحتليل 

السياسات.

أبابا (إثيوبيا) للرتويج لتقرير قياس  ُنظم عدد من أحداث الوسائط يف أديس 
جمتمع املعلومات.

يف منطقة األمريكتني
أُتيحت للدول األعضاء الفرصة، يف إطار ورشيت عمل تدريبيتني يف منطقة الكارييب بشأن مؤشرات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ُعقدتا يف عامي 2015 و2016، للنظر يف حتسني عملية مجع البيانات والتدابري املتخذة بغية 
تنمية  التدريبيتني  الورشتني  العريض وخدماته وتطبيقاته. ومت خالل هاتني  للنطاق  التحتية  البنية  النفاذ إىل  حتقيق 
القدرات لدى 16 بلدًا من منطقة الكارييب على إنتاج إحصاءات ومؤشرات وطنية بشأن االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

 (MIS) ونظمت مؤمترات صحفية يف بربادوس والربازيل وشيلي وهندوراس للرتويج لتقرير قياس جمتمع املعلومات
يف عامي 2015 و2016.

يف منطقة الدول العربية
ُأحرز تقدٌم يف البلدان، ال سيما يف منطقة الدول العربية، يف سعيها لتحسني تطور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وقد برز ذلك من خالل إطالق تقريرين عن قياس جمتمع املعلومات (MIS) يف عامي 2015 و2016 

يف مؤمترين صحفيني ُنظما بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف مصر.

وعزز املنتدى اإلقليمي لالحتاد بشأن قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، الذي ُعقد يف ديب (اإلمارات العربية 
االتصاالت/ بشأن  الوطنية  املؤشرات واإلحصاءات  املنطقة إلنتاج  البلدان يف  قدرات  املتحدة) يف عام 2016، 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استنادًا إىل املعايري واملنهجيات املتفق عليها دوليًا. وحضر املنتدى مسؤولون 
اخلدمات  مقدمي  الوطنية ومن جانب  اإلحصائية  واملكاتب  التنظيمية  واهليئات  الوزارات  من  وطنيون  وخرباء 

واملنظمات اإلقليمية والدولية، فضًال عن أصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة.
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املنتدى اإلقليمي لالحتاد بشأن قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 13-15 ديسمرب 2016

يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
قدم االحتاد املساعدة يف وضع أطر وطنية متينة ملؤشرات وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الفلبني 
ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار وفيتنام، مما أدى إىل زيادة استخدامها وأذكى الوعي بأمهية إنتاج وتعميم 

البيانات عالية اجلودة ألغراض رسم السياسات الوطنية.

ومت حتسني مجع إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجهورية الو 
وطنية  بيانات  قاعدة  ووضع  تقييم  إجراء  بعد  وميامنار  الشعبية  الدميقراطية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما يرتبط بذلك من بناء القدرات. ويف 
وطنية  اتصال  جهة   50 حوايل  وقدرات  مهارات  االحتاد  عزز   ،2016 عام 
إلحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من مكاتب اإلحصاءات الوطنية 
والوزارات واهليئات التنظيمية يف إندونيسيا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية 
وميامنار وتيمور-لسيت وفيتنام، بينما شارك 45 مندوبًا من عشرة بلدان يف ورشة 
العمل التدريبية جلهات االتصال الوطنية بشأن مؤشرات وقياسات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت اليت ُعقدت يف ميامنار. ونظم االحتاد أيضًا الندوة الوطنية ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات 
بشأن  منغوليا  الوطنية يف  التدريبية  العمل  (باكستان)، وورشة  آباد  إسالم  2016 يف  يوليو   25 واالتصاالت يف 

إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يومي 22 و23 مايو 2017 يف منغوليا.

اهلادئ بشأن  أمم جنوب شرق آسيا وبلدان جزر احمليط  2014، ُعقدت ورشة عمل من أجل رابطة  ويف عام 
"مؤشرات وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"، وأفضت الورشة إىل زيادة الوعي لدى 80 مشاركًا 
من 20 بلدًا، وتشارك االحتاد مع الرابطة يف تنظيم ورشة عمل بشأن مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وقياس اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تايالند.

وبالتنسيق مع هيئة االتصاالت يف باكستان (PTA)، عززت ندوة مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام 
2016 فهم أصحاب املصلحة يف باكستان فيما يتعلق باملنهجية الدولية لتصنيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
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وحتديد الثغرات يف مجع بيانات هذه التكنولوجيا، وُسبل إزالة العوائق اليت حتول 
دون مجع بيانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعميمها يف باكستان.

املعلومات  تكنولوجيا  بشأن إحصاءات  تدريبية وطنية  وُعقدت ورشة عمل 
واالتصاالت يف منغوليا يومي 22 و23 مايو 2017، نظمتها هيئة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات (CITA) واستضافتها وزارة الشؤون اخلارجية. وحضر 
الورشة 130 مشاركًا وممثًال وخبريًا من خمتلف الوكاالت احلكومية املعنية جبمع 
اإلحصاءات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا فيها املكتب الوطين 
لإلحصاء وهيئة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وجلنة تنظيم االتصاالت يف 

منغوليا، فضًال عن مشغلي االتصاالت ومقدمي اخلدمات. وعززت ورشة العمل قدرة البلد على إنتاج إحصاءات 
ومؤشرات يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات جودة عالية وقابلة للمقارنة دوليًا.

يف كومنولث الدول املستقلة
الثانية عشرة ملؤشرات االتصاالت/ العاملية  الندوة  ُعقدت 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (WTIS-14) من 24 إىل 
الندوة  تبليسي، جورجيا. ومجعت  26 نوفمرب 2014، يف 

وزراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ورؤساء اهليئات 
املعلومات  لالتصاالت/تكنولوجيا  الوطنية  التنظيمية 
واالتصاالت واملكاتب اإلحصائية الوطنية ورؤساء املنظمات 
اخلاص  القطاع  لشركات  التنفيذيني  واملديرين  الدولية 
واخلرباء اإلحصائيني من شىت أحناء العامل. وهي مبثابة املنتدى 
لتكنولوجيا  الدولية  اإلحصاءات  ملناقشة  الرئيسي  الدويل 
املعلومات واالتصاالت. وقد أطلق التقرير السنوي املتميز لالحتاد، بعنوان "قياس جمتمع املعلومات"، يف إطار الندوة 

WTIS-14 يف 24 نوفمرب.

يف منطقة أوروبا
ُعقد مؤمتر صحفي إلطالق تقرير قياس جمتمع املعلومات (MIS)، مع الرتكيز اإلقليمي على أوروبا، يف نوفمرب 

2015، وجيري التخطيط إلطالق مماثل يف نوفمرب 2017 يف بروكسل.

وقد أسهم الناتج 2.4 يف تنفيذ قرارات وتوصيات ومقررات املؤمتر WTDC-14 وغريها من القرارات والتوصيات 
واملقررات ذات الصلة.

 القرارات والتوصيات واملقررات الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
وغريها من القرارات والتوصيات واملقررات ذات الصلة

القرارات 1 و5 و8 و30 و33 و37 و43 و50 و51 و52 و57 و59 و60املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

مؤمتر املندوبني املفوضني 
(بوسان، 2014)

املقرران 5 و13
القرارات 25 و71 و72 و137 و139 و140 و172 و176 و188 و189 و197 و199 و202

خطوط عمل القمة العاملية 
ملجتمع املعلومات

تتسم إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأمهية يف رصد تنفيذ مجيع خطوط عمل 
القمة العاملية ملجتمع املعلومات الواردة يف خطة عمل جنيف واملشار إليها يف البنود 119-112 يف 

برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات.

http://www.itu.int/pub/D-TDC-WTDC-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
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 القرارات والتوصيات واملقررات الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
وغريها من القرارات والتوصيات واملقررات ذات الصلة

املسامهة يف أهداف التنمية 
الـمستدامة

4 و5 و9 و17

اإلدماج الرقمي لألشخاص ذوي االحتياجات احملددة  3.4

يعين اإلدماج الرقمي ضمان إمكانية النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا من أجل 
التنمية االجتماعية واالقتصادية لذوي االحتياجات احملددة. وعلى الرغم من االنتشار املتزايد لشبكات االتصاالت/

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ما زال العديد من النساء والفتيات وذوي اإلعاقة والشباب واألطفال والسكان 
األصليني خارج جمتمع املعلومات. فغالبًا ما يواجه ذوو االحتياجات احملددة عوائق حتّد من استخدامهم لالتصاالت/

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. فقد يتعذر على ذوي اإلعاقة، حبسب إعاقتهم، رؤية الشاشة أو مساع صوت 
اهلاتف أو إدخال أوامر عرب فأرة أو حاسوب أو ملس شاشة هاتف. وميكن التغلب على هذه العوائق بإتاحة تكنولوجيا 
معلومات واتصاالت ميكن النفاذ إليها بتكلفة ميسورة. وغالبًا ما حيتاج النساء والشباب والسكان األصليون الذين 
ال يستخدمون اإلنرتنت إىل تدريب على املهارات الرقمية األساسية واملتقدمة وإىل فهم كيفية استخدام تكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت للنهوض بأوضاعهم على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي.

وميكن إزالة العوائق اليت يصادفها ذوو االحتياجات احملددة 
من خالل اعتماد قوانني وسياسات فعالة، وخطط وطنية 
جتارية،  وممارسات  تنظيمية،  وقواعد  العريض،  للنطاق 
وكذلك من خالل تنظيم دورات تدريبية عن تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ووضع االسرتاتيجيات، مبا يراعي 
األصلية  والشعوب  والفتيات  للنساء  احملددة  االحتياجات 
وذوي اإلعاقة لضمان بناء جمتمع معلومات شامل للجميع.

النتائج اُحملرزة  1.3.4

أفضى تدعيم قدرات الدول األعضاء على وضع وتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات واملبادئ التوجيهية الداعمة 
لإلدماج الرقمي، لضمان نفاذ ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إىل النتائج التالية:

تعزيز قدرات أكثر من 350 من أعضاء االحتاد فيما يتعلق بسياسات وممارسات نفاذ املعاقني إىل تكنولوجيا   -
املعلومات واالتصاالت خالل اجتماعات أفرقة املقررين وفريق املسألة 7/1 للجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية 

االتصاالت يف األعوام 2015 و2016 و2017.
املعلومات  النفاذ يف األمريكتني:  الثاين إلمكانية  اإلقليمي  احلدث  186 شخصًا حضروا  أكثر من  استفاد   -
واالتصاالت للجميع، الذي ُعقد يف كولومبيا يف عام 2015 و188 شخصًا حضروا  احلدث الثالث إلمكانية 
النفاذ يف األمريكتني: املعلومات واالتصاالت للجميع الذي ُعقد يف املكسيك يف عام 2016 من التدريب على 
وضع السياسات امليسرة للنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوجه خاص، ومن املبادئ التوجيهية 

الستحداث مواقع شبكية ميكن النفاذ إليها على املستوى اإلقليمي.
اعرتافًا بأمهية دور املشرتيات العامة يف ضمان توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت يسهل النفاذ إليها   -
على نطاق واسع لذوي اإلعاقة، أعدت جمموعة واسعة من املواد التدريبية على اإلنرتنت بشأن املشرتيات 
العامة من خدمات ومنتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ، وُقدمت هذه املواد إىل 75 

http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Pages/Digital-Inclusion-Events.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Pages/Digital-Inclusion-Events.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Pages/Digital-Inclusion-Events.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Pages/Digital-Inclusion-Events.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Pages/Digital-Inclusion-Events.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Pages/Digital-Inclusion-Events.aspx
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 2015 اخلط، واحدة يف عام  تدريبيتني على  إطار دورتني  مشاركًا يف 
واألخرى يف عام 2016، من خالل أكادميية االحتاد وكذلك خالل احلدث 

الثالث إلمكانية النفاذ يف األمريكتني: املعلومات واالتصاالت للجميع.
من شأن التقرير عن السياسات النموذجية إلمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا   -
لتيسري  الست لالحتاد  الرمسية  املتاح يف اللغات  املعلومات واالتصاالت، 
استخدامه يف البلدان يف شىت أحناء العامل، أن يعزز الوعي بأنواع السياسات 
أن  ميكن  واليت  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إىل  للنفاذ  امليسرة 

يعتمدها أعضاء االحتاد لبناء قدراهتم على تنفيذ هذه السياسات.
ُقّدم اإلرشاد يف عام 2016 إىل هيئة اإلشراف على االستثمار اخلاص يف   -
النفاذ إىل  لتيسري  للتشجيع على وضع سياسة  االتصاالت يف بريو  جمال 
شبكة اإلنرتنت يف ذلك البلد، وإىل مصر لوضع سياسة وطنية للنفاذ إىل 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات  املتعلق بإمكانية  أبريل 2017، أصدرت مصر، خالل مؤمترها السنوي  يف   -
واالتصاالت، سياستها الوطنية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لذوي اإلعاقة. 
وتتضمن السياسة توصيات بشأن اإلضافات إىل مشروع قانون اإلعاقة يف مصر، فضًال عن قوانينها ولوائحها 
والتلفزيون  الويب  النفاذ إىل شبكة  إمكانية  اليت تشمل  واللوائح  املعلومات واالتصاالت  بشأن تكنولوجيا 
واالتصاالت املتنقلة ومطاريف نفاذ العموم واملشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة 

النفاذ.
الويب يشتمل على دورتني حضوريًا  النفاذ إىل شبكة  إمكانية  برنامج تدريب وطنيًا بشأن  وضع االحتاد   -
لتدريب املدربني بشأن "حمتوى وتصميم الويب امليسورة للنفاذ" و"تطوير مواقع الويب امليسورة النفاذ"، مبا 
يتماشى مع معايري النفاذ إىل شبكة الويب العاملية WCAG 2.0. وتضمن برنامج التدريب الوطين على إمكانية 
النفاذ إىل الويب أيضًا جوانب تقبل صانع القرار وتعزيز الوعي من جانب اجلهة التنظيمية وهيئة اإلشراف 
على االتصاالت (SUTEL) ووزارة العلوم والتكنولوجيا واالتصاالت وجامعة كوستاريكا واملجلس الوطين 
لذوي اإلعاقة يف كوستاريكا، فضًال عن تقدمي منوذج مستدام ذاتيًا من شأنه أن يولد أيضًا، نتيجة إلصدار 
فيما يتعلق   (CONAPDIS) اإلعاقة  قدرات ذوي  لبناء  أمواًال  التدريبيني،  احلدثني  الوطنية هلذين  الشهادات 

باملواقع الشبكية امليسورة النفاذ.
قام االحتاد بتدريب املدربني على حمتوى الويب ميسور النفاذ وعلى تصميم وتطوير مواقع الويب ميسورة   -
النفاذ، ومنحهم شهادات بذلك. وُقدمت هذه الدورات يف جامعة كوستاريكا اليت تولت القيادة الوطنية يف 
هذا املوضوع، وجيري تكرار هذه الدورات لضمان إتاحة النفاذ إىل املواقع اإللكرتونية احلكومية يف كوستاريكا 

لذوي اإلعاقات البصرية حبلول هناية عام 2017.
الوعي لدى حوايل 000 2  انعقاد املؤمتر WTDC-14، جرى تعزيز  ومنذ 
إىل  للنفاذ  امليسرة  السياسات  أنواع  بشأن  العامل  أحناء  من كل  مشارك 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ميكن أن يعتمدها وينفذها أعضاء 
املعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا  إىل  اإلعاقة  نفاذ ذوي  لضمان  االحتاد 
واالتصاالت. وقد حتقق ذلك من خالل اجتماعات وورش عمل، من قبيل 
"احلدث األول إلمكانية النفاذ يف األمريكتني" يف الربازيل يف عام 2014، 
األمريكتني" يف كولومبيا، و"احلدث  النفاذ يف  الثاين إلمكانية  و"احلدث 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Pages/Reports.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Pages/Reports.aspx
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الثالث إلمكانية النفاذ يف األمريكتني" يف املكسيك؛ وقمة متكني االتصاالت املتنقلة، يف واشنطن العاصمة يف األعوام 
2014 و2015 و2016؛ واحللقة الدراسية لفريق العمل املعين بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت التابع ملجلس 

التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن "إدماج ذوي اإلعاقة اجتماعيًا من خالل النفاذ إىل االتصاالت/
من  2016؛ وسلسلة  لعام  الشمول  بشأن  األوروبية  املؤسسة  ومنتدى  واالتصاالت"؛  املعلومات  تكنولوجيات 
االجتماعات املعقودة يف إطار املبادرة اإلقليمية ملنطقة أوروبا يف عام 2015 يف إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وصربيا 
 ،(EBU) وسلوفينيا، بالتعاون مع شركاء أوروبيني رئيسيني من بينهم املفوضية األوروبية، واحتاد اإلذاعات األوروبية
ومؤسسات أكادميية يف منطقة أوروبا، واجتماعات املبادرة اإلقليمية ملنطقة الدول العربية وكومنولث الدول املستقلة 

يف عامي 2015 و2016.

وعالوًة على ذلك، ُعقد يف عام 2015 اجتماع مشرتك إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة 
وبرنامج املستوطنات البشرية يف األمم املتحدة بشأن اإلعاقة والتنمية يف إفريقيا. وُعقدت يف عام 2016 جلسة خالل 
منتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات عن املشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ، 
ُنظمت يف إطار املبادرة اإلقليمية ملنطقة أوروبا بالشراكة مع قطاع تقييس االتصاالت. وأعد مكتب االحتاد اإلقليمي 
النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  إلفريقيا بالشراكة مع مجاعة شرق إفريقيا مشروع سياسة إمكانية 
(ICT) من أجل بلدان مجاعة شرق إفريقيا اعتمده املشاركون يف ورشة العمل بشأن "سياسة النفاذ اإللكرتوين ملنطقة 
شرق إفريقيا" اليت ُعقدت يف نريويب (كينيا) يومي 6 و7 أكتوبر 2016. وأوصى املشاركون، من مخسة بلدان يف 
مجاعة شرق إفريقيا، بأن يعترب استخدام صناديق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل كأحد مصادر التمويل وأن توضع 

آليات للرصد والتقييم ملدة مخس سنوات، وذلك حاملا يتم اعتماد السياسة املذكورة.

ويف عام 2017، أسهمت ورشة العمل األوروبية بشأن إمكانية النفاذ، اليت ُعقدت يومي 2 و3 فرباير 2017 يف 
بروكسل (بلجيكا)، يف إذكاء الوعي لدى أكثر من 150 مشاركًا فيما يتعلق باملشرتيات العامة. ويف كوستاريكا 
يف مارس 2017، شارك حنو 100 من صانعي القرار يف دعم سياسي بشأن موضوع النفاذ إىل شبكة الويب يف إطار 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويف مايو 2017، قام االحتاد، أثناء املرحلة اخلتامية حلدث "األسبوع الدويل - أنا 
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اهلجرة  التقنية يف معهد  واملساعدة  الذايت  االستقالل  إسبانيا من خالل مركز  الذي عقدته حكومة  على اخلط" 
واخلدمات االجتماعية (Ceapat-Imserso)، بإذكاء الوعي لدى أكثر من 200 مشارك بشأن فرص تعزيز تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ من منظور إمنائي إمجايل.

ومنذ عام 2011، عندما احُتفل باليوم الدويل األول للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ُنظم أكثر 
من 000 9 حدث يف 166 بلدًا لتمكني أكثر من 000 300 فتاة وشابة من مجيع أحناء العامل. وقد نّظم مقر االحتاد 
ومجيع املكاتب اإلقليمية أحداثًا مبناسبة اليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وشاركت 
أكثر من 600 66 فتاة وشابة من 133 بلدًا يف 800 1 فعالية احتفال باليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا 
يف أكثر  بلدًا   138 من  000 66 فتاة  من  أكثر  شارك  ويف عام 2016،  لعام 2015.  واالتصاالت  املعلومات 
من 900 1 حدث. ويف عام 2017، شارك حنو 000 70 فتاة من 134 بلدًا يف أكثر من 100 2 حدث؛ ويتضمن 
ذلك أحداثًا ُعقدت يف 30 بلدًا يف منطقة إفريقيا، و33 بلدًا يف منطقة األمريكتني، و12 بلدًا يف منطقة الدول 
العربية، و20 بلدًا يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و6 بلدان يف كومنولث الدول املستقلة، و33 بلدًا يف أوروبا. 
وسجلت بوابة الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما جمموعه 000 487 مشاهدة يف النصف األول 
من عام 2017، مقارنة مبا جمموعه 552 383 مشاهدة يف عام 2016 و936 337 مشاهدة يف عام 2015. وحتتضن 
البوابة جمموعة أدوات ومواد وسم الستعمال املنظمني يف أحداثهم. وهي تشمل أيضًا خارطة لألحداث على صعيد 

العامل موصولة بالصفحات حيث ميكن للمنظمني تعليق صور وفيديوهات وأوصاف لنتائج أحداثهم.

وقد ُأذكي الوعي بشأن يوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى عشرات املاليني يف مجيع أحناء 
العامل. ومل تقتصر التغطية على تلفزيون خدمة هيئة اإلذاعة الربيطانية حول العامل يف عام 2017 فحسب بل مشلت 

عالمة #GirlsinICT أكثر من 63 مليون حساب Twitter، ما يقابل 360 057 255 مشاهدة هذا العام.

ويف عام 2017، مت توصيل احلدث الرائد ليوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي ُنظم يف 
جنيف باحلدث النظري الذي ُنظم يف فيلنيوس (ليتوانيا)، أثناء االجتماع اإلقليمي التحضريي ملنطقة أوروبا، واحلدث 
الذي نظمته شركة ألفا تليكوم يف بريوت (لبنان). وُنشرت هذه األحداث، وغريها من األحداث من شىت أحناء 
الفتيات يف  أيضًا صفحة  اليت تستضيف  املعلومات واالتصاالت،  تكنولوجيا  الفتيات يف جمال  بوابة  العامل، على 

.Twitter يف رسائل girlsinict# وتدفق عالمة Facebook تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

وخالل ورشة عمل القمة العاملية ملجتمع املعلومات، اليت ُعقدت يف 15 يونيو 2017، أذكى قطاع التنمية يف االحتاد 
التعليم،  الفتيات وحصوهلّن على  لتعزيز إدماج  املعلومات واالتصاالت  الوعي بكيفية استخدام تكنولوجيا  أيضًا 
وخاصة يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات (STEM)، وساهم يف املساواة بني اجلنسني ومتكني 

املرأة.

ومت حتسني قدرة األعضاء على استخدام االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لصاحل التنمية االجتماعية 
واالقتصادية لألشخاص ذوي االحتياجات احملددة، مبا يف ذلك برامج االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

لتعزيز العمالة وريادة األعمال بني الشباب، وذلك من خالل ما يلي:

عززت محلة املهارات الرقمية لتوفري فرص العمل الالئق للشباب، اليت أطلقها االحتاد ومنظمة العمل الدولية   -
أثناء منتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات يف يونيو 2017 هبدف تدريب مخسة ماليني شاب يف مجيع أحناء 
العامل يف جمال املهارات الرقمية املؤهلة للعمل حبلول عام 2030، الوعي بأمهية تدريب الشباب على هذه 
املهارات وحفزت حوايل 200 من أصحاب املصلحة على توفري هذا التدريب للشباب. وتدعم هذه احلملة 
املبادرة العاملية لتوفري فرص العمل الالئق للشباب (GIDJ4Y)، وهي حتالٌف يضم 22 وكالة تابعة لألمم املتحدة 

http://www.girlsinict.org/
http://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2017-PR26.aspx
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أنشئ ملعاجلة أزمة بطالة الشباب يف العامل. ويقود االحتاد املجال املواضيعي للمهارات الرقمية يف هذه املبادرة، 
اليت تسعى إىل توسيع نطاق اإلجراءات القطرية. ويتوفر املزيد من املعلومات عن هذه احلملة هنا.

املعلومات  تكنولوجيا  الرقمية: حلول  "الفرص  بعنوان  االحتاد  تقرير  التوجيهية يف  واملبادئ  البحوث  نشر   -
واالتصاالت املبتكرة لتوظيف الشباب"، الذي ُعمم على مجيع أعضاء االحتاد.

نشر تقرير عن تدريب املستجدين يف جمال التشفري: اسرتاتيجية لتوظيف الشباب، ُعمم على مجيع أعضاء االحتاد.  -
ُقدم تقرير تدريب املستجدين يف جمال التشفري أيضًا كمسامهة من االحتاد يف املبادرة العاملية لتوفري فرص العمل   -
الالئق للشباب (GIDJ4Y)، حيث التزم االحتاد بقيادة املجال املواضيعي للمهارات الرقمية ومراكز التكنولوجيا 

يف هذه املبادرة.
جرى يف أكتوبر 2016 يف الفلبني تنظيم دورتني تدريبيتني لدعم أعضاء   -
التشفري  يف جمال  املستجدين  إعداد  دورات  إطالق  أجل  من  االحتاد 
يف بلداهنم، شارك فيهما حوايل 50 مشاركًا من أكثر من 20 جامعة وكلية 
حكومية، هبدف تشجيع عمالة الشباب وضمان حصول خرجيي كليات 
هذا  واستضاف  للعمل.  املؤهلة  املهارات  على  احلاسوب  علوم  برامج 
أسرتاليا، جامعة  ناجحة يف  إطار دورة تشفري  قدم يف  الذي  التدريب، 
ليسيوم يف الفلبني ونظمه االحتاد بالشراكة مع دائرة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف إدارة الفلبني.
إنشاء قاعدة بيانات ونشرها على اخلط للموارد املتمكنة من تكنولوجيا   -
املعلومات واالتصاالت، وإتاحتها جلميع أعضاء االحتاد والشباب الباحثني 
البيانات هذه  قاعدة  وتتضمن  الشباب.  املشاريع  عن عمل وأصحاب 

روابط إلكرتونية إىل فرص التدريب، والتماس التمويل من العموم لتكوين رأمسال اإلقالع، وشبكات التوجيه 
وخدمات مطابقة الوظائف لتمكني األعضاء والشباب من االستفادة من الفرص الرقمية لتعزيز إمكانية حصوهلم 

على عمل واستهالهلم مشاريع جتارية.
جرى إذكاء الوعي وتقاسم أفضل املمارسات بني أعضاء االحتاد من خالل النشر األسبوعي للممارسات   -
تنمية  قطاع  لدى  اإلخبارية  الرقمي  الشمول  الرقمي على مدونة  الشمول  بشأن  املبتكرة  واالسرتاتيجيات 
االتصاالت، من قبيل تنمية املهارات الرقمية، والتدريب على التشفري، واملبادرات الرامية إىل تشجيع املزيد 
املعلومات واالتصاالت،  تكنولوجيا  الوظائف يف جمال  الدراسات وتويل  متابعة  والنساء على  الفتيات  من 

واملمارسات اليت تيسر نفاذ ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

يف منطقة إفريقيا
نظمت االحتفاالت بيوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أديس أبابا (إثيوبيا) للسنوات 2014 
و2015 و2016 و2017 بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة، ومنها جلنة األمم املتحدة االقتصادية إلفريقيا وبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة األمم املتحدة للمرأة ومفوضية االحتاد اإلفريقي. وشارك يف كل حدث ما ال يقل عن 
200 فتاة من املدارس الثانوية يف أديس أبابا. ولقيت بلدان إفريقية أخرى أيضًا الدعم مبوارد من بوابة الفتيات يف 

جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تلقى بعضها أيضًا مساعدة مالية لتنظيم أحداثه الوطنية.

ويف عام 2016، ُأعد مشروع سياسة لإلدماج الرقمي لشرق إفريقيا بالتعاون مع أمانة جمموعة شرق إفريقيا، العتماده 
من قبل الدول األعضاء يف املجموعة. وحضر االجتماع املعين بصوغ هذه السياسة، الذي عقد يف نريويب واستضافته 

هيئة االتصاالت يف كينيا، منظمات ذوي اإلعاقة من الدول األعضاء يف املنطقة وخارجها.

http://www.itu.int/digitalskills
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Pages/Reports.aspx
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ويف عامي 2014 و2015، استفادت زميبابوي من تدريب 
املدربني يف مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على 
استخدام هذه التكنولوجيا يف مراكز املعلومات املجتمعية. 
ومشل ذلك تدريب ذوي اإلعاقة. ومت تدريب ما جمموعه 
52 مدربًا، وميكن لذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة زيارة 

مراكز املعلومات املجتمعية للنفاذ إىل خدمات اإلنرتنت.

يف منطقة األمريكتني
ُقدم الدعم إلنشاء مراكز جمتمعية يف بليز وبربادوس وسانت كيتس ونيفيس وغرينادا. وتوفر هذه املراكز للمجتمعات 
احمللية إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت، وهي تشكل جزءًا من اجلهود الرامية إىل تقليص الفجوة الرقمية يف هذه البلدان.

وإبان األحداث الثالثة األخرية إلمكانية النفاذ يف األمريكتني: املعلومات واالتصاالت للجميع، دارت مناقشات 
بشأن حتديد املبادئ من أجل توجيه تنفيذ املمارسات من جانب أصحاب املصلحة الذين يسعون لكفالة حقوق 
ذوي اإلعاقة، مع مراعاة املساواة ومعقولية التكلفة. وخالل األحداث الثالثة، وفر االحتاد إىل أكثر من 400 من 
املعلومات  تكنولوجيا  إىل  النفاذ  بإمكانية  املتعلقة  واملبادئ  املفاهيم  التدريب على  املشاركني  املصلحة  أصحاب 
والتلفزيون، ومنصات  الويب)  إىل  النفاذ  ملعايري  االمتثال  متطلبات  (مبا يف ذلك  الويب  واالتصاالت عرب شبكة 
االتصاالت املتنقلة والنفاذ العمومي (فضاءات/مراكز اتصاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)، وتقاسم معهم 

قصص النجاح بشأن التنفيذ اإلقليمي لسياسات وممارسات تيسري النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ناجحتني من  تنظيم جولتني   ،Samsung بالشراكة مع شركة  وّمت، 
املسابقة اإلقليمية للتطبيقات املتنقلة النتقاء احللول املبتكرة واإلبداعية 
لصاحل ذوي اإلعاقة. واهلدف الرئيسي هو مكافأة وتعزيز املبادرات اليت 
ميكن أن حتقق، من خالل التكنولوجيات املتنقلة، املزيد من االندماج 
لذوي  اليومية  للحياة  العيش  والراحة ومستوى  والتفاعل  االجتماعي 
الفائزين يف  الثالثة من هذه املسابقة جارية وستمنح  اإلعاقة. واجلولة 
فئتني: (1) األفكار أو احللول أو املشاريع اليت ال يزال يتعني تطويرها 
أو هي قيد التطوير حاليًا، حبيث ميكن للجمهور املستهدف التمتع هبا؛ 
(2) احللول لفائدة ذوي اإلعاقة اليت مت تطويرها بالفعل أو املتاحة يف 

السوق. 

ويف الفرتة من 21 إىل 23 نوفمرب 2017، سيعقد احلدث الرابع إلمكانية 
النفاذ يف األمريكتني يف كوستاريكا.

ويوفر مكتب تنمية االتصاالت، بالتعاون مع صندوق الشعوب األصلية، يف كل سنة منذ عام 2005، عن طريق 
أكادميية االحتاد، برناجمًا لتدريب ما يقرب من 300 من زعماء السكان األصليني يف األمريكتني من خالل بناء 
قدراهتم على استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل النهوض بأوضاعهم على الصعيدين 
االجتماعي واالقتصادي. ويتألف الربنامج من ثالث دورات تدريبية على اخلط بشأن استخدام األدوات الرقمية 
لتطوير املجتمعات األصلية، وعلى أدوات اإلنرتنت ذات الصلة املستخدمة إلعداد شبكة احملطات اإلذاعية احمللية 
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الشبكي  املوقع  األصليني من خالل  السكان  أفراد جمتمعات  األدوات بني  الوعي هبذه  وأثري  وإدارهتا وتشغيلها. 
للشعوب األصلية يف مكتب تنمية االتصاالت، الذي حظي مبا يقرب من 000 17 مشاهدة يف عام 2016. وستبذل 
اآلن جهود مستمرة لضمان استجابة أحداث التدريب يف املستقبل ملتطلبات بناء القدرات لدى السكان األصليني 

واملجتمعات ولالهتمامات اليت يعربون عنها.

يف منطقة الدول العربية 
ركزت املبادرة اإلقليمية بشأن ضمان النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخصوصًا لذوي 
اإلعاقة، على توسيع نطاق اجلهود اإلقليمية لتهيئة بيئات متكينية للنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء 

القدرات لتعزيز هذا النفاذ.

وعزز االحتاد جهوده لتمكني ذوي اإلعاقة من النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل إنشاء مركز 
ابتكار إقليمي إثر توقيع اتفاق مع وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مصر يف عام 2016، ومت وضع سياسة 
املعلومات  لتكنولوجيا  بيئة متكينية  هتيئة  املعلومات واالتصاالت هبدف  تكنولوجيا  إىل  النفاذ  بشأن  وطنية ملصر 

واالتصاالت القابلة للنفاذ.

براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت، مع طفل ضعيف البصر يف مصر

تكنولوجيا  النفاذ إىل  إمكانية  والتحديات يف جمال  الفرص  تنظيم أحداث بشأن  التوعية من خالل  تعززت  وقد 
املعلومات واالتصاالت، وجرى إطالع املنظمات اإلقليمية على املوارد الالزمة لتنظيم األحداث القابلة للنفاذ، من 

أجل زيادة عدد املشاركني ذوي اإلعاقة.

ومنذ عام 2014، ُقدمت املساعدة املباشرة إىل 13 بلدًا عربيًا يف تنظيم االحتفاالت فيها بيوم الفتيات يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويف هذه السنوات، ُأقيمت احتفاالت باليوم العاملي للفتيات يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف موريتانيا ومصر بالتعاون مع الدول األعضاء وغريها من الشركات اخلاصة. وشارك يف 

الفعاليات أكثر من 700 فتاة من املدارس الثانوية من خمتلف حمافظات مصر.
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ومت توقيع اتفاق تعاون يف أبريل 2017 مع اجلمعية األملانية للتعاون الدويل (GIZ)، يف إطار مشروع لتعزيز العمالة، 
لتنظيم فعاليات يوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مصر حىت عام 2019.

وقد ّمت، من خالل املشاركة يف تنظيم يوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أسوان (مصر) يف 
27 أبريل 2017، بالتعاون مع اجلمعية األملانية للتعاون الدويل واملركز التعليمي املستمر ومركز حبوث التنمية الدولية، 

.Canva تدريب أكثر من 60 فتاة على مبادئ تطبيق املعلومات الرسومية وبرجمية

يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
سعيًا لتمكني ذوي االحتياجات اخلاصة على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي، عكف خرباء االحتاد على تعزيز 

قدرات الدول األعضاء من خالل:

وضع وتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات واملبادئ التوجيهية املتعلقة باإلدماج الرقمي لضمان إمكانية النفاذ   -
إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها؛

إطالق منهاج تفاعلي جترييب على اخلط يف الفلبني، بالتعاون مع إدارة الفلبني ومؤسسة Tinder، الختبار   -
مدى مالءمته للبلدان النامية الناطقة باإلنكليزية من حيث توفري التدريب على املهارات الرقمية وعلى استخدام 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
تقدمي املساعدة إىل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، بالتعاون مع املركز الوطين لإللكرتونيات واحلواسيب يف   -

تايالند، الستحداث برجمية لتحويل النصوص إىل كالم بلغة الو.

املؤمتر العلمي والتقين الدويل للطالب والشباب بشأن تكنولوجيات املعلومات وأنظمة االتصاالت

أفضت املبادرة اإلقليمية بشأن تسخري منافع التكنولوجيات اجلديدة إىل حتسني املهارات وإذكاء الوعي فيما يتعلق 
الوعي لدى األطفال واملعلمني ذوي اإلعاقة بشأن كيفية  الريفية، وزيادة  املناطق  الرقمية لألطفال يف  باملهارات 
احلفاظ على السالمة على اخلط. وقدم االحتاد املساعدة الستحداث أداة لتحويل النصوص إىل كالم من أجل مساعدة 
ذوي اإلعاقة (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، 2016)، وشجع استخدام النساء والفتيات لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من خالل برناجمي "املرأة ومواكبة التطور" (2014-2015) واليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت (2014-2017)، ونظم دورة إلعداد املستجدين يف جمال التشفري لتوظيف الشباب يف املنطقة. 
وباإلضافة إىل ذلك، حضر دورة تدريب املستجدين على التشفري ودورة تدريب املدربني على التشفري مشاركون 
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من عدة جامعات وكليات حكومية يف الفلبني، مما يدل على قيمة دورات التشفري بوصفها اسرتاتيجية لتوفري فرص 
العمل للشباب.

وكجزء من مبادرة يوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ُأطلق برنامج لبناء القدرات بالتعاون 
األغذية  CISCO وMicrosoft ومنظمة  بالشراكة مع شركيت  تايالند،  واملجتمع يف  الرقمي  االقتصاد  مع وزارة 
والزراعة، هبدف نقل املهارات الرقمية املؤهلة للعمل إىل أكثر من 100 من الطالبات اجلامعيات يف تايالند يف عام 

.2017

اإلنرتنت  (G3ICT) ومركز  الشاملة  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  العاملية  املبادرة  مع  االحتاد  تعاون  كما 
واملجتمع، وأعد تقريرًا عن إدارة الكوارث املتمكنة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملنطقة آسيا واحمليط 
اهلادئ بعنوان: حتقيق اإلدارة الشاملة للكوارث باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف آسيا واحمليط اهلادئ.

يف منطقة كومنولث الدول املستقلة
أفضى إدماج سكان الريف يف أنشطة مجهورية قريغيزستان إىل تشجيع النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
اإللكرتوين  التدريسي  الكتاب  أسهم  الريفية. كما  املناطق  املعلوماتية يف  معلمي  تدريب  واستخدامها من خالل 
التفاعلي، الذي ُقدم يف إطار مبادرة "توصيل مدرسة"، من أجل الدراسة الذاتية ألساسيات تكنولوجيا اإلنرتنت 

والويب، يف حتسني الشمولية يف مجهورية قريغيزستان.

وقد أسهم أيضًا النشاط املذكور أعاله يف تقليص الفجوة بني اجلنسني وذلك بفضل تدريب الغالبية من املعّلمات. 
ويشارك االحتاد ومعهد اإللكرتونيات واالتصاالت يف جامعة قريغيزستان التقنية احلكومية (IET-KSTU) يف تنظيم 
بينهم  137 معلمًا ريفيًا، من  التدريبية  الدورات  تدريبية سنوية كل ربيع. ويف عام 2015، أكمل هذه  دورات 
114 امرأة. ويف عام 2016، أكمل هذه الدورات 107 معلمني ريفيني، من بينهم 83 امرأة. وباإلضافة إىل ذلك، 

ُشجعت الشابات على االحرتاف يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل لقاءات فيديوية إقليمية 
ُخصصت ليوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالحتفال بالذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة 
لالحتاد الدويل لالتصاالت يف مكتب االحتاد ملنطقة كومنولث الدول املستقلة، استقطبت 93 مشاركًا من ستة بلدان 

من الكومنولث. ويف عام 2017، أكمل هذه الدورات 95 معلمًا ريفيًا، منهم 75 امرأة.

ومت تشجيع الباحثني الشباب يف كومنولث الدول املستقلة على املسامهة يف تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
أثناء املؤمتر العلمي والتقين الدويل للطالب والشباب بشأن تكنولوجيات املعلومات وأنظمة االتصاالت، الذي ُعقد 

يف موسكو (االحتاد الروسي) يف الفرتة من 11 إىل 16 مايو 2015.

القائمة بني اجلنسني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كومنولث الدول  ويف أعقاب حتليل الفجوة 
املستقلة، ُعززت الفرص املتاحة للنساء لالحرتاف يف هذا املجال يف إطار ورشة عمل إقليمية لالحتاد ُعقدت فيديويًا 
يف مكتب االحتاد ملنطقة كومنولث الدول املستقلة يف 28 أبريل 2016 شارك فيها 68 مشاركًا من مثانية بلدان يف 

كومنولث الدول املستقلة.

وأفضت املبادرة اإلقليمية بشأن "ضمان النفاذ إىل خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لذوي 
اإلعاقة" إىل إنشاء مراكز للمعلومات والتدريب خمصصة لذوي اإلعاقة يف مجهورية قريغيزستان ومجهورية بيالروس 
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ومجهورية مولدوفا واالحتاد الروسي، وإعداد موارد على اخلط وتكييفها لتتالءم مع احتياجات ذوي اإلعاقة. ومن 
هذه األنشطة ما يلي:

النفاذ إىل اإلنرتنت  املعلومات واالتصاالت يف بيالروس من خالل إنشاء مركز  توسيع مشولية تكنولوجيا   -
والتدريب لذوي اإلعاقات السمعية يف فيتبسك يف مارس 2017. ويضم املركز مخس حمطات عمل.

تعزيز قدرة املدرسني يف مركزين لتيسري النفاذ إىل اإلنرتنت والتدريب لذوي اإلعاقات السمعية من خالل   -
دورة تدريب مشرتكة بني االحتاد ومعهد اليونسكو لتسخري تكنولوجيا املعلومات يف التعليم عقدت يف مينسك 

(بيالروس) يومي 15 و16 مايو 2017.
املناقشات يف الندوة الفيديوية اإلقليمية لالحتاد، اليت ُعقدت يف موسكو (االحتاد الروسي) يف 27 أبريل 2017   -
املعلومات  تكنولوجيا  الفتيات يف جمال  يوم  مبادرة  نتائج  بشأن  بلدان،  واستقطبت 60 مشاركًا من ستة 

واالتصاالت يف كومنولث الدول املستقلة وبيان االجتاهات املستقبلية لتطويرها.

يف منطقة أوروبا
ُأطلقت يف األعوام 2015 و2016 و2017 محلة خاصة على املستوى اإلقليمي لتشجيع أصحاب املصلحة األوروبيني 
على تنظيم احتفاالت ملبادرة اليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقامت احلكومات 
واملجتمع املدين واملؤسسات األكادميية وكيانات القطاع اخلاص بعدد من األنشطة يف 36 بلدًا أوروبيًا على األقل، 

وُأعد تقرير تقييمي ُوزع على نطاق واسع هبدف تسليط الضوء على املمارسات اجليدة.

وشارك االحتاد واللجنة املعنية بسياسات االحتاد يف املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت (CEPT) يف االحتفال 
للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف بوخارست (رومانيا) يف عام 2015 ويف  الدويل  باليوم 
لوسرين (سويسرا) يف عام 2016، بغية تعزيز الوعي لدى اإلدارات األوروبية مبسألة تعميم املساواة بني اجلنسني 
وبأمهية توفري فرص احرتاف جديدة للمرأة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتزامن يوم الفتيات يف 
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع االجتماع التحضريي اإلقليمي ألوروبا (RPM)، واحتفل االحتاد هبذا 

اليوم بالتعاون مع جامعة كاوناس للتكنولوجيا يف فيلنيوس (ليتوانيا).

اليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2017، فيلنيوس، ليتوانيا
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وأفضت املبادرة اإلقليمية بشأن ضمان النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخصوصًا لذوي 
اإلعاقة، إىل تعزيز التعاون اإلقليمي بني أصحاب املصلحة املعنيني مبجال قابلية النفاذ. ومت تعزيز قدرات أكثر من 
500 مهين بفضل األنشطة املنّفذة يف إطار املبادرة اإلقليمية. ومكنت سلسلة من االجتماعات احلضورية والدورات 

التدريبية على اخلط الفرصة لتبادل أفضل املمارسات عرب املنطقة، فضًال عن توفري اإلرشاد بشأن السياسات واألطر 
التنظيمية اليت تنهض بإمكانية النفاذ اإللكرتوين، مبا يف ذلك تطبيقات التلفزيون/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

لذوي اإلعاقة.

وُأعري اهتمام خاص ملسألة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة للنفاذ، وأتاحت دورتان على اخلط فرصة فريدة 
للعاملني يف جمال املشرتيات العامة لتعزيز درايتهم الفنية والعمل يف الوقت نفسه على تطوير براجمهم الوطنية الرامية 

إىل تيسري النفاذ اإللكرتوين.

وُوضعت مناهج خاصة بشأن سياسة تيسري النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهي تشكل األساس 
لتنظيم دورات تدريبية وطنية ألصحاب الشأن جيري تنفيذها حاليًا يف صربيا والبوسنة واهلرسك واجلبل األسود.

املنتدى األورويب  فيها  النفاذ، مبا  بإمكانية  املعنية  املنظمات األوروبية  التعاون مع خمتلف  ُعزز  وإضافة إىل ذلك، 
املعلومات واالتصاالت  لتكنولوجيا  العاملية  واملبادرة  األوروبية،  اإلذاعات  واحتاد  األوروبية،  واملفوضية  لإلعاقة، 

.(G3ICT) الشاملة

مسائل جلنيت الدراسات  2.3.4

أسهمت املسألة التالية للجنة الدراسات 1 يف الناتج 3.4:

املسألة 7/1: نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات احملددة إىل خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت.

وقد أسهم الناتج 3.4 يف تنفيذ قرارات وتوصيات ومقررات املؤمتر WTDC-14 وغريها من القرارات والتوصيات 
واملقررات ذات الصلة.

 القرارات والتوصيات واملقررات الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
وغريها من القرارات والتوصيات واملقررات ذات الصلة

القرارات 1 و5 و9 و11 و15 و20 و21 و22 و23 و30 و32 و55 و58 و68 و76 و77املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

مؤمتر املندوبني املفوضني 
(بوسان، 2014)

املقرران 5 و13
القرارات 25 و30 و32 و33 و34 و36 و37 و64 و70 و71 و131 و139 و140 و175 و184 

و198 و202

خطوط عمل القمة العاملية 
ملجتمع املعلومات

أسهمت يف الناتج 3.4 خطوط العمل جيم2 وجيم4 وجيم7 وجيم8 الواردة يف خطة عمل 
جنيف والبند 90 من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات.

املسامهة يف أهداف التنمية 
الـمستدامة

4 و5 و8 و10 و17

http://www.itu.int/pub/D-TDC-WTDC-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
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املساعدة املركزة املقّدمة إىل أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية   4.4

غري الساحلية
جرى تعميم احتياجات أقل البلدان منوًا (LDC) والدول اُجلزرية الصغرية النامية (SIDS) والبلدان النامية غري الساحلية 
والنفايات  املناخ،  تغري  املساعدة  وتشمل  االتصاالت.  تنمية  قطاع  وبرامج ومشاريع  أنشطة  (LLDC) يف مجيع 
البشرية  والقدرات  الشامل،  والنفاذ  الكوارث،  وإدارة خماطر  الطوارئ،  واالتصاالت يف حاالت  اإللكرتونية، 
واملؤسسية، والبنية التحتية، والسياسات التمكينية، واإلصالحات التنظيمية، وتعزيز الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص.

 وقدم االحتاد الدويل لالتصاالت مساعدة مباشرة لالستجابة حلاالت الطوارئ يف حاالت الكوارث 
وحتسني االتصاالت فيما جمموعه 15 بلدًا

وعلى الرغم من التقدم احملرز على مر العقود، ما زال عدد البلدان ذات االحتياجات اخلاصة عاليًا جدًا. وما زالت 
أقل البلدان منوًا والدول اُجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية على وجه اخلصوص ضعيفة يف مواجهة 
عدد من حتديات التنمية اليت تتطلب اهتمامًا خاصًا. وبالنظر إىل الفرص اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية وما يرتتب على ذلك من توفري النفاذ إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتطبيقاهتا، فإن املساعدة املرّكزة املقّدمة إىل هذه البلدان تتسم بأمهية خاصة، كما جتلى يف الدعوة 

الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030 إىل ضمان "أّال يتخلف أحد عن الركب".

واالحتاد ملتزم بتنفيذ واليته، وهو يسعى جاهدًا إىل الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ل  ألقل البلدان منوًا مبوجب خطة عمل إسطنبول، وللدول اُجلزرية الصغرية النامية مبوجب إجراءات العمل املعجَّ
للدول اُجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)، وبرنامج عمل فيينا للبلدان النامية غري الساحلية للعقد 2024-2014.

النتائج اُحملرزة  1.4.4

عكف االحتاد على إذكاء الوعي بأمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية املستدامة وقّدم املساعدة املركزة 
إىل أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية يف جمال األنشطة واملبادرات والربامج 
واملشاريع ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فضًال عن حتسني قدراهتا يف هذا الشأن، وتشمل هذه 



97

تقرير عن تنفيذ خطة عمل ديب

الكوارث،  الطوارئ، واالستجابة يف حاالت  السوقية، واالتصاالت يف حاالت  التنظيمية  األنشطة اإلصالحات 
واملساواة بني اجلنسني، والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وإدارة الطيف، والتكيُّف مع تغريُّ املناخ. 

وقد أسفر السعي إىل إذكاء الوعي عن ختفيف اآلثار السلبية وعن تعزيز القدرات البشرية.

ومن حيث الدعم من أجل اإلغاثة يف حاالت الكوارث، وّفر االحتاد املساعدة املباشرة يف إطار االستجابة العاجلة 
يف حاالت الكوارث، وحّسن االتصاالت يف 15 بلدًا، مبا فيها البلدان النامية وأقل البلدان منوًا والدول اجلزرية 
الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية، بإعادة إنشاء شبكات االتصاالت فيها، وتقدمي املساعدة املباشرة يف 
شكل عمليات تقييم األضرار اليت حلقت باملعدات والبنية التحتية، وإعادة بناء وتأهيل البنية التحتية لالتصاالت. 
ومت يف إطار هذه األنشطة تدريب ما يزيد عن 150 مشاركًا، من خالل 10 ورش عمل لبناء القدرات، على استخدام 
معدات االتصاالت الساتلية. ويعمل االحتاد أيضًا على تعزيز قدرة أقل البلدان منوًا على مواجهة الكوارث من خالل 

إنشاء أنظمة اإلنذار املبكر وتطويرها. 

املعلومات واالتصاالت يف جمموعة  تكنولوجيا  إىل  إحاالت مرجعية  بتضمني  االحتاد  وعالوًة على ذلك، ساهم 
األدوات اليت ُوضعت لتعميم تنفيذ برنامج عمل إسطنبول من أجل أقل البلدان منوًا. كما قّدم مسامهات إلنشاء 

مصرف تكنولوجيا من أجل أقل البلدان منوًا يف عام 2017.

وبادر االحتاد إىل مواءمة سياسات االتصاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف منطقة احمليط اهلادئ، مما أسفر 
عن اعتماد عدد من االسرتاتيجيات والسياسات واللوائح الوطنية اليت تناولت، يف مجلة أمور، تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت واألمن السيرباين وتوفري النفاذ واخلدمات للجميع.

وما زالت اجلهود جارية لتعزيز تنمية البىن التحتية مع أصحاب املصلحة املتعددين والشراكات من خالل توفري 
التمويل االبتدائي لربط اجلزر الريفية/النائية يف احمليط اهلادئ، وتطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وبناء القدرات البشرية يف جمال تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ويف 1 أكتوبر 2014، وّقع االحتاد اتفاقًا إلطالق مشروع توصيلية احمليط اهلادئ مع 11 جزيرة يف احمليط اهلادئ 
ومع الشركاء يف قطاع الصناعة بشأن تطوير قدرات االتصاالت الساتلية وحلول االتصاالت يف حاالت الطوارئ 
من أجل احمليط اهلادئ، وذلك لتوفري النفاذ إىل النطاق العريض بتكلفة معقولة جلميع املواطنني يف جزر احمليط اهلادئ.

يف منطقة إفريقيا
يساعد االحتاد تالميذ املدارس املكفوفني يف زامبيا: ففي عام 
2016، زود اهليئة التنظيمية يف زامبيا مبعدات تشمل طابعات 

"براي" للمكفوفني وحواسيب مكتبية وبرجميات الستخدامها 
يف املؤسسات التعليمية لذوي اإلعاقات البصرية. وميثل هذا 
املشروع جهدًا كبريًا من جانب االحتاد لتوفري الدعم التقين 
ملدارس املكفوفني واملساعدة املركزة إىل زامبيا. ومن شأن 
املزيد يف  املكفوفني على حتقيق  الطالب  تساعد  أن  املنح 

مساعيهم التعليمية ومتكينهم يف العامل الرقمي.

وقد وضعت هيئة املعلومات واالتصاالت يف تنزانيا خطتها 
االسرتاتيجية املؤسسية مبساعدة تقنية من االحتاد يف عامي 2016 و2017.

كما استفادت موزامبيق وزامبيا من املساعدة التقنية يف عام 2016.
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ونفذ جنوب السودان قانون االتصاالت الوطين (2012) من خالل مجلة أمور، منها املساعدة التقنية اليت قدمها 
االحتاد يف عامي 2014 و2015.

ويف عام 2015، استفادت سيشيل، وهي واحدة من الدول اجلزرية الصغرية النامية، من املساعدة املركزة يف شكل 
تدريب على إدارة الرتددات، وأصبحت اآلن قادرة على إدارة التحديات املطروحة حبكم عزلتها اجلزرية.

ويف عام 2016، واصلت سيشيل االستفادة من املساعدة املركزة، حيث أجرى االحتاد دراسات جدوى حملطة مناسبة 
لرصد الرتددات. وقد مّكن تقرير دراسة اجلدوى سيشيل من اختاذ قرارات مستنرية بشأن أنسب أنواع حمطات 

الرصد.

يف منطقة األمريكتني
الوطين  املجلس  يساعد  أن  يف هاييت  العاجلة  الراديوية  االتصاالت  معدات  بتقدمي  املساعدة  مواصلة  شأن  من 
للكوارث يف  االستجابة  مزايا مرونة  للكوارث واحلرص على تضمني  لالتصاالت (CONATEL) على االستجابة 
الشبكة الوطنية لعمليات االتصاالت يف حاالت الطوارئ وبنيتها التحتية، وذلك لتحسني القدرة على التصدي 

للكوارث والتخفيف من عواقبها.

وستكون مبادرة جزر البهاما الذكية، اليت ُأطلقت يف فرباير 2016، خمططًا أوليًا لسائر بلدان منطقة البحر الكارييب 
بغية حتسني الُبىن التحتية واألنظمة واإلدارة يف املناطق احلضرية والعمل على إنقاذ األرواح من خالل حتسني التأهب 
ملواجهة حتديات تغري املناخ، مبا يف ذلك األعطال اليت تعقب وقوع الكوارث. وستساهم املبادرة أيضًا يف حتقيق 
املساواة االجتماعية بتمكني وصول اجلميع إىل اخلدمات العامة والرعاية الصحية واألمن وأنظمة حركة املرور الذكية.

ومت بنجاح، بدعم من االحتاد، إعادة هيكلة اهليئة التنظيمية يف بربادوس بغية تعزيز كفاءة وظائفها التنظيمية وتبسيطها 
يف البيئة احمللية، ومت تدريب 21 شخصًا خالل ورشة عمل ُنظمت من 4 إىل 6 مايو 2016.

وقد أسهم إنشاء املراكز املجتمعية، يف بليز وبربادوس وسانت كيتس ونيفيس وغرينادا، يف سد الفجوة الرقمية 
يف هذه البلدان من خالل إتاحة نفاذ جمتمعاهتا إىل اإلنرتنت.

وأدخل االحتاد برنامج التوعية باألمن السيرباين يف مدارس منطقة البحر الكارييب ملساعدة وزارات التعليم على تعزيز 
االستعمال اآلمن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومكافحة الرتهيب السيرباين، والتوعية العامة باألمن السيرباين 

يف املدارس الثانوية يف منطقة البحر الكارييب، بدءًا يف بليز وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس.

وُعقدت يف بليز، يومي 27 و28 يونيو 2016، ورشة عمل بعنوان "دور التعليم يف األمن السيرباين: بناء مواطنني 
رقميني"، حضرها ما يزيد عن 105 مشاركني.

وقد وضعت وثائق وتشريعات إضافية باالستعانة بالدراية الفنية لدى االحتاد، ومنها:

اإلعداد اجلاري لكتيب االحتاد للمعلمني واآلباء للمساعدة على مواجهة مشكلة الرتهيب السيرباين، إىل جانب   -
وثيقة إقليمية بشأن السياسة العامة؛

وضع سياسات وطنية للنطاق العريض من أجل دومينيكا للمساعدة يف تنفيذ إطار تكنولوجي للنطاق العريض؛  -
وضع منوذج لتعريفة التجوال يف سانت لوسيا واعتمادها يف هيئة اتصاالت شرق الكارييب (ECTEL)، حيث   -
يونيو 2016، وحضرها  فنسنت وغرينادين يف 24  املوضوع يف سانت  أول ورشة عمل يف هذا  ُعقدت 

مشاركون من هيئة اتصاالت شرق الكارييب.
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يف منطقة الدول العربية
مت توقيع مشروع إقليمي لبناء القدرات بشأن تطوير ونشر اإلصدار IPv6 من أجل أقل البلدان العربية منوًا، وقد 
عزز التدريب الحقًا، من 25 إىل 29 ديسمرب 2016 حبضور 14 مشاركًا ميثلون أقل البلدان العربية منوًا وفلسطني، 
املهارات التقنية للمشاركني من كل بلد بغية نشر اإلصدار IPv6. وباإلضافة إىل ذلك، تلقى كل من جزر القمر 
وجيبويت واليمن تقريرًا اسرتاتيجيًا وطنيًا عن تطوير اإلصدار IPv6 ونشره، مما عزز بناء القدرات يف مرحلة االنتقال 

إىل هذا اإلصدار واعتماده.

ويف عام 2016، ساعد االحتاد فلسطني على تقييم سوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيها فضًال عن جتديد 
الرتاخيص احلالية وإصدار تراخيص جديدة. 

وتلقت جزر القمر مساعدة متخصصة، جزئيًا من خالل ورشة عمل خمصصة من أجل جزر القمر ُنظمت باالشرتاك 
مع البنك الدويل يف عام 2016 بشأن كيفية حترير سوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيها وإعداد املبادئ 
التوجيهية الوطنية املتعلقة بتقاسم البنية التحتية. وحضر ورشة العمل 30 شخصًا من جزر القمر واملغرب وموريشيوس 
م الدعم إىل جيبويت  وتونس، إىل جانب أصحاب مصلحة آخرين معنيني بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وُقدِّ
يف عام 2016 يف إعداد املتطلبات القانونية والتنظيمية من أجل إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. واستعرضت املساعدة الالحقة املقدمة من االحتاد إىل جيبويت وطورت الصكوك القانونية واإلطار 

التنظيمي ملرحلة االنتقال يف قطاع االتصاالت.

يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
أفضت املبادرة اإلقليمية بشأن إيالء اهتمام خاص إىل أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية، مبا فيها بلدان 
جزر احمليط اهلادئ، والبلدان النامية غري الساحلية، إىل حتسني القدرات البشرية والسياساتية والتنظيمية يف جماالت 
الرتخيص، وإدارة الطيف، مبا يف ذلك وضع اجلداول الوطنية لتوزيعات الرتدد، واألطر التشريعية، واألمن السيرباين، 
والنطاق العريض، واإلذاعة، وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتنسيق السواتل، وختطيط االنتقال إىل 
اإلنرتنت، ونقاط تبادل اإلنرتنت، والتسعري، والرتخيص، والرتقيم، وتقارب اللوائح وغريها من أشكال املساعدة 

التنظيمية. وعالوًة على ذلك، مت تشجيع وزيادة بناء القدرات يف كثري من املجاالت األخرى، ومنها:

إصدار الرتاخيص املتعلقة بإدارة الطيف وتنظيم اخلدمات؛  -
قياس إشعاع املجال الكهرمغنطيسي؛  -

تطوير التطبيقات املتنقلة؛  -
الوعي يف جمال األمن السيرباين؛  -

تطوير املعرفة الرقمية لدى األطفال؛  -
محاية األطفال على اخلط وزيادة الوعي لدى األطفال واملعلمني بشأن السالمة على اخلط.  -

وُشرع يف تنفيذ مشروع التوصيلية للمحيط اهلادئ، وجيري تنفيذ إطار املشروع اإلقليمي للمحيط اهلادئ اخلاص 
بتطوير قدرات االتصاالت الساتلية وحلول االتصاالت يف حاالت الطوارئ من أجل جزر احمليط اهلادئ. ونظم 
 ،(VSAT) االحتاد ورشة العمل التدريبية األوىل بشأن أساسيات وتركيب املطاريف ذات الفتحات الصغرية جدًا

اليت ُعقدت من 15 إىل 18 مايو 2017.
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ورش عمل االحتاد التدريبية على أساسيات وتركيب ال مطاريف ذات الفتحات الصغرية جدًا (VSAT)، 15-18 مايو 2017

وقد اسُتهل يف عام 2017 مشروع بشأن بناء القدرات فيما يتعلق مبكافحة إساءة استغالل أرقام اهلواتف يف البلدان 
اُجلزرية يف احمليط اهلادئ، بدعم من وزارة االتصاالت والفنون (أسرتاليا) واملشروع مستمر حاليًا.

يف منطقة كومنولث الدول املستقلة
قام االحتاد، يف أبريل 2017، بتوفري مرافق التعليم عن ُبعد يف إطار تقدمي املساعدة التقنية إىل معهد اإللكرتونيات 
واالتصاالت يف جامعة قريغيزستان التقنية احلكومية، اليت مسيت باسم اسحاق رزاكوف، وذلك من أجل إدماج 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم يف مجهورية قريغيزستان.

وقد أسهم الناتج 4.4 يف تنفيذ قرارات وتوصيات ومقررات املؤمتر WTDC-14 وغريها من القرارات والتوصيات 
واملقررات ذات الصلة. 

 القرارات والتوصيات واملقررات الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
وغريها من القرارات والتوصيات واملقررات ذات الصلة

القرارات 16 و17 و18 و21 و25 و26 و30 و33 و36 و37 و50 و51 و52 و53 و57 و60املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

مؤمتر املندوبني املفوضني 
(بوسان، 2014)

املقرران 5 و13
القرارات 25 و30 و32 و33 و34 و36 و70 و71 و123 و124 و125 و126 و127 و135 

و159 و160 و161 و172 و193 و202

خطوط عمل القمة العاملية ملجتمع 
املعلومات

أسهم يف الناتج 4.4 خطا العمل جيم4 وجيم7 الواردان يف خطة عمل جنيف والبنود 9 و23 
و26 و49 و59 و87 و95 من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات.

املسامهة يف أهداف التنمية 
الـمستدامة

1 و3 و4 و5 و6 و9 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17

http://www.itu.int/pub/D-TDC-WTDC-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
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اهلدف 5 - تعزيز محاية البيئة، والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، وجهود إدارة 
الكوارث من خالل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الغرض من اهلدف 5 هو مساعدة أعضاء االحتاد من خالل توفري املساعدة يف جمال التكيف مع تغري املناخ والتخفيف 
من آثاره، وإدارة الكوارث. وتنصب اجلهود على حتديد الفرص الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مث 

استخدامها يف معاجلة اآلثار الضارة لتغري املناخ، واالستعداد للكوارث والتصدي هلا.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره  1.5

يندرج تغري املناخ يف ِعداد التحديات اإلمنائية البارزة اليت يواجهها العامل. وهو شاغل بالغ األمهية يف إطار نقاش 
السياسات العامة اجلاري، مبا يف ذلك اتفاق باريس الذي اعتمده املؤمتر املعين بتغري املناخ يف ديسمرب 2015، وإعالن 
وإطار سنداي بشأن احلد من أخطار الكوارث للفرتة 2015-2030، وخطة التنمية املستدامة لعام 2030. ويؤثر تغري 
املناخ تأثريًا شديدًا على التنمية االجتماعية االقتصادية املستدامة ويؤدي إىل تفاقم خماطر الكوارث، ذلك ألنه يتسبب 
يف تزايد األحداث املرتبطة باملناخ والطقس من حيث الوترية والشدة، وهو ما خيلف أثره على موارد املياه واستخدام 
األراضي واألنظمة اإليكولوجية البحرية. ومع أن أشد البلدان ضعفًا، وال سيما أقل البلدان منوًا، تواجه خماطر 
خاصة نظرًا ألن معدالت الوفيات واخلسائر االقتصادية فيها أعلى نسبيًا، فإن تغري املناخ يؤثر على اقتصادات كل 

البلدان األعضاء يف االحتاد. 

وتضطلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدور هام يف احلد من تغري املناخ ويف التخفيف من آثاره والتمكني من 
التكيف معه من خالل توفري أدوات هامة ومبتكرة. ومبقدور هذه التكنولوجيا أن تكبح انبعاثات غازات االحتباس 
احلراري من خالل توفري معدات وأدوات أشد فعالية، وتقدمي خدمات وشبكات مبتكرة. كما أن هذه التكنولوجيا 
تزيد من تبادل املعلومات واملعارف، وتساعد على رصد التغريات املناخية، وتدعم إدارة الكوارث، مبا يف ذلك من 
الوقت ذاته فإن تنامي صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتزايد  خالل توفري أنظمة اإلنذار املبكر. ويف 
استخدامها يؤديان إىل إنتاج قدر أكرب من النفايات اإللكرتونية، وهو ما يتطلب توفري اإلرشاد بشأن سبل التخفيف 

من البصمة البيئية.

النتائج اُحملرزة  1.1.5

ساهم االحتاد يف احلد من تغري املناخ والتكيف معه من خالل تطوير قدرات االتصاالت الساتلية الستخدامها يف 
أنظمة توليد الطاقة النظيفة وتوفري حلول االتصاالت يف حاالت الطوارئ بتنفيذ مكونة التكيف مع تغري املناخ يف 
مشروع االتصاالت الساتلية والقدرات وحلول االتصاالت يف حاالت الطوارئ من أجل الدول اجلزرية الصغرية 
النامية يف احمليط اهلادئ مما ساعد أيضًا على تقليل انبعاثات غازات االحتباس احلراري من خالل إنشاء أنظمة تقوم 

على الطاقة الشمسية خلدمة حنو 20 مركزًا حاسوبيًا.

وقد عزز االحتاد الفهم لدى الدول األعضاء بشأن األساليب اليت تستخدم فيها االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت للتكيف مع تغري املناخ، وشدد على أمهية اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة 
من خالل تنظيم ورش عمل ُأقيمت يف البلدان اخلمسة عشر اليت تلقت معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

والتدريب عليها يف أعقاب الكوارث.
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نظام اإلنذار املبكر بالفيضانات يف أوغندا

وأسهم االحتاد أيضًا يف تطوير نظام لإلنذار املبكر يراعي البيئة من خالل إقامة مراكز حتكم وصفارات إنذار تعمل 
بالطاقة الشمسية يف شرقي أوغندا، وبذلك ساعد البلد على نشر استجابة مستدامة لتزايد خماطر الفيضانات.

وأقام االحتاد، بالتعاون مع جامعة األمم املتحدة والرابطة الدولية للمخلفات الصلبة، الشراكة العاملية إلحصاءات 
املخلفات اإللكرتونية، اليت تتمثل أهدافها الرئيسية يف تزويد البلدان بالقدرات اليت حتتاجها من أجل توليد إحصاءات 
خملفات إلكرتونية موثوقة وقابلة للمقارنة، ومجع البيانات الُقطرية، وإنشاء قاعدة بيانات عاملية للمخلفات اإللكرتونية 

لتتبع التطورات على مر الزمن، وتوفري املعلومات اليت جتمع على هذا النحو لواضعي السياسات ودوائر الصناعة.

يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
عززت منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، من خالل املنتديات وورش العمل والدورات التدريبية، مستوى فهمها يف جمال 
املدن الذكية املستدامة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة وإدارة املخلفات اإللكرتونية. كما أعدت 

مواد تدريبية من شأهنا أن تيسر تطوير األطر السياساتية والتنظيمية وتعزيز املهارات والقدرات.

ومت التصدي للتحدي املتمثل يف متكني الكفاءة يف إدارة الطاقة، من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف 
تقرير أعد لوزارة املعلومات والتكنولوجيا يف باكستان، أسفر عن بناء القدرات لدى أكثر من 50 مشاركًا يف ذلك 

البلد يف عام 2014.

مسائل جلنيت الدراسات  2.1.5

سامهت املسألتان التاليتان للجنة الدراسات 2 يف الناتج 3.4:

املسألة 6/2: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ.

املسألة 8/2: االسرتاتيجيات والسياسات اخلاصة بسالمة التخلص من مواد خملفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت أو إعادة استخدامها.
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وقد أسهم الناتج 1.5 يف تنفيذ قرارات وتوصيات ومقررات املؤمتر WTDC-14 وغريها من القرارات والتوصيات 
واملقررات ذات الصلة.

 القرارات والتوصيات واملقررات الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
وغريها من القرارات والتوصيات واملقررات ذات الصلة

القرارات 17 و21 و30 و32 و37 و50 و52 و53 و66املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

مؤمتر املندوبني املفوضني 
(بوسان، 2014)

املقرران 5 و13
القرارات 25 و71 و172 و182

خطوط عمل القمة العاملية ملجتمع 
املعلومات

يرتبط خط العمل جيم7 (البيئة اإللكرتونية) من خطة عمل جنيف للقمة العاملية ملجتمع 
املعلومات ارتباطًا وثيقًا بالناتج 1.5. ويواصل االحتاد، بالتعاون الوثيق مع املنظمة العاملية 

لألرصاد اجلوية (WMO)، إذكاء الوعي يف صفوف املشاركني عرب خمتلف األحداث واحملادثات 
اليت ُتنظم أثناء منتديات القمة العاملية ملجتمع املعلومات وخالل املرحلة التحضريية هلا. وقد مكن 
ذلك خمتلف أصحاب املصلحة من شىت البلدان واملنظمات من التواصل وتبادل اخلربات. وشجع 
االحتاد خمتلف أصحاب املصلحة على تقدمي مشاريعهم عرب منصة القمة العاملية ملجتمع املعلومات 

والتبادل مع املشاركني اآلخرين. وفاز العديد من املشاريع اليت سامهت يف الناتج 1.5 جبوائز 
القمة العاملية ملجتمع املعلومات.

املسامهة يف أهداف التنمية 
الـمستدامة

11 و19 و13 و14 و15

االتصاالت يف حاالت الطوارئ  2.5

تشهد البلدان يف مجيع أحناء العامل عددًا متزايدًا من الكوارث الطبيعية والكوارث املرتبطة بأنشطة اإلنسان. وختلِّف 
الكوارث أثرًا مدمرًا على األرواح وأثرًا سلبيًا بالغًا على التنمية املستدامة من خالل عرقلة االقتصاد وتدمري البنية 
التحتية األساسية واخلدمات احلرجة. وتعاين أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري 
الساحلية والبلدان الساحلية املنخفضة، من الضعف بشكل خاص إزاء الكوارث، ألن العديد منها غري مستعد هلذه 

الكوارث على النحو الوايف ويفتقر إىل القدرة الالزمة للتصدي هلا.

وهناك إدراك واسع لألمهية القصوى الستخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتصدي هلذه الظواهر 
املدمرة. ونظرًا للدور الذي تؤديه االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خمتلف مراحل التنبؤ بالكوارث 
واستشعارها والتخفيف من آثارها واإلغاثة من عواقبها، فإن من املهم وضع خطط واسرتاتيجيات لالتصاالت من 
أجل التأهب للكوارث تأخذ يف احلسبان، يف مجلة أمور، احلاجة إىل أنظمة وُبىن حتتية مرنة واحتياطية كجزء من 

تقليل خماطر الكوارث واإلنذار املبكر بوقوعها.

ونظرًا ألن الكوارث غالبًا ما تتجاوز حدود البلد الذي تقع 
فيه، فقد تتطلب إدارهتا أن يبذل أكثر من بلد واحد اجلهود 
ال ملنع وقوع خسائر يف األرواح فحسب وإمنا للتخفيف 
أيضًا من احتمال حدوث أزمة إقليمية. ومبقدور التنسيق 
والتعاون املسبق بني اخلرباء يف إدارة الكوارث، مبا يف ذلك 
احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية واملنظمات 
أن حيد من  اإلنسانية)،  املنظمات  فيها  (مبا  احلكومية  غري 
املخاطر املرتبطة بالكوارث وحاالت الطوارئ وأن يزيد من 

احتماالت إنقاذ األرواح.

http://www.itu.int/pub/D-TDC-WTDC-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx


104

 تقرير عن تنفيذ خطة عمل ديب

ويعمل االحتاد على إذكاء الوعي لدى الدول األعضاء بشأن طائفة شىت من حلول االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت املناسبة واملتاحة عامة للتصدي للكوارث والتخفيف من آثارها، ال سيما احللول اليت توفرها خدمات 
راديو اهلواة وخدمات/مرافق الشبكات الساتلية ولألرض، إىل جانب أمهية مراعاة احتياجات ذوي اإلعاقة وذوي 

االحتياجات احملددة.

النتائج اُحملرزة  1.2.5

قام االحتاد بتيسري االستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث وتعزيز القدرات وحتسني االتصاالت لإلغاثة يف حاالت 
الكوارث، وساعد 17 دولة عضوًا تعرضت للكوارث على إعادة تشغيل شبكات االتصاالت لديها، وذلك بتوفري 
املساعدة املباشرة من خالل تقدمي املعدات وتقدير األضرار اليت حلقت بالبنية التحتية، واملساعدة يف إعادة بناء وتأهيل 
البنية التحتية لالتصاالت. ويف إطار هذه العمليات حضر أكثر من 350 مشاركًا 17 ورشة عمل لبناء القدرات 

على استعمال معدات االتصاالت الساتلية.

وأفضى املنتدى العاملي الثاين لالحتاد بشأن االتصاالت يف حاالت الطوارئ (GET-2016): إنقاذ األرواح، الذي 
ُعقد يف الكويت من 26 إىل 28 يناير 2016، إىل إذكاء الوعي وزيادة قدرات البلدان على االستفادة من تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت من أجل التواصل يف حاالت الطوارئ وتعزيز احلوار بني اخلرباء يف إدارة الكوارث، مبا 
اإلنسانية.  املنظمات  الدولية واملنظمات غري احلكومية وكذلك  يف ذلك احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات 
املتحدة  الصناعة ووكاالت األمم  الدول األعضاء يف االحتاد ودوائر  500 مشارك من  املنتدى أكثر من  وحضر 
واملنظمات غري احلكومية واهليئات األكادميية واملنظمات اإلنسانية. وسلط احلدث الضوء على الدور اهلام لالتصاالت/

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف تنفيذ إطار سنداي، وقدم توصيات حمددة بشأن كيفية استخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف مساندة البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة املتفق عليها.

ونظمت ورشة عمل بشأن االتصاالت يف حاالت الطوارئ واإلغاثة يف حاالت الكوارث خالل اجتماعات أفرقة 
املقررين التابعة للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت، كجزء من املسألة 5/2 بشأن استخدام االتصاالت/

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التأهب للكوارث والتخفيف من آثارها واالستجابة هلا. وأتاح هذا 
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احلدث الفرصة إلجراء مناقشات تفصيلية بشأن التقنيات والتطبيقات اجلديدة للتخفيف من آثار الكوارث والتصدي 
هلا، فضًال عن حتديد الدروس املستخلصة من جتارب جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة.

يف منطقة إفريقيا 
استجاب االحتاد للفيضانات اليت حلت يف كينيا ومالوي وموزامبيق وزميبابوي بتعزيز قدرة تلك البلدان من خالل 
نشر معدات اتصاالت الطوارئ وبناء القدرات فيها على استخدام املعدات واخلدمات فيما يتعلق بالتعايف من آثار 
الكوارث. وأفضت استجابة االحتاد أيضًا إىل وضع خطط واسرتاتيجيات وطنية للتأهب للكوارث. وجرى كذلك 
وضع أنظمة إلدارة الكوارث واإلنذار املبكر بوقوعها يف زامبيا وأوغندا. وعالوًة على ذلك، مت تنفيذ مشاريع ألنظمة 
اإلنذار املبكر بوقوع الكوارث الطبيعية إلطالق اإلنذارات بالفيضانات الوشيكة وإنذارات السالمة العامة ونشر 

املعلومات يف املناطق املعنية.

وقام االحتاد بإذكاء الوعي وتعزيز التعاون والربهان على قيمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك البيانات 
م االحتاد اجتماعًا وزاريًا رفيع املستوى  الكربى، بالنسبة للتنمية يف حاالت الطوارئ الصحية. ويف عام 2015 نظَّ
يف سرياليون حضره مخسة عشر وزيرًا من قطاعي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والصحة، وأسفر عن إعالن 

يدعو إىل مواصلة اجلهود من أجل استعمال البيانات الكربى ملكافحة وباء إيبوال وغريه من األوبئة.

وأطلق االحتاد أيضًا مشاريع بيانات ضخمة يف سرياليون وغينيا وليبرييا لبيان كيف ميكن للحكومات استخدام 
البيانات الكربى املستقاة من مشغلي اخلدمات املتنقلة يف املساعدة على احتواء األمراض املعدية اليت ينشرها اإلنسان.

يف منطقة األمريكتني
أفضت املبادرة اإلقليمية بشأن االتصاالت يف حاالت الطوارئ إىل مساندة الدول األعضاء يف األمريكتني يف جمال 
التصدي حلاالت الطوارئ يف الوقت املناسب، مما أسفر عن وضع خطط وطنية لالتصاالت يف حاالت الطوارئ يف 
سبعة بلدان يف املنطقة، وهي كوستاريكا واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا 

وبنما، واملساعدة يف حتسني مركز عمليات الطوارئ يف غيانا.

ونظم االحتاد أنشطة يف جمال التطوير وبناء القدرات لدى األفرقة الوطنية لالستجابة للحوادث احلاسوبية بغية تعزيز 
املستدامة واملخلفات  الذكية  املناخ واملدن  الطوارئ وتغري  اإلقليمية يف جماالت االتصاالت يف حاالت  القدرات 

اإللكرتونية.

وُقدمت املساعدة يف جمال االتصاالت يف حاالت الطوارئ إىل إكوادور يف أعقاب الزلزال القوي الذي هز البلد يف 
أبريل 2016. وُقدمت املساعدة أيضًا إىل هاييت استجابة للدمار اهلائل الذي جنم عن إعصار ماثيو من الفئة 5 الذي 
أصاب البلد يف أكتوبر 2016. ومشلت املساعدة توفري اهلواتف واملطاريف الساتلية، مما أتاح االتصاالت الصوتية 

وبث البيانات.

وشارك االحتاد، مع وزارة االتصاالت وجمتمع املعلومات يف 
إكوادور واملعهد الوطين لبحوث االتصاالت والتدريب يف 
اجلامعة الوطنية للهندسة يف بريو، يف تنظيم ورشة عمل بشأن 
تكنولوجيات التخفيف من آثار الزالزل وموجات تسونامي، 
ُعقدت يف إكوادور يومي 12 و13 سبتمرب 2016. وكان 
الغرض الرئيسي من الورشة هو التوعية بأمهية إقامة أنظمة 
إذاعية لإلنذار املبكر لتحذير السكان من موجات تسونامي 
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و/أو أنواع أخرى من األخطار الطبيعية. ودار الكثري من النقاش حول كيفية دمج األنظمة يف االنتقال اجلاري من 
البث التماثلي إىل البث الرقمي، وعرضت مناذج أولية خمتلفة خالل هذا احلدث. وحضر ورشة العمل أكثر من 
100 مشارك من خمتلف الوكاالت الوطنية اإلنسانية، مثل فرق اإلطفاء والصليب األمحر وهيئات الدفاع املدين، 

فضًال عن األمانة الوطنية لإلكوادور للحد من خماطر الكوارث وخدمة األمن القومي املتكاملة (ECU 911) يف 
إكوادور ومركز التحذير من موجة تسونامي يف احمليط اهلادئ وسفارة اليابان واملؤسسات األكادميية.

يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
وفرت املبادرة اإلقليمية بشأن االتصاالت يف حاالت الطوارئ الدعم للدول األعضاء يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ 
يف جمال بناء القدرات من خالل توفري التدريب على االتصاالت يف حاالت الطوارئ، وتعزيز الوعي من خالل 
احللقات الدراسية وورش العمل واالجتماعات واملنتديات بشأن التكيف مع تغري املناخ، وإدارة خماطر الكوارث 

والتخفيف من آثارها، واالتصاالت يف حاالت الطوارئ.

وُقدمت املساعدة فيما يتعلق باتصاالت الطوارئ إىل الفلبني إثر إعصار رويب يف عام 2014، وإىل فانواتو بعد إعصار 
بام املداري يف عام 2015، وإىل واليات ميكرونيزيا املوحدة عقب إعصار مايساك يف عام 2015، وإىل مجهورية 
نيبال يف أعقاب الزلزال يف عام 2015، وإىل ميامنار إثر الفيضانات العارمة يف عام 2015، وإىل فيجي يف أعقاب 

إعصار وينستون املداري يف عام 2016.

ويف سياق تعزيز التأهب للكوارث، مبا يف ذلك ترتيبات اإلنذار املبكر والتصدي للكوارث وأنشطة اإلغاثة وإصالح 
شبكات االتصاالت، قدم االحتاد ما يلي:

لالتصاالت  التنظيمي  اإلطار  إعداد  باكستان يف  االتصاالت يف  تنظيم  هيئة  إىل  املباشرة  الُقطرية  املساعدة   -
يف حاالت الطوارئ يف عام 2016؛

املساعدة التقنية لوضع خطة الستعادة الشبكة املتنقلة يف أعقاب الكوارث (مجهورية نيبال، 2015) وخطة   -
لالتصاالت يف حاالت الطوارئ (تيمور-لسيت، 2015)؛

املساعدة يف استعادة البنية التحتية األساسية لالتصاالت يف فرتات ما بعد الكوارث يف جزيرة سيبو يف الفلبني،   -
 .(MDRU) مما أدى إىل إقامة وحدة ملوارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قابلة للنقل والنشر

االحتاد يقدم املساعدة إىل سري النكا يف جمال االتصاالت يف حاالت الطوارئ، 2016
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وتشكل إقامة هذه الوحدة جزءًا من دراسة أوسع لالستعادة السريعة للُبىن التحتية وفائدهتا. وبفضل هذا املشروع، 
الذي ُنفذ مبساندة من وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت يف اليابان (MIC)، أصبحت جزيرة سيبو اآلن أفضل 

استعدادًا من حيث االتصاالت بعد الكوارث.

مسائل جلنيت الدراسات  2.2.5

سامهت املسألة التالية للجنة الدراسات 2 يف الناتج 2.5:

املسألة 5/2: استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التأهب للكوارث والتخفيف من 
آثارها والتصدي هلا.

وقد أسهم الناتج 2.5 يف تنفيذ قرارات وتوصيات ومقررات املؤمتر WTDC-14 وغريها من القرارات والتوصيات 
واملقررات ذات الصلة.

 القرارات والتوصيات واملقررات الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
وغريها من القرارات والتوصيات واملقررات ذات الصلة

القرارات 1 و5 و17 و21 و30 و32 و34 و37 و50 و52 و53 و69املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

مؤمتر املندوبني املفوضني 
(بوسان، 2014)

املقرران 5 و13
القرارات 25 و37 و71 و98 و136 و140 و182 و202

خطوط عمل القمة العاملية ملجتمع 
املعلومات

يرتبط خط العمل جيم7 (البيئة اإللكرتونية) من خطة عمل جنيف للقمة العاملية ملجتمع 
املعلومات ارتباطًا وثيقًا بالناتج 1.5. ويواصل االحتاد، بالتعاون الوثيق مع املنظمة العاملية 

لألرصاد اجلوية، إذكاء الوعي يف صفوف املشاركني عرب خمتلف األحداث واحملادثات اليت ُتنظم 
أثناء منتديات القمة العاملية ملجتمع املعلومات وخالل املرحلة التحضريية هلا. ويتيح ذلك 

ملختلف أصحاب املصلحة من شىت البلدان واملنظمات التواصل وتبادل اخلربات. ويشجع االحتاد 
خمتلف أصحاب املصلحة على تقدمي مشاريعهم عرب منصة القمة العاملية ملجتمع املعلومات 

والتبادل مع املشاركني اآلخرين. وفاز العديد من املشاريع اليت سامهت يف الناتج 1.5 جبوائز 
القمة العاملية ملجتمع املعلومات.

املسامهة يف أهداف التنمية 
الـمستدامة

9 و11 و13 و14 و15 

http://www.itu.int/pub/D-TDC-WTDC-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
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التذييل 1 - تفاصيل تنفيذ املبادرات اإلقليمية

منطقة إفريقيا
املبادرة اإلقليمية األوىل ملنطقة إفريقيا: تعزيز بناء القدرات البشرية واملؤسسية

نـُفِّذت املبادرة اإلقليمية بشأن تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية على حنو واسع يف إطار شبكة مراكز التميز   -
لدى االحتاد وأكادميية االحتاد.

ُعقد بنجاح االجتماع األول للجنة توجيه شبكة مراكز التميز لدى االحتاد يف كيب تاون (جنوب إفريقيا)   -
يف فرباير 2015. ومت بني مؤسسات التدريب الست اليت اختريت لتكون مراكز التميز املعتمدة لدى االحتاد 
للفرتة 2015-2018 (وهي مركز التعلم، تيليكوم جنوب إفريقيا؛ وجامعة رواندا، معهد العلوم والتكنولوجيا، 
رواندا؛ ومعهد اجلسر الرقمي، نيجرييا؛ واملعهد العايل املتعدد اجلنسيات لالتصاالت، السنغال؛ واملعهد العايل 
اإلفريقي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كوت ديفوار؛ واملعهد العايل لالتصاالت (AFRALTI)، كينيا) 
التنسيق واالتفاق على اسرتاتيجية تدريبية شاملة وخطط إفرادية وفرص مشرتكة وسبل للتغلب على التحديات 

احملتملة.
ُعقد االجتماع الثاين للجنة توجيه شبكة مراكز التميز لدى االحتاد يف موريشيوس يف ديسمرب 2015، وتوىل   -
تنسيق تنفيذ الدورات املزمعة لعام 2016. وحضر االجتماع مشاركون من املؤسسات التدريبية الست ملراكز 

التميز ومن موريشيوس، إىل جانب خرباء من االحتاد.
ُعقد االجتماع الثالث للجنة توجيه شبكة مراكز التميز لدى االحتاد يف أبوجا (نيجرييا) يف نوفمرب 2016.   -
االحتاد ومشارك من شريك  االحتاد ومشاركون من  التميز لدى  االجتماع مشاركون من مراكز  وحضر 

متعاون، CISCO، ومن دول أعضاء.
مت تدريب مهنيني يف املوضوعات املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باستخدام ُعقد شبكة مراكز   -
التميز وأكادميية االحتاد، مما حّسن من مستوى املعارف واملهارات وزاد من عدد املهنيني الضالعني يف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف املنطقة.
التدريب  وتلقى  القدرات يف عام 2015.  لتعزيز  تدريبية حضورية  21 دورة  التميز  مراكز  عقدت شبكة   -
113 مشاركًا من ستة بلدان إفريقية يف جماالت األمن السيرباين، وتنظيم االتصاالت، والتطور طويل األجل 

من اجليل الرابع. وخالل الفرتة ذاهتا وفَّر االحتاد باالشرتاك مع املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية التدريب 
احلضوري على االتصاالت الساتلية لصاحل 73 مشاركًا من مثانية بلدان إفريقية. وكذلك، مت يف عام 2016 
تنظيم 34 دورة حضورية شارك فيها 142 متدربًا من ستة بلدان، كما مت تنظيم دورات ساتلية حضورية من 
باإلنكليزية  الناطقة  للبلدان  لالتصاالت  اجلنسيات  املتعدد  العايل  واملعهد  لالتصاالت  العايل  واملعهد  خالل 

والفرنسية، على التوايل.
أنشئ صندوق املنح الدراسية اخلاصة مببادرة إفريقيا الذكية بتمويل أويل من االحتاد ومبسامهات أولية من رواندا   -
وجنوب السودان. وقدم الصندوق منحًا إىل سبعة طالب، حبيث ميكنهم مواصلة برامج املاجستري يف تكنولوجيا 
البشرية يف جمال  املعلومات واالتصاالت/اهلندسة يف جامعة كارنيغي ميلون، مما يؤدي إىل تعزيز القدرات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إفريقيا. وقدم املزيد من املنح للدراسة يف املعهد العايل املتعدد اجلنسيات 

لالتصاالت يف داكار (السنغال).
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وإذكاًء للوعي، ُقدمت املساعدة املباشرة إىل 15 بلدًا إفريقيًا لتنظيم احتفاالهتا بيوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا   -
املعلومات واالتصاالت يف األعوام 2014 و2015 و2016. وبالتعاون مع مفوضية االحتاد اإلفريقي ووكاالت 
األمم املتحدة األخرى، مت أيضًا تنظيم االحتفاالت بيوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الثانوية (265 و250 و230 طالبة، على  يف أديس أبابا (أثيوبيا)، حيث شارك مئات من طالبات املدارس 

التوايل).
تكامل األسواق  لتحقيق  والتنظيمية ومواءمتها  السياساتية  األطر  تقوية  إفريقيا:  الثانية ملنطقة  اإلقليمية  املبادرة 

اإلفريقية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مت إعداد املبادئ التوجيهية لوضع خطة وطنية للنطاق العريض وخطة وطنية منوذجية للنطاق العريض فيما خيص   -
بلدان اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي (SADC). وإثر توصيات صادرة عن ورشة عمل إقرار الصالحية 
(ناميبيا، 2015)، اعتمدت بلدان اجلماعة املبادئ التوجيهية واخلطة الوطنية النموذجية املقرتحة للنطاق العريض 
خالل اجتماع لوزراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بلدان اجلماعة ُعقد يف ناميبيا من 23 إىل 26 

يونيو 2015.
ووضعت ناميبيا وسوازيالند أيضًا خططًا وطنية للنطاق العريض باستخدام املبادئ التوجيهية والنموذج الذي   -

اعتمده االحتاد يف أعقاب عملية إقرار الصالحية اليت ُأجريت يف البلدين يف عام 2016.
وبني عامي 2014 و2015 أفضى تقدمي املساعدة املباشرة إىل هيئة االتصاالت الوطنية يف جنوب السودان   -

إلنشاء جملس جديد إىل تعزيز دور وقدرة اهليئة التنظيمية الوطنية.
تعززت قدرات أقل البلدان منوًا (LDC) يف إفريقيا يف جمال تقييس وإحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات   -
واالتصاالت، من خالل ورشيت عمل وطنيتني ُعقدتا يف غابون ومدغشقر، ما أدى إىل تعميق فهم مؤشرات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومجع البيانات لدى 25 مشاركًا يف كل ورشة عمل.
ُعقدت ورش عمل يف اجلماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا بشأن مواءمة السياسات الوطنية واألطر التنظيمية   -
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وأسفر ذلك عن صوغ جمموعة من القوانني النموذجية تنتظر التحويل 

إىل تشريعات وطنية للبلدان اليت تطلب ذلك.
املعلومات  لتكنولوجيا  جديدة  قوانني  ملشاريع  األساس  رواندا  إىل  االحتاد  قدمها  اليت  املساعدة  أرست   -
واالتصاالت، وتشريع ثانوي، وإنشاء وكاالت تنظيمية متخصصة جديدة (للرتددات وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت). كما مت تقدمي مساعدة مماثلة إىل كل من الكامريون وغينيا االستوائية وتوغو.
املبادرة اإلقليمية الثالثة ملنطقة إفريقيا: تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض

جيري تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنطاق العريض الالسلكي يف إطار الشراكة بني االحتاد ومؤسسة كريغ   -
وسوزان مكاو ملشروع الشبكة الالسلكية للنطاق العريض من أجل إفريقيا يف ستة بلدان (وهي: بوركينا 
فاصو وبوروندي وليسوتو ومايل ورواندا وسوازيالند) وذلك لتطوير البنية التحتية للنطاق العريض الالسلكي 
والتطبيقات فيها وتعزيز قدراهتا. وما تزال املشاريع جارية يف ليسوتو ومايل ورواندا وسوازيالند، بينما جنحت 

املشاريع يف بوركينا فاصو وبوروندي يف توفري النفاذ عريض النطاق للمستشفيات واملدارس. 
جرى يف إطار املشروع املشرتك، بني االحتاد ووزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتخطيط   -
واكتملت  النطاق،  الالسلكي عريض  للنفاذ  رئيسية  املستقبلي يف مجهورية كوريا، وضع مشروع خطط 

األعمال التمهيدية العتماد واستخدام النطاق العريض يف مجهورية الكونغو ومالوي.
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أرست مذكرة تفاهم وقعت بني الصني واالحتاد وبلدان مجاعة شرق إفريقيا (EAC)، بشأن شراكة وتعاون   -
لتنفيذ  قويًا  إفريقيا، أساسًا  املعلومات واالتصاالت يف شرق  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  بتطوير  التعجيل  يف 

مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املستقبل.
مت يف عام 2017 تكليف إجراء دراسة جدوى بشأن تنفيذ الشراكة والتعاون لتعجيل تطوير البنية التحتية   -
البنية  إفريقيا نظرت يف ثالث مكونات: (1  تعزيز  املعلومات واالتصاالت يف مشروع شرق  لتكنولوجيا 
التحتية للنطاق العريض والتوصيلية يف منطقة شرق إفريقيا، (2  منصة املعامالت اإللكرتونية اإلقليمية للحكومة 
اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية، (3  مركز التميز يف البحوث واالبتكار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

من شأن تواصل اجلهود يف إعداد خارطة االحتاد التفاعلية لإلرسال لألرض يف إفريقيا أن تفضي إىل تعزيز   -
إمكانات األعمال وحتسني ختطيط البنية التحتية (تقاسم البنية التحتية املنفعلة لالتصاالت وإمدادات الطاقة) 

يف املنطقة.
املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  وتقاسم  للنفاذ  التوجيهية  واملبادئ  اجلديد  اإلطار  وتوزيع  وضع  مت   -
واالتصاالت (اليت اعتمدها أعضاء اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي يف مارس 2016) مما يساند البلدان يف 

تنفيذ سياساهتا املتعلقة بتقاسم البنية التحتية.
قام االحتاد بإعداد وتقاسم دراسة حالة بشأن إطار جتوال منطقة شبكة واحدة لصاحل بلدان املمر الشمايل   -

لشرق إفريقيا، وقد مت اعتمادها كمرجع مقارنة للتجوال يف إفريقيا.
ُقدمت املساعدة إىل بوروندي يف وضع سياسة واسرتاتيجية وإطار تنظيمي فيما يتعلق بالنطاق العريض مما   -

يؤدي إىل حتسني البيئة التنظيمية للمساعدة يف تلبية الطلب املتزايد على توصيلية النطاق العريض.
ُأجريت من أجل ليسوتو دراسة للنفاذ الشامل إىل النطاق العريض من شأهنا أن توفر التوجيه االسرتاتيجي   -
يف تنفيذ اسرتاتيجية النطاق العريض الشامل والتنمية الكلية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هذا 

البلد.
وعالوًة على ذلك، ُقدمت املساعدة يف املجاالت التالية:  -

تطوير خرائط اإلرسال التفاعلية لألرض لدى االحتاد للمنطقة الفرعية للجماعة االقتصادية لدول غرب   o
إفريقيا (ECOWAS)؛

منظمة االتصاالت الساتلية اإلفريقية اإلقليمية (RASCOM)، يف مراجعتها التقنية؛  o
وأنشطة  اجلدوى ملستودع مشاريع  (ECOWAS)، يف دراسة  إفريقيا  لدول غرب  االقتصادية  اجلماعة   o

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف غرب إفريقيا (SIGTEL)؛
دراسة جدوى ُأجريت لبلدان منظمة شرق أفريقيا (EACO) إلنشاء نقطة تبادل إنرتنت (IXP) دون   o

إقليمية؛
إعداد اختبار اإلصدار 6 من بروتوكول اإلنرتنت (IPv6) يف كوت ديفوار وأوغندا، الستخدامه كأساس   o
اختبار دون إقليمي لالنتقال من اإلصدار IPv4 إىل اإلصدار IPv6 يف غرب وشرق إفريقيا، على التوايل؛

تنفيذ املرحلة األوىل من الشبكة الالسلكية عريضة النطاق، املشرتكة لالحتاد ومؤسسة مكاو، يف بوركينا   o
فاصو، واستعراض نطاق وختطيط املشروع نفسه من أجل مايل؛

إعداد اختبار اإلصدار IPv6 يف زميبابوي (قيد التنفيذ)، الستخدامه كاختبار دون إقليمي لالنتقال من   o
اإلصدار IPv4 إىل اإلصدار IPv6 يف اجلنوب اإلفريقي؛
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 IPv4 يف الكامريون، الستخدامه كاختبار دون إقليمي لالنتقال من اإلصدار IPv6 إعداد اختبار اإلصدار  o
إىل اإلصدار IPv6 يف وسط إفريقيا.

املبادرة اإلقليمية الرابعة ملنطقة إفريقيا: إدارة الطيف واالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية

تقدمي املساعدة يف عام 2014 إىل سوازيالند يف وضع خارطة طريق تتضمن احلسابات املتعلقة بشبكة البث   -
اليت من شأهنا احلد من التداخل.

تقدمي املساعدة يف عام 2015 إىل غينيا االستوائية مما أدى إىل وضع خطة االنتقال الرقمي وتصميم الشبكة.  -
وضع خارطة الطريق واسرتاتيجية االنتقال لبوركينا فاصو، مما أسفر عن طرح مناقصة لتنفيذ االنتقال من   -

اإلذاعة التلفزيونية التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية لألرض يف عام 2015.
تقدمي املساعدة التقنية يف عامي 2015 و2016 إىل 19 بلدًا أطلقت عملياهتا اخلاصة باالنتقال الرقمي.  -

يف عام 2016، ُعقدت ورشة عمل لتنسيق الرتددات عرب احلدود من أجل منطقة اجلماعة اإلمنائية للجنوب   -
اإلفريقي، وحضرها مشاركون من أنغوال وبوتسوانا وليسوتو ومالوي وناميبيا وجنوب إفريقيا، باإلضافة 
إىل أصحاب املصلحة من الشركاء والقطاع اخلاص، مثل شركيت Ericsson وLS telecom. وأدى ذلك إىل 
تعزيز تنسيق الرتددات عرب احلدود بني البلدان املذكورة، وإنشاء فريق مهام، وجتدد االهتمام يف تنفيذ اتفاق 

.(HCM4A) طريقة احلساب املنسقة إلفريقيا
املبادرة اإلقليمية اخلامسة ملنطقة إفريقيا: بناء الثقة واألمن يف استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ُوضعت منهجية وخطة عمل لتنفيذ املبادئ التوجيهية حلماية األطفال على اخلط يف إفريقيا وجرى تقامسها   -
مع كل البلدان يف املنطقة. وبغية إذكاء الوعي باملسائل املتعلقة حبماية األطفال على اخلط ُعقد بنجاح مؤمتر 
إقليمي يومي 15 و16 ديسمرب 2014 شارك فيه أكثر من 200 مشارك من 21 بلدًا إفريقيًا. كما ُوضع إطار 

عمل إمنائي ُقطري فيما خيص محاية األطفال على اخلط.
تعزيزًا للمعلومات واملعارف، مت تنظيم ورش عمل ألصحاب املصلحة الوطنيني بشأن مسائل محاية األطفال   -
على اخلط يف عام 2015 يف غابون وتشاد. واسُتكملت مشروعات للسياسات واألطر االسرتاتيجية الوطنية 
لثالثة بلدان (تشاد وغابون ورواندا). وجرى حتديد مشروعات وطنية بشأن توفري بيئة متكينية للتنمية الفعالة 
حلماية األطفال على اخلط. ومن شأن حتسني اخلربة التقنية ملكتب االحتاد اإلقليمي إلفريقيا أن يفضي إىل 

حتسني تنفيذ مبادرة محاية األطفال على اخلط يف املنطقة.
ُنفذ مشروع بشأن فريق االستجابة للحوادث احلاسوبية (CIRT) يف تنزانيا يف عام 2014، وُأجري تقييم إلنشاء   -
مثل هذا الفريق يف أنغوال يف عام 2015. واستهلت املرحلة الثانية ملشروع فريق االستجابة للحوادث احلاسوبية 

يف كينيا لتيسري املزيد من احلماية املتقدمة إزاء اهلجمات السيربانية.
يف عام 2014، ُأجري يف زامبيا مترين سيرباين ملنطقة إفريقيا، حضره أكثر من 100 مشارك من 16 بلدًا.   -
وتكرر هذا التمرين يف عام 2015، وحضره 150 مشاركًا من 18 بلدًا. وُأجري مترين سيرباين يف موريشيوس، 
حضره 150 مشاركًا من 15 بلدًا. ومكنت هذه التمارين السيربانية البلدان يف منطقة إفريقيا من تبادل خرباهتا 

وتقييم استعدادها يف جمال األمن السيرباين، مما أدى إىل تعزيز القدرات الوطنية يف هذا املجال.
يف عام 2015، ُعقدت ورشة العمل اإلقليمية السنوية لبناء القدرات يف إفريقيا يف أبيدجان، كوت ديفوار،   -
وكان موضوعها: االنتقال الرقمي وبناء القدرات البشرية. ومتكنت ورشة العمل هذه من إذكاء الوعي وبناء 

القدرات لدى 161 مشاركًا من 21 بلدًا ومثاين منظمات.
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ُنظمت ورشة عمل مشرتكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت واالحتاد اإلفريقي لالتصاالت بشأن اسرتاتيجية   -
األمن السيرباين يف منطقة إفريقيا، وكذلك الندوة اإلقليمية العربية اإلفريقية بشأن األمن السيرباين (السودان، 
2016)، أفضت إىل تعميق الفهم لدى أكثر من 110 مشاركني من 18 بلدًا، وأصحاب املصلحة من القطاع 

اخلاص واملنظمات الدولية. وأرست نواتج الندوة األسس الالزمة لتنسيق اُألطر القانونية لألمن السيرباين يف 
إفريقيا.

يف عام 2015، ُقدمت املساعدة إىل سرياليون يف وضع اللمسات األخرية على السياسة الوطنية وخارطة الطريق   -
بشأن األمن السيرباين ويف ضمان استعدادها إلنشاء فريق وطين لالستجابة للحوادث احلاسوبية.

يف عام 2017، ُنظمت ورشة عمل لتقييم استعداد الفريق لوطين لالستجابة للحوادث احلاسوبية يف كل من   -
مايل وناميبيا، يف مارس وأبريل، على التوايل.

منطقة األمريكتني
املبادرة اإلقليمية األوىل ملنطقة األمريكتني: االتصاالت يف حاالت الطوارئ

الطوارئ لصاحل كل من  2014 مشروع خطة وطنية لالتصاالت يف حاالت  وضع خرباء االحتاد يف عام   -
كوستاريكا والسلفادور واجلمهورية الدومينيكية وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا وبنما. ويف عامي 2015 
و2016 وضع االحتاد، بالتعاون مع هذه البلدان، مشروع وثيقة بعنوان "حلول تقنية لالتصاالت يف حاالت 
الطوارئ"، ويف عام 2015 قدم الدعم لعقد ورشة عمل وطنية، بشأن اخلطة الوطنية لالتصاالت يف حاالت 

الطوارئ يف اجلمهورية الدومينيكية، حضرها حنو 100 مشارك.
قدم االحتاد الدعم إىل دومينيكا يف إنشاء مركز عمليات الطوارئ، وذلك بتقدمي معدات الطوارئ لدعم   -

استجابة احلكومة يف أعقاب الدمار الذي سببته العاصفة املدارية إريكا يف عام 2015.
قدم االحتاد الدعم أيضًا إىل غيانا بتوفري معدات االتصاالت الراديوية يف حاالت الطوارئ يف إطار الشبكة   -
الوطنية لعمليات الطوارئ يف البلد، مما عزز قدرته على االستجابة للكوارث، وكفل إدراج خصائص مرونة 

االستجابة للكوارث يف الشبكة الوطنية املذكورة وبنيتها التحتية.
ُقدمت املساعدة إىل هاييت يف عام 2016 يف جمال االتصاالت الراديوية يف حاالت الطوارئ لتوفري الدعم إىل   -

املجلس الوطين لالتصاالت يف تصديه للكوارث.
غواياكيل  يف  املناخ  وتغري  الطوارئ  حاالت  يف  االتصاالت  بشأن  الثانية  اإلقليمية  العمل  ورشة  ُنظمت   -

(إكوادور).
ساند االحتاد أنشطة التدريب املشرتك بشأن االتصاالت يف حاالت الطوارئ ألوائل املستجيبني، اليت نظمها   -
كل من مركز التنسيق للوقاية من الكوارث الطبيعية يف أمريكا الوسطى (CEPREDENAC)، واللجنة التقنية 
اإلقليمية لالتصاالت (COMTELCA)، من أجل كوستاريكا والسلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا، 
مبشاركة مخس وكاالت لالستجابة األوىل حلاالت الطوارئ (مركز عمليات الطوارئ يف كوستاريكا؛ والدفاع 
املدين يف السلفادور، والتنسيق الوطين للحد من الكوارث يف غواتيماال؛ وجلنة الطوارئ الدائمة يف هندوراس، 
مثل  إىل ذلك  وباإلضافة  نيكاراغوا.  هلا يف  منها واالستجابة  الكوارث واحلد  للوقاية من  الوطين  والنظام 
كوستاريكا معهد كوستاريكا للكهرباء، وهيئة االتصاالت، ووزارة العلوم والتكنولوجيا واالتصاالت. وتلقى 

املشاركون التدريب يف جمال االتصاالت يف حاالت الطوارئ.
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املبادرة اإلقليمية الثانية ملنطقة األمريكتني: إدارة الطيف واالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية

رغبًة يف إذكاء الوعي وتعزيز القدرات يف جماالت ختطيط الرتددات وختصيصها، وإدارة الطيف، واملراقبة   -
الراديوية، واالنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية، قدم االحتاد ومصرف التنمية يف أمريكا الالتينية 
الدعم لثمانية بلدان، وهي: بوليفيا وكولومبيا وكوستاريكا واجلمهورية الدومينيكية وجامايكا وبنما وباراغواي 

وفنزويال.
مت إعداد خرائط طريق لالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية وتقدميها إىل كل من هندوراس ونيكاراغوا يف عام 2015   -

وإىل غواتيماال والسلفادور يف عام 2016.
مت يف عام 2016 تنفيذ املشروع املشرتك بني االحتاد ومجهورية كوريا بشأن وضع خطط رئيسية إلدارة الطيف   -
االحتاد دراسة  فنسنت وغرينادين). وأجرى  (غرينادا وجامايكا وسانت  الكارييب  البحر  منطقة  بلدان  يف 
استقصائية لفهم احلالة الراهنة واالحتياجات املتعلقة بإدارة الطيف، وعقد ورشة عمل لبناء القدرات. وتضمنت 

تقارير التقييم توصيات أساسية بشأن وضع خطط رئيسية إلدارة الطيف للبلدان املستفيدة الثالثة.
قام االحتاد، من عام 2014 إىل عام 2016، بتنظيم دورات تدريبية على اخلط يف جماالت إدارة الطيف واإلذاعة   -
الرقمية لصاحل بلدان أمريكا الالتينية. وعلى وجه اخلصوص، ُعقدت دورات تدريبية على اخلط عرب منصة 
أكادميية االحتاد وُنفذت أنشطة حضورية لبناء القدرات يف بوليفيا مجعت بني النظريات واملعارف العملية 
بشأن االجتاهات اجلديدة واملرافق اليت يوفرها أحدث جيل من أدوات هندسة الرتددات الراديوية يف عمليات 
التحكم والتحقق هبدف تعزيز كفاءة استخدام الطيف الراديوي وتوفري استجابة عملية لتحديات حترير نطاقات 

.(IMT) الطيف اجلديدة لالتصاالت املتنقلة الدولية
الطيف،  تنظيم  تدريبية تركز على اجتاهات  أيضًا، نظمت دورات  الطيف  إدارة  يف عام 2016، ويف جمال   -
وختصيص الطيف، والطيف الراديوي. وفضًال عن ذلك، ُأجريت دورات تدريبية على اخلط يف جمال اإلذاعة 
الرقمية لتعزيز القدرات بشأن أنظمة اإلذاعة الرقمية. وتلقى التدريب حنو 100 من املهنيني من أمريكا الالتينية.

ُنظمت يف نيكاراغوا يف عام 2015 دورة تدريبية متقدمة بشأن وضع مناذج التكلفة والتسعري لبلدان أمريكا   -
الالتينية، مبا يف ذلك وضع مبادئ توجيهية بشأن جوانب السياسة العامة واجلوانب االقتصادية لتخصيص 
طيف الرتدد الراديوي واستخدامه. وشارك يف الدورة حنو 60 مشاركًا من مثانية بلدان (كوستاريكا واجلمهورية 

الدومينيكية والسلفادور وغواتيماال وهندوراس واملكسيك ونيكاراغوا وبنما).
يف عام 2015، نظم االحتاد يف املكسيك املنتدى اإلقليمي بشأن استمثال وكفاءة استخدام الطيف، حبضور   -
120 مشاركًا من 14 بلدًا (بوليفيا والربازيل وكولومبيا وكوستاريكا وإكوادور واملكسيك وغواتيماال وهاييت 

وهندوراس ونيكاراغوا وباراغواي وبريو والواليات املتحدة وأوروغواي). وأبرز املنتدى أفضل املمارسات 
الستخدام الطيف الراديوي وخطط العمل، وتوفري القدرات لألنشطة املقبلة يف جمال إدارة الطيف وعمليات 

املناقصة يف منطقة األمريكتني.
ُأجريت دورات على اخلط بشأن إدارة طيف الرتدد الراديوي وشبكات اجليل اجلديد لصاحل كل من كولومبيا   -

وباراغواي.
الرقمي واملكاسب  التلفزيون  الوسطى بشأن  أمريكا  اإلقليمية لالتصاالت قمة  التقنية  نظم االحتاد واللجنة   -
الرقمية يف السلفادور يف يوليو 2016، اليت ُعرض فيها خمتلف السيناريوهات املتعلقة باالنتقال من اإلذاعة 
التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية، وُوضع إعالن السلفادور الذي حيدد اخلطوات التالية يف عملية االنتقال بالنسبة 

لكل بلد.
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نظم االحتاد يف عام 2016، بالتعاون مع مصرف التنمية يف أمريكا الالتينية ووزارة االتصاالت والنقل يف   -
املكسيك واملنتدى العاملي، سلسلة من األحداث يف إطار أسبوع األمريكتني بشأن اإلذاعة الرقمية واملؤمتر 
اإلقليمي املعين بإدارة الطيف، تناولت سياسات ختطيط الطيف واملكاسب الرقمية، ونتائج املشروع املشرتك 
بني االحتاد ومصرف التنمية يف أمريكا الالتينية بشأن دعم االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية، 
واخلطط الرئيسية إلدارة الطيف والتنسيق عرب احلدود، واملؤمتر السنوي الثالث إلدارة الطيف يف أمريكا الالتينية.

يف عام 2017، أطلق االحتاد عملية لتنسيق الرتددات يف منطقة احلدود يف حوض البحر الكارييب وبلدان أمريكا   -
الوسطى (ما جمموعه 27 بلدًا وإقليمًا). وُعقد االجتماع األول يف نيكاراغوا يف مارس، وُعقد االجتماع 
الثاين يف غواتيماال يف هناية أغسطس 2017. وإبان ذلك، ساهم معظم البلدان يف بيانات ختصيص الطيف 

الالزمة لتكرار عمليات حماكاة تنسيق الرتددات. ومن املتوقع االنتهاء من العملية برمتها يف عام 2018.
مت يف عام 2015 إعداد املبادئ التوجيهية بشأن اجلوانب السياساتية واالقتصادية لتخصيص واستخدام طيف   -
الرتددات الراديوية لكل من األرجنتني وبوليفيا وكوستاريكا واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيماال 

وهندوراس واملكسيك ونيكاراغوا وبنما.
املبادرة اإلقليمية الثالثة ملنطقة األمريكتني: تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض

املعلومات واالتصاالت والتخطيط املستقبلي  العلوم وتكنولوجيا  يف عام 2014، تشارك االحتاد مع وزارة   -
يف مجهورية كوريا لوضع خطط رئيسية إلدارة الطيف لكل من سانت فنسنت وغرينادين وغرينادا وجامايكا.

أهنى االحتاد دراسة عن النطاق العريض ركزت على جوانب التكنولوجيا واألسواق والتنظيم، وحللت حالة   -
تطور النطاق العريض يف منطقة األنديز الفرعية (بوليفيا وكولومبيا وإكوادور وبريو وفنزويال).

البيين للبلدان يف األعوام 2014 و2015 و2016  التشغيل  املطابقة وقابلية  عقدت دورات تدريبية يف جمال   -
و2017.

العاملي للمطابقة  البيين ملنطقة األمريكتني يف إطار الربنامج  التدريب يف جمال املطابقة وقابلية التشغيل  ُنظم   -
وقابلية التشغيل البيين يف األعوام 2014 و2015 و2016، كما يلي: مشاركون من عشرة بلدان يف عام 2014 
وفنزويال)؛  وبريو  وباراغواي  وهاييت  والسلفادور  وإكوادور  وكوبا  وكوستاريكا  والربازيل  (األرجنتني 
مشاركون من ستة بلدان يف عام 2015  (الربازيل وكوستاريكا وجامايكا وباراغواي وسورينام وترينيداد 
والسلفادور وهاييت  (الربازيل وكوستاريكا وكوبا   2016 بلدان يف عام  وتوباغو)؛ مشاركون من عشرة 
وهندوراس واملكسيك ونيكاراغوا وباراغواي وفنزويال). وأفضى التدريب إىل تعزيز املعرفة والوعي بدور 

وأمهية اتفاقات االعرتاف املتبادل (MRA) يف هذه املنطقة.
ُأجريت تقييمات ألنظمة املطابقة وقابلية التشغيل البيين واتفاقات االعرتاف املتبادل حتديدًا من أجل بلدان   -

أمريكا الوسطى (كوستاريكا والسلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا وبنما) وكوبا.
مت تقييم أنظمة املطابقة وقابلية التشغيل البيين واتفاقات االعرتاف املتبادل خصيصًا لبلدان أمريكا اجلنوبية   -
(األرجنتني وبوليفيا والربازيل وشيلي وكولومبيا وإكوادور وباراغواي وبريو وأوروغواي وفنزويال). وقدم 

االحتاد تقارير التقييم إىل البلدان خالل ورشة عمل عقدت يف يوليو 2017.
واتفاقات  البيين  التشغيل  وقابلية  للمطابقة  نظام مشرتك  إنشاء  القدرة على  لتعزيز  إطار ورشة عمل  مت يف   -
االعرتاف املتبادل لبلدان أمريكا الوسطى (كوستاريكا والسلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا وبنما) 
االختبارات  وإنشاء مرفق إلجراء  املتبادل  االعرتاف  اتفاقات  بشأن مشروع  تقدم  ما حتقق من  استعراض 

االفرتاضية.
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أجرى االحتاد يف عام 2015 تقييمًا للمخاطر ودراسة للطلب واجلدوى لتحديد احلاجة إىل مرافق وطنية أو   -
إقليمية لالختبار دعمًا ألنظمة املطابقة وقابلية التشغيل البيين يف منطقة الكارييب وقدم املساعدة إىل بلدان 
املنطقة يف وضع خطة إلنشاء خمتربات يف بلدان الكارييب. وكان من بني النواتج الرئيسية لورشة عمل إقرار 
الصالحية اخلاصة باملطابقة وقابلية التشغيل البيين احلاجة إىل وضع إطار عام ألنظمة تقييم االمتثال إىل جانب 
إطار خمصص للمطابقة وقابلية التشغيل البيين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملنطقة الكارييب. 
ويشارك االحتاد مع احتاد االتصاالت الكارييب واملنظمة اإلقليمية للمعايري واجلودة يف تنفيذ اتفاقات االعرتاف 
املتبادل مع جمموعة خمتارة من الدول األعضاء. وقام ستة من كبار املسؤولني التنفيذيني من منطقة الكارييب 
املطابقة وقابلية  تدريبية بشأن  البحوث والتطوير يف ميدان االتصاالت خالل دورات  بزيارة مرافق مركز 
التشغيل البيين، عقدت من 8 إىل 12 يونيو 2015 يف الربازيل، بغية التعرف مباشرة على املمارسات اجليدة 

يف مرافق االختبار.
جرى بني عامي 2014 و2016 إعداد سلسلة من دراسات احلالة بشأن توسيع انتشار تكنولوجيا املعلومات   -
واالتصاالت والنظام اإليكولوجي الرقمي لبضعة بلدان خمتارة يف أمريكا الالتينية. وكان اهلدف هو حتليل 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من منظور البنية التنظيمية واملؤسسية، وكذلك النظر يف حالة 
وضع وتنفيذ سياسات االتصاالت وخطط النطاق العريض. وُنفذت دراسات حالة يف بوليفيا واجلمهورية 
الدومينيكية ونيكاراغوا وبنما وباراغواي أسفرت عن توصيات اسرتاتيجية من أجل النهوض بفعالية استخدام 

وتطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
يتواصل جتميع البيانات من أجل مشروع االحتاد خلرائط اإلرسال التفاعلية لألرض يف منطقة األمريكتني، وقد   -
استكمل من أجل 47 من أصحاب املصلحة من منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب. ومن شأن هذا 

املشروع أن يساعد األعضاء يف جمال ختطيط املوارد والشبكات.
ُعقدت منتديات ترمي إىل توفري القدرات وأفضل املمارسات بشأن التوصيلية يف منطقة األمريكتني، تناولت   -
مواضيع التوصيلية واألمن السيرباين، واإلصدار IPv6، على النحو التايل: يف عام 2014 يف باراغواي واجلمهورية 
الدومينيكية، حبضور أكثر من 90 مشاركًا من 11 بلدًا؛ ويف عام 2015 يف بنما مبشاركة أكثر من 80 

مشاركًا من 17 بلدًا؛ ويف عام 2016 يف هندوراس مبشاركة 112 مشاركًا من عشرة بلدان.
ويف عامي 2014 و2015 ساعد االحتاد على إنشاء مراكز جمتمعية يف كل من بربادوس وبليز وغرينادا وسانت   -
كيتس ونيفيس، مما أتاح االستفادة من النفاذ إىل اإلنرتنت وتضييق الفجوة الرقمية بني املناطق الريفية واحلضرية.

شارك االحتاد والوكالة الوطنية التصاالت الربازيل يف تنظيم ورشة عمل إقليمية، بشأن البنية التحتية االسرتاتيجية   -
عريضة النطاق من أجل التنمية يف منطقة األمريكتني، عقدت يف ساو باولو (الربازيل) يف عام 2015، بالتعاون 
مع مؤمتر Futurecom، مما أدى إىل فهم أعمق للمسائل املتعلقة باملطابقة وقابلية التشغيل البيين، واملنافسة يف 

السوق، وجودة خدمات االتصاالت، واستخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
قدم االحتاد الدعم لبلدان أمريكا اجلنوبية يف رسم أنظمة كبالت األلياف البصرية طويلة املسافة لألرض،   -

وذلك لتيسري عمل اإلدارات واهليئات التنظيمية يف سياسات إقامة هذه األنظمة واستعراضها.
قدم االحتاد الدعم إىل دومينيكا يف عام 2014 بشأن صوغ وتطوير سياسات النطاق العريض الوطنية لتنفيذ   -
اإلطار التكنولوجي للنطاق العريض يف روسو، (دومينيكا). وما بني 18 و22 أبريل 2016، ساعد االحتاد 
على تشكيل أفرقة العمل يف جماالت السياسات والشؤون القانونية والتنظيمية، والبىن التحتية، والتوصيلية 
واألجهزة، وبناء القدرات، والتطبيقات، والشؤون املالية واالستثمارات، والتنفيذ والرصد والتقييم. وقدمت 

املساعدة أيضًا يف وضع سياسة واسرتاتيجية قطاعية وطنية للنطاق العريض.
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اإلطار  تناولت   ،2016 نيكاراغوا يف عام  بنما يف عام 2015 ومن أجل  أعدت دراسات حالة، من أجل   -
التنظيمي والبنية املؤسسية وحالة وضع سياسات االتصاالت وخطط النطاق العريض، مما أدى إىل فهم أفضل 

للبيئة العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هذين البلدين.
وضعت وثيقة املشروع لدعم مبادرة جزر البهاما الذكية.  -

قدم االحتاد الدعم إلعادة بناء اهليئة التنظيمية يف بربادوس هبدف تعزيز كفاءة وترشيد الوظائف التنظيمية   -
يف البيئة احمللية. واستفاد 21 مسؤوًال من التدريب الذي جرى يف عام 2016.

قدم االحتاد الدعم يف إعداد مشروع قانون ولوائح منوذجية بشأن التجوال من أجل سانت لوسيا واعتمادها   -
الحقًا يف البلدان املتعاقدة األخرى يف هيئة اتصاالت شرق الكارييب (ECTEL). وُعقدت ورشة عمل أوىل 
التجوال يف سانت فنسنت وغرينادين يف 24 يونيو 2016 وحضرها مشاركون من أعضاء  بشأن مسائل 

هيئة اتصاالت شرق الكارييب.
شارك االحتاد يف مؤمترات Futurecom اليت عقدت يف الربازيل يف األعوام 2014 و2015 و2016 وسلطت   -
الضوء على دور االحتاد يف إذكاء الوعي بالبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ونظمت، بالتعاون 

الوثيق مع الوكالة الوطنية لالتصاالت يف الربازيل، أحداث جانبية بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين.
املبادرة اإلقليمية الرابعة ملنطقة األمريكتني: ختفيض أسعار خدمات االتصاالت وتكاليف النفاذ إىل اإلنرتنت

باراغواي واجلمهورية  IPv6 يف كل من  السيرباين، واإلصدار  التوصيلية، واألمن  بشأن  منتديات  ُعقدت   -
بنما يف عام 2015 مبشاركة  بلدًا؛ ويف   11 90 مشاركًا من  أكثر من  الدومينيكية يف عام 2014 حبضور 
81 مندوبًا من 17 بلدًا؛ ويف هندوراس يف عام 2016 حبضور 112 مشاركًا من عشرة بلدان. وركزت 

 ،IPv6 املناقشات يف هذه املنتديات على أفضل املمارسات يف جماالت التوصيلية، واألمن السيرباين، واإلصدار
مما عزز القدرة ألنشطة التوصيلية املقبلة يف منطقة األمريكتني.

ُقدمت املساعدة يف عام 2015 إىل أعضاء منظمة دول شرق البحر الكارييب يف جمال صوغ سياسة وتشريعات   -
ومبادئ توجيهية تنظيمية يف جمال التجوال.

ُعقدت ورشة التدريب اإلقليمية بشأن قابلية نقل األرقام من 28 إىل 30 أبريل 2015، يف باراماريبو (سورينام)،   -
وحضرها مشاركون من جزر البهاما وغيانا وهاييت وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وترينيداد وتوباغو 
وهيئة اتصاالت شرق الكارييب. وينتمي املشاركون من سورينام إىل وزارة النقل واالتصاالت والسياحة، 
للمشاركني  العمل  اتصاالت سورينام. ووفرت ورشة  هيئة  إدارات  اتصاالت UNIQA، وخمتلف  وشركة 
منتدى مناسبًا لبناء القدرات فيما يتعلق بقابلية نقل األرقام ومناقشة املسائل اهلامة املتصلة باجلوانب التقنية 
والتنظيمية والتجارية/التكلفة والتطبيق والتنفيذ يف جمال قابلية نقل األرقام وأنواعها وأثرها على حفز االبتكار 
التقنيون  املنافسة. ومتكن منظمو االتصاالت اإلقليميون وواضعو السياسات واملشرعون واملوظفون  وشدة 
اآلخرون الضالعون يف جمال قابلية نقل األرقام والتوصيلية واملسائل ذات الصلة من اكتساب فهم أفضل للتكلفة 

والفوائد والفرص يف جمال قابلية نقل األرقام.
أسهم االحتاد يف تعزيز احلوار لتشجيع التوصيل عريض النطاق بني باراغواي وبوليفيا (شركة االتصاالت يف   -
بوليفيا وشركة االتصاالت يف باراغواي (COPACO)) ومها البلدان الوحيدان غري الساحليني يف منطقة األمريكتني.

قدم االحتاد الدعم إىل إدارة باراغواي يف نشر نقطة تبادل وطنية لإلنرتنت يف عام 2014، ووضع ثالثة مناذج   -
يف هذا الشأن. وقدمت اهليئة التنظيمية يف باراغواي، مبساعدة من االحتاد، توصيات بشأن التنظيم الداخلي 

لإلنرتنت وفيما يتعلق ببنية وتنظيم النماذج املختارة.
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ُعقدت يف شيلي يف عام 2015 اجتماعات املنتدى االقتصادي واملايل اإلقليمي لبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة   -
البحر الكارييب والفريق اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب التابع للجنة الدراسات 3 يف قطاع تقييس 

االتصاالت (ITU-T SG3 RG-LAC) املعين بالتعريفات.
التنافسية يف منطقة  يف سياق متابعة نواتج املشروع املشرتك بني االحتاد واملفوضية األوروبية بشأن "تعزيز   -
املعلومات  تكنولوجيا  التنظيمية يف جمال  والتشريعات واإلجراءات  السياسات  تنسيق  الكاريبـي من خالل 
واالتصاالت (HIPCAR)" الذي انتهى يف عام 2013، شرع االحتاد يف إعداد سياسات وقوانني منوذجية بشأن 
البيئية وإدارة املخلفات اإللكرتونية وإعادة تدوير  املعايري  الكارييب يف جماالت  املخلفات اإللكرتونية ملنطقة 
أجهزة التلفزيون واهلواتف املتنقلة واحلواسيب. وتتضمن السياسات النموذجية أيضًا لوائح ملكافحة اإلغراق 

بأجهزة التلفزيون غري املمتثلة للمتطلبات اإلقليمية واملعايري الدولية.
وفضًال عن ذلك، يسعى مشروع شبكات املنطقة الواسعة احلكومية (G-WAN) يف الكارييب إىل مساعدة   -
ثالث حكومات (دومينيكا، وغرينادا، وسانت كيتس ونيفيس) يف ختطيط وتصميم وتنفيذ شبكة منطقة 
واسعة حكومية آمنة تستند إىل بروتوكول اإلنرتنت لتوفري منصة ميكن أن تنطلق منها مبادرات رئيسية أخرى، 
واحتاد  لالتصاالت  الدويل  االحتاد  أفرقة  عقدت   ،2015 اإللكرتونية. ويف عام  احلكومة  مبا فيها خدمات 
االتصاالت الكارييب اجتماعات إقالع يف دومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس حبضور مشاركني من 
ملواقع (خمّدمات ويب)  تقييمات  العام. وُأجريت  للقطاع  التابعة  والوكاالت  الوزارات واإلدارات  خمتلف 
شبكات G-WAN، وُعقدت ورشة عمل لبناء القدرات ونقل املعارف، مبا يف ذلك التدريب على جوانب 

.G-WAN التخطيط والتصميم والتنفيذ املقبل لشبكات
املتعلقة  العاملية  للمشاركة يف السياسات  الالزمة  القدرات  بناء  األمريكتني:  ملنطقة  اخلامسة  اإلقليمية  املبادرة 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع الرتكيز بشكل خاص على حتسني األمن السيرباين ومشاركة البلدان النامية 

يف املؤسسات القائمة املعنية بإدارة اإلنرتنت

أجرى االحتاد، من عام 2014 إىل عام 2016، ثالثة متارين سيربانية إقليمية: يف عام 2014 يف بريو، مشاركون   -
من 9 بلدان؛ ويف عام 2015 يف كولومبيا، مشاركون من 13 بلدًا؛ ويف عام 2016 يف إكوادور، 60 مشاركًا 
من 15 بلدًا. وكان اهلدف من هذه التمارين هو تعزيز قدرات الدول األعضاء على سرعة التصدي للتهديدات 

السيربانية.
عقد االحتاد، يف بوغوتا (كولومبيا)، املنتدى اإلقليمي لألمن السيرباين لعام 2015، والتمرين السيرباين الثالث   -
ألفرقة االستجابة حلاالت الطوارئ يف منطقة األمريكتني. وحضر املنتدى أكثر من 500 مشارك من 13 بلدًا، 
وبوليفيا وكولومبيا  وبربادوس  وبربودا واألرجنتني  أنتيغوا  50 مشاركًا من  السيرباين  التمرين  وشارك يف 

وكوستاريكا وكوبا وإكوادور وغواتيماال وهندوراس واملكسيك وباراغواي وفنزويال.
ُعقد املنتدى بشأن التوصيلية واألمن السيرباين واإلصدار IPv6 يف كل من باراغواي واجلمهورية الدومينيكية   -
يف عام 2014 حبضور أكثر من 90 مشاركًا من 11 بلدًا يف كل منهما. ويف عام 2015 عقد املنتدى يف بنما 
مبشاركة أكثر من 80 مندوبًا من 17 بلدًا، ويف عام 2016 ُعقد يف هندوراس وحضره 112 مشاركًا من 10 
 ،IPv6 بلدان. وسلط املنتدى الضوء على أفضل املمارسات يف جماالت التوصيلية واألمن السيرباين واإلصدار

متهيدًا ألنشطة التوصيلية يف املستقبل يف بلدان األمريكتني.
وُأجري تقييم وُعقدت ورشة عمل بشأن أفرقة االستجابة للحوادث احلاسوبية يف بوليفيا عام 2014 مبشاركة   -
مندوبني من وزارات احلكومة وأصحاب املصلحة من القطاع اخلاص، مبا يف ذلك املصارف اخلاصة ومقدمو 
خدمات اإلنرتنت من القطاعني العام واخلاص واملؤسسات األكادميية وإدارات الشرطة وأفرقة العمل احلكومية 

املعنية باألمن السيرباين واجليش.
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ومن عام 2014 إىل عام 2016، ساعد االحتاد البلدان على إنشاء أفرقة وطنية لالستجابة للحوادث احلاسوبية،   -
وُوقعت مشاريع تعاون تقين جيري تنفيذها يف بربادوس وجامايكا وترينيداد وتوباغو هبدف حتديد التهديدات 
السيربانية واحلماية منها والتصدي هلا وإدارهتا. وُأجري تقييم ألفرقة االستجابة للحوادث احلاسوبية وحالة 

األمن السيرباين يف كوستاريكا والسلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا وبنما.
رغبة يف حتسني القدرات يف جمال التطبيقات املتنقلة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ُأجريت تقييمات   -
على املستوى دون اإلقليمي لصاحل البلدان يف منطقة األمريكتني بشأن إمكانات التكنولوجيا املتنقلة وتطور 
السياسات والتحديات يف جمال احلكومة املتنقلة وأدوات التصدي هلا، وُقدِّمت توصيات بشأن املسارعة إىل 

تنفيذ تطبيقات احلكومة املتنقلة.
ُقدمت املساعدة التقنية إىل إدارة ترينيداد وتوباغو لوضع السياسة الوطنية لتصنيف ومحاية بيانات األمن السيرباين،   -

إىل جانب عقد ورشيت عمل بشأن تصنيف البيانات واحلفاظ عليها.
يف إطار التعاون مع االحتاد، شاركت بلدان يف منطقة األمريكتني يف اإلصدارين السابع والثامن من برنامج   -
مدرسة اجلنوب بشأن إدارة اإلنرتنت، وهي حدث لبناء القدرات يهدف إىل تدريب قادة جدد يف أهم جوانب 

إدارة اإلنرتنت من منظور عاملي مع الرتكيز بوجه خاص على أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب.
ُنظم اجتماع على اخلط جلميع البلدان الناطقة باإلسبانية يف منطقة األمريكتني ملناقشة مسائل سياسات اإلنرتنت   -
 (LACNIC) ومركز معلومات شبكة أمريكا الالتينية والكارييب (ISOC) مع ممثلني إقليميني من مجعية اإلنرتنت

.(ICANN) ومؤسسة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة
ُنظمت يف عام 2016 حلقة دراسية إقليمية ملنطقة الكارييب حول مسائل األمن السيرباين، مبا يف ذلك محاية   -

األطفال على اخلط.
أدخل االحتاد برنامج الوعي األمين السيرباين املدرسي يف عام 2016، بغية مساعدة وزارات الرتبية والتعليم   -
على تعزيز االستخدام اآلمن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومناهضة الرتهيب السيرباين، والوعي األمين 
السيرباين العام يف املدارس الثانوية، مبدئيًا يف بليز وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس. وُعقدت ورشة العمل 
األوىل يف بليز يومي 27 و28 يونيو 2016، حبضور أكثر من 105 مشاركني. وقام االحتاد أيضًا بإعداد كتيب 

للمربني واآلباء للتعامل مع الرتهيب السيرباين، فضًال عن وثيقة سياسات إقليمية يف هذا الشأن.

منطقة الدول العربية
املبادرة اإلقليمية األوىل ملنطقة الدول العربية: تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض

ُقدمت املساعدة إىل العراق وليبيا وفلسطني والسودان واليمن لوضع اخلطط الوطنية الرئيسية لديها بشأن   -
النطاق العريض من أجل البنية التحتية للنطاق العريض واعتماد خدمات النطاق العريض.

ُنظم تدريب يف تونس يف عام 2016 من أجل مشاركني من 11 بلدًا عربيًا بشأن تنفيذ نقاط تبادل اإلنرتنت   -
وإدارهتا. وكان اهلدف من التدريب هو تزويد املشاركني باألدوات الالزمة خلفض التكاليف وحتسني جودة 

حركة اإلنرتنت الوطنية.
ُنظم تدريب يف عامي 2015 و2016 من أجل تقنيني من مثانية بلدان عربية بشأن املطابقة وقابلية التشغيل   -
ملراقبة  املستخدمة  الصلة  ذات  واإلجراءات  باملعايري  يتعلق  فيما  وقدرهتا  البلدان  وعي  إذكاء  بغية  البيين، 
التجهيزات وإقرارها منطيًا. وُقدم أيضًا تدريب بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين يف عام 2015 من أجل 
تقنيني من اهليئة التنظيمية السورية (SYTRA) لدعم البلد يف تنفيذ املخترب اخلاص به للمطابقة وقابلية التشغيل 
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البيين. وجرى أيضًا تدريب مشاركني من مخسة بلدان عربية يف عام 2016 بشأن اجلوانب التنظيمية واإلدارية 
لعمليات تقييم املطابقة.

ُأجريت دراسة تقييمية لبلدان املغرب العريب وُعممت يف عام 2014، وأفضت إىل وضع اتفاق اعرتاف متبادل   -
لتعزيز التعاون بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين.

جرى تبادل مبادئ توجيهية يف عام 2016 بني عشرة بلدان عربية بشأن وضع مناذج استثمار مبتكرة لتخفيض   -
احلواجز اليت تعرتض سبيل اعتماد النطاق العريض، مبا يف ذلك اعتماد تقاسم الُبىن التحتية واملنافسة يف السوق.

صدر املشروع األول للمبادئ التوجيهية بشأن احلوسبة السحابية من أجل التعليم ونوقش أثناء اجتماع اخلرباء   -
الذي ُنظم بالتعاون مع منظمة جامعة الدول العربية للرتبية والثقافة والعلوم (ALECSO). وستدعم هذه املبادئ 
التوجيهية واضعي السياسات يف البلدان العربية لدى اختيار منوذج املنصة السحابية املناسب والفعال من حيث 

التكلفة.
يف عام 2016، أفضت مشاركة عشرة بلدان عربية يف املنتدى اإلقليمي لالحتاد بشأن استخدام التكنولوجيا   -
اجلديدة ألغراض التنمية، الذي ُعقد يف القاهرة (مصر)، واستضافته جامعة النيل بالتعاون مع اجلهاز القومي 
لتنظيم االتصاالت يف مصر، إىل تعزيز القدرة على حتديد التدابري السياساتية والتنظيمية والتقنية اليت يتعني 
تنفيذها من أجل االستفادة على حنو أكمل من التكنولوجيات اجلديدة، من قبيل البيانات الكربى واحلوسبة 

السحابية وإنرتنت األشياء وتكنولوجيا اجليل اخلامس.
ُقدم تدريب يف عام 2015 إىل مثانية مشاركني فلسطينيني بشأن تكنولوجيا احلوسبة السحابية، وقدمت الدراية   -

التقنية لتصميم مركز بيانات.
ُأعدت دراسة تقييمية أيضًا لفلسطني بشأن إنشاء حمطة أرضية ساتلية.  -

ُأعدت توصيات وُقدمت إرشادات بشأن إجراءات النداء البديلة ومسائل الشمول املايل الرقمي أثناء املنتدى   -
بشأن بناء ومتويل النطاق العريض الذي ُعقد يف البحرين يف عام 2015. وكان اهلدف من املنتدى دعم البلدان 

العربية ملعاجلة حركة النداءات اهلاتفية البديلة على حنو فّعال وهتيئة البيئة من أجل اخلدمات املالية الرقمية.
يف عام 2015، ُقدم التدريب لفائدة 60 مشاركًا من البلدان العربية بشأن االجتاهات اجلديدة فيما يتعلق بتعزيز   -
لدعم واضعي  اإلنرتنت (OTT)، وذلك  املتاحة حبرية على  اخلدمات  العريض يف سياق  النطاق  خدمات 

السياسات يف البلدان العربية يف وضع سياسات فّعالة بشأن اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت.
قدم االحتاد الدراية التقنية إىل جيبويت يف سياق توسيع شبكة النطاق العريض لدى شركة اتصاالت جيبويت   -
من خالل الشبكات الالسلكية عريضة النطاق WiMAX. وباإلضافة إىل ذلك، أجرى االحتاد دراسة جدوى 

ملساعدة جيبويت يف النظر يف إنشاء نقطة تبادل إنرتنت إقليمية.
أفضت ورشة عمل مكرسة، مشلت حمتوياهتا تصميم الشبكات ووضع املبادئ التوجيهية الوطنية بشأن تقاسم   -
البنية التحتية، إىل دعم جهود جزر القمر بشأن مسائل التحرير وتقاسم البنية التحتية وتفكيك العروة احمللية.

ُنفذ مشروع خبصوص بناء القدرات البشرية يف جمال اإلصدار IPv6 يف إطار اتفاق التعاون املربم بني هيئة   -
تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة (TRA) واالحتاد الدويل لالتصاالت.

ُقدمت املساعدة أيضًا إىل البلدان العربية يف حتديد التدابري السياساتية والتنظيمية والتقنية والتجارية من أجل   -
حتقيق النفاذ ميسور التكلفة إىل النطاق العريض وخدماته.

مت يف أثناء املنتدى االقتصادي واملايل اإلقليمي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملنطقة الدول   -
العربية، الذي ُعقد يف مسقط (ُعمان) يومي 6 و7 ديسمرب 2016، إنشاء منصة إلجراء حوار بشأن النفاذ 
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املتقاربة  العريض  النطاق  واملالية يف بيئة  االقتصادية  واملسائل  معقولة  بتكلفة  العريض  النطاق  إىل خدمات 
والتحديات يف النظام اإليكولوجي الرقمي.

ُقدمت املساعدة إىل املنظمة العربية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الدراسة املتعلقة بأثر اخلدمات املتاحة   -
حبرية عرب اإلنرتنت (OTT) على أسواق االتصاالت يف املنطقة العربية.

ُقدِّمت املساعدة إىل بلدان خمتارة يف وضع خططها الوطنية للنطاق العريض، وكذلك يف إذكاء الوعي وبناء   -
القدرات بشأن اجلوانب التقنية واالقتصادية واملالية لنشر النطاق العريض واعتماده.

ناقش املنتدى اإلقليمي بشأن التكنولوجيات اجلديدة، من قبيل اتصاالت اجليل اخلامس واحلوسبة السحابية   -
والبيانات الكربى وإنرتنت األشياء، الذي ُعقد يف القاهرة (مصر) يومي 23 و24 نوفمرب 2016، الفرص 

والفوائد والتحديات اليت يطرحها تطبيق هذه التكنولوجيات يف تنمية البلدان يف املنطقة العربية.
شجع االحتاد التعاون اإلقليمي من خالل اتفاق لالعرتاف املتبادل بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين بني   -
بلدان احتاد املغرب العريب (UMA)، يف أعقاب اجتماع للخرباء ُعقد يف مقر احتاد املغرب العريب يف ديسمرب 

.2016

أفضى التدريب الذي جرى خالل ورشة العمل اإلقليمية اليت نظمها االحتاد بشأن خدمات االتصاالت الراديوية   -
لألرض واالتصاالت الراديوية الفضائية من أجل الدول العربية، واليت ُعقدت يف عّمان (األردن) يف الفرتة من 

29 نوفمرب إىل 1 ديسمرب 2016، إىل تعميق الدراية التقنية لدى 65 متخصصًا من املنطقة العربية.

شارك املكتب اإلقليمي العريب يف تنظيم املؤمتر السنوي الثالث إلدارة الطيف يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا   -
يومي 24 و25 يناير 2017، بالشراكة مع املنتدى العاملي وهيئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة 
(أكثر من 200 تسجيل). وأعقب هذا احلدث ورشة عمل عقدها االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن إدارة 
الرتددات عرب احلدود يف الدول العربية، ُعقدت يف ديب (اإلمارات العربية املتحدة) يف 26 يناير 2017 وحضرها 

60 مشاركًا.

مت تعزيز مهارات 80 مندوبًا من سبعة بلدان عربية، يف جمال اجلوانب التقنية والتنظيمية والسياساتية لشبكات   -
النطاق العريض يف عصر اقتصاد التطبيقات، أثناء املنتدى العريب لالحتاد بشأن الشبكات املستقبلية، الذي ُعقد 

يف تونس العاصمة (تونس) يومي 21 و22 فرباير 2017.
يف أثناء املنتدى اإلقليمي االقتصادي واملايل لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، الذي نظمه مكتب   -
تبادل   ،2017 مايو  17 و18  يومي  (موريتانيا)  نواكشوط  ُعقد يف  والذي  االحتاد،  االتصاالت يف  تنمية 
املشاركون، البالغ عددهم 85 من ستة بلدان، املعارف وأفضل املمارسات فيما يتعلق مبسامهة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة الواردة يف خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 

.2030

املبادرة اإلقليمية الثانية ملنطقة الدول العربية: بناء الثقة واألمن يف استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

مت بناء القدرات وإذكاء الوعي من خالل تنظيم مؤمترات القمة واملنتديات واحللقات الدراسية وورش العمل   -
والدورات التدريبية اليت تغطي جماالت خمتلفة من األمن السيرباين لتلبية النتائج املتوخاة هلذه املبادرة اإلقليمية. 

كما وضعت مبادئ توجيهية بشأن محاية األطفال على اخلط.
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باإلضافة إىل ذلك، قدمت املساعدة إىل بلدان خمتارة يف إنشاء األفرقة الوطنية لالستجابة للحوادث احلاسوبية،   -
وأجريت سنويًا متارين إقليمية لألمن السيرباين الختبار مدى تأهب األفرقة املذكورة وحتسني القدرات وضمان 

التنسيق األمثل بني األفرقة العربية لالستجابة للحوادث احلاسوبية.
يف جمال األطر التقنية والسياساتية، أجريت دراسة إقليمية بعنوان "احلوسبة السحابية يف البلدان العربية: اجلوانب   -
القانونية والتشريعية، الوقائع واآلفاق" للمساعدة يف حتديد التدابري القانونية اليت تضمن خصوصية البيانات 

واالستخدام اآلمن لإلنرتنت وخمتلف تطبيقاهتا.
قدمت املساعدة إىل بلدان خمتارة يف وضع اسرتاتيجيتها الوطنية لألمن السيرباين واسرتاتيجية محاية األطفال   -

على اخلط.
يف عام 2015، أجريت عمليات تقييم التأهب لألمن السيرباين من أجل جزر القمر وجيبويت واألردن ولبنان   -

وموريتانيا وفلسطني، كجزء من عمليات إنشاء األفرقة الوطنية لالستجابة للحوادث احلاسوبية.
يف إطار مشروع محاية البىن التحتية ألقل البلدان منوًا، قدمت املساعدة يف عامي 2015 و2016 إىل حنو 50   -
السيرباين، مبا يف ذلك املسائل  لتعزيز قدراهتم يف جمال األمن  القمر وجيبويت وموريتانيا  مشاركًا من جزر 

املتصلة بإدارة خماطر البنية التحتية.
ُوضعت يف عام 2015 مبادئ توجيهية بشأن إطار قانوين إقليمي حلماية األطفال على اخلط وقانون منوذجي   -

للبلدان يف املنطقة العربية، وذلك ألغراض توفري الدعم يف معرض وضع القوانني الوطنية وتعديلها.
مت تعزيز القدرات لدى املشاركني بشأن مسائل محاية األطفال على اخلط، وذلك خالل ورشة العمل بشأن   -
اإلطار االسرتاتيجي حلماية األطفال على اخلط ومسابقة محاية األطفال على اخلط، اليت ُنظمت يف البحرين 
من 14 إىل 16 سبتمرب 2014، بالشراكة مع هيئة تنظيم االتصاالت يف البحرين حتت رعاية مركز األمن 

السيرباين اإلقليمي.
مت إذكاء الوعي بشأن املسائل املتصلة بالسالمة السيربانية يف مصر لدى 500 مشارك من األطفال واآلباء   -
واملدارس يف مسابقة محاية األطفال على اخلط اليت نظمت يف أسوان يف 21 فرباير 2015 ويف دمنهور يف 27 
املعلومات  االتصاالت وتكنولوجيا  بالشراكة مع وزارة   ،2017 4 مارس  بور سعيد يف  2016 ويف  فرباير 

(MCIT) ووزارة الرتبية يف مصر ومشغلي االتصاالت املتنقلة وشركات القطاع اخلاص.
أفضت القمة اإلقليمية بشأن األمن السيرباين، اليت ُعقدت يف ُعمان يف مارس 2015 وحضرها 125 مشاركًا   -
من مثانية بلدان عربية باإلضافة إىل خرباء دوليني، إىل تعزيز التعاون اإلقليمي بني اخلرباء يف جمال األمن السيرباين 

وإىل إذكاء الوعي باالجتاهات اجلديدة يف جمال األمن السيرباين والتهديدات املرتبطة هبا.
جرى يف الغردقة (مصر) مترين سيرباين إقليمي من 17 إىل 19 مايو 2015، أعقبه يومي 20 و21 مايو 2015   -
مترين لبناء القدرات بشأن محاية البنية التحتية احلرجة يف منطقة الدول العربية. ومت تعزيز التعاون بني املشاركني 
من سبعة بلدان يف املنطقة العربية، مبا يف ذلك بني األفرقة الوطنية لالستجابة للحوادث احلاسوبية. وعالوًة 

على ذلك، مت تقاسم املعارف مع البلدان املشاركة اليت مل تنشئ هذه األفرقة بعد.
يف أثناء ورشة عمل االحتاد اإلقليمية ملنطقة الدول العربية بشأن اسرتاتيجية محاية األطفال على اخلط، متكني   -
املواطنني الرقميني يف املستقبل، اليت ُعقدت يف مصر يومي 25 و26 أكتوبر 2015 برعاية جامعة الدول العربية 
وبالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف مصر، جرى تبادل األفكار واملعارف واملمارسات 
اجليدة بشأن املسائل املتصلة بسالمة األطفال بني 65 مشاركًا من عشرة بلدان عربية. وباإلضافة إىل ذلك، 

مت تشجيع التواصل الشبكي واحلوار بني املؤسسات بغية إنشاء شبكة خرباء على مستوى العامل العريب.
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ُقدمت املساعدة إىل موريتانيا يف عام 2015 لتطوير اسرتاتيجيتها الوطنية بشأن األمن السيرباين، وأعقتبها   -
ورشة عمل يف عام 2016 من أجل أصحاب املصلحة احملليني بشأن املضي قدمًا يف هذا الصدد.

يف لقاء عقد يف جيبويت، ُقدمت املساعدة إىل 50 مشاركًا بشأن تعزيز القدرات يف جمال األمن السيرباين ضمن   -
إطار مشروع محاية البىن التحتية ألقل البلدان منوًا. ومشل ذلك تقدمي تدريب تقين يف جمال األمن السيرباين 

من 1 إىل 5 نوفمرب 2015 وتدريب يف جمال اإلدارة من 22 إىل 26 نوفمرب 2015.
العربية ويف أوروبا يف  املنطقة  املقارنة املرجعية لتشريعات أمن احلوسبة السحابية يف  ُأجريت دراسة بشأن   -
نوفمرب 2015، وُنشرت فيما بعد يف عام 2016 وُعممت على األعضاء ملساعدة البلدان يف املنطقة على فهم 

اجلوانب القانونية والتنظيمية للحوسبة السحابية.
ُأجري مترين سيرباين إقليمي يف تونس يف مايو 2016 ملنطقة الدول العربية من أجل تعزيز تبادل اخلربات بني   -
مهنيي األمن السيرباين وتعزيز التعاون بينهم خبصوص األمن السيرباين، وأفضى التمرين إىل تعزيز القدرات 

والتأهب لألمن السيرباين لدى 70 مشاركًا من 11 بلدًا.
أفضت ورشة عمل مشرتكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت واالحتاد اإلفريقي لالتصاالت بشأن اسرتاتيجية   -
األمن السيرباين يف البلدان اإلفريقية، ُعقدت يف السودان من 24 إىل 26 يوليو 2016 إىل تعزيز القدرات لدى 
أكثر من 100 مشارك من خالل تبادل اخلربات وأفضل املمارسات، ومن خالل تقدمي املعلومات بشأن حالة 
تنفيذ اسرتاتيجيات األمن السيرباين القائمة بغية حتديد أي ثغرات وإجياد سبيل للمضي قدمًا. واستضافت 

ورشة العمل هذه املؤسسة الوطنية لالتصاالت يف السودان.
أفضت ورشة عمل من أجل األفرقة الوطنية العربية لالستجابة للحوادث احلاسوبية، ُنظمت يف إطار مؤمتر   -
التعاون اإلقليمي بشأن األمن  السيرباين الذي عقد يف مصر يف 3 نوفمرب، إىل تعزيز  القمة اإلقليمي لألمن 

السيرباين بني 150 مشاركًا.
نظمت ورشة عمل إقليمية مشرتكة بني االحتاد واملنظمة العربية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن   -
الدعوة إىل وضع سياسات بشأن خصوصية البيانات واألمن السيرباين، عقدت يف تونس العاصمة (تونس) 
وناقشت صوغ سياسات وأطر  العربية،  املنطقة  5 و6 ديسمرب 2016 واستقطبت 70 مشاركًا من  يومي 
تنظيمية وتقنية وطنية وإقليمية وتدابري قانونية لضمان خصوصية البيانات واخلدمات السحابية ومحاية البيانات 

وأمنها.
حللت ورشة العمل بشأن االسرتاتيجية الوطنية للسودان يف جمال محاية األطفال على اخلط، اليت عقدت يف   -
اخلرطوم (السودان) يومي 14 و15 ديسمرب 2016، الوضع الراهن حلماية األطفال على اخلط ويسرت وضع 
اسرتاتيجية وطنية من أجل السودان. وقبيل ورشة العمل، يف 13 ديسمرب 2016، نظمت مسابقة بشأن محاية 

األطفال على اخلط يف مدرسة يف اخلرطوم، أذكت الوعي بني 50 تلميذًا.
ُقدمت املساعدة إىل السودان يف عام 2017 بشأن وضع إطار االسرتاتيجية الوطنية حلماية األطفال على اخلط.  -
السيرباين  التمرين  من  اخلامسة  اجلولة  السيرباين،  لألمن  العريب  اإلقليمي  املركز  مع  بالتعاون  ُعقدت،   -

اإلقليمي (ALERT) يف الدوحة (قطر) من 5 إىل 9 مارس 2017.
ُقدم التدريب لتحسني املهارات التقنية واإلدارية لدى أفرقة االستجابة الوطنية للحوادث السيربانية يف البلدان   -
 ((SQAP) خطة ضمان جودة الربجميات) العربية يف كل من الوحدات النموذجية لقابلية التأثر علی شبکة الويب

.(CISO) والوحدات النموذجية خبصوص املسؤول األول عن أمن املعلومات
قدمت املساعدة إىل موريتانيا يف أبريل 2017 يف وضع اسرتاتيجيتها الوطنية لألمن السيرباين.  -
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قدمت املساعدة إىل جيبويت، من خالل املركز اإلقليمي العريب لألمن السيرباين يف مايو 2017، بغية بناء قدراهتا   -
التقنية يف جمال اهلجمات األمنية على شبكة الويب واختبارات التغلغل لتقييم قابلية التأثر.

املبادرة اإلقليمية الثالثة ملنطقة الدول العربية: استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية 
الذكية واملستدامة ومحاية البيئة

ُنظم حدث يف املنامة (البحرين) يف 6 مايو 2015، بالتعاون مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية   -
لغريب آسيا وجامعة الدول العربية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، بشأن أمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ألغراض التنمية املستدامة ومحاية البيئة من أجل حتقيق تنمية ذكية ومستدامة، أفضى إىل إذكاء 

الوعي لدى املشاركني من منظمات خمتلفة حضروا االجتماع االستهاليل إلطالق هذه املبادرة. 
ُنظم، بالتعاون مع مكتب تقييس االتصاالت، منتدى إقليمي للمنطقة العربية بشأن األساليب اليت ميكن هبا   -
تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واألدوار اليت ميكن ملختلف أصحاب املصلحة أن يقوموا هبا يف 
أبو ظيب  املتحدة يف  العربية  اإلمارات  االتصاالت يف  تنظيم  هيئة  استضافته  املستدامة،  الذكية  املدن  جمال 
يومي 3 و4 مايو 2015، اعتمد خارطة طريق لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالنتقال إىل املدن الذكية 

املستدامة يف املنطقة العربية، وأذكى الوعي وعّمق الفهم لدى أكثر من 60 مشاركًا.
الذكية  التنمية  إىل  االنتقال  املعلومات واالتصاالت يف  تكنولوجيا  استخدام  بشأن  اإلقليمي  املنتدى  أفضى   -
واملستدامة يف منطقة الدول العربية، الذي ُنظم بالتعاون مع أكادميية سوداتل لالتصاالت (SUDACAD) وُعقد 
يف اخلرطوم (السودان) يومي 12 و13 ديسمرب 2016، إىل إذكاء الوعي لدى البلدان املشاركة العشرة بأمهية 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية الذكية واملستدامة، ودور االسرتاتيجيات الوطنية 
اليت ميكن هبا استخدام تكنولوجيات  التنمية املستدامة، واألساليب  املعلومات واالتصاالت يف  لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف جماالت التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من خماطر الكوارث.
ُأعدت سياسة وتشريعات منوذجية إلدارة املخلفات اإللكرتونية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من شأهنا   -

أن تساعد على وضع سياسات وطنية هلذا الغرض يف منطقة الدول العربية.
تسعى وثيقة مشروع بشأن اإلدارة الذكية للمياه اجلوفية، وقعتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات   -
يف مصر يف عام 2016، إىل تسليط الضوء على فرص استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل 
قام هبا مجيع أصحاب  بزيارة  يستغرق عامني،  الذي  املشروع،  بدأ  موارد املياه اجلوفية. وقد  إدارة  كفاءة 

املصلحة يف موقع املشروع يف املراشدة (مصر).
رغبة يف دعم البلدان يف وضع سياساهتا الوطنية، ُوضعت تقارير عن السياسة النموذجية ودراسات احلالة   -

بشأن املخلفات اإللكرتونية اليت تولدها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنطقة العربية.
أفضت دراسة إقليمية، بشأن اإلطار التنظيمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل االنتقال إىل التنمية   -
الذكية واملستدامة يف منطقة الدول العربية، إىل وضع إطار تنظيمي منوذجي من شأنه أن يساعد على حتديد 

األطر الوطنية يف تلك الدول.
يف معرض توفري الدعم لوضع اخلطط الوطنية لالتصاالت يف حاالت الطوارئ، ُوضعت خطة وطنية منوذجية   -

بشـأن االتصاالت يف حاالت الطوارئ من أجل الدول العربية.
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املبادرة اإلقليمية الرابعة ملنطقة الدول العربية: التعلُّم الذكي

مت إذكاء الوعي بشأن مسائل التعلم الذكي لدى 200 مشارك حضروا منتدى التعلم الذكي املشرتك بني   -
االحتاد واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم من 14 إىل 16 ديسمرب 2015 الذي استضافته هيئة تنظيم 

.Millennium@EDU ومبادرة Intel االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة بالتعاون مع شركة
ُنظمت سلسلة من أربع ورش عمل بشأن بناء القدرات على مدى عامني هبدف بناء القدرات لدى واضعي   -
السياسات واملخططني يف قطاعي التعليم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بلدان املنطقة العربية، وكذلك 
لدى حكومات املنطقة يف جمال التعلم الذكي، بفضل اتفاق تعاون ُوقع مع هيئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات 
العربية املتحدة. وُعقدت ورشة العمل األوىل يف ديب من 26 إىل 28 فرباير 2017، وحضرها مشاركون من 

عشرة بلدان.
ُقدم مشروع متقدم ملجموعة مبادئ توجيهية ترمي إىل مساعدة واضعي السياسات يف املنطقة العربية يف صوغ   -
اسرتاتيجياهتا الوطنية بشأن التعلم الذكي، وذلك يف منتدى التعلم الذكي املشرتك بني االحتاد واملنظمة العربية 

للرتبية والثقافة والعلوم الذي ُعقد يف ديب من 14 إىل 16 ديسمرب 2015.
أفضى املنتدى الذي ُعقد يف الرباط (املغرب) من 8 إىل 10 نوفمرب 2016 بالتعاون مع شركة Intel إىل إذكاء   -

الوعي بالفرص والتحديات املتعلقة بالتحول الرقمي.
املبادرة اإلقليمية اخلامسة ملنطقة الدول العربية: ضمان النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

وخصوصًا لألشخاص ذوي اإلعاقة

املعلومات  تكنولوجيا  إىل  النفاذ  إمكانية  بشأن  العربية  اإلقليمية  للمبادرة  االستهاللية  العمل  أفضت ورشة   -
واالتصاالت، اليت ُعقدت يف القاهرة (مصر) يومي 20 و21 أبريل 2015، إىل إذكاء الوعي لدى حوايل 200 
املبادرات  املعلومات واالتصاالت وأهداف  تكنولوجيا  إىل  اإلعاقة  نفاذ ذوي  إمكانية  أمهية  بشأن  مشارك 

اإلقليمية لتشجيع قبول إطار التنفيذ والتماس التعليقات بشأنه واعتماده.
الوطنية اخلاصة هبا، مت ترمجة تقرير السياسة  العربية يف وضع السياسات  املنطقة  البلدان يف  يف سياق دعم   -
النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، الذي يصدره االحتاد، إىل اللغة العربية 

ومت نشره من أجل الدول األعضاء االثنتني والعشرين يف املنطقة.
يف سياق دعم املنظمات اإلقليمية يف جهودها الرامية إىل تنظيم أحداث (اجتماعات وورش عمل ومؤمترات   -
وما إىل ذلك) ميكن لذوي اإلعاقة النفاذ إليها، ُاعّد مشروع متقدم لدليل بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف االجتماعات وورش العمل واملؤمترات وُعرض يف املؤمتر اخلامس بشأن إمكانية 
والعلوم من 21  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  الذي عقدته  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  إىل  النفاذ 

إىل 23 ديسمرب 2015 يف مراكش (املغرب).
ُقدمت املساعدة إىل البلدان يف املنطقة لتعزيز االبتكارات يف جمال إمكانية نفاذ ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا   -
املعلومات واالتصاالت يف مركز ابتكار إقليمي بشأن إمكانية النفاذ، يف إطار مشروع وقعته وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات يف مصر يف 27 نوفمرب 2016.
وضعت مصر، بدعم من االحتاد، سياستها الوطنية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   -
بغية توفري بيئة متكينية لذوي اإلعاقة، ومت تشجيع بلدان أخرى يف املنطقة العربية لكي حتذو حذوها من خالل 

عرض إطار حتول السياسة الوطنية يف مصر يف هذا املجال.
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منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
املبادرة اإلقليمية األوىل ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ: إيالء اهتمام خاص ألقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية 

النامية مبا فيها بلدان احمليط اهلادئ اجلزرية والبلدان النامية غري الساحلية

تدعو املبادرة اإلقليمية األوىل ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ (ASP RI 1) إىل إيالء اعتبار خاص ألقل البلدان   -
منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية (SIDS)، مبا فيها بلدان احمليط اهلادئ اجلزرية، والبلدان النامية غري الساحلية، 
من أجل تلبية متطلباهتا ذات األولوية من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. واضطلع االحتاد باألنشطة التالية 

دعمًا هلذا اهلدف.
قدم االحتاد، بالشراكة مع وزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتخطيط املستقبلي يف مجهورية   -
كوريا، املساعدة إىل بلدان خمتارة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف وضع اخلطط الرئيسية الوطنية إلدارة 

الطيف (انظر أيضًا املبادرة اإلقليمية الثالثة آلسيا واحمليط اهلادئ).
بدأ املشروع الذي يرمي إىل زيادة تطوير برجمية إدارة الطيف من أجل البلدان النامية (SMS4DC) يف عام 2014   -
بدعم أيضًا من وزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتخطيط املستقبلي، حيث ُقدمت املساعدة 

ألكثر من 10 بلدان يف جمال بيانات التضاريس ذات االستبانة األعلى واختبار الربجميات.
ُقدم تدريب على بناء القدرات يف جمال برجمية إدارة الطيف من أجل البلدان النامية من 11 إىل 21 أغسطس 2014   -
إىل ساموا وجزر سليمان وتيمور-لسيت وتونغا وفانواتو، اليت تستخدم النظام حاليًا إلدارة الطيف الوطين لديها. 
أفضى تدريب إضايف يف فرباير 2016 لفائدة مشاركني من عشر دول أعضاء إىل تعزيز القدرات يف جمال   -

إدارة الطيف.
ولوائح وشارك، من  تعريفات  الشعبية يف صوغ سياسة  الدميقراطية  إىل مجهورية الو  الدعم  االحتاد  قدم   -
عام 2014 إىل عام 2016، موظفون من وزارة الربيد واالتصاالت (MPT) يف عمل اخلرباء واستفادوا من 

نقل املعارف املتخصصة.
أجرى االحتاد يف عام 2014 استعراضًا بشأن تنظيم املنافسة واستعراضًا آللية صندوق اخلدمة الشاملة فيما يتعلق   -
 (BICMA) والوسائط  واملعلومات  االتصاالت  هيئة  أجل  من  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بقطاع 

يف بوتان.
قدم االحتاد يف عام 2016 الدعم املتخصص إىل هيئة االتصاالت واملعلومات والوسائط يف بوتان بشأن قياس   -

إشعاع املجال الكهرمغنطيسي من احملطات املتنقلة واإلذاعية وبشأن صوغ إجراءات التشغيل املوحدة.
 ،(AFCERT) ر االحتاد بناء القدرات لفائدة مخسة خرباء من فريق االستجابة للحوادث احلاسوبية يف أفغانستان يسَّ  -
يف إطار برنامج إلعداد املستجدين يف جمال أمن املعلومات يرعاه جملس االحتاد األورويب، وذلك يف نوفمرب 

.2014

استفادت تيمور-لسيت، من عام 2014 إىل عام 2016، من إطار ترخيص واسرتاتيجية لتطوير القطاع وتبادل   -
اإلنرتنت وإطار تنظيمي متقارب يستند إىل استعراض ملا بعد التحرير.

وضع االحتاد، لصاحل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، إطارًا وطنيًا ملؤشرات وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات   -
التمكينية  البيئة  لتعزيز  عام 2015، وذلك  السيرباين يف  األمن  بشأن  2014 وسياسة  عام  واالتصاالت يف 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.



126

 تقرير عن تنفيذ خطة عمل ديب

دعم االحتاد يف ميامنار وضع هُنج لتسوية النزاعات التنظيمية لالتصاالت يف عام 2014 وإطار وطين ملؤشرات   -
وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عام 2016.

ُوضعت قواعد ولوائح الرتخيص من أجل كمبوديا يف عام 2014، مما عزز البيئة التنظيمية والقدرة املؤسسية   -
لالتصاالت يف جمال الرتخيص.

نظم االحتاد وهيئة االتصاالت يف باكستان تدريبًا تنظيميًا على الرتخيص وتنظيم اخلدمة استفاد منه متدربون   -
من هيئيت تنظيم االتصاالت يف أفغانستان وباكستان يف الفرتة من 20 إىل 23 يوليو 2015.

ُقدمت املساعدة إىل منغوليا بشأن املسائل التنظيمية والتقنية من قبيل تنسيق السواتل وختطيطها يف عام 2014؛   -
وختطيط حركة العبور والرتخيص واإلصدار IPv6 يف عام 2015؛ واخلدمات املالية الرقمية وإدارة الطيف 
وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عام 2017. وعززت هذه املساعدة قدرة أصحاب املصلحة 

يف منغوليا.
مت يف نوفمرب 2015 تعزيز القدرات لدى 50 مشاركًا من تسع دول أعضاء من احمليط اهلادئ، وذلك من   -
خالل التدريب الذي قدمه مركز التميز لدى االحتاد ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن "اسرتاتيجية االتصاالت 
لبلدان احمليط اهلادئ". وجرى هذا التدريب بالشراكة مع رابطة االتصاالت جلزر احمليط اهلادئ (PITA) ودائرة 
االتصاالت والفنون يف أسرتاليا (DOCA)، وكذلك مع مركز التدريب على اإلنرتنت يف ساموا، من خالل 

برنامج لتدريب املدرِّبني.
وضع االحتاد يف عام 2016 اسرتاتيجية وطنية بشأن األمن السيرباين من أجل مجهورية نيبال، أدت إىل إذكاء   -
الوعي وبناء القدرات لدى حوايل 100 من أصحاب املصلحة من احلكومة واهليئات التنظيمية والقطاع اخلاص. 
وُقدمت أيضًا عروٌض توضيحية حملاكاة ناجحة لألمن السيرباين، وُعزز التعاون مع هيئة االتصاالت يف نيبال 

ملواصلة العمل بشأن تشريعات اجلرمية السيربانية.
باإلضافة إىل ذلك، أعد االحتاد يف عام 2016 اختبار املطابقة للمحطات القاعدة واحملطات اإلذاعية املتنقلة   -

من أجل هيئة املعلومات واالتصاالت والوسائط يف بوتان.
ُقدم يف فرباير 2016 التدريب املشرتك بني االحتاد وهيئة االتصاالت يف باكستان بشأن تطوير التطبيقات املتنقلة   -

إىل معهد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICTI) يف أفغانستان لتعزيز قدراته.
ُوقعت، يف إطار املشروع اإلقليمي للمحيط اهلادئ بشأن تطوير قدرات االتصاالت الساتلية وحلول االتصاالت   -
يف حاالت الطوارئ من أجل جزر احمليط اهلادئ، اتفاقات تعاون مع دول أعضاء جزرية يف احمليط اهلادئ 
بصفتها مستفيدة. ويشتمل املشروع على مكونة للتكيف مع تغري املناخ، وقد وضعت اللمسات األخرية 

التفاق اخلدمة الرئيسية مع Intelsat لتنفيذه يف عام 2016.
مت حتسني البيئة التمكينية لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل وضع اسرتاتيجية للزراعة   -
اإللكرتونية (اخلطة الرئيسية للموارد الطبيعية املتجددة اإللكرتونية (E-RNR)) من أجل بوتان بدعم من االحتاد 

ومنظمة األغذية والزراعة وشركاء آخرين.
قدم االحتاد ومنظمة األغذية والزراعة املساعدة إىل فيجي وبابوا غينيا اجلديدة يف وضع اسرتاتيجيات للزراعة   -

اإللكرتونية وإىل بوتان وسري النكا يف جمال تنفيذ االسرتاتيجية.
ُأطلق يف عام 2017 مشروع لبناء القدرات يف جمال مكافحة إساءة استغالل أرقام اهلواتف يف البلدان اجلزرية   -

يف احمليط اهلادئ، بدعم من وزارة االتصاالت والفنون يف أسرتاليا.
ُقدمت املساعدة يف عام 2017 إىل بوتان بشأن خارطة طريق لإلصدار IPv6 وأمن البنية التحتية هلذا اإلصدار.  -
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املبادرة اإلقليمية الثانية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ: االتصاالت يف حاالت الطوارئ

اسُتهل مشروع وحدة موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة للنقل والنشر (MDRU) يف عام 2014   -
بعد أن عصف إعصار يولندا الفلبني يف عام 2013. وقد ُنفذ هذا املشروع يف إطار شراكة مع وزارة الشؤون 
العلوم  وزارة  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ومكتب  اليابان،  يف   (MIC) واالتصاالت الداخلية 
والتكنولوجيا (DOST-ICTO) يف الفلبني، واالحتاد الدويل لالتصاالت، وُأطلق ومت تسليمه إىل املكتب املذكور 
يف الفلبني يف فرباير 2015، مما عزز قدرة البلد على التأهب ملواجهة الكوارث. ومن الشركاء الذين انضموا 
أيضًا إىل هذا املشروع شركة نيبون للتلغراف واهلاتف يف اليابان ومؤسسة شبكة تبادل املعلومات يف جزر 
فيساياس الوسطى يف الفلبني. وميكن حماكاة املشروع يف البلديات األخرى يف الفلبني، بل ويف دول أعضاء 
أخرى. وتقوم وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت يف اليابان حاليًا بتطوير مناذج مستقبلية للنظام العاملي 

لالتصاالت املتنقلة/التطور الطويل األجل (GSM/LTE) لتيسري النشر.
بنشر معدات  الكوارث  للمنطقة يف حاالت  الدعم  تقدمي   ،2016 إىل عام   2014 االحتاد، من عام  واصل   -
االتصاالت الساتلية على النحو املالئم ويف الوقت املناسب. وقد مشلت املعدات اليت ُنشرت يف حاالت الطوارئ 
هذه اهلواتف واملطاريف الساتلية B-GAN واملطاريف ذات الفتحات الصغرية جدًا (VSAT) واحملطات القاعدة 
القابلة للنشر من طراز QUALCOMM. وُقدمت املساعدة إىل الفلبني إثر إعصار يولندا يف عام 2013 وإعصار 
رويب يف عام 2014؛ وإىل فانواتو إثر إعصار بام املداري يف عام 2015؛ وإىل واليات ميكرونيزيا املوحدة إثر 
إعصار مايساك يف عام 2015؛ وإىل نيبال إثر الزلزال يف عام 2015؛ وإىل ميامنار إثر الفيضانات العارمة يف 

عام 2015؛ وإىل فيجي إثر اإلعصار املداري وينستون يف عام 2016.
قدم االحتاد املساعدة التقنية إىل مجهورية نيبال وعزز القدرات يف جمال التأهب للطوارئ من خالل وضع نظام   -

إدارة استمرارية االتصاالت يف حاالت الطوارئ يف نيبال (NETCOMS) يف عام 2015.
ُقدمت يف عام 2015 املساعدة إىل اهليئة الوطنية لالتصاالت يف تيمور-لسيت بشأن وضع خطة االتصاالت   -

يف حاالت الطوارئ.
ساهم االحتاد يف قمة الوسائط اليت عقدها يف عام 2014 احتاد إذاعات آسيا واحمليط اهلادئ (ABU) بشأن تغري   -
املناخ وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلد من خماطر الكوارث، ويف  ورشة العمل السادسة جلماعة 
آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت (APT) بشأن إدارة الكوارث/االتصاالت يف حاالت الكوارث اليت ُعقدت 
يف فيجي يف عام 2015، وذلك من خالل تبادل املعلومات بشأن أنشطة التقييس والتطوير يف جمال االستجابة 
دارت  اليت  تقدمي عروض ومسامهات يف املناقشات  اهلادئ، فضًال عن  واحمليط  آسيا  منطقة  للطوارئ يف 

يف جمموعة ورش العمل اليت ُعقدت يف ساموا يف عام 2016.
شهدت املنطقة تعزيز القدرات وإذكاء الوعي لدى دوهلا األعضاء يف معاجلة مسائل االتصاالت يف حاالت   -
الطوارئ من خالل أنشطة خمتلفة، مبا فيها تقاسم أفضل املمارسات بشأن االتصاالت يف حاالت الطوارئ.

قدم االحتاد يف عام 2016 الدعم إىل باكستان يف صوغ اإلطار التنظيمي لالتصاالت يف حاالت الطوارئ   -
.(PETRF)

املبادرة اإلقليمية الثالثة ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ: تسخري منافع التكنولوجيات اجلديدة

وضع االحتاد، من عام 2014 إىل عام 2016، بالشراكة مع وزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   -
والتخطيط املستقبلي يف مجهورية كوريا، خططًا رئيسية إلدارة الطيف لصاحل بنغالديش وبروين دار السالم 

وفيجي وباكستان وساموا وتايالند.
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ُقدمت املساعدة إىل 24 دولة من أعضاء االحتاد يف املنطقة لوضع خرائط الطريق الوطنية من أجل االنتقال   -
من اإلذاعة التلفزيونية التماثلية إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض (DTTV)، وهي: أفغانستان وبنغالديش 
الشعبية وملديف وميكرونيزيا  الدميقراطية  وإندونيسيا وكرييبايت ومجهورية الو  وبوتان وكمبوديا وفيجي 
ومنغوليا وميامنار ومجهورية نيبال وناورو وبابوا غينيا اجلديدة والفلبني وساموا وجزر سليمان وسري النكا 
وتايالند وتونغا وتيمور-لسيت وفانواتو وفيتنام. وقد أمكن ذلك بدعم من وزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والتخطيط املستقبلي يف مجهورية كوريا ووزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت يف اليابان ووزارة 
االتصاالت والفنون يف أسرتاليا والربامج التشغيلية لدى االحتاد. ويعمل االحتاد بشكل وثيق أيضًا مع احتاد 
إذاعات آسيا واحمليط اهلادئ ومعهد آسيا واحمليط اهلادئ لتطوير البث اإلذاعي (AIBD) لتعزيز االنتقال من 

اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية وأنشطة ما بعد االنتقال.
الرقمية  التلفزيونية  اإلذاعة  إىل  التماثلية  التلفزيونية  اإلذاعة  االنتقال من  التوجيهية بشأن  املبادئ  مت حتديث   -
لألرض وُنشرت دراسات احلالة اليت اسُتكملت بشأن تنفيذ اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف أسرتاليا 
واليابان وتايالند ما بني عامي 2013 و2015. وُأعد تقرير بشأن خدمات الوسائط املتعددة التفاعلية يف منطقة 
آسيا واحمليط اهلادئ (االجتاهات والتطلعات 2015) أذكى الوعي بشأن نشر التكنولوجيا اجلديدة يف قطاع 

اإلذاعة يف آسيا واحمليط اهلادئ.
قام االحتاد أيضًا، من عام 2014 إىل عام 2016، بتنفيذ عدد من املشاريع مشلت اإلذاعة الرقمية (التلفزيون   -
والراديو) مع اهليئة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت يف تايالند (NBTC). ومع أن هذه املشاريع تركز على تايالند 

فقد استفادت منها بلدان أخرى يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.
استعرضت اللوائح املتعلقة بوقف البث التماثلي (ASO) وباإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض (DTTV) من   -

أجل بابوا غينيا اجلديدة يف أغسطس 2015 لتمكني سالسة االنتقال.
استعرض االحتاد أيضًا خارطة الطريق وحالة وقف البث التماثلي وخطة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض   -

بشأن الفلبني يف عام 2015. ومبوجب اخلطة احلالية، تعتزم الفلبني وقف البث التماثلي يف عام 2020.
نّفذت فيجي نظام اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض من خالل جتربة وطنية أجرهتا يف عام 2016، مبوجب   -

خارطة الطريق اليت وضعها االحتاد، ومن املقرر وقف البث التماثلي يف عام 2017.
أفضت ورشة العمل اإلقليمية الرابعة بشأن اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت وتكنولوجيات وخدمات   -
النطاق العريض لإلذاعة املتكاملة من أجل الوسائط، اليت ُعقدت بالشراكة مع احتاد إذاعات آسيا واحمليط 
اهلادئ ومعهد آسيا واحمليط اهلادئ لتطوير البث اإلذاعي، إىل إذكاء الوعي لدى حوايل 60 مشاركًا من 20 

بلدًا.
ُقدم الدعم يف عام 2014 إىل فانواتو يف حتديث اجلدول الوطين لتوزيع الرتددات. وُقدمت أيضًا يف عام 2015   -
الكفاءة يف  للطيف من أجل حتقيق  الوطنية  اإلدارة  القدرات الستعراض  بناء  بوتان يف جمال  إىل  املساعدة 

استخدام املوارد، وذلك من خالل تنظيم ورشة عمل وطنية حضرها مشاركون من 12 منظمة.
قدم االحتاد الدراية التقنية لتحسني األطر والقدرات يف جماالت املطابقة وقابلية التشغيل البيين واملوافقة النمطية   -

إىل العديد من البلدان يف املنطقة من خالل األنشطة التالية:
يف أوالن باتار (منغوليا)، حضر مشاركون اجتماع استعراض بشأن نظام املوافقة النمطية أفضى إىل   o

حتسني الفهم وبناء القدرات. 
ُقدم الدعم يف عام 2015 إىل الدول األعضاء يف االحتاد (38 بلدًا) ضمن جمموعة االتصاالت آلسيا واحمليط   o

اهلادئ يف إطار براجمها اخلاصة باملطابقة وقابلية التشغيل البيين، مما عزز القدرات يف املنطقة.
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عالوًة على ذلك، مت يف عامي 2014 و2015 إذكاء الوعي بشأن التكنولوجيات اجلديدة من خالل احللقات   -
واملنتديات التالية:

العمومية  اخلدمة  االجتماعي يف  التواصل  لإلنرتنت ووسائط  اإلجيايب  االستخدام  بشأن  املنتدى  ُنظم   o
يف عام 2014 يف جاكارتا (إندونيسيا)، بالشراكة مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا (ASEAN) وهيئة 
االتصاالت والوسائط املتعددة يف ماليزيا (MCMC)، لتحسني املهارات وإذكاء الوعي لدى املشاركني 

من بلدان الرابطة.
الدولية  املتنقلة  اهلادئ بشأن االتصاالت  اإلقليمية لالحتاد ملنطقة آسيا واحمليط  الدراسية  ُنظمت احللقة   o
املعلومات  بدعم من وزارة  فيتنام،  2014 يف  (التكنولوجيا والطيف) يف عام  بعده  يف أفق 2020 وما 
واالتصاالت. واستفاد من املناقشات أكثر من 150 مشاركًا من 24 دولة عضوًا (مبن فيهم مسؤولون 
من خارج منطقة آسيا واحمليط اهلادئ) فضًال عن عدة وكاالت تشغيل ومنظمات علمية أو صناعية 

معرتف هبا يف االحتاد على الصعيد العاملي.
ُنظمت يف ماليزيا يف عام 2015 ورشة عمل إقليمية عززت الدراية التقنية يف جمال اإلذاعة التلفزيونية الرقمية   -
لألرض لدى املشاركني من 20 بلدًا، وذلك بالتعاون مع معهد آسيا واحمليط اهلادئ لتطوير البث اإلذاعي 

واحتاد إذاعات آسيا واحمليط اهلادئ.
يف مؤمتر الشراكة للوسائط يف احمليط اهلادئ (عقد الشراكات من أجل اإلذاعة) الذي ُعقد يف ساموا   o
يف عام 2015 وشارك يف تنظيمه احتاد إذاعات آسيا واحمليط اهلادئ واالحتاد الدويل لالتصاالت وشراكة 
الوسائط يف احمليط اهلادئ بدعم من وزارة االتصاالت والفنون يف أسرتاليا وهيئة اإلذاعة يف ساموا، تقاسم 

أكثر من 50 مشاركًا املعارف والدراية التقنية لصاحل تعزيز البث اإلذاعي ضمن املنطقة والنهوض به.
الساتلي يف عام 2015 بدعوة من  التنسيق  اهلادئ بشأن  اإلقليمية آلسيا واحمليط  العمل  ُعقدت ورشة   o
مكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف وزارة العلوم والتكنولوجيا يف الفلبني وبالتعاون مع قطاع 
االتصاالت الراديوية يف االحتاد وجمموعة االتصاالت آلسيا واحمليط اهلادئ ووزارة االتصاالت والفنون 

يف أسرتاليا، وحضرها 70 خبريًا من 20 بلدًا.
أفضى املنتدى اإلقليمي األول ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن احلكومة اإللكرتونية واملدن الذكية الذي   o
تقاسم  333 مشاركًا من خالل  الوعي لدى  الفهم وإذكاء  تعميق  ُعقد يف تايالند يف عام 2015 إىل 

التجارب املستقاة من 39 بلدًا.
التكنولوجيات  الشعبية، ورشة عمل وطنية بشأن  الدميقراطية  2016 يف مجهورية الو  ُعقدت يف عام   o
اجلديدة والسياسات واآلثار التنظيمية، حضرها أكثر من 60 مسؤوًال حكوميًا وطنيًا من وزارة الربيد 

واالتصاالت والوزارات والوكاالت احلكومية احمللية املعنية األخرى.
ُقدمت املساعدة، من عام 2014 إىل 2017، إىل األعضاء يف تطوير التطبيقات واحلوسبة السحابية من خالل   -

ما يلي:
تقييم التطبيقات املتنقلة وإمكانية استخدامها يف قطاع الصحة يف بنغالديش (2014).  o

ورشة عمل وطنية بشأن احلوسبة السحابية، ُعقدت يف كولومبو (سري النكا) يف عام 2015، عززت   o
القدرات لدى 60 مشاركًا من احلكومات واهليئات التنظيمية ودوائر الصناعة واملؤسسات األكادميية.

ُأجري يف عام 2016 تدريب مصمم خصيصًا لبناء القدرات واملهارات بشأن تطوير التطبيقات املتنقلة   o
واحللول بواسطتها لفائدة املتدربني من معهد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أفغانستان. وسّهلت 

تنظيم هذا التدريب هيئة االتصاالت يف باكستان.
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بلدان يف جمال  أربعة  املشاركني من  لدى  القدرات  تعزيز  (تايالند)  نونتابوري  2015، مت يف  يف عام   o
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة وحلول املخلفات اإللكرتونية من خالل تطوير املواد 
التدريبية وتنظيم الدورات التدريبية يف جماالت املدن الذكية املستدامة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

املراعية للبيئة والشبكات الذكية.
ُعقد يف الفرتة من 10 إىل 14 نوفمرب 2014، يف إسالم آباد (باكستان)، لقاء بشأن متكني الكفاءة يف   o
جمال إدارة استهالك الطاقة من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أفضى إىل تعزيز القدرات لدى 

أكثر من 50 مشاركًا من باكستان، وُأعد تقرير لوزارة املعلومات والتكنولوجيا يف ذلك البلد. 
 ،(FAO) قام االحتاد، يف الفرتة من عام 2014 إىل عام 2016، بالشراكة مع منظمة األغذية والزراعة  o
بتعزيز القدرات لدى أعضاء املنظمتني وأصحاب املصلحة على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف جمال الزراعة بطريقة اسرتاتيجية. وقد أعدت املنظمتان دليًال وطنيًا بشأن اسرتاتيجية الزراعة اإللكرتونية 
ملساعدة البلدان يف وضع اسرتاتيجياهتا الوطنية. ويف عامي 2015 و2016، ُقدمت املساعدة أيضًا لوضع 
خطة رئيسية للموارد الطبيعية املتجددة إلكرتونيًا (E-RNR) من أجل بوتان واسرتاتيجية وطنية بشأن 
الزراعة اإللكرتونية من أجل سري النكا. وشارك عدد من الشركاء اجلدد (مثل املركز التقين للتعاون 
الزراعي والريفي واملركز الدويل للزراعة والبيولوجيا الشاملة) يف هذا املجال منذ عام 2014. وتواصل 
املنظمتان تقدمي املساعدة إىل فيجي والفلبني وبابوا غينيا اجلديدة يف جمال وضع اسرتاتيجيات الزراعة 

اإللكرتونية لديها، وإىل بوتان وسري النكا لتنفيذ تلك االسرتاتيجية.
يف عام 2015، مت بناء القدرات لدى املشاركني من واضعي السياسات واهليئات التنظيمية ودوائر الصناعة   o

يف منغوليا، وذلك يف جمال ختطيط حركة عبور اإلنرتنت.
ُقدمت املساعدة إىل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية (2014) ومنغوليا (2015) وكمبوديا (2016) وبوتان   -
(2017) يف جمال نشر اإلصدار IPv6. وقد مت النهوض هبذا العمل بفضل شراكات قوية بني احلكومات الوطنية 

ومركز آسيا واحمليط اهلادئ ملعلومات الشبكات (APNIC) ووزارة االتصاالت والفنون يف أسرتاليا.
اهلادئ  واحمليط  آسيا  مع مركز  بالشراكة  اإلنرتنت،  تبادل  نقاط  بشأن  تيمور-لسيت  إىل  املساعدة  ُقدمت   -

ملعلومات الشبكات.
تلقت احلكومات واهليئات التنظيمية ودوائر الصناعة، من خالل خمتلف األنشطة التدريبية، التدريب أو بناء   -

القدرات يف املجاالت التالية:
تكنولوجيات اإلذاعة الرقمية وتنفيذها، 77 مشاركًا من 16 بلدًا (2014، اهلند).  o

املمارسات األمنية الالسلكية لواضعي السياسات واهليئات التنظيمية، مشاركون من 13 بلدًا (2014،   o
أكادميية االحتاد على اخلط).

املتقدمة، مشاركون من  األجل  التطور طويل  تكنولوجيا  الذكية يف عصر  التكنولوجيات واخلدمات   o
10 بلدان (2014، بوسان (مجهورية كوريا)).

أمن البنية التحتية لإلصدار IPv6 لشبكات االتصاالت يف عامي 2014 و2015، مشاركون من مثانية بلدان   o
يف يونيو ويوليو 2014؛ ومن عشرة بلدان يف مايو 2016 (نونتابوري (تايالند))؛ و11 بلدًا يف مايو 2017 

(تايالند).
مراقبة الطيف، حوايل 50 مشاركًا من 14 بلدًا (2015، بيجني (الصني)).  o

خدمات الوسائط املتعددة التفاعلية والتلفزيون مقابل الدفع، 65 مشاركًا من ستة بلدان (هانوي (فيتنام)).  o
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تطبيقات احلوسبة السحابية املتنقلة بشأن تطوير خدمات القيمة املضافة، 73 مشاركًا من 7 بلدان (2014،   o
هانوي (فيتنام)).

األدلة اجلنائية واألمن يف احلوسبة السحابية، مشاركون من تسعة بلدان (2014، نونتابوري (تايالند)).  o
الراديوية  االتصاالت  تنظيم مشرتك مع قطاع  الدولية،  واللوائح  الساتلية  الشبكات  إجراءات تسجيل   o
االحتاد  لدى  التميز  مراكز  إطار  االحتاد على اخلط) يف  أكادميية   ،2015) 25 بلدًا  (66 مشاركًا من 

والشركاء ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ.
ختطيط شبكات النفاذ عريض النطاق، مشاركون من أربعة بلدان (2015، غازي آباد (اهلند)).   o

املطابقة وقابلية التشغيل البيين، مشاركون من سبعة بلدان (2015، بيجني (الصني)).  o
جودة خدمة النطاق العريض، 51 مشاركًا من سبعة بلدان (2015، بانكوك (تايالند)).  o

تطوير النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتسخري إنرتنت األشياء، حوايل 50 مشاركًا،   o
يف إطار مراكز التميز لدى االحتاد والشركاء ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ (2016).

ختطيط شبكة النفاذ عريض النطاق (21 نوفمرب إىل 16 ديسمرب 2016).  o
إدارة الطيف (على اخلط، 143 مشاركًا، 13 إىل 26 فرباير 2017).  o

املطابقة وقابلية التشغيل البيين لتكنولوجيا اجليل الرابع للتطور طويل األجل 4G LTE (على اخلط، 17 أبريل   o
إىل 15 مايو 2017).

إنرتنت األشياء: التكنولوجيا واملعايري والتخطيط (71 مشاركًا، 8 إىل 11 يوليو 2017، طهران (مجهورية   o
إيران اإلسالمية)).

أفضت الدورات التدريبية ولقاءات اخلرباء يف جمال األمن السيرباين ومحاية األطفال على اخلط إىل حتسني   -
املهارات وتعزيز الوعي على املستويني الوطين واإلقليمي:

تدريب موظفني من أفرقة االستجابة للطوارئ احلاسوبية (CERT) من كمبوديا ومجهورية الو الدميقراطية   o
الشعبية وميامنار وسري النكا (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، 2014).

تدريب خرباء من الفريق الوطين لالستجابة للطوارئ احلاسوبية يف أفغانستان، من خالل برنامج إعداد   o
املستجدين يف جمال أمن املعلومات لدى جملس االحتاد األورويب (أفغانستان، 2014).

حماكاة احلوادث احلاسوبية وعقد املؤمتر بشأن محاية البنية التحتية الوطنية احلرجة يف 23 نوفمرب 2015   o
يف بانكوك (تايالند)، بالتعاون مع وزارة الدفاع يف تايالند، حبضور 200 مشارك.

أُعد تقرير من أجل مجهورية نيبال بشأن األمن السيرباين ومحاية األطفال على اخلط، وُنظمت ورشة عمل   o
وطنية حضرها 60 مشاركًا.

تدريب 30 مستجيبًا للحوادث من 20 وكالة حكومية يف الفلبني يعملون يف جمال التصدي للحوادث   o
السيربانية (2016).

قدم االحتاد الدعم حلوايل 70 معّلمًا وطالبًا من املدارس االبتدائية احمللية يف ثالث قرى ريفية يف إندونيسيا،   o
من خالل املشاركة يف أنشطة تعليمية ُنظمت بالشراكة مع Intel إندونيسيا.

قدم االحتاد املساعدة يف وضع االسرتاتيجية الوطنية بشأن األمن السيرباين يف مجهورية نيبال يف عام 2016   o
ومت بناء القدرات لدى أكثر من 50 مشاركًا.
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يف سياق بناء القدرات وإذكاء الوعي وتعزيز املشاركة من احلكومات واهليئات التنظيمية ودوائر الصناعة،   -
ساهم االحتاد يف املجاالت التالية:

أفضى تدريب اإلدارة العليا على وضع اسرتاتيجية لقطاع االتصاالت يف منطقة احمليط اهلادئ إىل إذكاء   o
الوعي، وُوضع مشروع خارطة طريق للسنوات اخلمس التالية. وشارك يف هذا التدريب أكثر من 50 

مشاركًا من تسعة بلدان (2015، فيجي).
قدم االحتاد املساعدة إىل هيئة تنظيم االتصاالت يف ملديف بشأن النفاذ ميسور التكلفة إىل اإلنرتنت.  o

أفضت األنشطة اليت تركز على ختطيط مشاريع شبكات اجليل التايل وحتديد تكاليفها إىل تعميق الفهم   o
لدى املشاركني من ستة بلدان (2016، اهلند).

يف سياق تعزيز املشاركة يف جمال الصحة املتنقلة يف اهلند، جرت مناقشات مع أصحاب املصلحة والشركاء   o
(2016، اهلند)، مبا يف ذلك مشاركني من وزارة الصحة ورعاية األسرة ووزارة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وهيئة تنظيم االتصاالت يف اهلند واملنظمة الوطنية للتوحيد القياسي والبوابة الوطنية للصحة 
وشركات التأمني ومقدمي خدمات االتصاالت واملستشفيات ومؤسسة جمموعة اتصاالت آسيا واحمليط 
اهلادئ لدى االحتاد  ومركز التدريب على املستوى املتقدم لالتصاالت (مركز التميُّز ملنطقة آسيا واحمليط 

اهلادئ) واهليئات األكادميية واخلرباء ومنظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت.
املشاركني من  القدرات لدى  تعزيز  الطيف ومراقبته بدعم من االحتاد يف  إدارة  التدريب على  ساعد   o

14 بلدًا (الصني).

أفضى تدريب على اخلط، من خالل مراكز التميز لدى االحتاد وأكادميية الصني لتكنولوجيا املعلومات   o
واالتصاالت، إىل تعميق الفهم بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين يف شبكات االتصاالت واملطاريف 

املتنقلة والتوافق الكهرمغنطيسي لدى 52 مشاركًا من 15 بلدًا.
قدم االحتاد الدعم يف جمال املطابقة وقابلية التشغيل البيين من أجل النظام الفرعي متعدد الوسائط القائم   o
على بروتوكول اإلنرتنت (IMS) واجليل الرابع من التطور طويل األجل (4G-LTE) إىل 39 مشاركًا من 

عشرة بلدان (الصني، 2016).
أدى تقييم األمن السيرباين ومحاية البنية التحتية احلرجة يف تايالند، بالتعاون مع املركز العاملي للقدرات   o
السيربانية وجامعة أوكسفورد واللجنة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت يف تايالند، إىل حتسني إطار األمن 

السيرباين يف تايالند.
أدى تدريٌب ُنّظم بالشراكة مع االحتاد الربيدي يف آسيا واحمليط اهلادئ إىل تعميق فهم االسرتاتيجيات   o

اإللكرتونية الربيدية لدى املشاركني (تايالند، يونيو 2016 ويونيو 2017).
تعزز الفهم وتقاسم اخلربات يف جمال املدن الذكية واحلكومة اإللكرتونية من خالل تنظيم املنتدى اإلقليمي   o

الثاين آلسيا واحمليط اهلادئ (تايالند، 2016).
مت تنظيم منتدى حللول الزراعة اإللكرتونية من أجل إنشاء مجاعة مقدمي حلول الزراعة اإللكرتونية وتعزيز   o
املشاركة بني جمتمع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والزراعة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ. وقد 
أذكى املنتدى الوعي لدى 120 مشاركًا من 29 بلدًا يف جمال الزراعة اإللكرتونية. وعزز أيضًا مشاركة 
املعلومات  وتكنولوجيا  الزراعة  قطاعي  من  الصناعة  ودوائر  التنظيمية  واهليئات  السياسات  واضعي 

واالتصاالت (تايالند، 2016).
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أفضت برامج تدريب املدربني، اليت ُأجريت باالشرتاك مع منظمة األغذية والزراعة، إىل تدريب أصحاب   o
املصلحة يف جمال وضع االسرتاتيجيات الوطنية للزراعة اإللكرتونية (تايالند، 2016). 

املبادرة اإلقليمية الرابعة ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ: تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض

السالم  دار  وبروين   (2015  ،2014-2012) بوتان  أجل  العريض من  للنطاق  الوطنية  السياسات  ُوضعت   -
(2013-2014) وجزر مارشال (2014) والفلبني (2014) وفانواتو (2014) وكمبوديا (2016) وسري النكا 

(2016). واعتمدت بروين دار السالم سياستها يف عام 2015.
مت تعميق فهم البنية التحتية للنطاق العريض من خالل التحسينات اليت ُأدخلت على خارطة اإلرسال التفاعلية   -
على اخلط ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، بالتعاون مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط 

.(UNESCA) اهلادئ
ُأجريت دراسات بشأن السياسات الوطنية للنطاق العريض (الذكاء الرقمي يف آسيا واحمليط اهلادئ 2020)   -
الوطنية  اهليئة  إىل  وُرفعت  العريض،  النطاق  بشأن  اجلدوى  اإلنرتنت ودراسة  إىل  التكلفة  ميسور  والنفاذ 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بابوا غينيا اجلديدة (2015).
مت إذكاء الوعي باحلاجة إىل حتسني النفاذ إىل البنية التحتية للنطاق العريض وتطبيقاته وخدماته من خالل   -

األحداث التالية:
حضر منتدى سياسات املجتمعات الرقمية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ أكثر من 200 مشارك من أكثر   o

من 20 بلدًا (تايالند، 2015 و2016). 
حضر املنتديات اإلقليمية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن احلكومة اإللكرتونية واملدن الذكية واملجتمعات   o

الرقمية ألغراض التنمية املستدامة أكثر من 200 مشارك (تايالند، 2015 و2016).
والتنظيم  السياسات  أوضاع  إعادة تشكيل  بشأن  اهلادئ  آسيا واحمليط  ملنطقة  اإلقليمي  املنتدى  حضر   o

للتعجيل بالنفاذ إىل النطاق العريض 115 مشاركًا من 19 بلدًا (إندونيسيا، 2015).
يف إطار تليكوم العاملي لالحتاد لعام 2016، أصدر تبادل آسيا واحمليط اهلادئ بشأن تنظيم وسياسة النطاق   o

العريض ورقة بيضاء مشرتكة بني االحتاد وشركة Huawei بشأن تنظيم وسياسة النطاق العريض.
باإلضافة إىل ذلك، ُنظمت دورات تدريبية لبناء القدرات يف املجاالت التالية:  -

سياسة النطاق العريض من أجل النفاذ الشامل، 51 مشاركًا من 30 بلدًا، من خالل أكادميية االحتاد   o
على اخلط (2014).

املدن الذكية املستدامة، تنظيم مشرتك بني قطاعي تقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت، 50 مشاركًا   o
من 11 بلدًا (تايالند، 2014) و107 مشاركني من 12 بلدًا (اهلند، 2015).

وضع خارطة طريق النطاق العريض الالسلكي، 55 مشاركًا من تسعة بلدان (مجهورية إيران اإلسالمية،   o
.(2016

14 بلدًا  60 مشاركًا من  التحتية، حوايل  البنية  إىل  النفاذ  تكاليف وأسعار  الرباعية: حتديد  اخلدمات   o
(تايالند، 2016).

تكنولوجيات النفاذ عريض النطاق (على اخلط، 2016).  o
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املبادرة اإلقليمية اخلامسة ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ: السياسات والتنظيم

املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  بشأن  والتشريعية  والتنظيمية  السياساتية  الوطنية  األطر  تعزيز  جرى   -
واالتصاالت من خالل األنشطة الُقطرية املباشرة التالية:

ُوضع مشروع لتعديل قانون االتصاالت يف الفلبني (2015).  o
الدميقراطية الشعبية على يد خبري لدى االحتاد  ُوضعت سياسة ولوائح تعريفية من أجل مجهورية الو   o

ومثانية موظفني يف وزارة الربيد واالتصاالت.
ُوضع إطار ترخيص (2014) واستعراض ما بعد التحرير واسرتاتيجية لتطوير القطاع (2015) وإطار   o

تنظيمي متقارب (2016) من أجل تيمور-لسيت. 
وخطة   (2014) واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الوطنية  واملؤشرات  لإلحصاءات  إطار  ُوضع   o
ترقيم (2015) وسياسة بشأن األمن السيرباين (2015) ولوائح للتعريفات (2016) من أجل مجهورية الو 

الدميقراطية الشعبية.
ُوضعت آلية لتسوية املنازعات التنظيمية املتعلقة باالتصاالت (2014) وإطار لإلحصاءات واملؤشرات   o

الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (2016) من أجل ميامنار.
ُوضع مشروع لقواعد الرتخيص يف كمبوديا يف إطار العمل القطري املباشر يف عام 2014. وباإلضافة   o

إىل ذلك، استفاد من بناء القدرات موظفون من خمتلف الوزارات املعنية.
حّسنت البلدان أيضًا أطرها التنظيمية من خالل املساعدة املباشرة كما يلي:  -

مت توفري تقرير تفصيلي بشأن اجلوانب السياساتية والتنظيمية ملنغوليا (2014) من أجل إدخال الشبكات   o
املتنقلة من اجليل التايل يف البلد، كما قدمت املساعدة بشأن الرتخيص املوحد (2015) مما عزز الوعي 
لدى أصحاب املصلحة يف قطاع االتصاالت بشكل عام واهليئة التنظيمية بوجه خاص. وجيري حاليًا 

تقدمي املساعدة بشأن اخلدمات املالية الرقمية (2017).
إيران  االتصاالت يف مجهورية  تنظيم  هيئة  إىل  البيين  التوصيل  تكاليف  بشأن منذجة  املساعدة  ُقدمت   o

اإلسالمية (2014).
ُوضعت مبادئ توجيهية هليئة االتصاالت يف نيبال بشأن كيفية تعزيز النمو يف قطاع االتصاالت (2014).  o

ُقدمت مساعدة اخلرباء بشأن خطة الرتقيم وإدخال قابلية نقل األرقام (تيمور-لسيت، 2015).  o
االتصاالت  هيئة  إىل  ميدان  اسم  وتشغيل  إدارة  عن  تقرير  إعداد  بشأن  اخلرباء  مساعدة  ُقدمت   o

يف ملديف (2016).
عززت مساعدة اخلرباء، من خالل الندوة املشرتكة بني االحتاد وهيئة تنظيم االتصاالت يف اهلند بشأن   o
التحديات التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدن الذكية يف اهلند، األطر الوطنية وأذكت 

الوعي لدى أكثر من 90 مشاركًا (مارس، 2015).
مت تعزيز وتبادل املعلومات بشأن املسائل التنظيمية من خالل حوار تنظيمي رفيع املستوى يف إطار األحداث   -

التالية:
مجعت املائدة املستديرة للهيئات التنظيمية يف آسيا واحمليط اهلادئ 55 مشاركًا من 24 بلدًا يف أسرتاليا   o
(2014) و52 مشاركًا من 19 بلدًا يف ماليزيا (2015) و48 مشاركًا من 17 بلدًا يف ماليزيا (2015).
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مجع برنامج التدريب الدويل 56 مشاركًا من 26 بلدًا يف أسرتاليا (2014) و62 مشاركًا من 18 بلدًا   o
يف ماليزيا (2015) و66 مشاركًا من 18 بلدًا يف باكستان (2016).

املعلومات واالتصاالت يف سنغافورة  تنمية  االحتاد وهيئة  املشرتك بني  التنفيذي  التدريب  برنامج  مجع   o
بلدًا   22 (2015) ومشاركني من  بلدان  مندوبني من عشرة  (2014) وكبار  14 بلدًا  مشاركني من 

.(2016)
نّظم االحتاد، باالشرتاك مع هيئة االتصاالت والوسائط املتعددة يف ماليزيا، املنتدى اإلقليمي آلسيا واحمليط   o
بشأن  املالية  الشؤون  تنظيم  املعلومات واالتصاالت وهيئات  االتصاالت/تكنولوجيا  أجل  اهلادئ من 
الشمول املايل الرقمي (ماليزيا، 2015) بدعم من وزارة االتصاالت والوسائط املتعددة يف ماليزيا ووزارة 
االتصاالت والفنون يف أسرتاليا ومؤسسة بيل وميليندا غيتس. وشارك يف املنتدى أكثر من 70 مندوبًا 

من 17 بلدًا.
مت إذكاء الوعي لدى واضعي السياسات يف الصني، من خالل احللقات الدراسية السنوية اليت ينظمها االحتاد   -

ووزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات يف الصني:
تطوير النطاق العريض واالبتكار باستخدام اإلنرتنت (2014).  o

100 مشارك  أكثر من  عة،  املَوسَّ اإلنرتنت  املعلومات واالتصاالت يف عصر شبكة  تكنولوجيا  تطوير   o
.(2015)

التنظيم يف العصر اجلديد، أكثر من 150 مشاركًا (2016).  o
حتسني املهارات يف جمال السياسات واجلوانب التنظيمية للمشاركني من احلكومات واهليئات التنظيمية ودوائر   -

الصناعة واملؤسسات األكادميية: 
تدريب بشأن حتديد التكاليف االسرتاتيجية وختطيط األعمال فيما يتعلق باخلدمات الرباعية، 60 مشاركًا   o

من 18 بلدًا (تايالند، 2014).
اهلادئ، مشاركون من  احمليط  ملنطقة  التقارب  االسرتاتيجية وختطيط  التكاليف  بشأن حتديد  تدريب   o

مخسة بلدان (فيجي، 2014).
17 بلدًا  التنظيمي، مشاركون من  املنظور   - العريض  النطاق  بشأن جودة خدمة  اخلط  تدريب على   o

.(2014)
ورشة عمل بشأن مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اإلحصاءات من أجل بلدان رابطة   o

أمم جنوب شرق آسيا وجزر احمليط اهلادئ، 80 مشاركًا من 20 بلدًا (تايالند، 2014).
تدريب تنظيمي مشرتك بني االحتاد وهيئة االتصاالت يف باكستان بشأن الرتخيص وتنظيم اخلدمات، من   o

أجل املتدربني من هيئة تنظيم االتصاالت يف أفغانستان (باكستان، 2015).
استعراض أنظمة الرتخيص من أجل سري النكا (2016-2015).  o

تعزيز التعاون مع مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت بإقامة الشراكات، من خالل األنشطة التالية:  -
بالتعاون مع االحتاد حلقة دراسية بشأن إدارة الطيف  نظمت مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت   o
واإلذاعة التلفزيونية لألرض، سبقها برنامج تدرييب بشأن إدارة الطيف الراديوي وخدماته (فيجي، 2015) 
مجعت مشاركني ميثلون عشرة بلدان جزرية يف احمليط اهلادئ أعضاء يف االحتاد ومنظمتني إقليميتني (مجاعة 
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آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت ورابطة اتصاالت جزر احمليط اهلادئ) وثالث دول أعضاء يف االحتاد من 
خارج منطقة احمليط اهلادئ وأربع منظمات من دوائر صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

املعلومات واالتصاالت  لتكنولوجيا  الدولية  للمؤمترات  القدرات يف إعداد املشاركني  ببناء  قام االحتاد   o
بشكل عام واملشاركني من مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ واالحتاد بشكل خاص، من خالل تنظيم تدريب 
على مرحلتني، على اخلط وحضوريًا، (2016). وأكمل مشاركون من 22 بلدًا بنجاح دورة التدريب 

على اخلط، بينما تعززت مهارات مشاركني آخرين يف التدريب حضوريًا.
من األنشطة األخرى يف جمال تعزيز األطر الوطنية ما يلي:  -

مساعدة ُقطرية مباشرة يف منو قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (مجهورية نيبال)؛ ومتكني الكفاءة   o
يف إدارة استهالك الطاقة من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (باكستان)؛ وإصدار الرتاخيص 
(كمبوديا وتيمور-لسيت)؛ ووضع إطار وطين ملؤشرات وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
(مجهورية الو الدميقراطية الشعبية)؛ وتسوية املنازعات التنظيمية املتعلقة باالتصاالت (ميامنار)؛ وحتسني 
إطار قابلية التشغيل البيين (منغوليا)؛ والزراعة اإللكرتونية (بوتان وفيجي وبابوا غينيا اجلديدة وسري النكا)؛ 
وإطار املنافسة (بوتان)؛ وحتسني الوعي واملهارات بغية نشر اإلصدار IPv6 (مجهورية الو الدميقراطية 

الشعبية وكمبوديا ومنغوليا).
مت اإلبالغ عن نتائج املؤمتر WRC-15 يف عام 2016 من خالل عدة ورش عمل إقليمية ودون إقليمية   o

ووطنية لضمان تنسيق استخدام الطيف.

منطقة كومنولث الدول املستقلة
املبادرة اإلقليمية األوىل لكومنولث الدول املستقلة: إنشاء مركز حلماية األطفال على اخلط من أجل منطقة 

كومنولث الدول املستقلة

جيري تنفيذ املبادرة اإلقليمية األوىل لكومنولث الدول املستقلة بالشراكة مع أكادميية أ. س. بوبوف الوطنية   -
لالتصاالت يف أوديسا (ONAT)، وهي عضو يف قطاع تنمية االتصاالت، وبدعم من إدارة أوكرانيا.

مت حتسني الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل تنظيم دورة تعلم عن ُبعد   -
متعددة الوسائط بشأن االستخدام اآلمن ملوارد اإلنرتنت، وهي تتألف من ثالث وحدات: وحدة أساسية (ملرحلة 
ما قبل املدرسة وأطفال املدارس االبتدائية) ووحدة متوسطة (لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 5 و9 سنوات) 
ووحدة متقدمة (لطالب املدارس الثانوية ومعلمي املعلوماتية واآلباء). والدورة متاحة بالروسية يف العنوان 
التايل: https://onlinesafety.info ويف أقراص فيديو رقمية. وقد حظي املشروع، الذي نفذته أكادميية أ. 
س. بوبوف، جبائزة القمة العاملية ملجتمع املعلومات لعام 2016 يف جمال بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.
ُقدمت الدورة من خالل اجتماع حضره أكثر من 200 مدير مدرسة يف أوديسا (أوكرانيا)، ويف بشكيك   -
(مجهورية قريغيزستان) يف ديسمرب 2015. وُقدمت أيضًا يف إطار مائدة مستديرة يف بشكيك يف 9 ديسمرب 2015، 

شارك فيها االحتاد واليونسكو ومسؤولون حكوميون وممثلون من القطاع اخلاص وهيئات أكادميية.
وجرى ترويج آخر أثناء العطل املدرسية الصيفية يف عام 2016، حيث نظمت أكادميية بوبوف سلسلة من   -
تفاعلية  احملاضرات  أوديسا. وكانت  الصيفية يف  املخيمات  الذين كانوا يشاركون يف  احملاضرات لألطفال 

واجتذبت مشاركة أكثر من 100 طفل.

https://onlinesafety.info
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الدورة متطورة إىل حد بعيد، وقد اجتذبت اجلهود الرتوجيية الكبرية مشاركة أكثر من 500 13 مستعمل من   -
أكثر من 60 بلدًا خالل األشهر الستة األوىل منذ إطالقها يف ديسمرب 2015.

رغبة يف زيادة املسامهة يف السالمة على اخلط، قام االحتاد وأكادميية بوبوف بوضع قاعدة بيانات لتخزين   -
البيانات عن احللول التقنية حلماية األطفال على اخلط والربجميات الختيار احللول التقنية املثلى. وقد عكف 
اخلرباء على اختبار أكثر من 70 من احللول التقنية القائمة حلماية األطفال على اخلط وُأدرجت يف قاعدة 

 https://contentfiltering.info البيانات. والربجمية وقاعدة البيانات متوفرة باللغة الروسية يف املوقع
أخريًا، وتيسريًا لتحديد وإدارة موارد شبكة الويب غري اآلمنة، مت تطوير نظام توزيع أوتومايت لقوائم "سوداء"   -
(غري آمنة) وقوائم "بيضاء" (موثوقة) ملوارد اإلنرتنت. ويشمل النظام وحدات للمديرين واخلرباء واملستعملني 
وميكن استخدامه من جانب املؤسسات التعليمية ومشغلي االتصاالت وغريهم من أصحاب املصلحة املهتمني. 
ويشتمل النظام على موارد اإلنرتنت والنماذج احملددة لبلدان كومنولث الدول املستقلة. والنظام متاح بالروسية 

.http://bwld.online :يف املوقع
املبادرة اإلقليمية الثانية لكومنولث الدول املستقلة: ضمان النفاذ إىل خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت لألشخاص ذوي اإلعاقة

جيري تنفيذ املبادرة اإلقليمية الثانية لدول الكومنولث املستقلة بالشراكة مع:  -
أكادميية بيالروس الرمسية لالتصاالت بدعم من إدارة االتصاالت يف بيالروس؛  o

معهد اإللكرتونيات واالتصاالت التابع للجامعة التقنية لدولة قريغيزستان (IET-KSTU)، والذي حيمل   o
اسم إسحاق راّزاكوف، وهو عضو يف قطاع تنمية االتصاالت، بدعم من إدارة االتصاالت يف قريغيزستان؛

وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مولدوفا؛  o
حكومة مجهورية ساخا، بدعم من إدارة االتصاالت يف االحتاد الروسي؛  o

معهد اليونسكو لتسخري تكنولوجيا املعلومات يف التعليم (IITE UNESCO)، موسكو (االحتاد الروسي).  o
افتتح مركز املعلومات والتدريب من أجل ذوي اإلعاقة يف مجهورية قريغيزستان يف 22 أكتوبر 2015، وهو   -
يوفر ست حمطات عمل للمستعملني ذوي العجز احلركي وست حمطات عمل للمستعملني ضعاف البصر. 
ويوفر املركز مجيع الظروف الالزمة ملواصلة التعليم املدرسي وإتقان مهن خمتلفة من أجل ذوي اإلعاقة. وحضر 
حفل االفتتاح نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم وأعضاء الربملان وغريهم من كبار املسؤولني احلكوميني يف 

مجهورية قريغيزستان.
اعرتافًا بنجاح تشغيل املركز، قدم االحتاد الدعم يف عام 2016 لتحديث مرافق املركز بإضافة أربع حمطات   -

عمل إضافية: اثنتان لألشخاص ضعاف السمع واثنتان لألشخاص الذين يعانون من عاهات يف النطق.
وحظي املشروع املتعلق بإنشاء مركز النفاذ والتدريب على اإلنرتنت لذوي اإلعاقة يف بشكيك جبائزة القمة   -

العاملية ملجتمع املعلومات لعام 2016 يف جمال النفاذ إىل املعلومات واملعارف.
رغبة يف توفري القدرات البشرية الالزمة لتدريب ذوي اإلعاقة يف مركز النفاذ والتدريب على اإلنرتنت، نّظم   -
اإللكرتونيات  لليونسكو ومعهد  التابع  التعليم  املعلومات يف جمال  تكنولوجيا  معهد  مع  بالتعاون  االحتاد، 
واالتصاالت، دورة تدريبية يف 8 أكتوبر 2015 وحلقة دراسية يومي 7 و8 ديسمرب 2015 لتعليم موظفي 

معهد اإللكرتونيات واالتصاالت.

https://contentfiltering.info
http://bwld.online
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ُعقدت يف بشكيك (مجهورية قريغيزستان)  مائدة مستديرة  املقبلة يف  املشروع واخلطوات  نتائج  نوقشت   -
يف 9 ديسمرب 2015، اجتذبت ممثلني من اهليئات التنظيمية وواضعي السياسات واملؤسسات األكادميية واملجتمع 

املدين من 5 بلدان يف كومنولث الدول املستقلة، فضًال عن ممثلني من اليونسكو.
البصر (ثالث  للنفاذ والتدريب على اإلنرتنت من أجل املستعملني ضعاف  أُنشئ يف نوفمرب 2015 مركز   -

حمطات عمل) يف ضاحية يف تشيسيناو (مولدوفا). 
مت اختبار موارد الويب العامة يف مجهورية قريغيزستان باستخدام املبادئ التوجيهية إلمكانية النفاذ إىل حمتوى   -

الويب (WCAG) 2.0 فيما يتعلق بإمكانية نفاذ ذوي اإلعاقة. 
مت تصميم بوابة للمعلومات والتعليم من أجل ذوي اإلعاقة، يتوىل إدارهتا معهد اإللكرتونيات واالتصاالت.   -
وقد استخدمت أساسًا حىت اآلن من جانب مجهورية قريغيزستان، ومن املرتقب أن تعود هذه البوابة بالفائدة 

أيضًا على بلدان أخرى من كومنولث الدول املستقلة.
مت إعداد منهجية لتكييف املناهج الدراسية اجلامعية مع احتياجات ذوي اإلعاقة، ومت تطوير مواد التدريب   -
متعددة الوسائط (مواد مسعية) للمستعملني املعاقني بصريًا ومواد مسعية وفيديوية للمستعملني الذين يعانون 

من اضطرابات عضلية هيكلية. 
مت تدريب مطوري مواقع الويب احلكومية يف جمال إمكانية النفاذ إىل الويب. ومت تكييف بوابة الويب ملعهد   -
اإللكرتونيات واالتصاالت مع االحتياجات اخلاصة لذوي اإلعاقة. وُوضع نظام اختبار على اخلط للمستعملني 
املعاقني بصريًا واملستعملني الذين يعانون من اضطرابات عضلية هيكلية، وأُنشئت بوابة ويب مصممة لتقدمي 

املساعدة يف جمال توظيف ذوي اإلعاقة.
مت إنشاء مركز للنفاذ والتدريب على اإلنرتنت للمستعملني ذوي اإلعاقة احلركية والنطقية، بالتعاون الوثيق   -
مع معهد تكنولوجيا املعلومات يف جمال التعليم التابع لليونسكو، يف أغسطس 2016 يف مجهورية ساخا (االحتاد 
الروسي). ويوفر املركز حمطيت عمل للمستعملني املكفوفني وثالث حمطات عمل للمستعملني ذوي اإلعاقة 

البصرية ومخس حمطات عمل للمستعملني الذي يعانون من اضطرابات عضلية هيكلية وإعاقة نطقية.
أنشئ يف مينسك (بيالروس) يف سبتمرب 2016 مركز للنفاذ والتدريب على اإلنرتنت لذوي اإلعاقة السمعية.   -

ويضم املركز مخس حمطات عمل.
مت تقاسم نتائج املبادرة اإلقليمية الثانية لكومنولث الدول املستقلة يف اجتماع برئاسة السيدة غالينا دانشيكوفا،   -
رئيسة حكومة مجهورية ساخا (االحتاد الروسي). وحضر االجتماع، الذي ُعقد يف 17 أغسطس 2016 حتت 
رعاية منتدى التعليم لنسكي يف ياقوتيا، العديد من املسؤولني احلكوميني رفيعي املستوى. وتشعر حكومة 

مجهورية ساخا بالتشجيع يف ضوء نتائج املبادرات اإلقليمية وآفاق التعاون مع االحتاد يف املستقبل.
تستخدم  اليت  التدريب  وطرائق  تكنولوجيات  إدخال  املستقلة:  الدول  لكومنولث  الثالثة  اإلقليمية  املبادرة 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل بناء القدرات البشرية

جيري تنفيذ املبادرة اإلقليمية الثالثة لكومنولث الدول املستقلة بالشراكة مع:  -
معهد اإللكرتونيات واالتصاالت التابع للجامعة التقنية لدولة قريغيزستان، وهو عضو يف قطاع تنمية   o

االتصاالت، بدعم من إدارة قريغيزستان.
األكادميية الوطنية لالتصاالت يف أوديسا، وهي عضو يف قطاع تنمية االتصاالت، بدعم من إدارة أوكرانيا.  o

مت تطوير برجمية (نظام أوتومايت) لتشخيص التأثر البشري بقناة واحدة أو أكثر من قنوات إدراك املعلومات،   -
وجيري اختبارها كمشروع رائد يف أوكرانيا. وتسمح هذه الربجمية للمستعملني بتحديد قناة اإلدراك املهيمنة 
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لديهم وتقدمي توصيات قّيمة لتحسني نوعية العملية التعليمية باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
والغرض الرئيسي للنظام هو حتديد عملية التعلم واألساليب اليت متّكن التالميذ من حتقيق نتائج جيدة يف عملية 
التعلم، وكذلك حتديد النماذج والطرائق املثلى لتقدمي مواد للتدريب من خالل تطبيق االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.
ُأجريت دراسة ألفضل املمارسات يف استعمال موارد التعلم اإللكرتوين وُقدمت نتائج الدراسة يف 31 مايو 2016،   -
يف اجتماع مائدة مستديرة يف بشكيك (مجهورية قريغيزستان) شارك يف متويلها برنامج Tempus لالحتاد 
األورويب. ومت إعداد مسرد مصطلحات ملوارد التعلم اإللكرتوين وُنشر يف املوقع اإللكرتوين ملعهد اإللكرتونيات 

.www.iet.kg :واالتصاالت
وضعت متطلبات منهجية ملوارد التعلم اإللكرتوين، وُسلط الضوء على الفجوات يف التشريع الوطين جلمهورية   -
ملعهد  اإللكرتوين  املوقع  اإللكرتوين وُنشرت يف  للتعلم  إنشاء مورد  بشأن  توصيات  قريغيزستان. وُأعدت 

.www.iet.kg :اإللكرتونيات واالتصاالت، لتقامسه مع بلدان أخرى يف منطقة كومنولث الدول املستقلة
مت تقاسم نواتج املبادرة اإلقليمية الثالثة لكومنولث الدول املستقلة يف اجتماع برئاسة السيدة غالينا دانشيكوفا،   -
رئيسة حكومة مجهورية ساخا (االحتاد الروسي). وحضر االجتماع، الذي ُعقد يف 17 أغسطس 2016 حتت 
رعاية منتدى التعليم لنسكي يف ياقوتيا، العديد من املسؤولني احلكوميني رفيعي املستوى. وتشعر حكومة 

مجهورية ساخا بالتشجيع يف ضوء نتائج املبادرات اإلقليمية وآفاق التعاون مع االحتاد يف املستقبل.
املبادرة اإلقليمية الرابعة لكومنولث الدول املستقلة: تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض

وضع االحتاد، يف عام 2016، كجزء من عملية التخطيط، اسرتاتيجية لتنفيذ املبادرة اإلقليمية من خالل حتديد   -
الشركاء احملتملني لتنفيذها وتقدير األموال املطلوبة لذلك.

االتصاالت/تكنولوجيا  الثقة واألمن يف استخدام  بناء  املستقلة:  الدول  لكومنولث  اخلامسة  اإلقليمية  املبادرة 
املعلومات واالتصاالت

جيري تنفيذ املبادرة اإلقليمية اخلامسة لكومنولث الدول املستقلة بالشراكة مع جامعة موسكو التقنية لالتصاالت   -
واملعلوماتية، بدعم من إدارة االحتاد الروسي.

جيري حتليل الوضع احلايل يف كومنولث الدول املستقلة يف جمال بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا   -
املعلومات واالتصاالت.

استخدام  الثقة واألمن يف  تقييم مستوى  بشأن كيفية  توجيهات عامة  توصيات حتتوي على  إعداد  جيري   -
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وسيجري تقامسها يف املستقبل مع بلدان كومنولث الدول املستقلة.

جيري إعداد مواد تدريبية فيما يتعلق بأنظمة "Forpost" لكشف/منع التسلل القائمة على املخترب، مبا يف ذلك   -
الوحدات ذات التوجه املهين ومساِعدات التدريب ومواد االختبار من أجل مهندسي أمن املعلومات.

منطقة أوروبا
املبادرة اإلقليمية األوىل ملنطقة أوروبا: إدارة الطيف واالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية

جيري تنفيذ املبادرة اإلقليمية األوىل ملنطقة أوروبا بالشراكة مع العديد من أصحاب املصلحة، ومنهم:

اهليئة اهلنغارية الوطنية لوسائط اإلعالم واالتصاالت  -
اهليئة الوطنية إلدارة وتنظيم االتصاالت، رومانيا  -

http://www.iet.kg
http://www.iet.kg
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وزارة جمتمع االتصاالت واملعلومات، رومانيا  -
هيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تركيا   -

هيئة االتصاالت اإللكرتونية والربيدية (AKEP)، ألبانيا  -
النظام العمومي للبث اإلذاعي ووزارة التجارة والسياحة واالتصاالت، صربيا.  -

أدى تنفيذ هذه املبادرة إىل تعزيز التعاون اإلقليمي. ومت بناء القدرات البشرية يف جمايل إدارة الطيف واإلذاعة الرقمية 
لدى أكثر من 250 مهنيًا من أكثر من 16 بلدًا. واسُتكملت سلسلة من االجتماعات السنوية بشأن إدارة الطيف 
واإلذاعة بتقدمي مساعدة مباشرة وبرامج توأمة ووضع املقارنات املرجعية وإجراء تقييمات وطنية وتنظيم دورات 

تدريبية.

ُوضعت مواصفات تقنية إلنشاء مركز لرصد الطيف يف ألبانيا يف عام 2014، مما ساعد على معاجلة املتطلبات   -
وتيسري إنشاء حمطة الرصد.

ُعقدت ورشة عمل إقليمية ألوروبا وكومنولث الدول املستقلة، بشأن إدارة الطيف واالنتقال إىل اإلذاعة   -
التلفزيونية الرقمية لألرض، من 5 إىل 7 مايو 2015 يف بودابست (هنغاريا) ُنظمت بالتعاون مع اهليئة الوطنية 
لوسائط اإلعالم واالتصاالت يف هنغاريا، مما أتاح فرصة فريدة ألكثر من 15 إدارة أوروبية لبناء القدرات 
لدى أكثر من 80 مهنيًا، مع إذكاء الوعي بشأن عملية التحّول إىل البث الرقمي وتبادل أفضل املمارسات.

دورة تدريبية بشأن إدارة الطيف (تركيا، 2015)، ُنظمت بالتعاون مع هيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   -
يف تركيا، استهدفت بناء القدرات لدى أكثر من 50 مهنيًا وطنيًا.

ألبانيا وهنغاريا يف جمال إدارة  الفهم وتبادل املعلومات بني  أفضى برنامج توأمة يف عام 2016 إىل حتسني   -
واسرتاتيجية الطيف.

ساهم االحتاد يف الندوة واملعرض الدوليني بشأن التوافق الكهرمغنطيسي، EMC أوروبا 2016، فروسالف   -
(بولندا، 2016).

أفضى تبادل املعارف بشأن االنتقال إىل اإلذاعة الرقمية إىل إقامة شبكة ابتكارية ملراقبة البث التلفزيوين الرقمي   -
لألرض بغية تقييم سالمة اإلشارة يف الوقت الفعلي عرب بلد ما (تركيا، 2014). 

اسُتكمل االستعراض لعموم أوروبا لالنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية لألرض يف عام 2015،   -
ومت تزويد املعلومات إىل قاعدة بيانات االحتاد بشأن استعراض التحول إىل البث الرقمي اليت تقوم جبمعها 

وحتيط األعضاء علمًا بالوضع العاملي لالنتقال. 
تضمنت املساعدة املقدمة إىل صربيا االستعراضات السنوية املتصلة بإدارة الطيف، ويف عام 2015 قدم االحتاد   -

معدات البث اإلذاعي (مالئات الثغرات) اليت مت بفضلها توفري التلفزيون الرقمي لعدة بلديات.
حددت ورشة عمل إقليمية ألوروبا وكومنولث الدول املستقلة بشأن إدارة الطيف والبث اإلذاعي (إيطاليا،   -
2017) مسائل وإجراءات للتنفيذ من شأهنا حتقيق أقصى قدر من املنافع االقتصادية واالجتماعية نتيجة املكاسب 

الرقمية. ونظرت أيضًا يف التحديات املقبلة اليت يتعني التصدي هلا يف جمال البث ويف إدارة الطيف لضمان 
جتهيز منطقيت أوروبا وكومنولث الدول املستقلة بالتدابري ذات الصلة واألدوات الفعالة.

املبادرة اإلقليمية الثانية ملنطقة أوروبا: تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض

http://mtt.gov.rs/en/
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جيري تنفيذ املبادرة اإلقليمية الثانية ملنطقة أوروبا بالشراكة مع العديد من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك:

مكتب االتصاالت اإللكرتونية (UKE)، بولندا  -
وكالة االتصاالت اإللكرتونية واخلدمات الربيدية، اجلبل األسود  -

وزارة جمتمع املعلومات واالتصاالت، اجلبل األسود  -
هيئة االتصاالت اإللكرتونية والربيدية، ألبانيا  -

وكالة شبكات االتصاالت واخلدمات، سلوفينيا  -
وزارة التنمية االقتصادية، إيطاليا  -

مؤسسة أوغو بوردوين، هيئة تنظيم االتصاالت اإليطالية، إيطاليا  -
املفوضية األوروبية  -

.(ISOC) مجعية اإلنرتنت  -
أدى تنفيذ هذه املبادرة إىل تعزيز التعاون اإلقليمي. ومت بناء القدرات البشرية يف جمال تطوير الشبكات عالية السرعة 
يف أوروبا ألكثر من 000 1 مهين من أكثر من 30 بلدًا. وأتاحت االجتماعات والدورات التدريبية على اخلط 
فرصة لتبادل أفضل املمارسات عرب املنطقة. وباإلضافة إىل ذلك، جرى تعزيز التعاون الثنائي من خالل برنامج توأمة 
مبشاركة 4 بلدان. وُوضعت أيضًا دراسات ومعايري مرجعية حمددة. وُقدمت املساعدة املباشرة إىل بعض البلدان، 

حيث أدى إنشاء نقاط وطنية لتبادل اإلنرتنت يف اجلبل األسود إىل بناء القدرات اإلقليمية يف هذا املجال.

أتاح املؤمتر التنظيمي ألوروبا بشأن توسيع مدى النفاذ إىل النطاق العريض واعتماده (اجلبل األسود، 2015)،   -
الذي ُنظم بالتعاون مع وكالة االتصاالت اإللكرتونية واخلدمات الربيدية يف اجلبل األسود، ألكثر من 150 
العريض  النطاق  بشأن  الوطنية  االسرتاتيجيات  الفرصة الستعراض  أوروبيًا  15 بلدًا  من  أكثر  من  خبريًا 

والتحديات اإلقليمية إىل جانب سلسلة من اإلجراءات امللموسة يف جمال جودة اخلدمة.
أجرى االحتاد يف عام 2015 استعراضات لالسرتاتيجيات الوطنية بشأن النطاق العريض وخطط التنفيذ مع   -

الرتكيز على جنوب وشرق أوروبا، انعكست فيها معلومات من 12 بلدًا أوروبيًا.
إضافة إىل إذكاء الوعي من خالل مناقشة التجوال الدويل وما يتصل به من اإلجراءات دون اإلقليمية، أتاح   -
املؤمتر التنظيمي ألوروبا بشأن أسواق االتصاالت اإللكرتونية (اجلبل األسود، 2016)، الذي ُنظم بالتعاون 
مع وكالة االتصاالت اإللكرتونية واخلدمات الربيدية يف اجلبل األسود، فرصة فريدة ألكثر من 150 خبريًا من 
أكثر من 15 بلدًا أوروبيًا لتحديد خطوات ملموسة لدعم تنسيق التنظيم، مع مراعاة االستعراض اجلاري 

لإلطار التنظيمي يف االحتاد األورويب.
ومراقبتها  اخلدمة  جودة  قياس  يف  اجلديدة  املسائل  بشأن  أوروبا  ملنطقة  اإلقليمية  العمل  ورشة  نظرت   -
(إيطاليا، 2015)، اليت شارك يف تنظيمها االحتاد ووزارة التنمية االقتصادية يف إيطاليا ومؤسسة أوغو بوردوين، 
يف أفضل املمارسات يف جمال جودة اخلدمة وجودة التجربة (QoS/QoE). وعرض أكثر من 50 خبريًا من 
12 بلدًا دراسات حالة شاملة، وأتاحت ورشة العمل الفرصة الستعراض النظراء للمنهج اجلديد لربنامج 

التدريب لدى االحتاد بشأن جودة اخلدمة. وأتاح االجتماع أيضًا الفرصة لتعزيز التعاون مع املفوضية األوروبية 
يف جمال النطاق العريض.

يعكف االحتاد، منذ عام 2015، على إعداد جمموعة ألفضل املمارسات يف جمال جودة اخلدمة ومحاية املستهلك   -
على أساس مسامهات من الدول األعضاء، بغية تعزيز املعارف وتبادل املعلومات. 
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يساهم االحتاد، منذ عام 2015، يف اللجنة التوجيهية وفريق االستعراض التقين الشامل ملنصة املراقبة األوروبية   -
ملقابلة جودة اخلدمة وجودة التجربة، وهو مشروع تنهض به املفوضية األوروبية أفضى إىل تعزيز التعاون مع 

املفوضية األوروبية يف جمال تطوير النطاق العريض.
العريض  للنطاق  التحتية  البنية  مقابلة  بشأن  األوروبية  واملفوضية  االحتاد  املشرتك بني  اإلقليمي  املؤمتر  أتاح   -
وخدماته (بولندا، 2016)، الذي ُنظم بالشراكة مع مكتب االتصاالت اإللكرتونية يف بولندا، الفرصة ألكثر 
من 120 مهنيًا من 25 بلدًا أوروبيًا ملواءمة النُّهج الوطنية املتصلة بتقابل ورصد جودة اخلدمة والتجربة. وأسفر 

االجتماع عن إطالق برناجمني من برامج التوأمة.
أسفر برنامج توأمة بني ألبانيا وسلوفينيا، يف جمال مقابلة البنية التحتية للنطاق العريض يف عام 2016، عن   -

وضع املواصفات التقنية إلنشاء نظام ملقابلة البنية التحتية يف ألبانيا.
أفضى برنامج توأمة بني ألبانيا وبولندا يف عام 2016 إىل وضع املواصفات التقنية إلنشاء نظام رصد وطين من   -

أجل جودة اخلدمة/التجربة.
واصل االحتاد، من عام 2014 إىل عام 2016، وضع خرائط اإلرسال التفاعلية لألرض اليت تبني املعلومات   -

بشأن البنية التحتية للنطاق العريض يف أكثر من 60 يف املائة من البلدان األوروبية.
أعد االحتاد يف عام 2015 دراسات حالة بشأن اجلبل األسود (نقاط وطنية لتبادل اإلنرتنت) والربتغال (مناذج   -

تشريعية جديدة).
ُعقدت يف عام 2015 ورشة عمل دون إقليمية بشأن إنشاء نقاط وطنية لتبادل اإلنرتنت يف اجلبل األسود   -

شارك فيها أكثر من 100 مهين من مثانية بلدان.
ُقدمت يف عام 2015 مساعدة مباشرة إلنشاء نقاط وطنية لتبادل اإلنرتنت يف اجلبل األسود. ويف عام 2016   -

مت توسيعها استجابة للتزايد التدرجيي يف الطلب على خدمات نقاط تبادل اإلنرتنت على الصعيد الوطين.
ُنظم أكثر من عشر دورات تدريبية أفضت إىل تعزيز القدرات واملعارف لدى أكثر من 600 مهين من خالل   -
الدورات التدريبية اليت ُعقدت يف إطار شبكة االحتاد ملراكز التميز بشأن شبكات اجليل التايل، والنطاق العريض 
الربجميات واختبارها، وتقييم مطابقة كبالت وأجهزة  العريض، ومراقبة جودة  النطاق  املتنقل، والنفاذ إىل 
االتصاالت وإرسال البيانات، واجلوانب االسرتاتيجية إلدارة اإلنرتنت، واالبتكارات يف تصميم شبكات جودة 

اخلدمة من طرف إىل طرف.
كانت عمليات نشر الشبكات الذكية يف املستقبل موضوع اجتماع لفريق خرباء يف عام 2017 حدد مسار   -
العمل املقبل بشأن التنظيم التعاوين بني قطاعي االتصاالت والطاقة واإلجراءات املمكنة بشأن استهالك الطاقة 
يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق اهلدف 7 من أهداف التنمية املستدامة: "الطاقة النظيفة 

امليسورة التكلفة: حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة".
املبادرة اإلقليمية الثالثة ملنطقة أوروبا: ضمان النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخصوصًا 

لألشخاص ذوي اإلعاقة

جيري تنفيذ املبادرة الثالثة ملنطقة أوروبا بالشراكة مع العديد من أصحاب املصلحة، ومنهم:

وزارة النقل وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بلغاريا  -
وزارة الثقافة واملعلومات يف صربيا  -

وزارة التجارة والسياحة واالتصاالت يف صربيا  -
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -
املفوضية األوروبية  -

(EBU) االحتاد اإلذاعي األورويب  -
(AUB) جامعة برشلونة املستقلة  -

جامعة روما الثالثة  -
ProForma مؤسسة  -

السوق الدولية للوسائط السمعية البصرية  -
SUB-TI Access مؤسسة  -

الغرفة الدولية للتجارة.  -
أدى تنفيذ هذه املبادرة إىل تعزيز التعاون اإلقليمي بني أصحاب املصلحة املعنيني يف جمال إمكانية النفاذ ومت بناء 
القدرات لدى أكثر من 500 مهين من أكثر من 30 بلدًا. وأتاحت سلسلة من االجتماعات والدورات التدريبية 
على اخلط الفرصة لتقاسم أفضل املمارسات عرب املنطقة وكذلك املشورة بشأن السياسات واألطر التنظيمية املؤاتية 
إلمكانية النفاذ اإللكرتوين، مبا يف ذلك تطبيقات التلفزيون/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل ذوي اإلعاقة. 
ومت الرتكيز بصفة خاصة على املشرتيات العامة من منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ، 
حيث أتاحت دورة تدريبية خاصة على اخلط فرصة فريدة ملهنيي املشرتيات من أجل بناء قدراهتم مع النهوض بالربامج 
الوطنية ذات الصلة بإمكانية النفاذ اإللكرتوين. وباإلضافة إىل ذلك، مت تعزيز التعاون مع خمتلف املنظمات األوروبية 
املعنية بإمكانية النفاذ، مبا يف ذلك املنتدى األورويب بشأن اإلعاقة، واملفوضية األوروبية، واالحتاد اإلذاعي األورويب، 

.(G3ICT) واملبادرة العاملية من أجل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة

نظم االحتاد، باالشرتاك مع جامعة برشلونة املستقلة واملفوضية األوروبية، ورشة عمل إقليمية بشأن إمكانية   -
النفاذ الذكي إىل التلفزيون املوصول (برشلونة (إسبانيا)، مارس 2015). وشارك يف الورشة أكثر من 70 من 
أصحاب املصلحة األوروبيني املعنيني العاملني يف جمال إمكانية النفاذ اإللكرتوين، وأسفرت عن حتديد التحديات 
الرئيسية بالنسبة للهيئات اإلذاعية وبرهنت يف الوقت ذاته على صالحية احللول التقنية املمكنة للبث اإلذاعي.

ُعقد اجتماع فريق اخلرباء املعين بإمكانية النفاذ والتابع لالحتاد، بالتعاقب مع الندوة الدولية بشأن تكرار الكالم   -
والنصوص اجلارية املباشرة وإمكانية النفاذ (إيطاليا، 2015)، وحضره أكثر من 30 خبريًا يف جمال إمكانية 
النفاذ قدموا مقرتحات الختاذ إجراءات يف إطار املبادرة اإلقليمية. وقدم االجتماع أيضًا استعراضات اخلرباء 

للمناهج اخلاصة بالدورة الدراسية على اخلط بشأن إمكانية النفاذ.
شارك االحتاد، مع السوق الدولية للوسائط السمعية البصرية ومؤسسة SUB-TI Access، يف تنظيم مؤمتر   -
بشأن "السينما وإمكانية النفاذ" يف مهرجان األفالم الدويل يف روما (إيطاليا، 2015). ومجع املؤمتر أكثر من 
70 خبريًا يف جمال إمكانية النفاذ، مبن فيهم منتجو األفالم، هبدف مناقشة احلاجة إىل إدراج عنصر إمكانية 

النفاذ يف إنتاج األفالم.
ساهم االحتاد يف اجتماع فريق اخلرباء التابع لشبكة EUROVISION/احتاد اإلذاعات األوروبية (بروكسل،   -
2015) الذي مجع أكثر من 80 ممثًال للهيئات اإلذاعية األوروبية املعنية بتنفيذ إمكانية النفاذ يف جمال اإلذاعة. 

وأسفر عن تعزيز التنسيق مع احتاد اإلذاعات األوروبية وإقامة تعاون أوثق، ال سيما يف عمليات التقييم احملتملة 
إلمكانية النفاذ يف جمال تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت اليت يتعني إجراؤها يف إطار هذه املبادرة اإلقليمية. 
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تنمية جمتمع مشويل  واالتصاالت يف  املعلومات  تكنولوجيا  دور  بشأن  أوروبا  ملنطقة  إقليمي  مؤمتر  أسهم   -
(صربيا، 2015) يف تعزيز القدرات لدى أكثر من 80 مهنيًا يف جمال إمكانية النفاذ وممثلني من منظمات معنية 
من أكثر من 16 بلدًا، وأسفر املؤمتر عن وضع جمموعة من التوصيات ألصحاب املصلحة املعنيني الضالعني 

يف تنفيذ حلول إمكانية النفاذ.
نظمت أكادميية االحتاد يف عام 2015 دورة تدريبية على اخلط بشأن املشرتيات العامة ملنتجات تكنولوجيا   -
املعلومات واالتصاالت القابلة للنفاذ بغية بناء القدرات لدى املهنيني يف جمال املشرتيات من ستة بلدان أوروبية. 
ونظمت أيضًا، يف عام 2016، دورة تدريبية على اخلط للهيئات اإلذاعية خبصوص الوصف السمعي والنصوص 

اجلارية املغلقة.
نّفذ االحتاد يف عام 2015، بالتعاون مع وزارة الربيد والنقل وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بلغاريا،   -
 (Wi-Fi) املشروع الرائد للبلديات الواقعة على احلدود (زالتوغراد (بلغاريا)) بغية إنشاء نقاط نفاذ السلكي

لتدريب البالغني ضعاف البصر والسمع، ولزيادة املعارف الرقمية.
استفاد أكثر من 50 خبريًا يف جمال إمكانية النفاذ من لقاء تبادل املعارف بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا   -
للجميع"  وشاملة  للنفاذ  قابلة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  "جعل  بعنوان  واالتصاالت  املعلومات 
و"املشرتيات العامة لتجهيزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ" (جنيف، 2016)، مما عزز 
تبادل أفضل املمارسات واحللول املبتكرة يف جمال إمكانية النفاذ اإللكرتوين ووفر منصة ملناقشة تقييس السياسات 

العامة املتعلقة مبشرتيات جتهيزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة للنفاذ.
ساهم االحتاد يف ورشة العمل الوطنية بشأن إمكانية النفاذ (سلوفينيا، 2015) اليت حضرها أكثر من 80 خبريًا   -
من عشرة بلدان وأسفرت عن استعراض املمارسات الُقطرية يف جمال وضع السياسات املتصلة بإمكانية النفاذ 
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعن إذكاء الوعي بالتحديات اليت تتطلب اختاذ إجراءات على املستوى 

اإلقليمي.
استنادًا إىل تقرير االحتاد عن السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يشارك   -
االحتاد ومؤسسة ProForma والوزارات املعنية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تطوير برنامج دون إقليمي 
بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويستهدف الربنامج املهنيني يف هذا املجال ويهدف 
إىل تعزيز القدرات يف أربعة بلدان أوروبية على األقل، وهي صربيا والبوسنة واهلرسك واجلبل األسود وكرواتيا.

بروتوكول  تلفزيون  النفاذ يف نظام  إمكانية  اإلقليمية لالحتاد بشأن خدمات  املرجعية  املعايري  جيري إطالق   -
اإلنرتنت يف عام 2016 هبدف وضع جمموعة بيانات فريدة ُتستخدم ملقارنة مستوى إمكانية النفاذ يف األنظمة 

اإلذاعية التقليدية مع نظريه يف تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت.
رغبة يف تعزيز املعايري واملمارسات الدولية مبا يتماشى مع املبادئ التوجيهية لقطاع تنمية االتصاالت املشار   -
إليها يف تقرير االحتاد النموذجي لسياسات إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويف إعالم 
وتثقيف اخلرباء الوطنيني يف هذا الصدد، تناول التدريب التنفيذي الوطين الذي ُعقد يف صربيا يف عام 2016 
التحدي املتمثل يف إتاحة إمكانية نفاذ ذوي اإلعاقة إىل الربامج التلفزيونية. ومن املزمع عقد دورات تدريبية 

تنفيذية مماثلة من أجل البوسنة واهلرسك واجلبل األسود وكرواتيا.
املبادرة اإلقليمية الرابعة ملنطقة أوروبا: بناء الثقة واألمن يف استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

جيري تنفيذ املبادرة الرابعة ملنطقة أوروبا بالشراكة مع:

وزارة النقل وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بلغاريا  -

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Documents/Events/2015/03_Chisinau/Session_4_Shorr_Untila_English.pdf
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وكالة االتصاالت اإللكرتونية واخلدمات الربيدية، اجلبل األسود  -
وزارة جمتمع املعلومات واالتصاالت، اجلبل األسود  -

هيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تركيا  -
وزارة التجارة والسياحة واالتصاالت، صربيا  -

(ENISA) وكالة االحتاد األورويب ألمن الشبكات واملعلومات  -
جملس أوروبا  -

أكادميية الويب السويسرية.  -
الثقة واألمن  بناء  املعنيني يف جمال  املصلحة  اإلقليمي بني أصحاب  التعاون  تعزيز  إىل  املبادرة  تنفيذ هذه  أفضى 
يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني األطفال والشباب، وإىل تعزيز القدرات البشرية لدى أكثر من 
500 2 مهين. وشكلت املبادئ التوجيهية احملّدثة بشأن محاية األطفال على اخلط األساس للحمالت الوطنية اليت 

يدعمها أكثر من 5 بلدان. وُعقدت سلسلة من األحداث واالجتماعات مبثابة منصة جلمع وتبادل أفضل املمارسات. 
ومسح استعراض إقليمي للنُّهج الوطنية بشأن محاية األطفال على اخلط بتوفري نقاط مرجعية مفيدة للمناقشات بشأن 
اإلجراءات الوطنية وتطوير دليل السياسة النموذجي بشأن محاية األطفال على اخلط. ومت إيالء اهتمام خاص لتعزيز 

التعاون مع وكالة االحتاد األورويب ألمن الشبكات واملعلومات واملفوضية األوروبية وجملس أوروبا.

شارك االحتاد يف تنظيم مؤمترات دولية سنوية ألوروبا بشأن حتقيق السالمة على اخلط لألطفال والشباب   -
(بولندا، 2015 و2016)، مجعت أكثر من 600 مشارك من أكثر من 20 بلدًا، وكانت مبثابة منرب لتبادل 

اخلربات وتعزيز التعاون.
شارك االحتاد يف تنظيم مؤمترات سنوية بشأن "منصة احلوار بني القطاعني العام واخلاص بشأن األمن السيرباين   -
يف أوروبا الوسطى" (رومانيا، 2014 و2015 و2016)، مجعت أكثر من 500 خبري يف جمال األمن السيرباين 
مما مسح بتوفري بيئة فريدة ملناقشة التحديات يف جمال األمن السيرباين، مبا يف ذلك محاية األطفال على اخلط، 
وعزز التعاون بني خمتلف أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك يف بعض األحيان من خالل الشراكات بني القطاعني 

العام واخلاص.
ُقدمت املساعدة منذ عام 2014، إىل ألبانيا والبوسنة واهلرسك ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا   -

بشأن تعزيز قدرات األفرقة الوطنية لالستجابة للحوادث احلاسوبية.
ُنظم مترين سيرباين قام به فريق التعلم التطبيقي لالستجابة للطوارئ (ALERT) التابع لالحتاد من أجل منطقة   -
أوروبا يف عام 2015 يف اجلبل األسود. ومشل هذا التمرين أكثر من 50 مشاركًا من 10 بلدان أوروبية ويّسر 

بناء القدرات البشرية لألفرقة الُقطرية لالستجابة للحوادث احلاسوبية.
ساهم االحتاد يف االستهالل الرمسي حلدث أكتوبر للتوعية يف عام 2015، الذي نظمته الوكالة األوروبية ألمن   -
الشبكات واملعلومات يف بروكسل، ويف عام 2016 نّظم حلقة نقاش خاصة رفيعة املستوى مبناسبة حدث 

شهر أكتوبر 2016 للتوعية، شارك فيها شركاء أوروبيون رئيسيون معنيون بتنفيذ املبادرة اإلقليمية.
كان املنتدى اإلقليمي املشرتك بني االحتاد والوكالة األوروبية ألمن الشبكات واملعلومات بشأن األمن السيرباين   -
ألوروبا (بلغاريا، 2016)، الذي ُعقد بالتعاون مع جملس أوروبا، مبثابة منصة فريدة ملناقشة رفيعة املستوى 
املعلومات  تكنولوجيا  يف استخدام  واألمن  الثقة  لبناء  امللموسة  واإلجراءات  اإلقليمية  التحديات  بشأن 

واالتصاالت.

http://mtt.gov.rs/en/
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بناًء على طلب من األعضاء يف عام 2015، مت حتديث املبادئ التوجيهية املتعلقة حبماية األطفال على اخلط   -
من أجل اآلباء واملربني وكذلك املبادئ التوجيهية املتعلقة حبماية األطفال على اخلط من أجل األطفال أنفسهم. 
واستخدمت النسخ احملدثة من املبادئ التوجيهية كأساس لسلسلة من اإلجراءات املتخذة على املستوى الوطين، 
مبا يف ذلك محالت التواصل الوطنية بشأن محاية األطفال على اخلط اليت يّسرها االحتاد، مما أذكى الوعي لدى 
األطفال واملعلمني واآلباء يف بعض البلدان األوروبية، ومنها البوسنة واهلرسك وكرواتيا وإيطاليا واجلبل األسود 

ورومانيا وصربيا.
مسح برنامج التوأمة يف عام 2015 بني بولندا ورومانيا بتيسري نقل املواد للحمالت الوطنية اليت ستعمم يف   -

املدارس، وهي تستهدف األطفال واملعلمني.
مت يف عام 2016 إعداد استعراض إقليمي للنُّهج الوطنية يف جمال محاية األطفال على اخلط يف أوروبا مع تركيز   -
خاص على 19 بلدًا من بلدان أوروبا الشرقية والوسطى، وهي تعكس التنوع عرب املنطقة وتوفر التوجيه فيما 

خيص اإلجراءات املمكنة يف املستقبل ملعاجلة االجتاهات الناشئة.
للحوادث  الوطنية  االستجابة  فريق  إنشاء  2015، يف  االحتاد يف عام  بالتعاون مع  جنحت حكومة قربص،   -
احلاسوبية وطلبت، من خالل مكتب مفوض االتصاالت اإللكرتونية والتنظيم الربيدي (OCECPR)، املساعدة 
إلنشاء فريق استجابة وطين لالستجابة للحوادث احلاسوبية ليكون مبثابة جهة تنسيق مركزية موثوقة بشأن 
األمن السيرباين، هتدف إىل استبانة التهديدات السيربانية والوقاية منها والتصدي هلا وإدارهتا. ويساعد االحتاد 
مكتب مفوض االتصاالت يف بناء ونشر القدرات التقنية وما يتصل هبا من تدريب ضروري إلنشاء فريق 
وطين لالستجابة للحوادث احلاسوبية. ومت التوقيع على املشروع يف ديسمرب 2016 ومن املتوقع أن يستكمل 

حبلول مارس 2018.
ُعقد املؤمتر الدويل السنوي بشأن سالمة األطفال والشباب على اخلط (2015 و2016 و2017) ومنتدى   -
الشباب الرقمي (2017) يف بولندا، وُعقدت احلوارات السنوية بني القطاعني العام واخلاص يف جمال األمن 
السيرباين يف أوروبا الوسطى (2015 و2016 و2017) يف رومانيا. وستعقد حوارات جديدة بني القطاعني 

العام واخلاص بشأن األمن السيرباين يف سويسرا يف ديسمرب 2017.
ُقدمت مسامهة خاصة يف عملية التصرف غري الالئق "Uncool" على اإلنرتنت، ُأعدت على أساس الدراسة   -
االستقصائية اليت ُأجريت أثناء منتدى الشباب الرقمي (بولندا، 2017)، إىل الفريق العامل التابع ملجلس االحتاد 

واملعين حبماية األطفال على اخلط يف أكتوبر 2017.
املبادرة اإلقليمية اخلامسة ملنطقة أوروبا: ريادة األعمال واالبتكار والشباب

جيري تنفيذ املبادرة اخلامسة ملنطقة أوروبا بالشراكة مع:

وزارة البنية التحتية والنقل والشبكات، اليونان  -
وزارة التنمية الوطنية، هنغاريا  -

مكتب االتصاالت اإللكرتونية، بولندا  -
وزارة الشؤون الرقمية، بولندا  -

وزارة التجارة والسياحة واالتصاالت، صربيا  -
غرفة الشؤون التقنية يف اليونان  -

الرابطة اليونانية لشركات التطبيقات املتنقلة، اليونان  -
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الرابطة اليونانية ملهندسي احلاسوب، اليونان  -
(UNIDO) منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  -

.(UNCTAD) مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  -
أدى تنفيذ هذه املبادرة إىل تعزيز التعاون اإلقليمي يف جمال ريادة األعمال واالبتكار. واضطلع أكثر من 700 مهين 
من أكثر من 25 بلدًا بدور فّعال يف خمتلف اإلجراءات املتخذة يف إطار هذه املبادرة. ومّكنت سلسلة من جلسات 
تبادل املعارف يف هنغاريا وسويسرا واستعراض النظام اإليكولوجي يف اليونان وكذلك االستعراض الُقطري يف ألبانيا، 
من تطوير منهجية فريدة يطبقها االحتاد يف االستعراض الوطين لألنظمة اإليكولوجية لالبتكار املرتكز على تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت. وباإلضافة إىل ذلك، أتاحت األنشطة اإلقليمية، من قبيل مؤمترات القمة السنوية للمدفوعات 
الرقمية اليت شارك يف تنظيمها االحتاد واجتماعات أفرقة اخلرباء التابعة له بشأن تعرف هوية األجهزة املتنقلة، فرصة 
فريدة لتعزيز القدرات اإلقليمية بشأن االبتكار يف التحول احلكومي. وجرى تعزيز التعاون مع منظمة األمم املتحدة 

للتنمية الصناعية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.

كان منتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات (جنيف، 2015 و2016) مبثابة منصة ألكثر من 50 من أصحاب   -
املصلحة ملناقشة التحديات والفرص واإلجراءات امللموسة لتعزيز االبتكار املرتكز على تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.
شارك االحتاد مع األمانة العامة لالتصاالت والربيد يف اليونان، والرابطة اليونانية ملهندسي احلاسوب، وغرفة   -
بشأن  قمة  تنظيم مؤمتري  املتنقلة، يف  التطبيقات  لشركات  اليونانية  والرابطة  اليونان،  التقنية يف  الشؤون 
املدفوعات الرقمية (2015 و2016) يف أثينا (اليونان)، واجتذبت القمة يف كل مناسبة أكثر من 200 مهين 
ضالع يف بناء النظام اإليكولوجي للمدفوعات الرقمية. وأتاح احلدث أيضًا فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن 

اخلطوات الالزمة لتعزيز تنمية بيئة ال نقدية.
ُأجري استعراض للنظام اإليكولوجي الوطين يف اليونان يف عام 2015. ومجع االستعراض معلومات من حوايل   -
70 من أصحاب املصلحة يف النظام اإليكولوجي اليوناين لالبتكار وأتاح فرصة إلجراء جرد أويل ملواطن القوة 

النظام اإليكولوجي الوطين املرتكز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وبناًء على هذه  والضعف يف 
النتيجة، وافق اجتماع فريق اخلرباء التابع لالحتاد بشأن ريادة األعمال واالبتكار والشباب (اليونان، 2015) 

على بيان أثينا كأداة توجيهية لألنشطة املقبلة بشأن توفري البيئة التمكينية.
اجتذب لقاء "حتدي اخلرباء يف املوقع بشأن النظام اإليكولوجي لالبتكار وريادة األعمال"، الذي ُعقد يف إطار   -
تليكوم العاملي 2015 يف هنغاريا، أكثر من 50 من خمتلف أصحاب املصلحة ووفر توجيهات بشأن املتطلبات 

 ."ITU-ICT-Agora" واخلطوات الالزمة لتطوير مبادرة
أدت الشراكة اليت أقيمت بني االحتاد الدويل لالتصاالت ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة األمم   -
املتحدة للتنمية الصناعية إىل تطوير منهجية االحتاد الفريدة لالستعراضات الوطنية للنظام اإليكولوجي لالبتكار 

املرتكز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ُأجريت يف أوروبا يف عام 2016.
أجري استعراض للنظام اإليكولوجي لالبتكار املرتكز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ألبانيا يف   -
عام 2016 من خالل ثالث ورش عمل وطنية وإجراء أكثر من 50 مقابلة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني 
لدفع االبتكار على املستوى الوطين. وأسفر االستعراض عن دراسة شاملة تضمنت خيارات سياسة عامة 

ومقرتحات باختاذ إجراءات للتنفيذ على املستوى الوطين.
اجتذب أسبوع االبتكار الذي ُنظم يف ألبانيا يف عام 2016 بدعم من االحتاد أكثر من 100 من أصحاب   -
املصلحة من قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستفاد من مسامهات من ممثلني من اليونان وهنغاريا. 
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وأتاح فرصة لتطوير شراكة بني خمتلف أصحاب املصلحة وتناول يف الوقت ذاته النتائج واملقرتحات املنبثقة 
عن االستعراض الوطين.

استعرض اجتماع فريق اخلرباء لدى االحتاد بشأن تعرف هوية األجهزة املتنقلة (بولندا، 2016) احللول التقنية   -
املتعلقة بتعرف هوية األجهزة املتنقلة على الصعيد الُقطري. وُأعدت جمموعة من التطبيقات الوطنية لتعرف 
هوية األجهزة املتنقلة بالشراكة مع مكتب االتصاالت اإللكرتونية يف بولندا، وذلك باستخدام الردود اليت 
قدمها خرباء من النمسا وأذربيجان وإستونيا والتفيا وماليزيا وُعمان وبولندا وإسبانيا ورابطة النظام العاملي 
لالتصاالت املتنقلة (GSMA). ويعرض التقرير للنظر جمموعة من املقرتحات العملية للمضي قدمًا يف املناقشات 

وتقاسم املعلومات.
وضع استعراض النظام اإليكولوجي يف هنغاريا (2016) قائمة بالتحديات الوطنية واإلجراءات املمكن اختاذها   -

على املستوى الوطين ونظر يف كيفية معاجلتها.
ُعقد يف مولدوفا منتدى إقليمي ألوروبا وكومنولث الدول املستقلة بشأن تعزيز قدرات االبتكار يف النظام   -
اإليكولوجي املرتكز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز منو املشاريع الناشئة يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، شارك فيه 50 مشاركًا من 12 بلدًا. وأسفر املنتدى عن إصدار بيان يعرتف بالدور 
احلاسم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع قطاعات االقتصاد واملسامهة اخلاصة لالبتكار املرتكز على 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وريادة األعمال يف التنمية املستدامة، وال سيما من حيث النهوض باإلجنازات 
يف سبيل حتقيق اهلدف 9 من أهداف التنمية املستدامة (إقامة ُبىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع 
املستدام الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار) حيث يتقاسم أصحاب املصلحة جمموعة من األهداف املشرتكة.

تزامن اليوم السنوي للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع االجتماع التحضريي اإلقليمي   -
لقطاع تنمية االتصاالت الذي ُعقد يف فيلنيوس يف 27 أبريل 2017، مما أتاح لالحتاد الفرصة إلذكاء الوعي 

اإلقليمي باالنضمام إىل جامعة كاوناس للتكنولوجيا لالحتفال باحلدث.
أُنشئ مسار ابتكاري ملنتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات لعامي 2016 و2017. وُأطلقت جمموعة أدوات   -
لتعزيز النظام اإليكولوجي املرتكز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خالل دورة مسار االبتكار يف 

القمة العاملية ملجتمع املعلومات لعام 2017.
ُعقدت يف سبتمرب 2017 دورة لتدريب املدربني تستند إىل جمموعة أدوات االبتكار هبدف نشر استعراضات   -
األنظمة اإليكولوجية لالبتكارات املرتكزة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنطقة والعمل يف الوقت 

ذاته على توفري بيئة مواتية لتوليد املشاريع يف جمال االبتكار. 



149

تقرير عن تنفيذ خطة عمل ديب

امللحق 1 - التنفيذ املايل حبسب املنطقة
تقدم اجلداول والرسوم البيانية الواردة أدناه معلومات مفصلة عن تنفيذ اخلطة التشغيلية واملشاريع يف إطار ميزانية 

عام 2015 حبسب املناطق.
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تنفيذ اخلطة التشغيلية

تنفيذ املشاريع
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املصطلحات
ABUاحتاد إذاعات آسيا واحمليط اهلادئ

AfCERTفريق االستجابة للطوارئ احلاسوبية يف أفغانستان
AFRALTIاملعهد اإلفريقي لدراسات االتصاالت املتقدمة

AIBDمعهد آسيا واحمليط اهلادئ لتطوير البث اإلذاعي
AICTOاملنظمة العربية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
AKEPهيئة الربيد واالتصاالت اإللكرتونية، ألبانيا

ALECSO منظمة جامعة الدول العربية للرتبية والثقافة والعلوم
ALERTالتعلم التطبيقي ألفرقة االستجابة للطوارئ

ANATELوكالة االتصاالت الوطنية، الربازيل
APNICمركز معلومات شبكة آسيا واحمليط اهلادئ

APTاحتاد آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت
ARCCاملركز اإلقليمي العريب لألمن السيرباين

ARTECNETالشبكة العربية للمجمعات التقنية وحاضنات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ASEANرابطة أمم جنوب شرق آسيا

ATUاالحتاد اإلفريقي لالتصاالت
AUBجامعة برشلونة املستقلة
BDTمكتب تنمية االتصاالت
C&Iاملطابقة وقابلية التشغيل البيين
CAFاملصرف اإلمنائي ألمريكا الالتينية

CERTفريق االستجابة للطوارئ احلاسوبية
CG-SPOPDفريق العمل باملراسلة املعين باخلطة االسرتاتيجية واخلطة التشغيلية واإلعالن

CG-SR فريق العمل باملراسلة التابع للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت واملعين بتبسيط
قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

CIFODECOMمركز اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات يف تكنولوجيا املواصالت، تونس
CIRTفريق االستجابة للحوادث احلاسوبية 

CISكومنولث الدول املستقلة
CITAهيئة الربيد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، منغوليا
CoEمركز متيز
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COMTELCAاللجنة التقنية اإلقليمية لالتصاالت
CONATELاملجلس الوطين لالتصاالت، هاييت

COPمحاية األطفال على اخلط
CPqDمركز البحوث والتطوير يف جمال االتصاالت، الربازيل

CROرئيس هيئة تنظيمية
CTUاالحتاد الكارييب لالتصاالت

DOCAوزارة االتصاالت والفنون، أسرتاليا
DOST-ICTOمكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، الفلبني

DTTVالتلفزيون الرقمي لألرض
DuAPخطة عمل ديب

EACجمموعة شرق إفريقيا
EBUاحتاد اإلذاعات األوروبية

ECOWASاجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
ECTELهيئة اتصاالت شرق الكارييب

EMCتوافق كهرمغنطيسي
EMFجمال كهرمغنطيسي

ENISAالوكالة األوروبية ألمن الشبكات واملعلومات
ESMTاملعهد العايل متعدد اجلنسيات لالتصاالت، السنغال

FAOمنظمة األغذية والزراعة
G3ICTاملبادرة العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة

GSRالندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
G-WANشبكة منطقة واسعة حكومية

ICTتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ICTIمعهد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أفغانستان
IDIالرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

IET-KSTUمعهد اإللكرتونيات واالتصاالت يف جامعة قريغيزستان التقنية احلكومية
IITE UNESCOمعهد اليونسكو لتسخري تكنولوجيات املعلومات يف التعليم

IMRالتجوال الدويل املتنقل

 تقرير عن تنفيذ خطة عمل ديب



153

IoTإنرتنت األشياء
IPv4اإلصدار الرابع لربوتوكول اإلنرتنت
IPv6اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت
ISCTفريق التنسيق املشرتك بني قطاعات االحتاد املعين باملسائل ذات االهتمام املشرتك
ISOCمجعية اإلنرتنت
ITSOاملنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية

ITUاالحتاد الدويل لالتصاالت
ITU-D قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد 

IXPنقطة تبادل إنرتنت
KPIمؤشر أداء رئيسي

LDCأقل البلدان منوًا
LLDCالبلدان النامية غري الساحلية

MDGsاألهداف اإلمنائية لأللفية
MCITوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، مصر

MCMCهيئة االتصاالت والوسائط املتعددة يف ماليزيا
MDRUوحدة موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة للنقل والنشر

MICوزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت، اليابان
MICTوزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تايالند

MISقياس جمتمع املعلومات
MPTوزارة خدمات الربيد واالتصاالت، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
MRAاتفاق اعرتاف متبادل
MSIP وزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتخطيط املستقبلي، مجهورية

كوريا
NBTCاهليئة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت، تايالند
NGNشبكات اجليل التايل

OCECPRمكتب مفوض االتصاالت اإللكرتونية وتنظيم الربيد، قربص
ONATأكادميية أ. س. بوبوف الوطنية لالتصاالت يف أوديسا، أوكرانيا

OTTاخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت
PITAرابطة االتصاالت جلزر احمليط اهلادئ
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PPمؤمتر املندوبني املفوضني
PTAهيئة االتصاالت يف باكستان
QoEجودة التجربة
QoSجودة اخلدمة

RBMاإلدارة القائمة على النتائج
RPMاالجتماع اإلقليمي التحضريي

SADCاجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي
SDGأهداف التنمية املستدامة
SIDSدولة جزرية صغرية نامية

SUDACADأكادميية سوداتل لالتصاالت، السودان
SUTELهيئة اإلشراف على االتصاالت، كوستاريكا
TDAGالفريق االستشاري لتنمية االتصاالت

TRAهيئة تنظيم االتصاالت، اإلمارات العربية املتحدة
UMAاحتاد املغرب العريب

UNCTADمؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
UNESCAPاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ التابعة لألمم املتحدة
UNESCOمنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

UNIDOمنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
VSAT مطراف ذو فتحة صغرية جدًا

WCAGاملبادئ التوجيهية للنفاذ إىل حمتويات اإلنرتنت
WHOمنظمة الصحة العاملية

WMOاملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
WSISالقمة العاملية ملجتمع املعلومات

WTDCاملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
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