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معلومات أساسية عن الخطة االستراتيجية لالتحاد للفترة

2019-2016

تشمل وثيقة املعلومات األساسية هذه تعريفاً باالحتاد الدويل
اإللكرتونية؛ ومن متكني املرأة إىل إمكانية التشغيل البيين.
لالتصاالت ( )ITUودوره كوكالة متخصصة من وكاالت األمم ويساعد العمل املنجز يف االتحاد بالتعاون مع احلكومات
املتحدة ( ،)UNودور ورسالة قطاعات االتحاد وهيئاته احلاكمة ،والقطاع اخلاص واهليئات األكادميية واجملتمع املدين على
على النحو الوارد يف القسم .1
كفالة التوصيلية الشاملة ذات الكفاءة للراديو واهلاتف
والتلفزيون واإلنرتنت.
ويعرض التقييم العام الوارد يف القسم  2الدروس املستفادة
من تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  1.1 ،2015-2012االتحاد باعتباره جزءاً من منظومة األمم المتحدة:
وحيدد االجتاهات العامة الرئيسية اليت تشكل بيئة/قطاع المساهمة في برنامج تنمية تحويلية لما بعد عام 2015
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )ICTفيما
مع اقرتاب املوعد النهائي لألهداف اإلمنائية لأللفية
يتعلق باخلطة االسرتاتيجية للفرتة .2019-2016
( ،)MDGواملضي قدماً يف برنامج األمم املتحدة للتنمية
ويقدم القسم  3حتليالً عن حالة كل قطاع من قطاعات
ملا بعد عام  2015والعمليات املتعلقة بأهداف التنمية
االتحاد ويعرض دوره ومستقبله.
املستدامة ( ،)SDGتعمل الدول األعضاء يف األمم املتحدة
على صياغة إطار واحد للتنمية جيسد جمموعة متماسكة
 1مقدمة
من األهداف تدمج بطريقة متوازنة األبعاد الثالثة للتنمية
يلتزم االتحاد ،وفقا ألهدافه املنصوص عليها يف دستور املستدامة احملددة يف عملية ريو( 20+التنمية االجتماعية؛
ً
االتحاد واتفاقيته (املادة  ،1الفقرتان  ،)2-1بتوصيل العامل .والتنمية االقتصادية؛ ومحاية البيئة).

ولتحقيق هذا اهلدف ،يعمل االتحاد على كفالة إدارة
البنية التحتية لالتصاالت العاملية بسالسة وكفاءة لتمكني
كل فرد من احلصول على فوائد االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واملساعدة يف التخفيف من حدة
املخاطر اجلديدة .ويشرف االتحاد على توزيع الطيف على
الصعيد الدويل والتنسيق فيما يتعلق باألنظمة الساتلية؛
ويعمل على وضع معايري جديدة لالتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والتوصل إىل التوافق يف اآلراء
بشأهنا؛ وجيري حتليالت للسياسات ويعمل على تطوير بيئة
متكينية وتوفري مساعدة تقنية للدول األعضاء يف االتحاد.

4

وتعترب االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبا
فيها النطاق العريض ،ذات أمهية بالغة يف التعجيل بالتقدم
حنو حتقيق التنمية املستدامة .وهذه التكنولوجيات أساسية
ألي سياسة إمنائية وأداة متكني رئيسية ألي خطة إمنائية
1
على األصعدة الوطنية و/أو اإلقليمية و/أو العاملية.

ومنذ عام  ،2003كانت عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات
( )WSISأداة مهمة يف دفع التنمية العاملية لالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دعماً لربنامج التنمية
العاملي .ويسعى االتحاد ،يف إطار اسرتاتيجيته لتوصيل
العامل ،إىل كفالة استمرار حصول االتصاالت/تكنولوجيا
ويغطي عمل االتحاد ،وفقاً ملا تقرره وتوجهه الدول املعلومات واالتصاالت على االعرتاف الذي تستحقه يف
األعضاء وأعضاء القطاعات ،جمموعة كبرية من القضايا :اجملتمع الدويل ويف النهج اجلديد لألمم املتحدة لكفالة
من املعايري األساسية للنطاق العريض إىل توزيع الطيف؛ التنمية املستدامة واملنصفة.
ومن تكنولوجيات النفاذ األساسية إىل االتصاالت املتنقلة
العريضة النطاق العالية السرعة؛ ومن الكبالت البحرية إىل
األلياف البصرية لألرض؛ ومن وصالت املوجات املتناهية  1لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية ( :)2013حالة النطاق
العريض في عام  :2013تعميم النطاق العريض.
الصغر إىل السواتل؛ ومن إمكانية النفاذ إىل الصحة
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وكجزء من جهود األمم املتحدة ،يلتزم االتحاد أيضاً بإدماج
أولويات األمم املتحدة يف ختطيطه وعمله االسرتاتيجي ،يف
جماالت من قبيل املساواة بني اجلنسني والشباب واألشخاص
ذوي اإلعاقة وسكان الريف وكبار السن والتخفيف من
خماطر الكوارث ،وغريها من اجملاالت .وتعكف منظومة
األمم املتحدة أيضاً على عملية إصالح تتطلب مجلة أمور
من بينها تنسيق ممارسات األعمال ،وخاصةً يف تطبيق
منهجية اإلدارة القائمة على النتائج ( .)RBMوتؤخذ يف
االعتبار يف اسرتاتيجية االتحاد هذه اجلهود واإلصالحات
العاملية ذات األولوية.
 2.1الهيئات الحاكمة/دور القطاعات
يشمل االتحاد :أ ) مؤمتر املندوبني املفوضني ،وهو اهليئة
العليا لالتحاد؛ ب) مجلس االتحاد ،ويعمل بالنيابة عن
مؤمتر املندوبني املفوضني؛ ج) املؤمترات العاملية لالتصاالت
الدولية؛ د ) قطاع االتصاالت الراديوية ( ،)ITU–Rويشمل
املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات
االتصاالت الراديوية وجلنة لوائح الراديو؛ ه ) قطاع تقييس
االتصاالت ( ،)ITU–Tويشمل اجلمعيات العاملية لتقييس
االتصاالت؛ و ) قطاع تنمية االتصاالت (،)ITU–D
ويشمل املؤمترات العاملية واإلقليمية لتنمية االتصاالت؛ ز
) األمانة العامة .ويعمل كل من املكاتب الثالثة (مكتب
االتصاالت الراديوية ( )BRومكتب تقييس االتصاالت
( )TSBومكتب تنمية االتصاالت ( ))BDTكأمانة للقطاع
املعين من هذه القطاعات.
 1.2.1الهيئات الحاكمة لالتحاد

االسرتاتيجي ويتوىل مسؤولية ضمان تسيري األعمال اليومية
لالتحاد بسالسة وينسق برامج العمل ويعتمد امليزانيات
ويراقب الشؤون املالية والنفقات .ويشمل دوره النظر
يف القضايا الواسعة لسياسات االتصاالت لضمان أن
تستجيب أنشطة وسياسات واسرتاتيجيات االتحاد متاماً
لبيئة/قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الدينامية والسريعة التغري اآلن.
 2.2.1دور ورسالة قطاعات االتحاد
 1.2.2.1قطاع االتصاالت الراديوية في

االتحاد ()ITU–R

يؤدي قطاع االتصاالت الراديوية يف االتحاد ( )ITU–Rدوراً
حيوياً يف إدارة طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية
على الصعيد العاملي وهي من املوارد الطبيعية احملدودة اليت
يتزايد الطلب عليها من جانب عدد كبري من اخلدمات
مثل اخلدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية وخدمات اهلواة
واألحباث الفضائية واتصاالت الطوارئ واألرصاد اجلوية
وأنظمة حتديد املوقع العاملية وأنظمة الرصد البيئي وخدمات
االتصاالت اليت تكفل سالمة األرواح يف الرب والبحر واجلو.
وتتمثل رسالة قطاع االتصاالت الراديوية يف ضمان
االستعمال الرشيد واملنصف والكفء واالقتصادي لطيف
الرتددات الراديوية يف مجيع خدمات االتصاالت الراديوية،
مبا فيها اخلدمات اليت تستخدم املدارات الساتلية ،وإجراء
دراسات واملوافقة على التوصيات املتعلقة باالتصاالت
الراديوية.

املؤمتر العاملي لالتصاالت

الراديوية ()WRC

يعقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ( )WRCكل ثالث
 1.1.2.1مؤتمر المندوبين المفوضين
سنوات أو أربع سنوات .ومن مهام املؤمتر استعراض لوائح
مؤمتر املندوبني املفوضني هو اهليئة احلاكمة لالتحاد .فمؤمتر الراديو ،املعاهدة الدولية اليت تنظم استعمال طيف الرتددات
املندوبني املفوضني هو اهليئة العليا لالتحاد .وهو اهليئة اليت الراديوية واملدارات الساتلية املستقرة وغري املستقرة بالنسبة
إىل األرض ،وتنقيحها عند الضرورة .وتتم التنقيحات على
تتخذ القرارات اليت حتدد توجه االتحاد وأنشطته.
أساس جدول أعمال حيدده مجلس االتحاد الذي يضع
 2.1.2.1مجلس االتحاد
يف اعتباره توصيات املؤمترات العاملية السابقة لالتصاالت
الراديوية.
يعمل مجلس االتحاد بصفته اهليئة احلاكمة لالتحاد يف الفرتة
مجعية االتصاالت الراديوية ()RA
الفاصلة بني مؤمترات املندوبني املفوضني .ويتخذ المجلس
مجيع اخلطوات الالزمة لتيسري تنفيذ أحكام دستور االتحاد تضطلع مجعية االتصاالت الراديوية ( )RAمبسؤولية تنظيم
واتفاقيته ولوائحه اإلدارية (لوائح االتصاالت الدولية ولوائح دراسات االتصاالت الراديوية ووضع براجمها واملوافقة
الراديو) وقرارات مؤمترات املندوبني املفوضني وكذلك قرارات عليها .وتقوم اجلمعية مبا يلي:
املؤمترات واالجتماعات األخرى لالتحاد حسب االقتضاء - .توزيع األعمال التحضريية للمؤمتر واملسائل األخرى
ويشرف المجلس أيضاً على سياسات االتحاد وختطيطه
على جلان الدراسات؛
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 الرد على الطلبات األخرى املوجهة من مؤمتراتاالتحاد؛

الراديوية معايري دولية (توصيات) وتقارير وآراء وكتيبات
بشأن املسائل املتعلقة باالتصاالت الراديوية.

 اقرتاح مواضيع مناسبة جلدول أعمال املؤمترات العامليةاملقبلة لالتصاالت الراديوية؛

الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية

 املوافقة على توصيات قطاع االتصاالت الراديويةومسائل القطاع اليت تعدها جلان الدراسات وإصدارها؛
 وضع برنامج جلان الدراسات وحل أو إنشاء جلاندراسات حسب احلاجة.

جلنة لوائح الراديو

()RRB

يُنتخب األعضاء االثنا عشر للجنة لوائح الراديو ( )RRBيف
مؤمتر املندوبني املفوضني .ويؤدون واجباهتم بصفة مستقلة
وعلى أساس عدم التفرغ.
وتقوم اللجنة مبا يلي:
 املوافقة على القواعد اإلجرائية اليت يستعملها مكتباالتصاالت الراديوية يف تطبيق أحكام لوائح الراديو
وتسجيل ختصيصات الرتدد املقدمة من الدول األعضاء؛
 معاجلة املواضيع اليت حييلها املكتب إليها واليت ال ميكنحلها من خالل تطبيق لوائح الراديو والقواعد
اإلجرائية؛
 النظر يف تقارير التحقيقات اليت يقوم هبا املكتب بناءًعلى طلب إدارة أو أكثر بشأن حاالت التداخل غري
املنتهية ،وتضع توصياهتا؛
 تقدمي املشورة إىل مؤمترات االتصاالت الراديويةومجعيات االتصاالت الراديوية؛

()RAG

وفقاً للمادة  11Aمن االتفاقية ،يضطلع الفريق االستشاري
لالتصاالت الراديوية مبا يلي (1« :يستعرض األولويات
والربامج والعمليات واملسائل املالية واالسرتاتيجيات املتعلقة
جبمعيات االتصاالت الراديوية وجلان الدراسات واألفرقة
األخرى والتحضري ملؤمترات االتصاالت الراديوية ،وأي
أمور خاصة يعهد هبا إليه مؤمتر من مؤمترات االتحاد أو
مجعية من مجعيات االتصاالت الراديوية أو المجلس؛ 1
مكرراً) يستعرض تنفيذ اخلطة التشغيلية للفرتة السابقة،
لتحديد اجملاالت اليت مل حيقق فيها املكتب األهداف
الواردة يف اخلطة أو اليت مل يتمكن من حتقيقها ،ويسدي
إىل املدير املشورة بشأن اختاذ التدابري التصحيحية الالزمة؛
 (2يستعرض التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل []...؛
 (3يضع اخلطوط التوجيهية الالزمة ألعمال جلان الدراسات؛
 (4يوصي بالرتتيبات الالزمة لتحقيق أمور منها خصوصاً
تعزيز التعاون والتنسيق مع هيئات التقييس األخرى ،ومع
قطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت واألمانة
العامة؛ [ (6 ]...يعد تقريراً يعرضه على مدير مكتب
االتصاالت الراديوية مبيناً فيه التدابري املتخذة بشأن النقاط
املوضحة أعاله؛  (7يعد تقريراً جلمعية االتصاالت الراديوية
بشأن املسائل املسندة إليه وفقاً للرقم  137Aمن هذه
االتفاقية وحييله إىل املدير لعرضه على اجلمعية [.»]...
2.2.2.1

قطاع تقييس االتصاالت في االتحاد

()ITU– T

تتمثل رسالة قطاع تقييس االتصاالت يف االتحاد
( )ITU–Tيف توفري حمفل عاملي فريد يعمل فيه ممثلو صناعة
 النظر يف الطعون ضد قرارات مكتب االتصاالتاالتصاالت واحلكومات معاً على تعزيز وضع واستعمال
الراديوية بشأن ختصيصات الرتدد؛
معايري دولية تسمح بالتشغيل البيين وغري متييزية وتقوم
 أي واجبات إضافية حيددها مؤمتر خمتص أو المجلس .على الطلب .وتستند هذه املعايري إىل االنفتاح وتأخذيف االعتبار احتياجات املستعملني ،وذلك من أجل هتيئة
جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية
بيئة مت ّكن املستعملني من احلصول على خدمات بأسعار
تعد جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية ،ومن ميسورة يف مجيع أحناء العامل بغض النظر عن التكنولوجيا
بينها اللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية واإلجرائية ،اليت تقوم عليها ،وخصوصاً يف البلدان النامية* ،والعمل يف
األسس التقنية والتشغيلية والتنظيمية واإلجرائية للقرارات الوقت نفسه على إقامة روابط بني أنشطة قطاع تقييس
اليت تتخذها املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية .ويتوىل
االجتماع التحضريي للمؤمتر ( )CPMجتميع هذه األسس * .تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية
غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
كما تعد جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت
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االتصاالت والنواتج ذات الصلة النامجة عن القمة العاملية
جملتمع املعلومات.

اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت

()WTSA

يف البلدان النامية .ويكلَّف قطاع تنمية االتصاالت بأداء
مسؤولية االتحاد املزدوجة باعتباره وكالة من وكاالت األمم
املتحدة املتخصصة وأيضاً وكالة منفذة معنية بتنفيذ مشاريع
يف إطار منظومة األمم املتحدة اإلمنائية أو ترتيبات التمويل
األخرى ،هبدف تيسري وتعزيز تنمية االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من خالل تقدمي وتنظيم وتنسيق
أنشطة التعاون التقين واملساعدة.

حتدد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت ( )WTSAالتوجه
العام لقطاع تقييس االتصاالت وهيكله .وجتتمع اجلمعية
مرة كل أربع سنوات وحتدد السياسة العامة للقطاع وتشكل
جلان الدراسات وتوافق على برامج عملها املتوقعة لفرتة
املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ()WTDC
وتعي رؤساء هذه اللجان ونواب
السنوات األربع التالية ّ
حيدد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ( )WTDCجدول
رؤسائها.
األعمال واملبادئ التوجيهية لقطاع تنمية االتصاالت لدورة
الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ()TSAG
السنوات األربع التالية ،يف حني تستعرض املؤمترات اإلقليمية
وفقاً للمادة  14Aمن االتفاقية ،يضطلع الفريق االستشاري «التقدم احملرز» حنو حتقيق األهداف الشاملة وكفالة حتقيق
لتقييس االتصاالت مبا يلي (1« :يستعرض األولويات الغايات .وتعمل املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت
والربامج والعمليات واملسائل املالية واالسرتاتيجيات كمنتديات يناقش فيها مجيع أصحاب املصلحة املهتمني
املتعلقة بأنشطة قطاع تقييس االتصاالت؛  1مكرراً) واملعنيني بعمل قطاع تنمية االتصاالت مسائل الفجوة
يستعرض تنفيذ اخلطة التشغيلية []...؛  (2يستعرض الرقمية واالتصاالت والتنمية .وباإلضافة إىل ذلك ،تضطلع
التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل []...؛  (3يضع هذه املؤمترات باستعراض الربامج واملشاريع العديدة للقطاع
اخلطوط التوجيهية الالزمة ألعمال جلان الدراسات؛ وملكتب تنمية االتصاالت ( .)BDTكما يتم اإلبالغ عن
 (4يوصي بالرتتيبات الالزمة لتحقيق أمور منها خصوصاً النتائج احملرزة وإطالق مشاريع جديدة.
تعزيز التعاون والتنسيق مع اهليئات األخرى ذات الصلة،
ومع قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تنمية االتصاالت وجيمع كل من االجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر
واألمانة العامة؛ []...؛  (6يعد تقريرا يعرضه على مدير العاملي لتنمية االتصاالت البلدان الواقعة يف املنطقة املعنية
ً
مكتب تقييس االتصاالت مبينا فيه التدابري املتخذة بشأن لبحث ومناقشة احتياجاهتا ومشاريع القطاع يف احلاضر
ً
النقاط املوضحة أعاله؛  (7يعد تقريرا يعرض على اجلمعية واملستقبل.
ًُ
العاملية لتقييس االتصاالت بشأن املسائل املسندة إليه الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت ()TDAG
[.»]...
وفقاً للمادة  17Aمن االتفاقية ،يضطلع الفريق االستشاري
لتنمية االتصاالت مبا يلي (1« :يستعرض األولويات
جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت
تضم جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت خرباء والربامج والعمليات واملسائل املالية واالسرتاتيجيات املتعلقة
من مجيع أحناء العامل لوضع معايري دولية معروفة باسم توصيات بأنشطة قطاع تنمية االتصاالت؛  1مكرراً) يستعرض تنفيذ
قطاع تقييس االتصاالت اليت تشكل أساس البنية التحتية اخلطة التشغيلية للفرتة السابقة ،لتحديد اجملاالت اليت مل
العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وهي حيقق فيها املكتب األهداف احملددة يف اخلطة أو اليت مل
مت ّكن االتصاالت على الصعيد العاملي عن طريق ضمان يتمكن من حتقيقها ،ويسدي إىل املدير املشورة بشأن اختاذ
التشغيل البيين لشبكات وأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا التدابري التصحيحية الالزمة؛  (2يستعرض التقدم احملرز يف
تنفيذ برنامج العمل []...؛  (3يضع اخلطوط التوجيهية
املعلومات واالتصاالت يف مجيع البلدان.
الالزمة ألعمال جلان الدراسات؛  (4يوصي بالرتتيبات
 3.2.2.1قطاع تنمية االتصاالت في االتحاد ( )ITU–Dالالزمة لتحقيق أمور منها خصوصاً تعزيز التعاون والتنسيق
مع قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت
تتمثل الرسالة األساسية لقطاع تنمية االتصاالت يف االتحاد واألمانة العامة ،ومع مؤسسات التنمية والتمويل املعنية
( )ITU–Dيف حفز التعاون والتضامن الدوليني يف جمال األخرى؛ [ (6 ]...يعد تقريراً يعرضه على مدير مكتب
تقدمي املساعدة التقنية واستحداث وتطوير وحتسني معدات تنمية االتصاالت مبيناً فيه التدابري املتخذة بشأن النقاط
وشبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
معلومات أساسية عن الخطة االسرتاتيجية لالتحاد للفرتة
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املوضحة أعاله؛  6مكرراً) يعد تقريراً يُعرض على املؤمتر • حتديات عدم املساواة واالستبعاد تتزايد مع زيادة
انتشار االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
العاملي لتنمية االتصاالت بشأن املسائل املسندة إليه وفقاً
– وجيب لذلك إيالء عناية خاصة لسد الفجوة الرقمية
للرقم  213Aمن هذه االتفاقية وحييله إىل املدير لعرضه على
وكفالة اإلدماج.
املؤمتر [.»]...
• هناك خماطر وحتديات جديدة تظهر مع الزيادة يف منو
جلان الدراسات التابعة لقطاع تنمية االتصاالت
واستعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
دعماً خلطة تقاسم املعارف وبناء القدرات ملكتب تنمية
واالتصاالت.
االتصاالت ،تقوم جلان الدراسات التابعة لقطاع تنمية
االتصاالت بدراسة وحتليل مسائل حمددة تقوم على مهام • التقارب حيدث على شىت املستويات ويؤدي إىل إزالة
احلواجز بني القطاعات التكنولوجية املختلفة .ذلك أن
معينة بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
التكنولوجيات تتطور بسرعة ،مع الزيادة السريعة يف
ذات أولوية للبلدان النامية .وهناك جلنتا دراسات
معدالت االبتكار ،ويزداد انتشارها .وتزداد بيئة/قطاع
تابعتان لقطاع تنمية االتصاالت وتوفران منتدياً حمايداً
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعقيداً.
للحكومات ودوائر الصناعة واهليئات األكادميية ملعاجلة
كما أن تطور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
القضايا ذات األولوية يف قطاع االتصاالت/تكنولوجيا
واالتصاالت وتقارهبا سوف يؤثر على البيئة املتغرية/
املعلومات واالتصاالت :تتناول جلنة الدراسات  1لقطاع
القطاع املتغري لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
تنمية االتصاالت القضايا املتعلقة بالبيئة التمكينية لتنمية
واالتصاالت.
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتتناول
جلنة الدراسات  2لقطاع تنمية االتصاالت القضايا املتصلة
بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،واألمن  1.2استعراض موجز لتنفيذ الخطة االستراتيجية لالتحاد
للفترة 2015-2012
السيرباين واتصاالت الطوارئ ،والتكيف مع تغري املناخ.
اعتمد مؤمتر املندوبني املفوضني يف غواداالخارا (املكسيك) يف
 4.2.2.1األنشطة المشتركة بين القطاعات
عام  2010اخلطة االسرتاتيجية لالتحاد للفرتة .2015-2012
تنص قرارات ومقررات مؤمتر املندوبني املفوضني واجمللس وقد ُوضعت هذه اخلطة لتحقق ،ضمن عدة أهداف ،تيسري
على أنشطة أخرى مشرتكة بني القطاعات ومنتديات تنفيذ منهجية اإلدارة القائمة على النتائج ( )RBMوربط
ومؤمترات ،وفقاً لوالية االتحاد.
الغايات االسرتاتيجية باألنشطة األساسية لالتحاد.
املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية ()WCIT
وأتاحت اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  2015-2012لالتحاد
جيوز للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية أن يقوم مبراجعة الفرصة للتقدم حنو الوفاء برسالته وحتقيق غاياته .وميكن
جزئية ،أو مبراجعة كلية يف حاالت استثنائية ،للوائح االطالع على استعراض شامل لنتائجها من  22011إىل
االتصاالت الدولية وأن يتناول أي مسألة أخرى ذات طابع  2014يف «تقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية وأنشطة
االتحاد للفرتة ( »2014-2011الوثيقة .)PP14/20
عاملي تدخل ضمن اختصاصه وتتصل جبدول أعماله.
الدروس املستفادة

 2التقييم العام
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يستعرض هذا التقييم العام بإجياز تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية
لالتحاد للفرتة  2015-2012وحيدد االجتاهات والتحديات
الرئيسية اليت تواجه بيئة/قطاع االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت اليت ستؤثر على عمل االتحاد
وتشكل مالحمه يف املستقبل .ويراعى يف هذا التقييم على
وجه اخلصوص أن:
• االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنمو
بقوة ،وأصبحت تتوفر على نطاق واسع وتنتشر بكثرة.
معلومات أساسية عن الخطة االسرتاتيجية لالتحاد للفرتة

استناداً إىل حتليل تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية احلالية ومراجعة
دقيقة ملمارسات املنظمات األخرى التابعة لألمم املتحدة ،مت
حتديد التعديالت الرئيسية الالزمة للخطة االسرتاتيجية للفرتة
 2019-2016على النحو التايل:
• رؤية واحدة ،ورسالة واحدة ،ومجموعة واحدة من
القيم األساسية :جيب أن حتدَّد وتعلن يف مقدمة اخلطة
2

قررت إدارة االتحاد العمل بالخطة االستراتيجية للفترة 2015-2012
اعتباراً من  ،2011بالبدء في تقييم أنشطة االتحاد واإلبالغ عنها وفق ًا
لهيكل الخطة الجديدة.

2019-2016

االسرتاتيجية الرؤية والرسالة املشرتكة لالتحاد والقيم
األساسية اليت حتدد األولويات وتوجه عمليات اختاذ
القرار.
• إطار قوي قائم على النتائج :جيب أن يتبع التخطيط
االسرتاتيجي والتخطيط التشغيلي نفس اإلطار القائم
على النتائج ،مع اختالف مستوى التفاصيل .ولغرس
مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج ،جيب أن تشمل
عناصر إطار االتحاد القائمة على النتائج:
 الغايات االستراتيجية لالتحاد ومقاصده :مثة حاجةإىل حتديد غايات اسرتاتيجية على مستوى االتحاد
تساهم فيها القطاعات الثالثة ،واملكاتب التابعة هلا،
واألمانة العامة .وميكن االستفادة من املقاصد العاملية
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كمؤشرات إجناز على مستوى الغايات االسرتاتيجية،
لتوفري األسس واملقاصد لفرتة اخلطة االسرتاتيجية.

الغايات االسرتاتيجية من خالل حتقيق املقاصد العاملية
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 إطار إدارة املخاطر :جيب استعمال إطار إدارة املخاطريف حتديد وحتليل وتقييم ومواجهة املخاطر اليت ميكن أن
يكون هلا تأثري على أداء االتحاد يف سعيه حنو حتقيق
غاياته وأهدافه .وجيب النظر يف تدابري التخفيف من
حدة املخاطر الواردة يف اإلطار والتخطيط هلا وتنفيذها
من خالل عملية التخطيط التشغيلية.
 2.2بيئة/قطاع االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

تــؤدي االتـصــاالت/تـكـنـولـوجـيــا املعـلـومــات واالت ـصـاالت
فعلياً إىل تغيري كل أوجه احلياة احلديثة – يف جمال العمل
واألعمال التجارية واحلياة االجتماعية والثقافية والرتفيه.
ووفقاً لتقديرات االتحاد ،بلغ عدد االشرتاكات يف اهلواتف
 األهداف والنتائج :جيب أن حتدَّد األهداف والنتائجاخللوية  6,8مليار هاتف بنهاية عام  2013أو نفس عدد
القطاعية واملشرتكة بني القطاعات من أجل حتقيق
سكان كوكب األرض تقريباً ،حبيث أصبح معدل انتشار
الغايات االسرتاتيجية لالتحاد.
اهلاتف اخللوي  96يف املائة .وبلغ عدد من لديهم القدرة
على النفاذ إىل التلفزيون مخسة مليارات شخص .كما
 النواتج واألنشطة املقابلة :جيب يف إطار عمليةالتخطيط التشغيلية حتديد املنتجات أو اخلدمات النهائية بلغ عدد مستخدمي اإلنرتنت  2,4مليار شخص بنهاية
عام  .2013وتواصل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
اليت يقدمها االتحاد واألنشطة املقابلة هلا اليت يتعني
االضطالع هبا إلنتاجها .وسوف يضمن ذلك التوافق واالتصاالت اجلديدة انتشارها يف البلدان يف مجيع مناطق
املالئم مع الغايات االسرتاتيجية واألهداف/النتائج
العامل ،مع توصيل املزيد واملزيد من األشخاص.
لالتحاد ويتيح الفرصة ألي إجراءات تصحيحية يف
 1.2.2نمو االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات
فرتة السنوات األربع للخطة االسرتاتيجية ،مبا يتيح
الفرصة إلجراء التعديالت املالئمة اليت تتطلبها التغريات واالتصاالت وتطورها
السريعة يف بيئة/قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
تتطور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واالتصاالت.
بسرعة ،كما أهنا أصبحت أكثر انتشاراً وتغلغالً .ويوضح
• معايير واضحة للتنفيذ :جيب حتديد معايري مالئمة
الشكل  1التطور العاملي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
لتعزيز الروابط بني التخطيط االسرتاتيجي والتشغيلي ،واالتصاالت ،أي الزيادة يف مستويات النفاذ ملختلف
ووضع املعايري الالزمة لتحديد األولويات بني أنشطة
أنواع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على
االتحاد املختلفة.
مدار العقد املاضي .وأصبحت االتصاالت/تكنولوجيا
• تعزيز منهجية اإلدارة القائمة على النتائج :من أجل املعلومات و االتصاالت مبثابة بنية حتتية بالغة األمهية ،ال
مواصلة حتسني رصد تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية وإتاحة توفر الدعم التصاالت املواطنني واملنظمات فحسب ،بل
الفرصة ألي إجراءات تصحيحية يف فرتة السنوات
أيضاً خلدمات متكاملة أخرى ،مثل توفري الطاقة والرعاية
األربع ،جيب أن يوضع إطار نتائج شامل لالتحاد،
الصحية واخلدمات املالية.
ودعمه بتعزيز األطر التالية:
واستمر نمو اإلقبال على كل من اخلدمات الثابتة
(السلكية) العريضة النطاق ،وبصفة خاصة اخلدمات املتنقلة
 إطار إدارة األداء :جيب استعمال إطار إدارة األداء،ليس يف تقييم األداء فيما يتعلق بأنشطة االتحاد
العريضة النطاق يف مجيع أحناء العامل .وتزيد االشرتاكات
فحسب ،بل أيضاً يف تقييم التقدم احملرز حنو حتقيق
يف خدمات االتصاالت املتنقلة العريضة النطاق يف الوقت
معلومات أساسية عن الخطة االسرتاتيجية لالتحاد للفرتة
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املصدر :قاعدة بيانات االتحاد ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل.

الراهن ثالث مرات عن اشرتاكات خدمات االتصاالت
الثابتة العريضة النطاق ( 2,1مليار مقابل  700مليون).
وبالفعل ،فإن خدمات االتصاالت املتنقلة العريضة النطاق
متثل خدمة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اليت تتمتع بأعلى معدالت النمو على الصعيد العاملي
(الشكل  1أدناه) ،وتسهم يف إحداث تغريات يف استعمال
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستهالكها
ويف نوع اخلدمات الذي تقدمه الصناعة.
وسوف تستمر هذه املعدالت السريعة يف النمو وستتزايد
وتريهتا يف املستقبل .وعلى سبيل املثال ،تتنبأ شركة
إريكسون بأن عدد االشرتاكات يف اهلواتف الذكية من
املتوقع أن يتجاوز  4مليارات حبلول عام  ،2018يف حني
يتوقع وصول االشرتاكات يف خدمات االتصاالت املتنقلة
3
العريضة النطاق إىل  7مليارات اشرتاك يف عام .2018
ويتوقع حمللون آخرون أن يتضاعف عدد االشرتاكات يف
اجليل الرابع عشرة أضعاف على الصعيد العاملي خالل
مخس سنوات ،من  88مليوناً يف عام  2012إىل  864مليوناً
4
يف عام .2017
ونتيجة للنمو يف عدد املستعملني ويف حجم احلركة
والتطبيقات ،من املتوقع أن يستمر ارتفاع اإليرادات يف
قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

عموماً ،ولكن يبدو أن املشاركني اجلدد يف الصناعة على
استعداد ألخذ حصة متزايدة منها .ومن املرجح أن ينمو
إمجايل اإليرادات اليت جينيها مشغلو االتصاالت التقليديون،
على الرغم من أهنم قد يفقدون ما يصل إىل  6,9يف املائة
يف جمموع إيرادات خدمات الصوت (ما ميثل  479مليار
دوالر أمريكي) لصاحل اخلدمات الصوتية بواسطة بروتوكول
اإلنرتنت ( )VoIPيف إطار اخلدمات غري التقليدية (،)OTT
حبلول عام  5.2020ويف جمال آخر وثيق الصلة ،بلغت قيمة
سوق احلوسبة السحابية  18مليار دوالر أمريكي يف عام
 2011وكان يقدر هلا أن تصل إىل  32مليار دوالر حبلول
ومرد ذلك كمية البيانات اهلائلة املختزنة يف
عام ّ 6،2013
احليز السحايب واليت متثل ثلثي حركة مراكز البيانات على
7
صعيد العامل.
ومن املتوقع أن تتجاوز احلركة العاملية السنوية القائمة على
بروتوكول اإلنرتنت عتبة الزيتابايت (zettabyte) (1,4
زيتابايت) حبلول هناية عام  ،2017مدفوعة بتنويع خدمات
التلفزيون املدفوعة والبث الفيديوي وغري ذلك من احملتويات
الغنية بالوسائط 8.ويبلغ عدد ساعات مشاهدة الفيديو
5

Emeka Obiodu and Jeremy Green (2012): The Future of
Voice, OVUM

6

Saul Berman, Lynn Kesterson-Townes, Anthony Marshall
and Robini Srivathsa (2012): The power of Cloud: Driving

3

تقرير شركة إريكسون عن تنقلية الحركة.

4

التوقعات الفصلية لبيانات الخدمات المتنقلة لشركة
 ،Researchفبراير 2013

.business model innovation. IBM Global Business Services

Pyramid

10

معلومات أساسية عن الخطة االسرتاتيجية لالتحاد للفرتة

7

االتحاد ومؤشر شركة سيسكو بشأن إقامة الشبكات البصرية (.)VNI

8

مؤشر شركة سيسكو بشأن إقامة الشبكات البصرية :التوقعات
والمنهجية.2016-2011 ،

2019-2016

على موقع يوتيوب أكثر من  4مليارات ساعة كل شهر،
كما يبلغ عدد مقاطع احملتويات اليت يتم تبادهلا على موقع
ويرسل حنو  400مليون
فيسبوك  30مليار مقطع كل شهرَ ،
تغريدة كل يوم من حوايل  200مليون مستخدم نشط كل
9
شهر.
وأصبحت إنرتنت األشياء ( )IoTحقيقة واقعة بشكل
سريع ،ومن املتوقع أن تنمو االتصاالت من آلة إىل آلة
( )M2Mمنواً كبرياً يف املستقبل القريب .وسوف تسجل
أجهزة التلفزيون واحلواسيب اللوحية واهلواتف الذكية ومنائط
التواصل من آلة إىل آلة عرب اإلنرتنت يف جتارة األعمال
حبلول عام  2017معدالت منو قدرها  42يف املائة و 116يف
املائة و 119يف املائة و 86يف املائة ،على التوايل .وسوف
يتخطى حجم احلركة من األجهزة الالسلكية حجم احلركة
10
من األجهزة السلكية حبلول عام .2014
ويستخدم مصطلح «البيانات الضخمة» لتعريف األصول
املعلوماتية كبرية احلجم ،عالية السرعة ،شديدة التنوع،
اليت تتطلب أشكاالً من معاجلة املعلومات ذات جدوى
تكاليفية وتتسم باالبتكار من أجل حتسني الرؤية املتعمقة
وعملية صنع القرار 11.ويقدر حجم البيانات اليت سيتم
استحداثها حبلول عام  2020بأربعني زيتابايت من البيانات
وهي تزيد  300مرة عما كانت عليه يف عام  .2005ويقدر
يف الوقت الراهن حجم البيانات اليت تستحدث كل يوم
مبقدار  2,5كوينتيليون بايت .وتقوم معظم الشركات يف
الواليات املتحدة بتخزين  100تريابايت من البيانات على
األقل .وحسب الصناعة واملنظمة ،تضم البيانات الضخمة
معلومات من مصادر داخلية وخارجية متعددة مثل
املعامالت والوسائط االجتماعية وحمتوى املشاريع وأجهزة
االستشعار واألجهزة املتنقلة .وحىت عام  ،2011قدر حجم
البيانات يف جمال الرعاية الصحية مبقدار  150إكسابايت،
ويُقدر أن يصل عدد أجهزة املتابعة الصحية الالسلكية اليت
12
ميكن ارتداؤها إىل  420مليون جهاز يف .2014
9
10
11
12

المصادر،Cisco ،Twitter،McKinsey Global Institute :
.QAS، MEPTEC، IBM، SAS، EMC ،Gartner
مؤشر شركة سيسكو بشأن إقامة الشبكات البصرية :التوقعات
والمنهجية.2016-2011 ،
التعريف من غارتنر.
المصادر،Cisco ،Twitter،McKinsey Global Institute :
.QAS، MEPTEC، IBM، SAS، EMC ،Gartner

وتسهم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بشكل متزايد يف التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وذلك
بتمكني النفاذ إىل املعلومات واخلدمات وتبادهلا يف أي
مكان ويف أي وقت ،باإلضافة إىل املعاجلة السريعة هلذه
املعلومات وختزين كميات كبرية منها ،على حنو جيعل توفري
اخلدمات العامة واخلاصة أكثر فعالية وكفاءة وقدرة على
النفاذ وبثمن ميسور .كما تزيد االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من القدرة على النفاذ إىل األسواق
وحتسن إدارة الكوارث وتيسر املشاركة الدميقراطية يف
عمليات احلوكمة .وتوفر االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وسائل ذات جدوى تكاليفية أعظم وتأثري
أكرب للمحافظة على الثقافة احمللية ودعمها .كما أهنا
ختفض تكلفة األنشطة االقتصادية واالجتماعية (مثالً،
بأن حتل حمل خدمات النقل والربيد) ،وتفتح فرص عمل
جديدة متاماً (مثل اخلدمات القائمة على احلوسبة السحابية
والتطبيقات واخلدمات املتنقلة وإسناد عمليات األعمال
إىل مصادر خارجية واألعمال ذات الصلة باحملتوى).
وتعترب االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
ال سيما شبكات وخدمات النطاق العريض ،يف العامل
احلديث ،بالغة األمهية للنمو االقتصادي للبلدان (اإلطار
 )1وللقدرة التنافسية الوطنية يف االقتصاد الرقمي العاملي.
وتدعم شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والشبكات العريضة النطاق االتصاالت
السريعة ذات الكفاءة يف بلدان وقارات خمتلفة .وليس ذلك
فحسب ،بل إن منتجات وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت جزء من قطاع التكنولوجيا املتقدمة
عالية القيمة يف حد ذاهتا  -وهو القطاع الذي حيقق أسرع
أشكال النمو فيما يتعلق بالتجارة الدولية 13،بل وميكن
أن حيافظ على سرعة منو اإليرادات .وتعترب االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليوم قطاعاً اقتصادياً
يف حد ذاهتا ،فضالً عن كوهنا عوامل داعمة لتعزيز القدرة
التنافسية التكنولوجية يف قطاعات أخرى .وتعترب اخلدمات
العريضة النطاق ذات أمهية بالغة يف توليد مهارات جديدة
وتغذية النمو االقتصادي والتغري التكنولوجي يف مجيع
جوانب االقتصاد – من الزراعة إىل املالية إىل التعليم
والرعاية الصحية واخلدمات احلديثة.

13

منظمة التجارة العالمية ( :)2013تقرير التجارة العالمية .2013
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اإلطار  :1مساهمة االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية الوطنية
تدل حبوث البنك الدويل اليت يستشهد هبا بكثرة  14على أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وخاصة النفاذ
السريع إىل اإلنرتنت ،تعجل بالنمو االقتصادي ،ال سيما يف أقل البلدان منواً .ومن األمثلة على أثر االستفادة من
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:
• يقدر أنه حبلول عام  2025ميكن أن يصل األثر االقتصادي العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل
تريليونات الدوالرات األمريكية 15.وسوف ترتاوح الفائدة االقتصادية السنوية لإلنرتنت املتنقل بني  3,7تريليون
دوالر أمريكي و 10,8تريليون دوالر أمريكي على الصعيد العاملي حبلول عام  .2025ومن احملتمل أن يؤدي رفع
مستويات انتشار النطاق العريض يف األسواق الصاعدة إىل املستويات اليت تشهدها أوروبا الغربية اآلن إىل إضافة
16
 420-300مليار دوالر أمريكي يف الناتج احمللي اإلمجايل وأن يستحدث  14-10مليون وظيفة.
• ويتنبأ تقرير أعدته جلنة النطاق العريض 17بأن التطبيقات الصحية املتوفرة من خالل النطاق العريض املتنقل
سوف ختفض التكاليف ،مثالً بإتاحة الفرصة لألطباء بتقدمي الرعاية عن بُعد من خالل املتابعة والتشخيص عن
بُعد ،أو دعم الرعاية الوقائية .ويقدر أن الرعاية الصحية املتنقلة ميكن أن توفر للبلدان املتقدمة  400مليار دوالر
18
أمريكي يف عام  2017وأن تنقذ مليون شخص من املوت خالل مخس سنوات يف إفريقيا جنوب الصحراء.
• ويقدر أن هناك  2,5مليار فرد ليس لديهم معامالت مصرفية على الصعيد العاملي .ومتثل اخلدمات املالية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فرصة لدول كثرية لتحقيق اإلدماج املايل للفقراء.
• وتزيد املشروعات الصغرية واملتوسطة ( ،)SMEاليت تنفق أكثر من  30يف املائة من ميزانيتها على تكنولوجيات
19
الويب من دخلها بسرعة تزيد تسع مرات على املشاريع الصغرية واملتوسطة اليت تنفق أقل من  10يف املائة.
• ومتثل حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحدة من أكثر وسائل معاجلة التحديات البيئية ابتكاراً وقدرة.
وتشري التقديرات إىل أن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يسهم بنسبة  2-2,5يف املائة من انبعاثات غازات
االحتباس احلراري ( .)GHGغري أن االستعمال الذكي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن ،يف الوقت نفسه،
20
أن يقلل من انبعاثات غازات االحتباس احلراري بنسبة تصل إىل  25يف املائة.
املصادر :متنوعة

World Bank (2009):

14

) Qiang (2009على النحو المشار إليه في

16

المرجع نفسه.
لجنة النطاق العريض ( :)2013حالة النطاق العريض في عام :2013
تعميم النطاق العريض.

Information and Communications for Development 2009
McKinsey Global Institute (2013): “Disruptive technolo� 155
gies: Advances that will transform life, business, and the
”global economy

17

GSMA/PwC (2012): Touching Lives through Mobile 18
Health: Assessment of the Global Market Opportunity

McKinsey & Company (2009): Mobile broadband for the 19
masses
20

لجنة النطاق العريض ( :)2012جسر النطاق العريض :ربط تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت بالعمل المناخي من أجل اقتصاد منخفض
الكربون.
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 2.2.2عدم المساواة واالستبعاد الرقمي
 1.2.2.2الفجوة الرقمية
على الرغم من هذا النمو السريع يف النفاذ إىل االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا ،فال يزال
حوايل  4,4مليار شخص  -أي حوايل ثلثي سكان العامل
تقريباً  -ال ميلكون النفاذ املنتظم إىل اإلنرتنت .وباإلضافة إىل
ذلك ،ال يزال  92يف املائة من السكان يف  49بلداً حددهتا
األمم املتحدة كأقل البلدان منواً (( )LDCواليت تؤوي حوايل
 890مليون شخص) غري قادرين على النفاذ إىل أكرب وأقيم
مكتبة وسوق يف العامل بصفة منتظمة .ونظراً إىل أن  53باملائة
من السكان يف البلدان النامية يعيشون يف املناطق الريفية،
فإن التحدي املتعلق بتوفري البنية التحتية لتوصيل هؤالء الناس
مجيعهم بشبكة اإلنرتنت عالية السرعة هائل للغاية.
2019-2016

اإلطار  :2تتبع الفجوة الرقمية باستعمال الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الشكل  1في اإلطار :الفجوة الرقمية :االشتراكات النشطة في خدمات االتصاالت المتنقلة العريضة النطاق
(الشكل األيسر) ،وخدمات االتصاالت الثابتة (السلكية) العريضة النطاق (الشكل األيمن).
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إن الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )IDIلالتحاد أداة مفيدة ملقارنة االختالفات يف تنمية
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألنه ،باعتباره مؤشراً مركباً ،جيمع عدة مؤشرات لالتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف قيمة واحدة .ويشري حتليل للرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل وجود
فجوة كبرية بني العامل املتقدم والعامل النامي .ويف عام  ،2012كان متوسط قيمة هذا الرقم القياسي يف البلدان املتقدمة
يزيد مبقدار الضعف متاماً عن املتوسط يف البلدان النامية .ويف الوقت نفسه ،فإن متوسط قيمة الرقم القياسي لتنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية يزداد بوترية أسرع ،مبعدل  5,8يف املائة ،مقارنةً بنسبة  3,5يف املائة
يف البلدان املتقدمة .ويف حني بدأت البلدان املتقدمة تصل إىل مستويات التشبع ،وخاصة يف جمال االشرتاكات يف
اهلواتف اخللوية املتنقلة ونفاذ األسر إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،فإن البلدان النامية اليت ال تزال
مستويات االنتشار فيها أقل بكثري ،تتمتع بإمكانيات كبرية للنمو.
املصدر :تقرير قياس جمتمع املعلومات لعام  2013الصادر عن االتحاد
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واألهم من ذلك ،هو أن شبكات االتصاالت/تكنولوجيا فيمكن مثالً بإدخال  600مليون امرأة وفتاة إضافية إىل
املعلومات واالتصاالت ومهارات تكنولوجيا املعلومات عامل اإلنرتنت زيادة الناتج احمللي اإلمجايل بقيم تصل إىل
24
واالتصاالت هي األسس الذي سيبىن عليها االقتصاد  18-13مليار دوالر أمريكي.
الرقمي يف املستقبل .ولذلك ،فإن ثلثي سكان العامل غري
قادرين يف الوقت الراهن على احلصول على املهارات الرقمية  3.2.2.2االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
أو تطويرها ،وهي املهارات اليت ستقرر القدرة التنافسية واألشخاص ذوو اإلعاقة
الوطنية يف املستقبل .ويوضح اإلطار  2حجم الفجوة بني يوجد حوايل مليار شخص من ذوي اإلعاقة يف العامل
العامل املتقدم والعامل النامي.
(أي حوايل  15يف املائة من سكان العامل) يعيش 80
 2.2.2.2الفجوة الرقمية بين الجنسين

يف املائة منهم يف البلدان النامية .وال تزال هذه اجملموعة
الكبرية من األشخاص تواجه عوائق كبرية حتد من إدماجهم
االجتماعي واالقتصادي .ويف حني أصبحت االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا أساسية لدعم
احلياة املستقلة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،ال تزال توجد
حتديات كبرية يتعني التصدي هلا ،وهي ( :أ ) خفض
التكلفة املرتفعة للتكنولوجيات املساعدة (مبا يف ذلك تكلفة
التكنولوجيا وتكلفة التقييم والتدريب وخدمات الدعم)؛
(ب) عدم نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،باإلضافة إىل عدم
وجود سياسات تعزز انتشار هذه التكنولوجيات؛ (ج)
حمدودية توفر واستعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
25
واالتصاالت بشكل عام.

تعاين النساء يف كثري من البلدان من «فجوة بني اجلنسني»
فيما يتعلق باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
حيث يفتقدن إمكانية احلصول على املهارات ذات الصلة
والتعليم والتكنولوجيا والشبكات ورأس املال .ويقل احتمال
أن متلك املرأة يف العامل النامي هاتفاً متنقالً بنسبة  21يف
املائة عن نظريها من الذكور 21.ويف العامل النامي ،تقل
نسبة النساء الاليت يستعملن اإلنرتنت عن الذكور بنسبة
 16يف املائة (مقابل  2يف املائة فقط يف العامل املتقدم) ،مما
يشري إىل أن النساء ،يف بلدان كثرية ،يصلن إىل اإلنرتنت
ببطء أكرب ويف وقت متأخر عن الرجال .وهلذا آثار خطرية
على قدرة النساء على استعمال اإلنرتنت للحصول على
املعلومات وتنمية املهارات احليوية يف جمال االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الالزمة للمشاركة يف  3.2.2المخاطر والتحديات المصاحبة لنمو
العمل يف االقتصاد الرقمي القائم حالياً.
االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ومن شأن سد الفجوة بني اجلنسني إيصال فوائد اخلدمات يبشر الدور املتنامي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
22
الالسلكية إىل  300مليون امرأة إضافية ،ومتكينهن من واالتصاالت بالكثري ،غري أن تطور البيئة يثري بعض القضايا
املشاركة الكاملة يف االقتصاد وإطالق قدراهتن .ويبلغ عدد «اجلانبية» .واإلجنازات الكبرية يف االتصاالت حتقق مزايا
النساء من مستخدمي اإلنرتنت  1,3مليار مستخدم ( 37هائلة ،ولكنها تؤدي أيضاً إىل خماطر جديدة.
يف املائة من جمموع النساء يف العامل) ويبلغ عدد الرجال
املستخدمني لإلنرتنت  1,5مليار ( 41يف املائة من جمموع  1.3.2.2بناء الثقة واألمن في استعمال االتصاالت/
الرجال) ،أي أن الفجوة العاملية الراهنة بني اجلنسني يف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
اإلنرتنت تتمثل يف اخنفاض عدد النساء املستخدمات
لإلنرتنت حبوايل  200مليون امرأة 23.وما مل يُتخذ إجراء مع تزايد حجم التجارة اإللكرتونية واملعامالت املالية
ما ،سوف يبلغ حجم الفجوة العاملية بني اجلنسني يف جمال على اخلط وتيسر اخلدمات احلكومية وزيادة شيوع
اإلنرتنت حوايل  350مليون يف غضون ثالث سنوات .الشبكات التعاونية واالجتماعية ،سيظلل بناء الثقة
ويعود توصيل النساء باإلنرتنت بفائدة للمجتمع ككل  -واحلفاظ عليها عند استعمال االتصاالت/تكنولوجيا

)GSMA/Cherie Blair Foundation for Women (2010 21
22
23
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لجنة النطاق العريض ( :)2013حالة النطاق العريض في عام :2013
تعميم النطاق العريض.
االتحاد ( :)2013وقائع وأرقام عن تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
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24
25

شركة إنتل ،تقرير «المرأة والويب» ،يناير .2013
تقرير تجميعي عن مشاورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دعماً
لالجتماع الرفيع المستوى بشأن اإلعاقة والتنمية في الدورة الثامنة
والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة ( :)2013إمكانات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في تحقيق إطار إنمائي يشمل اإلعاقة.
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املعلومات واالتصاالت شاغالً رئيسياً .ومع استمرار زيادة
إدماج االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
االقتصاد ويف جمتمعاتنا ،فإن استمرار تيسرها وإمكانية
االعتماد عليها وأمنها ستتزايد أمهيتها بالنسبة للحكومات
والشركات التجارية واألفراد .ويبقى النهوض باألمن
السيرباين وبالتعاون والتنسيق الدوليني يف هذا اجملال أمراً
يتسم باألولوية الكبرية.
وتشري التقديرات إىل أن تكلفة نشاط اجلرائم السيربانية
على املستوى العاملي قدرها تريليون دوالر أمريكي 26،وهو
رقم ميكن أن يتضاعف ثالث مرات حبلول عام  2020ما
مل حتُ ّدث الشركات سياسات دفاعها 27.ويستمر انتشار
التهديدات يف الزيادة – وعلى سبيل املثال ،يتم اكتشاف
برجميات ضارة جديدة كل يوم ،وبوترية تزيد مئات املرات
عنها يف العقد املاضي .وقد مت اكتشاف ما ال يقل عن 6,5
28
مليون برنامج ضار جديد يف عام .2013
وخيشى حوايل  69يف املائة من املديرين التنفيذين الذين
أُجريت معهم مقابالت يف املنتدى االقتصادي العاملي 29من
أن األشخاص الذين يهامجون مواقع اإلنرتنت سيظلون أكثر
تقدماً وكفاءة من آليات الدفاع يف شركاهتم .وتتوقع إحدى
الشركات الكبرية املتعددة اجلنسيات أن تتعرض إىل 10 000
هجمة من اإلنرتنت كل يوم ،وترى حوايل  40يف املائة من
الشركات املشمولة بالدراسات االستقصائية أن إنفاقها على
وسائل الدفاع «أقل مما ينبغي بدرجة ملحوظة».
ويف الوقت الراهن ،هناك انتقال من األشكال املعتادة
للهجمات السيربانية واجلرائم املتصلة بذلك إىل أشكال
أكثر تعقيداً ،تستغل مناذج تكنولوجية جديدة( ،مثالً:
احلوسبة السحابية والبيانات الضخمة واملفتوحة وتطبيق
الويب  2.0والشبكات االجتماعية ،وما إىل ذلك).
وال تزال البلدان حتاول كبح مجاح التهديدات الراهنة،
ولذلك سوف جتد صعوبة يف حماولتها مواكبة التطور
السريع يف بيئة/قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
McAfee, Center for Strategic and International Studies 26
(2013): The economic impact of cybercrime and cyber
espionage, July 2013

ومن الصعب احلصول على توقعات مستقبلية بسبب طبيعة
الفضاء السيرباين اليت تتسم بالدينامية والسيولة .غري أنه من
الواضح أن منو وتطور املخاطر والتحديات املتصلة باستعمال
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتناسب طردياً
مع منو وتطور بيئة/قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .ولذلك فإن األمن السيرباين  -أو باألحرى بناء
الثقة واألمن يف استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت  -سوف يبقى على رأس جداول األعمال
الوطنية واإلقليمية والدولية.
2.3.2.2

حماية األشخاص األكثر ضعفاً

إن الشباب يف مجيع أحناء العامل هم املستعملون األكثر
نشاطاً لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
واليوم ثالثون يف املائة من الشباب ينتمون إىل «اجليل
الرقمي» (مصطلح مستخدم بكثرة لوصف الشباب
ذوي اخلربة املتينة يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والذين ميثلون القوة احملركة جملتمع املعلومات).
ويبني تقرير «قياس جمتمع املعلومات لعام  30»2013أنه
من املتوقع أن يتضاعف عدد أبناء اجليل الرقمي يف العامل
النامي يف غضون السنوات اخلمس القادمة .ومع ذلك،
فإن الشباب واألطفال معرضون أيضاً ألشكال جديدة
من املخاطر تطرحها االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،خاصة إذا كان إعدادهم ملواجهة هذه
التحديات ضعيفاً وال تتوافر هلم احلماية الكافية يف
التشريع .ويواجه الشباب ،وخاصة األطفال ،جمموعة من
املخاطر على اإلنرتنت ،منها األعمال اإلباحية لألطفال
واستمالتهم والرتهيب عرب اإلنرتنت والتعرض للمحتوى
الضار وانتهاك اخلصوصية.
وكشفت دراسة استقصائية جمللة  Consumer Reportsعن
أن مليون طفل تعرضوا للتحرش أو التهديد أو خضعوا
ألشكال أخرى من الرتهيب عرب اإلنرتنت على فيسبوك
يف عام  31.2011وتشري إحصاءات ودراسات أخرى إىل
30

االتحاد ( :)2013قياس مجتمع المعلومات لعام .2013

Consumer Reports Magazine survey June 2011 31

World Economic Forum in collaboration with McKinsey & 27
Company: Risk and Responsibility in a Hyperconnected
World, January 2014
Symantec Intelligence Report: January 2013 28
World Economic Forum in collaboration with McKinsey & 29
Company: Risk and Responsibility in a Hyperconnected
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أن  72يف املائة من املراهقني هلم ملف للبيانات الشخصية
على شبكات التواصل االجتماعي .كما ميلك حوايل
نصفهم ( 47يف املائة) 32ملفاً عاماً للبيانات الشخصية
ميكن أن يشاهده أي شخص ،ومل يتأكد إال  15يف املائة
فقط 33من إعدادات األمن واخلصوصية يف حساباهتم على
مواقع التواصل االجتماعي.
وال تركز املبادرات احلديثة املعنية حبماية الطفل على اخلط
على مكافحة املخاطر واحلد منها فحسب ،بل تركز أيضاً
على متكني الشباب من املشاركة بفعالية يف احلياة املدنية
واالجتماعية على اإلنرتنت على حنو يتسم باملسؤولية
وبالقيم األخالقية باعتبارهم مواطنني من اجليل الرقمي.
وحتتاج االستجابة الشاملة حلماية الشباب ومتكينهم إىل
هنج يقوم على تعدد أصحاب املصلحة تشارك فيه جمموعة
متنوعة من القوى الفاعلة احلكومية وغري احلكومية.
ويف حني ُخصصت استثمارات كبرية يف أمريكا الشمالية
وأوروبا ومناطق من آسيا لفهم سلوك الطفل على اخلط
وتنفيذ اسرتاتيجيات حلماية األطفال على اخلط ،فال
تزال هناك ثغرات عديدة يف معارفنا عن مواطن ضعف
واحتياجات مستخدمي اإلنرتنت الشباب يف مناطق أخرى
من العامل ،ال سيما يف البلدان اليت ال يزال انتشار اإلنرتنت
فيها منخفضاً.
 3.3.2.2االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وتغير المناخ

املستوى العاملي أو  1جيغا طن من ثاين أكسيد الكربون
( )CO2كل عام .ويقدر اخلرباء أن احلواسيب الشخصية
وأجهزة املستخدم النهائي األخرى مسؤولة عن حوايل
 40يف املائة من انبعاثات غازات االحتباس احلراري من
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،يف حني تولد شبكات
االتصاالت ومراكز البيانات  24يف املائة و 23يف املائة من
هذه االنبعاثات على التوايل .ويؤيد ذلك تقرير مسارت
 34،(SMART 2020) 2020الذي يشري أيضاً إىل أن
معدل منو انبعاثات غازات االحتباس احلراري من صناعة
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كان قدره
 6,1يف املائة من عام  2002إىل عام  ،2011على الرغم من
أنه من املتوقع أن ينخفض إىل  3,8يف املائة من عام 2011
إىل عام  .2020وتشري وكالة الطاقة الدولية ( )IEAإىل أن
االستهالك املتصل بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت زاد
فعالً عن  5يف املائة من استهالك الكهرباء العاملي النهائي
الشامل وميكن أن يتضاعف استهالك تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الشامل حبلول عام  2022ويصل يف عام 2030
إىل ثالثة أضعاف املعدل يف عام  35.2010وباإلضافة إىل
ذلك ،تشري جامعة األمم املتحدة إىل أنه يف عام 2013
وحده طُرحت يف األسواق  67مليون طن مرتي من املعدات
الكهربائية واإللكرتونية ومت التخلص من  53مليون طن
مرتي من املخلفات اإللكرتونية على مستوى العامل.
 4.2.2البيئة المتغيرة/القطاع المتغير لالتصاالت/
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

من أهم املسائل يف قضية تغري املناخ استمرار انبعاثات
غازات االحتباس احلراري ( )GHGكناتج فرعي للحياة
الصناعية والتجارية .ويف حني تعترب صناعة االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عامالً رئيسياً يف مواجهة
تغري املناخ ،فإهنا تسهم أيضاً مبقدار يرتاوح بني  2و2,5
يف املائة من انبعاثات غازات االحتباس احلراري على

بسبب التطور والوصول إىل شبكات اجليل التايل
السلكية والالسلكية القائمة كلها على بروتوكول اإلنرتنت،
يؤدي التقارب إىل حتويل قطاع االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ويتيح فرصاً رئيسية وكذلك حتديات
للمشغلني يف الصناعات واهليئات التنظيمية وواضعي

Teen Online & Wireless Safety Survey: Cyberbullying, 32

SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the 34

Sexting and Parental Controls. Cox Communications Teen
Online and Wireless Safety Survey in Partnership with the
.National Center for Missing and Exploited Children, 2009

()NGN

.information age
International Energy Agency: Powering down to save 35
energy need not be a turn-off, January 2013

National Cyber Security Alliance (NCSA)-MacAfee Online 33
Safety Study, 2011
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السياسات على حد سواء على الصعيدين الوطين والدويل.
ويعيد التقارب تشكيل العالقات بني منصات االتصاالت
والوسائط اليت كانت منفصلة من قبل ،مما يساعد على توفري
خدمات رأسية مستقلة عرب منصات أفقية موحدة .ونتيجة
لذلك ،أصبحت منصات التكنولوجيا اليت كانت مقسمة
من قبل (موجهة للخدمة) تدعم اآلن اخلدمات والتطبيقات
املتعددة للصوت والبيانات والفيديو .وميحو التقارب احلدود
بني أسواق اخلدمات اليت كانت مستقلة من قبل ويُظهر
احلاجة إىل استعراض أنظمة السياسات واللوائح التقليدية مبا
يف ذلك إعادة تعزيز تدابري السالمة العامة .وتتالشى احلدود
بني اخلدمات الثابتة واملتنقلة واخلدمات السلكية والالسلكية
مع اجتاه االتصاالت حنو الشبكات اهلجينة حيث تستطيع
األجهزة التنقل بدون انقطاع وبسالسة من شبكة إىل أخرى
دون أي توقف يف اخلدمة.
وتوصي التطورات اجلديدة يف االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،مثل اجلمع بني اإلنرتنت املتنقلة
وإنرتنت األشياء ( ،)IoTبأهنا ستكون من أكثر تكنولوجيات
العقد القادم إثارة للتغيري 36.ويف الواقع ،فإن ظهور األجهزة
والشبكات واخلدمات والتطبيقات الرقمية اجلديدة ميثل
تغرياً عميقاً يعيد تشكيل الصناعات الرئيسية.
وتقوم البلدان بتحديث وتعديل سياساهتا لتستوعب
وتعكس التغريات يف التكنولوجيات واألسواق .ونتيجة
لذلك ،أصبحت السياسات الوطنية لالتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت تركز بشكل متزايد على االعتبارات
األعم الشاملة للقطاعات( 37الشكل .)2

يف ظل أنظمة خمتلفة .وعند توفري اخلدمات الصوتية مثالً،
ال يتنافس مشغلو االتصاالت التقليديون مع جهات فاعلة
يف أسواق متجاورة فحسب ،مثل مقدمي خدمات اإلنرتنت
( )ISPومشغلي اخلدمات الكبلية ،وإمنا يتنافسون أيضاً مع
موردي احملتوى
جهات فاعلة يف الطبقات األعلى ،مثل ّ
والتطبيقات وموردي اخلدمات غري التقليدية (.)OTT
وطبيعة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
بوصفها بنية حتتية متغلغلة ومشرتكة بني القطاعات ،تعين
أن اهليئات التنظيمية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مضطرة اليوم ألن تتجاوز النماذج التقليدية
للتنظيم ،اليت تكونت تارخيياً بشكل رئيسي من تنظيم
النفاذ إىل الشبكات واخلدمات وضمان املنافسة العادلة
ومحاية مصاحل املستهلكني والتقدم يف سبيل حتقيق النفاذ
الشامل .ويف اآلونة األخرية ،دخلت قضايا اخلدمات
اإللكرتونية واألمن السيرباين ومحاية البيانات واخلصوصية
والبيئة يف نطاق اختصاص اهليئات التنظيمية 38.ومن
شأن زيادة استعمال التطبيقات واخلدمات عرب اإلنرتنت
للتواصل وإجراء املعامالت التجارية (مثل وسائط اإلعالم
االجتماعية واخلدمات السحابية والدفع اإللكرتوين وغريه
من اخلدمات املصرفية املتنقلة) أن تدفع إىل املقدمة طائفة
من القضايا التنظيمية اجلديدة.
ويف هذه البيئة الرقمية الدينامية للغاية ،على اهليئات
التنظيمية أن تنظر فيما إذا كانت مزودة مبا فيه الكفاية مبا
يسمح هلا بضمان تشغيل األسواق بطريقة مناسبة .ويتعني
عليها أيضاً أن حتدد ما إذا كان ينبغي اختاذ تدابري إضافية
للمساعدة على ضمان فرص عمل متكافئة بني املشغلني.
وباإلضافة إىل ذلك ،وحيثما يتعني ختصيص أموال عامة،
ينبغي اعتماد سياسات واضحة فيما خيص كيفية استعمال
هذه األموال.

وأصبح اعتماد أدوات تنظيمية مناسبة لالستجابة ألمناط
السلوك اجلديدة يف السوق واحلاجة املتزايدة حلماية
املستهلك أكثر تعقيداً بالنسبة للهيئات التنظيمية يف بيئة
التقارب اليوم .ومما يزيد هذه البيئة تعقيداً ،أن جهات
فاعلة متعددة أخذت تعمل اآلن يف نفس األسواق ولكن وسعياً إىل التكيف مع بيئة/قطاع االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املتغرية ،واصلت بعض احلكومات
McKinsey Global Institute (2013): Disruptive technolo� 366
gies: Advances that will transform life, business, and the
.global economy
37

تشمل األمثلة خطة شيلي الرقمية لعام  ،2004والخطة الرقمية في
الجمهورية التشيكية لعام  ،2011واستراتيجية إكوادور الرقمية 2.0
لعام  ،2011والخطة الرقمية في فرنسا لعام  ،2010والخطة الرقمية
في غابون لعام  ،2011واالستراتيجية الرقمية في اليونان لعام ،2006
وخطة عمل التجديد الرقمي في هنغاريا لعام  ،2010والخطة الرقمية
في إيطاليا لعام  ،2010والخطة الرقمية في المكسيك لعام ،2011
واستراتيجية عُمان الرقمية ،وخطة المملكة المتحدة لعام ،2005
والخطة الرقمية في أوروغواي للفترة .2010-2008

38
39

االتحاد ( :)2012اتجاهات اإلصالح في االتصاالت لعام :2012
التنظيم الذكي في عالم النطاق العريض.
االتحاد ( :)2013التنظيم وحماية المستهلك في بيئة التقارب.
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الشكل  - 2التطور في سياسات البلدان في مجال االتصاالت /تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع مرور
الوقت2013-1997 ،
الشكل  :3.2مواضع التركيز في السياسات والخطط المختلفة،

2013-1997
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 ...اإللكرتونية

االتصاالت

جدول األعمال الرقمي

النطاق العريض

جمتمع املعلومات

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املصدر :جلنة النطاق العريض ( :)2013التخطيط من أجل التقدم؛ سبب أمهية اخلطط الوطنية للنطاق العريض

التحرك حنو إصالح بنيتها املؤسسية والتنظيمية من خالل
النظر يف دمج هيئات تنظيمية متعددة مستقلة تغطي
جماالت خمتلفة لالتصاالت واإلذاعة يف هيئات متقاربة
39
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ومبا أن العديد من اخلدمات اليت تقدم عرب شبكات
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أصبحت
اآلن عابرة للحدود وبدون حدود ،فإن تعزيز التعاون عرب
احلدود وعلى املستويني اإلقليمي والدويل سيظل أساسياً
لضمان إمكانية استفادة كل مواطين العامل من النفاذ
املأمون واآلمن بتكلفة معقولة يف أي مكان وزمان.
ويعد استعراض السياسات واألطر التنظيمية القائمة
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل
التكيف مع البيئة الرقمية السريعة التغري عملية مستمرة
تتطلب التنسيق مع العديد من أصحاب املصلحة لوضع
ُنج تطلعية من أجل اجتذاب وتأمني استثمارات ضخمة
ومستدامة يف الشبكات اليت ال تزال تدعو احلاجة إليها.

وتضطلع منظمات دولية خمتلفة ومنظمات غري حكومية
واجملتمع املدين وشركات متعددة اجلنسيات وهيئات
أكادميية ومؤسسات بدور يف هذه البيئة/هذا القطاع
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت
تزداد تعقيداً .وهتدف اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اجلديدة يف جمموعة البنك الدويل ،مثالً،
إىل مساعدة البلدان النامية على استعمال االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحويل تقدمي
اخلدمات األساسية وزيادة االبتكارات واملكاسب يف
اإلنتاجية وحتسني القدرة التنافسية 40.وميكن أن تسهم
مبادرات جديدة أخرى مثل الشراكات بني القطاعني
العام واخلاص وبني أصحاب املصلحة املتعددين بشكل
ملموس يف البيئة املتغرية/القطاع املتغري لالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ولذلك ،فإن التعاون
The World Bank Group (2012): ICT for Greater Develop� 400
ment Impact, Sector Strategy
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بني القوى املؤثرة املختلفة القائمة واجلديدة سوف كما يضم جمال االتصاالت الراديوية أنظمة القياس
يكون مهماً ملستقبل بيئة/قطاع االتصاالت/تكنولوجيا والتحكم عن بُعد للطريان واخلدمات الساتلية واالتصاالت
املعلومات واالتصاالت.
املتنقلة وإشارات االستغاثة والسالمة يف البحر واإلذاعة
الرقمية وسواتل األرصاد اجلوية والتنبؤ بالكوارث الطبيعية
واستشعارها.

 3تحليل حالة قطاعات االتحاد

1.3

تحليل حالة قطاع االتصاالت الراديوية

()ITU-R

ومتشياً مع أحكام لوائح الراديو فإن تسجيل بطاقات التبليغ
الفضائية واألرضية وما يرتبط هبا من منشورات أمر يقع يف
صميم مهام قطاع االتصاالت الراديوية.

يتمثل التحدي األكرب أمام قطاع االتصاالت الراديوية
التابع لالتحاد يف مواكبة التغريات السريعة واملعقدة يف
عامل االتصاالت الراديوية الدولية باالقرتان مع الوفاء يف
الوقت املناسب باحتياجات صناعة االتصاالت الراديوية
واخلدمات اإلذاعية بوجه خاص واحتياجات األعضاء
بوجه عام .ويف بيئة تشهد تغريات مستمرة مع زيادة
الطلب عن أي وقت مضى من جانب األعضاء على
املنتجات واخلدمات ،ينبغي للقطاع أن يضمن أنه سيظل ويف جمال تغري املناخ ،يركز عمل قطاع االتصاالت
بقدر اإلمكان قادراً على التكيف والتجاوب ملواجهة هذه الراديوية على استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
التحديات.
واالتصاالت (خمتلف تكنولوجيات وجتهيزات الراديو
وعمالً باملادة  1من دستور االتحاد ،يلتزم قطاع االتصاالت واالتصاالت) يف مراقبة تغري الطقس واملناخ والتنبؤ
الراديوية ببناء بيئة متكينية عن طريق إدارة املوارد من طيف باألعاصري واألعاصري املدارية والعواصف الرعدية والزالزل
الرتددات الراديوية الدولية واملدارات الساتلية .ونظراً إىل أن وموجات التسونامي والكوارث اليت يتسبب فيها اإلنسان
إدارة املوارد من الرتددات واملدارات الساتلية على الصعيد وغريها واستشعارها والتخفيف من وطأهتا.
العاملي حتتاج إىل مستوى رفيع من التعاون الدويل ،فإن ومن خالل العمليات املرتبطة باملؤمترات العاملية لالتصاالت
من املهام األساسية لقطاع االتصاالت الراديوية تسهيل الراديوية وجلان الدراسات ،سيتعني على أصحاب املصلحة
املفاوضات احلكومية الدولية املعقدة الالزمة إلبرام اتفاقات يف القطاع مثل اهليئات احلكومية ومشغلي االتصاالت
ملزمة قانوناً بني دول ذات سيادة .وتتجسد هذه االتفاقات من القطاعني العام واخلاص واملصنعني واهليئات العلمية
يف لوائح الراديو ويف اخلطط العاملية واإلقليمية املعتمدة من والصناعية واملنظمات الدولية واملكاتب االستشارية
أجل اخلدمات الفضائية وخدمات األرض املختلفة.
واجلامعات واملعاهد التقنية وغريها ،االستمرار يف اختاذ
ولقد تزايدت احلاجة إىل مواصلة تطوير أنظمة االتصاالت
الراديوية املستعملة يف عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث
والتخفيف من وطأهتا ،وستمثل حتدياً رئيسياً يف املستقبل.
ومتثل االتصاالت عنصراً حامساً يف كل مراحل إدارة
الكوارث .وتشمل جوانب خدمات االتصاالت الراديوية
يف حاالت الطوارئ املرتبطة بالكوارث ،ضمن عدة أمور،
التنبؤ بالكوارث واستشعارها واإلنذار واإلغاثة.

ويتناول جمال االتصاالت الراديوية خدمات األرض
واخلدمات الفضائية اليت تعترب حامسة وذات أمهية متزايدة
لتنمية االقتصاد العاملي يف القرن احلادي والعشرين .ويشهد
العامل زيادة هائلة يف استعمال األنظمة الالسلكية يف عدد
ضخم من التطبيقات .وتغطي معايري االتصاالت الراديوية ويتعني على قطاع االتصاالت الراديوية ،عند تنفيذه
الدولية (مثل تلك املتضمنة يف توصيات القطاع) إطار ألنشطته حتقيق التوازن املالئم:
االتصاالت العاملية بأكمله  -دائماً كمنصة لنطاق كامل
من التطبيقات الالسلكية اجلديدة.

قرارات بشأن أكثر السبل رحبية وفعالية الستعمال املوارد
احملدودة من طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية
وهو أمر سيكون حامساً وسيكون له قيمة اقتصادية متزايدة
بالنسبة لتنمية االقتصاد العاملي يف القرن احلادي والعشرين.
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 بني احلاجة إىل التنسيق العاملي (لالستفادة من وفوراتاحلجم والتوصيلية وقابلية التشغيل البيين) واحلاجة إىل
املرونة يف توزيع الطيف؛
 بني احلاجة إىل تلبية احتياجات األنظمة والتطبيقاتوالتكنولوجيات اجلديدة عند ظهورها واحلاجة إىل محاية
خدمات االتصاالت الراديوية القائمة.
2.3

تحليل حالة قطاع تقييس االتصاالت

()ITU-T

يعمل قطاع تقييس االتصاالت التابع لالتحاد يف بيئة
ومنظومة إيكولوجية تنافسية ومعقدة وسريعة التطور.
وهناك حاجة إىل معايري دولية عالية اجلودة يدفعها الطلب
حبيث توضع بسرعة مبا يتماشى مع مبادئ التوصيلية
العاملية واالنفتاح وميسورية السعر واملوثوقية وقابلية التشغيل
البيين واألمن .وهناك تكنولوجيات رئيسية آخذة يف الظهور
تتيح خدمات وتطبيقات جديدة وتساعد على بناء جمتمع
املعلومات ،وهذه التكنولوجيات ينبغي مراعاهتا يف أعمال
قطاع تقييس االتصاالت.
ويتعني إىل جانب احلفاظ على األعضاء احلاليني يف القطاع
جذب أعضاء جدد من دوائر الصناعة واهليئات األكادميية
وزيادة إشراك البلدان النامية يف عملية التقييس («سد
الفجوة التقييسية»).
ويعترب التعاون والتآزر مع هيئات التقييس األخرى وغريها
من االحتادات واحملافل املعنية أمراً أساسياً للحد من تضارب
األعمال ولتحقيق استعمال املوارد بكفاءة ،وكذلك
الستيعاب اخلربات املوجودة خارج االتحاد.
كما أن مراجعة لوائح االتصاالت الدولية سرتسي إطاراً
متجدداً ألنشطة القطاع على الصعيد العاملي.
3.3

تحليل حالة قطاع تنمية االتصاالت

()ITU-D

يسود اعرتاف متزايد من احلكومات حول العامل بأن
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي احملرك
الرئيسي للنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية .ومنذ
فرتة طويلة ،كانت مواصلة تنمية االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف مجيع أحناء العامل يف صميم عمل
االتحاد ،باعتباره

وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف هذا اجملال ،ولكنها
أصبحت أكثر حيوية يف السنوات األخرية عندما أعطت
التطورات التكنولوجية دوراً أساسياً لالتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف كل جانب من جوانب حياة
اإلنسان .واالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ليست جمرد غاية يف حد ذاهتا ،ولكنها ركيزة رئيسية
للقطاعات األخرى.
وقد حتقق تقدم كبري منذ وضع األهداف اإلمنائية لأللفية
( )MDGيف عام  2000وأهداف التوصيلية اليت وضعتها
القمة العاملية جملتمع املعلومات يف عامي  2003و.2005
ويعد توفري الظروف املناسبة أمراً أساسياً لتحقيق هذه
األهداف بشكل كامل .وجيب أن تُعطى األولوية لتطوير
البنية التحتية ،وخاصة لالتصاالت العريضة النطاق ،وتوفري
تطبيقات وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .ومن شأن تعزيز بناء القدرات البشرية ،وهتيئة
بيئة تنظيمية ومتكينية قوية ميكن التنبؤ هبا ،أن يضمن أن
تكون التنمية التكنولوجية مستدامة.
ونظراً ألمهية احملتوى احمللي ودوره يف تطوير استخدام النطاق
العريض ،ينبغي للبلدان اليت تعاين من حواجز لغوية وثقافية
أن تويل اهتماماً كافياً لضمان توفر مقدار كبري من احملتوى
احمللي .وبالتايل ،فإن استحداث احملتوى احمللي باعتباره
عنصراً تمكينياً لتطوير تنفيذ اخلدمات عريضة النطاق
وتعزيز انتشار تكنولوجيا النطاق العريض وتطوير الصحة
اإللكرتونية والتعلم اإللكرتوين والتجارة اإللكرتونية لتلبية
الطلب على احملتوى احمللي وتشجيع البلدان ذات الثقافات
واللغات املتشاهبة أو املشرتكة على استحداث حمتوى حملي،
ميكن أن يساعد على النفاذ املستمر إىل اخلدمات عريضة
النطاق بشكل أسرع.
ونظراً لطبيعة جمتمع الفضاء السيرباين العابرة للحدود،
يعرتف قطاع تنمية االتصاالت التابع لالتحاد بأمهية
التعاون الدويل يف تعزيز املوثوقية يف استخدام تكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت وتوافر هذه التكنولوجيات وأمن
استخدامها .وعليه ،يعرتف قطاع تنمية االتصاالت
باحلاجة امللحة لدعم البلدان لوضع تدابري حمددة لتنفيذ
أطرها الوطنية املتعلقة باألمن السيرباين من أجل معاجلة
شواغل أصحاب املصلحة املختلفني هبذا الشأن ،ومن أجل
إفساح اجملال أمام تبادل أفضل املمارسات على املستوى
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العاملي واملساعدة على ذلك .وعليه ،سيضطلع االتحاد
بدور رئيسي لتيسري التعاون املذكور أعاله.
ومن بني البلدان اليت ستحقق أكرب فائدة من االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت البلدان األقل منواً
( )LDCوالدول اجلزرية الصغرية النامية ( )SIDSوالبلدان
غري الساحلية ( ،)LLDCوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة
انتقالية ،وكلها تستحق اهتماماً خاصاً .كما أن اتصاالت
الطوارئ وقضايا املساواة بني اجلنسني من اجملاالت ذات
األولوية يف عمل قطاع تنمية االتصاالت .ونظراً حلجم
املهمة ،سيعتمد النجاح على العمل بشكل وثيق مع
أعضاء االتحاد وحشد املوارد من خالل الشراكات بني
القطاعني العام واخلاص.
وهناك حاجة إىل تشجيع ثقافة االبتكار يف قطاع تنمية
االتصاالت .وتؤدي الدراسة املستمرة ألنشطة مكتب
تنمية االتصاالت من منظور كيف ميكن أن تكون
املنتجات واخلدمات أكثر ابتكاراً ،إىل نظرة ناقدة ملركزه
التنافسي بني وكاالت تنمية االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وتوفر حافزاً للبحث عن فرص
جديدة للتحسني .ويُعرتف باألمهية املتزايدة لالبتكار يف
مجيع أحناء العامل .ذلك أن االبتكار ضروري لتعايف البلدان
والشركات من الركود االقتصادي العاملي ولالزدهار يف
االقتصاد العاملي السائد اليوم الشديد التنافسية واالتصال.
ويعترب االبتكار حمركاً قوياً للتنمية والتغلب على التحديات
االجتماعية واالقتصادية .وميكن أن تؤدي خدمات النطاق
العريض املبتكرة مثل املدفوعات املتنقلة والصحة املتنقلة
والتعليم املتنقل إىل «تغيري حياة» األفراد واجملتمعات
احمللية واجملتمعات بشكل عام .وميكن أن يؤدي النفاذ إىل
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل متكني
مئات املاليني من الناس يف البلدان النامية لتعزيز رفاهيتهم
االجتماعية واالقتصادية بصورة مباشرة.
وال تقتصر رسالة قطاع تنمية االتصاالت على التوصيلية
من أجل التوصيلية يف حد ذاهتا ،بل يتعني أن يكون هدفه
النظر يف االستعماالت املبتكرة لالتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت اليت جتعل حياة اإلنسان أفضل
يف جوهرها.
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