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الحدود التنظيمية الجديدة – الفرص والتحديات
هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

املنظمون وواضعو السياسات يف مجيع أحناء العامل مبركز فريد يتمتع 
يسمح بفسح اجملال أمام الفرص اليت تتيحها التكنولوجيات 

ومناذج األعمال اجلديدة. لقد شهدنا يف الندوة العاملية ملنظمي 
االتصاالت )GSR-18( اليت نظمها االحتاد هذا العام اجتماع منظمي تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت )ICT( مع اجلهات الفاعلة الرئيسية من القطاع اخلاص ومع 
املنظمني من القطاعات األخرى ملناقشة األساليب اجلديدة واحملّسنة ملعاجلة التنظيم 

يف االقتصاد الرقمي.

إننا بالفعل أمام ثورة شاملة للقطاعات تواكبها جمموعة جديدة من التحديات.

واسُتهلت الندوة حبوار عاملي مواضيعي سابق للحدث أُتيحت فيه الفرصة 
 )AI( للمشاركني يف جلسات النقاش الستكشاف العالقة بني الذكاء االصطناعي

وإنرتنت األشياء )IoT( واألمن السيرباين، واآلثار احملتملة على الصعيد العاملي.

ومن خالل جمموعة من االجتماعات واملناقشات الرفيعة املستوى، حتّدث 
املشاركون عن أفضل املمارسات وعن التحديات وناقشوا اخلطوات املقبلة 
لتحسني السياسات الوطنية. وركزت املناقشات إىل حد كبري على املهمة 

اجلوهرية لالحتاد املتمثلة يف كيفية االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة لتوصيل الناس 
حول العامل، وأمهية تزويد األشخاص والبلدان واملناطق باألدوات الالزمة لتسخري 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية. ويسعدين 
 أن أقدم إليكم جملة أخبار االحتاد اليت تسلط الضوء على بعض نتائج الندوة ومناقشاهتا.

 

 يتمتع المنظمون وواضعو 
السياسات في جميع أنحاء 
العالم بمركز فريد يسمح 
بفسح المجال أمام الفرص التي 
تتيحها التكنولوجيات ونماذج 

األعمال الجديدة. 
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مواجهة الحدود التنظيمية الجديدة

يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت التقى 
)GSR-18( السنوية هلذا العام أكثر من 

600 مشارك أتوا من أكثر من 120 بلداً 

إىل جنيف، سويسرا، يف الفرتة من 9 إىل 12 يوليو ملناقشة 
احلدود التنظيمية اجلديدة يف عامل يزداد دينامية وترابطاً. 

وكان اهلدف من املنتدى، الذي ميثل أكرب جتمع متخصص 
 )ICT( يف العامل ملنظمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

واملتخصصني يف سياساهتا، هو التعاون يف جمال التدابري 
التنظيمية اليت من شأهنا االستفادة من تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم 

.)SDG( املتحدة

وساعد املنتدى أيضاً واضعي السياسات واملنظمني 
واملهنيني من القطاع اخلاص على تعميق فهمهم لفوائد 

االبتكارات التكنولوجية اجلديدة وخماطرها.

وناقش املشاركون احلدود التنظيمية اجلديدة لتحقيق 
التحول الرقمي واستكشفوا آثار التكنولوجيات الناشئة، 

مبا يف ذلك الذكاء االصطناعي )AI( وإنرتنت األشياء 
)IoT( وتكنولوجيا االتصاالت املتنقلة من اجليل اخلامس 
)5G(، فضاًل عن قضايا رئيسية مشلت األمن السيرباين 

واخلصوصية والثقة.
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وقال هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت 
)ITU( خالل افتتاح احلدث “إن االنتقال حنو تنظيم أكثر 

انفتاحاً وتعاوناً واستناداً إىل احلوافز ومشواًل للقطاعات 
سيكون بالغ األمهية لتحقيق اإلمكانات الواعدة الثرية اليت 
يزخر هبا االقتصاد الرقمي، ليس فقط لصاحل املستهلكني 
واملؤسسات التجارية – بل أيضاً لصاحل مجيع األشخاص 

الذين ال يزالون غري موصولني يف العامل”.

 )BDT( ودعا براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالحتاد مجيع أصحاب املصلحة يف النظام اإليكولوجي 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل التعاون معاً، 
فقال “إين على قناعة بأن حكمتنا اجلماعية ستجعل من 

التكنولوجيات الناشئة عاماًل حمفزاً للتنمية املستدامة لصاحل 
مجيع البشر”.

االستجابة للتكنولوجيات الناشئة

شهدت الندوة تركيزاً على النمو السريع للتكنولوجيات 
الناشئة وقدرهتا على حتسني ظروف احلياة من خالل حتقيق 

زيادة يف البيانات واإلنتاجية والتوصيلية.

وعلى حنو ما أشار إليه العديد من املتحدثني، سيبلغ عدد 
األجهزة املوصولة بإنرتنت األشياء )IoT( قريباً أكثر من 

20 مليار جهاز، وميكن أن حيقق تطوير منصات لتكنولوجيا 

اجليل اخلامس إيرادات تبلغ تريليونات الدوالرات يف هناية 
العقد القادم، كما أن الذكاء االصطناعي يف طريقه إىل التأثري 

على غالبية الصناعات يف مجيع أحناء العامل. 

 إني على قناعة بأن 
حكمتنا الجماعية ستجعل من 
التكنولوجيات الناشئة عاماًل 
محفزاً للتنمية المستدامة 

لصالح جميع البشر. 
 براهيما سانو
مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد

 :)5G( التمهيد لتكنولوجيات الجيل الخامس
الفرص والتحديات

سيصدر االتحاد الدولي لالتصاالت قريباً تقريراً بشأن التمهيد 
لتكنولوجيات الجيل الخامس )5G(: الفرص والتحديات، وسيكون 

متاحاً هنا:
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وقال سورين غرينديانو، رئيس الندوة ورئيس اهليئة الوطنية 
إلدارة وتنظيم االتصاالت يف رومانيا )ANCOM( “إن 

صناعتنا تتحرك بوترية مذهلة، وال شيء حيّدنا يف هذا 
التطور سوى خيالنا”.

وبدأ تأثري هذه التحوالت اهلائلة يف التكنولوجيا يظهر 
يف سائر الصناعات ويتيح الفرص لواضعي السياسات 

ورواد األعمال واملنظمني ويطرح حتديات أمامهم. واتفق 
احلاضرون يف الندوة على أن سرعة هذا التطور وحجمه 
غري املسبوقني يوّلدان قوة دافعة للتعاون من أجل التنظيم 

الفّعال واملستنري.

وقال مانيش فياس، رئيس قطاع االتصاالت ووسائل 
اإلعالم والرتفيه، واملدير التنفيذي املسؤول عن خدمات 
الشبكة بشركة Tech Mahindra “أمام هذا التحول، يتعني 
على املنظمني أداء دور “اآلهلة”، فهم يواجهون املهمة 
املعقدة املتمثلة يف حتقيق إمكانيات هذه التكنولوجيات 

الناشئة وتقدميها “بطريقة تبعث العامل والبشرية 
والصناعات على الشعور باألمان إىل أقصى حد”.

اختيار التفاؤل على الخوف

هتدد اهلجمات السيربانية أكثر من أّي وقت مضى أمن 
البلدان والشركات واألفراد، وتثري التطورات اليت تشهدها 

التكنولوجيا شواغل جديدة بشأن اخلصوصية ومحاية 
البيانات، وقضايا أخرى. وأكد العديد من املتحدثني هذه 

الشواغل خالل املناقشات اليت دارت يف الندوة، ولكن 
املشاركني كانوا يشعرون عموماً بالتفاؤل.

وقال سريج دروز، نائب رئيس فريق التصدي حلاالت 
املنتدى  الطوارئ احلاسوبية )CERT( ومدير جملس 

املعلومات بشركة  التصدي حلوادث وأمن  لفرق  العاملي 
Open Systems “ينبغي أن حنرص على عدم الدخول 

التفاصيل وأاّل نبدد جهودنا يف نشر  يف متاهات 
املخاوف”. ودعا العديُد من املتحدثني إىل إنشاء بىن 
وتستفيد  باملتانة  تتسم  تنظيمية  ولوائح  وأنظمة  حتتية 

وحتقيق  اجليدين”  “األشخاص  لتمكني  التكنولوجيا  من 
ككل. للمجتمع  إجيابية  فوائد 

 IBM وقال نيل شاهوتا، مبتكر رئيسي بشركة
ورئيس تنمية األعمال التجارية على الصعيد العاملي 

مبجموعة IBM Watson “إن التكنولوجيا بطبيعتها ليست 
جيدة وال سيئة”. وأردف قائاًل “ميكننا استخدام 

]التكنولوجيات[ للبناء كما ميكننا استخدامها للهدم. 
فاألمر يعود لنا حقاً أن نقرر الشيء األفضل الذي ميكن 

أن نفعله هبذه األدوات”.

 إن صناعتنا تتحرك بوتيرة 
مذهلة، وال شيء يحّدنا في 

هذا التطور سوى خيالنا. 
 سورين غرينديانو
رئيس الندوة العاملية ملنظمي 
االتصاالت )GSR-18( ورئيس 
اهليئة الوطنية إلدارة وتنظيم 
)ANCOM( االتصاالت يف رومانيا
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تحقيق التوازن بين التنظيم واالبتكار

مشلت عدة مناقشات يف الندوة مسألة املوازنة املعقدة اليت 
يواجهها املنظمون يف تنظيم التكنولوجيات الناشئة ملعاجلة 
الشواغل املتعلقة باألمن واخلصوصية دون تقييد االبتكار 

أو التطوير.

وقالت نرييدا أولوغلني، رئيسة اهليئة األسرتالية لالتصاالت 
ووسائل اإلعالم “إن األوقات سريعة احلركة تتطلب 

استجابات تنظيمية سريعة احلركة”. وأضافت قائلًة “وهذا 
يعين أننا قد ال نستطيع االنتظار إىل حني تطوير اإلطار 
التنظيمي املثايل قبل أن تدعونا احلاجة إىل التصرف”. 
وحذرت يف الوقت نفسه من التنظيم االستباقي فقالت 

“يتعني علينا كمنظمني التأكد من أننا ال نستبق 
التكنولوجيا مبحاولة التنظيم لتفادي هتديدات ال ميكننا يف 

الواقع حتديدها، وال حىت فهمها”.

وقال أجيت باي، رئيس اللجنة الفيدرالية لالتصاالت 
)FCC( بالواليات املتحدة األمريكية إن احلكومات ينبغي أن 

متتنع عن حماولة تنظيم التكنولوجيات اجلديدة من خالل 
تقييدها باألطر القدمية. وقال أيضاً “أرى أن التواضع 

التنظيمي من املبادئ األساسية اليت ينبغي أن تتحلى هبا 
احلكومة عند التعامل مع أّي تكنولوجيا جديدة”.

وأضاف شاهوتا قائاًل “إننا حباجة إىل التوازن للتأكد من 
أننا ال نسعى بالضرورة إىل منع االبتكار ويف نفس الوقت 

ال نعرض أنفسنا للكثري من املشاكل يف املستقبل”.

 Samena وقال با بوكار، املدير التنفيذي جمللس رابطة
لالتصاالت ورئيس اجتماع كبار مسؤويل تنظيم 

االتصاالت من القطاع اخلاص ورئيس اجتماع الفريق 
االستشاري للصناعة املعين بقضايا التنمية، إن جوهر 
املسألة يكمن يف هتيئة بيئة آمنة ميكن أن يزدهر فيها 

االبتكار. وأردف قائاًل “يتعني علينا أن ننظر إىل اهلدف: 
ما هو الشيء الذي حناول أن حنققه؟ ماذا نريد أن نفعل؟ 

ما هي الصورة اليت نريد أن يظهر هبا جمتمعنا يف املستقبل؟ 
وال بد لنا من التنسيق والعمل معًا”.

السير إلى األمام معًا

طوال األربعة أيام اليت استغرقتها الندوة يف جلسات النقاش 
التفاعلية واجللسات اجلانبية واحلوار املستمر، ظل املوضوع 

املشرتك هو: االلتزام املشرتك بتحقيق الرسالة اجلوهرية 
لالحتاد الرامية إىل االستفادة من تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت لتحسني ظروف احلياة.

ولتحقيق هذه الغاية، أصدرت الندوة تقارير وورقات 
مناقشة وكذلك املبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات 
املتعلقة باحلدود التنظيمية اجلديدة من أجل حتقيق التحول 

الرقمي، وجتسد هذه املخرجات روح التعاون اليت 
عّمت املؤمتر.

وقالت راكيل غاتو، املستشارة يف جمال السياسات 
اإلقليمية جبمعية اإلنرتنت )ISOC( “ال يوجد قانون يقدم 

لنا حاًل واحدًا”. وأردفت قائلًة “ال توجد شركة ميكنها 
حتقيق ذلك مبفردها، فاألمر يشملنا مجيعاً وبإمكاننا التوصل 

 إىل ذلك”.
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 تحقيق التحول الرقمي –
 أفضل الممارسات والمساهمات المقدمة

من منظمي االتصاالت

إحدى النتائج اهلامة اليت حتققها الندوة تتمثل 
العاملية ملنظمي االتصاالت سنوياً 

يف إصدار املبادئ التوجيهية بشأن 
أفضل املمارسات.

وترد هنا املبادئ التوجيهية لعام 2018 بشأن أفضل املمارسات 
املتعلقة باحلدود التنظيمية اجلديدة لتحقيق التحول الرقمي، 

على النحو املتفق عليه واملعتمد خالل الندوة العاملية ملنظمي 
.(GSR-18) االتصاالت

المساهمات المقدمة من منظمي االتصاالت

ال شك يف أن للحكومات واهليئات التنظيمية دوراً يف 
توسيع نطاق احلدود التنظيمية ليبلغ آفاقاً جديدة، وهتيئة 

بيئة متكينية وموثوقة لتحقيق التحول الرقمي.

وهلذا السبب، ُدعيت اهليئات التنظيمية الوطنية قبل 
انعقاد الندوة، يف إطار العملية التشاورية بشأن الندوة، 

إىل حتديد تدابري جديدة ومبتكرة يف جمال السياسة العامة 
والتنظيم واألعمال، وتدعو احلاجة إىل هذه التدابري 
من أجل االستجابة للبيئة املتغرية ومحاية املستهلكني 

واألشياء وضمان الثقة لتمكني التحول الرقمي من حتقيق 
كامل إمكاناته.

أفضل الممارسات

سيسرتشد واضعو السياسات بأفضل املمارسات اليت مت 
حتديدها وإقرارها يف الندوة عند قيامهم مبا يلي:

تعزيز إمكانات التكنولوجيات الناشئة من أجل   
التحول الرقمي؛

تشجيع مناذج األعمال واالستثمار لدعم   
التحول الرقمي؛

دراسة النهج السياساتية والتنظيمية الرامية إىل استمرار   
 االبتكار والتقدم.
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المبادئ التوجيهية 
بشأن أفضل املمارسات املتعلقة باحلدود التنظيمية 

اجلديدة لتحقيق التحول الرقمي

https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/documents/Guidelines/GSR-18_BPG_Final-A.PDF
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/documents/Guidelines/GSR-18_BPG_Final-A.PDF
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/documents/Guidelines/GSR-18_BPG_Final-A.PDF
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/default.asp?Language=ar
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/default.asp?Language=ar
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/default.asp?Language=ar
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/default.asp?Language=ar
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/documents/Guidelines/GSR-18_BPG_Final-E.PDF
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/documents/Guidelines/GSR-18_BPG_Final-E.PDF


تتبع تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

االحتاد الدويل لالتصاالت يف الندوة العاملية قّدم 
ملنظمي االتصاالت لعام GSR-18( 2018( عرضاً 

بشأن أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت - وهي أداة قائمة على األدلة ترمي إىل 

مساعدة صانعي القرار واملنظمني يف حتليل البيئة التنظيمية 
لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( وفهمها 

على حنو أفضل – ومساعدهتم كذلك يف الوصول بأطرهم 
التنظيمية الوطنية إىل درجة االكتمال.

وميكن أن تساعد أداة التتبع يف حتديد الثغرات يف اللوائح 
احلالية وقد ُتستعمل أيضاً كخطة لإلصالح التنظيمي.

صقل مجموعات البيانات باستمرار

أطلق االحتاد أداة التتبع أول مرة يف عام 2013، ويعمل منذ 
ذلك احلني على صقل جمموعات البيانات وحتسينها.

ومتثل أداة التتبع هذه املعيار الشامل الوحيد لقياس تنظيم 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، املوجود حالياً من أجل 

190 بلداً.

وإىل جانب معايري القياس، أطلق االحتاد مسار عمل 
جديداً بشأن التنظيم يف املاضي واحلاضر واملستقبل يتناول 

االجتاهات التنظيمية ويستكشف بعض القضايا الشائكة 
املتعلقة بالتحول الرقمي.
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https://www.itu.int/net4/itu-d/irt/#/tracker-by-country/regulatory-tracker/2017
https://www.itu.int/net4/itu-d/irt/#/tracker-by-country/regulatory-tracker/2017


وُنشرت بعض األحباث والتحليالت اليت مت إجراؤها كجزء 
من تقرير االحتاد بشأن التوقعات العاملية لتنظيم تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت لعام 2017، الذي أطلق العام املاضي. 
وستكون نسخة 2018 متاحة بعد أشهر قليلة.

قياس التعاون في مجال التنظيم

درس االحتاد مستوى التعاون بني هيئة تنظيم االتصاالت 
وهيئة املنافسة يف دوله األعضاء. وسُيدرج هذا البحث 

يف النسخة القادمة من تقرير التوقعات العاملية لتنظيم 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام 2018.

وترد هنا بعض النتائج:

مت التعاون بني هيئة تنظيم االتصاالت وهيئة املنافسة يف   
90 بلداً.

أقام مخسون يف املائة تعاوناً غري رمسي يف جمال تنظيم   
.)ICT( تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وّثق ثالثون يف املائة التعاون يف صيغة اتفاقات رمسية   
أو قانون.

مت إنشاء جلنة مشرتكة لتيسري التعاون يف العديد   
من البلدان.

متثل أوروبا واألمريكتان وإفريقيا املناطق اليت يبلغ فيها   
التعاون أشده.

مع ذلك، ال يوجد حىت اآلن أّي نوع من التعاون يف   
40 بلداً.

يوجد يف 46 بلداً وكالتان منفصلتان ملعاجلة قضايا   
االتصاالت واملنافسة. 

تقرير التوقعات العالمية لتنظيم تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت لعام 2018 يصدر قريبًا

يعكف االحتاد حالياً أيضاً على حبث املمارسات التعاونية 
ملنظمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهيئات 
محاية املستهلك ومحاية البيانات والوكاالت املالية 

والتنظيمية وهيئة اإلذاعة وأّي هيئة معنية مبعاجلة القضايا 
املتعلقة باإلنرتنت.

ويتطلع االحتاد إىل العمل مع أصحاب املصلحة لتحديد 
مستوى التعاون بني املؤسسات يف جمال تنظيم تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، مما سيساعد على االستفادة من 

األحباث اليت جيريها االحتاد إلعداد أفضل املمارسات 
 والدروس املستفادة وإتاحة الفوائد جلميع أعضاء االحتاد.
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https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.REG_OUT01-2017
https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.REG_OUT01-2017
https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.REG_OUT01-2017


اضغط هنا لالطالع على 
أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 
التي وضعها االتحاد 

الدولي لالتصاالت

تقرير التوقعات العالمية لتنظيم تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت لعام 2017 هو التقرير 
األول من سلسلة سنوية من التقارير التي تتتبع 
اتجاهات السوق والتنظيم في قطاع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت )ICT( وآثارها عبر 
قطاعات االقتصاد، وهو متاح هنا.

ومن بين النتائج العديدة الواردة في هذا 
التقرير، تبرز نتيجة واحدة بالغة األهمية، وهي:

إن االنتقال نحو نهج تنظيمي أكثر 
انفتاحاً وتعاوناً، إلى جانب الدور 

الذي يضطلع به منظمو تكنولوجيا 
 )ICT( المعلومات واالتصاالت

في تنسيق ذلك، سيكتسي أهمية 
حاسمة في تحقيق اإلمكانات 

الواعدة الثرية التي يزخر بها 
االقتصاد الرقمي – ليس فقط من 

أجل استفادة المستهلكين وشركات 
األعمال، ولكن أيضاً من أجل 

استفادة األشخاص الذين ال يزالون 
غير موصولين باإلنترنت والذين يبلغ 

عددهم 3,9 مليار نسمة.
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https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.REG_OUT01-2017
https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.REG_OUT01-2017


انظر الملخص التنفيذي بأكمله للحصول على مزيد من المعلومات.
ترقب صدور نسخة 2018 قريباً!

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت تحتل مكان 
الصدارة مع زيادة زخم 

االقتصاد الرقمي.

التعاون – التتبع السريع 
لإلمكانات الواعدة التي 
يزخر بها االقتصاد الرقمي.

االتصاالت المتنقلة – 
محرك توسيع النفاذ 
المحلي إلى اإلنترنت.

البيئة التنظيمية ال تزال 
تشهد تغيراً سريعاً وجذرياً.

على الرغم من قلة ظهور 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت فإنها منتشرة 
بصورة أكبر.

اعتماد المزيد من اللوائح 
التنظيمية؛ تقوم عدة بلدان 
بتوسيع نطاق سياساتها 

التنظيمية.

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت تؤدي إلى 

تمكين الصناعات 
وزعزعتها أيضاً.

التنظيم كأداة للمساواة 
– تتمتع جميع الجهات 
الفاعلة في السوق بتكافؤ 

الفرص.

بروز االقتصاد المتعلق 
بالتطبيقات.

انتقال التركيز إلى الرصد 
واإلنفاذ.

تركز األسواق وتجمعها.

نموذج واحد ال يناسب 
الجميع - التقارب 

والتباعد في بيئة معقدة 
وسريعة الحركة.

زيادة نطاق وحجم 
التهديدات السيبرانية.

المنظمون يواجهون 
التحديات ويعيدون صياغة 

القواعد.

سبعة اتجاهات رئيسية
تطورات أسواق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تطورات البيئة التنظيمية
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https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-BB.REG_OUT01-2017-SUM-PDF-E.pdf


لماذا تؤدي التكنولوجيا التي محورها اإلنسان 
إلى كسب ثقة المستهلك

تعزيز ثقة املستهلك أولوية بالنسبة يشكل 
للمنظمني ودوائر الصناعة يف 

االقتصاد الذكي القائم على البيانات 
اليوم. ومن املفارقات أن البيانات اليت تدفع التكنولوجيات 
الناشئة مثل الذكاء االصطناعي )AI( هي ذاهتا اليت تطرح 

حتديات فيما خيص ثقة املستهلك.

ولفهم الصعوبة يف تعزيز ثقة املستهلك يف عامل قائم 
على البيانات، من املهم دراسة دور البيانات يف االقتصاد 

الذكي. وهذا ما جرى متاماً يف اجللسة اليت ُعقدت 
يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2018 بشأن 
“اإلنسان حمور الرتكيز: كيف ميكن محاية البيانات 

الشخصية يف اقتصاد ذكي قائم على البيانات؟”

وقدم فريق ممثلي القطاعني العام واخلاص وخرباء التنظيم 
أفكاراً رئيسية حول تطور التكنولوجيا اليت حمورها اإلنسان 

من خالل جتاوز إطار مناقشات الوضع الراهن.

توافق اآلراء؟ عند اختتام حلقة النقاش، كان واضحاً أنه 
بغية تعزيز ثقة املستهلك، جيب على احلكومات واجلهات 
الفاعلة يف دوائر الصناعة أن تعمل معاً لضمان أن يكون 

االقتصاد الذكي القائم على البيانات مدفوعاً بناس حقيقيني 
وأن يكون من أجلهم، وأن تكون مصاحل وحقوق 

املستعملني النهائيني حمور تركيز رئيسياً. 
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لماذا جعل اإلنسان في محور التركيز؟

قال املتحدثون إن السماح للمستهلكني بامتالك 
بياناهتم الشخصية والسيطرة عليها هو متكينهم، وذلك 
لسببني، أواًل، إن امتالك البيانات والتحكم فيها يسمح 
للمستهلكني بأن يكونوا مشاركني نشطني يف االقتصاد 

الذكي القائم على البيانات وعلى دراية به.

وأيد ستيفن بريو، الرئيس التنفيذي هليئة تنظيم املرافق 
واملنافسة )URCA(، جزر البهاما، سيطرة املستهلك. وقال 
“إن جمرد النقر إلبداء املوافقة ...هو عملية بيع – ليس 

فقط بيع ما كنت تظن شراَءه – هو بيع لبياناتك”. 
وشجع السيد بريو بناء الوعي لضمان أن يكون الناس 

على دراية حبقوقهم كمستهلكني عند القيام مبعامالت على 
اخلط بنفس الدرجة اليت تتوفر هلم وهم ليسوا على اخلط.

والسبب الثاين يف أن امتالك البيانات والسيطرة عليها 
يؤدي إىل متكني املستهلك هو أنه يتيح هلم حرية االختيار. 

والتمتع حبق اختيار كيفية مجع بياناتك واستعماهلا 
وتقامسها وختزينها يزيد من ثقة املستهلك. وهلذا السبب، 
أكدت السيدة دانييل جاكوبز، رئيسة جمموعة مستعملي 
االتصاالت الدولية )INTUG( للمشاركني أن الصناعة تريد 
محاية البيانات الشخصية. وقدمت تفاصيل عن استعداد 

الشركات لتحويل لوائح تنظيم محاية البيانات العامة 
لالحتاد األورويب )GDPR( إىل قانون.

وتأكيد جاكوبز على أن هذه التحضريات أثارت 
حتديات يؤكد ضرورة وصعوبة تعزيز ثقة املستهلك يف 

اقتصاد اليوم.

لماذا اليوم؟

تنبع الرغبة يف زيادة ثقة املستهلك من االعرتاف بأن هناك 
ثغرات يف االقتصاد الذكي القائم على البيانات.

وأشار الدكتور دان هايدن، اخلبري االسرتاتيجي يف 
جمال البيانات بشركة فيسبوك، إىل أن بعض هذه 

الثغرات - التثقيف والتمكني واملعرفة والثقة والقدرة 
على التحكم – هي حتديات مشرتكة بني دوائر الصناعة 
واحلكومة. وقال “إن شركة فيسبوك شركة تعتمد على 
البيانات ورغم كرب حجمها فإهنا تواجه مشكلة مشرتكة 

مع اهليئات التنظيمية”.

 إن مجرد النقر إلبداء 
الموافقة ... هو عملية بيع – 
ليس فقط بيع ما كنت تظن 

شراَءه – هو بيع لبياناتك. 
 ستيفن بريو
الرئيس التنفيذي هليئة تنظيم املرافق 
واملنافسة )URCA(، جزر البهاما
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لقد حان الوقت لتعزيز ثقة املستهلك، فكما أشار هايدن 
“أنت تسري حنو العمل رقمياً ومن خالل البيانات. وإن 
مل يكن ذلك يف الوقت احلاضر، فسيكون يف املستقبل 

بدون شك”.

وهناك سبب آخر جيعل تعزيز ثقة املستهلك أمراً أساسياً. 
فاالقتصاد الذكي القائم على البيانات لديه إمكانية النهوض 

بتحقيق أهداف التنمية املستدامة واالرتقاء بتجارب 
املواطن إىل األفضل. ويتطلب الوفاء هبذه اإلمكانية قبل 
املوعد النهائي احملدد أي قبل 2030، احلصول على تأييد 
املستهلك. والثقة شرط أساسي لكي يشعر املستهلك 

بالتمكني والثقة يف اقتصاد اليوم. وكان هناك توافق آراء 
بأن تصميم التكنولوجيا – والتنظيم – وجعل اإلنسان 

حمور الرتكيز – يعزز ثقة املستهلك.

التحديات

ناقش املتحدثون ثالثة حتديات تعرتض تطوير تكنولوجيا 
حمورها اإلنسان يف االقتصاد الذكي القائم على 

البيانات. وهي: )1( التصميم واالبتكار؛ و)2( البنية 
التحتية؛ و)3( الثقة.

يوجد حتدي التصميم واالبتكار على املستوى التنظيمي 
ومستوى املنتجات.

ويقول هايدن إن هناك قيوداً تتعلق بكيفية بناء مقدمي 
اخلدمات الرقمية ملنتجات تؤدي إىل موازنة السرعة 

وإمكانية النفاذ مقابل الشفافية والتثقيف. وهنا يكمن 
التحدي بالنسبة للمنظمني: كيف هلم أن يصمموا لوائح 
تعزز ثقة املستهلك على طول رحلة املستهلك بأكملها؟

 نعلم أنه يجب علينا أن 
نعمل معاً بطريقة متكاملة 
للتوصل إلى توافق اآلراء على 
الصعيد اإلقليمي، بل وأيضاً 

على الصعيد العالمي. 
 هانيا فيكا،
رئيسة جملس مراقبة 
االتصاالت، كوستاريكا

1
 التصميم
واالبتكار

2
البنية التحتية

3
الثقة

التحديات
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وشدد املهندس جيمس م. كيالبا، املدير العام هليئة تنظيم 
االتصاالت يف تن زانيا )TCRA(، على أن الثقة أمر أساسي 

لنجاح التحول الرقمي وأن اللوائح يف جمال التكنولوجيات 
اجلديدة ضرورية لكي يشعر املستهلكون باألمان والثقة يف 

اخلدمات اليت تستعمل التكنولوجيات الرقمية اجلديدة.

وأملح فريق املناقشة إىل الطابع الدقيق للتحديات املطروحة 
أمام تطوير تكنولوجيا حمورها اإلنسان يف سياقات خمتلفة، 

على الرغم من عدم ذكر ذلك.

وعلى سبيل املثال، أشار غودفري موتابازي، املدير 
التنفيذي هليئة االتصاالت يف أوغندا )UCC(، إىل البنية 

التحتية بوصفها تشكل حتدياً. ويف رأيه، هناك حاجة إىل 
بنية حتتية لتكنولوجيا املعلومات تتسم باملوثوقية لتمكني 

مجع البيانات وإرساهلا ومعاجلتها.

وحتدث السيد موتابازي أيضاً عن حذر الناس يف أوغندا 
خبصوص احتماالت انتهاك اخلصوصية حيث قال: 

“إهنم ينظرون إىل احلكومة كأخ كبري”. )انظر املقابلة 
الفيديوية(. 

كيف يمكن التصدي لهذه التحديات؟

برزت ثالثة حلول رئيسية لتحدي التكنولوجيا اليت 
حمورها اإلنسان يف معرض اجللسة. وهي: )1( التثقيف؛ 

و)2( التعاون؛ و)3( تبادل املعلومات.

 زيادة الثقة في مجتمع
قائم على البيانات

في عالم قائم على البيانات على نحو متزايد، سيكون التنظيم 
الدقيق أمراً أساسياً لالستفادة من الفوائد مع التخفيف من 

حدة المخاطر.

 ال ترتكب أي خطأ، نحن في الثورة 
الصناعية الرابعة اآلن، تقودنا البيانات... 
بغية تخطيط وتنفيذ أي برنامج اآلن، أنت 

بحاجة إلى الكثير من البيانات. 
 غودفري موتابازي

املدير التنفيذي هليئة االتصاالت يف أوغندا

قال السيد موتابازي إن البيانات تبلور التخطيط في مجاالت 
تشمل التصنيع والزراعة والتعليم. كما أنها وراء كل شيء 
بدءاً من بطاقات الهوية الوطنية ومروراً بتسجيل جوازات 

السفر ووصواًل إلى تسجيل المواليد. ونظراً النتشار البيانات 
في المجتمع، يجب على المنظمين أن يعالجوا مسألة حماية 

البيانات من أجل زيادة الثقة.

شاهد التسجيل الفيديوي الخاص بالندوة لالطالع على المزيد من المعلومات

انظر القائمة الكاملة بالمقابالت الفيديوية المتعلقة بالندوة.
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 التثقيف. 
أكد السيد كيالبا أن التثقيف والتدريب 

أمر ال بد منه يف جمتمع اليوم.

 التعاون. 
ودعت السيدة هانيا فيكا، رئيسة جملس مراقبة 

االتصاالت)SUTEL(  يف كوستاريكا، إىل 
العمل معاً بطريقة متكاملة وتعاونية. 
ودعا السيد بريو إىل أن ميتد التعاون 

إىل أبعد من مفوضي االتصاالت 
والبيانات ليشمل مجيع املنظمني.

 تبادل المعلومات. 
حَتدث السيد موتابازي عن كيفية 

تيسري أوغندا لتبادل املعلومات. وبادر 
البلد أواًل إىل إنشاء اهليئة الوطنية 

 )NITA( لتكنولوجيا املعلومات
للسماح للوكاالت احلكومية بتسريع 

عملية الرقمنة. وثانياً، تقوم أوغندا 
حالياً بإنشاء خدمة معلومات رقمية من شأهنا حتقيق 

مركزية املعلومات الفردية ملواطنيها.

الخالصة

يف النطاق األوسع للندوة، أبرزت جلسة “اإلنسان حمور 
الرتكيز” عدم اليقني املرتبط بالتكنولوجيات الناشئة 

واالقتصاد القائم على البيانات. واستندت اجللسة أيضاً 
إىل مواضيع التعاون والتمكني والشفافية اليت كانت سائدة 

طوال اجللسة.

وتكمن قيمة اجللسة يف إظهارها مدى أمهية إبقاء الرتكيز 
على املستعمل من أجل تعزيز الثقة يف االقتصاد الذكي 

 القائم على البيانات.
 

3
تبادل املعلومات

2
التعاون

1
التثقيف

الحلول
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تحقيق فوائد الهويات الرقمية

اتساع احليز الذي يشغله فضاء اإلنرتنت من حياة مع 
الناس، ترنو البلدان إىل أنظمة اهلوية الرقمية 

لتقدمي إثبات قانوين للهوية وزيادة نفاذ املواطنني 
إىل اخلدمات. وبذلك، ميكن للهواتف الرقمية أن تساعد 

البلدان يف جهودها الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية 
املستدامة )SDGs( لألمم املتحدة والغايات املرتبطة هبا.

كان ذلك موضوع حلقة نقاش بعنوان “اهلوية الرقمية 
عرب خمتلف املنصات - أميكن لذلك أن يساعد يف حتقيق 

أهداف التنمية املستدامة وتعزيز إدماج اجلميع؟” وشارك 
يف هذه املناقشة جمموعة من القادة من القطاعني العام 

واخلاص، وكانت فرص وحتديات اهلويات الرقمية على 
بساط البحث.

وقال الدكتور رام سيواك شارما، رئيس هيئة تنظيم 
االتصاالت يف اهلند )TRAI(: “يف عامل رقمي، نتعامل مجيعاً 
باملعامالت الرقمية. لذلك، يتعني الرد على أسئلة من قبيل 
“من أنت؟ أو هل أنت حقاً من تزعم؟” بطريقة رقمية”.

ومشلت املوضوعات الرئيسية حللقة النقاش، فوائد اهلوية 
الرقمية - مع أمثلة من غانا وعمان - ودور مشغلي 

االتصاالت املتنقلة، وأمهية التنظيم يف هتيئة بىن حتتية آمنة 
وموثوقة للهويات الرقمية. 
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موجبات الهويات الرقمية

يفتقر أكثر من مليار شخص حول العامل إىل إثبات للهوية 
القانونية. وملعاجلة هذه الفجوة وحتقيق مقصد هدف التنمية 

املستدامة 16.9 الذي يدعو إىل - توفري اهلوية القانونية 
للجميع - ما برحت البلدان تلجأ على حنو متزايد إىل 

أنظمة اهلوية اإللكرتونية.

وتشمل فوائد هذه األنظمة منع سرقة اهلوية وزيادة 
النفاذ إىل خدمات مثل املعلومات الصحية واألنظمة 

املالية اليت ميكن أن تساهم يف منو االقتصاد الرقمي ويف 
متكني املواطنني.

وقال شارما: “إذا كان لديك نظام هوية وحيد يشمل 
اجلميع، فإنه يعد مكسباً من منظور املواطن ومنظور 

احلكومة معاً.”

ويف غانا، أنشأت اهليئة الوطنية للهوية الوطنية )NIA( بطاقة 
غانا، وهي بطاقة بيومرتية جتمع بني أنظمة اهلوية القائمة، 

مبا يف ذلك رخص قيادة السيارات وبطاقات الضمان 
االجتماعي وبطاقات التأمني الصحي، يف “هوية رقمية 

منسقة”، حسبما جاء على لسان جو أنوكي، املدير العام 
للهيئة الوطنية لالتصاالت )NCA(، يف غانا.

وقال: “عمدت احلكومة إىل إصدار بطاقة هوية وطنية 
واحدة ينفرد هبا حاملها، بطاقة هوية جتعل الشخص غانياً، 
وبطاقة هوية حتتوي على تطبيقات مضمنة هبا لتتمكن من 

التواصل مع اخلدمات القائمة.”

ويف ُعمان، اليت أنشأت نظام اهلوية الرقمية ألول مرة يف 
عام 2002، دأبت احلكومة على العمل مع مقدمي خدمات 

االتصاالت املتنقلة ووكاالت إنفاذ القانون لالنتقال 
باخلدمات التقليدية إىل خدمات إلكرتونية، كما روى حيىي 

سامل العزري، مدير املركز الوطين للتصديق اإللكرتوين 
)PKI( يف هيئة تقنية املعلومات بسلطنة عمان.

وقال إن هذه اجلهود ستساعد على زيادة الكفاءة 
وإنشاء جمتمع أكثر مشولية. فالعربة هي يف كيفية 

اعتماد هذه التكنولوجيا، وكيفية إتاحتها بالفعل للناس 
وللجهات احلكومية.”

 عمدت الحكومة إلى 
إصدار بطاقة هوية وطنية 

واحدة ينفرد بها حاملها. 
 جو أنوكي،
املدير العام للهيئة الوطنية 
لالتصاالت )NCA(، يف غانا
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دور االتصاالت المتنقلة

 (M4D) Mobile for“ قالت يامسينة ماكاريت، رئيسة جمموعة
Development”، لدى رابطة النظام العاملي لالتصاالت 

املتنقلة )GSMA(: “إن االتصاالت املتنقلة اليت كثرياً 
ما تربط أوصال اجملتمع بالوصول إىل مجيع الثقافات 

ومستويات الدخل فيه، ميكنها أن تؤدي دوراً رئيسياً 
يف دعم مشاريع اهلوية الرقمية. ومبجرد حصولك على 
هذه اهلوية، فإهنا تفتح أبواب كل هذه اخلدمات اليت 

تعزز أسباب املعيشة”.

وحددت مخسة سبل ميكن هبا ملشغلي االتصاالت املتنقلة 
املساعدة يف دعم أنظمة اهلوية الرقمية. 

أواًل، ميكن ملشغلي االتصاالت املتنقلة دعم تسجيل 
املواطنني. واستشهدت مكاريت مبا جرى يف باكستان، 

على سبيل املثال، حيث قامت شراكة بني احلكومة 
وبني شركة Telenor Pakistan واليونيسف ورابطة النظام 
العاملي لالتصاالت املتنقلة، لتشجيع تسجيل املواليد عرب 

االتصاالت املتنقلة، فأفضت إىل زيادة بنسبة 200 يف املائة 
يف التسجيالت.

ثانياً، ميكن ملشغلي االتصاالت املتنقلة املساعدة يف رقمنة 
أنظمة اهلوية املادية القدمية، كاجلهود اليت بذلتها تنزانيا يف 

اآلونة األخرية، على سبيل املثال، لرقمنة خدماهتا.

ثالثاً، ميكنهم تعزيز قدرة احلكومة على “معرفة عميلها 
)KYC(”، بتقدمي بيانات قيمة تساعد احلكومات يف توفري 

خدمات تناسب احتياجات عمالئها. 

 العبرة هي في كيفية 
اعتماد هذه التكنولوجيا، 
وكيفية إتاحتها بالفعل للناس 

وللجهات الحكومية. 
 حيىي سامل العزري،
مدير املركز الوطين للتصديق 
اإللكرتوين )PKI( يف هيئة تقنية 
املعلومات بسلطنة عمان

 بمجرد حصولك على 
هذه الهوية الرقمية، فإنها تفتح 
أبواب كل هذه الخدمات التي 

تعزز أسباب المعيشة. 
 يامسينة ماكاريت،
 Mobile for Development” رئيسة جمموعة
(M4D)”، لدى رابطة النظام العاملي 

)GSMA( لالتصاالت املتنقلة

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
3/

20
18

19

)املواضيع الرئيسية(



رابعاً، ميكن ملشغلي االتصاالت املتنقلة املساعدة يف تقدمي 
هوية وظيفية تسمح للمستخدمني بإدخال ملف تعريف 
والتوصيل املباشر باخلدمات، وهو أمر ذو صلة خاصة 

باجملموعات املستبعدة سابقاً مثل سكان الريف والنساء.

وأخرياً، ميكن لصناعة االتصاالت املتنقلة أن تساعد يف 
تقدمي االستيقان لصد املعلومات املضللة وإشاعة الثقة 

الالزمة لوصل املواطنني خبدمات مثل احلكومة اإللكرتونية 
والصحة اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية.

الحاجة للتنظيم

قال شارما إن التنظيم أمر حاسم لضمان “متانة وأمن 
وموثوقية” أنظمة اهلوية الرقمية. “ويف عامل موصول، 

حيث ميكنك إنشاء هويات متعددة، ميكنك حقاً انتحال 
اهلويات، وميكنك سرقة اهلويات. ومن املهم أيضاً، من 

منظور أمين، قيام بنية حتتية قوية للهوية الرقمية”.

وتستفحل املخاوف األمنية أكثر فأكثر بازدياد نشاط 
األفراد الرقمي، كما تقول إيفيت راموس، املديرة 

التنفيذية لشركة لتقدمي خدمات بروتوكول اإلنرتنت يف 
جنيف، ونائبة رئيس العالقات اخلارجية للشبكة الدولية 

للمهندسات والعاملات )INWES(. وأضافت قائلة “يف 
املستقبل، سيكون لكل منا نسخة رقمية مستكَملة. ويتعني 

تنظيم األنشطة، وإال ستدب الفوضى.”

وعلى أي نظام رقمي للهوية معاجلة املخاوف املتعلقة بأمن 
البيانات ومحاية البيانات وخصوصية البيانات، كما قالت 

أنغريت غروبل، رئيسة دائرة العالقات الدولية يف هيئة 
التنظيم الوطنية يف أملانيا )BNetzA(، ونائبة رئيس جملس 

.)CEER( اإلدارة جمللس منظمي الطاقة األوروبيني

نقلة نوعية في اللوائح الجديدة
البد من “نقلة نوعية” في اللوائح الجديدة والقوانين 

الجديدة، كما أوضح الدكتور رام سيواك شارما، رئيس هيئة 
تنظيم االتصاالت في الهند (TRAI) في مقابلة خالل الندوة 

.(GSR-18) 2018 العالمية لمنظمي االتصاالت لعام

 هناك تكنولوجيات جديدة وتطورات 
جديدة تطالعنا كل يوم تقريباً. 

 الدكتور رام سيواك شارما،
(TRAI) هيئة تنظيم االتصاالت يف اهلند

“القوانين واألنظمة التنظيمية ُوضعت في األساس لعالم 
األمس”، كما يقول “والعديد من تلك المفاهيم والمبادئ، 

إذا ما طُبقت في العالم االفتراضي أيضاً، ستقع موقع 
المطارق. فهي ال تستوعب الروح الحقيقية للعالم 

االفتراضي.”

شاهد التسجيل الفيديوي الخاص بالندوة لالطالع على المزيد من المعلومات

انظر القائمة الكاملة بالمقابالت الفيديوية المتعلقة بالندوة.
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وأردفت قائلة إنه باإلضافة إىل قواعد بشأن من ميلك 
البيانات ومن ميكنه النفاذ إىل البيانات، من املهم تثقيف 
املستخدمني وجعل األنظمة سهلة االستخدام. وقالت: 
“جيب أن نكفل حقهم يف البت مبن يدعون الستخدام 

هذه البيانات.”

وبوجه عام، ميكن أن يساعد اتباع هنج منسق بني املنظمني 
والقطاع اخلاص يف احلد من خماطر االزدواجية، وتعزيز 
قابلية التشغيل البيين، وحتسني أمن اهلويات الرقمية، مما 

يسمح للمواطنني واحلكومات جبين مثارها، حسبما ذكرت 
مكاريت. “ومن أجل ضمان الثقة للمستهلك، يتعني علينا 

 العمل معاً، كحكومة وقطاع اخلاص.”
 

 يجب أن نكفل حقهم في 
البت بمن يدعون الستخدام 

هذه البيانات. 
 أنغريت غروبل،
رئيسة دائرة العالقات الدولية يف هيئة 
 ،)BNetzA( التنظيم الوطنية يف أملانيا
ونائبة رئيس جملس اإلدارة جمللس 
.)CEER( منظمي الطاقة األوروبيني

مشروع الهوية الرقمية من أجل التنمية لدى االتحاد الدولي لالتصاالت

يعمل االتحاد على تعزيز تنمية االقتصاد الرقمي ومساعدة الدول األعضاء في نشر مبادرات الهوية الرقمية التي يمكنها أن تفعِّل 
الخدمات ذات القيمة المضافة في معظم، إن لم يكن كل، مجاالت االقتصاد الرقمي بما في ذلك الخدمات المالية، والصحة، 

والزراعة، والتعليم، وما إلى ذلك. ويتضمن المشروع دلياًل بمثابة خارطة طريق للهوية الرقمية ُوضعت لتقديم إرشادات عملية 
للبلدان بشأن إعداد خطة وطنية لتنفيذ إطار الهوية الرقمية.

ويمكن االطالع على دليل - خارطة طريق الهوية الرقمية هنا.
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تهيئة بيئة للذكاء االصطناعي تتسم بالسالمة واألمن

تزايد دمج الذكاء االصطناعي )AI( يف تكنولوجيا مع 
املعلومات واالتصاالت )ICT( اليت تسرّي أعمالنا 

وجمتمعاتنا وحياتنا، يواجه املنظمون املهمة املعقدة 
املتمثلة يف التقليل من التهديدات إىل أدىن حد والتكثري من 

الفوائد إىل أقصى حد. 

وبإمكان آالت الذكاء االصطناعي فرز وتفسري كميات 
هائلة من البيانات املتأتية من مصادر خمتلفة لتنفيذ جمموعة 

واسعة من املهام.

ويشمل التقدم الذي يشهده الذكاء االصطناعي العديد من 
االنقسامات الثنائية – بني املخاطر والفرص، وبني اإلنسان 

واآللة، وبني العوامل التقييدية والعوامل التمكينية. ويتعني 
على املنظمني معاجلة هذه القضايا وحاالت عدم اليقني 
من أجل هتيئة بنية حتتية تتسم بالسالمة واألمن لتطوير 

الذكاء االصطناعي.

وقالت أناستاسيا الوترباخ، املديرة التنفيذية لشركة 
1AU-Ventures “إن الذكاء االصطناعي شيء عملي جداً. 

وأصبح موجوداً يف كل مكان. وسواء كنت تعمل يف 
اجملال الصحي أو الصناعي أو حىت الزراعي، سيتعني عليك 

التعامل مع تطبيقات الذكاء االصطناعي”.
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المخاطر مقابل الفرص

يف املناقشات اليت دارت بشأن الذكاء االصطناعي يف 
احلدث املواضيعي للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 

لعام 2018 (GSR-18) بعنوان: احلوار العاملي بشأن الذكاء 
االصطناعي وإنرتنت األشياء (IoT) واألمن السيرباين – 

التحديات والفرص على صعيد السياسة العامة والتنظيم، 
أُقر بأن التهديدات احملتملة اليت تثريها التكنولوجيا يف جمال 

األمن السيرباين الدافع الرئيسي للتنظيم.

وقال كمال حسينوفيتش، رئيس دائرة البنية التحتية 
والبيئة التمكينية والتطبيقات اإللكرتونية يف االحتاد 

الدويل لالتصاالت “ميكن أن يكون الذكاء االصطناعي 
عامل تغيري حقيقياً، ولكن ميكن أن يكون له تداعيات 
مأساوية ومشاكل حمتملة”. ونظراً إىل أن األثر احملتمل 

للذكاء االصطناعي من حيث التغري العاملي مل يتضح بعد 
بالكامل، دعا حسينوفيتش إىل توخي احلذر واالحتياط 

الواجب يف التنظيم.

وقال ألكسندر ستويانوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة 
AVA ومؤسس مشارك فيها “ال ميلك الذكاء االصطناعي 

القدرة على التمييز بني املعلومات الصحيحة واملعلومات 
اخلاطئة”. ووصف حالة القراصنة الذين ينشرون معلومات 

خاطئة عن اختناقات حركة املرور على نظام يستخدم 
معلومات مستمدة من مجهور غفري إلدارة شوارع املدينة، 

مما يسبب التأخري.

وارتأى مشاركون آخرون أن حل التخفيف من خماطر 
الذكاء االصطناعي قد يكمن يف املشكلة نفسها.

 IBM وقال نيل شاهوتا، مبتكر رئيسي بشركة
ورئيس تنمية األعمال التجارية على الصعيد العاملي 

مبجموعة IBM Watson، إن الذكاء االصطناعي حبد ذاته 
ميكن أن يكون وسيلة للدفاع ضد اهلجمات. وأضاف 
قائاًل “كلما ازدادت تكنولوجيات الذكاء االصطناعي 

قوًة فهي تزداد قدرًة على استباق اهلجمات اليت مل 
نتصورها بعد”.

كيف سيغير الذكاء االصطناعي العالم 
الذي نعرفه

لقد خلت منذ زمن طويل تلك األيام التي كنا نعتبر فيها الذكاء 
االصطناعي )AI( إمكانية تكنولوجية فرعية.

وفي مقابلة فيديوية، قالت أناستاسيا الوترباخ، مؤلفة مشاركة في 
كتاب “The Artificial Intelligence Imperative”، إن الذكاء 
االصطناعي من أقوى التكنولوجيات على هذا الكوكب، وهو 

يزخر بقدرة هائلة على تحويل وتحديد معالم أعمالنا ومجتمعاتنا 
وحياتنا.

وقالت الوترباخ إن اإلنترنت قد تسببت بالفعل في تحويل ما 
يقارب 20 في المائة من االقتصاد العالمي، وسيقوم الذكاء 

االصطناعي بتحويل الباقي.

 هذا يعني أن نسبة 80 في المائة من 
االقتصاد تخضع في الوقت الذي نتحدث فيه 

لتحوالت بفعل الذكاء االصطناعي. 
 أناستاسيا الوترباخ،

1AU-Ventures املديرة التنفيذية لشركة

انظر القائمة الكاملة بالمقابالت الفيديوية المتعلقة بالندوة.

انظر القائمة الكاملة بالمقابالت الفيديوية المتعلقة بالندوة.
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وقال فيليب ريتينغر، املدير التنفيذي للتحالف السيرباين 
العاملي، إن من املهم تطوير منتجات وخدمات تستعمل 

الذكاء االصطناعي لصد اهلجمات السيربانية بشكل 
استباقي. وأضاف قائاًل “جيب علينا تقدمي خدمات يكون 

األمن السيرباين جزءاً ال يتجزأ منها. وتتمثل اإلمكانات 
اهلائلة اليت ينطوي عليها الذكاء االصطناعي يف قدرته على 
تقدمي تلك اخلدمات األساسية بطريقة أكثر أمناً بكثري”. 

اإلنسان مقابل اآللة

أثار العديد من املشاركني أيضاً تساؤالت حول ما إذا 
كانت التطورات اليت يشهدها الذكاء االصطناعي تؤثر 
سلباً على الناس. التوافق العام يف اآلراء؟ حسب تعبري 

لوجيي ريبايف، األمني العام للمنظمة األوروبية لألمن 
السيرباين )ESCO( “سيكون العامل البشري دائماً أهم 

من التكنولوجيا”.

وقال سريج دروز، نائب رئيس فريق التصدي للطوارئ 
احلاسوبية )CERT( ومدير جملس املنتدى العاملي لفرق 

 Open بشركة )FIRST( التصدي حلوادث وأمن املعلومات
Systems “ال أشعر بالقلق حقاً من تويل اآلالت وظائف 

البشر”. وأضاف قائاًل “إن ما يقلقين هو الغرق يف 
مستنقع آالت يتخللها القصور”.

وسيواصل املهندسون أداء دور حاسم يف تصميم 
خوارزميات شاملة ومأمونة وفّعالة. وقال إيليا 

 High-Tech Bridge كولوشينكو، املدير التنفيذي لشركة
“يعتقد البعض أن من املمكن التخلي عن األفراد باستعمال 

الذكاء االصطناعي” وأردف قائاًل “ال، فمستوى جودة 
تكنولوجيات الذكاء االصطناعي ال يعرب إال عن مدى 

مهارة األشخاص الذين يصمموهنا”.

وقالت ميهو ناغانوما، مديرة مكتب األحباث التنظيمية 
 NEC وشعبة اسرتاتيجيات األمن السيرباين بشركة

Corporation، إن هذا الوضع يربز احلاجة إىل اخلرباء ذوي 

املهارات. وأردفت قائلًة “ال بد من أن يعود القرار األخري 
إىل الكائن البشري”.

 يجب علينا تقديم خدمات 
يكون األمن السيبراني 

جزءاً ال يتجزأ منها. 
 فيليب ريتينغر
املدير التنفيذي للتحالف 
السيرباين العاملي

 ال بد من أن يعود القرار 
األخير إلى الكائن البشري. 

 ميهو ناغانوما
مديرة مكتب األحباث التنظيمية 
وشعبة اسرتاتيجيات األمن السيرباين 
NEC Corporation بشركة
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 Dark وقالت بينيديكت ماتيو، حماسبة تنفيذية بشركة
Trace، إن الذكاء االصطناعي ال حيل حمل البشر وإمنا 

يسمح لنا “بتجاوز ما ميكن أن حيدده البشر” من خالل 
القيام مبهام شاقة أو عادية ومساعدتنا على النظر “إىل أبعد 

مما ميكننا تصوره”.

وقال أرون كلينر، مدير شؤون الضمان الصناعي ودعم 
السياسات بشركة Microsoft، إن التنظيم جيب أن يدعم 

“الذكاء االصطناعي املتمحور حول اإلنسان”. وأردف 
قائاًل “هذا ال يعين أن الذكاء االصطناعي حيل حمل 

األشخاص، بل هو يف الواقع ميّكنهم من فعل املزيد”.

العوامل التقييدية مقابل العوامل التمكينية

تناولت عدة مناقشات بشأن الذكاء االصطناعي 
احلاجة إىل التوازن التنظيمي بني تعزيز االبتكار وضمان 

األمن والثقة.

وقال دروز “إن ضمان جدارة املعلومات بالثقة سيصبح 
الدعامة الرئيسية لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي واخلدمات 

اجلديرة بالثقة”.

وأضاف ستويانوفيتش قائاًل “سيتعني على أّي تكنولوجيا 
للذكاء االصطناعي ترغب يف املنافسة التأكد من أهنا 

تستخدم البيانات واملرشحات املناسبة بطريقة مفيدة”.

وشددت غيدري بالسيتيت، مديرة شؤون احلوكمة 
(NRD) Norway Registers  والتنمية الدولية مبجموعة شركات

Development على أمهية إعداد أطر لضمان السالمة. 

وقالت “يف هناية املطاف، بإمكان التكنولوجيا متكيننا 
من حل املشاكل ولكن ليس بإمكاهنا حل هذه املشاكل 

مبفردها”. وأضافت “وإذا كنا نفتقر إىل املنظمات 
والقدرات ذات الصلة، فسيكون من الصعب علينا حىت 
التحدث عن مواجهة التحديات التكنولوجية اجلديدة”.

كيف يمكن جعل الذكاء االصطناعي 
شاماًل وأخالقيًا

ذُكر في “مناقشة المائدة المستديرة بشأن الذكاء االصطناعي 
ألغراض التنمية” أن تنظيم الذكاء االصطناعي )AI( يجب 

أالّ يأخذ في االعتبار السالمة واألمن فقط، بل أيضاً الشمولية 
واألخالقيات.

 يجب علينا جميعاً أن نتعامل مع هذه 
األنظمة بحرص شديد ونثير الشواغل 

والقضايا األخالقية منذ البداية.. 

 مايكل بيست،
مدير معهد احلوسبة واجملتمع جبامعة األمم املتحدة )UNU-CS( وأستاذ 

مساعد مبعهد سام نان للشؤون الدولية وكلية احلوسبة التفاعلية 
مبعهد جورجيا للتكنولوجيا

ITانظر القائمة الكاملة بالمقابالت الفيديوية المتعلقة بالندوة.
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وقالت الوترباخ إن من الواجب أيضاً على مطوري 
الذكاء االصطناعي ومنظميه النظر يف األخالقيات مبا يف 

ذلك حتديد مدى مشول اخلوارزميات. وأضافت “إن 
مواءمة األهداف بني اخلدمات املؤمتتة آلياً والبشر هي 

مسألة تتعلق بالتصميم والتشفري وحتويل تلك املبادئ إىل 
مناذج أعمال يف احلاضر واملستقبل”.

وأردفت الوترباخ قائلة إن االنتقال حنو التنظيم األكثر 
فعالية وأمناً للذكاء االصطناعي سيتطلب من واضعي 

السياسات ومن القطاع اخلاص واملنظمني – جماالن من 
جماالت الرتكيز يف الندوة - وعياً متزايداً بالتكنولوجيا 

وهنجاً منسقاً فيما بينهم.

وشدد حممد ن. عزيزي، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف 
أفغانستان )ATRA( أيضاً على أمهية التنسيق. وقال إنه يف 

عامل بات فيه األمن السيرباين للذكاء االصطناعي وإنرتنت 
األشياء يكتسي أكثر فأكثر أمهية حامسة يف عدد من 

اجملاالت، ال سيما الصحة الرقمية والبنية التحتية الرقمية 
وأنظمة األمن والنقل، “األمر املهم هو أالّ تعمل وكاالت 

إنفاذ القانون وهيئات التنظيم مبعزل عن بعضها – فهي 
حباجة حقاً إىل العمل معًا”.

 المهم هو أالّ تعمل وكاالت 
إنفاذ القانون وهيئات التنظيم 
بمعزل عن بعضها – فهي بحاجة 

حقاً إلى العمل معاً. 
حممد ن. عزيزي، رئيس هيئة 
تنظيم االتصاالت يف أفغانستان

 في نهاية المطاف، بإمكان 
التكنولوجيا تمكيننا من حل 
المشاكل ولكن ليس بإمكانها 

حل هذه المشاكل بمفردها. 
 غيدري بالسيتيت
مديرة شؤون احلوكمة والتنمية الدولية، 
 جمموعة شركات
Norway Registers Development
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الذكاء االصطناعي ألغراض التنمية

ُعرضت أثناء مناقشة مائدة مستديرة رفيعة املستوى يف 
الندوة سلسلٌة مكونٌة من أربعة أجزاء من ورقات املناقشة 

بشأن الذكاء االصطناعي ألغراض التنمية. وتغطي 
الورقات جمموعة من القضايا املتعلقة بواضعي السياسات 

واملنظمني الذين يسعون إىل فهم ومعاجلة التحديات 
والفرص املتعلقة بتكنولوجيات الذكاء االصطناعي. 

ويرجى االطالع على الورقات األربع للحصول على مزيد 
من املعلومات بشأن النتائج الرئيسية والتوصيات املتعلقة 

بالذكاء االصطناعي ألغراض التنمية:

1 .)M Webb Ltd مقدمة )بقلم مالكوم ويب، شركة

متهيد الطريق للقدرات اإلدارية للذكاء االصطناعي )بقلم . 2
أورس غاسر وريان بوديش وعمار أشار، أعضاء يف مبادرة 
األخالقيات والقدرات اإلدارية للذكاء االصطناعي، التابعة 

ملركز بريكمان كالين لإلنرتنت واجملتمع جبامعة هارفرد 
وخمترب اإلعالم مبعهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا(

الذكاء االصطناعي واألخالقيات واجملتمع )بقلم مايكل . 3
بيست، مدير معهد احلوسبة واجملتمع جبامعة األمم 

املتحدة )UNU-CS( )انظر املقابلة الفيديوية(، وأستاذ مبعهد 
سام نان للشؤون الدولية وكلية احلوسبة التفاعلية، معهد 

جورجيا للتكنولوجيا( 

الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء واجلوانب األمنية . 4
)بقلم غيو ميونغ يل، أستاذ مساعد باملعهد الكوري املتقدم 

للعلوم والتكنولوجيا )KAIST(، مجهورية كوريا )انظر 
 املقابلة الفيديوية(( 

 

تمهيد الطريق للقدرات اإلدارية 
للذكاء االصطناعي

حدثنا الدكتور أورس غاسر عن ورقة المناقشة التي تتعلق بالذكاء 
االصطناعي ألغراض التنمية والتي شارك في تأليفها استناداً إلى 
سلسلة من المناقشات التي ُأجريت مع واضعي السياسات على 

الصعيد العالمي خالل العام الماضي.

وذكر غاسر عدداً من فوائد الذكاء االصطناعي واستخداماته 
اإليجابية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم 
المتحدة، كما ذكر بعض التحديات التي تشمل الشواغل 

المتعلقة بالفجوة الرقمية بين الجنسين.

  كيف يمكننا التأكد من أن هذا الجيل 
التالي من التكنولوجيا سيعود بالفائدة 

على الجميع بنفس الطريقة؟. 
 الدكتور أورس غاسر،

املدير التنفيذي ملركز بريكمان كالين لإلنرتنت واجملتمع 
يف جامعة هارفارد وأستاذ عامل يف كلية احلقوق جبامعة هارفارد

انظر القائمة الكاملة بالمقابالت الفيديوية المتعلقة بالندوة.

انظر القائمة الكاملة بالمقابالت الفيديوية المتعلقة بالندوة.
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)املواضيع الرئيسية(

https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2018/documents/AISeries_IntroductoryModule_GSR18.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2018/documents/AISeries_GovernanceModule_GSR18.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2018/documents/AISeries_EthicsModule_GSR18.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2018/documents/AISeries_Security_AspectsModule_GSR18.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Nbdpw8ERxZ0
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
http://cyber.harvard.edu/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2MCc6As6ECfWe4m_18GNXD4
https://www.youtube.com/watch?v=joWP_nXrsOI&list=PLpoIPNlF8P2MCc6As6ECfWe4m_18GNXD4&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=joWP_nXrsOI&list=PLpoIPNlF8P2MCc6As6ECfWe4m_18GNXD4&index=18


دعوة إلى العمل: تيسير نفاذ 
الجميع إلى توصيلية 

مستدامة

لنتائج القرار 71 الذي وفقاً 
اعتمده املؤمتر العاملي 

لتنمية االتصاالت لعام 
2017، ُعقد االجتماع األول للفريق 

االستشاري للصناعة املعين بقضايا 
التنمية (IAGDI) خالل الندوة العاملية 
GSR-) 2018 ملنظمي االتصاالت لعام
18)، إىل جانب االجتماع التاسع 

لكبار مسؤويل تنظيم االتصاالت من 
القطاع اخلاص (CRO). وتوىل إدارة 

اجتماع كبار مسؤويل التنظيم/الفريق 
االستشاري، السيد بوكار با، املدير 

التنفيذي جمللس اتصاالت جنوب آسيا 
والشرق األوسط ومشال إفريقيا، ورئيس 

اجتماع كبار مسؤويل التنظيم.

واتفق املشاركون يف اجتماع الفريق الذي 
حضره أكثر من 100 من املديرين التنفيذيني لدوائر 

الصناعة رفيعي املستوى إىل جانب أعضاء من القطاع العام 
واملؤسسات األكادميية، على أن تيسري حصول اجلميع 

على التوصيلية بطريقة مستدامة عامل رئيسي 
للمضي بالشمولية قدماً حنو حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة. 

تتاح هنا الوثيقة 
الختامية الجتماع كبار 
مسؤولي التنظيم/الفريق 

االستشاري والدعوة إلى العمل، 
ويدعى أعضاء االتحاد إلى 

المشاركة واإلسهام في أعمال 
كبار مسؤولي التنظيم/الفريق 

ITاالستشاري.
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)املواضيع الرئيسية(

https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/CRO/Documents/2018/CRO-IAGDI_Outcome.pdf


وسعياً إىل حتقيق التوصيلية للجميع، اقرتح الفريق اعتماد 
هنج التزام متعدد أصحاب املصلحة. ويكتسي إنشاء إطار 

فّعال للتعاون والتآزر بني القطاعات لتمكني النماذج 
التجارية اجلديدة، أمهية أساسية ملعاجلة اجملاالت التالية:

نشر البنية التحتية يف كل مكان؛  
اعتماد النطاق العريض؛  
هتيئة بيئة لالبتكار.  

وحدد الفريق لكل جمال عدداً من الدعوات إىل العمل 
اليت ُتشجع دوائر الصناعة، بالتعاون مع اهليئات التنظيمية 

واحلكومات، على اعتمادها واختاذ إجراءات لضمان 
النهوض بالتنمية املستدامة. ويُرجى من أعضاء االحتاد 

املهتمني برعاية الدعوات إىل العمل ذات الصلة مع 
غريهم من أصحاب املصلحة االتصال عن طريق العنوان 

.MembershipITUD@itu.int :التايل

وللمضي قدماً، سيسعى الفريق إىل إجياد أوجه التآزر 
واالستفادة من املنصات القائمة مبا يف ذلك تليكوم 

العاملي لالحتاد وجلنتا دراسات قطاع تنمية االتصاالت 
باالحتاد (ITU-D) واملسامهة يف الفريق االستشاري لتنمية 
االتصاالت (TDAG) والندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 

 لعام 2019 (GSR-19) وغريها.
 

توصيل بقية العالم
قدم لنا السيد بوكار با في مقابلة فيديوية مزيداً من المعلومات 

بشأن اجتماع كبار مسؤولي تنظيم االتصاالت من القطاع 
الخاص (CRO) واجتماع الفريق االستشاري للصناعة المعني 

.(IAGDI) بقضايا التنمية

وقال إن الفريق االستشاري سيستفيد من نواتج اجتماع كبار 
مسؤولي التنظيم ولكنه سيصب في الوقت نفسه مزيداً من التركيز 

على الجانب التنموي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
جميع أنحاء العالم.

 باختصار... يتعين علينا توصيل 
سكان العالم كافًة. 

 بوكار با،
املدير التنفيذي جمللس اتصاالت جنوب آسيا والشرق األوسط 

ومشال إفريقيا، ورئيس اجتماع كبار مسؤويل التنظيم

شاهد التسجيل الفيديوي الخاص بالندوة لالطالع على المزيد من المعلومات

انظر القائمة الكاملة بالمقابالت الفيديوية المتعلقة بالندوة.
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)املواضيع الرئيسية(

mailto:MembershipITUD@itu.int
https://www.youtube.com/watch?v=Ki_KhyTAMZw&t=0s&index=20&list=PLpoIPNlF8P2MCc6As6ECfWe4m_18GNXD4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2MCc6As6ECfWe4m_18GNXD4
https://www.youtube.com/watch?v=Ki_KhyTAMZw&t=0s&index=20&list=PLpoIPNlF8P2MCc6As6ECfWe4m_18GNXD4


المقابالت اإلذاعية التي ُأجريت في إطار الندوة 
العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 2018

ترد هنا بعض المقتطفات من المقابالت اإلذاعية التي ُأجريت في إطار الندوة..

انظر القائمة الكاملة للمقابالت اإلذاعية.

آريت هوال-مايين، األمينة العامة لرابطة مشغلي السواتل يف أوروبا والشرق األوسط 
وإفريقيا (ESOA)، بلجيكا )املقابلة اإلذاعية الكاملة - باإلنكليزية(

يان ستانكافاج، املديرة التنفيذية للسياسات العامة لالتصاالت بشركة Intel )املقابلة اإلذاعية الكاملة - باإلنكليزية((

مانيش فياس، رئيس قطاع االتصاالت ووسائط اإلعالم والرتفيه واملدير التنفيذي املسؤول 
عن خدمات الشبكة بشركة Tech Mahindra )املقابلة اإلذاعية الكاملة - باإلنكليزية(

  ركزت الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لهذا العام (GSR-18) بشكل أكبر على 

تكنولوجيات الجيل الخامس (5G) والذكاء االصطناعي ونوع من الخدمات أكثر استباقاً 
لعصره ال يفهم فيه األشخاص بالضرورة دور الساتل. ولذلك، نحن نعتبر هذه الندوة منصة 
تسمح لنا بإطالع المنظمين وسائر أصحاب المصلحة على التطورات التي يشهدها قطاعنا. 

 أعتقد أن هناك الكثير من األسئلة المطروحة حول تكنولوجيات الجيل 
الخامس – كيف يمكن إتاحتها؟ وما الذي يتعين فعله؟ – وماذا سنجني من وراء 

ذلك؟ وأعتقد أن هذه األسئلة هي محور المناقشات التي ينبغي إجراؤها لكي 
يتمكن المنظمون ومسؤولو الصناعة من تحديد سبيل للمضي قدما. 

 لقد ناقشنا فعاًل ما يعنيه بالضبط النظام اإليكولوجي – أي أن المنظمين 
والحكومات والصناعة والمبتكرين يتعين عليهم العمل معاً – ليتسنى لنا اغتنام 

المجموعة الجديدة من الفرص المتاحة في السنوات العشر المقبلة 
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)(GSR-18) 2018 حملة عن الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام(

https://soundcloud.com/ituproduction/sets/itugsr-18itu-interviews-gsr-18
https://soundcloud.com/ituproduction/itu-interviews-gsr-18-aarti-holla-maini?in=ituproduction/sets/itugsr-18itu-interviews-gsr-18
https://soundcloud.com/ituproduction/itu-interviews-gsr-18-jayne-stancavage-global-executive-director-communications-policy-intel?in=ituproduction/sets/itugsr-18itu-interviews-gsr-18
https://soundcloud.com/ituproduction/intw2-itugsr-manish-vyas?in=ituproduction/sets/itugsr-18itu-interviews-gsr-18
https://www.techmahindra.com/leaders/Manish_Vyas.aspx
https://soundcloud.com/ituproduction/itu-interviews-gsr-18-aarti-holla-maini?in=ituproduction/sets/itugsr-18itu-interviews-gsr-18
https://soundcloud.com/ituproduction/intw2-itugsr-manish-vyas?in=ituproduction/sets/itugsr-18itu-interviews-gsr-18
https://soundcloud.com/ituproduction/itu-interviews-gsr-18-jayne-stancavage-global-executive-director-communications-policy-intel?in=ituproduction/sets/itugsr-18itu-interviews-gsr-18


اضعط إللقاء نظرة سريعة على الندوة العالمية لمنظمي 
 (GSR-18) 2018 االتصاالت لعام

ITUGSR#

DocumentsSpeakers

GSR-18

PhotosVideos
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)(GSR-18) 2018 حملة عن الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام(

https://twitter.com/hashtag/ITUGSR
https://twitter.com/hashtag/ITUGSR
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/default.asp#fifth
https://www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-Building/Pages/events/CBS/2018/speakers.aspx
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/default.asp#first
https://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157698320751694/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2MCc6As6ECfWe4m_18GNXD4
https://twitter.com/hashtag/ITUGSR
https://twitter.com/hashtag/ITUGSR
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/default.asp?Language=ar
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/default.asp?Language=ar
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/default.asp?Language=ar
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/default.asp?Language=ar
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2MCc6As6ECfWe4m_18GNXD4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2MCc6As6ECfWe4m_18GNXD4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2MCc6As6ECfWe4m_18GNXD4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2MCc6As6ECfWe4m_18GNXD4
https://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157698320751694/
https://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157698320751694/
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/default.asp?Language=ar
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/default.asp?Language=ar
https://twitter.com/hashtag/ITUGSR
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/default.asp?Language=ar
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2MCc6As6ECfWe4m_18GNXD4
https://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157698320751694/
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/default.asp?Language=ar
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/GSR/2018/default.asp?Language=ar


جزر البهاما بوركينا فاصو بنغالديشرواندا إيران

يعرب االتحاد عن شكره للجهات الراعية لألحداث 
الجانبية واالجتماعية في الندوة العالمية 

لمنظمي االتصاالت لعام 2018

)(GSR-18) 2018 حملة عن الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام(
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