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االتحاد الدولي لالتصاالت: قيادة دفة 
التنمية في أنحاء العالم بدفع من تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت
ال يزال الطريق طويالً أمام التوصل إىل سّد »الفجوة الرقمية«، على الرغم من أن تكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت )ICT( أصبحت تُعَترَب على نطاق واسع اليوم أساسية لتحقيق أهداف التنمية البشرية.

وباعتماد هنج متعدد أصحاب املصلحة يستغّل قدرة احلكومات واملنظمات غري احلكومية والقطاع 
اخلاص على اختاذ القرارات، يعمل قطاع تنمية االتصاالت )ITU-D( التابع لالحتاد وذراعه التنفيذي، 

مكتب تنمية االتصاالت )BDT(، على تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت.

ويشمل األعضاء املتنوعون يف قطاع تنمية االتصاالت، إضافًة إىل الدول األعضاء، أكثر من 300 
شريك من احلكومات والشركات الرائدة يف جمال تصنيع جتهيزات تكنولوجيا املعلومات وتطوير 

الربامج، واهليئات التنظيمية، وهيئات التنمية اإلقليمية والدولية. ويوفر ذلك املوارد الالزمة للقطاع من 
أجل إحداث تغيري من خالل وضع السياسات وتبادل املعلومات وتنفيذ املشاريع الشعبية اليت تسهم 

يف بناء القدرات بواسطة التعليم والتدريب.

ومتنح أهداف تنمية القطاع، اليت ُحدَِّدت خالل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )WTDC-14( يف ديب 
يف أبريل 2014، األولوية للنفاذ املنصف، بني البلدان وضمن اجملتمعات، ومع الرتكيز بصورة خاصة 
على قضايا اجلنسني، ونفاذ الشباب، واملعّوقني، وجمتمعات السكان األصليني، واجملتمعات النائية.

ويعمل قطاع تنمية االتصاالت بصورة فّعالة أيضاً يف برنامج خاص للمساعدة املباشرة يهدف إىل 
حصول 49 بلداً متثل أقل البلدان منواً )LDC( اليت حددهتا األمم املتحدة على وسائل اتصاالت حديثة، 

األمر الذي سيؤثر إجياباً يف حياة 850 مليون شخص تقريباً.

واالحتاد الدويل لالتصاالت، بفضل أنشطته ومكانته الفريدة كالوكالة العاملية الرائدة يف تطوير 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيدث تغيرياً يف هذا اجملال. وتشّكل املشاريع اليت ينفذها االحتاد 
يف العامل صلة ملموسة مبستقبل أكثر إشراقاً بالنسبة إىل ماليني الناس الذين ال يزال حصوهلم على 

اتصاالت حديثة جمّرد حلم وليس حقيقة.

برامج التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يقّدم قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد تدريباً شاماًل لتنمية املهارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت من خالل مبادرة أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت. ويتيح نظام إدارة التعلم ألكادميية 
االحتاد القائم على الشبكة العاملية إمكانية النفاذ إىل الدورات التدريبية اليت ينظمها االحتاد وإىل 

 معلومات عامة
عن االتحاد الدولي لالتصاالت

واالحتاد الدويل لالتصاالت، 
بفضل أنشطته ومكانته 
الفريدة كالوكالة العاملية 
الرائدة يف تطوير تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، 
حيدث تغيرياً يف هذا اجملال. 
وتشّكل املشاريع اليت 
ينفذها االحتاد يف العامل 
صلة ملموسة مبستقبل 
أكثر إشراقاً بالنسبة إىل 
ماليني الناس الذين ال يزال 
حصوهلم على اتصاالت 
حديثة جمّرد حلم وليس 
حقيقة.
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موارده، سواء كانت دورات مبشاركة حضورية أو مشاركة عن بُعد. وتتمثل رؤية أكادميية االحتاد يف 
تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية والتنظيمية للبلدان النامية من خالل إتاحة فرص التعليم والتنمية يف 

جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأعلى املستويات املمكنة من اجلودة.

وإضافًة إىل ذلك، ميلك االحتاد 60 مركز متّيز مدعوماً من جمموعة كبرية من الشركاء من احلكومة 
والدوائر الصناعية، وهذه املراكز مصممة لتقّدم خدمات تعليم متواصل لكبار املديرين يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القطاعني العام واخلاص. وهي تعمل كجهات اتصال إقليمية 
للتنمية املهنية والبحوث وتقاسم املعارف فضاًل عن توفري خدمات تدريب متخصصة لزبائن خارجيني 

وهي خدمات تدر إيرادات.

 )ITCI( ويف خطوة مكملة ملراكز التميز هذه، َوضع االحتاد مبادرة مراكز التدريب على اإلنرتنت
ملساعدة البلدان النامية على تشكيل جمموعتها من املتخصصني يف »االقتصاد اجلديد« الذين 

سيحفزون النمو املتواصل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املستوى احمللي. وقد قّدم مكتب 
تنمية االتصاالت إىل اآلن املساعدة لتنفيذ 77 مبادرة لمراكز التدريب على اإلنترنت في 62 بلدًا، 

22 منها هي من أقل البلدان منواً من خالل برنامج املساعدات املركزة املقدمة إىل أقل البلدان منواً.

تجميع البيانات الشاملة
االحتاد الدويل لالتصاالت هو املصدر األول يف العامل للمعلومات احملايدة واملعمقة عن تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

وجتمع شعبة بيانات وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مكتب تنمية االتصاالت 
حنو 100 مؤشر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سنوياً من حنو 200 اقتصاد يف العامل. وتتضّمن 

هذه املؤشرات بيانات عن انتشار شبكات االتصاالت املتنقلة والثابتة، واستخدام اإلنرتنت، والنفاذ 
إىل النطاق العريض، وحتديد أسعار خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والنفاذ األسري إىل 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبسب اجلنس، 
وإيرادات قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالستثمار فيه، وغريها من البيانات. وجَتَمع 

اإلحصاءات مباشرًة من وزارات االتصاالت واهليئات التنظيمية ومكاتب اإلحصاءات الوطنية اليت 
تتضمن دراسات استقصائية لألسر. ويستخدم االحتاد الدويل لالتصاالت هذه البيانات الشاملة 

ملتابعة جمتمع املعلومات وقياس الفجوة الرقمية وحتديد االجتاهات والفرص يف السوق، مما يساعد صناع 
القرارات واملستثمرين على وضع سياساهتم واسرتاتيجيات أعماهلم.

ويشّكل موقع نافذة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT Eye( أكبر مورد عالمي مجاني للمعلومات 
المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حيث إنه جيمع مؤشرات وإحصاءات عن تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واجلوانب التنظيمية والسياساتية وسياسات حتديد التعريفات الوطنية ومعلومات 

عن املشغلني وتفاصيل جهات االتصال جملموعة من املنظمات املالية والعلمية واإلمنائية.

وإضافًة إىل ذلك، تتابع سلسلة من التقارير الشاملة اإلقليمية والعاملية االجتاهات احلالية يف قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتللها. ويُعَرف املنشور السنوي الرئيسي للمكتب الذي حيمل 

يشّكل موقع نافذة 
تكنولوجيا املعلومات 
 )ICT EYE( واالتصاالت
أكرب مورد عاملي جماين 
للمعلومات املتعلقة 
بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت.
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عنوان قياس جمتمع املعلومات حبياده وعمقه التحليلي ومبصداقية جمموعة املؤشرات الشاملة اليت 
يتضمنها حيث إهنا تغطي كل اجلوانب من شبكات اخلطوط الثابتة إىل انتشار التلفزيون وسرعة النفاذ 

إىل اإلنرتنت وأسعار اخلدمات.

وتشّكل الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )WTIS( اليت ينظمها 
سنوياً مكتب تنمية االتصاالت أكرب اجتماع للخرباء واملتخصصني يف جمال قياس جمتمع املعلومات. 
ويف كل عام، حيضرها حنو 300 مندوب، من وزراء وقادة شركات إىل منظمات تابعة لألمم املتحدة 
معنية جبمع اإلحصاءات وخرباء إحصاءات وطنيني وأكادمييني رائدين ومنتجني وحمللني لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

ويؤدي االحتاد الدويل لالتصاالت دوراً مهماً يف توجيه البلدان يف جهودها الرامية إىل مجع البيانات 
بتقدمي املبادئ التوجيهية والتعاريف هلا من أجل قياس جمتمع املعلومات ومتابعة الفجوة الرقمية. 
وهي تشمل ُكتيِّب االحتاد الدويل لالتصاالت عن مجع البيانات اإلدارية لالتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت ودليل االحتاد لقياس نفاذ األسر واألفراد إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
واستعماهلم هلا.

خرائط اإلرسال األرضية التفاعلية لالتحاد
تشّكل خرائط اإلرسال األرضية التفاعلية اليت طّورها قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد منصة موثوقة 
خلرائط بيانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتقييم التوصيلية الوطنية األساسية وسائر املقاييس 

الرئيسية األخرى لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. والبيانات اجملمعة من أكثر من 150 مشغاًل 
يف العامل أصبحت متاحة وجيري حتديثها بانتظام.

هتدف أنشطة الشمول 
الرقمي لالحتاد الدويل 
لالتصاالت إىل تعزيز 
إمكانية نفاذ األشخاص 
ذوي االحتياجات اخلاصة، 
مبن فيهم األشخاص 
ذوي اإلعاقات، والنساء 
والفتيات والشباب واألطفال 
والشعوب األصلية، إىل 
تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتوظيفها يف 
سبيل تطّورهم االقتصادي 
واالجتماعي.

نحو قابلية المقارنة على المستوى الدولي
البيانات واملعايري املوثوقة واملعيارية والقابلة للمقارنة على املستوى الدويل ضرورية لقياس مدى 

تقّدم جمتمع املعلومات، لذلك وضع االحتاد بالتعاون مع الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية قائمة رئيسية مبؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

اليت يتّم تشجيع كّل البلدان على مجعها. وتضّم هذه الشراكة جمموعة من 13 منظمة دولية 
وإقليمية منها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )OECD( و مؤمتر األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية )UNCTAD( والبنك الدويل. وتضع هذه املنظمات جمتمعًة املبادئ التوجيهية 

والتعاريف وتقّدم املساعدة املنهجية للبلدان النامية.
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تشّكل شبكات 
االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 
امليسرة والقابلة للنفاذ عنصراً 
أساسياً لتعزيز االبتكار 
وحتفيز تنمية االقتصادات 
الوطنية والعاملية وجمتمع 
املعلومات.
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تعزيز إنشاء بيئة تنظيمية منصفة
الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت اليت يقيمها مكتب تنمية االتصاالت سنوياً، واليت أطِلَقت يف 
عام 2000 لتشجيع تبادل املعلومات بني املتخصصني يف جمال التنظيم، أصبحت احلدث التنظيمي 
األبرز يف هذا القطاع فهي تستقطب أكثر من 700 من كبار املمثلني عن اهليئات التنظيمية الوطنية 

والشركات اخلاصة.

ويقّدم مكتب تنمية االتصاالت حافظة شاملة من املوارد التنظيمية األساسية، منها القضايا االقتصادية 
واملالية؛ وجمموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتوفرة على شبكة اإلنرتنت واليت 

وضعها االحتاد بالتعاون مع برنامج املعلومات من أجل التنمية )infoDev(؛ وجمموعة حمّدثة من املبادئ 
التوجيهية ألفضل املمارسات اليت نوِقَشت يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت؛ وحزم تدريب خاصة 

موجهة للهيئات التنظيمية تشمل ورش عمل تدريبية للخرباء اإلقليميني حول موضوع تنظيم فّعال 
ألسعار النطاق العريض.

الشمول الرقمي لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
هتدف أنشطة الشمول الرقمي لالحتاد الدويل لالتصاالت إىل تعزيز إمكانية نفاذ األشخاص ذوي 
االحتياجات اخلاصة، مبن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقات، والنساء والفتيات والشباب واألطفال 
والشعوب األصلية، إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوظيفها يف سبيل تطّورهم االقتصادي 

واالجتماعي.

موارد المعلومات المجانية بغالبيتها تشمل ما يلي:
 •    املوقع اإللكرتوين لتنظيم االتصاالت )TREG( الذي يقدم روابط إىل املنتدى اإللكرتوين 
لتبادل المعلومات بين الهيئات التنظيمية )G-REX( ومعلومات مفيدة أخرى لألعضاء يف 

االحتاد الدويل لالتصاالت

•    املدونات اإلخبارية التنظيمية لالحتاد اليت تنقل آخر األخبار التنظيمية من أحناء العامل

•    التقرير السنوي الرئيسي بعنوان “ اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت” الصادر عن مكتب 
تنمية االتصاالت إىل جانب التقارير املواضيعية عن النطاق العريض والدراسات التنظيمية 

واالقتصادية واملالية

•    معلومات معمقة عن السياسات العامة ومعلومات تنظيمية والسياسات الوطنية لتحديد 
التعريفات، مبا يف ذلك طرائق حتديد التكاليف والسمات اليت تنفرد هبا البلدان، وتتاح يف قاعدة 

البيانات اخلاصة بنافذة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT Eye( التابعة ملكتب تنمية 
االتصاالت
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وتشمل األنشطة تبادل املعلومات وزيادة التوعية بالسياسات والقوانني والقواعد التنظيمية واملمارسات 
اإلجرائية اليت تعزز الشمول الرقمي. ومن األمثلة على ذلك، البوابة اإللكرتونية للفتيات يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وجمموعة أدوات مبادرة “توصيل مدرسة، توصيل جمتمع”، وجمموعة 
أدوات تسهيل النفاذ اإللكرتوين، ومنشورات مثل تيسري النفاذ إىل التلفزيون وإتاحة النفاذ إىل اهلواتف 

واخلدمات املتنقلة. وينشر مكتب تنمية االتصاالت أيضاً مدّونات بانتظام، ويقيم أحداثاً حملية 
وإقليمية ودولية لزيادة التوعية.

المطابقة التقنية وقابلية التشغيل البيني
من املهّم تطوير التكنولوجيات مبا يتطابق مع املعايري واللوائح الدولية وغريها من املواصفات ذات 

الصلة، لكي يتيّسر االستخدام اآلمن للمنتجات واخلدمات يف أحناء العامل بغّض النظر عن موردي أو 
مزودي املنتجات واخلدمات.

ويسعى برنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين )C&I( الذي وضعه االحتاد، وهو مبادرة مشرتكة بني 
قطاعات االحتاد الثالثة، إىل ضمان املطابقة. وهو يستند إىل الدعامات األربع التالية:

•    تقييم المطابقة، تقييم مطابقة املنتج مع معايري االحتاد الدويل لالتصاالت

•    األحداث الخاصة بقابلية التشغيل البيني، حتليل قدرة منتجات موردين خمتلفني على التشغيل 
فيما بينها

•    بناء القدرات، توعية واضعي السياسة والشركات بأمهية اختبار املطابقة وقابلة التشغيل البيين

•    مساعدة البلدان النامية على إنشاء مراكز اختبار ووضع برامج منّسقة للمطابقة وقابلية التشغيل 
البيين يف خمتلف مناطق العامل.

معلومات إضافية متاحة على البوابة اإللكرتونية لربنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين لالحتاد.

تطبيقات وخدمات جديدة
طّور مكتب تنمية االتصاالت، بالتعاون الوثيق مع وكاالت وبرامج متخصصة تابعة لألمم املتحدة، 

عدداً من التطبيقات واخلدمات اليت تدعم تطوير تطبيقات خاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/
االتصاالت املتنقلة لتحسني حياة الناس يف أحناء العامل. فعلى سبيل املثال، أطلق االحتاد، بالتعاون 

مع منظمة الصحة العاملية، مبادرة متتع بصحة جيدة بفضل االتصاالت املتنقلة يف عام 2013 ملكافحة 
األمراض غري املعدية. وبالشراكة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، يستفيد االحتاد من قدرة التكنولوجيا 
على تعزيز املساواة بني اجلنسني من خالل إبرام مذكرة تفاهم تؤدي إىل تعاون الوكالتني يف مبادرات 

مشرتكة جديدة اعتباراً من عام 2014.
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لجنتا الدراسات التابعتان لقطاع تنمية االتصاالت
تشّكل شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسرة والقابلة للنفاذ عنصراً أساسياً 

لتعزيز االبتكار وحتفيز تنمية االقتصادات الوطنية والعاملية وجمتمع املعلومات.

وتوّفر جلنتا الدراسات التابعتان لقطاع تنمية االتصاالت فرصة لألعضاء من القطاعني احلكومي 
واخلاص لتبادل املعلومات وبناء املعرفة يف قضايا حمددة يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت هلا أمهية يف برناجمها للتنمية الوطنية.

وترّكز جلنتا الدراسات هاتان على جمالني رئيسيني مها:
1.  هتيئة بيئة متكينية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

2.  تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: األمن السيرباين واالتصاالت يف حاالت الطوارئ 
والتكيف مع تغري املناخ

ولكّل من جلنيت الدراسات هاتني أفرقة عمل تسعى للتوصل إىل حلول مستدامة وفّعالة ملعاجلة املسائل 
الرئيسية يف اجملالني املذكورين.

جلنتا الدراسات التابعتان لقطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد مفتوحتان ملشاركة الدول األعضاء 
وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت واملنتسبني واملؤسسات األكادميية، ومها توفران نقطة دخول 

مناسبة للجهات احلديثة االّطالع على أنشطة االحتاد وقطاع تنمية االتصاالت، ومنتدًى 
مفيداً إلطالق احلوار بشأن مواضيع جديدة ومقبلة يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت. ومجيع املعلومات املقدمة إىل جلنيت الدراسات، اليت جُتَمع بواسطة دراسات 
استقصائية ومسامهات ودراسات حالة، متاحة لألعضاء للنفاذ إليها مباشرًة باستعمال أدوات 

إدارة احملتوى والنشر على الويب. وميكن املشاركة يف اجتماعات اللجنتني املتعددة اللغات 
شخصياً أو بواسطة خدمات املشاركة عن بُعد.

http://itu4u.wordpress.com
http://www.itu.int/itu-d/study-groups/
http://www.itu.int/itu-d/study-groups/
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sg/index.asp?lg=1&sp=2014&stg=1
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sg/index.asp?lg=1&sp=2014&stg=1
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sg/index.asp?lg=1&sp=2014&stg=2
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sg/index.asp?lg=1&sp=2014&stg=2
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sg/index.asp?lg=1&sp=2014&stg=2
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sg/index.asp?lg=1&sp=2014&stg=2
http://www.itu.int/itu-d/study-groups/
http://www.itu.int/itu-d/study-groups/

