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االحتفال بمرور 150 عـامـاً 
من االبتكــارات

منذ 150 عاماً خلت، أسفر املؤمتر الدويل للربق عن إنشاء االحتاد الدويل 
لالتصاالت بوصفه الراعي التفاقية تارخيية وحمفاًل فريداً لبناء جمتمع موصل من 
أجل حتقيق منافع اجتماعية. ويف هذا العدد من جملة أخبار االحتاد، حنتفل برؤية 

األعضاء املؤسسني لالحتاد بل وحنتفل أيضاً بااللتزام املستمر ألعضاء االحتاد 
مببادئ التعاون العاملي والوئام اليت ساعدت على إنشاء االحتاد يف عام 1865. ويف 
الواقع، فهذه املبادئ هي قيم أصمم على التمسك هبا حبزم بصفيت األمني العام - 
لضمان أن يشكل التعاون ووحدة اهلدف اليت متيزنا هبا يف البداية، أساساً ألعمالنا 

املتواصلة يف جمال إدارة الطيف الراديوي ومعايري االتصاالت وتوصيل العامل.
وخالل قرن ونصف القرن من التحديات العاملية – مبا يف ذلك حربان 

عامليتان وحرب باردة - سعى أعضاء االحتاد جاهدين لتوفري االتصاالت والنفاذ 
العاملي إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتعزيز السالم والوئام والرخاء 

االقتصادي. واليوم، أصبح هذا التحدي أكثر أمهية استناداً إىل الرباهني املتزايدة اليت تؤكد ما ميكن حتقيقه من مكاسب النمو 
االقتصادي بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتتواصل مناقشات السياسات اهلامة – بشأن متويل النفاذ الشامل 

وحيادية الشبكات وكيفية حتفيز النمو يف قطاع الشركات الصغرية واملتوسطة الذي يؤدي دوراً هاماً يف دفع االبتكار وريادة 
األعمال. وتساعد األعمال اليت يضطلع هبا االحتاد على إجراء حبوث وتقدمي خيارات جلميع هذه املسائل السياسية العسرية.

واحتفاالتنا هذا العام بالذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة جتمع بني الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاعات 
واملنتسبني واألعضاء من اهليئات األكادميية يف مناسبة تثبت دعمهم القوي للمبادئ اليت جيسدها االحتاد. واالحتفاالت هي 
لفتة تكرمي وإجالل لالبتكارات العظيمة اليت حققها جمتمع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد العاملي والدور 

البالغ األمهية الذي يؤديه االحتاد كمحفل حتقيقاً للتماسك يف جمال االبتكار.
وهناك ما جمموعه 13 عضواً من أعضاء االحتاد الذين تكرموا بإقامة شراكات مع االحتاد من أجل االحتفاالت بالذكرى 

السنوية، وأود بالنيابة عن االحتاد، أن أتوجه بالشكر إىل شركائنا الذهبيني والفضيني والربونزيني على ما قدموه من دعم 
سخي. ومتتد االحتفاالت أيضاً إىل أبعد كثرياً من جنيف حيث قام العديد من دولنا األعضاء بإحاطتنا علماً باستضافة 
احتفاالت وأنشطة خمتلفة احتفاًء بإسهامات االحتاد على مدى 150 عاماً يف عامل االبتكارات يف قطاعات االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 هولين جاو،

األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

أخبار االحتاد العدد 3   مايو  | يونيو 2015  1أخبار االحتاد العدد 3   مايو  | يونيو 2015  1

المقال االفتتاحي 



1865

مت التوقيع على االتفاقية 
األوىل لإلبراق يف 17 

مايو ومت تأسيس االحتاد 
الدويل لالتصاالت حتت 

اسم االحتاد الدويل 
للتلغراف

1885

بدأ االحتاد بوضع 
التشريعات الدولية اليت 

حتكم املهاتفة

1934

غرّي االحتاد امسه 
إىل االحتاد الدويل 

لالتصاالت )ITU( لتجسيد 
كامل املسؤوليات 

املنوطة به

1949

أصدر االحتاد املعايري 
التقنية األوىل بشأن 

التلفزيون

1966

بدأ االحتاد التعاون مع 
برنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي )UNDP( لتشجيع 
التوسع يف الشبكات على 

الصعيد العاملي

1985

إعداد تقرير "احللقة 
املفقودة" )تقرير ميتالند( 
الذي يسلط الضوء على 

عدم التوازن يف جمال 
النفاذ إىل االتصاالت بني 
البلدان املتقدمة والبلدان 

النامية

1869

أُنشئت أمانة )مكتب( 
االحتاد يف برن، سويسرا، 
مع وجود 3 موظفني 
فقط

1906

أصدر املؤمتر الدويل 
األول لإلبراق الراديوي 
يف برلني اللوائح األوىل 
)تسمى اليوم لوائح 
الراديو(
اعُتمد نداء االستغاثة 
الدويل “SOS” – كان 
مبثابة خطوة حيوية يف 
جمال االتصاالت يف 
حاالت الطوارئ

1947

أصبح االحتاد وكالة 
األمم املتحدة املتخصصة 
يف جمال االتصاالت ونُقل 
مقره من برن إىل جنيف

1963

بدأ عصر الفضاء يف 
1957 بإطالق الساتل 

Sputnik‑1 – وبعد ست 

سنوات، يف 1963، 
عقد االحتاد مؤمتراً 
إدارياً استثنائياً بشأن 
االتصاالت الفضائية

1971

بدأت قصة تليكوم 
العاملي لالحتاد بالنجاح 
الذي حققه معرض 
TELECOM 71 يف جنيف، 

وهو أول معرض عاملي 
لالتصاالت

1989

اخرتاع الشبكة العاملية. 
ويرجع الفضل يف التوسع 
العاملي لإلنرتنت إىل 
املعايري التقنية لالحتاد منذ 
بدايات أجهزة املودم 
حىت النطاق العريض 
اليوم
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املصدر: حملة عامة عن تاريخ االحتاد
AFP, Shutterstock, Thinkstock :إصدار الصور
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مالحظة: يعرض هذا اجلدول الزمين بعض التواريخ اهلامة يف تاريخ االحتاد فضاًل عن نطاق 
عمله. وليس املقصود به تقدمي استعراض شامل جلميع إجنازات االحتاد على مدى السنوات 

املائة واخلمسني املاضية.

 وميكن االطالع على بوابة تاريخ االحتاد اإللكرتونية يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد:
http://www.itu.int/

1992

االحتاد مينح توزيعات 
الطيف للمرة األوىل من 

أجل تلبية احتياجات 
األنظمة املتنقلة العاملية 
لالتصاالت الشخصية 

)GMPCS( الساتلية

1994

إنشاء املنتدى العاملي 
رفيع املستوى لسياسات 

 )WTPF( االتصاالت
لتشجيع التبادل احلر 
لألفكار واملعلومات 

بشأن قضايا السياسات 
العامة

2002

تأكيد مسألة سد الفجوة 
الرقمية كإحدى أوليات 
االحتاد يف مؤمتر املندوبني 

املفوضني )PP‑02( الذي 
ُعقد يف مراكش

2008

االحتاد حيصل على 
 Primetime( جائزة إميي
Emmy Award( اعرتافاً 

بأعماله بشأن املعيار 
H.264/AVC )التشفري 

الفيديوي املتقدم( املتعلق 
بالتلفزيون عايل الوضوح 

واملؤمتر الفيديوي 
والوسائط املتعددة املتنقلة 

 )3G( من اجليل الثالث

2011

إنشاء فئة جديدة 
لالنضمام إىل عضوية 

االحتاد وهي فئة اهليئات 
األكادميية 

2014

مؤمتر املندوبني املفوضني 
لعام 2014 يعزز والية 

االحتاد عرب جماالت العمل 
احلالية ويعتمد عدة 

قرارات بارزة ويوافق 
على برنامج التوصيل يف 

2020 الذي يضع رؤية 

واضحة وأهدافاً مشرتكة 
ملستقبل قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت

1993

االحتاد يوافق على منح 
توزيعات طيف الرتدد 
الراديوي للمهاتفة املتنقلة 
)2G( من اجليل الثاين

2000

عقد أول ندوة عاملية 
ملنظمي االتصاالت 
)GSR(، كانت مبثابة حمفل 

فريد من نوعه ملنظمي 
االتصاالت وصانعي 
السياسات يف العامل

2003

انعقاد املرحلة األوىل 
من القمة العاملية جملتمع 
املعلومات )WSIS( يف 
جنيف، اليت مجعت 
بني قادة العامل لتحديد 
أفضل طريقة لبناء جمتمع 
معلومات شامل حقاً. 
ُعقدت املرحلة الثانية من 
القمة يف 2005 يف تونس

2012

االحتاد يعتمد مواصفات 
تتعلق باالتصاالت املتنقلة 
الدولية-املتقدمة – 
تشكل منصة عاملية تُبىن 
عليها األجيال املقبلة من 
اخلدمات املتنقلة التفاعلية

االحتاد يعقد املؤمتر العاملي 
لالتصاالت الدولية يف 
2012 هبدف تنقيح لوائح 

االتصاالت الدولية لعام 
1988 لكي تواكب العصر 

اجلديد
املعرض التفاعلي 
"استكشاف تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت" 
املوجود يف مقر االحتاد، 
يفتح أبوابه أمام اجلمهور

2015

يف 17 مايو، ينظم االحتاد 
حدثاً تذكارياً خاصاً يف 
جنيف احتفاًء مبرور 150 
عاماً من االبتكارات
سيعقد املؤمتر العاملي 
لالتصاالت الراديوية 
)WRC‑15( يف الفرتة 

من 2 إىل 27 نوفمرب 
الستعراض لوائح الراديو 
 وتنقيحها، وهي املعاهدة 
الدولية اليت حتكم 
استخدام طيف الرتدد 
الراديوي واملدارات 
الساتلية املستقرة وغري 
املستقرة بالنسبة إىل 
األرض

2010

ينشئ االحتاد الدويل 
لالتصاالت ومنظمة 
اليونسكو جلنة النطاق 
العريض املعنية بالتنمية 
الرقمية استجابًة للدعوة إىل 
تكثيف اجلهود الرامية إىل 
حتقيق األهداف اإلمنائية 
لأللفية

ينشئ االحتاد "اليوم الدويل 
للفتيات يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت" 
هبدف تشجيع الفتيات 
على التفكري يف اتباع 
مسار وظيفي يف جمال 
التكنولوجيا
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استنساخ املواد من هذا املنشور كليًا أو جزئيًا شرط أن 
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جذور االتحاد الدولي لالتصاالت ومدى مالءمتها لعالم اليوم

يف 17 مايو 1865، وّقع ممثلو 20 حكومة أوروبية قارية االتفاقية الدولية للربق يف باريس واليت أفضت إىل تأسيس االحتاد الدويل للربق )الذي 
أصبح فيما بعد االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU((. ومبرور 150 عاماً على إنشائه، يكون االحتاد الدويل لالتصاالت املنظمة الدولية األقدم يف منظومة 
األمم املتحدة. ولعله من املمتع مبكان معرفة كيف ال تزال طبيعة النظام العاملي لالتصاالت الربقية الذي أنشئ منذ سنوات عديدة مضت مالئمة إىل 

حٍد بعيد اليوم، من حيث جوهرها.

ما هي أسباب تأسيس االتحاد الدولي لالتصاالت؟
ال يوجد تفسري وحيد ألسباب تأسيس االحتاد الدويل لالتصاالت - 
فقد كانت االعتبارات السياسية يف جذور تنظيم الربق متعدد األطراف، 

بيد أنه كانت هناك أسباب أخرى. فقد سبق االتفاقية الدولية للربق 
أكثر من 100 اتفاق دويل للربق بني احلكومات األوروبية القارية لتنظيم 

تشغيل أنظمة الربق فيها. ومن بني االتفاقات الثنائية األوىل معاهدة 
أبرمت يف 1848 بني مملكيت بروسيا وهانوفر، تتناول مسائل التعاون 
التقين املتعلقة خبط الربق اخلاص بربوسيا والذي مير بأراضي هانوفر.
ويف خالل بضع سنوات غطت القارة شبكة من اتفاقات الربق 
 )GATU( املرتاكبة. ففي 1850، تأسس احتاد الربق األملاين النمساوي
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يف دريسدن، حتت قيادة بروسيا. وبعد ذلك بعامني، أي يف 1852، 
ُوقعت اتفاقية يف باريس مجعت بني بروسيا وفرنسا والدولة املطلقة 

هلا بلجيكا. ويف 1855، تأسس يف باريس احتاد الربق ألوروبا 
الغربية )WETU(، حتت قيادة حكومة فرنسا. ونظمت هذه املعاهدات 

جوانب خمتلفة لإلبراق الدويل - من النفاذ إىل املعايري التقنية ومن 
التعريفات إىل الرقابة.

لذا فقد تضمنت هذه االتفاقيات، من املنظور العملي، العديد من 
أنظمة التعريفات املرتاكبة، حبيث أضحى النظام معقداً وغامضاً. وعملت 

احلكومات على تبسيط وتوحيد اإلطار التنظيمي من خالل االحتاد 
الدويل لالتصاالت ومن مث حتسني الظروف حلركة الربق يف أوروبا. 
وقد واجه التبادل احلر لألفكار أيضاً معتقدات يف هذا الوقت بشأن 

فوائد التجارة احلرة والتقدم التكنولوجي. ويف كلمته يف مؤمتر باريس 
عام 1865، أطلق وزير خارجية فرنسا، إدوارد دروين دو لويس على 

مؤمتر تأسيس االحتاد الدويل لالتصاالت اسم “مؤمتر حقيقي للسالم” 
استناداً إىل اإلبراق بوصفه “وسيلة مذهلة للتواصل توفر وسيلة سريعة 

للحوار بني األسرة البشرية”.
وقد وفر االحتاد الدويل لالتصاالت إطاراً موحداً للتعاون التقين 

والتنسيق مما عاد بالفائدة على أعضائه، وهو ما أثبته النمو السريع فيما 
بعد يف حركة الربق واتساع النطاق اجلغرايف لالتصاالت واخنفاض أسعار 

الربقيات )وذلك بشكل أساسي من خالل حتديد تعريفات متجانسة 
يف اتفاقية عام 1865، على الرغم من عدم قدرة الكثري من الناس على 

حتمل أسعار الربقيات يف هذا الوقت(. وقد توىل االحتاد املسؤولية دولياً 
عن تطوير وتشغيل أول تكنولوجيا عاملية لالتصاالت، وهي تكنولوجيا 

تتسم جبوانب حتويلية واعدة فيما يتعلق بالتجارة واجملاالت العامة 
والدبلوماسية. وقد بسط االحتاد بشكل فّعال من تنظيم اإلبراق الدويل 
ووفر إطاراً واسعاً للتعاون التقين ومعايري مشرتكة )مثل نظام مورس، 

الذي اعتمده االحتاد خلدمة الربق الدولية(. ولقد كانت االتفاقية الدولية 
للربق مبثابة منصة لتبادل املعارف من أجل توفري أساس متسق لتبادل 

الربقيات بني دوله األعضاء.
وهناك نقطة مهمة أخرى تتمثل يف إشراك القطاع اخلاص 

يف االحتاد. واليوم أصبح لدى االحتاد 567 عضواً من أعضاء 

القطاعات. وقد نصت اتفاقية عام 1865 على أن تفرض الدول 
القواعد احملددة يف االتفاقية على شركات التشغيل اخلاصة. وبعد ذلك 

بثالث سنوات، نصت اتفاقية فيينا لعام 1868 على إمكانية انضمام 
الشركات اخلاصة إىل االتفاقية )انظر املقالة املستقلة هبذا اإلصدار 

بشأن إشراك القطاع اخلاص يف أعمال االحتاد(.

إلى أي مدى ال يزال النظام العالمي األصلي 
لالتصاالت مالئماً لعالم اليوم؟

تأثرت االتفاقية الدولية للربق لعام 1865 وتأسيس االحتاد الدويل 
للربق باحلاجة إىل تعاون دويل متعدد األطراف وإىل املعايري وإىل تبسيط 

اللوائح القائمة. ومع ذلك ال تزال هذه االتفاقية مورداً ملعلومات أساسية 
ذات صلة للمناقشات اجلارية يف عامل اليوم.

وتبدو عملية وضع املعايري واحداً من األنشطة املوغلة يف التقنية، 
بيد أهنا مل تكن دائماً عملية حمايدة. فقد أظهرت الشواهد أن اخلرباء 

املشاركني يف املفاوضات التقنية الدبلوماسية يف ذلك الوقت كانوا على 
علم بالبعد السلطوي لالتفاقات التكنولوجية - فمن املهم بالنسبة جلميع 

املشاركني يف أنشطة وضع املعايري أن يكونوا متساوين يف معارفهم 
التقنية. وقد وفر االحتاد حاًل هلذه املعضلة، بوصفه منصة لتبادل املعارف.
وتتعلق النقطة الثانية باملسارات اليت تسري فيها الرسائل. وتنص املادة 

31 على أن بإمكان الدول األعضاء خفض تعريفاهتا، يف حني ترسي 

املادة 37 مبدأ أقل املسارات تكلفة للرسائل. وباجلمع بينهما، أثرت 
هاتان املادتان بشدة على تسيري الرسائل، حيث ميكن للدول األعضاء 

أن تغري من هياكل التسعري اخلاصة هبا جلذب الربقيات الدولية، اليت 
تندرج ضمن نطاق البلدان اليت متر عربها. وال يزال تسيري االتصاالت 
من املوضوعات ذات الصلة يف عامل اليوم، حيث يتعلق بتسيري الرسائل 

ومراقبتها عرب اإلنرتنت.
كما ال يزال ترتيب األولويات للرسائل من املوضوعات ذات 

الصلة يف عامل اليوم )كما يتحدد يف املادة 11 من االتفاقية(. حيث تأيت 
يف املقدمة الربقيات احلكومية الصادرة عن احلكومات املتعاقدة تليها ما 
يطلق عليها “برقيات اخلدمة” الصادرة عن إدارات الربق، ويف النهاية 
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يوم 17 مايو 1865، ممثلو 20 حكومة أوروبية قارية الموقعون 
على االتفاقية الدولية للبرق في باريس.
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تأيت بقية املراسالت األخرى، مبا فيها الرسائل اخلاصة. ومسألة ترتيب 
األولويات للرسائل هذه ميكن النظر إليها بوصفها أباً شرعياً للمداوالت 

احلالية حول ترتيب األولويات للرزم وحياد الشبكة.
وتنص املادة 5 من االتفاقية على سرية املراسالت حيث كان يتعني 

على األطراف املوقعة ضماهنا )طبقاً لبعض املعايري(، يف حني تتناول 
املادة 9 الرسائل املشفرة. ويتعلق مفهوم السرية باملداوالت اجلارية 

يف عامل اليوم حول تآكل اخلصوصية على شبكة اإلنرتنت - وإن كان 
مع اختالف ضخم يف مستواه.

وقد بسط االحتاد الدويل لالتصاالت األصلي من عملية تنظيم 
خدمة اإلبراق الدويل وأتاح إطاراً واسعاً للتعاون التقين والتنسيق ووضع 

املعايري. وال يزال هناك عدد من جوانب هذا النظام العاملي األصلي 

لالتصاالت مالئماً للمناقشات العامة اجلارية يف عامل اليوم حول استعمال 
اإلنرتنت. وسيستمر النظر يف املستقبل إىل املدى الذي سيتسىن فيه 

لالحتاد تأمني هذه املداوالت العاملية.
وهذه املقالة عبارة عن اقتباس بتصرف حلديث أدىل به إىل االحتاد 

الدكتور كارس أزنافور بشأن “تاريخ االحتاد الدويل لالتصاالت” 
يف 30 يناير 2015. والدكتور أزنافور متخصص يف استشرافات املاضي 
واحلاضر يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والسياسات العامة 
والثقافة وحاصل على درجة الدكتوراه يف الدراسات الدولية من معهد 
اخلرجيني )IHEID( جبنيف، سويسرا. وميكن النفاذ إىل حديثه إىل االحتاد 

عرب املوقع اإللكرتوين لالحتاد.
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االتصاالت الراديوية اآلخذة في التطور
بقلم فابيو اليتي

النائب السابق ملدير مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد

القدرة على االبتكار 

كان االتحاد الدولي لالتصاالت في طور التأسيس، إثر اختراع اإلبراق الكهربائي، عندما وضع جيمز ماكسويل 
ما ُأطلق عليه “التوحيد الكبير الثاني في الفيزياء” )بعد أن تحقق أول توحيد على يد إسحاق نيوتن(، أي النظرية 

الكالسيكية لإلشعاع الكهرمغنطيسي. وانتظر العالم عشرين سنة أخرى حتى ُيجري هاينريش هيرتز تجاربه 
المخبرية في ألمانيا مبيناً على نحو قاطع وجود الموجات الكهرمغنطيسية التي تنبأ بها ماكسويل.

 

 “اإلبراق الكهربائي
 هو االختراع األكمل في زماننا – وال 
يكاد يُتصور التوصل إلى أي شيء أكثر 

كمااًل من ذلك، وقد بدأنا في الواقع نتساءل 
عما سيخلَّف للجيل التالي لتصريف الطاقات 

الجامحة للعقل البشري..” 

 ،Melbourne Argus صحيفة 
أسرتاليا، عام 1853
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وشهدت بداية القرن العشرين خمرتعني وعلماء ورجال األعمال 
ومقاولني يستخدمون الكهرمغنطيسية خللق أجهزة راديوية تبث باكورة 
إرساالت اإلبراق الالسلكية واإلذاعة واالتصاالت عرب احمليط األطلسي. 
وازدهرت خمتلف التطورات يف تكنولوجيا الراديو يف وقت واحد تقريباً 

يف أصقاع خمتلفة من العامل، ومنها: أنظمة اإلرسال املولَّدة بشرارة 
موجات خممَّدة هلريتز-هنري؛ والناقل الرتابطي لبوبوف؛ ودارات احملول 
املولَّفة لتيسال؛ واالتصاالت املولَّدة بشرارة الالسلكية يف اجتاه واحد عرب 

احمليط األطلسي ملاركوين؛ ومبدأ اخلّفاق لفيسيندين، وجهاز استقبال 
اخلّفاق الفوقي آلرمسرتونغ )الذي ال يزال أسلوب االستقبال الراديوي 

املعياري حىت اليوم(.

تنظيم االتصاالت الراديوية في أول عهدها
شهدت أوائل العقد األول من القرن العشرين أول استخدام كبري 
للموجات الراديوية لتقدمي خدمة االتصاالت على نطاق واسع للسفن 

يف عرض البحر، وهي خدمة تبينت استحالة تقدميها باإلبراق الكهربائي 
التقليدي. وبالتزايد املطرد ألعداد السفن اجملهزة باألجهزة الراديوية، 

سرعان ما ظهرت مشاكل. وكان انعدام أي نوع من التنظيم الدويل 
يعين أن املشغلني ميكنهم تقريباً أن يفعلوا ما حيلو هلم. فتفاقمت مشكلة 

التداخل، واخنفضت كفاءة االتصاالت كثرياً.
وأدى هذا الوضع إىل انعقاد املؤمتر الدويل األول لإلبراق الراديوي 
يف عام 1906 يف برلني، حيث ُوقعت أول اتفاقية إبراق راديوي دولية. 

وتضمَّن ملحق تلك االتفاقية اللوائح األوىل الناظمة لإلبراق الالسلكي. 
وهذه اللوائح، اليت وسَّعتها وراجعتها مؤمترات راديوية عديدة منذ 

ذلك احلني، تُعرف اآلن باسم لوائح الراديو اليت يديرها االحتاد الدويل 
لالتصاالت.

وجاء التطور السريع لالتصاالت الراديوية البحرية، مصحوباً باحلاجة 
إىل متكني معدات خمتلف اجلهات املصنِّعة من التشغيل البيين، واحلال 

غداة كارثة سفينة تيتانيك، ليشجع احلكومات على تبين جمموعة جديدة 
من اللوائح الدولية، يف مؤمتر الحق يف لندن يف عام 1912، تضمنت 
إلزاماً يقضي برتكيب أجهزة راديوية على منت السفن وإنشاء رقابة 

راديوية مستمرة.
وُعقد يف واشنطن العاصمة يف عام 1927 أول مؤمتر إبراق راديوي 

لالحتاد الدويل لالتصاالت يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية األوىل. وكان 
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االتصاالت الراديوية اآلخذة في التطور
قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد

ُعقد أول مؤتمر لإلبراق الراديوي لالتحاد الدولي لالتصاالت في مرحلة ما 
بعد الحرب العالمية األولى في واشنطن العاصمة في عام 1927.



هذا املؤمتر مبثابة نقطة حتول يف األحكام التقنية للوائح الراديو، إذ اقتضت 
الضرورة آنئٍذ تقييد استخدام بعض األنواع القدمية من أجهزة البث، 

أي األجهزة من منط الشرارة )حيث شغلت أجهزة اإلرسال هذه نطاقاً 
عريضاً رغم رخصها النسيب(، وتقسيم الطيف الراديوي بكفاءة أكرب بني 
عدد متزايد بسرعة من اخلدمات. واتفقت احلكومات على بعض املبادئ 
األساسية للوائح االحتاد الدويل لالتصاالت لضمان النمو يف االتصاالت 
الراديوية بنجاح: وهي إجراءات منح حقوق استخدام قنوات راديوية 

حمددة “مبنأى عن التداخل” من حمطات الدول األخرى، وأمهية مشاركة 
الشركات اخلاصة يف االحتاد. وجيدر القول أيضاً أن مفهوم القيمة 

االقتصادية للطيف بدأ يف الظهور يف ذلك الوقت.

اإلذاعــة
يف 24 ديسمرب 1906، عرض الربوفيسور فيسيندين أول إرسال 

إذاعي راديوي يف العامل يتكون من كلمة ألقاها بنفسه فضاًل عن بعض 
املوسيقى املختارة لعيد امليالد. بيد أن اإلذاعة مل تبدأ منوها على نطاق 

واسع إال يف عشرينات القرن املاضي يف أعقاب اكتشاف خصائص 
انتشار املوجات القصرية )عالية الرتددات أو HF( عرب مسافات طويلة 

وتطورات التكنولوجيا الراديوية الناجتة عن احلرب العاملية األوىل 
غ الكفء يف استخدام الطيف(. )كمرسل األنبوب املفرَّ

وكان تشكيل االتساع )AM( أقدم أسلوب تشكيل ُيستخدم 
إلرسال الصوت راديوياً. وجرى تطويره خالل العقدين األولني من 

القرن العشرين انطالقاً من جتارب فيسيندين باهلاتف الراديوي. وبلغت 
البحوث زمَن احلرِب شأواً بعيداً يف فن تشكيل االتساع. وبعد أن 

وضعت احلرب العاملية األوىل أوزارها، أطلق توفر األنابيب زهيدة الثمن 
العنان لزيادة كبرية يف عدد حمطات الراديو اليت جتري جتارب يف إرسال 
غ،  األخبار أو املوسيقى بواسطة تشكيل االتساع. وبفضل األنبوب املفرَّ

صعد جنم اإلذاعة الراديوية بتشكيل االتساع قرابة عام 1920، فكانت 
أول واسطة إلكرتونية للرتفيه اجلماهريي.

وحبلول عام 1925، كان هناك بالفعل أكثر من 500 حمطة إذاعية 
تعمل يف الواليات املتحدة، يف حني استضاف كل بلد أورويب تقريباً 
خدمة إذاعية منتظمة. وال يزال تشكيل االتساع )AM( ُيستخدم حىت 
اليوم يف العديد من أشكال االتصاالت واإلذاعة: على سبيل املثال، 

يف أجهزة االتصاالت الراديوية احملمولة ذات اجتاهني، وجهاز االتصال 
 )VHF( ًالراديوي على منت الطائرات يف نطاق الرتددات العالية جدا

واإلذاعة الراديوية بتشكيل االتساع )AM( على املوجة املتوسطة. وظل 

تشكيل االتساع عملياً النمط الوحيد املستخَدم لإلذاعة الراديوية إىل 
أن بدأت اإلذاعة بالتشكيل الرتددي )FM( بعد احلرب العاملية الثانية. 

وحسنت الرقمنة بنحو جوهري اإلذاعة الفيديوية والسمعية على 
حد سواء متيحة للمستخدمني إرسااًل مسعياً راقياً جبودة األقراص 

املضغوطة )CD( وإرسااًل فيديوياً عايل االستبانة، فضاًل عن جمموعة واسعة 
من اخلدمات التفاعلية.

وخالل مخسينات القرن املاضي، أصبحت احلاجة لتشغيل خدمات 
اإلذاعة بدرجة أعلى من التخطيط واضحة، توخياً للكفاءة واإلنصاف. 
ونتيجًة لذلك، ُوضعت خطط، يف لوائح الراديو االحتاد ويف االتفاقات 

اإلقليمية، تنطبق على اإلذاعة األرضية يف نطاقات ترددية خمتلفة 
)الرتددات املنخفضة )LF( والرتددات املتوسطة )MF( والرتددات العالية 

جداً )VHF(/الرتددات فائقة العلو )UHF(( يف مطلع ستينات القرن املاضي. 
وظلت اإلذاعة يف نطاق HF مسألة خالفية للغاية، لدرجة أن الرتتيبات 
املعتمدة هلذه اخلدمة تتطلب من الدول ما يعدو قلياًل عن حماولة تنسيق 

اجلدول الزمين لإلذاعة فيما بينها، مبساعدة االحتاد اإلدارية. وبوجه عام، 
فإن اإلجراءات املتخذة يف إطار االحتاد الدويل لالتصاالت، وخاصة 

وضع اخلطط، ساعدت مساعدة ملحوظة يف حتفيز التطور املنتظم لإلذاعة 
يف مجيع مديات الطيف الراديوي.

االتصاالت الثابتة
وكان أول جتريب لوصالت ترحيل املوجات الصغرية يف أربعينات 

القرن املاضي يهدف أساساً إلقامة اتصاالت من نقطة إىل نقطة 
باستخدام املوجات القصرية اليت تسمح هلوائيات ذات مقاس مناسب 

بتوجيه املوجات الراديوية يف حزم ضيقة. وشهدت منوا كبرياً 
يف مخسينات القرن املاضي عندما اعتمد االحتاد على وجه السرعة 

ترتيبات قنوات ترددية للسماح باالستخدام املنتظم لوصالت الرتحيل 
الراديوية للموجات الصغرية يف أرجاء خمتلفة من العامل، بعد أن كان قد 
وزع الطيف يف نطاقات خمتلفة للخدمة الثابتة. ويبقى استخدام اخلدمة 

الثابتة قائماً اليوم على نطاق واسع ليوفر التطبيقات املختلفة لالتصاالت 
احمللية والبعيدة املدى لعامة الناس، يف التحكم خبطوط أنابيب الغاز 

وشبكات خطوط الطاقة الكهربائية، ولتنسيق األنشطة احلكومية احمللية. 
ومثة تطبيق آخر شائع معد للخدمات املساعدة لإلذاعة، تستخدمه 

هيئات اإلذاعة لتوزيع الربامج يف عملياهتا، من قبيل نقل برنامج تلفزيوين 
بني االستوديو وموقع اإلرسال على قمة جبل.
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A

االتصاالت الراديوية واللوائح في الفضاء
ظهرت أول سواتل االتصاالت النشطة يف ستينات القرن املاضي 

إثر عمليات اإلطالق التجريبية األوىل للسواتل الصناعية يف اخلمسينات. 
وخالل العقد الالحق، جاء التقدم يف األداء الساتلي كثيفاً وسريعاً، 

وبدأت صناعة عاملية تتطور حثيثاً. ويف بادئ األمر، اسُتخدمت السواتل 
أساساً حلركة االتصاالت اهلاتفية الدولية وعرب املسافات الطويلة ولتوزيع 

إشارة التلفزيون، دولياً وحملياً على السواء.
وأجرى املؤمتر الراديوي لالحتاد الدويل لالتصاالت يف جنيف 

لعام 1959 أول مراجعة عامة للوائح الراديو، آخذاً يف االعتبار التقدم 
املتحقق يف التكنولوجيا الراديوية ليوسع جدول توزيع نطاقات الرتدد 

لالحتاد وصواًل إىل GHz 40 وليعرِّف خدمة االتصاالت الراديوية الساتلية 
اجلديدة. وملواجهة حتديات أنظمة االتصاالت الفضائية اجلديدة، أنشأ 

االحتاد أيضاً جلنة دراسات مسؤولة عن دراسة االتصاالت الراديوية 
الفضائية يف عام 1959. وباإلضافة إىل ذلك، ُعقد مؤمتر استثنائي 

لالتصاالت الفضائية يف عام 1963 يف جنيف لتوزيع ترددات ملختلف 
اخلدمات الفضائية. وقدمت املؤمترات الالحقة مزيداً من التوزيعات، 

ووضعت اللوائح اليت حتكم استخدام طيف الرتددات الراديوية وما يرتبط 
هبا من فتحات مدارية عن طريق السواتل.

وعلى الرغم من ارتفاع استثماراهتا األولية وطبيعتها احملفوفة 
باملخاطر، تواصل صناعة السواتل توسعها السريع اليوم، وقد ُقدر 

إمجايل إيراداهتا السنوية بأكثر من 190 مليار دوالر أمريكي من خدمات 
السواتل وتصنيعها وإطالقها. وقد أثبت اإلطار التنظيمي الدويل الساتلي 
الذي أنشأه االحتاد قدرته على االستجابة الحتياجات الصناعة والتطور 
التكنولوجي والنمو يف احلركة. وسيظل االحتاد موئل اليقني التنظيمي، 

يوفر توزيع موارد املدار والطيف، وميد يد العون جلميع اجلهات الفاعلة 
يف صناعة السواتل.

ثورة االتصاالت المتنقلة
رغم طرح مفهوم اإلرسال املنخفض القدرة يف خاليا سداسية 
يف أواخر مخسينات القرن املاضي، مل تتقدم اإللكرتونيات مبا يكفي 

لتحقيقه إال بعد عقد من الزمن. غري أن أسلوب التسليم من خلية إىل 
أخرى مل يكن متوفراً بعد. وُحلت تلك املشكلة بأول نظام خلوي 
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يزاول مهامه وأوىل املكاملات اهلاتفية اخللوية يف أوائل السبعينات 
باستخدام هاتف زنته حوايل 3 كيلوغرامات طوره مارتن كوبر 

من شركة موتوروال يف الواليات املتحدة. ويف أواخر السبعينات، 
بدأت خدمات اهلاتف اخللوي يف اليابان، وُنشر نظام اهلاتف املتنقل 

اإلسكندنايف )NMT( يف النرويج والسويد وفنلندا والدمنارك، وُنشر عام 
1983 يف الواليات املتحدة. ومتثل هذه األنظمة اجليل األول )1G( من 

التماثلية اخللوية.  اهلواتف 
وأُدخل اجليل الثاين )2G( لالتصاالت املتنقلة يف مطلع التسعينات 

وكان يتميز بالتكنولوجيا الرقمية وباستحداث الرسائل النصية. وأحدثت 
األنظمة اخللوية املتنقلة الرقمية توسعاً سريعاً للخدمة متيحًة نوعية صوتية 
جيدة ورسائل نصية وطابعاً شخصياً. وأصبح النظام العاملي لالتصاالت 

املتنقلة )GSM( معياراً ناجحاً يف أوروبا ويف سائر العامل الحقاً، حيث 
كانت ُتستخدم أنظمة رقمية أخرى أيضاً، مثل النظام اخللوي الرقمي 

الشخصي )PDC( يف اليابان وخدمة االتصاالت الشخصية )PCS( يف أمريكا 
الشمالية.

وآنئٍذ قرر أعضاء االحتاد إنشاء فريق خرباء للعمل على نظام 
عاملي عايل السعة لالتصاالت املتنقلة - أي نظام االتصاالت املتنقلة 

الدولية )IMT(، لوضع أساس اجليل الثالث )3G(. ومُسي له الطيف العاملي، 
أول ما مسي، يف عام 1992 يف النطاق GHz 2، وُوضعت أسرة متفق عليها 

من املعايري يف عام 2000، على أساس تبديل الرزم إلرسال البيانات. 
واليوم، وفقاً ألحدث تقديرات االحتاد، يشكل اجليل الثالث )3G( أكثر 

من ثلث ما يقرب من 7 مليارات اشرتاك باالتصاالت املتنقلة اخللوية 
يف العامل. ويواصل االحتاد إرشاد احلكومات واهليئات التنظيمية ودوائر 

الصناعة حنو توسيع أفق اخلدمة املتنقلة من خالل عمله الذي يوفر ألنظمة 
اجليل احلايل واملستقبلي حتديد الطيف وترتيبات القنوات الرتددية وموارد 

الرتقيم والتجول احلر للمحطات الطرفية.

تنظيم األنظمة الالسلكية الحديثة
شهدت مثانينات وتسعينات القرن العشرين تغيريات واسعة النطاق 

يف لوائح الراديو كمخرجات ملؤمترات االحتاد العاملية لالتصاالت 
الراديوية. وُحددت التوزيعات الرتددية للتطبيقات الالسلكية الناشئة، 

وخاصة يف جمال االتصاالت الفضائية واألنظمة الساتلية عريضة النطاق 
غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، وخطط للخدمات اإلذاعية والثابتة 

الساتلية. وُحدد أيضاً طيف لالتصاالت املتنقلة املتقدمة الستخدامات 

اخلدمة املتنقلة الدوليةIMT2000(‑2000( وهي املعيار العاملي الذي وضعه 
االحتاد للجيل الثالث.

واختذ مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الذي انعقد يف مراكش 
يف عام 2002، قراراً تارخيياً يفيد بأن “بوسع املؤمترات العاملية 

لالتصاالت الراديوية أن تدرج يف جداول أعماهلا مستقباًل بنوداً تتعلق 
بتنظيم طيف الرتددات الراديوية اليت تفوق GHz 3000، وأن تتخذ 

مجيع التدابري املالئمة ال سيما مراجعة األجزاء ذات الصلة من لوائح 
الراديو”. وشكل ذلك حمطة هامة يف التاريخ التنظيمي لالتصاالت 

الراديوية، ألنه مهد الطريق الستكشاف االتصاالت البصرية يف الفضاء 
احلر يف إطار االتصاالت الراديوية.

التكنولوجيات الراديوية اآلخذة في التطور
شهد تطور االتصاالت الراديوية اخرتاقات تكنولوجية مستمرة طوال 
تارخيه. وسأوجز بعض االخرتاعات اليت سخرَّت مجيع أنواع التطبيقات 

الراديوية ليبلغ انتشارها احلد الذي نراه اليوم.
ففي عام 1948، أحدث اخرتاع “الرتانزستور” من أشباه املوصالت 
ثورة يف كل جانب من جوانب صناعة اهلاتف، بل وصناعة االتصاالت 
على نطاق أوسع حقاً. فاستعيض عن األنابيب املفرغة اهلشة والضخمة 
برتانزستورات. وطُورت األجهزة الراديوية املصغرة ومنخفضة التكلفة 
واملتينة. وُعرض جهاز الراديو الرتانزستوري األول للبيع يف عام 1954 

بأربعة ترانزستورات، وأول جهاز تلفزيون حممول ترانزستوري يف عام 
1960، وذلك باستخدام 23 ترانزستوراً من السيليكون واجلرمانيوم. ويف 

عام 1965، خرج غوردون مور من شركة إنتل مبا أصبح يعرف باسم 
قانون مور، الذي ينص على أن عدد الرتانزستورات املوجودة على 

شرحية سيتضاعف كل عامني تقريباً. وبعد مضي ستني سنة، ال يزال 
قانون مور صحيحاً على حنو يبعث على العجب.

ويف عام 1983، كان أول هاتف متنقل جتاري مفعاًل 
بالرتانزستورات. وبلغ مسار التصغري اليوم مبلغاً مكَّن احتواء رقائق 

إلكرتونية ضلعها 45 نانومرت على 820 مليون ترانزستور اآلن.
وأثر االنتقال من التكنولوجيا التماثلية إىل التكنولوجيا الرقمية تأثرياً 

كبرياً يف تطوير األنظمة الراديوية )انظر الشكل(. وكانت أوىل الوصالت 
الرقمية للموجات الصغرية قيد التشغيل من الثمانينات فصاعداً؛ أما 
أنظمة السعة الكبرية فمن التسعينات - وهي أنظمة أكثر متانة إزاء 
تردي االنتشار وإزاء التداخل فضاًل عن قدرهتا على نقل سعة أعلى 
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ثمانينات القرن الماضي العقد الثالثمن القرن الحادي والعشرينالعقد الثاني من القرن الحادي والعشرينخمسينات القرن الماضي
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...إلى وظيفة أساسية مدمجة في كل جهازتحويل الراديو من جهاز مادي مصمم لغرض محدد...

  
املصدر: املؤلف.
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للبيانات. وكان لإلجراءات املنسقة اليت اختذها االحتاد دور رئيسي 
يف هتيئة البلدان لتنفيذ االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية 

يف الوقت املناسب للسماح لعامة الناس باالستمتاع بفوائد اإلذاعة 
الرقمية. وما لبثت أن امتدت الرقمنة إىل جماالت التطبيقات الراديوية 
كافة معززًة التقارب بني االتصاالت الثابتة واملتنقلة واإلذاعة وحاملًة 

األنظمة التنظيمية على التكيف.
ويف اآلونة األقرب، باتت تطورات، مثل التهافت على النطاق 

فة بالربجميات، تعيد  العريض واستخدام األنظمة الراديوية اإلدراكية املعرَّ
رسم معامل االتصاالت الراديوية. وتارة أخرى، ظل تأثري هذه العوامل 

على اللوائح موضع نقاش مستمر، نظراً للطلب املتزايد على موارد 
الطيف من جهة، وللحاجة احملتملة لنماذج جديدة إلدارة الطيف على 

مجيع املستويات من جهة أخرى.
وبناًء على مزيج مركب من نصوص تقنية وقانونية وإدارية تستند 

إىل معاهدة، ما برحت العملية التنظيمية الدولية لالحتاد تستجيب 
الحتياجات أعضاء االحتاد بطريقة فعالة ويف الوقت املناسب. خذ على 

سبيل املثال استجابة مؤمترات االتصاالت الراديوية يف االحتاد للمتطلبات 
الطيفية والتنظيمية لالتصاالت املتنقلة الدولية )IMT(، والشبكات احمللية 

الراديوية )LAN(، واملنصات عالية االرتفاع، واالستخدامات الساتلية 
املتنقلة، وأنظمة االتصاالت يف حاالت الطوارئ مبا يف ذلك الطريان، 
والعديد من احلاالت األخرى على أساس اخلدمات الراديوية األربعني 
احلالية املوصوفة يف لوائح الراديو لالحتاد. وباإلضافة إىل ذلك، قدمت 

العديد من مؤمترات التخطيط النهج املناسب يف ختصيص الطيف واملدار 
لبعض خدمات وتطبيقات االتصاالت املتخصصة.

االستنتاجات
يشمل تطور االتصاالت الراديوية وإدارة الطيف عدة حتوالت 

ملحوظة يف التكنولوجيا )مبا يف ذلك اخرتاع أشباه املوصالت 
واملعاجلات، وإدخال الرقمنة والتقارب، واجتاهات إضفاء الطابع 

الشخصي والتهافت على النطاق العريض(. واليوم، نعايش مواكبة 
الطيف يف األجهزة الراديوية. ويف الوقت نفسه، تطورت األطر التنظيمية 

من التخطيط والتنظيم املركزي، إىل أطر حيركها السوق وإىل ما قد 
تصبح يف هناية املطاف بيئة راديوية مفتوحة حقاً.

وخالل هذه الفرتة، انتقلت االتصاالت الراديوية كذلك بوجه 
عام من األجهزة القائمة على املرافق اخلدمية إىل األجهزة القائمة على 

التكنولوجيا. وعالوة على ذلك، تبني معدالت االنتشار أن االتصاالت 
الالسلكية تطورت من تكنولوجيا حصرية بدأت تظهر بعدئذ يف عدد 
قليل من املنازل وأضحت الحقاً موجودة يف كل بيت تقريباً بوصفها 

التكنولوجيا األكثر انتشاراً يف العامل واملتاحة إىل 6 مليارات نسمة. 
واليوم، إذ "تتوارى" تكنولوجيا الالسلكي عن األنظار فهي وظيفة 

أساسية مدجمة يف كل جهاز.
ولئن كان الفضل يف جناح االتصاالت الراديوية يعود إىل اإلبداع 

البشري يف إجياد احللول التكنولوجية املبتكرة، فهو يعزى أيضاً 
لتجاوب االحتاد الدويل لالتصاالت يف تطوير اإلطار التنظيمي الدويل 

هلا يف الوقت املناسب.
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إلحاق االبتكارات باالتجاه السائد وتعزيز األداء عقداً إثر عقد
تاريخ قطاع تقييس االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت 

ظل التقييس جزءاً أساسيًا من االتحاد الدولي لالتصاالت منذ نشأته األولى، وكان في الواقع أحد الدواعي 
الموجبة لتأسيس االتحاد في عام 1865، عندما اجتمع ممثلو عشرين دولة أوروبية للمرة األولى في باريس 

لتنسيق أنظمة البرق ووضع معايير لها في أوروبا )انظر المقالة المنفصلة في هذه الطبعة بقلم كارس أزنافور 
المستندة إلى الصفحة اإللكترونية: حديث االتحاد الدولي لالتصاالت )ITU Talk((. وفي أبسط صورها، تمثل 

المعايير المتفق عليها )أو الطوعية( وسيلة مشتركة للقيام بأمور معينة، ويمكن أن تساعد على ضمان قابلية 
التشغيل البيني. ويمكنها أيضاً أن تضع مرجعية مقارنة للجودة وعرفاً عاماً، فضاًل عن مجموعة من سنن و/

أو توقعات السوق إزاء الخدمة.
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وقد حكمت لوائح اخلدمة الدولية أو لوائح الربق )امللحقة باالتفاقية 
الدولية للربق( املسائل التشغيلية للربقيات، مبا يف ذلك التعريفات. 

ثتها لُتجاري مستجدات  وراجعت مؤمترات الحقة هذه اللوائح وحدَّ
التقدم التكنولوجي )كظهور املهاتفة(.

وسرعان ما أدركت احلكومات والشركات ضرورة التعاون الدويل 
الغتنام قوة هذه التكنولوجيات اجلديدة املتطورة حثيثاً بنحو كامل. ففي 
عهد يرقى إىل عام 1885، رأت الدول األعضاء يف االحتاد احلاجة إلضافة 

خدمة اهلاتف الدولية إىل لوائح الربق. بيد أن عملية التقييس استغرقت 
أربعني عاماً أخرى قبل أن تتخذ صفة رمسية متاماً، بإدراج جلنتني 

استشاريتني يف صلب املؤمتر الدويل للربق عام 1925:
اللجنة االستشارية الدولية للهاتف )CCIF( لدراسة ووضع معايري  _

للمعدات الطرفية وجودة اإلرسال والتعريفات املستوفاة على املهاتفة 
عرب مسافات طويلة )وهي جلنة سبق أن أنشئت يف عام 1924، 

ولكنها ُأحلقت بنظام عصبة األمم يف عام 1925(؛
واللجنة االستشارية الدولية للربق )CCIT( للتعامل مع اجلوانب  _

التقنية والتشغيلية لإلبراق، ولتقييس إبراق الصور ووضع التعريفات 
واملصطلحات الدولية.

ولتسهيل عملهما، تعني على هاتني اللجنتني أن تعمال من خالل 
جلان دراسات إلجراء البحوث ووضع املعايري املقرتحة )وتسمى 

التوصيات( ليصار إىل املوافقة عليها يف مؤمترات تقييس منتظمة )مسيت 
فيما بعد باجلمعيات العامة(.

وحبلول مخسينات القرن العشرين، كانت عمليات املهاتفة واإلبراق 
تستخدم قنوات اإلرسال نفسها: األسالك اهلوائية والكبالت األرضية 
والكبالت املائية والدارات الراديوية. ونظراً لتشابه العديد من املشاكل 

 )CCIF( التقنية اليت اعرتضت سبيل اللجنة االستشارية الدولية للهاتف
واللجنة االستشارية الدولية للربق )CCIT(، اخُتذ قرار يف عام 1956 بدمج 

 ،CCITT اللجنتني يف جلنة استشارية دولية واحدة للربق واهلاتف )أو
اختصاراً يف النسخة الفرنسية( تعىن بدراسة املسائل التقنية ومسائل 
التشغيل والتعريفة املتعلقة بالربق واهلاتف وتصدر توصيات بشأهنا. 

وُكلفت اللجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف بتفحص أمور الربق 
التشغيلية ومن حيث التعريفات، وقواعد اإلرسال، وخدمة جنتكس 

)gentex(، والرسوم الطرفية يف أوروبا، وإبراق الصور، ومشاكل 

وإجراءات التعريفة خلدمة اهلاتف الدولية.
وشهدت ستينات القرن العشرين تقدماً هائاًل يف جمال االتصاالت، 
من قبيل تطوير نظام اهلاتف املتنقل احملسَّن )IMTS، املعروف أيضاً باسم 

اجليل الصفري 0G(، وهو الرعيل األول ألنظمة املهاتفة املتنقلة اليوم، 
فضاًل عن إدخال أجهزة املودم األوىل. ويف أوائل الستينات، حبثت اللجنة 

االستشارية الدولية للربق واهلاتف يف جوانب خمتلفة لالتصاالت العابرة 

للقارات )مثل الكبالت البحرية وخطط الرتقيم والتسيري، وال يزال قطاع 
تقييس االتصاالت منخرطاً فيها كلها اليوم(. وأسفر ذلك عن توصيات 
مثل التوصية ITU–T E.29، عن الرتقيم للعمل الدويل، وعن خطط الرتقيم 

 .)ITU–T E.171( وعن خطة التسيري الدولية )ITU–T E.160( الوطنية والدولية
ومنذ ذلك احلني، نظمت خطة الرتقيم اهلاتفية الدولية اليت حددها قطاع 

تقييس االتصاالت ترقيم الرموز الدليلية للبلدان، وترقيم رموز املناطق 
والرموز احمللية.

وجتلت قيمة عمل االحتاد يف النمو السريع يف عديد أعضائه، بتزايد 
عدد الدول األعضاء يف االحتاد من 96 إىل 129 بني عامي 1959 

و1965. وعقدت اللجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف أيضاً 
اجتماعها األول )مجعيتها العامة الثانية( خارج أوروبا يف نيو دهلي، 
اهلند، إيذاناً بالتنامي احليوي لالهتمام العاملي يف جمال االتصاالت. 
وصار املزيد مث املزيد من البلدان يشارك يف أعمال االحتاد، وبدأت 

التوصيات تكتسب طابعاً عاملياً. وتُوجت اجلمعية العامة الرابعة اللجنة 
االستشارية الدولية للربق واهلاتف اليت ُعقدت يف مار ديل بالتا، 
األرجنتني، يف عام 1968، بتقارير ختامية هامة عن شبكة اهلاتف 

وأنظمة اإلرسال وشبكات اهلاتف اآليل، وبباكورة املعايري الدولية 
ألجهزة الفاكس )اليت استخدمتها شركات األخبار الدولية وخدمات 

األرصاد اجلوية على نطاق واسع(.
ويف أواخر الستينات، أمتت اللجنة االستشارية الدولية للربق 

واهلاتف توصيف نظامها للتشوير رقم SS No. 6( 6( للدارات الدولية، 
حمققة تقدماً كبرياً يف حتديد وصالت التشوير لنقل مجيع إشارات 

املعلومات والتحكم بني املقاسم اهلاتفية. ومتت املوافقة أيضاً 
يف عام 1968 على معيار رئيسي آخر لتبادل البيانات يف الشبكات 
العاملة بتبديل الدارات - التوصية ITU–T X.21 عن السطوح البينية 

ملطاريف البيانات )DTE( ومعدات اتصاالت البيانات )DCE( من أجل 
التشغيل املتزامن على شبكات البيانات العمومية. ويف الوقت نفسه، 

بدأت وكالة مشاريع حبوث الدفاع املتقدمة )DARPA( يف الواليات 
... ARPANET املتحدة بالعمل على مشروع شبكة مغمورة تسمى

وشهدت السبعينات ثورة تقنية جارفة يف جمال االتصاالت، 
بتحول هائل صوب التقنيات الرقمية، يف حني صار جماال احلاسوب 

واالتصاالت املنفصالن سابقاً يرتبطان أكثر فأكثر بأواصر ال تنفصم. 
وانفتحت سعة اإلرسال ملسافات طويلة على مصراعيها - عن طريق 
تكنولوجيات جديدة للكبالت البحرية ذات السعة العالية والتقنيات 

الساتلية، فيما ُرقيت اخلدمات القدمية باستخدام تقنيات جديدة. وبفضل 
هذه االبتكارات مل تعد تكلفة اخلدمات تعتمد على املسافة، واخنفضت 

التكاليف كثرياً. وما كان للعديد من هذه التغريات أن يتحقق على 
حنو فعال، دون عمل التقييس الدويل الذي ال يقدر بثمن. وارتقى 
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عمل اللجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف باستمرار ليساير ركب 
التغريات يف تكنولوجيات االتصاالت.

ويف أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، ُأحرز تقدم هام يف 
أعمال التقييس لشبكات البيانات املبّدلة العمومية، واملواصفات اجلديدة 

للتقنيات الرقمية، ولغات الربجمة والشبكات الرقمية. وأقرت اجلمعية 
العامة السابعة للجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف يف جنيف 

يف عام 1980 شبكة اخلدمات الرقمية املتكاملة )ISDN( كمعيار 
لالتصاالت الدولية يسمح بإرسال الصوت والبيانات يف وقت واحد 
إىل مجيع أحناء العامل، باستخدام توصيلية رقمية من طرف إىل طرف. 
وأيضاً خالل هذه الفرتة، متت املوافقة على التوصية ITU–T X.25، اليت 
تضم جمموعة بروتوكوالت معيارية لقطاع تقييس االتصاالت بعيدة 

األثر بشأن شبكات املناطق الواسعة )WAN( العاملة بتبديل الرزم. وأقر 
قطاع تقييس االتصاالت بروتوكوالت نظام التشوير 7 العامل بتبديل 
الرزم )SS7( لضمان متكُّن أنظمة االتصاالت يف مجيع أحناء العامل من 

العمل بينياً، ويتسم ذلك باألمهية أيضاً لتوجيه حركة االتصاالت الصوتية 
عرب بروتوكول اإلنرتنت )VoIP( إىل داخل الشبكة اهلاتفية العمومية 

.)PSTN( التبديلية
ويف ملبورن، أسرتاليا، يف عام 1988، وافق املؤمتر اإلداري العاملي 

للربق واهلاتف )WATTC88( على لوائح االتصاالت الدولية )ITR( بوصفها 
القواعد األساسية لالتصاالت الدولية. وسعت لوائح االتصاالت الدولية 

األصلية إىل تعزيز تطور خدمات االتصاالت وزيادة كفاءة تشغيلها 
فيما توائم تطور املرافق لالتصاالت يف مجيع أحناء العامل. وساعدت يف 

إنشاء أسعار احملاسبة الدولية وإجراءات حمددة بشأن كيفية االتفاق على 
مستوى هذه األسعار وكذلك كيفية تسوية احلسابات وبأي شكل تقدَّم 

هذه التفاصيل. وساعد هذا االتفاق يف متهيد الطريق لتحرير صناعة 
االتصاالت والنمو اهلائل يف حركة االتصاالت الدولية على مدى سين 

التسعينات. ويف عام 1992، مُجعت أنشطة معينة لوضع املعايري يف اللجنة 
االستشارية الدولية للراديو )CCIR( ويف اللجنة االستشارية الدولية للربق 
واهلاتف )CCITT( معاً لتشكيل قطاع تقييس االتصاالت )ITU–T(، اعتباراً 

من عام 1993.

ظهور اإلنترنت - حقبة من النمو الهائل
اسُتخدمت مواصفات قطاع تقييس االتصاالت على نطاق واسع 

يف األشكال السابقة من النفاذ إىل اإلنرتنت عرب خطوط اهلاتف، 
بواسطة مودم كبل مثاًل. ووافق قطاع تقييس االتصاالت على معياره 

ITU–T J.112 لربوتوكوالت التشكيل يف خدمات الكبل التلفزيوين 

التفاعلية يف عام 1998 من أجل إرساالت البيانات وفق بروتوكول 
 ،ITU–T J.117 اإلنرتنت بسرعة عالية وباالجتاهني. فيما تغطي التوصية

اليت متت املوافقة عليها يف عام 1999، توصيل تغذيات تلفزيون الكبل إىل 
.)HDTV( أجهزة التلفزيون الرقمي عايل الوضوح

وحبلول منتصف الثمانينات، كان العديد من الشبكات الفقرية 
واملقاسم اهلاتفية لشركات االتصاالت رقمياً بالفعل. ويف عام 1986، 

شكلت جلنة الدراسات 8 التابعة لالحتاد - اللجنة االستشارية 
الدولية للربق واهلاتف والفريق ISO/TC97/SC2/WG8، فريق اخلرباء 
املشرتك املعين بالصور الفوتوغرافية )JPEG(، مما أنتج التوصية املعيار 

الدويل ITU–T T.81 ISO/IEC 109181 اليت وافق عليها االحتاد أول مرة 
يف عام 1992، موصفاً عملية الضغط الرقمي وتشفري الصور الثابتة 

 ،JPEG ،ذات الوترية املستمرة. واليوم، يُعرف هذا املعيار باسم الفريق
وهو نسق رائد ال يزال ُيستخدم على نطاق واسع للصور على 

شبكة اإلنرتنت.
 ،ITU–T X.509 وأنتج االحتاد أيضاً معياراً أساسياً لألمن، طي التوصية

 )PKI( اليت ُنشرت يف عام 1988 ضمن البنية التحتية العمومية الرئيسية
أو االستيقان اإللكرتوين عرب الشبكات العمومية. ويستخدم هذا املعيار 

على نطاق واسع يف جمموعة من التطبيقات، من تأمني التوصيل بني 
متصفح وخمدِّم على شبكة اإلنرتنت إىل إتاحة التواقيع الرقمية لتمكني 

معامالت التجارة اإللكرتونية.
وكانت التوصية ITU–T D.1، اليت ُنشرت يف عام 1991، عاماًل 

رئيسياً آخر يف منو شبكة اإلنرتنت، ألهنا ألزمت مشغلي االتصاالت 
بإتاحة اخلطوط املؤجرة لإلنرتنت وتوصيلها باإلنرتنت. وبالتايل أصبح 
من املمكن ملقدمي خدمات اإلنرتنت )ISP( أن يستأجروا خطوطاً من 
مشغلي االتصاالت حلركة اإلنرتنت. وال تزال اخلطوط املؤجرة الزمة 

لبناء شبكات الشركات والقيام بدور دارات النفاذ لرتحيل األطر، 
وألسلوب النقل غري املتزامن )ATM(، وللشبكات اخلاصة االفرتاضية 
العاملة وفق بروتوكول اإلنرتنت، ولإلنرتنت يف العديد من البلدان 

النامية اليوم.
وقد ركزت مجيع جلان الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت أيضاً 

على املسائل املتعلقة باألمن ملكافحة التهديدات املتزايدة ألمن الشبكات، 
مبا يقرب من مائة توصية لقطاع تقييس االتصاالت تتناول هذه املسألة. 

ويغطي العمل على األمن يف قطاع تقييس االتصاالت مساحة واسعة 
تتضمن دراسات يف: األمن من اهلجمات على الشبكة، وسرقة اخلدمة 
أو احلرمان من اخلدمة، وسرقة اهلوية، والتنصت، واالستدالل األحيائي 

عن بُعد من أجل االستيقان، وأمن االتصاالت يف حاالت الطوارئ 
واملتطلبات األمنية لشبكات االتصاالت.
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تحول السوق واالنتقال إلى شبكات بروتوكول اإلنترنت 
شهدت أواخر تسعينات القرن العشرين والسنوات األوىل من األلفية 

الثانية حتواًل شبه كامل يف صناعة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )ICT(. وُنشرت التوصيتان ITU–T D.140 وITU–T D.150 يف 
أواخر التسعينات لتسهيل التحول من نظام سعر احملاسبة إىل نظام سعر 

التسيري وللمساعدة يف مواءمة أسعار التوصيل البيين للمهاتفة الدولية.
ولالنتقال املبكر إىل شبكات بروتوكول اإلنرتنت، خطت معايري 

قطاع تقييس االتصاالت لتكنولوجيا التحكُّم بالنداء املستقل عن 
احلّمالة )BICC( خطوة تارخيية حنو الشبكات القائمة على الرزم وذات 
النطاق العريض والوسائط املتعددة املستخَدمة لدعم خدمات الشبكة 

اهلاتفية العمومية التبديلية )PSTN(/شبكة اخلدمات الرقمية املتكاملة ضيقة 
النطاق )NISDN( عرب الشبكات الفقرية القائمة على الرزم )بربوتوكول 
اإلنرتنت أو النطاق العريض(. ووضع قطاع تقييس االتصاالت عدداً 

 ،)VoIP( من املعايري املبكرة لالتصاالت الصوتية عرب بروتوكول اإلنرتنت
مثل التوصية ITU–T G.799.1 )اليت توصِّف وظائف وخصائص بوابات 

 ITU–T H.323 االتصاالت الصوتية عرب بروتوكول اإلنرتنت( والتوصية
اليت اعُتمدت يف عام 1996 )واليت ُتستخدم يف عقد املؤمترات الفيديوية 
وإيصال الصوت والفيديو والبيانات عرب شبكات بروتوكول اإلنرتنت(.

وكان معيار االحتاد H.264/AVC )تشفري الفيديو املتقدم(، الذي 
متت املوافقة عليه يف عام 2002، أول كودك فيديوي ذي سعة استيعابية 
حقيقية، حيقق جودة ممتازة للتلفزيون عايل الوضوح واملؤمترات الفيديوية 

واجليل الثالث )3G( من الوسائط املتعددة املتنقلة. واشرتكت جلنة 
الدراسات 16 بقطاع تقييس االتصاالت مع فريق خرباء الصور املتحركة 

)MPEG( التابع للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/واللجنة الكهرتقنية 

الدولية )ISO/IEC( يف وضع معيار الضغط الفيديوي )توصية قطاع 
تقييس االتصاالت H.264 أو MPEG4 pt.10/AVC( وهو معيار ُيستخدم 

يف منتجات العديد من الشركات ) مبا فيها شركات أبل وسوين 
وبرتيش تيليكوم وفرانس تيليكوم وإنتل، وموتوروال ونوكيا وبوليكوم 
وسامسونج وتاندبورغ وتوشيبا( ويف العديد من اخلدمات )مثل البث 
التلفزيوين عرب األثري، وأنساق أقراص DVD وبلو راي عالية الوضوح، 
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وعدد كبري من تطبيقات اخلدمات التلفزيونية القائمة على البث 
الساتلي املباشر(. ويف عام 2008، نال االحتاد الدويل لالتصاالت جائزة 

إميي من أكادميية فنون وعلوم التلفزيون )ATAS( تقديراً لعمله على 
.ITU–T H.264 املعيار

وبشأن األمن، توفر التوصية ITU–T H.235 لعام 2003 بروتوكوالت 
ل املكاملات الصوتية عرب بروتوكول اإلنرتنت واتصاالت  كي ختوَّ
املؤمترات الفيديوية وتسريَّ تسيرياً آمناً، فيما حتمى من التهديدات 
األمنية من خالل التجفري اآلين للوسائط املتعددة وشهادات البنية 

 )PKI( التحتية العمومية الرئيسية

شبكات األلياف البصرية المنفعلة
وافق االحتاد الدويل لالتصاالت على جمموعة طليعية من املعايري 

لشبكات األلياف البصرية يف أواخر مثانينات القرن العشرين - وأبرزها 
توصيات قطاع تقييس االتصاالت G.707 وG.708 وG.709 لنقل 

املعلومات الرقمية عرب األلياف البصرية. ويف وقت الحق، وافق االحتاد 
 )G.983.1، G.984.1/2( أيضاً على توصيتيه من قطاع تقييس االتصاالت
للشبكات البصرية املنفعلة )PON(. والشبكة البصرية املنفعلة هي ألياف 
بصرية ممدودة من نقطة إىل نقاط متعددة حنو معمارية شبكة املقرات 

اليت ُتستخدم فيها مقسِّمات بصرية لتمكني ليف بصري واحد من 
ختدمي مقرات متعددة. وُتستخدم تكنولوجيا الشبكة البصرية املنفعلة 
يف العروة احمللية لتوصيل املباين السكنية واملنشآت الصغرية واملتوسطة 
للمستخدمني النهائيني ضمن شبكة مؤلفة من ألياف بصرية بالكامل. 

وبإزالة عناصر الشبكة النشطة املكلفة، ميكن للشبكات البصرية 
املنفعلة أن متكِّن شركات االتصاالت من حتقيق وفورات كبرية. وتقلل 
تشكيلة الشبكة البصرية املنفعلة من كمية األلياف املطلوبة، مقارنًة مع 
 ITU–T G.984 معمارية نقطة إىل نقطة. وأنتج االحتاد أيضاً معياره األول

GPON(( معززاً كثرياً من عرض النطاق الكلي وكفاءة عرض النطاق 

من خالل استخدام رزم أكرب وذات طول متغري.
ولتجنب تشابك االستثمارات يف خمتلف منظمات وضع املعايري 

)SDO(، ينشط قطاع تقييس االتصاالت يف التعاون والتآزر مع 

املنتديات األخرى. وهذا التعاون ضروري لتجنب االزدواجية يف 
العمل وما يرتتب على ذلك من خماطر املعايري املتضاربة يف السوق. 

ويعرتف قطاع تقييس االتصاالت بالعمل القيم اجلاري أيضاً يف 
مؤسسات أخرى، وهو يف وضع متميز يتيح له التعاون مع العديد من 

شركائه املعنيني.
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من مجموعة معايير الخط 
 )xDSL( الرقمي للمشترك
 G.fast إلى معيار السرعة

- االستفادة القصوى 
من أسالك النحاس

متت املوافقة على املعيار األول 
للخط الرقمي للمشرتك )DSL( يف 
عام 1993. ويف التسعينات أيضاً، 

وافق قطاع تقييس االتصاالت 
 ITU–T ATM على أوىل توصياته

)أسلوب النقل غري املتزامن( بوصفها 
تكنولوجيا طبقات رئيسية للعديد 

من تطبيقات اخلط الرقمي غري 
املتناظر للمشرتك )ADSL( اليوم. 

وطيلة أواخر التسعينات والسنوات 
األوىل من األلفية الثانية، واصل 
قطاع تقييس االتصاالت العمل 

 xDSL مرتقياً مبجموعة معايريه السباقة
)انظر الشكل(. ومتكِّن تقنيات اخلط 

الرقمي للمشرتك )xDSL( من استخدام 
الكبالت اهلاتفية النحاسية العادية 

لتقدمي خدمات مثل التلفزيون عايل 
الفيديوية  الوضوح )HDTV( واملؤمترات 

والنفاذ إىل اإلنرتنت عايل السرعة والفيديو عند الطلب واخلدمات 
الصوتية املتطورة، مثل االتصاالت الصوتية عرب بروتوكول اإلنرتنت. 

وعلى الرغم من أن احلكومات وجهات التشغيل يف العديد من البلدان 
الصناعية تتطلع اآلن لنشر شبكات األلياف البصرية أو الرتقية إليها، 
جتدر اإلشارة إىل استئثار تقنيات xDSL عاملياً، يف عام 2014، بأكثر 

من نصف جممل خطوط النفاذ إىل اإلنرتنت املستخَدمة يف مجيع 
أحناء العامل.

ويستمر االبتكار التكنولوجي باستمرار املزيد من التقدم يف 
املساعدة على إطالة عمر البنية التحتية القائمة. ففي عام 2005، 

وافقت جلنة الدراسات 15 بقطاع تقييس االتصاالت على معيار اخلط 
الرقمي للمشرتك 2 مبعدل بتات عال جداً )VDSL2( فمكنت مشغلي 

االتصاالت من تقدمي عروض ثالثية تضم خدمات الفيديو واإلنرتنت 
واالتصاالت الصوتية بعشرة أمثال سرعة ADSL. وعلى الرغم من أن 

العديد من املشغلني ميدون األلياف البصرية ضمن شبكاهتم، فإن ذلك 

قد يكون مكلفاً وخطوط النحاس ليست زائدة عن اللزوم اليوم – بل 
إن أكثر ما يسرتعي االهتمام يف واقع استخدام أسالك النحاس يعد 
بأن يكون حيث ُتستخدم بالتضافر مع األلياف البصرية. وقد وافق 
قطاع تقييس االتصاالت على معياره للسرعة G.fast ITU–T 9701 يف 
ديسمرب 2014، وهو يواصل العمل الباعث على احلماس والساعي 
الستخالص أقصى الفوائد من اخلطوط النحاسية التقليدية. ويبشر 

معيار G.fast بتقدمي سرعات “تضاهي سرعة األلياف البصرية” تصل 
إىل Gbit/s 1 على املديات القصرية. وميكن للعديد من املشغلني أن 

يستخدموا معيار G.fast كجزء من حل األلياف البصرية املمدودة إىل 
نقطة التوزيع )FTTdp( أو كمرافقة مثالية للمباشرة بإطالق األلياف 
البصرية املمدودة إىل املباين )FTTP( حيث ُتستخدم األلياف البصرية 

لوصل املباين الكبرية، ككتل املكاتب أو املنازل، مع الشبكة اهلاتفية 
العمومية التبديلية )PSTN(، وميكن االحتفاظ بالكبالت النحاسية العادية 

واستخدامها داخل املبىن لتوصيل املستأجرين أو املقيمني باخلدمات 
السرعة. عالية 

1995 2000 2005 2010 2020–2030

1 Gbps

500 Mbps

100 Mbps

50 Mbps

10 Mbps

5 Mbps

1 Mbps

ADSL

ADSL2
ADSL2plus

G.fast

GPON

VDSL(2) 8b
VDSL2 17a

+ bonding
+ vectoring

تطور أسالك النحاس - سد الفجوة بين سرعات
xDSL واأللياف البصرية

vectoring+: إرسال بتنسيق إشارة الخط، bonding+: الجمع بين السطوح البينية

النمو في سرعات تكنولوجيات االتصاالت الثابتة والمتنقلة

املصدر: شركة ألكاتل-لوسنت.
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التطلع إلى المستقبل
سيواصل قطاع تقييس االتصاالت تكييف برنامج عمله واالرتقاء 

به لتلبية احتياجات أعضائه املستجدة، مبا يف ذلك أعضاء القطاع 
والدول األعضاء. وكما قال تشيساب يل، مدير مكتب تقييس 

االتصاالت )TSB(، “التقييس يسبق التكنولوجيا تارًة، وتقوده 
التكنولوجيا والصناعة طورًا”. وبغض النظر عمن يتقدم اآلخر يف أي 

حلظة من الزمن، سيواصل قطاع تقييس االتصاالت عمله يف حتديد 
وصياغة معايري الصناعة، مع احلفاظ على أداء الشبكات ومراقبته. 

وسيواصل العمل مع الشركاء يف دوائر الصناعة ومع غريه من منظمات 
وضع املعايري لضمان التشغيل السلس لشبكات االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، مع مراعاة التقارب املتسارع للتكنولوجيات 

وقطاعات الصناعة.
وعلى خرباء التقييس النظر يف أمهية “الثقة” يف النظام البيئي الرقمي 

وكذلك يف سالسل القيمة، مع األخذ بعني االعتبار االتصاالت بني 
األنظمة السيربانية واملادية كحال مليارات األجهزة واألشياء والكائنات 
املوصولة بالشبكة، وعليهم استباق متطلبات التكنولوجيات ذات الصلة 

بدعم البىن التحتية اجلديرة بالثقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
فكيف ستوفر هيئات وضع املعايري املستوى املطلوب من الثقة ملثل 

هذا االنتشار يف كل مكان لألجهزة واألشياء والكائنات املوصولة؟ 
وحبضور مجع البيانات وختزينها ومعاجلتها وحتليلها، والتشارك فيها على 
هذا النطاق الواسع، كيف ميكن لصناعة االتصاالت أن تشيِّد بنية حتتية 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت موثوقة ومهيأة لتجاوز العثرات؟
إن غرس الثقة يف جمتمع املعلومات سيوفر مستوى أعلى من اليقني 

والثقة واالستشراف يف تفاعالت الشبكة، موسعاً نطاقها وفوائدها. 
ولتحقيق ذلك، سيعمل االحتاد يف وئام مع اهليئات األخرى املعنية 

بوضع املعايري لتعزيز مستوى الثقة يف النظام البيئي الرقمي احلايل فيما 

ينظر أيضاً يف آثار التطورات احملتملة يف املستقبل. وسيواصل االحتاد 
دعم التكنولوجيات الذكية املواكبة للسياق/احملتوى واملتمحورة حول 

املستخدم؛ مع كونه مطلعاً على النقاشات واألطر السياساتية والتنظيمية 
ذات الصلة، وبدوره، مصدراً للمعلومات يف هذا الصدد.

وتنبع قيمة معايري قطاع تقييس االتصاالت من قيمة عملية 
إعدادها. وبوصف االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة متخصصة يف األمم 

املتحدة )UN(، ال بد لعملية التقييس فيه أن متكِّن التعلم من األقران 
وتبادل املعرفة ملساعدة البلدان النامية يف تعزيز البنية التحتية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وتشجيع التنمية االقتصادية. وينبغي أن تكون 

فوائد املعايري الدولية والوطنية يف متناول اجلميع، كما ينبغي اللتقاء 
اخلربات العاملي أن يدفع عجلة إعدادها. وجناح قطاع تقييس االتصاالت 

يف التعاون والتآزر مع هيئات أخرى مثل مجعية معايري معهد مهندسي 
الكهرباء واإللكرتونيات )IEEE( يضفي بعداً رئيسياً آخر لقيمة معايري 

قطاع تقييس االتصاالت.
وهذه املسائل متعددة األوجه: فهناك عدد ال حيصى من وجهات 
النظر املختلفة اليت يتعني أخذها بعني االعتبار، وسيعمل قطاع تقييس 

االتصاالت على تزويد جمتمع التقييس العاملي مبنصة مفتوحة حمايدة 
تتماسك فيها ابتكارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حىت عام 

2020 وما بعده. ويلتزم قطاع تقييس االتصاالت بضمان أن متثل أعماله 

آخر التطورات وأحدثها يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، مبعايري تواكب املستجدات ويسهل استخدامها وتليب 

احتياجات املستخدمني ومتطلباهتم.

يستند هذا املقال إىل الكتيب املعنون، “اللجنة االستشارية الدولية للربق 
واهلاتف: مخسون عاماً من التميز”.
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سد الفجوة الرقمية
تاريخ مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت

أنشئ مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت عام 1989، خالل مؤتمر المندوبين المفوضين 
الذي ُعقد في نيس بفرنسا من 23 مايو إلى 29 يونيو 1989. فقد جسَّد القرار 19 الذي اتخذه ذلك المؤتمر 

تقريَر أعضاء االتحاد الدولي لالتصاالت “إحداث هيئة دائمة جديدة هي مكتب تنمية االتصاالت )BDT(، تتمتع 
بنفس الوضع الحقوقي الذي تتمتع به هيئات االتحاد الدائمة األخرى، ويديرها مدير.” 
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إن هلذه النقلة املتمثلة يف إنشاء مكتب منفصل منطَلقاً يتسم بالتعقيد 
وميكن أن يُرقى يف تتبُّعه إىل وقت أسبق بكثري. ففي تاريخ يرقى بعيداً 

حىت عام 1960، كان قد مت استحداث دائرة للتعاون التقين ضمن األمانة 
العامة بغية تعزيِز إنشاِء وحتسنِي شبكات االتصاالت يف البلدان النامية. 

وقد نّفذت هذه الدائرة، مبساعدة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
)UNDP( ومؤسسات مالية شىت، عدداً من املشاريع الوطنية واإلقليمية 

الرامية إىل تطوير شبكات االتصاالت وحتسني برامج بناء القدرات. 
ومن املشاريع اإلقليمية اجلديرة بالذكر شبكة اتصاالت عموم إفريقيا 

)PANAFTEL(، وشبكة االتصاالت الساتلية اإلفريقية )RASCOM(؛ وشبكة 

البلدان األمريكية لالتصاالت )RIT(؛ والشبكة اآلسيوية؛ والشبكة العربية 
لالتصاالت )ARABTEL(. أما فيما خيص بناء القدرات فقد اسُتحدث 

عدد من املراكز الوطنية واإلقليمية، منها معهد االتصاالت العايل املتعدد 
اجلنسيات )ESMT( يف داكار بالسنغال، واملعهد اإلفريقي لدراسات 

االتصاالت املتقدمة )AFRALTI( يف نريويب بكينيا.
ويف عام 1978 أصدر االحتاد الدويل لالتصاالت وبرنامج األمم 

املتحدة اإلمنائي بصورة مشرتكة كتيِّباً الحظ فيه برادفورد مورس، مدير 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف ذلك احلني، أنه "ميكن ضمن البلدان 

أن يتسىن باالتصاالت، إذا ُهيِّئت قدرة كافية يف جماهلا، أن تدعم حتقيق 
األهداف الوطنية يف القرى النائية عن العواصم، ويف املصانع واملناجم 

واملناطق احلضرية، ويف املكاتب احلكومية، ويف أهباء الشركات وقاعات 
اجلامعات. وميكن أن يساعد سد الفجوات على صعيد االتصاالت 

فيما بني البلدان النامية على تذليل بعض القيود املعيقة يف جماالت منها 
على سبيل املثال التجارة، وتنمية املنتجات التعاونية، واستخدام املوارد 
الطبيعية. كما ميكن أن يساعد على توسيع نطاق تبادل املعارف بشأن 

التخطيط واملمارسة اإلمنائيني".
لقد أوىل مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الذي عقد عام 1982 يف 
نريويب بكينيا، من 28 سبتمرب إىل 6 نوفمرب، عناية كبرية لزيادة التعاون 
التقين واملساعدة املقدَّمة إىل البلدان النامية. واعتمد هذا املؤمتر القرار 
20 الذي أُنشئت مبوجبه جلنة دولية مستقلة معنية بتنمية االتصاالت 

على نطاق العامل. وقد ُكلِّفت هذه اللجنة، اليت ترأسها دونالد ميتالند، 
الدبلوماسي الربيطاين الرفيع السابق، بتمييز العقبات اليت تعوق تطوير 
البنية التحتية لالتصاالت، واإليصاء بالسبل اليت ميكن هبا حتفيز توسيع 

نطاق االتصاالت يف مجيع أحناء العامل.
وقد قدمت هذه اللجنة تقريرها يف يناير 1985. واسرُتعيت يف هذا 

التقرير، الذي ُعنون رمسياً تقرير الحلقة المفقودة )واملعروف أيضاً 
على حنو غري رمسي بتقرير ميتالند(، العناية الدولية إىل االختالل الكبري 

يف التوازن يف النفاذ إىل اخلدمة اهلاتفية بني البلدان املتقدمة والبلدان 
النامية. وُشدِّد يف هذا التقرير على الرتابط املباشر بني توفر البنية التحتية 

لالتصاالت والنفاذ إليها وبني النمو االقتصادي للبلد املعين، واقرُتحت 
فيه حلول ملموسة حلل مشكلة احللقة املفقودة. فعلى سبيل املثال لوحظ 

يف التقرير أن "ثالثة أرباع اهلواتف املوجودة يف العامل، البالغ عددها 
600 مليون، مركَّزة يف تسعة بلدان. أما الباقي فهو موزَّع على حنو 

متفاوت على سائر أحناء العامل. وبينما تُعترب االتصاالت بصورة بديهية 
عاماًل رئيسياً يف النشاط االقتصادي والتجاري واالجتماعي والثقايف يف 
كاً للنمو، فإن نظام االتصاالت يف معظم البلدان  البلدان الصناعية وحمرِّ

النامية ليس كافياً حىت الستدامة اخلدمات األساسية. وتكثر املناطق اليت 
ال يوجد فيها مثل هذا النظام مطلقاً. فباسم اإلنسانية املشرتكة واستناداً 

إىل املصلحة املشرتكة ليجوز قبول هذا التباين الشاسع".
وإثر نشر تقرير الحلقة المفقودة، ُعقد أول املؤمترات العاملية لتنمية 
االتصاالت )WTDC( يف أروشا بتنزانيا، من 27 إىل 30 مايو 1985، الذي 

مثَّل حدثاً تارخيياً يف هذا اجملال. وقد وحَّد هذا املؤمتر أعضاء االحتاد 
الدويل لالتصاالت من أجل:

دراسة التقرير وتبادل اآلراء بشأنه؛ _
إجياد سبل عملية لتنفيذ التوصيات ذات الصلة؛ _
مناقشة طائفة من املسائل املتصلة بتنمية االتصاالت، وال سّيما يف  _

مناطق العامل النامية. 
وبعد نقاش كثيف، أقّر ذلك املؤمتر االستنتاجات والتوصيات الواردة 

يف تقرير الحلقة المفقودة واعتمد باإلمجاع إعالن أروشا بشأن تنمية 
االتصاالت العاملية. وقد طُلب يف إعالن أروشا من احلكومات وسائر 

أصحاب املصلحة العمل للتكفل بأن يكون هناك هاتف “سهل املنال” 
“لكل إنسان تقريبًا” يف مستهل القرن احلادي والعشرين. وُحثَّت فيه 

حكوماُت البلدان النامية على إيالء درجة عالية من األولوية لقطاع 
االتصاالت يف خططها الوطنية وعمليات ختصيصها املوارد، واحلكوماُت 

يف البلدان املتقدِّمة وكيانات صنع وسائل االتصاالت وتشغيلها فيها 
على ختصيص قدر أكرب من املوارد املالية والتقنية لالتصاالت ضمن شىت 

برامج املساعدة اليت كانت متوفِّرة يف ذلك احلني.
إن العمل الذي اضطلعت به جلنة ميتالند أفضى إىل إنشاء مركز 

تنمية االتصاالت )CTD( يف عام 1986، مث إىل إنشاء مكتب تنمية 
االتصاالت  بعد ذلك بثالث سنوات بقرار من مؤمتر املندوبني املفوضني 
)نيس، 1989(. وقد طلب األعضاء يف ذلك املؤمتر “جعل مكتب تنمية 
االتصاالت )BDT( يبدأ عمله مبفعول فوري، حىت يستطيع االحتاد الوفاء 

مبسؤولياته يف موضوع التعاون التقين وتنمية االتصاالت وفاًء أكثر 
َمْرضاًة”. 

وقد بُينت أهداف مكتب تنمية االتصاالت على وجه التحديد يف 
دستور االحتاد، ومنها: 
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http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/01/S02010000404E01PDFE.PDF
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االرتفاع بمستوى الوعي لدى أصحاب القرار بالدور اهلام  _
الذي تؤديه االتصاالت يف برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية 
الوطنية، وتقدمي املعلومات واملشورة بشأن اخليارات املمكنة يف 

ميدان السياسة العامة.
التشجيع على تنمية شبكات االتصاالت وخدماتها، والتوسع  _

فيها وتشغيلها، وال سيما يف البلدان النامية، مع مراعاة أنشطة 
اهليئات املعنية األخرى، عن طريق دعم القدرات يف جماالت 

تنمية املوارد البشرية والتخطيط واإلدارة وحشد املوارد 
والبحث والتطوير.

تعزيز نمو االتصاالت بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية  _
لالتصاالت، ومع مؤسسات متويل التنمية، العاملية منها واإلقليمية.

تشجيع مشاركة الصناعة يف تنمية االتصاالت يف البلدان النامية،  _
وإسداء املشورة الختيار التكنولوجيا املناسبة ونقلها.

إسداء المشورة، وإجراء أو رعاية الدراسات بشأن املسائل  _
التقنية واالقتصادية واملالية واإلدارية والتنظيمية ومسائل السياسة 

العامة، مبا فيها املشاريع اخلاصة، وذلك حبسب االقتضاء. 
التعاون مع اللجان االستشارية الدولية واهليئات األخرى املعنية  _

لوضع خطة عامة لشبكات االتصاالت الدولية واإلقليمية، تيسرياً 
لتنسيق تنميتها يف سبيل توفري خدمات االتصاالت..

كما أن أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت أنشؤوا، مبوجب 
القرار 55 الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 1989 الذي عقد 

يف نيس، جلنة رفيعة املستوى تتوىل تدارس السبل الكفيلة بتصدي 
االحتاد الدويل لالتصاالت على حنو فعال للتحديات املتأتية عن تغري 

بيئة االتصاالت، استناداً إىل مراجعة معمَّقة هليكل االحتاد ومنوال 
عمله. وقد خلصت هذه اللجنة من أعماهلا إىل وضع تقرير عنوانه 

‘غد االحتاد الدويل لالتصاالت: حتديات التغري’، أوصي فيه "بوجوب 
تنظيم العمل اجلوهري لالحتاد يف ثالثة قطاعات: التنمية، والتقييس، 

واالتصاالت الراديوية". كما ورد يف التقرير املعين أن قطاع تنمية 
االتصاالت "ينبغي أن يشمل بنطاقه العمل احلايل ملكتب تنمية 

االتصاالت". وقد اعتمد مؤمتر املندوبني املفوضني اإلضايف عام 1992 
الذي ُعقد يف جنيف بسويسرا هذه التوصيات.

ومبوجب اهليكل اجلديد، أصبح مكتب تنمية االتصاالت الفرع 
اإلداري لقطاع تنمية االتصاالت )BDT(، متولياً مسؤوليات تتنوع بدءاً 

من اإلشراف على الربامج وإسداء املشورة التقنية وصواًل إىل مجع 
املعلومات املتصلة بتنمية االتصاالت وجتهيزها ونشرها. وكان أرنولد 
جيواتامبو أول رئيس ملكتب تنمية االتصاالت إذ انُتخب لشغل هذا 
املنصب يف 16 ديسمرب 1992. وهو من رعايا إندونيسيا، وتقلد مهام 
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منصبه يف األول من فرباير 1993 مولياً األولوية لتسريع تنمية االتصاالت 
.)LDC( ًيف مجيع البلدان النامية، وال سيما يف أقل البلدان منوا

ويضطلع مكتب تنمية االتصاالت بعمله من خالل املؤمترات العاملية 
لتنمية االتصاالت )WTDC(. إن هذه املؤمترات، اليت تُعقد كل أربع 

سنوات، تتيح ألعضاء قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد )ITU–D( فرصَة 
مناقشِة أحدِث االجتاهات يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وحتديد أولويات قطاع تنمية االتصاالت )ICT(. وتسبق كاًل 
من هذه املؤمترات ستة اجتماعات حتضريية إقليمية.

وحىت تارخيه، ُعقدت سبعة مؤمترات عاملية لتنمية االتصاالت:
املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي عقد يف أروشا بتنزانيا من 27  _

إىل 30 مايو 1985؛
املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي عقد يف بوينس آيرس  _

باألرجنتني من 21 إىل 29 مارس 1994؛
املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي عقد يف فاليتا مبالطة من 23  _

مارس إىل 1 أبريل 1998؛
املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي عقد يف إسطنبول برتكيا من  _

18 إىل 27 مارس 2002؛

املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي عقد يف الدوحة بقطر من 7  _
إىل 15 مارس 2006؛

املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي عقد يف حيدر آباد باهلند من  _
24 مايو إىل 4 يونيو 2010؛

املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي عقد يف ديب باإلمارات العربية  _
املتحدة من 30 مارس إىل 10 أبريل 2014؛

لقد سعى املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 1994، الذي عقد 
يف بوينس آيرس باألرجنتني، إىل استعراض التقدم احملرز يف جمال تنمية 
االتصاالت منذ صدور تقرير الحلقة المفقودة، وإىل معاجلة اختالل 

التوازن اخلطري يف التنمية العاملية لالتصاالت. وقد دعا نائب رئيس 
الواليات املتحدة األمريكية آل غور، يف الكلمة الرئيسية اليت ألقاها 

أمام هذا املؤمتر، هيئات التشريع وهيئات التنظيم والشركات إىل العمل 
معاً إلقامة بنية حتتية عاملية للمعلومات )GII( بغية حتقيق حتسني الظروف 

االجتماعية واالقتصادية جلميع البشر. وشدَّد على ضرورة مشاركة مجيع 
البلدان يف ‘شبكة الشبكات’ هذه، وحثَّ املؤمتَر على العمل لكي يغدو 

حتقيق هذه الغاية سريعاً يف متناول البلدان النامية. وشدَّد عدة وزراء 
آخرين على اإلمكانات اليت ال ُيشاّح يف أن االتصاالت تنطوي عليها، 
وأكدوا على خطورة اختالل التوازن يف تنمية االتصاالت باعتباره قيداً 

لتنمية االقتصاد العاملي ومبعث قلق مشرتك للمجتمع الدويل بأسره. كما 

أن إعالن بوينس آيرس سلَّط الضوء على إمكان أن تتيح االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سد الفجوات اإلمنائية بني البلدان 

املتقدمة والبلدان النامية، وبني املناطق ذات الكثافة السكانية العالية 
واملناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة ضمن آحاد البلدان.

ومت خبطة عمل بوينس آيرس حتديث الربامج القائمة والعمل الذي 
سبق أن استهله مكتب تنمية االتصاالت، وأنشئت مبوجبها جلنتا 

دراسات. وأقّر مؤمتر بوينس آيرس أيضاً بأمهية إيالء عناية خاصة إىل 
احتياجات أقل البلدان منواً، بتنفيذ برنامج خاص ملساعدة هذه البلدان.

وأثار املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 1998، الذي عقد يف فاليتا 
مبالطة، مسألة مشاركة املرأة يف تنمية االتصاالت للمرة األوىل، وشدد 

على ضرورة جتسيد التوازن بني اجلنسني واحتياجات الشباب والشعوب 
األصلية. ومثلت اتصاالت الطوارئ جمااًل آخر من اجملاالت اليت يلزم 

فيها بذل جهود جمدَّدة. وطُلب من مكتب تنمية االتصاالت أيضاً حتسني 
مشاركة القطاع اخلاص يف أنشطة قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد 

وتيسري إقامة شراكات بني احلكومات واملؤسسات اخلاصة.
واعتمد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2002، الذي ُعقد 

يف إسطنبول برتكيا، برامج عمل جديدة يراد أن ينفذها مكتب تنمية 
االتصاالت، يركَّز فيها على اإلصالح التنظيمي، والتكنولوجيات 

اجلديدة، واالسرتاتيجيات اإللكرتونية، واخلدمات والتطبيقات 
اإللكرتونية، واالقتصاد والشؤون املالية، وبناء القدرات البشرية، وتقدمي 
املساعدة اخلاصة إىل أقل البلدان منواً. وقد عززت خطة عمل إسطنبول 
أنشطة مكتب تنمية االتصاالت يف جمال مجع املعلومات ونشرها، نظراً 

إىل أن اإلحصاءات وحتليلها يتسمان بأمهية حامسة لوضع املؤشرات 
القياسية اخلاصة بالبلدان، وتقييم التأهب اإللكرتوين، والقيام باختيارات 

مستنرية على صعيد السياسات والتشريعات ولوائح التنظيم الوطنية 
اخلاصة بتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

أما إعالن الدوحة، الذي اعُتمد يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
لعام 2006 الذي عقد يف الدوحة بقطر، فقد أُقّر فيه بنجاح تنفيذ خطط 
العمل اليت اعُتمدت يف بوينس آيرس وفاليتا وإسطنبول. وُسلِّم يف إعالن 

حيدر آباد، الذي اعتمده املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2010 
الذي عقد يف حيدر آباد باهلند، بأن االحتاد الدويل لالتصاالت قطع، 
إىل جانب شركائه يف التنمية وغريهم من أصحاب املصلحة، أشواطاً 
كبرية على صعيد حتسني مشولية النفاذ ورسم معامل جمتمع املعلومات 
العاملي الناشئ – أحيط يف هذا اإلعالن علماً بأن مستوى النفاذ إىل 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد حتسَّن حتسناً هائاًل يف 
مجيع أحناء العامل.
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واحلال أن الفجوة الرقمية تبقى اليوم مستمرة بعناد، وتظل على 
ازدياد. ويواصل مكتب تنمية االتصاالت تتبع االجتاهات على صعيد 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل من خالل بياناته وإحصاءاته 
املتعلقة بالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واستعماهلا، 

وأسعارها. وعلى الرغم من أن عدد االشرتاكات يف خدمات اهلاتف 
اخللوي احملمول يف مجيع أحناء العامل يقرتب من 7 مليارات فيكاد يساوي 
عدد سكان املعمورة )ما يقابل معدل انتشار مقداره 96 يف املائة - انظر 
الشكل(، فإن حاالت التفاوت على صعيد النفاذ مستمرة. وكان أكثر 

من نصف جمموع االشرتاكات يف خدمات اهلاتف اخللوي احملمول 
يف عام 2014 خيص منطقة آسيا واحمليط اهلادئ. وكان من املتوقع أن 

يبلغ معدل انتشار اهلاتف اخللوي احملمول 90 يف املائة يف البلدان النامية 
حبلول عام 2014، مقابل 121 يف املائة يف البلدان املتقدمة. وبالرغم من 
النمو الكبري يف هذا اجملال فإن االحتاد الدويل لالتصاالت يقدِّر أن مثة 

ا يزالوا خارج مطال إشارة االتصاالت املتنقلة.
ّ
450 مليون إنسان مل

تقوم شعبة اإلحصاء التابعة ملكتب تنمية االتصاالت بتتبع االجتاهات 
على صعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمساعدة على رصد 

جمتمع املعلومات العاملي ومتييز املسائل الناشئة. فعلى سبيل املثال وضع 
مكتب تنمية االتصاالت يف عام 2013 التقديرات األوىل للفجوة الرقمية 
بني اجلنسني املتمثلة يف أن عدد النساء املوصوالت بشبكة اإلنرتنت أقل 

مبقدار 200 مليون من عدد الرجال املوصولني هبا عند هناية عام 2013، ما 
يشري إىل أن الوصل بشبكة اإلنرتنت هو يف حالة النساء أقلُّ إبكاراً وأبطأُ 
منه يف حالة الرجال. كما أن مكتب تنمية االتصاالت قدَّر عدد سكان 
العامل الذين يتشكل منهم ما يسمى باجليل الرقمي ب  363 مليون شخص 

أو 5,2 يف املائة من جمموع سكان املعمورة. وُقدِّر أن عدد الشباب الذين 
كانوا نشطني على اخلط ملدة ال تقل عن مخس سنوات يناهز ثلث عدد 

شباب العامل أو 30 يف املائة منه. ويف وقٍت أحدَث نظر مكتب تنمية 
االتصاالت يف بروز البيانات الضخمة، وتكاملها مع اإلحصاءات الرمسية 

املتوفرة، لتحسني عملية وضع السياسات وتوفري املعلومات املستنار هبا 
فيها واملساعدة على تتبع جمتمع املعلومات.

وينشر مكتب تنمية االتصاالت حتليالته لالجتاهات العاملية 
واإلقليمية على صعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تقريره 

املرموق املسّمى ’قياس جمتمع املعلومات‘. ويضاف إىل ذلك أن الندوة 
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 إفريقيا

االشتراكات في خدمات الهاتف الخلوي المحمول بحسب مستوى التنمية للفترة الممتدة من 2005 إلى 2014 )إلى اليسار(، 
وبحسب المنطقة في عام 2014* )إلى اليمين(

* مالحظة: األرقام تقديرية.
املصدر: قاعدة بيانات االحتاد املتعلقة مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل.
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العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  السنوية املعنية باملؤشرات 
واالتصاالت )WTIS( اليت ينظمها مكتب تنمية االتصاالت أصبحت 
أكرب ملتقى خلرباء قياس جمتمع املعلومات ومزاوليه. كما أن مكتب 
تنمية االتصاالت استهل تنفيذ مشاريع ملساعدة البلدان النامية على 

حتسني مجع ونشر مؤشرات االتصاالت.
أما املؤمتر العاملي لالتصاالت لعام 2014 الذي ُعقد يف ديب باإلمارات 

العربية املتحدة يف عام 2014 فقد نُظم حتت شعار ’النطاق العريض من 
أجل التنمية املستدامة‘ للتشديد على التزام االحتاد الدويل لالتصاالت 

باالستفادة من النطاق العريض مبثابة حمفِّز على حتقيق الغايات املنشودة يف 
جمال التنمية املستدامة.

وترمي خطة عمل ديب إىل تعزيز التعاون الدويل؛ وتعزيز البيئة 
التمكينية املفضية إىل تطوير شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وتطبيقاهتا وخدماهتا؛ وحتسني الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ونشر التطبيقات واخلدمات ذات الصلة؛ وبناء 

القدرات البشرية واملؤسسية، والنهوض بالشمول الرقمي وتقدمي مساعدة 
مركَّزة إىل البلدان ذات االحتياجات اخلاصة؛ وحتسني التكيُّف مع 

تغري املناخ وختفيف وطأته، واجلهود املبذولة لتدبُّر الكوارث من خالل 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

واليوم يتناول عمل مكتب تنمية االتصاالت شىت وجوه الفجوة 
الرقمية. ومن حيث العمل اجلاري، يستدمي مكتب تنمية االتصاالت 

احلوار مع اجلهات اليت تتوىل تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف مجيع أحناء العامل بغية تعزيز البيئة التنظيمية القائمة على اإلنصاف. أما 
ندوته العاملية السنوية للمنظِّمني، اليت اسُتحدثت يف عام 2000 بغية تعزيز 
تبادل املعلومات بني املهنيني العاملني يف جمال التنظيم، فقد غدت فعالية 
الصناعة املرموقة يف هذا اجملال، جاذبًة بانتظام أكثر من 700 ممثل رفيع 
من اهليئات التنظيمية الوطنية يف العامل والشركات اخلاصة. ومنذ عام 

1998 ينشر مكتب تنمية االتصاالت التقرير عن االجتاهات على صعيد 

إصالح االتصاالت بغية استبانة االجتاهات على هذا الصعيد وأفضل 
املمارسات الناشئة من أجل تكثري منافع تنمية االتصاالت.

كما أن مكتب تنمية االتصاالت يعمل لتمكني الفتيات والشابات 
من اخلوض يف مضمار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتنامي 

واستطالع ما يتهيَّأ فيه من فرص جديدة. ومتثِّل مبادرة الفتيات يف 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جهداً عاملياً لشحذ الوعي بشأن 

متكني الفتيات والشابات وتشجيعهن على النظر يف دراسة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت مث العمل املهين يف جماهلا. وحىت تارخيه شارك 
أكثر من 000 111 فتاة وشابة يف أكثر من 500 3 فعالية من فعاليات 

يوم الفتيات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 140 بلداً يف مجيع 

أحناء العامل. ومت يف إطار محلة حمو أمية النساء الرقمية، اليت اسُتهلت 
يف عام 2011 بالتعاون مع مؤسسة مراكز االتصال العمومية املسّماة 
Telecentre.org، تدريب أكثر من مليون امرأة مفتقرة إىل املهارات 

على استعمال احلواسيب وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لتحسني معيشتهن. احلديثة 

والستطالع الفرص اليت يتيحها النمو السريع يف خدمات االتصاالت 
املتنقلة واالستفادة من هذه الفرص، استهل مكتب تنمية االتصاالت يف 

عام 2012 مبادرة "متكني التنمية بواسطة االتصاالت املتنقلة" ومبادرة 
"منوذج التنمية املستدامة الذكية". وجيري يف إطار مبادرة "متكني التنمية 

بواسطة االتصاالت املتنقلة" الرتويج لتنمية االبتكارات التكنولوجية 
واملبادرات اليت ُتستعمل فيها اهلواتف احملمولة إلكساب األشخاص 

قدرة يف جمال احلوسبة والتمكني من التنمية يف جماالت من قبيل العناية 
الصحية، والتعليم، والزراعة، والتجارة، واألعمال املصرفية، إخل. أما 
مبادرة "منوذج التنمية املستدامة الذكية" فرُيكَّز فيها على الرتابط بني 
 )ICT4D( تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية

واالستعانة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تدبر الكوارث 
)ICT4DM(، ودورها يف عمليات التنمية املستدامة.

وبالتعاون الوثيق مع سائر الوكاالت املتخصِّصة لألمم املتحدة 
ر مكتب تنمية االتصاالت أيضاً عدداً من التطبيقات  وبراجمها، طوَّ

واخلدمات اليت تدعم نشر تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/
التطبيقات املتنقلة لتحسني حياة البشر يف مجيع أحناء العامل. فعلى سبيل 

املثال، استهل االحتاد الدويل لالتصاالت يف عام 2013، بالتعاون مع 
 منظمة الصحة العاملية، املبادرة املسّماة "التنقل سبيلك إىل الصحة"

)Be He@lthy Be Mobile( ملكافحة األمراض غري املعدية.

كما أن مكتب تنمية االتصاالت يستعمل االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت للتصدي للكوارث الطبيعية ويعمل مع الدول 

األعضاء وسائر الشركاء لوضع خطِط واسرتاتيجياِت التأهب للكوارث 
على صعيد االتصاالت، مبا يف ذلك مراعاة ضرورة صمود البىن التحتية 
والنظم باعتباره جانباً من جوانب تقليص املخاطر واإلنذار املبكر. وقام 
مكتب تنمية االتصاالت يف السنوات األخرية بنشر معدات التصاالت 

الطوارئ يف كثري من البلدان اليت حتتاج إليها.
وميثِّل بناء القدرات جمااًل آخر من جماالت العمل الكربى ذات األمهية 
البالغة فيما خيص مكتب تنمية االتصاالت. وتُعترب أكادميية االحتاد الدويل 

لالتصاالت مبادرة ملكتب تنمية االتصاالت يراد هبا مساعدة البلدان 
النامية من خالل الفرص اليت تُتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف جمال التعليم والتدريب والتنمية. وتوفَّر مناهج تدريب مكيَّف حبسب 

احلالة بالتعاون مع كثري من الشركاء من القطاعني العام واخلاص يف 
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إطار برنامج مراكز التميز )CoE( من أجل واضعي السياسات احلكومية 
واملنظمني وكبار املسؤولني التنفيذيني واملديرين يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، واملوظفني التقنيني والتشغيليني. وقد مت منذ بدء 
هذه املبادرة تدريب آالف من املهنيني يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت من مجيع املناطق. ويف عام 2014 َعقدت هذه املراكز 
أكثر من 128 دورة تدريب َتَدرَّب فيها أكثر من 400 4 مهين يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل اجلمع بني مناهج تدريب 
وجاهي ومناهج تدريب إلكرتوين.

كما يدير مكتب تنمية االتصاالت صندوق تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وهو برنامج خاص اسُتهل تنفيذه يف عام 

1997. ويستعمل مكتب تنمية االتصاالت أموال هذا الصندوق من 

أجل مشاريع حمدَّدة الطابع يف جمال تنمية االتصاالت، وذلك بصورة 

رئيسية يف أقل البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان 
غري الساحلية النامية، والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. وقد مت 

حىت تارخيه متويل الكثري من املشاريع املتعلقة باالتصاالت يف مجيع مناطق 
االحتاد الدويل لالتصاالت.

فلئن كان مكتب تنمية االتصاالت قد أنشئ يف بادئ األمر لتعزيز 
التعاون التقين وتنمية االتصاالت رداً على حاالت التفاوت يف النفاذ إىل 
اخلدمات اهلاتفية فإن الفجوة الرقمية والتفاوت يف النفاذ إىل تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت ما يزاالن مستمرين على حنو مدهش. وتظل 
َر  الفجوة الرقمية تتطور وتتخذ أشكااًل جديدة، بصورٍة تواكب تطوُّ

التكنولوجيات. ويظل مكتب تنمية االتصاالت، واالحتاد الدويل 
لالتصاالت بصورة أعم، ملتزمني بتوصيل العامل ومجيع مواطنيه.
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مشاركة القطاع الخاص في االتحاد الدولي لالتصاالت

عرض عام لمشاركة القطاع الخاص

لقد مثَّل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص سمة حيوية من سمات االتحاد الدولي لالتصاالت منذ سنّي وجوده 
األولى. وفي بعض البلدان كانت الدولة هي المحرك الرئيسي لتنمية خدمات اإلبراق )كما كانت عليه الحال في 

فرنسا(. وكانت شركات القطاع الخاص هي القوى الدافعة لنمو صناعة البرق في مرحلتها األولى في بلدان أخرى 
)مثل بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية(. وفي الماضي جعل ذلك من شركات القطاع الخاص شركاء هامين في 

رات الدول األعضاء في االتحاد. واليوم تواصل الصناعة والحكومات العمل معاً لرسم االتجاه المقبل لقطاع  تنفيذ مقرَّ
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

30  أخبار االحتاد العدد 3   مايو  | يونيو 2015



بل إن شركات القطاع اخلاص تظل تتمتع حىت يف الوقت الراهن مبركز 
رمسي فريد بصفتها أعضاء يف قطاعات االحتاد الدويل لالتصاالت، 

األمر النادر فيما خيص وكاالت األمم املتحدة. ومثة شركات عدة هلا 
سجل طويل على صعيد املشاركة يف أعمال االحتاد الدويل لالتصاالت. 
وحبسب سجالتنا مثة بني الشركات اليت مل تزل حىت اآلن أعضاء زهاء 
ستني شركة ظلت نشطة على مدى 25 عاماً أو أكثر، ما ميثل سجاًل 
مهيباً يف هذه الصناعة السريعة التغري. فلماذا مت قبول شركات القطاع 
اخلاص، وملاذا اعُتربت مشاركة القطاع اخلاص قيِّمة ؟ إن التقصي يف 

حمفوظات االحتاد الدويل لالتصاالت وسجالته التارخيية يبنيِّ أن التعاون 
مع ما ميكن اليوم تسميته ’القطاع اخلاص‘ اختذ أشكااًل عديدة:

إن الشكل األول، واألبكر، ملشاركة الشركات يف االحتاد الدويل  _
لالتصاالت متثل يف انضمامها إىل االتفاقية. ونصت االتفاقية 

الدولية األوىل لإلبراق )1865( على أن الدول ملزمة بفرض قواعد 
على الشركات اخلاصة. وقد متت يف املؤمتر الدويل الثاين لإلبراق 

)1868( املوافقة على إدراج حكم )املادة 66( يتعلق بشركات الربق 

اخلاصة لكي تنضم إىل االتفاقية ولوائحها بغية االستفادة من “املزايا 
املنصوص عليها يف االتفاقية”.

بإنشاء مكتب االحتاد الدويل لالتصاالت يف عام 1869، وهو  _
أمانة دائمة قامت يف برين بسويسرا، وتولت املسؤولية عن 

األعمال اهلامة املتمثلة يف مجع وترتيب ونشر املعلومات الالزمة 
لعمليات االتصاالت، تسىن لشركات القطاع اخلاص أن تتشاطر 
 Journal( ”األخبار التشغيلية واإلدارية وأن تتبادهلا يف “جملة الربق

télégraphique( ومن خالل نشرة التبليغ )Notification(، وهي النشرة 

الشهرية الرمسية اليت كانت تُرسل إىل مجيع الدول األعضاء.
يف املؤمتر الدويل لإلبراق الذي ُعقد يف روما عام 1871‑1872،  _

قررت الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت أن جتيز 
لشركات القطاع اخلاص أن تشارك يف االجتماعات وأن متثَّل فيها 
ويف مؤمترات االحتاد متمتعًة حبق املناقشة لكن دون أن تتمتع حبق 
التصويت )املادة 4 من نظام مؤمتر روما(. فكما عليه احلال اليوم 
كان القطاع اخلاص يف أواخر القرن التاسع عشر شريكاً هاماً يف 
التنمية التكنولوجية خلدمات الربق واهلاتف والراديو. فعلى سبيل 

املثال بدأ نظام الربق يف بريطانيا رئيسياً بصفة مؤسسة خاصة )وظل 
كذلك على األقل حىت تأميم بريطانيا له يف فرباير 1870(. وسرعان 

ما أدرك املندوبون يف املؤمترات الدولية أهنم حيتاجون إىل تعاون مجيع 

اخلرباء التقنيني يف هذا اجملال، سواء من اإلدارات ومن شركات 
القطاع اخلاص املشاركة يف التشغيل العملي لنظم الربق، بغية 

تصميم اللوائح التنظيمية تصميماً ناجحاً من حيث اللغات والرموز 
املشرتكة، واختيار األجهزة واملعدات اليت تتيح سرعة التوصيل البيين، 

والتعريفات والضرائب املوحَّدة.
وحبلول عام 1925، بلغت صناعة االتصاالت مرحلة االكتمال،  _

وكانت شركات خاصة عديدة قد ترسخت بصفتها أطرافاً 
فاعلة رئيسية يف السوق. وملواكبة الوترية السريعة للتطور يف جمال 
التكنولوجيات اجلديدة، أنشئت خالل عشرينات القرن العشرين 

ثالث جلان استشارية دولية، هي “اللجنة االستشارية الدولية 
للهاتف” )CCIF، يف عام 1924( و”اللجنة االستشارية الدولية 
للربق” )CCIT، يف عام 1925(، و”اللجنة االستشارية الدولية 

للراديو” )CCIR، يف عام 1927(، تسىن هبا للخرباء التقنيني من شىت 
البلدان أن يلتقوا لتبادل اآلراء بشأن املشكالت التقنية وغريها من 
املشكالت. وهيَّأ عمل اللجان االستشارية الدولية فرصة جديدة 

هامة متاحة للشركات اخلاصة لكي تنخرط يف االحتاد الدويل 
لالتصاالت وأعماله.

يف املؤمتر الدويل لإلبراق الذي ُعقد يف عام 1932 يف مدريد اعُتمدت  _
شروط ملشاركة الشركات )واإلدارات( اليت ترغب يف اإلسهام يف 
عمل اللجان االستشارية الدولية هي أكثر اتساماً بالطابع الرمسي. 

وبذا أصبح يتعنيَّ على اإلدارات واملؤسسات اخلاصة املهتمة 
باملشاركة يف عمل جلنة من اللجان االستشارية الدولية أن تبلغ رمسياً 

عن اهتمامها وأن تتعهد باملسامهة يف النفقات العامة املرتتبة على 
اجتماعات اللجنة املعنية، بينما يتعنيَّ على األمانة أن تقوم بتبليغ 

سائر األعضاء باألمر.
مت إضفاء املزيد من الطابع الرمسي على مشاركة الصناعة اخلاصة  _

يف عمل االحتاد الدويل لالتصاالت خالل مؤمتر املندوبني املفوضني 
ل اللجان  اإلضايف الذي ُعقد يف جنيف عام 1992، والذي حوَّ

االستشارية الدولية إىل ’قطاعات‘: قطاع تقييس االتصاالت يف 
 ،)ITU–R( وقطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد )ITU–T( االحتاد

بينما اسُتحدث قطاع جديد هو قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد 
)ITU–D( )يرجى النظر يف ما تتضمنه هذه الطبعة من مقاالت منفصلة 

خاصة بكل من القطاعات املعنية(. واسُتحدثت فئة العضوية يف 
القطاعات من أجل الشركات وغريها من الكيانات. وجيوز اآلن 
لشركات القطاع اخلاص أن تشارك يف عمل االحتاد إما بصفتها 
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أعضاء يف أي من القطاعات الثالثة أو يف كلها أو بصفتها كيانات 
منتسبة من أجل الرتابط الشبكي مع منظمي تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وواضعي السياسات اخلاصة هبا واخلرباء يف جماهلا من 
األوساط الصناعية واهليئات األكادميية، أو املسامهة يف وضع املعايري 
العاملية واملمارسات الفضلى، أو املشاركة يف جلان الدراسات املعنية 

بالقضايا املستجدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
وُيستفاد يف عمل االحتاد اليوم من اآلراء النرّية واخلربات اليت يتمتع 

هبا 567 عضواً يف القطاعات، و164 منتسباً، و92 مؤسسة من 
األوساط األكادميية.

إطاللة على الماضي: عالقة ترابح
كانت الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت حتتاج، يف 

تباحثها يف املسائل التقنية املتعلقة بالتعريفات وبتحديد درجات األولوية 
وبالرقابة وبالتوصيل البيين، إىل تعاون شركات القطاع اخلاص املنخرطة 

يف تشغيل نظم الربق من أجل تنفيذ القرارات املشرتكة، والتشارك يف 
املهارات واخلربات التقنية، منذ بدايات عملها األوىل. وكان للشركات 

اخلاصة مصلحة فعلية يف تبادل املعلومات بشأن شبكاهتا ويف املشاركة يف 
وضع لوائح تنظيم اخلدمات للمساعدة على توسيع سوقها والتوصل إىل 

التوسيع الالزم لنطاق تكنولوجياهتا.
وُيستشّف من مشاركة الشركات اخلاصة يف عمل االحتاد طيلة 

السنوات الستني األوىل من وجوده تلك املشاركَة القويَة واملتناميَة أن 
شركات كثرية من شركات القطاع اخلاص وجدت أن مشاركتها قّيمة 

وتستحق العناء من أجلها. ففي تلك الفرتة حضرت إحدى وثالثون 
شركة من مجيع أحناء العامل يف ما ال يقل عن ثالثة مؤمترات لالحتاد 
الدويل لالتصاالت، وذلك إجناز كبري يف عهد كان فيه السفر عرب 

القارات أصعب بوجه عام. ومثة بني الشركات البالغ جمموعها 89 اليت 
شاركت يف أعمال االحتاد الدويل لالتصاالت يف سيّن وجوده الستني 

األوىل 43 شركة شاركت يف ما ال يقل عن مؤمترين من مؤمترات 
االحتاد.

ففي املؤمتر األول لإلبراق الذي عقد يف روما عام 1871‑1872، شكر 
السيد ِدسبيشري، الذي مثل شركات الربق البحري السبع، املؤمتر ملوافقته 

على قبول مشاركتها يف أعماله. وأعرب عن أمله أن هذه املشاركة 
ستسهم يف توسيع دائرة تأثري االتفاقية، وقال إنه واثق كل الثقة بأن هذه 
املشاركة ستعزز االحتاد )الصفحة 262 ]من الصيغة اإلنكليزية[ من وثائق 

املؤمتر الدويل لإلبراق الذي ُعقد يف روما، 1871‑1872(.

وحبسب حماضر مؤمتر روما، استجابت إدارات عديدة على نفس 
املنوال فرحبت مبشاركة شركات القطاع اخلاص يف مؤمترات االحتاد 

الدويل لالتصاالت. ورأى السيد شامبني، إذ حتدث باسم اململكة 
املتحدة، أن مشاركتها “ضرورة — إذ سيكون من شبه املستحيل 

تذليل مسائل التعريفات دون مناقشتها مباشرة مع ممثلي الشركات”. 
وقال السيد فنشنت، ممثل بلجيكا، إن قبول الشركات اخلاصة 

ة وسييسِّر حضوُرها  “سيجلب إىل املؤمترات جمموع آرائهم النريِّ
حتقيَق التوحيد يف التنظيم”. كما أن السيد برونري، ممثل اإلمرباطورية 
النمساوية-اهلنغارية، أقّر دون أي شك باملزايا اإلضافية اليت ينطوي 
عليها انضمام الشركات إىل االتفاقية وقبوهلا إىل أقصى مدى ممكن 

بالقواعد املنصوص عليها فيها.
لقد اقرتن تنامي مشاركة الشركات اخلاصة من مجيع أحناء 

العامل بتنامي الطابع الدويل لالتفاقية الدولية لإلبراق وبتوسُّع نطاقها 
اجلغرايف. فعلى سبيل املثال شارك كل من شركة الربق للهند الغربية 
وبنما وشركة الربق البحري الكوبية من عام 1879 فصاعداً يف ما ال 

يقل عن ستة مؤمترات.

استشراف المستقبل: التبعات فيما يخص المستقبل
يظل التعاون بني احلكومات والقطاع اخلاص مبدأً أساسياً من مبادئ 
االحتاد الدويل لالتصاالت يف عمله اليوم. وعلى مدى زهاء قرنني تنامت 
صناعة االتصاالت متخطية سلفها األول، تكنولوجيا االتصاالت العاملية 

األوىل املتمثلة يف اإلبراق، وهي اآلن تغدو بدورها جزءاً من قطاع 
أوسع وأمشل هو قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. لقد شهدت 
اًل جعل من املتعذر متييز معاملها من حيث النطاق واملدى،  الصناعة حتوُّ

ومن حيث التكنولوجيات املستعملة. واليوم تنتشر تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف نسيج اجملتمع ذاته، إذ تتأمتت السريورات والعمليات 

احلديثة وترتقمن.
ويف بعض البلدان تظل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

ت  واالتصاالت صناعة متلكها الدولة منذ نشأهتا. ويف بلدان أخرى أممِّ
صناعة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مث ُخصخصت من 
جديد. ومثة شركات عديدة ربطتها باالحتاد الدويل لالتصاالت عالقات 
مديدة على مدى عدة عقود كانت شركات متلكها الدولة مث انتقلت إىل 
رت املعتقدات  امللكية اخلاصة، بعد خصخصتها كلياً أو جزئياً. وقد حتوَّ
بشأن جناعة االحتكارات مقابل التنافس، بينما خضع وضع التعاريف - 

واملصطلحات - حول القطاع اخلاص لتغري مستمر.
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وتتسم العالقة بني الدول والشركات اخلاصة يف جمال االتصاالت 
ويف القطاعات األخرى بالدينامية والتغري املستمر، وهي تظل تتطور. 
وينفرد االحتاد الدويل لالتصاالت ضمن منظومة األمم املتحدة بتمتعه 

بعضوية الدول األعضاء وبعضوية شركات القطاع الصناعي - اخلاص، 
وسيظل يتمتع يف أعماله بعالقة ’تراحبية‘ بني هذه وتلك. ويبنيِّ عمل 
االحتاد كيف ميكن للدوائر الصناعية والدوائر احلكومية أن تتعاونا يف 
العمل معاً على طريق حتقيق األهداف املشرتكة، مبا يف ذلك تكييف 

نطاق التكنولوجيا لتوصيل املزيد مث املزيد من البشر وسد الفجوة 

الرقمية. وتظل الكيانات اخلاصة والكيانات التابعة للدول تعمل بالتشارك 
يف االحتاد الدويل لالتصاالت، يف البيئة القائمة ثقافياً على االبتكار اليت 

جنحت يف هتيئتها معاً على مدى فرتة قرن ونصف القرن.

إن هذا املقال مقتبس بتصرف من حبث أجراه قسم املكتبة واحملفوظات، 
استناداً إىل سجالت مؤمترات االحتاد الدويل لالتصاالت واجلمعيات 

العامة للجان االستشارية الدولية، وجملة االحتاد ونشرة التبليغ الشهرية 
الرمسية اليت يصدرها االحتاد وترَسل إىل مجيع الدول األعضاء. 

أخبار االحتاد العدد 3   مايو  | يونيو 2015  33

مشاركة القطاع الخاص في االتحاد الدولي لالتصاالت



أعضاء القطاعات المشاركون في أعمال االتحاد 
الدولي لالتصاالت منذ فترة طويلة

عضو قطاع في االتحاد
 Cable & Wireless Communications Plc1871اململكة املتحدة

أعضاء في االتحاد منذ أكثر من 75 عامًا
 .AT&T, Inc1925الواليات املتحدة

 Thales SA and Thales Communications & Sécurité SAS1925فرنسا

.TELECOM ITALIA S.p.A1925إيطاليا
Robert Bosch GmbH1929أملانيا

 .Telefónica, S.A1929إسبانيا
.EXELIS, Inc1929الواليات املتحدة
 .SIRTI S.p.A1931إيطاليا

أعضاء في االتحاد منذ أكثر من 50 عامًا
)British Broadcasting Corporation )BBC1948اململكة املتحدة

.Teléfonos de México S.A.B. de C.V1948املكسيك
.Rai Way S.p.A1950إيطاليا

)Nippon Hoso Kyokai )NHK( )Japan Broadcasting Corporation1952اليابان
The Japan Commercial Broadcasters Association1952اليابان

KDDI Corporation1953اليابان
)Nippon Telegraph and Telephone Corporation )NTT1953اليابان

SAGEMCOM1954فرنسا
Alcatel‑Lucent International1954فرنسا

Verizon Communication Corporation1960الواليات املتحدة
)Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. )CODETEL1960اجلمهورية الدومينيكية

 Telefon AB — LM Ericsson1960السويد
.Aviation Spectrum Resources, Inc1963الواليات املتحدة
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG1964أملانيا

أعضاء القطاعات المشاركون في أعمال االتحاد الدولي لالتصاالت منذ فترة طويلة
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أعضاء في االتحاد منذ أكثر من 25 عامًا
.Prysmian S.p.A1966إيطاليا

Nokia Corporation1967فنلندا
)Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela )CANTV1968فنزويال

)Norddeutscher Rundfunk )NDR1968أملانيا
JDSU Deutschland GmbH1968أملانيا

Deutsche Welle1968أملانيا
Zweites Deutsches Fernsehen1969أملانيا

)British Telecommunications Public Ltd. Co. )BT Plc1969اململكة املتحدة
Telesat Canada1970كندا

)Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. )EMBRATEL1971الربازيل
)Philippine Long Distance Telephone Co. )PLDT1975الفلبني

Intelsat1976الواليات املتحدة
.Eutelsat S.A1982فرنسا

KT Corporation1982مجهورية كوريا
.C.B.S., Inc1983الواليات املتحدة

Corning Incorporated1983الواليات املتحدة
Motorola Solutions Inc. and Motorola Mobility LLC1984الواليات املتحدة

Zain Kuwait1984الكويت
Fujitsu Limited1985اليابان

.Hitachi, Ltd1985اليابان
NEC Corporation1985اليابان

)OKI Electric Industry Company Ltd. )OKI1985اليابان
Toshiba Corporation1985اليابان

Mitsubishi Electric Corporation1985اليابان
.CANON Inc1985اليابان

.Cisco Systems, Inc1986الواليات املتحدة
)Telecom New Zealand )Spark NZ Limited1987نيوزيلندا

.Royal KPN N.V1989هولندا
.SES ASTRA S.A1989لكسمربغ

.MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A1989الربتغال
.Abertis Telecom Terrestre, S.L1990إسبانيا

.HISPASAT, S.A1990إسبانيا
Sony Corporation1990اليابان

.Hughes Network Systems, Inc1990الواليات املتحدة
.Japan Radio Co. Ltd1990اليابان

CenturyLink1990الواليات املتحدة

أعضاء القطاعات المشاركون في أعمال االتحاد الدولي لالتصاالت منذ فترة طويلة
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االحتفاالت الوطنية في العالم
خيطط أعضاء االحتاد وغريهم من أصحاب املصلحة يف العامل لتنظيم 

أنشطة متنوعة احتفاًء بالذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة لتأسيس 
االحتاد. ويُنظم حىت اآلن أكثر من 80 نشاطاً طوال السنة لالحتفال 

بتاريخ االحتاد وأعضائه وتتاح خارطة تشمل هذه الفعاليات املنظمة عرب 
العامل يف املوقع اإللكرتوين اخلاص بالذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة 

.http://itu150.org/worldwide‑events/ :لتأسيس االحتاد
يف 17 مايو 2015، سينظم االحتاد احتفاله الرئيسي جنباً إىل جنب 

مع اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات )WTISD( هلذا العام الذي 
يكون موضوعه هو “االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: 

القوى الدافعة لالبتكار”. ويعتزم بعض األعضاء تنظيم حدث يف نفس 
الوقت تقريباً ختليداً للتاريخ الذي مت فيه توقيع االتفاقية الدولية األوىل 

للربق يف 1865. ويقوم أعضاء آخرون بتنظيم احتفاالت بالذكرى 
اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد طوال السنة باالستناد إىل التقومي 

املواضيعي الشهري لالحتاد. وتتوفر جمموعة من األدوات واملبادئ 
التوجيهية ألعضاء االحتاد ملساعدهتم يف التحضري لالحتفاالت بالذكرى 

اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد.
وهناك طرق خمتلفة ميكن من خالهلا لألعضاء وأصحاب املصلحة 

اآلخرين املشاركة يف االحتفاالت بالذكرى اخلمسني بعد املائة لتأسيس 
االحتاد. وتشمل هذه الطرق: تنظيم معرض أو مسابقة أو حدث أو 
إطالق مشروع أو مبادرة أو إصدار منشور أو إنشاء موقع إلكرتوين 
على سبيل املثال ال احلصر. وأعربت العديد من الدول األعضاء عن 

اهتمامها بإصدار طابع أو مغلف تذكاري خمصص للذكرى اخلمسني 
بعد املائة لتأسيس االحتاد )من بينها: األرجنتني والربازيل وبيالروس 

وبوليفيا وبلغاريا وكرواتيا وإثيوبيا وإندونيسيا وكينيا والكويت 
ومولدوفا وموناكو وموزامبيق ونيكاراغوا وسلطنة ُعمان والربتغال 

وروسيا وسويسرا وتايالند(.
وأطلقت العديد من البلدان مسابقات إلذكاء الوعي بتكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت. ومن بني هذه البلدان إسبانيا اليت تنظم “مسابقة 
الصور عرب اهلاتف احملمول: التكنولوجيا يف حياتنا” وأوكرانيا “مسابقة 

 ”Digital Impact Awards Africa“ األعمال العلمية” وأوغندا جائزة
وأورغواي “جائزة CX لالتصاالت”.

ومن املقرر أيضاً أن تُنظم يف 2015 معارض وعروض مكرسة 
للذكرى اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد وتشمل: معرض األرجنتني 

“كن جزءاً من التاريخ” ومعرض توغو “تاريخ االحتاد - تاريخ توغو” 
ومعرض الربتغال “الكبل البحري يف حبر من التوصيالت” ومعرض 

كوت ديفوار بشأن تاريخ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومعرض 
الواليات املتحدة املكرس لليوم العاملي هلواة الراديو حول موضوع 

االتصاالت والصداقة بني مجيع سكان العامل”.
وإذا كنتم تعتزمون تنظيم نشاط لالحتفال بالذكرى اخلمسني 

بعد املائة لتأسيس االحتاد، يسعدنا كثرياً أن حُناط علماً به وأن نعرضه 
يف موقعنا اإللكرتوين اخلاص بالذكرى اخلمسني بعد املائة لتأسيس 

 .itu150.org االحتاد

االحتفاالت الوطنية في العالم
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تحوُّل االتصاالت: من الماضي إلى المستقبل
على مدى املائة واخلمسني سنة اليت انقضت منذ تأسيس االحتاد 

اً جعل  الدويل لالتصاالت شهدت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تغريُّ
متييز معاملها متعذراً كلَّ التعذر إذ تطورَّت من أجهزة الربق القائمة بذاهتا 
إىل وسائل االتصاالت ’الذكية‘ املنتشرة اليوم يف الوسط احمليط بنا على 

 )IT( شكل غالباً ما يكون غري مرئي. فاالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واحلوسبة غدت تتسم مبزيد المتناٍه من التقارب والقوة وتعدد وجوه 

االستعمال. وهببوط سعر األجهزة احملمولة يدوياً وتزايد الوظائف اليت 
تؤديها سيغدو بني أيدي معظم أهايل املعمورة قريباً جهاٌز ذو طاقِة 

معاَملٍة أعلى بكثري من طاقة أقوى حواسيب مثانينات القرن العشرين. 
بل إن الشبكات واألجهزة واإلنرتنت يف أيامنا هذه قد غدت تبدو 

خمتلفة متاماً عنها يف أوائل القرن احلادي والعشرين. ويف هذا املقال حُتدَّد 
ل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  عدة اجتاهات رئيسية أدت إىل حتوُّ

واالتصاالت على مدى العقود األخرية، ويُنظر يف الكيفية اليت ميكن هبا 
أن ُتسهم يف حتقيق العامل الشبكي الذي نصبو إليه يف املستقبل القريب.

التنقلية والصغر والتعدد: بالطبع غدت األجهزة املوصولة أجهزة 
قابلة للحمل وأصغر حجماً وأكثر عدداً )الشكل 1(. بل يُرجَّح أن نتمتع 
لني بسالسٍة بني الشبكات  يف املستقبل بتوصيليٍة أسرع وحنن نتنقل متجوِّ

يف كل مكان ويف كل وقت وعرب كل جهاز، مبا مُسي ب  ’التوصيلية 
املتاحة يف كل مكان‘. ويظل قانون مور متسقاً على حنو مدهش )على 

الرغم من أن غوردن مور نفسه توقع مؤخراً، يف مارس 2015، أن قانونه 
“سيقضي حنبه يف غضون العقد املقبل أو حنوه”(. وتقدِّر احمللِّلة املعنية 
بالتكنولوجيا، ماري ميكر، أن كل دورة جديدة من دورات احلوسبة 
آتت بوجه عام زهاء عشرة أضعاف قاعدة مدخالت دورة احلوسبة 
السابقة هلا )الشكل 1(. وقد ُقدِّر أن عدد األجهزة املوصولة يف مجيع 

أحناء العامل بلغ حبلول عام 2015 زهاء 15,8 ملياراً، أي أن نسبة عددها 
إىل عدد األشخاص املوصولني بلغت اثنني إىل واحد. وميكن أن تزداد 
ًة  هذه النسبة لتبلغ ما ال يقل عن ستة إىل واحد حبلول عام 2020، ُمَغريِّ

تصورنا لإلنرتنت، وجمتمعنا املوصول، مرة وإىل األبد.

تحوُّل االتصاالت: من الماضي إلى المستقبل
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أما اهلاتف احملمول الذي ُصمِّم رئيسياً للتوصيل الصويت عند التنقل 
فقد توسَّع شأنه فغدا لنا منرباً إخبارياً حممواًل، وكامرة، وجهاز فيديو، 

وحافظة نقود، ودلياًل للشبكات االجتماعية واهلواتف، وبوصلة، 
وكاشف معادن، بل ومقياس زالزل قائماً على استمداد اجلماهري 

)الشكل 2(. واحلال أنه حُيتمل، إذا ثبت جناح برنامج غوغل املسمى 
آرا )Ara( إلنتاج هاتف ذكي ’منائطي‘، أن يبلغ األمر حد “خروج 

اهلواتف عن طورها” وهي بني أيدينا وتفككها، منفّكًة من قيود عتادها، 
إذ سيكون باستطاعة مستعمليها أن يتبادلوا ِقَطَعها )مثل الشاشات 

والكامريات( وهم يتنقلون. 
ويف عام 2001 ُسجِّل لالتصاالت احلديثة واإلنرتنت قضاؤها على 

المسافة، ألن اإلنرتنت واالتصاالت جعلتا الناس على تواصل عرب العامل. 
وميكن أن تفضي اهلواتف احملمولة اليوم إىل القضاء على المكان - حيث 

ميكن للناس التحادث أو العمل أو التنقل بني أنشطة الرتفيه أينما كانوا، 
بغض النظر عن األمكنة املعهودة اليت كانوا يقومون فيها بأنشطتهم )مثل 
املكاتب من أجل العمل، والنوادي االجتماعية أو البيت من أجل الرتفيه(.
ويستتبع انتشاُر األجهزة واألشكال اجلديدة للوسائط االجتماعية 
تغبَُّش احلدود بني حياة الناس الشخصية وحياهتم املهنية )أَفرتاك تُبقي/

تُبقني على Facebook لألصدقاء واملستجدات الشخصية، وعلى 
لت إبداع احملتوى  LinkedIn للزمالء؟(. حقاً إن الوسائط االجتماعية حوَّ

من البث الوحيد االجتاه “من طرف واحد إىل أطراف عديدة” إىل 
التحادث التفاعلي بني “أطراف عديدة وأطراف عديدة”، إذ غدا الناس 

يتبادلون األخبار واآلراء عن طريق طائفة من املنصات املختلفة. إن 
 )LinkedInو Twitterو Facebook خدمات الوسائط االجتماعية )ومنها
جتعل االتصاالت بني األشخاص أكثر ديناميًة وتفاعاًل وآنيًة. وغدت 

املعلومات منتجاً حمضوراً، إذ يتقلص عمرها، ألن حركة اإلنرتنت غدت 
جتسِّد النزوع الدارج، واألحداث يف دنيا الواقع يف الوقت الفعلي. 

ننا الوسائط االجتماعية من إقامة التواصل ومن البقاء على تواصل،  ومتكِّ
متسائلني عّما إذا كان ’أصدقاؤنا‘ أصدقاء حقاً. وقد ال تكون هناك بعُد 

أيقونٌة إلبداء املعارضة على شبكة Facebook لكن التسجُّل على ميدان 
مواقع إبداء االمتعاض املسّمى ’.sucks‘ جيري بوترية عالية.

قدوم إنترنت األشياء: بعد أكثر من عقد من التناقش والتباحث 
والتوقع قد يكون عصر إنرتنت األشياء )IoT( قد َحلَّ أخرياً. فبحسب 

تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت عن اإلنرتنت لعام 2005، تشمل إنرتنت 
األشياء وعاملنا الزائد التوصيل جمموعة من أشكال التقدم التكنولوجي 
يف جماالت شىت – التوصيلية الالسلكية واملتنقلة، واألحجام املصغَّرة، 

 ،)RFID( وتكنولوجيا النانو، والتعرف بواسطة الرتددات الراديوية
والتكنولوجيات الذكية. إن وجوه التقدم احملقق يف هذه التكنولوجيات، 
مأخوذًة معاً، ميكن أن تساعد على حتقيق شبكة إنرتنت مصغَّرة مؤمتتة 
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http://qz.com/214307/mary‑meeker‑2014‑internet‑trends‑report‑all‑the‑slides/

1

تحوُّل االتصاالت: من الماضي إلى المستقبل

38  أخبار االحتاد العدد 3   مايو  | يونيو 2015

http://qz.com/214307/mary-meeker-2014-internet-trends-report-all-the-slides/


مؤلَّفة من أجهزة موصولة تتواصل بصورة منتظمة وعلى حنو ال يتطلب 
أي جهد نسبياً من خالل التحديثات اليت جتري يف الوقت الفعلي يف 

بيئة كاملة التوصيل. ويستمر النقاش بشأن مدى إبالغ املبثوثات حبركة 
االتصاالت من آلة إىل آلة على شبكة اإلنرتنت، ودور التشغيل البيين يف 

هذا السياق. لكن االتصاالت من آلة إىل آلة وإنرتنت األشياء يفتحان 
الباب التصاالت - وبيانات - ذات نطاق مل يكن ميكن تصوره حىت 
اآلن. ويف الوقت ذاته تساعد التقنيات من قبيل الشبكات اليت تتحدد 

بالربجميات )SDN( وحتقيق افرتاضية 
الشبكات على جعل الشبكات أكثر 
قابلية للتكيُّف وأكثر مرونة، ما يتيح 

تتبُـَّعها ُدفوَق املعلومات اآلتية من 
خمتلف اخلدمات والتطبيقات على 

حنو أجنع وأنشط.
النمو في عالم البيانات: يتمثل 

اجلانب السليب لتنامي التوصيلية 
على هذا النحو يف منو حجم عامل 

البيانات. ويقدِّر املركز العاملي 
للبيانات أن حجم العامل الرقمي 

يتضاعف كل سنتني تضاعفاً يُعزى 
جزئياً إىل إنرتنت األشياء، وأنه 
سيتضاعف عشرة أضعاف بني 
عام 2013 وعام 2020 - مزداداً 
من 4,4 تريليونات غيغابايت يف 

عام 2013 إىل 44 ترليون غيغابايت 
يف عام 2020. وحالياً ُتْسَند نسبة 

مقدارها 60 يف املائة من مجيع 
البيانات يف العامل الرقمي إىل 

األسواق ’املكتملة‘ صناعياً مثل 
أسواق أملانيا واليابان والواليات 

املتحدة األمريكية، لكن هذه النسبة 
سترتاجع حبلول عام 2020، وسُيْسَند 
معظم البيانات إىل األسواق الناشئة 

)مبا فيها أسواق الربازيل والصني 
واهلند واملكسيك وروسيا(. ويُرجَّح أن االستفادة من قوة عامل البيانات، 

مع اعتماد ضمانات من إساءة االستعمال احملتملة، ستمثل واحداً من 
حتديات املستقبل األكثر إحلاحاً.

ويبدو أن االجتاهات القائمة حالياً على صعيد تنامي القوة وتزايد 
تعدد وجوه االستعمال واتساع النطاق مهيَّأة لالستمرار. لكن مثة أمراً 

ال ريب فيه هو أننا، يف عامل االتصاالت وعامل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت املثريين، ال نعلم أبداً ما خيبئه لنا املستقبل.
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 بيانات بمناسبة الذكرى السنوية
الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد

من إعداد محمد أحمد القمزي
رئيس جملس اإلدارة، هيئة تنظيم االتصاالت، اإلمارات العربية املتحدة، شريك ذهيب

سيشهد العامل مناسبة مميزة يف 17 مايو 2015 إذ حنتفل بالذكرى 
السنوية اخلمسني بعد املائة لتأسيس أقدم وكالة تابعة لألمم املتحدة، 

االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(. وتتمثل رسالة االحتاد والتزامه املستمر، 
بوصفه وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف جمال تكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت )ICT(، يف توصيل مجيع سكان العامل.
أنشئ االحتاد الدويل لالتصاالت يف 1865 باسم االحتاد الدويل 

للربق. وتوسعت أنشطة االحتاد على مر السنني لتشمل قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت بأكمله، فضاًل عن اإلذاعة الرقمية واإلنرتنت 

والتكنولوجيات املتنقلة والتلفزيون عايل الوضوح )HDTV(. واقرتنت هذه 
التطورات التكنولوجية العاملية بوضع أطر التقييس واضطلع االحتاد بدور 

حموري يف تشكيل هذه األطر منذ تأسيسه. ومتركزت أدوار االحتاد 
وأهدافه يف صميم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كوسيط 
لتيسري الوصول إىل التكنولوجيات اجلديدة وتوزيع املوارد العاملية، مبا 

فيها طيف الرتددات الراديوية واملواقع املدارية الساتلية ضمن موارد هامة 
أخرى، وذلك هبدف إنشاء نظام اتصاالت سلس على الصعيد العاملي 

يتميز بالقوة واالعتمادية واالبتكار املتواصل.
ويسر دولة اإلمارات العربية املتحدة )UAE( أن تكون من بني الدول 

األعضاء يف االحتاد اليت خّلفت عالمة واضحة من خالل املشاركة 
البناءة والتمثيل القوي يف االحتاد وأنشطته. انضمت دولة اإلمارات 

العربية املتحدة إىل االحتاد يف 1972 بعد استقالهلا يف 2 ديسمرب 1971، 
ودعمت أنشطة االحتاد منذ ذلك احلني. ويف مؤمتر املندوبني املفوضني 
لعام 2006، وهو أعلى مؤمترات االحتاد املعنية باختاذ القرارات، الذي 

ُعقد يف أنطاليا، تركيا، كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة ممثلة هبيئة 
تنظيم االتصاالت )TRA(، معلنة عن بداية فصل جديد من التعاون املتبادل 

بانضمام دولة اإلمارات 
العربية املتحدة للمرة األوىل 

إىل أعضاء جملس االحتاد )اهليئة 
اإلدارية لالحتاد يف الفرتات اليت تقع 

بني مؤمترات املندوبني املفوضني(. وكان ذلك 
نتاج مساع هائلة لدولة اإلمارات العربية املتحدة باعتبار أن هيئة تنظيم 

االتصاالت مل يكن قد مر على إنشائها سوى عامني فقط.
ومنذ ذلك احلني، وإدارة اإلمارات العربية املتحدة آخذة يف 
االنطالق. ففي 2012، جنحت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف 

استضافة ورئاسة جمموعة من املؤمترات الدولية اهلامة بشأن تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، منها: تليكوم العاملي لالحتاد لعام 2012 

واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام WTSA‑12( 2012( واملؤمتر 
العاملي لالتصاالت الدولية لعام WCIT‑12( 2012( واملؤمتر العاملي لتنمية 

.)WTDC‑14( 2014 االتصاالت لعام
وأسفرت هذه املؤمترات عن عدد من النواتج والقرارات اهلامة 

اليت سامهت يف حتديد االسرتاتيجية املستقبلية لالحتاد. كما أهنا عقدت 
العزم على أن تتبوأ دوراً أساسياً يف قيادة قطاع االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لكي حيقق مزيداً من التطور والتقدم من خالل 

تقدمي خدمات للدول األعضاء مما يعزز مبادئ التعاون اليت يقوم 
عليها االحتاد.

واستضافت دولة اإلمارات العربية املتحدة بنجاح املؤمتر العاملي لتنمية 
االتصاالت لعام WTDC‑14( 2014( الذي حقق غرضه من خالل وضع 

اخلطط الالزمة لتوسيع وتسخري قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ليصل إىل من هم يف أمّس احلاجة إليه. وباملثل، ومتشياً مع 
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خطة عمل ديب، تضطلع دولة اإلمارات العربية املتحدة بدور شريك نشط 
 ،)WSIS( وجهة راعية فّعالة لالحتاد يف أنشطة القمة العاملية جملتمع املعلومات

سواء فيما خيص عملية التقييم أو املسائل املتصلة باملنتدى.
وبناًء على النجاحات اليت حتققت يف عامي 2012 و2014، شاركت 
دولة اإلمارات العربية املتحدة بفعالية يف أعمال مؤمتر املندوبني املفوضني 

األخري الذي ُعقد يف بوسان، مجهورية كوريا من 20 أكتوبر إىل 
7 نوفمرب 2014 وأعيد انتخاهبا بنجاح للمرة الثالثة على التوايل يف جملس 

االحتاد املؤلف من 48 دولة عضواً. وإضافًة إىل ذلك، انُتخب أيضاً 
ممثل عن دولة اإلمارات العربية املتحدة لالنضمام إىل األعضاء االثين 
عشر للجنة لوائح الراديو. ومن املعامل البارزة األخرى تأييد أعضاء 

االحتاد الستضافة دولة اإلمارات العربية املتحدة للمؤمتر املقبل للمندوبني 
املفوضني املزمع عقده يف 2018.

وتواصل دولة اإلمارات العربية املتحدة اليت متثلها هيئة تنظيم 
االتصاالت دعم االحتاد وأعماله من خالل املسامهة بفعالية يف مبادرات 

املنظمة وأنشطتها فضاًل عن الدخول يف شراكات ثنائية يف إطار عدد 
من املشاريع واملبادرات الرائدة. ورغبتنا يف استضافة حدث لالحتفال 
بالذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد فضاًل عن الدور 
النشط الذي نضطلع به يف إطار اللجنة املعنية بالتحضري لالحتفاالت 
بالذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد، هلما دليل على 

التزامنا الراسخ.
ونتقدم بتمنياتنا اخلالصة لالحتاد الدويل لالتصاالت مبستقبل 

مزدهر ونتمىن له 150 سنة أخرى من النجاح الباهر واالزدهار حافلة 
بدعم مكثف من مجيع الدول األعضاء من أجل حتقيق مشاريع االحتاد 
وأنشطته. وقد وفرت هذه املنظمة عدداً ال حيصى من الفرص لألفراد 

يف مجيع أحناء العامل لالستفادة من االتصاالت الرقمية احلديثة وحددت 
مقاصد لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

من إعداد حمد عبيد المنصوري
املدير العام، هيئة تنظيم االتصاالت، دولة اإلمارات العربية املتحدة، شريك ذهيب 

التهاين لالحتاد مبناسبة  أتقدم بأصدق  يسرين أن 
لتأسيس االحتاد،  املائة  بعد  الذكرى اخلمسني 

بتكنولوجيا  املعنية  املتحدة  لألمم  الرئيسية  اهليئة 
املتعلقة  وباملسائل  واالتصاالت  املعلومات 
باالتصاالت. واالحتاد الذي شهد بداية 

20 عضواً مشاركًا، يقف اآلن  متواضعة مع 
إضافة  193 دولة عضواً  باعتزاز مدعومًا بعدد 

واهليئات  واملنتسبني  القطاعات  أعضاء  إىل 
ُأسست  اليت  املنظمة  األكادميية. وأصبحت 

باسم االحتاد الدويل للربق، إحدى وكاالت األمم 
املكرسة إلنقاذ  اجملاالت  املتعددة  املتخصصة  املتحدة 

األرواح يف حاالت الطوارئ ومساعدة البلدان 
املعلومات  تكنولوجيا  النامية يف مشاريعها يف جمال 

التقنية خلدمات  املعايري  واالتصاالت ووضع 
وتيسري  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

إدارة املوارد الشحيحة. وإذ حنتفل بالذكرى 
نتعّهد  فإننا  االحتاد،  لتأسيس  املائة  بعد  اخلمسني 

ببذل مزيد من اجلهد لتعزيز رؤية االحتاد 
أعضاء  فيه مجيع  وبناء مستقبل يكون  ورسالته 
إىل  بالنفاذ  ويتمتعون  البشرية موصولني  األسرة 

واالتصاالت. املعلومات  تكنولوجيا  خدمات 
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ستخصص مساهمات الشركاء التاليين ذكرهم لدعم مختلف األنشطة 
العالمية ذات الصلة بالذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد

الشركاء البرونزيون

جمهورية إفريقيا الوسطى



الشركاء الذهبيون

جمهورية أذربيجان

المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

الشركاء الفضيون

جمهورية كوت ديفوار

جمهورية غانا

جمهورية زيمبابوي

النمسا
بلجيكا

الدانمارك
فرنسا
ألمانيا
اليونان
هنغاريا
إيطاليا

هولندا
النرويج
البرتغال
روسيا
إسبانيا
السويد
سويسرا
تركيا

باريس، 1865

ــون

الــبلــدان الـمــؤسس
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زيارات رسمية

خالل شهر مارس 2015، قام السادة الوزراء وسفراء الدول لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات 
الدولية األخرى في جنيف والضيوف المهمون التالية أسماؤهم بزيارات مجاملة لألمين العام لالتحاد 

الدولي لالتصاالت، السيد هولين جاو.

جي فيبو، المدير العام، مكتب تنظيم االتصاالت 
الراديوية، وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، 

الصين

عالم موسى، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
فلسطين

من اليسار إلى اليمين: فرانسوا رانسي، مدير مكتب االتصاالت الراديوية 
باالتحاد؛ وآرتي هوال، األمينة العامة للرابطة األوروبية لمشغلي السواتل 

)ESOA(؛ وهولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، لدى التوقيع 

 على مذكرة التفاهم بين الرابطة األوروبية لمشغلي السواتل
واالتحاد الدولي لالتصاالت

الدكتورة فانغ ليو، األمينة العامة المنتخبة، 
)ICAO( منظمة الطيران المدني الدولي

هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت 
ومارتن ساجديك، رئيس المجلس االقتصادي 

.)ECOSOC( واالجتماعي

أخبار االحتاد العدد 3   مايو  | يونيو 2015  43

لقاء مع األمين العام
زيارات رمسية



التقط مجيع الصور االحتاد الدويل لالتصاالت.

 من اليسار إلى اليمين: ستيوارت كارالو، مدير البحوث،
 مركز أبحاث ABI؛ وأرون بويد، مدير الشؤون االستراتيجية،

 مركز أبحاث ABI؛ وهولين جاو، األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت

من اليسار إلى اليمين: DS Park، المدير التنفيذي، 
الشؤون العامة األوروبية، Samsung Electronics؛ 

وكيم سانغ وو، رئيس الشؤون المؤسسية، 
Samsung Electronics؛ وهولين جاو، األمين العام 

لالتحاد الدولي لالتصاالت

مانويل غونزاليس سانز، وزير الشؤون الخارجية، 
كوستاريكا

أياز سيد-خيوم، المّدعي العام ووزير المالية 
 والمؤسسة العامة والخدمة العامة واالتصاالت،

فيجي

إكوو سبيو-غاربراه، وزير التجارة والصناعة، 
غانا والمدير التنفيذي السابق لمنظمة 

)CTO( الكومنولث لالتصاالت
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