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العام حمل االستعراض

لقد ظل االحتاد الدويل لالتصاالت قويًا من الناحية املالية، وظل اهتمام 
موظفينا ُمركزًا واستمرت طرق عملنا يف التحسن استجابة لعامل تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت الذي ال يتوقف عن التطور. واستمرت صناعة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مزدهرة بالرغم من األزمة املالية. وأعطت 
احلكومات األولوية لالستثمار يف شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

كطريقة رئيسية لتحسني اإلنتاجية يف مجيع قطاعات الصناعة ولدفع حركة 
االنتعاش. وأصدر االحتاد الدويل لالتصاالت يف شهر أكتوبر تقريرًا بشأن 

هذه القضية احلامسة: "مواجهة األزمة: خطط تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت التحفيزية من أجل النمو االقتصادي".

وكان لألنشطة األخرى اليت اضطلع ا االحتاد الدويل لالتصاالت حضور 
مهم على اإلنترنت. وأود أن أبرز بصفة خاصة، مبادرة محاية األطفال على 
اخلط (COP)، اليت ُأطلقت رمسيًا يف 2009. وكجزء ال يتجزأ من الربنامج 

العاملي لألمن السيرباين الذي وضعه االحتاد الدويل لالتصاالت؛ مت توطيٍد 
أركان تلك املبادرة كشبكة دولية الختاذ التدابري. وإنين ألشعر بسرور بالغ 
أْن أفيد بأن الربنامج العاملي لألمن السيرباين قد َوَجَد مالذًا ماديًا له لدى 

املقر الرئيسي للشراكة الدولية متعددة األطراف ملناهضة التهديدات السيربانية 
(IMPACT)، اليت افتتحت يف مارس يف ماليزيا. وتقدم املساعدة اآلن إىل 

الكثري من البلدان عن طريق التعاون بني االحتاد الدويل لالتصاالت والشراكة 
الدولية متعددة األطراف ملناهضة التهديدات السيربانية (IMPACT) حلماية 

األمن السيرباين بطريقة عملية.

كانت أوىل فعاليات االحتاد الدويل لالتصاالت يف ذلك العام انعقاد املنتدى 
العاملي لسياسات االتصاالت (WTPF)، يف الربتغال يف شهر أبريل. وقد 

اعتمد هذا املنتدى توافق آراء لشبونة الذي تناول قضايا السياسات والقضايا 

التنظيمية املتصلة بالتغيري والتقارب التكنولوجيْين. مث عقدنا بعد ذلك ببضعة 
أسابيع منتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات (WSIS) يف جنيف، الذي 
تشارك يف استضافته كل من منظمة التجارة والتنمية التابعة لألمم املتحدة 

(UNCTAD) وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي (UNDP) ومنظمة التربية والعلم 

والثقافة التابعة لألمم املتحدة (UNESCO). وكان ذلك املنتدى مبثابة املتابعة 
اٍلسنوية اليت نقوم ا لتنفيذ نتائج منتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات 

(WSIS)، حيث قامت ستة أفرقة خرباء رفيعي املستوى بتناول قضايا حرجة 

من بينها تغري املناخ وكذلك محاية األطفال على اخلط.

وكانت "محاية األطفال يف الفضاء السيرباين" هي أيضًا موضوع اليوم العاملي 
لالتصاالت وجمتمع املعلومات (WTISD)، يوم 17 مايو. وقد َشُرْفَنا بكون 
امللكة سيلفيا ملكة السويد راعية تلك املناسبة، ومنحت جوائز اليوم العاملي 
لالتصاالت وجمتمع املعلومات لثالثة فائزين ملا قاموا به من عمل غري عادي 

يف هذا املجال: هم السيد/ لويس إيناسيو لوال دا سيلفا رئيس الربازيل، 
والسيد روب كونواي الرئيس التنفيذي لرابطة النظام العاملي لالتصاالت 
املتنقلة (GSMA) اخلاصة للهواتف املتنقلة؛ والسيدة ديبورا تايلور تيت، 

املفوض السابق للجنة االتصاالت الفيدرالية األمريكية.

وكان أكرب حدث نظمناه أثناء العام هو تليكوم العاملي لالحتاد 2009، 
املعقود يف جنيف يف شهر أكتوبر. وقد حضره رؤساء الدول واحلكومات، 
وكذلك العديد من الوزراء وكبار مسؤويل الشركات التنفيذيني من قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقد استمتع املشاركون مبعرض أكثر 
تنوعًا عن ذي قبل، وبربنامج للمنتدى متيز حقًا باإلبداع، حيث نوقش 

بتعمق الكثري من قضايا الساعة. كذلك مجع منتدى الشباب حنو 300 شاب 
وشابة من 150 بلدًا َقِدموا من مجيع أحناء العامل.

رسالة من األمني العام 
لالحتاد الدويل لالتصاالت
الدكتور محدون إ. توريه

لقد كان عام 2009 عامًا منتجًا إىل حد بعيد بالنسبة إىل االحتاد الدويل 
لالتصاالت، متكنا خالله من وضع رسالتنا الرئيسية على قائمة جدول 

األعمال الدويل. ولقد دللنا على أن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
(ICT) ذات أمهية حيوية وقوة يف التصدي للقضايا الرئيسية العاملية الكربى 

اليت تواجه العامل اليوم، فمن االنكماش االقتصادي، إىل تغري املناخ واألمن 
السيرباين."

الدكتور محدون إ. توريه
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
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وشهد شهر نوفمرب فعاليتني مهمتني. كانت أُوالمها املنتدى العاملي ملنظمي 
االتصاالت (GSR)، الذي انعقد يف بريوت، لبنان. ومما دلل على قيمته العدد 

القياسي للمشاركني فيه. وكان قد عقد قبله بيوم واحد يف نفس املكان 
املنتدى العاملي لقادة الصناعة.

وبعد ذلك بوقت قصري، نظم االحتاد الدويل لالتصاالت يف مينسك، 
بيالروس، قمة توصيل كمنولث الدول املستقلة لالحتاد اليت حضرها قادة 

احلكومات والصناعة من كمنولث الدول املستقلة (CIS) والبلدان املجاورة. 
وكانت تلك القمة حدثًا بارزًا يف سلسلة االحتاد الدويل لالتصاالت لتوصيل 

العامل، اليت تسعى إىل حشد مجيع املوارد الالزمة لتوصيل املحرومني من 
االتصاالت حبلول عام 2015.

ويف ديسمرب، انعقد مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ يف كوبنهاغن، 
الدامنارك. وبصفيت جزءًا من فريق االحتاد الدويل لالتصاالت هناك، التقيت 
زعماء عامليني لعرض رسالتنا بشأن األمهية اجلوهرية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، يف الوقت احلاضر وملستقبل العامل. كذلك شاركت يف قمة 
املناخ اليت عقدا املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف جنيف ويف قمة املناخ 
التابعة لألمم املتحدة يف نيويورك يف شهر سبتمرب. وقد شاركت قطاعات 
االحتاد الدويل لالتصاالت الثالثة مشاركة فعالة يف تناول قضايا تغري املناخ 

وذلك من خالل العديد من املشروعات واالجتماعات، وإنين ألشعر بالفخر 
ملا نقوم به من عمل بشأن هذا التحدي الذي نواجهه مجيعًا. 

وزاد االحتاد الدويل لالتصاالت من ظهوره على املسرح الدويل أثناء عام 
2009، واضطلع بدور أكثر دينامية كمنظمة لألمم املتحدة، تشارك يف 

الكثري من االجتماعات والفعاليات عالية املستوى. وقد شعرت باالغتباط 
بوجه خاص باإلعالن عن مكتبنا لالتصال باألمم املتحدة يف نيويورك، الذي 

سوف يساعدنا على أن نظل مندجمني اندماجًا فعاًال داخل منظومة األمم 
املتحدة. 

وقد شعرت بالسعادة أيضًا يف نوفمرب، لدى إبرام اتفاق مع اإلمارات 
العربية املتحدة، وهيئة تنظيم االتصاالت لديها، بشأن إنشاء مركز للزائرين 

يف املقر الرئيسي لالحتاد الدويل لالتصاالت. وسوف يقوم هذا املركز 
بعرض مرتكزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واستعماالا املتعددة 

يف العامل املعاصر، ومستقبلها املثري.

فمثل هذا املستقبل هو ما نتطلع إليه مجيعًا يف االحتاد الدويل لالتصاالت، 
وألجله امكت قطاعاتنا يف توطيد ركائزه طوال عام 2009، على حنو ما 
يرد تفصيله يف هذا التقرير. ومما يذكر، أن االجتماعات اإلقليمية التحضريية 

للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2010 قد نظمها قطاع تنمية 
االتصاالت آلسيا واملحيط اهلادئ، وإفريقيا، واألمريكتني، كومنولث الدول 

املستقلة، وأوروبا، مع انعقاد اجتماع الدول العربية يف يناير 2010. وقد 
اجتمعت جلنة لوائح الراديو (RRB) ثالث مرات أثناء العام، وواصلت تنفيذ 
نتائج املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 2007 مع التحضري يف نفس الوقت 
للمؤمتر القادم يف 2012. وكذلك استمر عمل جلان الدراسات يف قطاعي 
االتصاالت الراديوية، وتقييس االتصاالت على قدم وساق، واشتمل على 

مواضيع مهمة كاملبادرة العاملية ملعايري شبكات اجليل التايل.

إنين أعلم أن موظفينا، ومسؤولينا املنتخبني، وأعضاء منظمتنا سوف 
يواصلون العمل الشاق طوال العام القادم لتحقيق اهلدف الذي يسعى إليه 
االحتاد الدويل لالتصاالت أال وهو توصيل العامل وخلق جمتمع معلومات 

شاِمل حقًا.
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ومشلت القررات الرئيسية اعتماد ميزانية السنتني 2010-2011 لالحتاد 
الدويل لالتصاالت، وإنشاء فريق عمل لصياغة اخلطط االستراتيجية 

واملالية للفترة 2012-2015 على سبيل التحضري ملؤمتر املندوبني 
املفوضني الذي ينعقد يف 2010. يضاف إىل ذلك، أن املجلس أنشأ 

فريق عمل معين حبماية األطفال على اخلط، واعتمد قرارًا بشأن 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتخفيف من وطأة التغري املناخي.

واعتمد املجلس أيضًا قرارًا بشأن دور الفريق املعين بقضايا السياسات 
العامة الدولية املتعلقة باإلنترنت، والذي يوفر إطارًا لنطاق عمل االحتاد 

يف هذا املجال. واستعرض املجلس نتائج املشاورة بشأن أداء االحتاد 
الدويل لالتصاالت وإدارته، وأيد اخلطة االستراتيجية بشأن املوارد 

البشرية.

إن مهمتنا الرئيسية هي سد الفجوة الرقمية. وعلينا أن يئ األسلوب 
وجدول األعمال بشأن كيفية تعزيز العملية التنظيمية، وأن نتناول القضايا 

املتصلة بالتقارب، وأن نضمن األداء السلس لإلنترنت. وعلينا أيضًا أن 
ننربي متصدين ملا يواجهه عصرنا من حتديات، كتسخري قدرات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ملواجهة تغري املناخ. وعلينا يف نفس الوقت أن نركز 

اهتمامنا على القضايا اليت تؤثر على البلدان النامية: كيف ميكن لتلك البلدان 
أن تبين قدراا وأن جتتذب االستثمار، من أجل حتقيق أهداف التوصيلية اليت 

حددا القمة العاملية ملجتمع املعلومات وأن حتقق األهداف اإلمنائية لأللفية 
لعام 2015".

هارونا إدريسو، رئيس جملس االحتاد الدويل لالتصاالت لعام 2009، 
وزير االتصاالت يف غانا.

جملس االحتاد الدويل لالتصاالت

عقدت دورة 2009 ملجلس االحتاد الدويل لالتصاالت يف املقر 
الرئيسي لالحتاد خالل الفترة 20-30 أكتوبر. وقد حضرها 316 

مشاركًا، ميثلون 46 دولة عضوًا باملجلس، إىل جانب مراقبني من 
الدول األعضاء األخرى ومن أعضاء القطاعات.

ويتم تناوب رئاسة املجلس بني مناطق العامل. وقد انُتِخب هارونا 
إدريسو وزير االتصاالت يف غانا رئيسًا للمجلس لعام 2009، 

بينما جاء ر. ن. جها نائب الرئيس من آسيا وإقليم أستراليا، نائب 
املدير العام (العالقات الدولية)، دائرة االتصاالت، وزارة تكنولوجيا 

االتصاالت واملعلومات، اهلند.

و قد أُوِكل ملجلس عام 2009 عبء ثقيل للغاية ولكنه حقق نتائج 
طيبة. فقد استكمل جدول األعمال يف زمن قياسي ويف جو من 

الصداقة. وبفضل وجود رئيس كفء، جرت املناقشات بسالسة، 
كما سامهت الوثائق جيدة اإلعداد اليت أعدها موظفو االحتاد الدويل 

لالتصاالت يف ذلك.

”
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لقد كان احلدث األول املشترك بني القطاعات خالل ذلك العام هو انعقاد 
املنتدى العاملي الرابع لسياسات االتصاالت (WTPF)، يف الربتغال خالل 
الفترة 22-24 أبريل. فقد مجع املنتدى العاملي الرابع لسياسات االتصاالت 
(WTPF) بني ممثلي 124 دولة عضوًا باالحتاد الدويل لالتصاالت للتركيز 

على توجه السياسات املستقبلية لالتصاالت ولصناعة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت - الذي سيقود جهود التنظيم والتقييس مستقبًال يف مجيع أحناء 

العامل.

لقد أحرز املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت (WTPF) إجنازًا جديدًا 
بالنسبة لالحتاد الدويل لالتصاالت يف جمال تنظيم املؤمترات خارج جنيف. 
فقد كانت التسهيالت اللوجستية (وخباصًة من حيث قاعات االجتماعات 

وخصائص املعلومات واالتصاالت (IT) ممتازة وغري مسبوقة، حبيث مسحت 
للعمل بأن جيرى بدون استخدام الورق طوال احلدث. 

واعتمد منتدى WTPF توافق آراء لشبونة الذي أقر باألمهية بعيدة املدى 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف توسيع نطاق مزايا جمتمع املعلومات 
ليشمل اجلميع. يضاف إىل ذلك، أن املشاركني أعربوا عن توافق آرائهم 

بشأن "آراء" ستة، مشلت مسائل سياسات عامة متعلقة باإلنترنت:

•    َمْقِدم شبكات اجليل التايل (NGN) والنفاذ املتقدم عريض النطاق؛
•   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة يف التصدي للتغري 

العاملي؛ املناخي 
•   االستراتيجيات التعاضدية خللق الثقة واألمن يف استخدام 

واالتصاالت؛ املعلومات  تكنولوجيا 
•   بناء القدرات لدعم اعتماد اإلصدار السادس  لربوتوكول 

اإلنترنت؛ 
•   واستعراض لوائح االتصاالت الدولية؛

إن النهج املنسق الذي يسلكه االحتاد الدويل لالتصاالت جتاه القضايا املتشعبة، 
مثل تغري املناخ واألمن السيرباين، قد تدعم بفضل اهليكل التنظيمي الذي 
ُوضع يف 2007. وهذا أمر يشجع على التعاون املثمر بني األمانة العامة 

لالحتاد الدويل لالتصاالت والقطاعات الثالثة: االتصاالت الراديوية، وتقييس 
االتصاالت، وتنمية االتصاالت. وإىل جانب الفعاليات الكثرية اليت نظمت 
داخل القطاعات الثالثة، متيز عام 2009 بعقد عدد من األحداث املشتركة 

بني القطاعات.

املنتدى العاملي
لسياسات االتصاالت
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ُعقد منتدى القمة العاملية بشأن جمتمع املعلومات (WSIS) يف 
جنيف خالل الفترة من 18-22 مايو واشترك يف استضافته مؤمتر 

األمم املتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي (UNDP)، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 

.(UNESCO) والثقافة

وقد سار املنتدى املوسع واملنقح على تقليد عقد اجتماعات متابعة 
سنوية الستعراض تنفيذ نتائج القمة العاملية ملجتمع املعلومات 

(WSIS)، الذي انعقد على مرحلتني يف 2003 و2005. وتناولت 

أفرقة اخلرباء رفيعة املستوى القضايا ذات األمهية احلامسة بالنسبة 
لعملية التنفيذ متعددة أصحاب املصلحة. وكان من بني هذه 

القضايا دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية؛ والنفاذ إىل املعارف؛ واآلليات املالية يف االنكماش 
االقتصادي؛ واألمن السيرباين؛ وتغري املناخ، وتطبيقات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق حياة أفضل.

وقد وفر منتدى WSIS فرصًا فريدة للتواصل وللمشاركة يف 
مناقشات ومشاورات متعددة أصحاب املصلحة - مبا يف ذلك 
اجتماعات جلهات التسهيل بشأن خطوط عمل القمة العاملية 

ملجتمع املعلومات، وورش عمل مواضيعية، وتبادل اآلراء بشأن 
قضايا بالغة األمهية.

منتدى القمة العاملية
ملجتمع املعلومات
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مت االحتفال باليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات (WTISD) يف 
جنيف، يف مناسبة تأسيس االحتاد الدويل لالتصاالت يف 17 مايو عام 

.1865

وقد تشرف االحتاد الدويل لالتصاالت حبضور صاحبة اجلاللة امللكة 
سيلفيا ملكة السويد كراعية هلذا احلدث، الذي عقد يوم 18 مايو. 

وانصب التركيز يف عام 2009 على "محاية األطفال يف الفضاء 
السيرباين". وتلقى املشاركون معلومات عن مبادرة محاية األطفال على 

اخلط (COP)، اليت تقع داخل إطار الربنامج العاملي لألمن السيرباين، 
واليت دشنت كشبكة دولية الختاذ إجراءات لتعزيز محاية األطفال 

والشباب عند استعماهلم لإلنترنت.

وقد ناشد االحتاد الدويل لالتصاالت مجيع أصحاب املصلحة (صناع 
السياسات، واملنظمني، واملشغلني، والصناعة) للتشجيع على اعتماد 
السياسات واالستراتيجيات اليت حتمي األطفال يف الفضاء السيرباين 

وتشجع نفاذهم اآلمن إىل املوارد على اخلط.

اليوم العاملي لالتصاالت
وجمتمع املعلومات

االحتاد الدويل لالتصاالت يقدم ثالث جوائز للفائزين ا
قدم االحتاد الدويل لالتصاالت جوائز اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع 

املعلومات (WTISD) لعام 2009 إىل ثالثة فائزين لعملهم املمتاز 
واالستثنائي يف محاية األطفال على اخلط.

لويس إيناسيو لوال دا سيلفا رئيس الربازيل
أظهر لويس إيناسيو لوال دا سيلفا رئيس الربازيل اهتمامًا عميقًا بسالمة 
األطفال يف الفضاء السيرباين، وهو يبدي حتبيذًا نشيطًا لنفاذ اجلميع إىل 

اإلنترنت. وكان يف 2008 قد وقع على قانون جديد حيظر شراء أو 
لصق أو ختزين املواد اإلباحية املوجهة لألطفال على اإلنترنت.

 GSMA روب كونواي، الرئيس التنفيذي لرابطة
بصفته الرئيس التنفيذي لرابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة 
(GSMA)، وهي رابطة صناعة االتصاالت املتنقلة، قاد روبرت 

كونواي اجلهود الساعية حلماية األطفال الذين يستخدمون اهلواتف 
املتنقلة. وقدمت اجلائزة له اعترافًا بصفة خاصة جبهود حتالف اهلواتف 

املتنقلة التابع لرابطة GSMA املناهضة للمحتوى اُملِسْف جنسيًا 
باألطفال.

ديبورا تايلور تيت، املفوضة السابقة للجنة االتصاالت الفيدرالية 
األمريكية 

وعندما كانت تعمل كمفوضة لدى جلنة االتصاالت الفيدرالية 
األمريكية خالل الفترة 2005 إىل 2008، غالبًا ما كانت ديبورا تايلور 
تيت ُتدعى "مبفوضة األطفال"، وهي مناصرة دولية لسالمة الطفل من 

حيث ما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ت
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التغري املناخي والتكيف معه وتناول مسألة األمن السيرباين. 
وعقد اجتماع آخر جملسًا للوزراء، تناقش خالله أكثر من 50 

مشاركًا بشأن مستقبل اإلنترنت، مع التركيز على النطاق العريض 
والتقارب، والسياسات العامة إزاء اإلنترنت، والتهديدات السيربانية 

اجلديدة والبازغة.

وقد مجع املنتدى بني شخصيات فاعلة من مجيع أحناء قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملناقشة جماالت مثل التكنولوجيات 

اجلديدة اليت تشكل مستقبل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
والتحديات اليت ينطوي عليها التنظيم يف بيئة سريعة التغري، واألمن 

السيرباين. وكان من بني االجتماعات اجتماع مائدة مستديرة 
ومناقشات أفرقة خرباء تفاعلية، مع تشجيع املشاركني على طرح 

أسئلَتهم عرب العديد من األنساق املختلفة. وألول مرة، أذيعت 
جلسات املنتدى حية على الويب على املستمعني يف أحناء العامل.

تليكوم
العاملي لالحتاد

ُنِظَم تليكوم العاملي لالحتاد 2009 يف جنيف خالل الفترة 9-5 
أكتوبر. وعلى الرغم من انعقاده أثناء فترة تشهد أزمة اقتصادية 
عاملية، فقد َسلِّم قادة الصناعة بأنه حقق جناحًا. وكان موضوعه 
القوي – "شبكات مفتوحة - أذهان موصلة" - وهي مفاهيم 

مرتبطة تشف عن التنوع يف الُنُهْج املتبعة جتاه االبتكار، والتعاضد 
والتعاون من جانب مجيع الضالعني يف جمال االتصاالت. ويشري 
كذلك إىل الفرص سريعة االنتشار لتوصيل الناس عرب العامل من 

خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وقد افتتح تليكوم العاملي لالحتاد 2009 يف حضور رؤساء الدول، 
ووزراء احلكومات، وكبار املسؤولني التنفيذيني يف الصناعة 

وشخصيات رئيسية أخرى، من بينهم بان كي - مون األمني 
العام لألمم املتحدة، وبول كاغامى رئيس رواندا، ودافيد هيلر 

رئيس جملس مقاطعة جنيف، وموريتز لوينربغر املستشار االحتادي 
 China السويسري، ووانغ جيانزو الرئيس التنفيذي لشركة

Mobile ومسؤوهلا التنفيذي الرئيسي، وسعود بن ماجد الدويش 

 .(STC Group) الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت السعودية
وبصورة إمجالية، حضر هذا املنتدى حنو 250 2 شخصية 

من كبار الشخصيات.

وألول مرة أدرج برنامج رؤساء الدول، لتجديد رؤية القمة 
العاملية بشأن جمتمع املعلومات واجلهد العاملي الساعي إىل حتقيق 

األهداف اإلمنائية لأللفية من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. واخُتتَِِمت مناقشة مائدة مستديرة لرؤساء الدول مع 
املسؤولني التنفيذيني بنربة إجيابية مفادها أن تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ميكن أن تساعد يف انتشال العامل من براثن األزمة 
املالية، مع تقدمي مسامهة جادة يف نفس الوقت للتخفيف من وطأة 





   

16

وقدم املعرض عروضًا لنحو 465 جهة من 49 بلدًا، تراوحت 
ما بني املنتجات واحللول واخلدمات من مجيع ميادين تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت تقريبًا. وألول مرة اشتمل تليكوم العاملي 
لالحتاد على أجنحة مواضيعية ركزت على جماالت أساسية تتعلق 

بالرفاه العاملي، مثل الصحة اإللكترونية وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت الصديقة للبيئة. وعرض املعرض كذلك 35 جناحًا 
وطنيًا وإقليميًا، الكثري منها من البلدان النامية. وكان ذلك رقمًا 

قياسيًا.

وقد ُحشدت مجيع طاقات االحتاد الدويل لالتصاالت لدعم ذلك 
احلدث، بطرق شىت. فقدم مجيع موظفي االحتاد املنتخبني دعمهم 
وتنسيقهم قبل تليكوم العاملي لالحتاد وأثناء انعقاده، وشاركوا يف 

اجتماعات العديد من املنتديات كمديري حوار أو متكلمني. 

وفتح منتدى الشباب - وهو عنصر رئيسي آخر من عناصر 
فعاليات تليكوم العاملي لالحتاد – أبوابه الستقبال حنو 300 من 
الشباب والشابات من  148 بلدًا. وانعقد حتت رعاية مقاطعة 
جنيف، ومجع طالبًا ذوي رؤى ومواهب تؤهلهم لتويل أدوار 
القيادة الرئيسية يف املستقبل داخل قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. والتزم املشاركون يف منتدى الشباب (احلاصلون 

على املنح) بربنامج مزدحم باملناقشات واملناظرات، وبلورة 
عالقات لالستفادة من كبار شخصيات قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت. ويف اخلتام، قدموا إعالنًا وخطة عمل 
حتمل نظرم العاملية لتوسيع نطاق مزايا تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

املعرض يضم أعمال 465 عارضًا من 49 بلدًا، ويشمل 
منتجات، وحلوًال وخدمات من كل ميدان تقريبًا من 

واالتصاالت. املعلومات  تكنولوجيا  ميادين 
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األزمـة املاليـة العامليـة

وحلسن احلظ، أن األزمة املالية مل ُتحدث ضرراً كبريًا للطلب على 
خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وأثبت قطاعا اخلدمات 
املتنقلة والساتلية قوة ملحوظة للمقاومة، وواصل الطلب االستهالكي 

على الوصالت الثابتة واملتنقلة عالية السرعة حتفيز تزايد االشتراكات يف 
النطاق العريض يف األسواق الكربى يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك 

الربازيل، والصني والواليات املتحدة األمريكية.

ال تزال التنبؤات تشري إىل أن تركيبات نشر األلياف إىل املنازل 
عامليًا سوف تنمو مبعدل ثابت يزيد بنسبة 30% خالل 

السنوات اخلمس القادمة، بينما أدى طول مهالت اإلجناز، 
واشتداد الطلب على اخلدمات الترفيهية، وآليات التمويل 

املتخصصة إىل املساعدة على تعزيز الصناعة الساتلية واليت تتنبأ 
بزيادة قدرها 50% خالل السنوات العشر القادمة.

كانت تلك بعض النتائج اليت كشفت عنها الطبعة الثانية من تقرير 
االحتاد الدويل لالتصاالت حول دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف األزمة املالية، والذي روعي يف إصداره أن يتزامن مع افتتاح تليكوم 

العاملي لالحتاد 2009. والتقرير املعنون "مواجهة األزمة: خطط 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحفيز النمو االقتصادي"، ذهب 
إىل القول بإن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يضطلع بدور 

رئيسي يف توليد النمو االقتصادي وحفز االنتعاش املايل العاملي عرب مجيع 
القطاعات التجارية والصناعية. وعلى حد قول الدكتور محدون إ. 

توريه األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت: "إن االقتصاديني ما زالوا 
يتناقشون بشأن التدابري السليمة ملواجهة الكساد العاملي"، "ولكننا نعتقد 
اعتقادًا راسخًا بأن لالستثمارات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وشبكات النطاق العريض دورًًا رئيسيًا يف أي خطة حتفيزية. فهي غالبًا 

ما تعد بعائدات هامشية أكرب بشأن اإلمدادات، ومكاسب إنتاجية 

أكرب من أي أشكال أخرى للبنية التحتية". لقد كان هذا التقرير هو 
الثاين الذي يتناول فيه االحتاد الدويل لالتصاالت مواجهة األزمة، وقد 
شارك يف وضعه االحتاد الدويل لالتصاالت، وخرباء من إريكسون، 

وأوتلسات، وإنتل، وبيت اخلربة التحليلية الذي يوجد مقره يف اململكة 
املتحدة واملسمى The Mobile World ، ومنظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي (OECD)، وشركة بوينت توبيك الستشارات 

النطاق العريض (broadband consultancy)، والبنك الدويل.

وأبرز التقرير كذلك الدور الضروري الذي تلعبه احلكومة يف توجيه 
االستثمارات ذات األمهية احلامسة إىل البنية التحتية. وحذر هذا التقرير 

مع ذلك، يف نفس الوقت، من أن احلكومات حتتاج إىل التحلي 
باليقظة عند توجيه إنفاقها. فمع التزام جهات التشغيل ذاا باحلذر 

واحليطة كطوق جناة عند اختيارها لتكنولوجيات خمتلفة لتوسيع نطاق 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فقد مت تذكري احلكومات، هي 

األخرى مبمارسة احلذر واحليطة عند اختيارها للتكنولوجيات، واختيار 
التكنولوجيات الراحبة أو حىت اختيار اجلماعات اليت ستوجه إليها 

االستثمارات.

ومع مواجهة جهات التشغيل أيضًا لتحديات أكرب يف احلصول على 
رؤوس األموال متويل استثمارات شبكام، تأخرت خطط اإلفراج 
عن شبكات اجليل التايل. ولو أن هذه التحديات ُتِرَكت بال كابح 

ألمكن أن تؤدي إىل تأخر املجتمعات اليت حتتاج إىل بنية أساسية متينة 
من النطاق العريض لتحقيق أهدافها االجتماعية ومراميها من التنمية 

االقتصادية: واختتم د. توريه بقوله: "إن تكنولوجيات اجليل التايل حتقق 
مزايا ضخمة للدول، ولذا جيب اختاذ خيارات السياسات السليمة اآلن، 

حبيث نتمكن من أن جنين املزايا غدًا".

... أننا لنؤمن إميانًا راسخًا بأن االستثمارات يف تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وشبكات النطاق العريض هلا دور كبري يف أي خطة حتفيزية."

الدكتور محدون إ. توريه،
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

”
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وزراء ماليزيا واألمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت املقر الرئيسي 
العاملي للشراكة الدولية متعددة األطراف ضد التهديدات السيربانية 

يف سيربجايا، ماليزيا. ويضم هذا املِرفق مركز االستجابة العاملية 
ن املجتمع الدويل من القيام بعمل جاد  (GRC)، وهو مورد ُيَمكِّ

ألجل متكني املجتمع الدويل من اقتفاء أثر التهديدات السيربانية 
والوقاية منها. ويوفر مركز االستجابة العاملية أيضًا إطارًا تعمل 

بداخله البلدان معًا من أجل محاية األمن السيرباين.

وحبلول اية 2009، كان قد انضم أكثر من 40 بلدًا من مجيع 
مناطق االحتاد الدويل لالتصاالت إىل املبادرة التعاونية التعاضدية 

بني االحتاد الدويل لالتصاالت والشراكة الدولية متعددة األطراف 
ضد التهديدات السيربانية (ITU-IMPACT). وتشتمل هذه 

العملية على دورات تدريبية حول استخدام مركز االستجابة 
العاملية والدعم التقين والتشغيلي، وكذلك املساعدة يف إنشاء فرق 

 .(CIRT) االستجابة حلوادث احلاسوب

األمن السيرباين

يف عام 2009، وكجزء من الربنامج العاملي لألمن السيرباين 
(GCA)، واصل االحتاد الدويل لالتصاالت جهوده الرامية إىل 

محاية األطفال على اخلط. وكان هذا هو موضوع اليوم العاملي 
لالتصاالت وجمتمع املعلومات، (انظر صفحة 12)، واليوم 

السنوي السادس لشبكة إنترنت أكثر أمانًا، الذي عقد بالشراكة 
مع املفوضية األوروبية يف فرباير، ومتيز بتنظيم أكثر من 500 
فعالية لدى 50 بلدًا يف مجيع أحناء العامل. وقد أعلن االحتاد 

الدويل لالتصاالت أثناء تليكوم العاملي لالحتاد 2009 يف أكتوبر 
(انظر الصفحات من (14-17)، خطوطه التوجيهية بشأن محاية 

األطفال على اخلط (COP) اليت ترمي إىل اجلمع بني الشركاء من 
مجيع قطاعات املجتمع العاملي وذلك لضمان جتربة مأمونة وآمنة 

للشباب يف كل مكان.

ويف مارس، وألجل تقدمي خدمات وبنية حتتية يف مخسة جماالت 
عمل من جماالت الربنامج العاملي لألمن السيرباين، افتتح رئيس 

ما أن حلت اية عام 2009 حىت كان أكثر من 
40 بلدًا من مجيع مناطق االحتاد الدويل لالتصاالت قد 
انضم إىل املبادرة التعاضدية املشتركة بني االحتاد الدويل 

لالتصاالت والشراكة الدولية متعددة األطراف ضد 
.(IMPACT) السيربانية  التهديدات 
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عقد االحتاد الدويل لالتصاالت، على مدار العام، سلسلة من 
املنتديات اإلقليمية حول األمن السيرباين يف مجيع أحناء العامل 

لتعزيز التعاون الدويل ولبلورة َنْهج ُمنسق ملكافحة اجلرمية 
السيربانية. وقد نشرت "جمموعة أدوات التشريع اخلاص 

باجلرائم السيربانية واليت أعدها االحتاد الدويل لالتصاالت" 
إلمداد البلدان بعينة من اللغة التشريعية ومبواد مرجعية اليت ميكن 

أن تساعد يف ترسيخ أركان قوانني وقواعد إجرائية متجانسة. 
ووفر االحتاد الدويل لالتصاالت مطبوعًا بعنوان "فهم اجلرمية 
السيربانية: دليل للبلدان النامية" هذه البلدان على أن تفهم 
بصورة أوضح تداعيات التهديدات املتنامية لألمن السيرباين، 

وللمساعدة يف تقييم األطر القانونية احلالية.

وكجزء اليتجزأ من اجلهد العاملي الذي يضطلع به االحتاد الدويل 
لالتصاالت، كان عام 2009 معلمًا مهمًا للتقييس لتحقيق أمن 
سيرباين عاملي ُمحَسن بقدر كبري. واشتملت التدابري على اعتماد 
إطار لتبادل معلومات األمن السيرباين (CYBEX) جيلب أكثر من 
َرْتها خالل السنوات  عشرين من أفضل املعايري للمنصات اليت طوَّ
األخرية الوكاالت احلكومية والصناعة. وجيتذب هذا اإلطار هذه 

املنصات معًا لتيسري تشغيلها البيين عامليًا كما أنه مصمم حبيث 
ميكن متديده ولكي يكون قادرًا على التطور حبيث يشمل قدرات 

جديدة خاصة بالتهديدات املحددة.

يضاف إىل ذلك، أن جمموعة أوىل من التوصيات املتعلقة بإدارة 
اهلوية قد مت اعتمادها لكي تطبق يف شبكات اجليل التايل، ألجل 

عوملة احللول املوجودة حاليًا ولضمان التشغيل البيين تبادليًا، 
وللتحكم يف استعمال املستخدم للهوية الرقمية. واستشرافًا ملا 

سيأيت، بدأ العمل التوضيحي بشأن احلوسبة السحابية وأمن الشبكة 
الذكية (smart grid security) . واستكملت كذلك الطبعة 

الرابعة من دليل "األمن يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت".

عقد االحتاد الدويل لالتصاالت سلسلة من املنتديات 
اإلقليمية لألمن السيرباين عرب العامل لتعزيز التعاون الدويل 

وبلورة َنْهج ُمنسق ملكافحة اجلرمية السيربانية. 
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وشاركت مجيع القطاعات يف فريق املهام التابع لالحتاد الدويل 
لالتصاالت املعين بتغري املناخ واالتصاالت يف حاالت الطوارئ، 

وقدمت مسامهات إىل العديد من الوثائق كمدخالت لالجتماعات 
التفاوضية اليت قادا األمم املتحدة للتحضري لقمة كوبنهاغن. وقد 

ُحِملت رسالة رئيسية مفادها: أنه بالرغم من أن تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت نفسها تضيف انبعاثات غازات 

االحتباس احلراري إىل الغالف اجلوي لألرض (خالل تصنيعها 
واستخدامها)، فإا متثل أيضًا جزءًا قويًا من احلل إذا ُطِبقت يف 

مجيع أحناء القطاعات الصناعية.

ولتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمهية حامسة يف توفري اإلنذار 
املبكر واتصاالت اإلغاثة يف حالة الكوارث – وهي املجال الذي 

نشط فيه االحتاد الدويل لالتصاالت أيضًا (انظر الصفحة 26). ومثة 
مثال مهم على ذلك، هو رصد األحوال املناخية، وقد نظم االحتاد 

 (WMO) الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
بصورة مشتركة حلقة دراسة بشأن "استخدام الطيف الراديوي يف 
األرصاد اجلوية: رصد األحوال اجلوية، واملاء، واملناخ والتنبؤ ا،" 

وذلك يف جنيف، خالل الفترة 16-18 سبتمرب  (انظر الصفحة 
28). وقاد االحتاد الدويل لالتصاالت كذلك اإلئتالف الدينامي 

بشأن اإلنترنت وتغري املناخ، وهو يتألف من 34 منظمة. وقد عقد 
أول اجتماع له يف ديسمرب 2008، وانعقد االجتماع الثاين يوم

16 نوفمرب 2009 يف شرم الشيخ، مصر، أثناء منتدى إدارة 

.(IGF) اإلنترنت

كان التركيز الرئيسي لعمل االحتاد الدويل لالتصاالت يف عام 
2009 هو قضية تغري املناخ. وطلب املجلس بذل اجلهود إلدراج 

ذكر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االتفاقات العاملية 
النهائية املتوقع إبرامها يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ 

املعقود يف كوبنهاغن، الدامنارك، يف الفترة 7-18 ديسمرب. 

وقد شارك وفد رفيع املستوى تابع لالحتاد الدويل لالتصاالت 
مشاركة فعالة يف ذلك املؤمتر ويف االجتماعات التفاوضية اليت 

سبقت انعقاده. وقد أذكى الدكتور محدون إ. تورية األمني 
العام لالحتاد الدويل لالتصاالت ومالكومل جونسون مدير 

مكتب تقييس االتصاالت الوعي بأمهية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف التخفيف من وطأة التغري املناخي والتكيف 

معه. وقد حتدثا أثناء عدد من الفعاليات اجلانبية يف كوبنهاغن. 
ونظمت مقابالت صحفية يومية حول هذه القضية من جانب 

ممثلي الصناعة واحلكومة وغريهم من اخلرباء كذلك. يضاف إىل 
ذلك، أن االحتاد الدويل لالتصاالت نظم باالشتراك مع املنظمة 
العاملية للملكية الفكرية (WIPO)، فعالية جانبية حبثت الكيفية 
اليت ميكن ا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونظام امللكية 
الفكرية أن تشجع على تطوير تكنولوجيات جديدة ملكافحة 

تغري املناخ وحتسني النفاذ إليها.

تغري املناخ

إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات أمهية حامسة 
أيضًا يف توفري االتصاالت كاإلنذار املبكر واإلغاثة يف 

حاالت الكوارث... 



ونظمت جلنة االتصاالت الكورية مع االحتاد الدويل لالتصاالت 
يوم 23 سبتمرب املنتدى االفتراضي الدويل األول على اإلطالق 

حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ. وقد 
شارك يف هذا احلدث متكلمون يشاركون افتراضيًا من مواقع 
حول العامل. وهكذا، يكونون قد حالوا دون حدوث انبعاثات 
غازات االحتباس احلراري أثناء مناقشتهم ملوضوعات من قبيل 

التكنولوجيات النظيفة والتطبيقات الذكية لتحقيق مستقبل أخضر.

ويف اخلتام، اشتملت جهود االحتاد الدويل لالتصاالت لتقليص 
األثر الكربوين على إطالق حماولة العمل عن ُبعد ملدة ستة أشهر 

ملوظفيها، وقدم مشاركة عن ُبعد للكثري من اجتماعاته.

واستكمل فريق التركيز (Focus Group) على تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ، الذي أنشئ يف 2008، عمله 

بنجاح يف أبريل 2009، مبنهجية بسيطة لقياس تأثري تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت على انبعاثات غازات االحتباس احلراري.

إن حتقيق العدالة املناخية يصب يف مصلحة مجيع البلدان 
واملواطنني. هذه هي النتيجة اليت خلص إليها منتدى االحتاد 
الدويل لالتصاالت بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وتغري املناخ، الذي عقد يف كيتو، إكوادور يف الفترة 10-8 
يوليو. وكان ذلك املنتدى هو الثالث من نوعه الذي يعقده 

االحتاد الدويل لالتصاالت، واألول الذي يعقد يف بلد نام. واتفق 
املشاركون على أن سد الفجوة الرقمية أمر جوهري ملعاجلة التغري 

املناخي. وحضر املنتدى 450 شخصًا من 20 بلدًا، إىل جانب 
60 شخصًا الذين استخدموا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

للمشاركة يف املنتدى عن ُبعْد. وبصدد االحتفال ذه الفعالية 
نشر االحتاد الدويل لالتصاالت ورقة معلومات أساسية عن هذه 
القضية املهمة، تعكس العمل الذي مت يف مجيع القطاعات الثالثة 

التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت (ITU). كما حبثت حتديات 
متويل التكنولوجيا والنفاذ إليها، اليت تواجه البلدان النامية على 

وجه اخلصوص أثناء حماولتها البحث عن حلول لتغري املناخ.
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واستجاب االحتاد الدويل لالتصاالت أيضًا لطلبات الكثري من 
البلدان للمساعدة يف تصميم خطط اتصاالت الطوارئ الوطنية، 
مع مراعاة الصعوبات اجلمة اليت ينطوي عليها التكيف مع آثار 
التغري املناخي. يضاف إىل ذلك، أن بلدانًا تلقت الدعم ألجل 

تقليل خماطر الكوارث. وقام مكتب تنمية االتصاالت بعدد كبري 
من األنشطة اشتملت على املساعدة يف ضمان إدماج القدرة على 
املقاومة وهامش زيادة احتياطي يف شبكات االتصاالت، وإنشاء 

نظم إنذار مبكر وطنية تكون متصلة بالشبكات اإلقليمية والدولية. 
وقدمت املساعدات كذلك إىل البلدان يف جمايل إعادة تشييد 

وإعادة تأهيل البنية التحتية اليت دمرا الكوارث.

االتصاالت يف حاالت الطوارئ

يواصل االحتاد الدويل لالتصاالت مساعدة البلدان على حتسني 
االستعدادات ملواجهة الكوارث الطبيعية والتخفيف من وطأا. 

ففي 2009، وقع االحتاد على اتفاقني جديدين يزيدان من 
قدراته على تقدمي املساعدة يف هذا الصدد. ففي شهر يوليو، 
تربعت كوالكوم مبحطة قاعدية كوالكوم قابلة للنشر، تقدر 

قيمتها الكلية مبا يزيد على 000 500 دوالر بدوالرات الواليات 
املتحدة، وهي متثل طريقة مدجمة سهلة االستعمال لتوفري 

االتصاالت املتنقلة ألوائل املنقذين الذين يصلون إىل املوقع عقب 
حدوث كارثة. ويف شهر أكتوبر أثناء تليكوم العاملي لالحتاد 
2009، تربع إمنارسات ليميتيد (Inmarsat LTD) وفيزادا 

(Vizada SAS) مبطاريف شبكة منطقة عاملية ذات نطاق عريض 

(BGAN) عبارة عن أدوات سهلة احلمل جدًا قادرة على توصيل 

الصوت ومعطيات النطاق العريض عرب ساتل. واستنادًا إىل 
هذين االتفاقني، سوف تقدم إمنارسات وفيزادا إىل االحتاد الدويل 

لالتصاالت أسعار تفضيلية للبث بالشبكات الالسلكية، بينما 
ستقدم كوالكوم، وإمنارسات وفيزادا تدريبًا فنيًا. 

وقدم االحتاد الدويل لالتصاالت أثناء 2009 مساعدة إىل تونغا 
عقب زلزالْني وفيضانات يف مرتني منفصلتني؛ وقدمت املساعدة 

إىل قريغيزستان عقب حدوث زلزال؛ وإىل زميبابوي، عقب 
فيضانات، وإىل إندونيسيا، عقب زلزالني. ويف مجيع احلاالت، 
نشر االحتاد الدويل لالتصاالت مطاريف لدعم جهود اإلغاثة 

واإلنقاذ اليت تقوم ا السلطات احلكومية ووكاالت العون 
اإلنساين األخرى. 

يواصل االحتاد الدويل لالتصاالت مساعدة البلدان 
الطبيعية  للكوارث  استعدادها  حتسني  على 

وطأا. من  والتخفيف 
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ويف املالحظات اليت أبداها فالريي تيموفيف مدير مكتب 
االتصاالت الراديوية لدى االحتاد الدويل لالتصاالت يف افتتاح 
الندوة العلمية ذكر "لقد وضعت املؤمترات العاملية لالتصاالت 
الراديوية يف اعتبارها متطلبات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
من نطاقات الترددات الراديوية كأدوات للرصد، مثل املسابري 
الراديوية، ورادارات األحوال اجلوية واملظهر اجلانيب للرياح، 
وكذلك املسابري املحمولة يف الفضاء اليت تعمل باألشعة حتت 
احلمراء واملوجات الصغرية." وأضاف قائًال "اعترافًا باألمهية 

احليوية للرصد البيئي، خصص املؤمتر العاملي لالتصاالت 
الراديوية لعام 2007 طيفًا إضافيًا لنظم الرصد العاملة يف 

رصد تغري املناخ."

الندوة املشتركة بني االحتاد الدويل لالتصاالت 
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

عقد االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
يوم 18 سبتمرب 2009 أول حلقة علمية بشأن استخدام طيف 
التردد - الراديوي يف األرصاد اجلوية، ترمي إىل الرصد والتنبؤ 

بالتغريات يف األحوال اجلوية واملناخ - مع االضطالع بدور مهم 
يف التنبؤ بالكوارث الطبيعية والتخفيف من حدا.

ولقد أشارت التقديرات إىل أن األغلبية الكربى من الكوارث، 
ُتْزهق العدد األكرب من األرواح، وحتدث اخلسائر بسبب خماطر 

مرتبطة باألحوال اجلوية مثل اجلفاف، والفيضانات، والعواصف 
العاتية، واألعاصري املدارية. ومن مث فإن متابعة ذلك كله أمر 

حيوي. أما التطبيقات الراديوية مثل أجهزة االستشعار عن ُبعد 
هي اآلن املصدر الرئيسي للرصد واملعلومات عن الغالف اجلوي 

لألرض وسطحها.

وتقامست احللقة العلمية معلومات بشأن نظام الرصد العاملي 
املتكامل للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ودور االحتاد الدويل 

لالتصاالت يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
للمساعدة يف مكافحة التغري املناخي - وتركزت املناقشات على 
االستخدام الفعال للطيف الراديوي، واملدارات الفضائية وأدوات 

الرصد اجلوي القائمة على الراديو، ونظم رصد البيئة ومن مث 
التنبؤ بالكوارث الطبيعية واكتشافها، والتخفيف من آثارها. 

وكانت نوعية القياسات األرصادية كذلك من بني بنود 
جدول األعمال، وكذلك أنشطة املنظمات الوطنية والدولية يف 

هذا امليدان.

االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية يعمالن معًا لرصد وللتنبؤ بالتغريات 

يف األحوال اجلوية واملناخ.
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ويف رسالته إىل هذه القمة، صرح بان كي-مون، األمني العام 
لألمم املتحدة "بأن النفاذ غري املنصف إىل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يعوق اإلنتاجية واالبتكار". وهذا يؤثر مباشرة على 
اجلهود الساعية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وأضاف 

سيادته، قائًال، ولذا "فإننا نريد زيادة الفرص الرقمية للجميع، وأن 
جند طرقًا جديدة جتعل هذه التكنولوجيات الرائعة تدفع إىل األمام 

بالتنمية االقتصادية واالجتماعية." ويف كلمته أمام القمة، صرح 
الدكتور محدون إ. توريه األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت 
بأنه "قد آن اآلوان لكي حنول الكلمات إىل أفعال، وال ميكن أن 
حيدث ذلك إال من خالل التزام متجدد بالشراكة - وخباصة بني 

القطاعني العام واخلاص."

وحتدث السيد سامي البشري املرشد، مدير مكتب تنمية االتصاالت 
لدى االحتاد الدويل لالتصاالت، عن الدور املتزايد األمهية للنفاذ 

عريض النطاق إىل اإلنترنت بالنسبة لالقتصاد ككل. وقال "إننا إذا 
اختذنا اخلطوات السليمة اآلن معًا، فإن شبكات النطاق العريض 

سوف تكون مبثابة منصة خالل السنوات القادمة لالبتكار، والنمو 
والتنمية يف أحناء منطقة كومنولث الدول املستقلة،". وأشار 

السيد فالريي تيموفيف مدير مكتب االتصاالت الراديوية إىل أن 
االنتقال إىل اإلذاعة الرقمية "سوف حتدث ثورة اتصاالت يف منطقة 
كومنولث الدول املستقلة" ومتهد جلين مكاسب رقمية وفرية، ومن 

املهم للغاية أن حيدث حتول سلس.

قمة توصيل كومنولث الدول املستقلة 
اليت ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت

وألجل املساعدة يف تعبئة املوارد من أجل تنمية تكنولوجيا 
 (CIS) املعلومات واالتصاالت لدى كومنولث الدول املستقلة
م االحتاد الدويل لالتصاالت قمة توصيل  والبلدان املجاورة، َنظَّ
كومنولث الدول املستقلة، يومي 26 و27 نوفمرب 2009. اليت 

ُعقدت يف مينسك، عاصمة بيالروس، وقد استضاف رئيس البلد 
السيد إلكسندر لوكاشينكو تلك الفعالية.

ولقد جتمع حنو 350 مشاركًا من مجيع أحناء املنطقة، مبا يف ذلك 
رؤساء دول من أرمينيا، وبيالروس، وكازاخستان، قريغيزستان، 

وطاجيكستان، وكذلك وزراء حكوميون، وممثلو مؤسسات 
مالية ومنظمات دولية وإقليمية، وقادة آخرون من صناعة 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وُعقد اجتماع 
وزاري يف نفس املقر يوم 25 نوفمرب.

وقد ُنظمت القمة بالشراكة إىل جانب آخرين - مع الكومنولث 
اإلقليمي يف ميدان االتصاالت، واللجنة التنفيذية لكومنولث 

الدول املستقلة، والبنك الدويل، والبنك األورويب لإلعمار 
والتنمية؛ والبنك األورويب لالستثمار؛ ومصرف التنمية 

اإلسالمي؛ واللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة، 
والتحالف العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنمية 

التابع لألمم املتحدة. 

... حنن نريد زيادة الفرص الرقمية للجميع، وأن جند طرقًا جديدة 
جتعل هذه التكنولوجيات الرائعة تدفع إىل األمام بالتنمية االقتصادية 

واالجتماعية."

بان كي-مون،
األمني العام لألمم املتحدة

”



أصدرت القمة إعالن توصيل كومنولث الدول املستقلة، الذي 
يذكر "رغبة مشتركة لبناء جمتمع معلومات شامل وموجه حنو 

التنمية، حيث ميكن للناس أن حيققوا إمكانام الكاملة وأن 
نوا نوعية حيام." والتسليم "باملسامهة اهلامة من جانب  ُيَحسِّ
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حفز النمو االقتصادي، 
والعمالة والتنمية املستدامة األوسع نطاقًا يف املنطقة،" وكذلك 

"الدور األساسي الذي تضطلع به احلكومات يف وضع 
استراتيجيات إلكترونية وطنية ووضع سياسات متكينية وإطار 

تنظيمي لتشجيع االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،" 
أعاد قادة كومنولث الدول املستقلة التأكيد على التزامهم بتحقيق 

أهداف القمة العاملية ملجتمع املعلومات (WSIS). وحتقيقًا هلذه 
الغاية، يناشد اإلعالن الشركاء من قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، ومصارف التنمية واملؤسسات املالية، 
واملنظمات الدولية واإلقليمية واملجتمع املدين، "حشد املوارد 

البشرية، واملالية والتقنية" للمبادرات يف منطقة كومنولث الدول 
املستقلة.

وكجزء من سلسلة فعاليات توصيل العامل التابعة لالحتاد الدويل 
لالتصاالت، فإن قمة توصيل كومنولث الدول املستقلة لالحتاد 
الدويل لالتصاالت كان ُمْنَطَلقًا خللق شراكات جديدة لدعم 
انتقال املنطقة إىل اخلدمات والبنية التحتية الرقمية. وقد حبثت 

أول مناقشة أجراها فريق خرباء حالة البنية التحتية عريضة النطاق 
وكيفية توسيعها، بينما نظر فريق اخلرباء الثاين يف طرق إفراز 

بيئة متكينية، وقام باستعراض األطر التنظيمية، وتنسيقها حبيث 
تأيت كلها متناغمة يف مجيع أحناء املنطقة وذلك من أجل اجتذاب 
االستثمارات. وقدمت مناقشة فريق خرباء بشأن "تعزيز اخلدمة 

العامة عن طريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" بعض 
التطبيقات اجلديدة املتوافرة على البنية التحتية شديدة السرعة 
عريضة النطاق مثل، الصحة اإللكترونية، والتعليم على اخلط، 
والتجارة اإللكترونية. يضاف إىل ذلك أا حبثت القضايا اليت 

ينطوي عليها نقل اخلدمات احلكومية على اخلط.

ونوقشت أيضًا املخاطر والتحديات املرتبطة مبجتمع املعلومات 
البازغ، وخباصة احلاجة إىل محاية املعطيات واخلصوصية على 
اخلط. وعقدت جلسة كذلك بشأن القضايا واجلدول الزمين 

اخلاص ببلدان كومنولث الدول املستقلة لالنتقال من البث 
التماثلي إىل البث الرقمي، وحبث املشاركون وسائل استخدام 
احلصة الرقمية من طيف الترددات الراديوية اليت سيفرج عنها 

عند وقف العمل بالبث التماثلي.
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وبصدد احلديث عن السيارات الكهربائية والسيارات املهجنة، أكد 
جاك شيلدون مدير استراتيجيات التقييس لدى اللجنة الدولية الكهرتقنية 

(IEC) أن تطوير بطاريات أفضل أمر ضروري. وأضاف أن شبكات 

القدرة الذكية (smart power grids) سوف تكون ذات أمهية 
حيوية لدعم اعتماد السيارات الكهربائية. وصرح السيد كيفني ماكينلي، 
نائب األمني العام ملنظمة التوحيد القياسي (ISO)، بأن األهداف الرئيسية 

بالنسبة لصناعة السيارات هي التصدي لتغري املناخ، وحتقيق األمن 
والسالمة، واالبتكار واالتصاالت املتقدمة.

وقد أفرزت إحدى اجللسات التنفيذية لورشة العمل رؤى ثاقبة يف 
الطريقة اليت يطور ا املهندسون يف مجيع أحناء العامل تكنولوجيات 
سوف تزيد التوفري يف الطاقة، وختفض االنبعاثات وتقلل من األثر 

البيئي للنقل، بينما حتقق الراحة واملالءمة واألداء وهو ما يطلبه قائدو 
السيارات.

السيارة املوصولة كليًا بالشبكات

َمت للعام الرابع على التوايل، فعالية كربى تركز الضوء على  وقد ُنظِّ
دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املركبات ذات املحركات 
يف عام 2009 على يد االحتاد الدويل لالتصاالت، واملنظمة الدولية 

للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الدولية الكهرتقنية (IEC) حيث عملت 
معًا "كتعاون عاملي بشأن املعايري" (WSC) وُنظمت ورشة عمل بشأن 
"السيارة املوصولة كليًا بالشبكات" (Fully Networked Car) يومي 
4-5 مارس يف معرض جنيف الدويل للسيارات، الذي كانت البيئة وتغري 

املناخ مها موضوعْيه الرئيسيني.

وقد مجعت هذه الفعالية بني كبار املتخصصني يف هذا امليدان، من كبار 
صناع السياسات إىل املهندسني، واملصممني واملخططني، واملسؤولني 

احلكوميني، واملنظمني، وخرباء املعايري وغريهم. وألقت الطروحات 
املقدمة الضوء على بعض املسائل املعقدة اليت تواجه صناعة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وصناعة السيارات، وكذلك على تكنولوجيات 
مثل األجهزة اجلوالة (nomadic)، واخلدمات الصوتية والسمعية 

والبصرية، والنظم املتقدمة، ملساعدة قائدي السيارات، وسبل تنظيم 
احلركة وتعزيز السالمة على الطريق.

ومن املقدر حبلول عام 2020 أن يصل عدد السيارات على الطريق إىل 
حنو 1,5 مليار سيارة. غري أنه من املتوقع بفضل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت أن ينخفض حجم الزيادة النامجة عن الزيادة النامجة 
يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري. فقد صرح السيد مالكومل 

جونسون، مدير مكتب تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت 
لدى افتتاحه ورشة العمل "إننا حنتاج ألن ننظر يف الكيفية اليت ميكن 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساعد صناعة السيارات على 

التصدي للتحدي املتمثل يف تغيري املناخ،" وشجع إجراء املناقشات 
لتحديد جماالت العمل اجلديدة بالنسبة ملنظمات التعاون العاملي بشأن 

.(WSC) املعايري الدولية

من األهداف الرئيسية لصناعة السيارات مواجهة 
التغري املناخي، واألمن، والسالمة، واالبتكار 

املتقدمة. واالتصاالت 
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تنظيم شفاف ومستقر، وإىل زيادة التنسيق اإلقليمي لألطر التنظيمية، 
واإلدارة األكثر كفاءة لطيف الترددات الراديوية، وإىل إعطاء "ملسة 

خفيفة" من جانب املنظمني وذلك للسماح لألسواق بالتطور طبيعيًا. 
ودافع عن التنظيم غري املنحاز للتكنولوجيا، وحث املنظمني على 

االستعداد للتطور اجلاري حاليًا للخدمات املجمعة وذلك بضمان توافر 
طيٍف كاٍف يكفي للنمو املستقبلي.

وقد أشار السيد سامي البشري املرشد، مدير مكتب تنمية االتصاالت 
لالحتاد الدويل لالتصاالت يف كلمته االفتتاحية للندوة العاملية ملنظمي 

االتصاالت بأن انتشار االتصاالت املتنقلة سوف يصل إىل ثلثي 
سكان العامل يف عام 2009، وأن ربع السكان يستخدمون اإلنترنت. 

وصرح بقوله: "إذا كان لنا أن نستفيد من هذا النجاح، فإن إجياد 
أرضية مشتركة فيما بني أصحاب املصلحة يف تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت سيكون أمرًا حامسًا حلفز النمو يف بيئة من التقارب."

واتفق املشاركون على أن االنكماش االقتصادي مل يشمل إىل حد 
كبري قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتناولت املوضوعات 

الرئيسية األخرى اليت ُطِرَقت محاية املستهلك؛ والنفاذ الشامل؛ 
والتوصيل البيين لربوتوكول اإلنترنت؛ وأسعار إاء املكاملات يف 

االتصاالت املتنقلة؛ التحديات اليت تواجه الوافدين اجلدد على السوق، 
والصوت باستخدام بروتوكول اإلنترنت. وأصدر املنتدي أيضًا جمموعة 
جديدة من املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات اليت تركز على جماالت 

تنظيمية رئيسية أربعة ُيَرى أا أساسية لسوق تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ذات الوترية السريعة: وضرورة تشجيع التقارب؛ ولبناء 

مؤسسات تنظيمية وطنية أقوى وأكثر فعالية؛ واستخدام التنظيم لتحفيز 
االستثمار احلايل يف السوق؛ وتشجيع اخلدمات اجلديدة االبتكارية اليت 

ميكن أن تفيد املستهلكني وتساعد على توصيل غري املوصولني.

الندوة العاملية
ملنظمي االتصاالت

حتدث املندوبون لدى الندوة العاملية التاسعة ملنظمي االتصاالت 
(GSR)، اليت ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت (ITU)، واليت 

انعقدت يف بريوت، لبنان، خالل الفترة 10-12 نوفمرب 2009، 
عن احلاجة امللحة ألن تفتح احلكومات األسواق أمام قدر أكرب 
من التنافس، وأن تستخدم احلوافز لتحفيز االستثمار يف شبكات 

النطاق العريض اليت هي مبثابة شريان احلياة بالنسبة القتصاد املعرفة. 
وكانت الندوة التاسعة هذه قد عقدت حتت رئاسة الدكتور كمال 

شحادة رئيس جملس إدارة اهليئة املنظمة لالتصاالت يف لبنان ومديرها 
التنفيذي.

وطبقًا لوصف الدكتور محدون إ. توريه األمني العام لالحتاد الدويل 
لالتصاالت للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت (GSR) "بأا أجنح 

ندوة على اإلطالق"، فقد استقبلت تلك الندوة 648 مشاركًا 
من 89 بلدًا، بلوروا رؤية مشتركة بالتحديات اليت تواجه منظمي 

االتصاالت يف أسواق متزايدة التعقيد والتقارب لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وحيث املناخ االقتصادي الصعب يدفع ببعض املشغلني 

إىل تقييد خطط تنمية الشبكات، فقد شدد االجتماع على ضرورة 
أن يعمل القطاعان العام واخلاص بصورة تعاونية لتلبية الطلبات على 

خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

لعبت صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT) دورًا رئيسيًا 
يف املنتدى العاملي لقادة الصناعة الذي دام يومًا واحدًا، وعقد يوم 

اإلثنني 9 نوفمرب يف نفس املكان. وقام املنتدى الذي ترأسه الدكتور 
 ،(Zain Group) سعد الرباك، الرئيس التنفيذي ملجموعة زين

بتشجيع املناقشة الصرحية فيما بني املشاركني الذين ميثلون جهات 
التشغيل، ومصانع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومطوري 

التطبيقات، وموردي اخلدمات، وإخصائيي البنية التحتية والشركات 
االستشارية. وقد قدم تقرير الرئيس إىل الندوة العاملية ملنظمي 

االتصاالت (GSR) لبحثه حبثًا متعمقًا. وقد شدد على احلاجة إىل 

إذا كان لنا أن نستفيد من هذا النجاح، فإن إجياد أرضية مشتركة فيما 
بني أصحاب املصلحة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سيكون أمرًا 

حامسًا حلفز النمو يف بيئة من التقارب."

سامي البشري املرشد
مدير مكتب تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت

”
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ويف حماولة لتبسيط وترشيد جهود بناء القدرات يف تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، أطلق قطاع تنمية االتصاالت لدى االحتاد 
الدويل لالتصاالت أكادميية االحتاد سعيًا إىل تعزيز القدرات البشرية 
واملؤسسية والتنظيمية لدى البلدان النامية. وقد استجد مكون جديد 
 (http://academy.itu.int) هو بوابة جديدة قائمة على الويب

تعطي نقطة نفاذ وحيدة إىل فرص التدريب اليت يقدمها االحتاد الدويل 
لالتصاالت، سواء قدمت وجهًا لوجه أو عن طريق التعلم عن ُبعد.

كذلك واصل مكتب تنمية االتصاالت عمله الرائد بشأن إحصاءات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونشر العديد من التقارير يف 2009، 

مبا يف ذلك "قياس جمتمع املعلومات"، تربز "دليل تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت"، "االتصاالت العاملية/وقاعدة مؤشرات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"، " أحدث طبعة عن اجتاهات 

اإلصالح يف االتصاالت" و"دليل لقياس النفاذ إىل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واستعمال األسر واألفراد هلا"، إىل جانب 

سلسلة من امللفات اإلحصائية اإلقليمية اليت تصدر كمسامهة يف 
االجتماعات اإلقليمية التحضريية.

وأصدر مكتب تنمية االتصاالت (BDT) أيضًا النسخة الثالثة من 
" أداة منسقة ومؤمتته تقنيًا وإداريًا إلدارة الطيف لدى البلدان 

النامية حتت االسم التجاري" SMS4DC (نظام إدارة الطيف للبلدان 
النامية)، ونشرت تلك النسخة و"جمموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت" وهي سلسلة من الوحدات املعتمدة على 

الويب لتزويد املنظمني، وموردي اخلدمات، وصناع السياسات 
وغريهم، بأحدث التطورات يف املوضوعات التنظيمية، وأفضل 

املمارسات ودراسات احلالة.

قطـاع تنميـة االتصـاالت

إن ما نطمح إليه هو أن نضمن أن يشارك كل فرد يف مزايا جمتمع 
 (ITU-D) املعلومات العاملي. إن قطاع تنمية االتصاالت لدى االحتاد

ر للشراكات متعددة أصحاب املصلحة  يلعب دورًا رئيسيًا سواء َكُمَيسِّ
وكحاشد للموارد للمساعدة على التنفيذ داخل كل املناطق، االلتزامات 

اليت قطعتها على نفسها القمة العاملية ملجتمع املعلومات واملؤمتر العاملي 
لتنمية االتصاالت. إننا نعمل مع الشركاء لبناء قدرات بشرية، تنظيمية، 
ومؤسسية وعملية لسد الفجوات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

املستمرة لدى البلدان النامية."

سامي البشري املرشد، 
مدير مكتب تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت

”

جرت األنشطة خالل عام 2009 داخل قطاع تنمية االتصاالت 
لدى االحتاد الدويل لتنمية االتصاالت (ITU-D) ملواجهة االحتياجات 

الناشئة واملتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وإذا ما مددنا 
بصرنا إىل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت املنعقد يف حيدر آباد، اهلند 
 (BDT) نرى أن مكتب تنمية االتصاالت ،(WTDC-10) 2010 يف

نظم سلسلة من االجتماعات اإلقليمية التحضريية طوال العام يف 
ماليزيا، وأوغندا، وكولومبيا، وبيالروس، وأندورا (وعقد اجتماع 

الدول العربية يف يناير 2010 يف سورية). وقد حدد املندوبون 
يف كل اجتماع أولويات التنمية املستقبلية مرتبة حسب الربامج، 

واملبادرات اإلقليمية ومسائل جلان الدراسات. وقد طور مكتب تنمية 
االتصاالت لكل فعالية مواد تدريبية مع القطاعات األخرى التابعة 

لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن سد الفجوة التقييسية وتشجيع تنفيذ 
شبكات اجليل التايل والنطاق العريض لدى البلدان النامية.

واشترك مكتب تنمية االتصاالت (BDT) أيضًا يف تنفيذ أكثر من 
80 مشروعًا إمنائيًا يف عام 2009. واشتملت تلك املشروعات 

على ختطيط ونشر النطاق العريض الالسلكي؛ تنسيق السياسات 
والتنسيق التنظيمي؛ واألمن السيرباين؛ والتطبيقات اإللكترونية؛ 

وإنشاء مراكز التدريب على اإلنترنت؛ ومراكز التميز؛ واالنتقال إىل 
شبكات اجليل التايل واإلذاعة الرقمية؛ وإدارة الطيف؛ وإعادة تأهيل 

الشبكات عقب الصراعات والكوارث الطبيعية، وترمجة مصطلحات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل اللغة العربية. وأجريت 

أنشطة ومشروعات على إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من جانب ذوي االحتياجات اخلاصة، ومن بينها تطوير 

مناذج سياسات وجمموعة أدوات على اخلط. يضاف إىل ذلك، 
أن أنشطة ومشروعات حمددة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ركزت على املساواة بني اجلنسني واحتياجات الشباب والشابات، 
واألطفال، وجمتمعات السكان األصليني يف املناطق الريفية.



وللمساعدة على تعبئة املوارد ألجل املبادرات اإلقليمية للمؤمتر 
العاملي لتنمية االتصاالت ومشروعات تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، اضطلع مكتب تنمية االتصاالت (BDT) بدور رائد 
يف تنظيم قمة توصيل كومنولث الدول املستقلة لالحتاد، املعقودة يف 
مينسك، بيالروس، يف نوفمرب (انظر الصفحة 30-31). واشتملت 

جماالت األولوية اليت حددا القمة االستثمار يف البنية التحتية للنطاق 
العريض وذلك لدعم اخلدمات والتطبيقات املتقدمة؛ واالرتقاء 

باألمن السيرباين؛ وإصالح السياسات واإلصالح التنظيمي لدعم 
االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ ولإلعداد لالنتقال 

إىل اإلذاعة الرقمية. ويتابع مكتب تنمية االتصاالت مع الشركاء 
أحوال املشروعات اليت تنفذ يف هذه املجاالت وذلك إلفادة البلدان 

يف املنطقة.

ونشط مكتب تنمية االتصاالت أيضًا، إبان عام 2009 يف 
االجتماعات املعنية باالتصاالت يف حاالت الطوارئ والتأهب 
للكوارث. وقد مشلت تلك األنشطة ورشة عمل وطنية بشأن 

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إدارة الكوارث، 
عقدت يف أوغندا يف شهر أكتوبر باالقتران مع جلنة االتصاالت 

األوغندية، وكذلك ورشة العمل ألمريكا الوسطى يف السلفادور 
واليت متت يف سبتمرب، وورشة عمل إلفريقيا الوسطى اليت استضافتها 

سان تومي وبرينسييب خالل نفس الشهر. ونظمت فعاليات مماثلة 
أثناء العام يف السنغال، واليونان، وساموا.

أطلقت يف أكتوبر بوابة األعضاء اجلدد يف قطاع االحتاد الدويل 
لالتصاالت أثناء تليكوم العاملي لالحتاد 2009. وهي تسمح لألعضاء 
بعرض منظمام على املوقع اإللكتروين لقطاع تنمية االتصاالت لدى 

االحتاد، وتغذية معلوماتية يف شكل ملف قصري ولوغو ونشرات البيانات 
الصحفية. وهي متد األعضاء حبضور مجاهريي وتعزز االتصال فيما بني 

األعضاء ومع مكتب تنمية االتصاالت.

عقد املنتدى العاملي التاسع ملنظمي االتصاالت (GSR) يف بريوت 
يف نوفمرب، وكان موضوعه "التدخل أو عدم التدخل؟ حتفيز النمو 

عن طريق التنظيم الفعال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" 
(انظر الصفحة 34). وكجزء من برنامج توصيل العامل، أطلقت 

ست مبادرات طليعية يف 2009: توِصيْل مدرسة، توصيل جمتمع؛ 
مبادرة النطاق العريض الالسلكي؛ ومبادرة توصيل القرى؛ وشراكة 
أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت؛ ومبادرة الصحة املتنقلة لالحتاد؛ 

والتعاون والتعاضد بشأن األمن السيرباين بني االحتاد الدويل لالتصاالت 
والشراكة الدولية متعددة األطراف ملكافحة اإلرهاب السيرباين (انظر 

الصفحة 20). وقد أخذ مكتب تنمية االتصاالت (BDT) زمام القيادة 
يف تيسري تنفيذ مبادرة األمن السيرباين هذه، عن طريق التواصل مع 

الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت، ومساعدا على تقييم 
احتياجاا وضمان املتابعة السليمة بالتنسيق مع الشراكة الدولية متعددة 

األطراف ملكافحة اإلرهاب السيرباين اليت تقدم الرعاية والدعم التقين 
ذَوي الصلة.
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عقد الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية (RAG) اجتماعه السادس 
عشر يف فرباير حتت رئاسة السيد جي يب ياو كواكو. وحضر اجتماع 
الفريق االستشاري هذا 104 مندوبني ميثلون 41 بلدًا عضوًا من الدول 

األعضاء باالحتاد الدويل لالتصاالت و12 عضوًا من أعضاء القطاع، 
من بينهم منظمتان دوليتان. وعقدت جلنة لوائح الراديو (RRB) ثالثة 

اجتماعات أثناء 2009. وباإلضافة إىل نظر املجلس االعتيادي يف 
شكاوى وحاالت التداخل الضار، نفذ املجلس أيضًا ما توصل إليه 

املؤمتر WRC-07 من نتائج، مبا يف ذلك اعتماد قواعد إجرائية جديدة 
.WRC-12 منقحة، ودراسات خاصة على سبيل التحضري للمؤمتر

ويف سياق متصل مبسؤوليات مكتب االتصاالت الراديوية (BR) فيما 
يتعلق بلوائح الراديو، استمر العمل على تنفيذ اهلدف االستراتيجي الثاين 

أال وهو معاجلة بطاقات التبليغ عن اخلدمات الفضائية واألرضية يف 
عام 2009 بغية مواصلة حتسني الكفاءة، استنادًا إىل توفري موارد كافية 

وأدوات متصلة بالربجميات.

إن أنشطة جلنة الدراسات هي موضوع اهلدف االستراتيجي الثالث. 
فقد نفذت جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية لدى االحتاد 

(ITU-R) العديد من برامج العمل، وخباصة تلك الربامج اليت حددا 

مجعية االتصاالت الراديوية لعام 2007 وحددها املؤمتر التحضريي 
لالتصاالت الراديوية (CPM11-1). وفيما يتعلق ببنود جدول األعمال 

البالغة 33 للمؤمتر WRC-12 واملتعلقة جبميع خدمات االتصاالت 
الراديوية تقريبًا وبالكثري من التطبيقات الالسلكية املختلفة، واصلت 

جلان الدراسات إعداد القواعد التقنية الضرورية من خالل عملية 
االجتماع التحضريي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية. وباإلضافة 

إىل ذلك أجريت دراسات لدعم أنشطة االحتاد ذات الصلة 
باالتصاالت يف حاالت الطوارئ واإلغاثة من الكوارث، والتخفيف 

من وطأة تأثريات التغري املناخي.

وإىل جانب مسامهة قطاع االتصاالت الراديوية لدى االحتاد يف مجيع 
األنشطة والفعاليات بني القطاعات، فقد عمل طوال 2009 على 

تنفيذ أهدافه االستراتيجية. ويف إطار اهلدف األول من هذه األهداف، 
واملتعلق باملؤمترات واالجتماعات، قام مكتب االتصاالت الراديوية 
(BR) بتنفيذ قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2007 

 (Software) اشتملت على تطوير األدوات الربجمية (WRC-07)

  30B الضرورية ذات العالقة خبطة اخلدمة الثابتة الساتلية يف التذييل
من لوائح الراديو. ونشر مكتب االتصاالت الراديوية (BR) رسائل 

دورية إلبالغ األعضاء ذه التطورات، وقام بناء على قرارات 
WRC-07 ذات الصلة، بتحديث التخصيصات املسجلة يف السجل 

األساسي الذي تغريت توزيعات الترددات بالنسبة له.

WRC-) ويف ِخَضْم التحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
12) نظم املكتب اجتماعًا بالتعاون مع االحتاد اإلفريقي لالتصاالت 

(ATU) يف سبتمرب يف جنيف، شاركت فيه مخس منظمات اتصاالت 

إقليمية هي: احتاد آسيا واملحيط اهلادئ لالتصاالت (APT)، واملجلس 
العريب إلدارة الطيف (ASAMG)، واملؤمتر األورويب إلدارات الربيد 

واالتصاالت (CEPT)، وجلنة البلدان األمريكية لالتصاالت 
(CITEL)، والكومنولث اإلقليمي لالتصاالت (RCC). وذلك يف 

برنامج اجتماعات مكثف. وتواصل العمل يف بنود جدول أعمال 
مؤمتر WRC-12 من جانب جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 
املختصة يف االحتاد طبقًا ملقررات الدورة األوىل لالجتماع التحضريي 

ملؤمتر WRC-11 (CPM11-1) الذي انعقد يف نوفمرب 2007. (وقد 
تغري موعد مؤمتر االتصاالت الراديوية القادم إىل عام 2012).

قطـاع االتصـاالت الراديويـة

يلعب قطاع االتصاالت الراديوية لدى االحتاد الدويل لالتصاالت دورًا 
حيويًا يف اإلدارة العاملية لطيف التردد الراديوي واملدارات الساتلية – 

وهي موارد طبيعية حمدودة يتزايد الطلب عليها من جانب عدد متزايد 
من اخلدمات. ففي كل مكان، ويف كل حلظة، حيتاج الناس إىل االتصال 
ببعضهم البعض وفهم بعضهم البعض. إن تشجيع االتصال بني األمم عرب 

التنمية املتجانسة لألدوات اليت تتاح هلم هو هدفنا النهائي."

فالريي تيموفيف
مدير مكتب االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت

”
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وتقدمي العون إىل األعضاء هو اهلدف االستراتيجي اخلامس. وقد نظم 
مكتب االتصاالت الراديوية (BR) يف هذا الصدد ورشة عمل بشأن 

البث التلفزيوين ثالثي األبعاد (3D TV) يف أبريل (انظر اإلطار)؛ 
وورشة عمل بشأن االستخدام الكفء ملوارد الطيف/املدار يف مايو، 

وكذلك الندوة العلمية األوىل املشتركة بني االحتاد الدويل لالتصاالت 
(ITU) /املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (WMO) بشأن "استخدام 

الطيف الراديوي يف األرصاد اجلوية: وحالة اجلو، واملاء ورصد 
املناخ والتنبؤ به" وذلك يف سبتمرب (انظر الصفحة 46).

وشارك مكتب االتصاالت الراديوية يف منتديات التنمية اليت نظمها 
مكتب تنمية االتصاالت، وكذلك يف املنتدي العاملي ملنظمي 

االتصاالت (انظر الصفحة 34) وقمة توصيل كومنولث الدول 
املستقلة (انظر الصفحة 30). وتواصل مكتب االتصاالت الراديوية 
تواصًال وثيقًا مع القطاعني اآلخرين لدى االحتاد الدويل لالتصاالت 

فيما يتعلق بسد الفجوة التقييسية وتقدمي العون يف جماالت إدارة 
الطيف. وقام املكتب أيضًا بتنفيذ العديد من مبادرات املساعدة 

املباشرة يف 2009، اشتملت على الزيارات التدريبية اليت تقوم ا 
الوفود إىل املقر الرئيسي لالحتاد، ويف بعثات إىل ُعمان يف فرباير، 
وإىل بوليفيا يف أكتوبر، والكامريون يف نوفمرب، واجلماعة اإلمنائية 

للجنوب اإلفريقي يف ديسمرب.

سار العمل أيضًا على قدم وساق بشأن تقييم تكنولوجيات 
السطح البيين الراديوي بالنسبة لالتصاالت الدولية املتنقلة-املتقدمة 
(IMT-Advanced). وقد عرضت التكنولوجيات املرشحة اخلاصة 

بالسطح البيين الراديوي على الطرف العامل املختص. وسوف 
تؤدي املزيد من عمليات التقييم، وتقييم االمتثال للمتطلبات 
الدنيا وما يتبع ذلك من بناء توافق اآلراء إىل إدراج القررات 

املتعلقة بتكنولوجيات السطح البيين الراديوي يف مرحلة التقييس 
لالتصاالت الدولية املتنقلة-املتقدمة (IMT-Advanced) املقرر له 

أكتوبر 2010. 

ويغطي اهلدف االستراتيجي الرابع الذي يتوخاه هذا القطاع 
املطبوعات. ففي عام 2009، نشر قطاع االتصاالت الراديوية 

لدى االحتاد (ITU-R) الطبعة "الـ49  من قائمة حمطات السفن"، 
وهي مطبوع خدمة يصدر سنويًا عن االحتاد إعماًال للمادة 20 من 
لوائح الراديو. "طبعة 2009 لدليل االستعمال للخدمات البحرية 

املتنقلة واخلدمات الساتلية البحرية املتنقلة (الدليل البحري)" 
بناء على عمل جلنة الدراسات 7 لقطاع االتصاالت الراديوية لدى 

 .(WMO) االحتاد. وبالتعاون مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
وصدر "كتيب استخدام الطيف الراديوي يف األرصاد اجلوية: 

حالة اجلو واملاء ورصد املناخ والتنبؤ به املشترك بني املنظمة 
العاملية لألرصاد اجلوية/االحتاد الدويل لالتصاالت" (انظر الصفحة 

45). وهو يقدم معلومات عن تطور نظم االتصاالت الراديوية 

واالستخدام السليم والتكنولوجيات املعتمدة على الراديو لرصد 
البيئة، ومراقبة املناخ، والتنبؤ باألحوال اجلوية، وكذلك التنبؤ 

بالكوارث الطبيعية واليت من صنع اإلنسان والتخفيف من حدا. 

عزز مكتب االتصاالت الراديوية تواصله مع القطاعني 
اآلخرين لدى االحتاد الدويل لالتصاالت دف 

سد الفجوة التقييسية وتقدمي املساعدة يف جماالت 
إدارة الطيف.



 ورشة عمل حول التلفزيون
األبعاد ثالثي 

نظمت يف أبريل 2009، حلقة عمل حول 
البث التلفزيوين ثالثي األبعاد على يد جلنة 

الدراسات 6 لدى قطاع االتصاالت الراديوية 
(فرقة العمل 6C) باالشتراك مع مجعية الصور 

املتحركة "ومهندسي التلفزيون" واالحتاد اإلذاعي 
األورويب. ولدى قطاع االتصاالت الراديوية 

لدى االحتاد برنامج دراسة بشأن التلفزيون ثالثي 
األبعاد هدفه االتفاق على توصيات عاملية بشأن 
املعايري. واستعرضت ورشة العمل 'خريطة' نظم 
التلفزيون ثالثية األبعاد والعمل اجلاري. وحبثت 

موضوعات مثل خيارات لإلنتاج والعرض، ودور 
أجهزة املعايري، واألدوات املتوافرة لتشفري الصور 

والتكنولوجيات الناشئة يف املستقبل.
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املتنقلة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن الغذائي." 
وقد عقد االجتماع األول لفريق جديد تابع لقطاع تقييس 

االتصاالت لدى االحتاد (ITU-T). لكبار املسؤولني التقنيني يف 
أكتوبر يف سياق متصل مع تليكوم العاملي لالحتاد 2009. وحضر 
تسعة عشر مسؤوًال من كبار املسؤولني التقنيني أو من يعادهلم من 

كبار الشركات هذا احلدث واتفقوا على خطة عمل ُتستعرض أثناء 
االجتماع التايل. وكذلك استضاف االحتاد للمرة األوىل، اجتماع 
التعاون العاملي بشأن املعايري يف يوليو، وتألف هذا االجتماع من 

كربيات هيئات املعايري يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بتكليف لدعم عمل االحتاد الدويل لالتصاالت يف هذا امليدان.

اعتمدت دورة جملس االحتاد املعقودة يف 2009 توصيات مكتب 
تقييس االتصاالت بشأن اختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين، 

وخطط ملساعدة البلدان النامية يف أداء هذه املهمة. وأنشأ املجلس 
أيضًا فريقًا مشتركًا شارك فيه قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد 

وقطاع تنمية االتصاالت باالحتاد أيضًا يسعى لبحث القضايا 
 (IPv4) املتعلقة باالنتقال من اإلصدار الرابع لربوتوكول اإلنترنت

إىل اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنترنت (IPv6). وشارك مكتب 
تقييس االتصاالت مشاركة فعالة يف منتدى إدارة اإلنترنت 2009 

(IGF) الذي انعقد يف نوفمرب، كما شارك يف اإلعداد للعديد 

من ورش العمل واألنشطة داخل ذلك احلدث، مبا يف ذلك أحد 
األنشطة اليت تركز على جعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ميسورة بالنسبة لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة إىل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

قطـاع تقييـس االتصـاالت

عندما جيري الناس مكاملة هاتفية أو يدخل أحدهم على اخلط، فال يتذكر 
منهم سوى القليلون تلك املئات من املعايري التقنية اليت تساعدهم يف 

االتصال. فاملعايري ينظر إليها كأمر مفروغ منه - غري أن املهندسني الذين 
يعكفون على تطويرها يف اجتماعات قطاع تقييس االتصاالت اليت يعقدها 
االحتاد هم األبطال املجهولون يف عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

فخالل عام 2009، أسهم الكثري من اخلرباء بوقتهم وخربم يف جلان 
الدراسات اليت ُتبلور توصيات قطاع تقييس االتصاالت لدى االحتاد 

ملجموعة واسعة من التكنولوجيات اليت تدعم جمتمعنا املعلومايت احلديث."

مالكومل جونسون
مدير مكتب تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت

”

يف 2009، وعلى الرغم من األزمة املالية العاملية، حدثت مشاركة 
زائدة يف معظم جلان الدراسات داخل قطاع تقييس االتصاالت 

لدى االحتاد الدويل لالتصاالت (ITU-T). وكان من مفاخر 
إجنازات تلك اللجان املعيار العاملي األول ملرتل مترابط شبكيًا 

بالكامل، وشاحن عاملي للهواتف املتنقلة (انظر اإلطار). وبفضل 
مشاركة عشرين منظمة أخرى، نفذت األعمال لتطوير منهجية 
لقياس تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على تغري املناخ.

طور مكتب تقييس االتصاالت (TSB) خطة عمل نشأت عن 
اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت يف 2008 (WTSA-08)، وهي 
متوافرة للجمهور على املوقع الشبكي لقطاع تقييس االتصاالت 
واليت جيري استكماهلا بصورة مستمرة. ونظم املكتب أيضًا حنو 
ثالثني ورشة عمل وحلقة دراسية يف 2009، مبا يف ذلك وألول 

مرة، منتدى حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ 
ُأْجِرَي على اخلط ويف بيئة افتراضية متامًا - وذا صورت يف 

حد ذاا قدرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باملساعدة يف 
االقتصاد يف الطاقة عن طريق تقليص احلاجة إىل السفر.

وواصل قطاع ITU-T عمله الجتذاب املشاركة من جانب 
اجلامعات والباحثني، وخباصة فيما يتعلق بفريق التركيز اجلديد على 

الشبكات املستقبلية والذي يدرس النهج الذي يقود إىل تطوير 
هيكل اإلنترنت. ودعيت كذلك الدوائر األكادميية للمسامهة يف 

ذلك احلدث املتنوع الذي ُعقد يف األرجنتني يف سبتمرب حول 
موضوع "االبتكارات للشمول الرقمي"، مع تقدمي اجلوائز إىل 

أفضل ورقات البحوث املقدمة. وصدرت تقارير إحاطة إعالمية 
عن رصد التكنولوجيا اجلديدة بشأن موضوعات احلوسبة املوزعة 

(Distributed Computing)؛ "إنترنت املستقبل؛ التطبيقات 



شاحن عاملي يساعد يف التقليل 
من االنبعاثات

كيف ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تكافح تغري 
املناخ – واجلهود الرامية لتقليل التأثريات الكربونية لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف حد ذاا - مها من موضوعات 
عمل جلنة الدراسات 5 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت 

لدى االحتاد، اليت أعطيت تفويضًا جديدًا يف أبريل 2009، 
وأعطيت العنوان "البيئة وتغري املناخ". ومن بني املهام الرئيسية 

املنوطة ا متابعة أنشطة فريق التركيز املعين بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وتغري املناخ الذي أى أعماله يف 

مارس 2009.

كان على جدول أعمال اجتماع اللجنة يف 25-29 مايو 
2009 مقترح عملي من شأنه أن يقلل مقدار الطاقة الالزمة 

لشحن اهلواتف املتنقلة – وتقليل مراكمة املعدات غري 
الضرورية. وكانت رابطة GSM قد طلبت الدعم من االحتاد 

الدويل لالتصاالت لترويج "حل عاملي للشحن" بالنسبة 
ألجهزة اليد، قائمة على Micro-USB بصفته السطح البيين 
العاملي املشترك للشحن. وقد لقَي هذا الطلب استقباًال إجيابيًا 

وعملت جلنة الدراسات على اعتماد هذا احلل كتوصية تصدر 
عن قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد. ونتيجة لذلك، ينبغي 
تطوير شاحن للطاقة يتسم بالفعالية ومتوافق مع أي نوع من 

أنواع اهلواتف املتنقلة.

 (GSMA) وتقدر رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
بأن ذلك سوف يسفر عن خفض يف الطاقة املستهلكة قدره 

50 يف املائة حينما تترك الشواحن جاهزة لالستخدام عند 

االقتضاء، وأنه ليس من الضروري أن يشتري املرء شاحنًا 
آخر لدى شرائه هاتفًا جديدًا. وهذا من شأنه أن يقضي 

على احلاجة إىل تصنيع 000 51 طن من الشواحن املكررة 
كل سنة: وهو ما يوازي التخفيض مبقدار 13,6 مليون طن 

من انبعاثات غازات االحتباس احلراري. كما أنه سيزيد 
من الراحة. وسيكون يف مقدور املستهلكني استخدام نفس 

الشاحن لألجهزة اليدوية اليت ستنتج يف املستقبل، إىل جانب 
شحن هواتفهم املتنقلة حيثما يتوافر شاحن عاملي. وقد اتفق 

الصانعون واملشغلون الرائدون البالغ عددهم 17 الذين أطلقوا 
هذا املشروع يف فرباير 2009 على أنه مع بداية 2012 سوف 

تكون معظم أجهزم اليدوية اجلديدة متوافقة مع شاحن 
عاملي، يتوقعون أن يروه يباع يف مجيع أحناء العامل.
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قائمة مطبوعات 2009

مويب وقصة اهلاتف

الرقم القياسي لقياس فرص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لالتصاالت/تكنولوجيا  العاملية  واملؤشرات  املعلومات،  ملجتمع 

املعلومات واالتصاالت، والرقم القياسي اجلديد لالحتاد الدويل 
لالتصاالت للمقارنة بني 154 بلدًا من حيث تنمية تكنولوجيا 

واالتصاالت املعلومات 

البحرية  املتنقلة  اخلدمة  الستعمال  كتيب 
الساتلية البحرية  املتنقلة  واخلدمة 



توجيهات جديدة بشأن استحثاث تيارات 
وفلطات احلث يف أنظمة نقل الطاقة 

وتوزيعها الكهربائية 

كتيب مشترك بني االحتاد الدويل 
لألرصاد  العاملية  لالتصاالت/املنظمة 

اجلوية بشأن استعمال الطيف 
الراديوي يف األرصاد اجلوية: املراقبة 

واملاء  بالطقس  يتعلق  فيما  والتنبؤ 
واملناخ

إضافة للكتيب اخلاص مبراقبة الطيف

معايري جديدة لالحتاد بشأن السطح البيين الراديوي 
املتنقلة االتصاالت  لتحديث 
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اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت: 
التدخل أم عدم التدخل؟

مبادئ توجيهية حلماية األطفال على اخلط

مواجهة األزمة: تأثريها على الصناعة
مواجهة األزمة: خطط حتفيز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل 

االقتصادي النمو 
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