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االستعداد لحقبة جديدة

بقلم هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت 

يستعد االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(، إذ نقرتب من هناية عام 2022، لبدء حقبة جديدة يف 
سعيه إىل توصيل العامل. وحتدد االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف مؤمتر املندوبني املفوضني 

لالحتاد )PP-22( الذي ُعقد مؤخراً يف بوخارست، رومانيا، أولوايتنا للسنوات األربع املقبلة 
وتشري إىل اجتاه عمل االحتاد بشكل جيد يف املستقبل.

وقد أكدت الدول األعضاء يف االحتاد، من خالل وضع التوصيلية الشاملة والتحول الرقمي 
املستدام يف صميم خطتنا االسرتاتيجية اجلديدة، أتكيداً حامساً أن تكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت جيب أن تسري جنباً إىل جنب مع التنمية املستدامة الشاملة على الصعيد العاملي.

 )AI( والنتائج الرئيسية للمؤمتر - مبا يف ذلك القرارات اجلديدة بشأن الذكاء االصطناعي
وسياسات الفضاء املستدامة والتخفيف من آاثر اجلوائح العاملية - ستساعد يف بناء اقتصاد 

وجمتمع عامليني أكثر استدامةً وازدهاراً وعداًل وتوصيلًة.

ولقد منحنا مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022 فريقاً قيادايً جديداً، وسجل أعضاؤان سابقة 
اترخيية ابنتخاب السيدة دورين بوغدان-مارتن ابعتبارها أول امرأة تشغل منصب األمني العام 

يف اتريخ منظمتنا املمتد على مدى 157 عاماً. وحظينا أيضاً مبجلس جديد لالحتاد وجلنة 
جديدة للوائح الراديو. وأهنئهم مجيعاً وأان واثق من أن عملهم سيجدد نشاط االحتاد وسيعود 

ابلنفع على العامل أبسره. 

 ،)PP-22( وأود أن أعرب عن خالص تقديري لرومانيا، البلد املضيف ملؤمتر املندوبني املفوضني
سواء على اإلدارة من الدرجة األوىل للمؤمتر أو على كرم الضيافة الرائعة.

ويستعرض هذا اإلصدار من جملة أخبار االحتاد بعض النقاط البارزة يف املؤمتر – وهو مؤمتر 
املندوبني املفوضني احلادي والعشرون منذ انضمام االحتاد إىل أسرة األمم املتحدة.
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تشري االتفاقات التي تم 
التوصل إليها يف 

بوخارست إىل اتجاه 
عمل االتحاد بشكل جيد 

يف املستقبل 

هولني جاو
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مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 
يرحب بالدول األعضاء في االتحاد

من اليسار إلى اليمين: دورين بوغدان-مارتن مديرة مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد، وتشيساب لي، مدير مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد؛ ومالكوم 
جونسون، نائب األمين العام لالتحاد؛ وهولين جاو، األمين العام لالتحاد؛ وسورين ميهاي غرينديانو، نائب رئيس وزراء رومانيا؛ وسيباستيان بوردوجا، 

وزير البحث واالبتكار والرقمنة في رومانيا؛ وماريو مانيفيتش، مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد

سابين سارماش، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
رومانيا، ورئيس مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022

جوقة كانتوس ماندي وجوقة الغرفة الوطنية
مادريغال-مارين كونستانتين
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سورين ميهاي غرينداينو متحداثً يف حفل افتتاح مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022
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إنه ملن دواعي الرشف واالعتزاز 
لنا أن ننظم مؤمتر املندوبني 

املفوضني لالتحاد لعام 2022 ألول 
مرة يف دولة عضو يف االتحاد 

األورويب منذ 30 عاماً. 

سورين ميهاي غرينديانو

نائب رئيس وزراء رومانيا



السيد أنطونيو غوترييش يف رسالة فيديوية يف حفل افتتاح مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022
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من الرضوري اغتنام الفرص التي 
تتيحها التكنولوجيا الرقمية مع 
ضامن الحامية من مخاطرها. 

السيد أنطونيو غوترييش

األمني العام لألمم املتحدة 



هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت متحداثً يف حفل افتتاح مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022
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هذه مناسبة بالغة األهمية، 
وأود أن أغتنم هذه الفرصة 

لتوجيه الشكر إىل جميع أعضائنا 
ورشكائنا وغريهم عىل عملهم 

الناجح والدؤوب يف سبيل تعزيز 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت. 

هولني جاو

األمني العام لالتحاد الدويل لالتصاالت



سيباستيان بوردوجا متحداثً يف حفل افتتاح مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022
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من الطبيعي أن نشعر بصعوبة 
مواكبة وترية االبتكار، ولكننا 

محظوظون أيضاً لتواجدنا هنا 
ملناقشة ذلك ولتحديد ما سنبذله 
من جهود إضافية وكيفية اإلجابة 

عىل األسئلة الصعبة املاثلة 
أمامن. 

سيباستيان بوردوجا

وزير البحث واالبتكار والرقمنة يف رومانيا



وضع جدول األعمال …
ُعقد مؤمتر املندوبني املفوضني احلادي والعشرون )PP-22( الذي نظمه االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( يف بوخارست، رومانيا، 

حبضور مندوبني من مجيع أحناء العامل يسعون إىل حتقيق التعاون الرقمي والتحول الرقمي من أجل مصلحة اجلميع.

وضع مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022 السياسات العامة لالحتاد، واعتمد اخلطتني االسرتاتيجية واملالية لفرتة أربع سنوات، 
وتناول القضااي الرئيسية املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( وفقاً ملا طلبه أعضاء االحتاد.

وحضر املؤمتر أكثر من 3000 مشارك، مبن فيهم رؤساء حكومات ووزراء ومندوبون آخرون من معظم الدول األعضاء يف 
االحتاد البالغ عددها 193 دولة، وكذلك ممثلو شركات القطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية واهليئات الوطنية 

واإلقليمية والدولية.

وُعقد مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022 من 26 سبتمرب إىل 14 أكتوبر يف قصر الربملان يف بوخارست.

بعض المواضيع الرئيسية التي نوقشت في 
مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022

تطبيق تكنولوجيات الذكاء االصطناعي )AI( من أجل الصالح العام

سد الفجوة التقييسية

بناء الثقة والتنمية المستدامة فيما يتعلق بالفضاء الخارجي

التوصيل في 2030 بما في ذلك النطاق العريض

تمكين النساء والفتيات من خالل التحول الرقمي

توسيع نطاق الشمول الرقمي

تخصيصات التردد في المنشآت الراديوية العسكرية لخدمات الدفاع الوطني

كيف يمكن للتكنولوجيات الجديدة أن تخفف من أزمة تغير المناخ

كيف يمكن للتكنولوجيات أن تحمي من الجوائح العالمية

إنترنت األشياء من أجل المدن والمجتمعات الذكية المستدامة 

… من أجل مستقبل رقمي
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المشاركة في مؤتمر المندوبين 
المفوضين لالتحاد لعام 2022

27
رئيسًا*

106
سفراء

3 234
 مشاركًا

 في المجموع

64
عضوًا من أعضاء 
قطاعات االتحاد

2
 نائبان

 لرئيسي وزراء

87
وزيرًا

71
نائب وزير

184
دولة عضوًا في االتحاد 

تم تمثيلهم 
+ دولة فلسطين بصفة مراقب

4
كيانات تابعة لألمم 

المتحدة وكيانات أخرى

68
منظمة مشاركة 

بصفة مراقب

2 940
 مشاركًا
 حضوريًا

294
 مشاركًا 
افتراضيًا

* رؤساء منظمات االتصاالت اإلقليمية احلكومية الدولية وغريهم من الضيوف اخلاصني.
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هيكل المؤتمر

انتخب سابين سارماش، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في رومانيا، 
رئيسًا لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022.

شمل المؤتمر ثالث لجان لدراسة المواضيع الجوهرية

 اللجنة 5 
)COM5(

مسائل السياسة العامة والمسائل 
القانونية

 اللجنة 6 
)COM6(

لجنة اإلدارة والتنظيم

 فريق العمل التابع
  للجلسة العامة

)WGPL(

برئاسة 
 مينا سيونمين جون
من جمهورية كوريا

برئاسة 
 فيرنيتا هاريس

من الواليات المتحدة 

برئاسة 
 كوامي باه أشيمفور

من غانا

شملت اللجان النظامية لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022: اللجنة 1 )التوجيه( المؤلفة من رئيس المؤتمر ونوابه ورؤساء اللجان 
األخرى وفريق العمل التابع للجلسة العامة ونوابهم

 اللجنة 2 
)COM2(

لجنة أوراق االعتماد

 اللجنة 3 
)COM3(

لجنة مراقبة الميزانية

 اللجنة 4 
)COM4(

لجنة الصياغة

برئاسة 
 األنصاري المشاقبة

من األردن

برئاسة 
 باختيار مامادوف

من أذربيجان

برئاسة 
 كريستيان ريسون 

من فرنسا
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التوصيل وتوحيد الجهود 
في رومانيا

افتتحت أعمال اهليئة العليا الختاذ القرار يف االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( يف بوخارست، 
رومانيا، يف 24 سبتمرب 2022 حبضور مندوبني من مجيع أحناء العامل يسعون إىل حتقيق التعاون 

والتحول الرقمي من أجل مصلحة اجلميع..

وتضمن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد )PP-22(، إجراء انتخاابت ملناصب اإلدارة العليا يف 
املنظمة - األمني العام وانئب األمني العام ومديرو مكاتب االتصاالت الراديوية وتقييس 

االتصاالت وتنمية االتصاالت - إىل جانب جلنة لوائح الراديو املكونة من 12 مقعداً وجملس 
االحتاد الذي يتألف من 48 مقعداً.

وقال انئب رئيس وزراء رومانيا سورين غرينداينو يف كلمته االفتتاحية املوجهة إىل املؤمتر 
“حنن يف خضم ثورة رقمية متّكن وتوفر الوسائل الالزمة لتطوير صناعات وخدمات جديدة 

متقاربة، مثل املركبات الذكية والرعاية الصحية واملدن واملنازل الذكية”.
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نحن يف خضم ثورة رقمية 
متّكن وتوفر الوسائل الالزمة 

لتطوير صناعات وخدمات 
جديدة متقاربة، مثل املركبات 

الذكية، والرعاية الصحية 
واملدن واملنازل الذكية. 

سورين غرينديانو

نائب رئيس الوزراء، رومانيا



وأضاف قائاًل “ويف نقطة التحول هذه يف جمال التنمية التكنولوجية، جيب أال ننسى واجبنا 
األساسي املتمثل يف احرتام اإلنسان”، واتبع مشدداً على ضرورة “محاية حرية األجيال املقبلة 
وحتقيق ازدهارها حيث ستؤدي التكنولوجيات اليت نراها اليوم انشئًة دوراً حامساً يف حياهتم.”

واالحتاد الدويل لالتصاالت هو وكالة األمم املتحدة )UN( املتخصصة يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت )ICT(. ومع افتتاح املؤمتر يف العاصمة الرومانية، قال هولني جاو، 

األمني العام لالحتاد “جيب بذل قصارى اجلهود جلعل التكنولوجيا متاحة للجميع يف كل مكان 
وأبسعار معقولة.”

وقد مّكنت الشبكات والتكنولوجيات الرقمية مليارات األشخاص يف مجيع أحناء العامل من 
خالل تيسري األعمال التجارية والتعليم واخلدمات احلكومية والتجارة والتواصل االجتماعي 

خالل أصعب مراحل جائحة كوفيد-19. ومع ذلك تباطأ اإلقبال على اإلنرتنت خالل السنة 
املاضية، مما ترك 2,7 مليار شخص – أو ثلث سكان العامل – غري موصولني.

وقال هولني جاو الذي قاد املنظمة على مدى السنوات الثماين املاضية “إن النفاذ املنصف إىل 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ليس جمرد مسؤولية أخالقية، بل هو أمر ضروري لتحقيق 

االزدهار واالستدامة العامليني.” وأردف قائاًل “ستحدد القرارات املتخذة هنا يف بوخارست 
اجتاهنا وأولوايتنا مبا يتماشى مع االحتياجات املتطورة ألعضاء االحتاد العامليني واملتنوعني 

واملتزايدين، مما يساعد يف تشكيل مستقبل جمتمع املعلومات يف البلدان النامية واملتقدمة 
على السواء.”

تشكيل النمو الرقمي العالمي

يضم املندوبون يف املؤمتر الذي يُعقد كل أربع سنوات وزراء ومسؤولني حكوميني وممثلني عن 
اهليئات الوطنية واإلقليمية والدولية واملؤسسات األكادميية والقطاع اخلاص - الشركات املعنية 

ابالتصاالت واإلنرتنت - مما يربز تركيبة عضوية االحتاد الفريدة يف منظومة األمم املتحدة.

وسّلط األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش الضوء على “فرصة تشكيل مواقف 
مشرتكة من شأهنا تشكيل التحول الرقمي العاملي للسنوات القادمة” وحث املندوبني على 

“اغتنام الفرص اليت تتيحها التكنولوجيا الرقمية مع ضمان احلماية من خماطرها.”

ويف رسالة فيديوية مسجلة مسبقاً، دعا اجلمهور رفيع املستوى من احلكومات ودوائر الصناعة 
إىل “وضع تقدم البشرية يف صميم مناقشاهتم” خالل األسابيع الثالثة املقبلة.
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ستحدد القرارات املتخذة هنا 
يف بوخارست اتجاهنا 

وأولوياتنا مبا يتامىش مع 
االحتياجات املتطورة ألعضاء 

االتحاد العامليني واملتنوعني 
واملتزايدين، مام يساعد يف 

تشكيل مستقبل مجتمع 
املعلومات يف البلدان النامية 

واملتقدمة عىل السواء. 

هولني جاو

األمني العام لالتحاد الدويل لالتصاالت



كيفية سير عمل المؤتمر

ميّكن مؤمتر املندوبني املفوضني، الذي يُعقد كل أربع سنوات، الدول واحلكومات من اختاذ 
قرارات منسقة بشأن النهوض ابلتكنولوجيات احليوية. ويوفر املؤمتر حمفاًل ابلغ األمهية 
للحكومات اليت تغطي كل منطقة من مناطق العامل لبناء توافق يف اآلراء بشأن تنسيق 

االتصاالت الراديوية والساتلية وتقييس االتصاالت والتنمية الرقمية.

بدأ انتخاب األمني العام املقبل لالحتاد صباح يوم اخلميس، 29 سبتمرب. مث بدأت بعد ذلك 
انتخاابت فريق اإلدارة العليا لالحتاد.

وبعد االنتهاء من مجيع االنتخاابت، بدأ 500 2 مندوب من الدول األعضاء يف االحتاد البالغ 
عددها 193 دولة عضواً مناقشاهتم الختاذ قرار بشأن اخلطتني االسرتاتيجية واملالية للمنظمة، 

ابإلضافة إىل وضع خارطة الطريق اخلاصة ابملنظمة لتوصيل العامل خالل فرتة السنوات 
األربع املقبلة.

وقال سابني سارماش رئيس املؤمتر ورئيس جلنة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف رومانيا 
“يف عامل يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا، يشكل مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد فرصة 

ملعاجلة املواضيع احلامسة اليت ستشكل مستقبلنا الرقمي من أجل األجيال القادمة.” وأضاف 
قائاًل “وال ميكن حتقيق هدفنا الرئيسي املتمثل يف حتسني حياة الناس إال ابعتماد خمطط سياسات 
مشرتك جيسد األولوايت املتعلقة مبراعاة البيئة واملساواة بني اجلنسني وإدماج الشباب. وهذا ما 

سأانصره، إىل جانب حكومة رومانيا، خالل املؤمتر.”

واصل القراءة لالطالع على املزيد من النقاط البارزة والنتائج واإلجنازات اليت حققها مؤمتر 
املندوبني املفوضني لعام 2022.
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يف عامل يعتمد بشكل متزايد 
عىل التكنولوجيا، يشكل مؤمتر 

املندوبني املفوضني لالتحاد 
فرصة ملعالجة املواضيع 
الحاسمة التي ستشكل 

مستقبلنا الرقمي من أجل 
األجيال القادمة. 

سابني سارماش

رئيس مؤمتر املندوبني املفوضني 
 لعام 2022 

ورئيس لجنة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف رومانيا



بيانات السياسة العامة المقدمة 
من المندوبين رفيعي المستوى

خالل األسبوع األول من مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد لعام 2022، ُدعي املندوبون رفيعو 
املستوى من الدول األعضاء يف االحتاد، ومعظمهم وزراء مسؤولون عن االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، إىل اإلدالء ببياانت السياسة العامة لتبادل املعلومات عن خطط بلداهنم من 
أجل تسريع التحول الرقمي.

ومشلت البياانت اإلجنازات وااللتزامات واإلعالن عن شراكات ومبادرات جديدة على الصعيد 
الوطين، فضاًل عن الدعم املطلوب من االحتاد كمنظمة.

.)PP-22( 2022 اطلع على مجيع بياانت السياسة العامة املقدمة يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام
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االتحاد الدولي لالتصاالت ينتخب إدارة 
جديدة للفترة 2026-2023

:)PP-22( انتخبت الدول األعضاء يف االحتاد كبار مسؤوليها التنفيذيني خالل املؤمتر احلادي والعشرين للمندوبني املفوضني

انُتخبت السيدة دورين بوغدان-مارتن من الوالايت املتحدة ملنصب األمني العام لالحتاد. 	
وانُتخب السيد توماس المانوسكاس من ليتوانيا ملنصب انئب األمني العام لالحتاد. 	
وأعيد انتخاب السيد ماريو مانيفيتش من أوروغواي ملنصب مدير مكتب االتصاالت الراديوية )BR( ابالحتاد. 	
وانُتخب السيد سيزو أونوي من الياابن ملنصب مدير مكتب تقييس االتصاالت )TSB( ابالحتاد. 	
وانُتخب السيد كومساس زافازافا من زمبابوي ملنصب مدير مكتب تنمية االتصاالت )BDT( ابالحتاد. 	

وهذه هي املرة األوىل اليت تنتخب فيها الدول األعضاء يف االحتاد امرأة لَشغل منصب األمني العام يف اتريخ االحتاد املمتد 
 )RRB( على مدى 157 عاماً. كما انتخب مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022 األعضاء االثين عشر يف جلنة لوائح الراديو

وأعضاء جملس االحتاد.

وسيتوىل املسؤولون املنتخبون حديثاً مهامهم يف 1 يناير 2023 ملدة أربع سنوات.

طالع املزيد عن االنتخاابت ونتائجها.
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https://pp22.itu.int/ar/elections/elections-results/


دورين بوغدان-مارتن 
الواليات المتحدة

انُتخبت أمينة عامة لالتحاد الدولي لالتصاالت

 حصلت السيدة دورين بوغدان-مارتن على 139 صواتً من الدول األعضاء يف مؤمتر املندوبني املفوضني.
وكانت 172 دولة عضواً حاضرة ومصوتًة، وكانت األغلبية املطلوبة 83 دولة عضواً.

مقتطفات من مجلة أخبار االتحاد العدد الخامس لعام 2022
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نحن منظمة يعود تاريخها إىل 
157 عاماً، ولكن ما متثله 

رسالتنا من توصيل غري 
املوصولني وجلب 

التكنولوجيات والتطبيقات 
الرقمية لجميع شعوب العامل 

– مل يسبق له أن كان أكرث 
أهمية مام هو عليه اليوم. 

https://www.itu.int/ar/itunews/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/itunews/Pages/default.aspx


رؤية دورين بوغدان-مارتن بشأن االتحاد

وقالت السيدة دورين بوغدان-مارتن اليت انُتخبت حديثاً لشغل منصب األمني العام املقبل 
لالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( “ حنن منظمة يعود اترخيها إىل 157 عاماً، ولكن ما متثله 
رسالتنا من توصيل غري املوصولني وجلب التكنولوجيات والتطبيقات الرقمية جلميع شعوب 
العامل – مل يسبق له أن كان أكثر أمهية مما هو عليه اليوم ”. وأردفت قائلًة “ومل يكن دور 

االحتاد، يف أي وقت من األوقات، أهم مما هو عليه اآلن.”

وأشارت السيدة بوغدان-مارتن إىل أن التوصيلية ستشكل عاماًل متكينياً رئيسياً لتحقيق أهداف 
التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة لعام 2030. وقد أصبح هذا األمر واضحاً بشكل 

خاص خالل السنوات الثالث املاضية.

وقالت السيدة بوغدان-مارتن “إن اجلائحة أظهرت مدى اعتمادان على التوصيلية، ومدى أتثري 
التكنولوجيا الرقمية يف كل قطاع من قطاعات االقتصاد.” وأضافت قائلًة “لقد كانت جائحة 

فريوس كوروان مبثابة جرس تنبيه. وقد أحدثت تغيرياً حقيقياً يف قواعد اللعبة ابلنسبة للتوصيلية.” 
وأضافت السيدة بوغدان-مارتن أنه بينما تسعى البلدان يف مجيع أحناء العامل جاهدًة إلعادة البناء 

بشكل أفضل، “ميكن لالحتاد، بل وجيب عليه، أن يكون يف صميم التحول الرقمي.”

وهذا يعين حشد الدعم العاملي لتوصيل 2,7 مليار شخص ما زالوا حمرومني من النفاذ إىل 
اإلنرتنت، أبموال والتزامات وشراكات بني القطاعني العام واخلاص مل يسبق هلا مثيل. وخري 

مثال على ذلك مبادرة الشراكة من أجل التوصيل )Partner2Connect( وهي املبادرة العاملية 
اليت وضعتها السيدة بوغدان-مارتن بصفتها مديرة مكتب تنمية االتصاالت ابالحتاد على مدى 

السنوات األربع املاضية.

لالطالع على مزيد من الرؤى، شاهد المقابلة الفيديوية الكاملة.
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إن املسألة ليست مجرد 
التوصيل باإلنرتنت. بل ما 

ميكن القيام به باستخدام هذه 
التوصيلية. 

دعونا ال نتحدث عن اتحاد 
واحد، لنكن اتحاداً واحداً يف 

الواقع. 

https://www.youtube.com/watch?v=qtHJvm_2RPU
https://youtu.be/qtHJvm_2RPU


ستظل الشراكات والتعاون حمور تركيز رئيسياً يف دورها اجلديد، حيث يبذل االحتاد قصارى 
جهده ليس لضمان إاتحة التوصيلية عاملياً فحسب، بل إاتحة توصيلية مفيدة جلميع فئات 

املستعملني. وأوضحت السيدة بوغدان-مارتن يف مقابلة بعد انتخاهبا يف بوخارست برومانيا، 
“إن املسألة ليست جمرد التوصيل ابإلنرتنت، بل ما ميكن القيام به ابستخدام هذه التوصيلية.”

وال يزال تعزيز املهارات الرقمية لالستفادة من التوصيلية واستخدامها مع ضمان أن تكون 
التوصيلية موثوقة وآمنة وميسورة التكلفة ومتكينية، يشكل حموراً هاماً. وتقول السيدة 

دورين-بوغدان “إن األمر يتعلق بكل ما ميكن أن جيلبه النظام اإليكولوجي - وهذا أبعد بكثري 
من جمرد التوصيل الفعلي.”

وأضافت أنه يف وقت تتصاعد فيه التوترات العاملية، حيتاج العامل إىل حمفل حمايد للتعاون الدويل 
بشأن التوصيلية حيث ميكن جلميع األعضاء العمل معاً لتوصيل العامل، بغض النظر عن 

التحدايت اجليوسياسية احلالية، ووصفت ذلك أبنه “ميزة االحتاد كونه يتألف من 193 دولة 
عضواً، ويضم ما يقرب من 900 عضو قطاع، وأكثر من 150 مؤسسة أكادميية ومنظمة من 

منظمات اجملتمع املدين.”  وهذه العضوية الفريدة متعددة أصحاب املصلحة “تثري االحتاد 
وجتعله على مستوى ما أنيط به من أهداف وجيعلنا منظمة مهمة.” 

وتربز احلاجة إىل التوصيلية الرقمية لتحقيق التنمية املستدامة كنقطة هامة لتوافق اآلراء على 
مستوى اجملتمع الدويل. وقالت “هذا هو نوع الرؤية املشرتكة الذي ميكننا مجيعاً أن نتحد 
حوله، ونضع خالفاتنا جانباً، وجند سباًل لتوصيل غري املوصولني – ألن كوكباً موصواًل 

ابلكامل يعود ابلنفع على اجلميع.”

ورداً على سؤال بشأن أول 100 يوم هلا يف منصبها بدايًة من 1 يناير 2023، حددت السيدة 
بوغدان-مارتن رؤيتها يف “احتاد ملهم وشامل للجميع ومبتكر”.

وتشمل األهداف الرئيسية ابلنسبة هلا تعزيز الشراكات االسرتاتيجية اهلادفة مع موظفي 
االحتاد ودوله األعضاء من خالل “زايدة االستماع وتعزيز احلوار”؛ وحتويل ما نقدمه جلعل 
االحتاد رائد الفكر البارز والنقطة املرجعية بشأن القضااي الرقمية، وضمان التنفيذ القائم على 

النتائج للخطط االسرتاتيجية واملالية والقطاعية لالحتاد.

هل انتخاب أول امرأة على اإلطالق رئيسة ملنظمة يعود اترخيها إىل 157 عاماً يرتتب عليه 
مسؤولية إضافية لتمهيد الطريق أمام نساء أخرايت يف هذا اجملال؟

قالت السيدة بوغدان-مارتن “أعتقد أننا نود مجيعاً أن نرى مشاركة املزيد من النساء والفتيات 
يف قطاع التكنولوجيا ككل – ويف عمل االحتاد.” )انظر: وضع التكافؤ بني اجلنسني 

نصب أعيننا(.

وأخرياً، خصصت السيدة بوغدان-مارتن مفهوم “االحتاد الواحد” موضوعاً رئيسياً ألايمها 
املائة األوىل – وما بعدها - بصفتها األمينة العامة املقبلة لالحتاد. ويتعني على املسؤولني 

اإلقليميني وموظفي املقر العمل جنباً إىل جنب، يف حني جيب أن تتكامل أعمال االتصاالت 
الراديوية والتقييس والتنمية ابستمرار فيما بينها.

 املسار الوظيفي | 

دورين بوغدان-مارتن

انتُخبت السيدة دورين بوغدان-مارتن يف 
مؤمتر املندوبني املفوضني لالتحاد لعام 

2018 لشغل منصب مدير مكتب تنمية 
االتصاالت باالتحاد وقد أكملت تقريباً 

فرتة واليتها البالغة أربع سنوات يف 
هذا املنصب.

يف الفرتة من 2008 إىل 2018، شغلت 
منصب رئيس دائرة التخطيط 

االسرتاتيجي وشؤون األعضاء يف االتحاد، 
حيث عملت مستشارة ألمينني عامني 
وأرشفت عىل االتصاالت املؤسسية يف 

االتحاد، والشؤون الخارجية، 
واالسرتاتيجية املؤسسية وشؤون األعضاء، 

وكذلك عن إدارة لجنة النطاق العريض 
املعنية بالتنمية الرقمية املشرتكة بني 

واليونسكو. االتحاد 

وقبل ذلك، ترأست شعبة التنظيم وبيئة 
األسواق مبكتب تنمية االتصاالت يف 
االتحاد ووحدة اإلصالح التنظيمي.

وقبل االلتحاق باالتحاد يف عام 1994، 
عملت السيدة بوغدان-مارتن كأخصائية 

يف سياسات االتصاالت باإلدارة الوطنية 
لالتصاالت واملعلومات التابعة لوزارة 

التجارة بالواليات املتحدة.
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توماس المانوسكاس 
ليتوانيا

انُتخب نائبًا لألمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

حصل توماس المانوسكاس على 105 أصوات. وكانت 179 دولة حاضرة ومصوتة وكانت األغلبية املطلوبة 89.
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أكرب قوة منتلكها نحن بصفتنا 
االتحاد الدويل لالتصاالت هي 

اهتامم البلدان ومصداقيتها 
وواليته. 



توماس المانوسكاس – البناء على ما حقق االتحاد 
من إنجازات

خالل مقابلة ابلفيديو يف مؤمتر املندوبني املفوضني )PP-22( الذي ُعقد مؤخراً، يناقش السيد 
توماس المانوسكاس من ليتوانيا خططه للبناء على إجنازات االحتاد يف دوره اجلديد كنائب 

األمني العام املقبل لالحتاد.

وبصفته انئب األمني العام، سيساعد دورين بوغدان-مارتن األمينة العامة املنتخبة حديثاً 
وسيضطلع مبهام ووظائف إدارية حمددة مع مضي املنظمة قدماً يف العصر الرقمي.

وقال السيد المانوسكاس: “أان هنا لدعم دورين، وأان هنا لدعم املديرين املنتخبني، وأان هنا 
للبناء على ما حتقق من إجنازات”.

ويف حني أييت السيد المانوسكاس أبفكار جديدة بصفته أصغر انئب لألمني العام لالحتاد على 
اإلطالق، فإنه يقّدر اخلربة داخل املنظمة ويهدف إىل استخدامها على حنو جيد.

وقال “لدينا ثروة من اإلجنازات عمرها 157 عاماً. ولدينا الكثري من األشخاص يف االحتاد 
– ومن املندوبني أيضاً. ولديهم الكثري من املعرفة والكثري من اخلربة ولديهم أيضاً عامل من 

ولالطالع على مزيد من الرؤى، شاهد المقابلة الفيديوية الكاملة )باللغة اإلنكليزية(.
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نحن بحاجة إىل توضيح دورنا 
يف العامل الرقمي. 

أنا هنا ألبني عىل ما تحقق 
من إنجازات. 

https://www.youtube.com/watch?v=y7utb3umyRA&list=PLpoIPNlF8P2PYGGmdio8czVLq9jWJqKjH&index=2
https://youtu.be/y7utb3umyRA


الرؤى القيمة”. “وحنن حباجة إىل االستفادة من تلك الرؤية، واالستفادة من تلك اخلربة، مث 
استخدامها لتجديدها معاً.”

يشدد السيد المانوسكاس على أمهية األمانة اليت يصفها أبهنا “حمرك” االحتاد. وقال “نتحدث 
عن السياسة والتنظيم والفضاء ومواضيع أخرى خمتلفة، ولكن األمانة هي اليت تدعم األعضاء 
– وهذه األمانة جيب أن تعمل بكل كفاءة وسالسة. وأضاف قائاًل “وهذا ابلنسبة يل، هو 

أوىل األولوايت حقاً.”

ويسلط السيد المانوسكاس الضوء أيضاً على العبارتني “بني القطاعات” و“االحتاد الواحد” 
مشرياً إىل أمهية بناء روح موَحدة واحلفاظ على التعاون الوثيق بني أنشطة االحتاد يف جمال 

االتصاالت الراديوية والتقييس والتنمية. وقال إن املسؤولني املنتخبني اخلمسة يف االحتاد حباجة 
إىل “العمل دائماً كفريق واحد”.

ويعتزم السيد المانوسكاس مواصلة تنظيم احلمالت وإعطاء صوت ملا ميثله االحتاد، مثل 
االرتقاء ابلطموحات بشأن معاجلة موضوع تغري املناخ، وتوصيل اجلميع، والتأكد من أن مجيع 

البلدان هلا رأي وسلطة يف عملية صنع القرار.

وأردف قائاًل “وأكرب قوة منتلكها حنن بصفتنا االحتاد الدويل لالتصاالت هي اهتمام البلدان 
ومصداقيتها وواليتها،”.

وجيلب العصر الرقمي اليوم فرصاً واضحة، بل وجيلب أيضاً حتدايت للمنظمة اليت أتسست 
ألول مرة لتنظيم التلغراف الدويل يف عام 1865 وأصبحت وكالة متخصصة اتبعة لألمم 

املتحدة يف عام 1947.

وقال “إننا حباجة إىل حتديد ما يعنيه العامل الرقمي ابلنسبة لنا، وحتديد قوتنا وقدراتنا األساسية 
على املسامهة”، وأضاف “حنن حباجة حقاً إىل توضيح دوران يف العامل الرقمي.”

إن االحتاد، بصفته وكالة متخصصة اتبعة لألمم املتحدة ذات امتداد فريد يصل إىل القطاعني 
العام واخلاص، يف وضع جيد ميكنه من مواءمة أولوايت الصناعة مع التنمية املستدامة 

العاملية الشاملة.

والسيد المانوسكاس الذي ترأس سابقاً شعبة االسرتاتيجية املؤسسية يف االحتاد، سيعود، بعد 
عمله االستشاري ابلقطاع اخلاص، لالنضمام إىل فريق القيادة اجلديد لالحتاد الذي تبدأ واليته 

يف 1 يناير 2023.

وقال السيد المانوسكاس، مشدداً على احلاجة إىل مواكبة التطور السريع للخدمات 
والتكنولوجيات الرقمية “إننا حباجة إىل التفاعل مع دوائر الصناعة وأن نتسم أبمهية هلا”. 
وأضاف قائاًل “وميكننا أن نكتشف من خالل االستماع إليها إىل أين يتجه العامل وكيف 

ميكننا املسامهة.”

ويشدد السيد المانوسكاس على أمهية تعزيز الروابط مع األمم املتحدة وأنشطتها، مبا يف ذلك 
من خالل التعاون مع مكتب مبعوث األمم املتحدة املعين ابلتكنولوجيا الذي أنشئ مؤخراً. 

وقال “إننا حباجة إىل بناء عالقة قوية للغاية مع تلك الوكاالت، والتأكد من أننا ندعم بعضنا 
بعضاً – أن ندعمها وأن تدعمنا،”

 املسار الوظيفي | 

توماس المانوسكاس

يتمتع السيد توماس المانوسكاس بخربة 
تزيد عىل 20 عاماً يف مجال االتصاالت 

واسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت األوسع نطاقاً والسياسة العامة 

والتنظيم، وقد قاد عدة أفرقة يف بيئات 
متعددة الثقافات إىل حد بعيد شهدت 

تحوالت كبرية.

وإىل جانب الخربة الدولية يف اإلدارة 
التنفيذية والقيادة عىل مستوى مجلس 

اإلدارة، عمل السيد المانوسكاس كرئيس 
ونائب رئيس وعضو مجلس إدارة يف 

العديد من الهيئات التنظيمية الوطنية يف 
أوروبا والرشق األوسط ومنطقة البحر 
الكاريبي، وكمستشار حكومي أول يف 

منطقة املحيط الهادئ.

وقاد شعبة االسرتاتيجية املؤسسية يف 
االتحاد وكذلك السياسة العامة لرشكة 

VEON، وهي رشكة متعددة الجنسيات 
يف مجال التكنولوجيا واالتصاالت.

وقد ساهم يف التقارير والدراسات التي 
أعدتها لجنة النطاق العريض املعنية 

بالتنمية املستدامة املشرتكة بني االتحاد 
واليونسكو، واملنتدى االقتصادي العاملي، 

واملنظامت الدولية األخرى 
وأفرقة البحوث.

ITU News MAGAZINE No. 05, 202224 نتائج االنتخابات التي جرت في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022



ماريو مانيفيتش 
أوروغواي

 أعيد انتخابه مديرا
لمكتب االتصاالت الراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت

حصل ماريو مانيفيتش على 174 صواتً حبضور وتصويت 181 دولة عضواً وكانت األغلبية املطلوبة 88 صواتً.
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أهم يشء بالنسبة ألهميتنا 
هو الحفاظ عىل خربتنا 

املتخصصة. 



ماريو مانيفيتش يواصل قيادة االتصاالت الراديوية

أوضح السيد ماريو مانيفيتش، مدير مكتب االتصاالت الراديوية ابالحتاد، خالل مقابلة فيديوية 
بعد إعادة انتخابه يف مؤمتر املندوبني املفوضني )PP-22( يف بوخارست، أن “التوصيلية تعين 

اليوم أيضاً إشراك الناس يف االقتصاد الرقمي، وإدماج اجملتمعات من خالل 
تطبيقات االتصاالت”.

واالحتاد هو الوكالة العاملية املسؤولة عن إدارة موارد طيف الرتددات الراديوية واملدارات 
 )BR( ومكتب االتصاالت الراديوية )ITU-R( الساتلية من خالل قطاعه لالتصاالت الراديوية

التابع له.

وسيواصل السيد مانيفيتش، بصفته مدير مكتب االتصاالت الراديوية لفرتة أربع سنوات 
أخرى، قيادة العمل املتعلق ابإلشراف على لوائح الراديو، املعاهدة املتفق عليها دولياً بشأن 

استعمال الطيف الراديوي واملدارات الساتلية. وقال السيد مانيفيتش “تتمثل أولوييت األوىل يف 
ضمان جناح املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املزمع عقده العام املقبل.”

ويسهم عمل االحتاد يف جمال االتصاالت الراديوية ليس فقط يف بناء بنية حتتية قادرة على 
الصمود، بل يسهم أيضاً يف حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة تقريباً اليت حددهتا األمم 

املتحدة لعام 2030.

ولالطالع على مزيد من الرؤى، شاهد المقابلة الفيديوية.
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كل يشء يعمل اليوم من خالل 
شبكات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وبشكل ال سليك 

عىل نحو متزايد. 

تتمثل أولويتي األوىل يف ضامن 
نجاح املؤمتر العاملي 

لالتصاالت الراديوية املزمع 
عقده العام املقبل. 

https://www.itu.int/ar/mediacentre/backgrounders/Pages/itu-r-managing-the-radio-frequency-spectrum-for-the-world.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=HFHuIyYw_O0
https://www.youtube.com/watch?v=HFHuIyYw_O0
https://youtu.be/HFHuIyYw_O0


ويساعد قطاع االتصاالت الراديوية بطرق عديدة يف بناء عامل أفضل للجميع، بدءاً من توفري 
التوصيلية يف املناطق الريفية، والنهوض ابخلدمات الزراعية، وتعزيز تطبيقات إنرتنت األشياء اليت 
تعزز التعليم، والصحة، واخلدمات احلكومية، إىل التخفيف من آاثر الكوارث ورصد املناخ من 

خالل رصد األرض.

وقال السيد مانيفيتش مشرياً إىل استخدام املوجات الراديوية والسواتل وأجهزة االتصاالت 
الراديوية يف مجيع أحناء العامل “إن كل شيء يعمل اليوم من خالل شبكات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وبشكل ال سلكي على حنو متزايد.”

وعندما ُسئل عن كيفية ضمان بقاء قطاع االتصاالت الراديوية فّعااًل ومهماً للبلدان واخلدمات 
الراديوية يف مجيع أحناء العامل، أجاب قائاًل “من أولواييت منذ انتخايب ألول مرة يف 2018 أن 

يشارك اجلميع يف أنشطتنا وأن يشعر اجلميع ابمللكية إزاء ما نطوره معًا”.  وميثل التعاون 
الدويل من أجل النهوض بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( وتعزيز التوصيلية هدفني 

هامني يف آن واحد.

وأضاف السيد مانيفيتش قائاًل إن البلدان النامية “تندمج أكثر فأكثر يف عملنا”، مشرياً إىل 
زايدة مشاركتها يف قطاع االتصاالت الراديوية. وقال إن زايدة تعزيز هذا االجتاه التصاعدي 

سيكون أولوية ابلنسبة له خالل واليته الثانية كمدير.

وقد اكتسب رؤى قّيمة خالل السنوات األربع املاضية، بفضل اخلربة اليت اكتسبها يف فرتة 
واليته األوىل واليت شكلت وجهة نظره بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خمتلف 

أحناء العامل.

وقال السيد مانيفيتش إن جائحة كوفيد-19 استلزمت التحول إىل املنصات اإللكرتونية من 
أجل عمليات التفاوض والتعاون الدويل. وعلى الرغم من القيود القائمة، فقد حتلت جمتمعات 

االتصاالت الراديوية ابلصرب وأحرزت تقدماً جيداً يف مناقشاهتا التحضريية استعداداً للمؤمتر 
.)WRC-23( العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية

سُيعقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام WRC-23( 2023( يف ديب، اإلمارات العربية 
املتحدة، يف الفرتة من 20 نوفمرب إىل 15 ديسمرب 2023.

وتكتسي معاهدة لوائح الراديو - اليت يديرها االحتاد ويتم حتديثها ابستمرار من خالل مؤمتر 
قطاع االتصاالت الراديوية الذي يُعقد كل أربع سنوات – أمهية ابلغة لتجنب التداخل الضار 

يف مجيع أنواع االتصاالت الراديوية. والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي امتثال اجلميع 
هلذه املعاهدة.

ويشري مانيفيتش إىل أن املعاهدة األساسية “ظهرت إىل حيز الوجود منذ 116 عاماً – ومل يتم 
التخلي عنها منذ ذلك احلني.”

 املسار الوظيفي| 

ماريو مانيفيتش

انتُخب السيد ماريو مانيفيتش ملنصب 
مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد 
يف مؤمتر املندوبني املفوضني األخري لالتحاد 
الذي ُعقد يف 2018 وقد أكمل تقريباً فرتة 
واليته األوىل التي البالغة أربع سنوات يف 

هذا املنصب.

وقد عمل السيد مانيفيتش يف الفرتة من 
2014 إىل 2018 بصفة نائب مدير مكتب 
االتصاالت الراديوية )BR( باالتحاد حيث 

دعم املدير واألعضاء يف أداء املهمة 
األساسية املتمثلة يف إدارة طيف الرتددات 

الراديوية ومدارات السواتل عىل 
الصعيد العاملي.

وقبل ذلك، شغل السيد مانيفيتش 
مجموعة متنوعة من املناصب اإلدارية يف 
مكتب تنمية االتصاالت )BDT( باالتحاد 

ويف املكاتب اإلقليمية لالتحاد، حيث عمل 
عن قرب مع الحكومات والهيئات 

التنظيمية واملشغلني من أجل وضع 
سياسات اسرتاتيجية ولوائح تنظيمية 

لتمكني تحديث قطاع االتصاالت يف بلدان 
أمريكا الالتينية.

وقبل االلتحاق باالتحاد الدويل لالتصاالت، 
عمل السيد مانيفيتش مع مشغل 

االتصاالت الرئييس يف أوروغواي وكأستاذ 
مساعد يف كلية الهندسة بجامعة 

أوروغواي الرائدة.
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https://www.itu.int/wrc-23/
https://www.itu.int/wrc-23/


سيزو أونوي 
اليابان

انُتخب مديرا لمكتب تقييس االتصاالت
في االتحاد الدولي لالتصاالت

حصل سيزو أونوي على 93 صواتً، حبضور وتصويت 181 دولة عضواً، وكانت األغلبية املطلوبة 90 صواتً.
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يجب أن تسهم أعامل 
التقييس يف االتحاد يف حياة 

الناس واملجتمع، حيث تؤدي 
إىل التنمية االجتامعية 

واالقتصادية. 



أولويات سيزو أونوي فيما يتعلق بعمل التقييس 
في االتحاد

يقول سيزو أونوي خالل مقابلة ابلفيديو يف مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد لعام 2022 
)PP-22( يف بوخارست: “جيب أن تسهم أعمال التقييس يف االحتاد يف حياة الناس واجملتمع، 

حيث تؤدي إىل التنمية االجتماعية واالقتصادية”.

ومع االعرتاف ابلدور الرئيسي لقطاع التقييس يف االحتاد )ITU-T( فيما يتعلق بقابلية التشغيل 
البيين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( وأنظمة االتصاالت يف مجيع أحناء العامل، يقول 

أونوي “إن نشر املعايري وتنفيذها أكثر أمهية من ذلك”.

ويسلط أونوي، املنتخب حديثاً ليكون املدير املقبل ملكتب تقييس االتصاالت )TSB( ابالحتاد، 
الضوء على أمهية التعاون بني االحتاد وصناعة التكنولوجيا.

ويف دوره اجلديد كمدير ملكتب تقييس االتصاالت، يعتزم أونوي الذي يوصف أحياانً أبنه 
“أبو التطوير الطويل األجل )LTE(” )معيار للنطاق العريض الالسلكي لألجهزة املتنقلة 

ومطاريف البياانت( - إعطاء األولوية للتوعية العاملية بشأن املعايري التقنية لتوصيل األشخاص 
الذين يفتقرون إىل إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت والبالغ عددهم 2,7 مليار شخص يف عامل اليوم.

لالطالع على مزيد من الرؤى، شاهد مقابلة الفيديو الكاملة )باللغة اإلنكليزية(.
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معايري االتصاالت ال تصبح 
ذات فائدة إال عندما تنترش 

عىل نطاق واسع. 

إننا بحاجة إىل أن تنفذ 
الصناعة املعايري. 

https://pp22.itu.int/ar/newsroom/
https://www.youtube.com/watch?v=lyVp3OWVb7k
https://youtu.be/lyVp3OWVb7k


وميكن حتقيق ذلك من خالل إطار عمل تعاوين جديد، كما يقول، مضيفاً: “إننا حباجة إىل أن 
تنفذ الصناعة املعايري”.

ووفقاً ألونوي، فإن مشاركة صناعة االتصاالت والتكنولوجيا يف تشكيل وتنفيذ املعايري 
الرئيسية ميكن أن تؤدي إىل نشر فوائد التكنولوجيات اجلديدة واملساعدة يف حتقيق أهداف 

التنمية املستدامة اليت وضعتها األمم املتحدة.

ويقول: “إن مشاركة الصناعة بشكل أكرب ستساعد يف نشر التكنولوجيات اجلديدة. فمعايري 
االتصاالت ال تصبح ذات فائدة إال عندما تنتشر على نطاق واسع.”

وبصفته الرئيس القادم للتقييس يف االحتاد، فإنه يهدف إىل إنشاء “دورة معايري مستدامة” 
تؤدي فيها “وفورات احلجم ومبدأ املنافسة إىل اخنفاض التكاليف، مما جيعل اخلدمات 

واملنتجات ميسورة التكلفة”.

وحيدد سيزو أونوي رؤية جملتمع شامل للجميع ومستدام يقوم على شبكات موثوقة. وسيتوقف 
حتقيق هذه الرؤية على انتشار املعايري التكنولوجية لتوفري اتصاالت النطاق العريض املفيدة 

أبسعار ميسورة يف مجيع أحناء العامل.

وستكون اإلدارة التنظيمية أولوية رئيسية أخرى للمدير القادم، الذي يؤكد على احلاجة إىل 
إدارة مفتوحة وشاملة للجميع وتتسم ابلكفاءة والفعالية والشفافية من أجل القيام بدور التقييس 

احلاسم لالحتاد.

و“التزام أونوي”، كما يصفه، يعين إنشاء:

برانمج مفتوح وشامل للجميع لتعزيز عمليات وبرامج التقييس لكي تعاجل التكنولوجيات  	
الرقمية القضااي العاملية. 

نظام إيكولوجي جديد يستجيب لتطور التكنولوجيا ويعزز التعاون والتآزر داخل االحتاد  	
وخارجه يف جمال تقييس االتصاالت.

الوصول إىل مجيع أحناء العامل لسد الفجوات يف جمال التقييس، وإاتحة فوائد التكنولوجيا  	
وضمان النفاذ الفّعال وميسور التكلفة إىل النطاق العريض بسرعة للجميع.

كفاءة إدارة املوارد وفعاليتها لتحقيق النتائج بفعالية وشفافية. 	

 املسار الوظيفي | 

لسيزو أونوي

شغل سيزو أونوي خالل العام املايض 
منصب كبري مسؤويل اسرتاتيجيات التقييس 

 NTT اليابانية وزميل NTT يف رشكة
DOCOMO. وشغل قبل ذلك منصب 

 DOCOMO Technology رئيس رشكة
 NTT وكبري مهنديس التكنولوجيا يف رشكة

DOCOMO، وهي املشغل الرائد 
للهواتف املتنقلة وأكرب رشكة اتصاالت 

يف اليابان.

وبني عامي 2012 و2017، شغل منصب 
 NTT كبري مسؤويل التكنولوجيا يف رشكة

DOCOMO ونائب الرئيس التنفيذي، 
وعضو مجلس اإلدارة، واملدير العام ملركز 

البحث والتطوير )R&D(، الذي أصبح 
شعبة االبتكار يف البحث 

والتطوير بالرشكة.

ويف وقت سابق، شغل منصب النائب 
األول للرئيس واملدير العام لدائرة 

اسرتاتيجية البحث والتطوير يف رشكة 
NTT DOCOMO واملدير العام لدائرة 

تطوير الشبكات الراديوية يف الرشكة.

 NTT والتحق أونوي ألول مرة برشكة
Public Corporation يف عام 1982 

 NTT DOCOMO وانتقل إىل رشكة
عندما أُنشئ مشغل الخدمات املتنقلة يف 

عام 1992.
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كوسماس زافازافا 
زمبابوي

 انُتخب مديرًا لمكتب تنمية االتصاالت
باالتحاد الدولي لالتصاالت

حصل كومساس زافازافا على عدد 101 من األصوات، حبضور وتصويت 165 دولة عضواً، وكانت األغلبية املطلوبة 83 صواتً.
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إن التكنولوجيا يف صميم كل 
ما نقوم به. 



 خطة كوسماس زافازافا 
لتحفيز التطور التكنولوجي العالمي

يقول كومساس زافازافا إن االحتاد أييت يف صميم العمل يف البلدان اليت تبذل جهداً لتحقيق خطة 
التنمية لعام 2030، مسلطاً الضوء على الروابط اليت تزداد عمقاً بني التكنولوجيات اجلديدة 
والناشئة والسعي إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت وضعتها األمم املتحدة لعام 2030.

ويؤكد أن “التكنولوجيا يف صميم كل ما نقوم به.”

ويوضح زافازافا، املدير املقبل ملكتب تنمية االتصاالت )BDT( ابالحتاد، الدور العاملي احلاسم 
لالحتاد بعد فوزه يف االنتخاابت اليت ُعقدت يف مؤمتر املندوبني املفوضني األخري للمنظمة يف 

بوخارست، رومانيا.

ويقول “إن املنظمة رائدة من حيث نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ووضع املعايري، 
وتوزيع الطيف، وكذلك تنفيذ مشاريع يف مجيع أحناء العامل ميكن أن تغري جمال التنمية 

االجتماعية واالقتصادية أبكمله”، ويضيف أن االحتاد سيواصل أتدية دور مهم ويساعد 
القطاعات األخرى على النجاح.

2022 مقتطفات من مجلة 
أخبار االتحاد العدد الرابع لعام
2022 مقتطفات من مجلة 

لالطالع على مزيد من الرؤى، شاهد مقابلة الفيديو الكاملة.أخبار االتحاد العدد الرابع لعام
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لكل واحد منا الحق يف 
تكنولوجيا  إىل  النفاذ 

واالتصاالت  املعلومات 
بشكل هادف. 

يجب أن نعمل عىل سد 
الفجوة الرقمية وكذلك فجوة 

املهارات. 

https://www.youtube.com/watch?v=bCEreuiafRw
https://youtu.be/bCEreuiafRw


ويُعرتف ابلنفاذ إىل اإلنرتنت بشكل متزايد كمؤشر رئيسي للتنمية. ومع ذلك، ال يزال ثلث 
البشرية غري موصولني حىت اليوم. ويقول زافازافا، إن غري املوصولني البالغ عددهم 2,7 مليار 

حباجة إىل نفاذ هادف ميسور التكلفة ميّكنهم بدوره من املشاركة يف األنشطة 
واحلوارات االقتصادية.

ولكن الواقع أكثر تعقيداً، وال سيما يف العديد من البلدان النامية.

ويقول “ليس هناك اهتمام أو رغبة يف التوصيل - أواًل، ألن بعض احلكومات ال متلك القدرة 
على تقدمي اخلدمات الرقمية احلكومية إىل الناس، اليت تؤدي بدورها إىل حتفيز الطلب؛ واثنياً، 

هناك مسألة القدرة على حتمل التكاليف، واليت حتتاج إىل املعاجلة. ويضيف أن “هناك فجوة يف 
املهارات” على مستوى اجملتمعات احمللية، تكتسي نفس القدر من األمهية.

وميثل سد الفجوة الرقمية وفجوة املهارات الرقمية وجعل التكنولوجيات واخلدمات الرقمية 
ميسورة التكلفة ومتكني احلكومات من نشر تلك التكنولوجيات واخلدمات، حتدايت عاملية 

حامسة أمام التنمية - وأولوايت قصوى لزافازافا على مدى السنوات األربع املقبلة.

ويقول: “لكل واحد منا احلق يف النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل هادف. 
ونريد سد فجوة املهارات وتسريع التحول الرقمي وإحداث أتثري على أرض الواقع”.

ويشري زافازافا إىل أن االحتاد يف وضع فريد، من خالل مشاركته العميقة مع الصناعة والقطاع 
اخلاص، لتهيئة بيئة مؤاتية وتعبئة استثمارات البنية التحتية واملساعدة يف توسيع نطاق التوصيلية.

ويضيف “أن الشمولية عنصر حاسم. وعلينا ضمان مشول غري املوصولني ابإلنرتنت اليوم 
واملهمشني - سواء كانوا يف املناطق احلضرية أو الريفية، أو من الفتيات أو الفتيان، أو النساء 

أو الرجال، أو من ذوي اإلعاقة أو كبار السن.”

ويود كومساس زافازافا أن يساعد يف سد مجيع الفجوات الرقمية يف العامل.

وبعد توليه مهامه يف 1 يناير 2023، فإنه يهدف إىل “تنفيذ مشاريع مؤثرة يف مجيع أحناء 
العامل” لتوصيل األشخاص املتبقني البالغ عددهم 2,7 مليار شخص.

واختتم حديثه قائاًل: “أعتقد أن وظيفيت واضحة متامًا”.

 املسار الوظيفي | 

كوسامس زافازافا

متتد خربة كوسامس زافازافا ألكرث من 30 
عاماً يف قطاع االتصاالت وأكرث من 20 عاماً 

 يف قطاع تنمية االتصاالت باالتحاد
الدويل لالتصاالت.

وبصفته رئيس دائرة الرشاكات من أجل 
التنمية الرقمية باالتحاد منذ عام 2019، 

كان مسؤوالً عن التفاوض بشأن الرشاكات، 
وتعبئة املوارد للمشاريع، واالنخراط مع 
الصناعة والقطاع الخاص، وإدارة حافظة 
مشاريع االتحاد. وترأس قبل ذلك دائرة 

دعم املشاريع وإدارة املعارف ودائرة 
املشاريع واملبادرات يف مكتب تنمية 

االتصاالت، حيث كان مسؤوالً عن إدارة 
املشاريع واملبادرات اإلقليمية، 

واإلحصاءات، واالتصاالت يف حاالت 
الطوارئ، وبناء القدرات، وتعزيز املساواة 

بني الجنسني، وحامية األطفال عىل 
اإلنرتنت، وإمكانية نفاذ األشخاص ذوي 

اإلعاقة، وتصميم اسرتاتيجيات إلتاحة 
النفاذ لألشخاص الذين يعيشون يف املناطق 
املحرومة من الخدمات مبا يف ذلك يف أقل 
البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية 

والدول الجزرية الصغرية النامية.

وقبل أن ينضم زافازافا إىل االتحاد، كان 
رئيساً لوكالة االتصاالت الحكومية يف 
زمبابوي، ثم عمل كدبلومايس رفيع 

املستوى لبلده عىل مستوى وزير مفوض.
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لجنة لوائح الراديو ومجلس 
االتحاد الدولي لالتصاالت

انتخبت الدول األعضاء يف االحتاد أعضاء جملس االحتاد وجلنة لوائح الراديو خالل مؤمتر 
املندوبني املفوضني احلادي والعشرين.

لجنة لوائح الراديو

االحتاد الدويل لالتصاالت، من خالل قطاعه لالتصاالت الراديوية )ITU-R( ومكتب 
االتصاالت الراديوية التابع له، هو اهليئة العاملية املسؤولة عن إدارة املوارد من طيف الرتددات 

الراديوية واملدارات الساتلية. ومع التوّسع املستمر يف اخلدمات الالسلكية يف مجيع أرجاء العامل، 
توجد مطالب متنافسة من أجل احلصول على جزء من طيف الرتددات الراديوية لدعم 

التطبيقات اجلديدة. وابلتايل تتزايد أمهية وقيمة عمل قطاع االتصاالت الراديوية كل يوم.

وجلنة لوائح الراديو )RRB( هي هيئة غري متفرغة تتألف من 12 عضواً ميثلون مناطق االحتاد 
اخلمس )األمريكتان، وأورواب الغربية، وأورواب الشرقية ومشال آسيا، وإفريقيا، وآسيا/

أسرتاالسيا(.

وتتمثل وظيفة هذه اهليئة يف املوافقة على القواعد اإلجرائية لتطبيق لوائح الراديو، مبا يف ذلك 
القواعد املتعلقة بتخصيص الرتددات الراديوية واستعماهلا واستعمال املدارات الساتلية. وتعمل 

أيضاً كمجلس للطعون يف حالة املنازعات وتقدم املشورة للمؤمترات العاملية واإلقليمية 
لالتصاالت الراديوية.

ونتائج االنتخابات للجنة لوائح الراديو في االتحاد للفترة 2023-2026 هي:

املنطقة A – األمريكتان )مقعدان( 	
شانتال بومييه )كندا(

أغوستينو لينارس دي سوزا فيلو )الربازيل(

املنطقة B – أورواب الغربية )مقعدان( 	
ماورو دي كريشينسو )إيطاليا(

إيفون هنري )فرنسا(

املنطقة C - أورواب الشرقية ومشال آسيا )مقعدان( 	
صحيبة حسنوفا )أذربيجان(

ريزات نورشافيكوف )كازاخستان(
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املنطقة D – إفريقيا )3 مقاعد( 	
السيد عزوز )مصر(

حسن طالب )املغرب(
إدموند يرينكي فيانكو )غاان(

املنطقة E - آسيا وأسرتاالسيا )3 مقاعد( 	
جياجنون شنغ )الصني(

ماجد القحطاين )اململكة العربية السعودية(
ريفاثي مانيبايل )اهلند(

مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت

يتوىل مؤمتر املندوبني املفوضني إدارة شؤون االحتاد وهو اهليئة العليا لالحتاد. وجيتمع جملس 
االحتاد مرة يف السنة ويعمل بصفته هيئة إدارة االحتاد يف الفرتات الفاصلة بني مؤمترات املندوبني 

املفوَّضني، اليت تعقد كل أربع سنوات. ويضمن جملس االحتاد اإلشراف على أنشطة االحتاد 
وسياساته واسرتاتيجياته، ويدير أفرقة عمل تعىن مبوضوعات حمددة حتددها مؤمترات املندوبني 

املفوضني أو اجمللس نفسه، ويضع مشاريع اخلطط االسرتاتيجية واملالية لالحتاد لكي تعرض على 
مؤمتر املندوبني املفوضني.

الدول األعضاء المنتَخبة لمجلس االتحاد للفترة 2023-2026 هي:

املنطقة A - األمريكتان )9 مقاعد(  	
األرجنتني

البهاما
الربازيل

كندا
كواب

السلفادور
املكسيك
ابراغواي

الوالايت املتحدة

املنطقة B - أورواب الغربية )8 مقاعد(  	
فرنسا
أملانيا

إيطاليا
إسبانيا
السويد
سويسرا

تركيا
اململكة املتحدة
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املنطقة C - أورواب الشرقية ومشال آسيا )5 مقاعد(  	
أذربيجان

بلغاراي
اجلمهورية التشيكية

بولندا
رومانيا

املنطقة D - إفريقيا )13 مقعدًا(  	
اجلزائر
مصر
غاان

كينيا
موريشيوس

املغرب
نيجرياي
رواندا

السنغال
جنوب إفريقيا

تنزانيا
تونس
أوغندا

املنطقة E - آسيا وأسرتاالسيا )13 مقعدًا(  	
أسرتاليا
البحرين
الصني
اهلند

إندونيسيا
الياابن

مجهورية كوراي
الكويت
ماليزاي
الفلبني

اململكة العربية السعودية
اتيالند

اإلمارات العربية املتحدة

اقرأ املزيد عن االنتخاابت ونتائجها.
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االتحاد يرسم الطريق 
نحو مستقبل رقمي 

موصول وموحد

اختتم مؤمتر املندوبني املفوضني )PP-22( لالحتاد أعماله يف 14 أكتوبر حيث توصلت الدول 
األعضاء إىل توافق يف اآلراء بشأن اإلجراءات الرامية إىل ضمان وصول التكنولوجيا الرقمية إىل 

السكان يف مجيع أحناء العامل واالستفادة منها.

 )ICT( واختتمت وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أعماهلا يف بوخارست، رومانيا، بعقد اتفاقات بشأن كيفية االستفادة من مزااي بعض 

التكنولوجيات اليت حتمل أكرب الوعود يف العامل.

واعتمد االجتماع أيضاً اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وخطة ميزانية للفرتة 2024-2027. وتسلط 
اسرتاتيجية االحتاد الرابعية الضوء على األولوايت الرئيسية للعمل املتعلق ابالتصاالت الراديوية 

والتقييس والتنمية الرامي إىل توصيل العامل وقيادة حتول رقمي عاملي شامل، واملساعدة يف حتقيق 
أهداف التنمية املستدامة )SDG( لعام 2030 اليت وضعتها األمم املتحدة.
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يف املستقبل القريب، سيكون 
للرقمنة القدرة عىل تقديم 

حلول للتحديات التي تواجهها 
البرشية، مثالً، من خالل إنشاء 

أماكن العمل أو تشجيع 
التعليم أو التصدي لتغري 

املناخ، وتيسري االنتقال املراعي 
للبيئة. 

نيكوالي سيوكا

رئيس الوزراء الروماين

sto
ck.ad

o
b

e.co
m



وقال رئيس الوزراء الروماين، السيد نيكوالي سيوكا، للمندوبني يف رسالة فيديوية خالل املؤمتر 
الذي يعقد كل أربع سنوات: “يف املستقبل القريب، سيكون للرقمنة القدرة على تقدمي حلول 

للتحدايت اليت تواجهها البشرية، مثاًل، من خالل إنشاء أماكن العمل أو تشجيع التعليم أو 
التصدي لتغري املناخ، وتيسري االنتقال املراعي للبيئة”. وقال أيضاً: “إن التحول الرقمي وتنمية 

االتصاالت مها ركيزات اقتصاد الغد.”

وقال األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت، السيد هولني جاو، يف مؤمتره األخري كرئيس 
للمنظمة، إنه “شهد بنفسه كيف غريت ابتكارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العامل 

- ومدى أمهية االحتاد يف دفع هذا التحول الرقمي.”

فقد مكنت الشبكات والتكنولوجيات الرقمية مليارات األشخاص يف مجيع أحناء العامل. ومع 
ذلك، بعد الطفرة الناجتة عن جائحة كوفيد-19، تباطأ اإلقبال على اإلنرتنت خالل السنة 

املاضية، مما ترك ثلث سكان العامل غري موصولني حىت اآلن.

وأضاف السيد جاو أن اإلرشادات الدولية املنبثقة عن املؤمتر “ستساعد يف بناء اقتصاد وجمتمع 
عامليني أكثر استدامةً وازدهاراً وتوصيلًة”.

وقال السيد سابني سارماش، رئيس املؤمتر ورئيس اللجنة الربملانية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف البلد املضيف رومانيا: “إن القرارات القائمة على توافق اآلراء واملبنية من 

خالل املفاوضات والتسوايت أتيت كمثال اندر لالتفاق يف هذه األايم بني بلدان العامل حول 
القضااي ذات االهتمام املشرتك مبستقبل البشرية وكوكب األرض.”

توافق اآلراء بشأن مستقبلنا العالمي

مجع املؤمتر الذي ُعقد يف الفرتة من 26 سبتمرب إىل 14 أكتوبر أكثر من 3000 مندوب، منهم 
وزراء أو مسؤولو حكومات من 183 دولة من الدول األعضاء يف االحتاد البالغ عددها 
193 دولة عضواً، فضاًل عن منظمات دولية وإقليمية، واهليئات األكادميية، وممثلني عن 

القطاع اخلاص.
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نحن بحاجة إىل اغتنام هذه 
اللحظة والبناء عىل القرارات 

املتخذة يف هذا املؤمتر العاملي 
لترسيع التحول الرقمي، مبا يف 

ذلك التحول الرقمي لألشخاص 
الذين ال يزالون غري موصولني 

والبالغ عددهم 2,7 مليار 
شخص يف العامل. 

هولني جاو

األمني العام لالتحاد الدويل لالتصاالت

إن القرارات القامئة عىل 
توافق اآلراء واملبنية من خالل 

املفاوضات والتسويات تأيت 
كمثال نادر لالتفاق يف هذه 
األيام بني بلدان العامل حول 

القضايا ذات االهتامم املشرتك 
مبستقبل البرشية وكوكب 

األرض. 

سابني سارماش

رئيس اللجنة الربملانية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

ورئيس مؤمتر املندوبني املفوضني 
لعام 2022



ووّقعت الواثئق اخلتامية اليت تضم مجيع القرارات املعتمدة يف مؤمتر املندوبني املفوضني، 
157 دولة عضواً.

ومشلت القرارات الرئيسية اليت مت االتفاق عليها يف املؤمتر القرارات املتعلقة مبا يلي:

تطبيق تكنولوجيات الذكاء االصطناعي )AI( من أجل الصاحل العام 	
بناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي وتنميته املستدامة 	
متكني النساء والفتيات من خالل التحول الرقمي 	
ختصيصات الرتدد يف املنشآت الراديوية العسكرية خلدمات الدفاع الوطين 	
كيف ميكن للتكنولوجيات اجلديدة أن ختفف من أزمة تغري املناخ، بداًل من أن تساهم  	

يف تفاقمها
كيف ميكن للتكنولوجيات أن حتمي من اجلوائح العاملية 	
إنرتنت األشياء )IoT( من أجل املدن واجملتمعات الذكية املستدامة  	

تعزيز مشاركة المرأة

 PP-22 تصور املنظمون الرومانيون مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد - املعروف ابسم
- كنموذج الجتماعات دولية أكثر رفقاً ابلبيئة وأكثر مراعاة ملبدأ املساواة بني اجلنسني 

وأكثر مشواًل.

وبلغت نسبة النساء املشاركات يف مؤمتر بوخارست 33% من جمموع املندوبني، مقارنًة بنسبة 
29% يف مؤمتر املندوبني املفوضني األخري الذي ُعقد يف 2018، يف ديب.

وقالت كريستياان فلوتور، مديرة الشؤون الدولية يف اهليئة الوطنية إلدارة وتنظيم االتصاالت يف 
رومانيا )ANCOM(، واليت ساعدت يف تنسيق املؤمتر: “كان هدفنا هو جتاوز النهج التقليدي 

واحلرص على أن تتاح للنساء فرصة متكافئة للمشاركة يف القضااي اجلوهرية املتعلقة مبستقبل 
االحتاد وبتطور التكنولوجيات والسياسات الرقمية”. وأضافت قائلة: “إن جلب مزيد من 

النساء املمثالت يف حمافل وضع السياسات ينبغي أن يشجع املزيد من النساء على االضطالع 
أبدوار قيادية وإبداء آرائهن.”

قائدات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يتواصلن ويّتحدن يف إطار 

إفطار تواصل يف مؤمتر املندوبني 
املفوضني لعام 2022.

طالع المزيد.
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كان هدفنا هو تجاوز النهج 
التقليدي والحرص عىل أن 
تتاح للنساء فرصة متكافئة 

للمشاركة يف القضايا 
الجوهرية املتعلقة مبستقبل 

االتحاد وبتطور التكنولوجيات 
والسياسات الرقمية. 

كريستيانا فلوتور

مديرة الشؤون الدولية

الهيئة الوطنية إلدارة وتنظيم االتصاالت 

رومانيا

https://www.itu.int/hub/2022/09/women-ict-leaders-connect-pp22-networking-breakfast/


مغادرة أصحاب الرؤى 

سيغادر ثالثة مسؤولني منتخبني يف هناية العام بعد قضاء واليتني يف مناصبهم. 

قال األمني العام احلايل السيد هولني جاو يف معرض حديثه عن 36 عاماً قضاها يف خدمة 
املنظمة، مبا يف ذلك ما يقرب من عقدين ونصف عقد كمسؤول منتخب: “حنن حباجة إىل 

اغتنام هذه اللحظة والبناء على القرارات املتخذة يف هذا املؤمتر العاملي لتسريع التحول الرقمي، 
مبا يف ذلك التحول الرقمي لألشخاص الذين ما زالوا غري موصولني والبالغ عددهم 2,7 مليار 

شخص يف العامل”.

وشجع انئب األمني العام احلايل، السيد مالكوم جونسون، يف معرض حديثه عن 40 عاماً من 
املشاركة يف االحتاد، أواًل كمندوب وبعد ذلك كمسؤول منَتخب، االحتاد على احلفاظ على 

التقليد الذي دأب عليه واملتمثل يف العمل بتوافق اآلراء والرتكيز على اختصاصاته احملددة، ومتىن 
لالحتاد كل النجاح يف املستقبل.

وشدد السيد تشيساب يل، املدير احلايل ملكتب تقييس االتصاالت، على قيمة اخلربة املتنوعة 
لالحتاد، فقال: “علينا أن أنخذ يف االعتبار اجلانب التجاري، وجانب السوق، وحىت اجلانب 

السياسي من عملنا كمنظمة، ويعتمد كل ذلك على تلك املعارف التكنولوجية املقرتنة 
حبس تقين.”

انظر المزيد من األحداث البارزة في مؤتمر المندوبين المفوضين 2022.

حصل المسؤولون المنتخبون 
البارزون على ميداليات تكريمًا 

لهم على خدماتهم 
ومساهماتهم في تنمية 

االتصاالت العالمية.
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هولين جاو

مالكوم جونسون

تشيساب لي

الكلمة اخلتامية اليت ألقاها هولني جاو 
يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022

عرض شرائح الصور

الكلمة اخلتامية اليت ألقاها 
مالكوم جونسون  يف مؤمتر املندوبني 

املفوضني لعام 2022
عرض شرائح الصور

الكلمة اخلتامية اليت ألقاها تشيساب يل 
يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022

عرض شرائح الصور
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الغايات والمقاصد االستراتيجية لالتحاد

الخطة االستراتيجية لالتحاد للفترة 2027-2024:
اإلطار االستراتيجي

الرؤيـة

عروض المنتجات والخدمات

إرشادات بشأن األطر 
السياساتية والمنتجات 

المعرفية

منصات االجتماع

التعاون الدولي في 
مجال المعايير

تقديم المساعدة 
التقنية

تخصيص الموارد 
وإدارتها

تنمية القدرات

وضع اللوائح اإلدارية 
لالتحاد وتطبيقها

توفير البيانات 
واإلحصاءات

الخطط التشغيلية لالتحاد

األمانة العامة
قطاع تنمية االتصاالت 

 باالتحاد
)ITU D(

قطاع تقييس 
االتصاالت باالتحاد 

)ITU T(

قطاع االتصاالت 
الراديوية باالتحاد 

)ITU-R(

األولويات المواضيعية
البنية التحتية والخدمات الشاملة 

واآلمنة لالتصاالت/تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

موارد ترقيم االتصاالت الدولية استخدام الطيف لخدمات 
الفضاء واألرضواالتصاالت

البيئة التمكينية التطبيقات الرقمية

الرسالـة

التحول الرقمي المستدام التوصيلية الشاملة

الغايات االستراتيجية

ية
ين

مك
الت

ل 
ام

عو
ال

أولويات األعضاء

الحضور اإلقليمي

التنوع والشمول

االلتزام باالستدامة 
البيئية

الشراكات والتعاون 
الدولي

تعبئة الموارد

التميز في الموارد 
البشرية واالبتكار 

التنظيمي
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لعام 2030

 النتائج 
لعام 2027 
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ICT = تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
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رؤية االتحاد:
 مجتمع معلومات يمّكنه العالم الموصول حيث تتيح االتصاالت/تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت تحقيق وتسريع النمو 

والتنمية االجتماعيين واالقتصاديين المستدامين بيئيًا لكل فرد.

رسالة االتحاد:
 تشجيع وتيسير وتعزيز النفاذ الشامل وميسور التكلفة إلى شبكات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها 

وتطبيقاتها، واستعمالها من أجل النمو والتنمية االجتماعيين واالقتصاديين المستدامين بيئيًا”.

2 
ية

غا
التحول الرقمي المستدام - بحلول 2030ال

تعزيز االستخدام المنصف والشامل لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمكين األشخاص 
والمجتمعات تحقيقًا للتنمية المستدامة.

المقاصد

تحقيق تحّسن كبير في 
مساهمة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 
في العمل المناخي 

والبيئي.

تمتع غالبية األفراد 
بالمهارات الرقمية.

سد جميع الفجوات 
 الرقمية

 )ال سيما المتعلقة بنوع 
الجنس والسن وبين المناطق 

الحضرية والريفية(.

االستخدام الشامل 
لخدمات اإلنترنت من 

جانب الشركات.

نفاذ غالبية األفراد إلى 
الخدمات الحكومية عبر 

اإلنترنت.

5.2 4.2 3.2 2.2 1.2

1 
ية

غا
التوصيلية الشاملة - بحلول 2030ال

 تمكين وتعزيز النفاذ الشامل إلى االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ميسورة التكلفة وعالية الجودة واآلمنة.

المقاصد:

نة  ملكية األجهزة الممكَّ
باإلنترنت والنفاذ إليها

تغطية شاملة بالنطاق 
العريض

النفاذ الشامل لجميع األفراد 
إلى اإلنترنت

تحسين تأهب البلدان في مجال األمن السيبراني 

)من خالل إاتحة قدرات رئيسية: توفر اسرتاتيجية، وأفرقة وطنية للتصدي 
للحوادث/الطوارئ احلاسوبية، وتشريعات(.

النفاذ إلى اإلنترنت لجميع 
المدارس

أن تكون خدمات النطاق 
العريض ميسورة التكلفة 

للجميع

توفير النفاذ إلى النطاق 
العريض لكل أسرة

4.1
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النتائج القائمة على توافق 
اآلراء في سطور

عمل املشاركون يف مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد لعام 2022 عماًل دؤوابً وبروح من 
التعاون طوال ثالثة أسابيع مكثفة يف بوخارست، رومانيا، ملناقشة وتطوير سياسات االحتاد 

بشأن جمموعة واسعة من القضااي املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( اليت تؤثر 
على اجملتمع العاملي.

ومن النتائج الرئيسية للمؤمتر اعتماد خطة اسرتاتيجية جديدة )انظر الرسم البياين(. وحتدد اخلطة 
الرؤية والغاايت واملقاصد املشرتكة لالحتاد للفرتة 2024-2027، مبا يعزز غاية االحتاد بشأن 

التوصيلية الشاملة مبقاصد لضمان نفاذ اجلميع إىل اإلنرتنت. كما تعزز اخلطة األولوايت البيئية 
لالحتاد كجزء من التحول الرقمي املستدام.

وهتدف مقاصد اخلطة املتعلقة ابلبنية التحتية الشاملة للجميع واآلمنة إىل تعزيز التوصيلية 
وخدمات النفاذ الثابتة وعريضة النطاق، واستخدام االتصاالت الراديوية، واملهارات واملعارف 
الرقمية يف مجيع أحناء العامل، فضاًل عن رفع مستوى املعرفة والقدرات بني أعضاء االحتاد. كما 

تعزز اخلطة االبتكار ورايدة األعمال القائمني على التكنولوجيا، إىل جانب التنظيم املبتكر 
ملساعدة البلدان النامية على النهوض ابلشمول الرقمي.
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وإذ تشري اخلطة االسرتاتيجية الفجوة الرقمية املستمرة يف العامل، فإهنا تؤكد من جديد دور 
االحتاد يف توسيع جمال التوصيلية يف مجيع أحناء العامل وتعزز التكنولوجيات كمحرك رئيسي 

للتنمية املستدامة يف فرتة ما بعد كوفيد.

وتقرتح اخلطة أيضاً تعزيز دور املكاتب اإلقليمية لالحتاد، وإدماج منظور املساواة بني اجلنسني 
وتعميم التنوع عرب جماالت عمل االحتاد، واالستمرار يف تنفيذ خطة األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة لعام 2030.

وتوضح اخلطة األخرية جماالت عمل االحتاد الرئيسية، وتوفر تركيزاً واضحاً للسنوات األربع 
القادمة، وتشجع على التنسيق القوي بني القطاعات املعنية ابالتصاالت الراديوية وتقييس 

االتصاالت وتنمية االتصاالت يف االحتاد، وتعزز إطار اإلدارة القائمة على النتائج. كما أهنا 
متهد الطريق لتعزيز التعاون الدويل والشراكات؛ وحتديث القدرات البشرية والعمليات 
واإلجراءات واألدوات؛ وضمان التكامل واملواءمة مع منظمات األمم املتحدة األخرى.

وفيما يلي أمثلة على بعض القرارات األخرى املعتمدة يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022.

القرارات الجديدة المعتمدة في مؤتمر المندوبين 
)PP-22( 2022 المفوضين لعام

تكنولوجيات الذكاء االصطناعي واالتصاالت/تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

يشري هذا القرار اجلديد إىل العمل اجلاري ابلفعل على نطاق االحتاد، مبا يف ذلك على سبيل 
املثال ال احلصر، منصة الذكاء االصطناعي من أجل الصاحل العام، اليت أُنشئت يف شراكة مع 

أكثر من 40 وكالة شريكة من وكاالت األمم املتحدة، ومستودع الشراكة املعين ابلذكاء 
االصطناعي. وتسعى هذه املنصة إىل حتديد التطبيقات العملية للذكاء االصطناعي للنهوض 

.)SDG( أبهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة

وُيضطلع ابلعمل اجلاري يف العديد من جلان الدراسات واألفرقة املتخصصة وأنشطة بناء 
القدرات اليت تدرس التقاطع بني الذكاء االصطناعي واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )ICT( لتيسري حتقيق التنمية املستدامة.

وعقد املندوبون العزم على أن يواصل االحتاد عمله يف جمال الذكاء االصطناعي املتعلق 
ابالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إطار واليته واختصاصاته األساسية، مبا يف 

ذلك الدراسات وتبادل املعلومات وبناء القدرات.

كما يدعو القرار االحتاد إىل تعزيز النظام اإليكولوجي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت لنشر تكنولوجيات الذكاء االصطناعي، مع اإلشارة إىل ما سيجلبه التنفيذ الكامل 

لتكنولوجيات الذكاء االصطناعي يف هذا السياق من فرص وحتدايت وأنه سيتطلب سد 
الفجوات الرقمية.

القرار 214
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ومع وضع البلدان النامية يف االعتبار، يكلف القرار اجلديد األمني العام لالحتاد أبن يقوم، 
ابلتشاور مع مديري املكاتب الثالثة لالحتاد، بتعزيز تبادل املعلومات وبناء فهم ابلتحدايت 

والفرص اليت ينطوي عليها نشر تكنولوجيات الذكاء االصطناعي لدعم االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

كما يكلف القرار الرفيع املستوى األمني العام لالحتاد أن يقوم، ابلتشاور مع مديري مكاتب 
االحتاد الثالثة، بتحديد فرص التعاون مع املنظمات وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة. 
وجدير ابلذكر أن االحتاد يشرتك مع اليونسكو يف رائسة فريق العمل املشرتك بني الوكاالت 

املعين أبنشطة الذكاء االصطناعي.

وُتدعى الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاعات واهليئات األكادميية األعضاء إىل تعزيز 
فهم مشرتك للطريقة اليت ميكن هبا لنظام إيكولوجي قوي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت أن يدعم تكنولوجيات الذكاء االصطناعي، مع مراعاة حاالت استخدام الذكاء 
االصطناعي العديدة اليت تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة.

ويدعو القرار أعضاء االحتاد أيضاً إىل تبادل اخلربات واملسامهة يف املناقشات الدولية ألصحاب 
املصلحة املتعددين وبناء القدرات والدراسات املتعلقة بتطبيقات الذكاء االصطناعي اليت هتدف 

إىل املساعدة يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 2030 مبا يتماشى مع والية االحتاد.

ويتألف الذكاء االصطناعي من جمموعة واسعة من األساليب والتخصصات، مبا يف ذلك رؤية 
حاسوبية ومعاجلة اللغات الطبيعية وصنع القرار وحل املشاكل والروبواتت والتطبيقات األخرى 

اليت متّكن اآلالت من التعّلم. ويف حني ينطوي الذكاء االصطناعي على القدرة على النهوض 
ابلتنمية االقتصادية ودفع عجلة التقدم يف حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة، فإن استخدامه 

ينطوي أيضاً على آاثر اجتماعية واقتصادية وأخالقية واسعة للغاية. وتستعد حكومات 
ومنظمات عديدة العتماد واستخدام تكنولوجيات الذكاء االصطناعي على نطاق واسع 

واضعة يف اعتبارها هذه الفرص والتحدايت.

دور االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التخفيف 
من آثار الجوائح العالمية

أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة التكلفة والتوصيلية أمراً حيوايً للبلدان يف 
مجيع أحناء العامل بسبب جائحة كوفيد-19 وما يرتبط هبا من اضطراابت يف احلياة العامة. 

ويركز هذا القرار اجلديد على دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ختفيف 
آاثر اجلوائح العاملية.

وحيث قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة A/RES/74/270 بشأن التضامن العاملي ملكافحة 
فريوس كوروان لعام 2019 )كوفيد-19( وكاالت األمم املتحدة على “حشد استجابة عاملية 

منّسقة ملواجهة اجلائحة وما يرتتب عليها من آاثر اجتماعية واقتصادية ومالية سلبية تصيب 
كل اجملتمعات”.

القرار 215

الذكاء االصطناعي من أجل 
الصالح العام

يتمثل اهلدف من الذكاء االصطناعي 
من أجل الصاحل العام يف حتديد 

تطبيقات عملية للذكاء االصطناعي 
للنهوض أبهداف األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة وتوسيع نطاق احللول من 
أجل حتقيق أتثري عاملي.

اعرف المزيد.
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 )WHO( ويدعو القرار اجلديد الصادر عن االحتاد إىل التعاون مع منظمة الصحة العاملية
ومؤسسات األمم املتحدة األخرى وأصحاب املصلحة لتعزيز االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت القائمة واجلديدة والناشئة للتصدي لعواقب جائحة كوفيد-19. كما يطلب من 

الدول األعضاء النظر يف كيفية تقليل شدة وعدد حاالت الطوارئ النامجة عن كوفيد.

وأشار أحدث منتدى عاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
)WTPF-21( إىل الطريقة اليت ميكن أن تعزز هبا التكنولوجيات االستعداد للجوائح واألوبئة 

واالستجابة هلا يف املستقبل. وكما أظهرت جائحة كوفيد-19، فإن النفاذ إىل املعلومات ذات 
الصلة يعترب ابلغ األمهية للسالمة العامة. وميكن أن يساعد توفري التوصيلية وإعالم اجملتمعات 

ابللغات احمللية، على سبيل املثال، يف إنقاذ األرواح. وإىل جانب توسيع نطاق النفاذ إىل 
التكنولوجيا والتوصيلية أبسعار ميسورة، فإن القرار اجلديد يؤكد احلاجة إىل اإلدماج الرقمي 

واملهارات لتخفيف آاثر كوفيد-19 واجلوائح املستقبلية.

وإذ يشري القرار إىل املبادرة اجلارية بني االحتاد ومنظمة الصحة العاملية واليونيسف لتقدمي 
معلومات حمدثة عن كوفيد-19، فإنه يشجع التعاون الدويل من أجل التوعية وبناء القدرات 

وتبادل أفضل املمارسات والدروس يف استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
القائمة واجلديدة والناشئة لالستجابة للجوائح. كما يدعو القرار إىل العمل مع مزودي 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وغريهم لدعم الوظائف، وال سيما بني 

الشركات الصغرية واملتوسطة )SME(، ومواصلة التعليم يف مواجهة اجلائحة.

استخدام تخصيصات التردد في المنشآت الراديوية العسكرية لخدمات 
الدفاع الوطني

اتفقت الدول األعضاء يف االحتاد يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022 على كيفية معاجلة 
حاالت سوء االستخدام احملتملة للمادة 48 من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت، اليت تتناول 

املنشآت الراديوية العسكرية خلدمات الدفاع الوطين.

وأيخذ هذا القرار اجلديد يف االعتبار النقص احلايل يف األحكام أو اإلجراءات احملددة يف لوائح 
الراديو املتعلقة ابالستشهاد ابملادة 48 عند معاجلة ختصيصات الرتددات يف السجل األساسي 

الدويل للرتددات للمحطات اليت تشكل جزءاً من املنشآت الراديوية العسكرية وتسجيلها 
واالحتفاظ هبا.

ويف حالة استشهاد إحدى الدول األعضاء ابملادة 48 فيما يتعلق بتخصيصات الرتدد خلدمات 
فضائية أو أرضية، ينص القرار اجلديد على ما يلي:

تتعهد الدولة العضو اباللتزام ابستخدام ختصيصات الرتدد هذه للمنشآت الراديوية العسكرية. 	
تظل مجيع أحكام لوائح الراديو ذات الصلة تنطبق على املنشآت الراديوية غري العسكرية. 	
تتعهد الدولة العضو اباللتزام ابلتخلي عن االستشهاد ابملادة 48 إذا مل يعد ختصيص الرتدد هذا  	

مستخدماً للمنشآت الراديوية العسكرية.

القرار 216
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وعالوة على ذلك، إذا تلقى مكتب االتصاالت الراديوية ابالحتاد معلومات عن سوء استخدام 
حمتمل لتخصيصات الرتددات الراديوية مبوجب املادة 48، ينبغي أن يطلب املكتب توضيحاً من 

الدولة العضو اليت تستشهد ابملادة 48.

ووافقت الدول األعضاء على آلية لتسوية أي خالفات تنشأ بشأن التقييم الذي جيريه مكتب 
 )RRB( االتصاالت الراديوية. ففي مثل هذه احلاالت، جيب إحالة املسألة إىل جلنة لوائح الراديو

مشفوعة أبساس الدولة العضو لعدم املوافقة. وإذا مل توافق الدولة العضو على قرار جلنة لوائح 
الراديو، جيوز هلا تقدمي طعن إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املقبل، وسيظل قرار جلنة 

لوائح الراديو معلقاً إىل أن يتخذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )WRC( قراراً 
بشأن املسألة.

دور االتحاد الدولي لالتصاالت في تنفيذ خطة "الفضاء 2030": الفضاء 
باعتباره محركًا للتنمية المستدامة، وفي عملية متابعة تنفيذها واستعراضها

وافقت الدول األعضاء على قرار جديد بشأن دور االحتاد يف تنفيذ خطة الفضاء 2030 اليت 
اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 25 أكتوبر 2021 بشأن الفضاء ابعتباره حمركاً 

للتنمية املستدامة.

وتساهم تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا، فضاًل عن البياانت املستمدة من الفضاء، يف جمموعة من 
أنشطة التنمية املستدامة، من محاية البيئة إىل احلد من خماطر الكوارث واالستجابة للطوارئ، 

والبنية التحتية للطاقة إىل الزراعة واألمن الغذائي، وغريها.

ووفقاً هلذا القرار اجلديد، ينبغي أن يدعم االحتاد تنفيذ خطة الفضاء 2030، وال سيما األجزاء 
املتعلقة ابخلدمات الفضائية، نظراً للدور الفريد للمنظمة يف تسهيل النفاذ إىل الطيف الراديوي 

واملدارات الساتلية املرتبطة به وفقاً للمادة 44 من دستور االحتاد.

ويف الوقت نفسه، يشري القرار إىل التدهور الشديد يف ختصيصات الرتددات والتعيينات الوطنية، 
وال سيما تلك اخلاصة ابلبلدان النامية، مبرور الوقت، مما جيعل من الصعب على تلك 

البلدان استخدامها.

ولذلك ُيكلَّف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املقبل )WRC-23( واملؤمترات العاملية 
لالتصاالت الراديوية الالحقة مبواصلة إعطاء األولوية للنفاذ العادل إىل املدارات الساتلية مع 

مراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية.

اعرف املزيد عن خطة الفضاء 2030.

القرار 218
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استدامة طيف الترددات الراديوية وما يرتبط به من موارد المدارات الساتلية 
التي تستخدمها الخدمات الفضائية

يؤكد هذا القرار اجلديد احلاجة امللحة إىل استعراض التكنولوجيات املستخدمة يف الشبكات 
الساتلية يف مدار السواتل املستقرة ابلنسبة إىل األرض )GSO(، وكذلك األعداد املتزايدة من 

السواتل يف األنظمة الساتلية غري املستقرة ابلنسبة إىل األرض، بغية معاجلتها، عند االقتضاء، يف 
لوائح الراديو ويف إطار معاجلة مكتب االتصاالت الراديوية )BR( لتخصيصات الرتدد.

ويشري القرار أيضاً إىل احلاجة امللحة إىل معاجلة القضااي املرتبطة ابألنظمة الساتلية غري املستقرة 
ابلنسبة إىل األرض قبل إطالقها وتشغيلها.

وعليه، تكلف الدول األعضاء مجعية االتصاالت الراديوية )RA( إبجراء الدراسات الالزمة على 
وجه السرعة من خالل جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية )ITU-R( ملعاجلة االستخدام 
املتزايد لطيف الرتددات الراديوية وموارد املدارات املرتبطة هبا يف املدارات غري املستقرة ابلنسبة 

إىل األرض واالستدامة الطويلة األجل هلذه املوارد. ويكلف القرار أيضاً مجعية االتصاالت 
الراديوية أبن تطلب من جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية ببحث النفاذ 
املنصف إىل موارد الطيف ومدارات السواتل املستقرة وغري املستقرة ابلنسبة إىل األرض 

واستخدامها استخداماً رشيداً ومتوافقاً مبا يتسق مع أهداف املادة 44 من دستور االحتاد.

القرارات الجديدة
تكنولوجيات الذكاء االصطناعي واالتصاالت/تكنولوجيا 214

املعلومات واالتصاالت
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دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف تنفيذ خطة “الفضاء 2030”: الفضاء 218

ابعتباره حمركاً للتنمية املستدامة، ويف عملية متابعة تنفيذها واستعراضه
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اليت تستخدمها اخلدمات الفضائية
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 )WRC-23( يف ديسمرب 2023، سيجتمع أعضاء االحتاد يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
الذي سيعقد يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة، من أجل حتديث لوائح الراديو، وهي املعاهدة 

الدولية الوحيدة اليت حتكم استخدام طيف الرتددات الراديوية، مبا يف ذلك مدارات السواتل 
املستقرة وغري املستقرة ابلنسبة إىل األرض.

وسُيعقد مؤمتر املندوبني املفوضني التايل لالحتاد يف الدوحة، قطر، يف عام 2026.
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مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 
2022 هنا.
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وضع التكافؤ بين الجنسين 
نصب أعيننا

يف اليوم التايل النتخاب أول امرأة ملنصب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت، اجتمعت 
النساء يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام PP-22( 2022( حلضور حفل إفطار للتواصل وحلقة 

نقاش رفيعة املستوى. 

وقد مت تنظيم إفطار السيدات ابالشرتاك بني االحتاد والبلد املضيف رومانيا وأسرتاليا اليت قدمت 
الدعم املايل والتدريب إىل 100 مندوبة لتويل أدوار قيادية يف املؤمتر.

عهد جديد

أشار األمني العام لالحتاد، هولني جاو، إىل “النتيجة الرائعة” النتخاب دورين بوغدان-مارتن 
بوصفها األمينة العامة القادمة للمنظمة البالغة من العمر 157 عاماً.

وقال جاو: “لدينا اآلن عهد جديد”، وهنأ النساء املتجمعات يف قاعة Unirii يف قصر الربملان 
يف بوخارست. وقال “أننت مثال جيد على الطريقة اليت ميكن أن ُتظهر هبا املرأة مواهبها 

وإسهامها يف تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف أنشطة االحتاد. وبدون مشاركتكن 
النشطة يف اجتماعاتنا، أو جهودكن لتحسني التوازن بني اجلنسني، ملا كنا هنا اليوم.”
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لدينا اآلن عهد جديد. 

هولني جاو

األمني العام لالتحاد

https://www.itu.int/hub/2022/03/iwd-2022-new-benchmarks-gender-equality-houlin-zhao/#/ar
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ولكن ال تزال مشاركة املرأة يف املؤمتر PP-22 تبلغ 33 يف املائة فقط. وقالت بوغدان-مارتن: 
“علينا أن نفعل أفضل من ذلك”، مرددة مالحظة تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، 
أبنه “ال توجد أعذار وجيهة لعدم وجود املزيد من النساء يف جمال التكنولوجيا. وعلينا أن 

نفعل املزيد.”

وشجعت املندوابت على مواكبة زخم السنوات األخرية اليت شهدت اهتمام املزيد من الفتيات 
والنساء ابملهن يف جمال التكنولوجيا اليت كان يهيمن عليها الذكور تقليدايً، إىل جانب عمليات 

السياسات املرتبطة هبا.

وأضافت بوغدان-مارتن “آمل أن نتمكن من االعتماد على كل واحدة منكن الختاذ إجراء: 
توجيه النساء األخرايت، ودعمهن. واآلن يبدأ العمل احلقيقي. فدعوان نسعى إىل أن تكون 
نسبة النساء يف املناصب القيادية يف مؤمتر املندوبني املفوضني القادم 50 يف املائة أو أكثر .”

وهنأ سابني سارماش، رئيس مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022، والذي يرأس أيضاً اللجنة 
الربملانية الرومانية للتكنولوجيا، األمينة العامة املنتَخبة على فوزها التارخيي.

وقال: “أنِت دليل حي على التحاق املرأة مبائدة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأهنا 
تستحق ذلك”.

كما أضاف انئب األمني العام لالحتاد، مالكوم جونسون، معرابً عن دعمه “على مدى 
40 عاماً يف االحتاد كمندوب ومسؤول منتخب، رأيت العديد من التغيريات ولكنين مل أَر أكثر 

من زايدة بروز املرأة يف االحتاد، مبا يف ذلك يف الوفود.” وأضاف أن أعداداً أكرب من النساء 
على املستوى الوزاري يف املؤمتر تبني أن األمور “تتغري حنو األفضل”.

اقرأ المقال بالكامل.
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دعونا نسعى إىل أن تكون 
نسبة النساء يف املناصب 

القيادية يف مؤمتر املندوبني 
املفوضني القادم 50 يف املائة 

أو أكرث . 

 دورين بوغدان-مارتن

األمينة العامة املنتَخبة لالتحاد

https://www.bbc.com/news/technology-63033078
https://www.itu.int/hub/2022/09/women-ict-leaders-connect-pp22-networking-breakfast/#/ar


إدماج الشباب

لعام  املفوضني لالحتاد  املندوبني  الشباب يف مؤمتر  الشباب مشاركة  ضمنت مبادرات 
.)PP-22( 2022

توصيل الجيل

أمضى مبعوثو الشباب من مبادرة توصيل اجليل أسبوعاً يف بوخارست للمشاركة مبا يتماشى 
مع اسرتاتيجية االحتاد بشأن الشباب. ومشلت مشاركتهم احلوارات بني األجيال يف إطار مبادرة 

توصيل اجليل.

وألقت األمينة العامة املنتَخبة لالحتاد، دورين بوغدان-مارتن، كلمة للشباب اجملتمعني يف 
احلدث األول من ثالثة أحداث.

وقالت يف كلمتها االفتتاحية: “حنن حباجة إليكم: أنتم حمركات التغيري يف عاملنا”.

وانقش فريق ضم مبعوثني شباب ملبادرة توصيل اجليل ابإلضافة إىل خرباء من صناعة 
االتصاالت املوضوعات املطروحة: التعليم والوظائف املستقبلية واملهارات الرقمية. وتناولت 

جلسة أخرى الفجوة الرقمية بني اجلنسني.
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نحن بحاجة إليكم: أنت 
محركات التغيري يف عاملنا. 

دورين بوغدان-مارتن

األمينة العامة املنتَخبة لالتحاد



أشار جون أومو، األمني العام لالحتاد اإلفريقي لالتصاالت )ATU(، إىل االفتقار إىل برامج 
منظمة لتطوير املهارات الرقمية يف كثري من بلدان العامل النامي. وأشار إىل أن “احلكومات 

حباجة إىل وضع خطة رئيسية للمهارات الرقمية لكل بلد جتمع الشباب حبسب احتياجاهتم”.

ُصّناع محتوى وسائل التواصل االجتماعي

مت اختيار ستة من ُصّناع وسائل التواصل االجتماعي الشباب، واحد من كل منطقة من مناطق 
العامل، للرتويج ملوضوعات مراعية للبيئة واملساواة بني اجلنسني وشاملة للجميع خالل املؤمتر.

ومت اختيارهم من بني أكثر من 80 مرشحاً، ومتكنوا من حضور اجللسات العامة، وإجراء 
مقابالت مع املندوبني، وتقدمي تقرير عما كان حيدث يف املؤمتر بلغاهتم وجلماهريهم.

وكان هدف املبادرة متكني هؤالء الشباب من جلب رؤى فريدة من مؤمتر رفيع املستوى لألمم 
املتحدة إىل متابعيهم عرب اإلنرتنت.

اقرأ المزيد.
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الحكومات بحاجة إىل وضع 
خطة رئيسية للمهارات 

الرقمية. 

جون أومو

األمني العام، االتحاد اإلفريقي لالتصاالت

موقع تويتر

أقيم حدث جيمع بني مبادرة توصيل الشباب 
.PP-22 يف املؤمتر Unite twitterو

استمع للتسجيل.

https://www.itu.int/ar/ITU-D/Pages/Regional-Presence.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-D/Pages/Regional-Presence.aspx
https://www.itu.int/hub/2022/09/young-content-creators-at-itu-plenipotentiary/#/ar
https://twitter.com/i/spaces/1MnxnpqyrrjGO
https://twitter.com/ITU?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


الصور الفائزة في مسابقة 
"التكنولوجيا من أجل 

الصالح العام"

اجتذبت مسابقة التصوير الفوتوغرايف يف الفرتة اليت سبقت مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد 
لعام PP-22( 2022( كاًل من اهلواة واملهنيني املسامهني من مجيع أحناء العامل.

وقد دعا االحتاد املصورين إىل إرسال صور توضح أتثري التكنولوجيا، مع الرتكيز على روح 
املؤمتر املراعية للبيئة واملساواة بني اجلنسني والشاملة للجميع.

ويف غضون شهرين، اجتذبت مسابقة التصوير “التكنولوجيا من أجل الصاحل العام” أكثر من 
270 مسامهاً من 50 بلداً ومت استالم أكثر من 700 صورة.

ومن القصص الشخصية إىل املشاريع اليت تديرها احلكومات أو األمم املتحدة، فتحت كل 
صورة انفذة على أمهية التكنولوجيا يف احلياة اليومية للناس.

اقرأ المزيد وتعرف على الفائزين.
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لمحة سريعة عن تغطية مؤتمر 
المندوبين المفوضين لعام 2022
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https://pp22.itu.int/en/
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https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
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https://www.itu.int/tiktok


ابق مواكبًا للتطورات //
// ابـق مـطـلعــًا

سّجل في:
  االجتاهات الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع أحناء العامل 

 رؤى قادة الفكر يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  آخر أحداث ومبادرات االحتاد  
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