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التعاون في االقتصاد الرقمي
هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

بداية عام 2017 الذي ميثل عاماً جديداً من التقارب السريع بني دوائر مع 
الصناعة اليت تعزز االقتصاد الرقمي السائد اليوم، سيكون من املهم أكثر 

من أي وقت مضى، املضي قدماً بروح التعاون اليت اشتهر االحتاد بتعزيزها. 
واحلديث عن التعاون مل يعد كافياً. إذ جيب علينا أن نتصرف على هذا األساس إذا أردنا 
تلبية الطلبات اجلديدة على املنتجات واخلدمات الرقمية األساسية اليت نعتمد عليها مجيعاً 

بصورة متزايدة.

وهلذا السبب، فاملناقشات اهلامة اليت جرت يف تليكوم العالمي لالتحاد لعام 2016 الذي 
ُعقد مؤخراً والذي مجع بني حوايل 800 8 مشارك يف بانكوك، تايالند يف الفرتة من 14 
إىل 17 نوفمرب جديرة باستعراضها. فقد ناقش أكثر من 330 رائداً من رّواد القطاعني 

العام واخلاص من 90 بلداً أمثلة مفصلة عن احللول التعاونية بشأن فتح الطريق إىل اجليل 
اخلامس )5G(، والطريقة اليت ميكن هبا لدوائر الصناعة املختلفة أن تعمل معاً، وأمهية 

املشاريع الناشئة يف جمال التكنولوجيا بالنسبة إىل النمو. ومما كان مثرياً لإلعجاب رغبة 
هؤالء الرّواد يف حتقيق الشمول الرقمي والتزامهم مبجموعة واسعة من التدابري لبناء 

 )ICT( االقتصاد الرقمي وتركيزهم على استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
لتحسني احلياة.

وباإلضافة إىل ذلك، عرض حوايل 250 عارضاً من 37 بلداً حلواًل وتكنولوجيات 
ومشاريع مبتكرة تنطوي على إمكانات للشراكة واالستثمار. وكان هناك أكثر من 100 
عارض من شركات صغرية ومتوسطة )SME( تعمل يف جمال التكنولوجيا مما يربز تركيزنا 
املتزايد على تعزيز أمهية هذه الشركات بالنسبة لنمو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

واغتنمت جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة الفرصة لتبادل أفضل املمارسات والتواصل 
معاً وجهاً لوجه.

وأود أن أعرب عن امتناين العميق حلكومة مملكة تايالند على ما قدمته من دعم ممتاز 
الستضافة هذا احلدث الذي حقق جناحاً باهراً. وآمل يف أن يساعدكم هذا العدد اخلاص 
من جملة أخبار االحتاد يف فهم أبرز معامل احلدث - بل وأن يساعدكم أيضاً يف استيعاب 

األفكار الرئيسية املستخلصة من املناقشات حىت نتمكن من التعجيل بإجياد أشكال جديدة 
 من التعاون الذي ندرك أنه سيكون عاماًل أساسياً للنجاح يف املستقبل.

 اغتنم أصحاب 
المصلحة الفرصة 

لتبادل أفضل 
الممارسات والتواصل 

معاً وجهاً لوجه. 
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تايالند ترحب برّواد العالم في مجال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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 أكثر من 8800 
مشارك  

250 جهة 
عارضة منها

107 من 
الشركات الصغيرة 

والمتوسطة 

من 37 بلدًا

تليكوم العالمي لالتحاد لعام 2016 باألرقام

187 من وسائل اإلعالم 
المعتمدة

من 12 بلدًا

337  من قادة القطاَعين 
العام والخاص

من 90 بلدًا

 من 8 اتفاقات/عقود
ُوّقعت بين    
حكومات وهيئات 
تنظيمية وكيانات 
خاصة

 173 من المتحدثين
    الخبراء

من 56 بلدًا
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أبرز وقائع الحدث واألحداث المشتركة

تليكوم العاملي لالحتاد 2016 اشتمل 
على برنامج حافل بأنشطة 
العرض والتحاور والتواصل 

وتقدمي اجلوائز، وكان ذلك يف مركز IMPACT للمؤمترات 
واملعارض يف بانكوك، تايالند، من 14 إىل 17 نوفمرب.

وافتتح احلدث رمسياً حبضور صاحبة السمو امللكي األمرية 
مها شاكري سرييندهورن، واجلنرال شان-أو-شا برايوت، 
رئيس وزراء تايالند، ورحب بأكثر من 8 800 مشارك من 

مجيع أحناء العامل.

وكان من بني الضيوف احلاضرين رفيعي املستوى: 
صاحب السمو امللكي تابوتوا أولوكاالال، ويل عهد تونغا؛ 

وزافييه بيتيل، رئيس وزراء لكسمربغ؛ وشارلوت سالواي 
تابيمامساس، رئيس وزراء فانواتو؛ وديربتسيون غربميشيل، 

نائب رئيس وزراء إثيوبيا؛ وموخيسا كيتويي، أمني عام 
.)UNCTAD( مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

وشارك يف احلدث حنو 250 عارضاً منهم 107 عارضني من 
الشركات الصغرية واملتوسطة )SME( و60 شريكاً وراعياً. 

وشارك يف املناقشات أكثر من 330 قائداً من 90 بلداً، 
مبا يف ذلك ممثلون رفيعو املستوى من هنغاريا ومجهورية 

كوريا - البلدان املضيفان السابق واملقبل لتليكوم 
العاملي لالحتاد.
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وقال السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل 
لالتصاالت يف اختتام احلدث “إن تليكوم العاملي 

لالحتاد، من مناقشات منتداه رفيع املستوى إىل األنشطة 
اليت شهدهتا ساحة العرض، اجته بنجاح إىل أن يصبح 
التكنولوجية  منصة دولية شاملة حبق توصل الشركات 

الصغرية واملتوسطة بقادة احلكومات والصناعة يف 
العامل”. وأضاف “واحلوارات والعروض وأنشطة 

التواصل وغريها من األنشطة اليت شاركت فيها هذا 
األسبوع أتاحت جملتمعنا وأصحاب املصلحة كافة 

- سواء كانوا من كبار املسؤولني احلكوميني أو من 
املنظمات الدولية أو من األطراف الفاعلة يف املؤسسات 
الكبرية أو من الشركات الصغرية واملتوسطة - الفرصة 
لدراسة قضايا حيوية من أجل تسريع وترية االبتكار يف 

املعلومات واالتصاالت واستكشاف  تكنولوجيا  جمال 
األساليب املتعددة اليت ميكن أن تساعد هبا تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف حتقيق أهداف التنمية 
املتحدة”.  لألمم  املستدامة 

عرض االقتصاد الرقمي لتايالند

قال قائد القوات اجلوية املشري براجني جونتونغ، نائب 
رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير االقتصاد واجملتمع 

الرقميني “يسر تايالند أن تستضيف حدث تليكوم 
العاملي لالحتاد 2016 الناجح جدًا”. وأضاف “لقد تلقيت 

تعليقات إجيابية من املشاركني التايالنديني بأن احلدث كان 
مفيداً للغاية يف عرض االقتصاد واجملتمع الرقميني املزدهرين 

يف تايالند، واألهم، عرض االبتكارات وريادة األعمال 
باعتبارها حمركات رئيسية للتنمية الوطنية يف الوقت 

الراهن. وقد وفر احلدث واملتحدثون الكثري من الدروس 
ودراسات احلالة بشأن كيفية حتويل السياسات االستشرافية 
للحكومات واملتعلقة باالقتصاد الرقمي الشامل إىل أعمال 
من جانب القطاع اخلاص، مبا يف ذلك الشركات الصغرية 

واملتوسطة واملشاريع املبتدئة”.

وتضمن املعرض أنواع التكنولوجيا اليت تقود اقتصادنا 
الرقمي، من تكنولوجيا اتصاالت اجليل اخلامس واحلوسبة 

السحابية إىل األجهزة الذكية وحلول املدن الذكية واخلطط 
الوطنية للنطاق العريض إضافًة إىل فرص االستثمار 

والشراكات من خمتلف أحناء العامل.
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وأبرز االحتاد أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف القطاعات الرأسية الرئيسية كاخلدمات املالية وصناعة 
السيارات، ورحب بشركات مثل MasterCard وهوندا 
وتويوتا، اليت شاركت يف املناقشات يف جلسات خاصة 

مبوضوعات مثل السيارة املوصولة أو املستقبل اخلايل 
من النقدية.

مناقشات قمة القادة والمنتدى

شارك أكثر من 170 متحدثاً من 56 بلداً يف اجللسات 
العامة ومناقشات حلقات النقاش وورش العمل واملوائد 

املستديرة رفيعة املستوى وجلسات التواصل يف املنتدى ويف 
قمة القادة. 

وضم املتحدثون رؤساء دول وحكومات من شىت أحناء 
العامل وقادة من صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

والقطاعات الرأسية الرئيسية والشركات الصغرية 
واملتوسطة ورواد األعمال احلرة واملبتكرين واملنظمات 

الدولية واهليئات األكادميية. وقد قدموا رؤى ووجهات 
نظر عاملية الطابع بالفعل من البلدان املتقدمة والنامية 

على السواء.

واملناقشات اليت انطلقت مع قمة القادة يوم 14 نوفمرب، 
مجعت جمموعة من املشاركني املرموقني لتبادل اآلراء 

واستكشاف مدى أمهية العمل معاً من أجل منو االقتصاد 
الرقمي. وقد تطرقت جلسات املنتدى إىل جمموعة مثرية 

من املوضوعات مثل الذكاء االصطناعي، وكيف ميكن أن 
حتقق تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أهداف التنمية 

املستدامة )SDG(، والسيارة املوصولة، والشمول املايل 
الرقمي، واحلوافز املالية والضرائب يف الصناعة.

وتضمنت أبرز النقاشات األخرى حوارات بني قطاع 
األعمال واحلكومة وحوارات فيما بني دوائر قطاع 

األعمال مجعت الشركات التكنولوجية الصغرية واملتوسطة 
والشركات الكربى يف عملية مفتوحة لتبادل املعلومات؛ 
ومائدة مستديرة وزارية بشأن الدور احلاسم للحكومات 

يف دفع االقتصاد الرقمي؛ ومائدة مستديرة خلرباء االقتصاد 
والصناعة مجعت بني الشركات االستشارية العاملية يف 

جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والكيانات 
املعنية بالبحث والتطوير واملنظمات اإلقليمية والدولية؛ 
وجلسة لتبادل املعلومات بشأن تنظيم النطاق العريض 

وسياساته لبلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ )شاركت يف 
.)Huawei استضافتها شركة
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وتضمن احلدث جلسات للجهات الراعية بشأن موضوعات 
تراوحت بني تكنولوجيا اتصاالت اجليل اخلامس والوصول 
إىل املليار التايل من غري املوصولني واخلدمات املالية الرقمية 

واملضي قدماً حنو حتقيق نيجرييا الرقمية ومتكني خدمات 
شبكات األطراف الثالثة من أجل االقتصاد الرقمي. وضمت 

األطراف الفاعلة الرئيسية شركات Huawei وKT ووزارة 
 GTIو ،)MIAC( الشؤون الداخلية واالتصاالت يف اليابان 

 )TDIA( وحتالف الصناعة لتنمية االتصاالت China Mobileو 
وIntel وMasterCard وGSMA/GSA ونيجرييا ومنتدى اإلثرنت 

 .)MEF( احلضري

وساعدت حفالت الغداء الرمسية اليت استضافها حتالف 
إفريقيا الذكية واملؤمتر الدويل للمائدة املستديرة بشأن 
احملفوظات )CITRA( على تيسري التواصل والنقاش إىل 

جانب جمموعة من مناسبات التواصل املرموقة مثل غداء 
القادة برعاية شركة Huawei أو ليلة كوريا برعاية وزارة 

العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتخطيط 
املستقبلي يف مجهورية كوريا، البلد املضيف لتليكوم العاملي 

لالحتاد 2017. وساعدت اسرتاحات التواصل برعاية 
شركة Rohde & Schwarz وهيئة تنظيم املرافق واملنافسة 

)URCA( يف البهاما على ضمان استمرار احملادثات يف فرتات 

ما بني جلسات املنتدى.

جوائز تليكوم العالمي لالتحاد 

مثل حفل اخلتام وتوزيع جوائز تليكوم العاملي لالحتاد 
انتهاء تليكوم العاملي لالحتاد 2016 يف اليوم األخري للحدث 
والذي شهد أيضاً اإلعالن الذي طال انتظاره عن الفائزين 

جبوائز تليكوم العاملي لالحتاد. وخالل أسبوع احلدث، 
عرض املرشحون النهائيون أفكارهم وابتكاراهتم على 
احملكمني وعلى حضور عاملي. ومواكبًة لرتكيز تليكوم 

العاملي لالحتاد على الشركات الصغرية واملتوسطة ودورها 
يف إطار النظام اإليكولوجي األوسع لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، ُمنحت هذه اجلوائز اعرتافاً بالتميز واالبتكار 
يف حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات األثر 

االجتماعي من الشركات الصغرية واملتوسطة ومن 
الشركات الكبرية، على السواء. وضم الفائزون:

اجلائزة العاملية للشركات الصغرية واملتوسطة:   
BRCK، كينيا

جائزة الشركات الصغرية واملتوسطة يف البلد املضيف:   
ServisHero، تايالند
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األحداث الجانبية للهيئات األكاديمية
انضم حدث تليكوم العالمي لالتحاد للمرة األولى إلى الحوار 

العالمي مع الهيئات األكاديمية. ويندرج في إطار األنشطة مشاورة 
األمين العام لالتحاد مع الهيئات األكاديمية واالجتماع الثاني 
الستطالع األفكار لدراسة األثر بشأن تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤتمر 
األكاديمي “كاليدوسكوب” لالتحاد لعام 2016 والمائدة المستديرة 

األكاديمية للتعاون العالمي في مجال المعايير، والتي نظمت بالتعاون 
مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي )ISO( واللجنة الكهرتقنية 

 .)IEC( الدولية

جائزة مواضيعية )احلكومة اإللكرتونية(: مركز النيل   
)NCTR( لبحوث التكنولوجيا

   ،Neofect :)جائزة مواضيعية )الصحة اإللكرتونية
مجهورية كوريا

جائزة مواضيعية )التعليم اإللكرتوين(:   
Academic Bridge، رواندا

جائزة مواضيعية )االتصاالت من أجل جتنب   
  ،MasterCard الكوارث/التعايف بعد وقوعها(: شركة

الواليات املتحدة

الفعاليات التي شارك االتحاد في استضافتها 

رحب تليكوم العاملي لالحتاد لعام 2016 أيضاً برؤى 
من خمتلف قطاعات االحتاد وأعضائه وشركائه، الذين 
استفادوا من املنصة الدولية لعقد سلسلة من األحداث 

املشرتكة اهلامة. 

وُعقدت سلسلة من االجتماعات املغلقة قبل االفتتاح 
الرمسي بيوم واحد. وكانت هذه االجتماعات اجتماعات 
اجملالس االستشارية لكل من مبادرة منوذج التنمية الذكية 

املستدامة )SSDM( ومبادرة متكني التنمية باالتصاالت املتنقلة 
 )CRO( واالجتماع السابع لكبار املسؤولني التنظيميني

يف القطاع اخلاص. وُعقد أيضاً االجتماع الثامن لكبار 
مسؤويل التكنولوجيا )CTO( عشية احلدث، ومجع بني 

مديرين تنفيذيني رفيعي املستوى من شركات من قبيل 
 NECو Nokiaو Huaweiو Fujitsuو Ericssonو Cisco Systems

وZTE وKT وNTT وDoCoMo واملعهد الوطين لتكنولوجيا 
.)NICT( املعلومات واالتصاالت يف اليابان

وباإلضافة إىل ذلك، كانت هناك جمموعة من األحداث 
الشاملة املوجهة إىل اهليئات األكادميية واملتعلقة بقضايا 

املساواة بني اجلنسني يف اجملال الرقمي )انظر املالحظات 
اجلانبية(. 

9

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
6/
20

16

)أبرز الفعاليات(



وكانت هناك بعض األحداث اجلانبية اهلامة املعنية باملعايري 
التقنية اليت مشلت احلدث الرابع جلماعة آسيا واحمليط اهلادئ 

لالتصاالت واالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن اختبار 
املطابقة وقابلية التشغيل البيين )C&I( - اختبار تلفزيون 
بروتوكول اإلنرتنت، وحدث االختبار الثالث لالحتاد 

بشأن توافق اهلواتف املتنقلة ومطاريف املركبات بدون 
 ITU-T X.1255 استعمال اليدين، واستعراض تنفيذ التوصية
اليت تشجع قابلية التشغيل البيين لألنظمة غري املتماثلة عرب 

الوسم الرقمي. 

الحدث يتوجه إلى جمهورية كوريا

بالنسبة إىل عام 2017، سيتوجه تليكوم العاملي لالحتاد 
إىل بوسان، مجهورية كوريا، حيث سينصب الرتكيز 
على االقتصاد الرقمي اإلبداعي وتعزيز منو الشركات 
الصغرية واملتوسطة. وسيعقد تليكوم العاملي 2017 يف 

الفرتة 25-28 سبتمرب. ويدعو االحتاد حبرارة الدول 
األعضاء واملنظمني ورؤساء املنظمات الدولية ووسائل 

اإلعالم العاملية واخلرباء وأصحاب الرؤى يف اجملال الرقمي 
وشركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرائدة 

وأحدث الشركات التكنولوجية الصغرية واملتوسطة من 
املنطقة ومن شىت أحناء العامل إىل أن حتفظ املوعد يف 
 ذاكرهتا وأن تستعد لالنضمام إلينا يف هذه احلدث.

األحداث الجانبية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في 
المجال الرقمي

شمل برنامج قوي بشأن المساواة بين الجنسين أحداثاً مثل EQUALS: االجتماع االفتتاحي للشراكة 
العالمية المعنية بالمساواة بين الجنسين في العصر الرقمي فضاًل عن جلسات توجيه: تشجيع 

ريادة المرأة لألعمال الرقمية جمعت بين رائدات األعمال وصاحبات المشاريع من مختلف أنحاء 
تايالند لالستفادة من دورات تدريبية من أجل استخدام منصات رقمية للمساعدة على نمو أعمالهن 

التجارية على الخط. 

ومن بين األحداث المشتركة األخرى جوائز المساواة بين الجنسين وتعميمها من خالل التكنولوجيا 
)GEM-TECH( التي ُتمنح اعترافاً بالجهود المتميزة في استخدام قدرات تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت لتمكين النساء والفتيات. وتحدثت إليانا ال روزا، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمنظمة 
Aliadas en Cadena، والفائزة بجائزة GEM-TECH من أجل تطبيق التكنولوجيا ألغراض تمكين المرأة 

وتحقيق الشمول الرقمي، فقالت متأثرة بوضوح، “إننا نعتقد أن ضمان المساواة الكاملة للمرأة 
أفضل طريقة لبناء مجتمع سلمي وعادل”. وقد أثبتت منظمة Aliadas en Cadena أن تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت تحدث تغييراً حقيقياً في حياة المرأة. 

 المساواة بين الجنسين 
ليست مجرد الشيء 

الصحيح الذي يجب القيام 
به ... وإنما هي الشيء 

الصحيح اقتصادياً.
 أونوما أوكورافور، 

 GEM-TECH حائزة على جائزة

10

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
6/
20

16

)أبرز الفعاليات(



تمهيد الطريق الستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس

مل يربز شعار تليكوم العاملي لالحتاد لرمبا 
الدويل لالتصاالت “يف العجلة السالمة” 

كما برز يف املناقشات اليت دارت حول 
تكنولوجيا اجليل اخلامس.

إن اإلمكانات اهلائلة اليت ينطوي عليها اجليل القادم 
للشبكات املتنقلة واألنظمة الالسلكية، من حيث توفري 

توصيلية أفضل وأسرع، ظهرت كمحور رئيسي يف 
املناقشات اليت جرت طوال احلدث. فسواء يف ساحة العرض 

أو خالل اسرتاحات التواصل أو يف شىت جلسات املنتدى 
واجللسات العامة اليت ُخصصت لتكنولوجيا اجليل اخلامس، 
اتّفق املشاركون على الدور اجلوهري الذي ستؤديه أنظمة 
اجليل اخلامس يف تقوية االقتصاد الرقمي القائم على كثافة 

البيانات خالل العديد من السنوات القادمة.

ولكن عوضاً عن إعادة تأكيد أمهية اإلمكانات التحويلية اليت 
حتملها تكنولوجيا اجليل اخلامس، تطرق أصحاب املصلحة 

اجملتمعون يف تليكوم العاملي لالحتاد، بصورة مباشرة، إىل 
املسائل املعقدة املتعلقة ببناء أنظمة اجليل اخلامس الذكية 
واملنسقة. ويف خضم ذلك، أدركوا إدراكاً ملموساً أن 

أساس اقتصاد القرن احلادي والعشرين يتم بناؤه يف الوقت 
احلايل – وأن “طرق املعلومات الفائقة السرعة” هلذا 

االقتصاد العاملي تتطلب مستويات غري مسبوقة من التنسيق 
الدويل. وأدركوا أن األجيال السابقة للتكنولوجيا، من قبيل 
اجليل الثاين والثالث والرابع/التطور البعيد املدى، قد وفرت 

عرباً أساسية – وأن اجليل اخلامس يتيح فرصة عظيمة لتوجيه 
املوارد مبا حيقق أقصى الفائدة منها.

وُوضعت جانباً القصص اليت حتبس األنفاس املتعلقة مبا 
قد تتمكن التكنولوجيا من حتقيقه يف املستقبل. وُفّصلت 
املناقشات اليت جرت يف بانكوك بشأن تكنولوجيا اجليل 

اخلامس. ومتخضت عنها تدابري قابلة للتنفيذ. وأبرزت هنجاً 
عملي املنحى للتعاون يف هذه املراحل األوىل احلرجة من 

تطور تكنولوجيا اجليل اخلامس.
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وقال الدكتور يويفينغ تشو )Yuefeng Zhou(، كبري مسؤويل 
التسويق يف قسم “جمموعة املنتجات املتعلقة بالشبكات 
 ،Huawei Technologies Co., Ltd الالسلكية”، يف شركة

بالصني، “إننا حنتاج إىل أن تتعاون مجيع الدوائر الصناعية 
فيما بينها، وال سيما يف هذه املرحلة األوىل من تطور 

تكنولوجيا اجليل اخلامس”. وأضاف أن “الوضع أعقد مما 
كان عليه عند املقارنة باجليل الرابع. فنحن حنتاج إىل املزيد 
من احلوارات بشأن التقييس والتنظيم. وحنتاج إىل أهداف 

مشرتكة ومعايري عاملية.”

نُهج جديدة لتلبية احتياجات 
الجدد المستخدمين 

أشار عدة متحاورين كانوا يتباحثون يف تكنولوجيا اجليل 
اخلامس إىل أن سرعة تنامي طلب املستخدمني على 

البيانات تدفع املشغلني واملوردين وهيئات التنظيم إىل 
اتباع هُنج جديدة - فضاًل عن جمموعة من اجلهات الفاعلة 
األخرى الناشطة يف نظام إيكولوجي لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يزداد توسعاً. 

 ،)Håkon Bruaset Kjøl( وقال هاكون برواسيت كجال
النائب األول لرئيس شركة Telenor ASA يف النرويج، 

ورئيس الشؤون الداخلية للشركة، “يتزايد الطلب على 
البيانات بوترية أسرع بكثري مما كنا نتوقعه”، وأضاف أنه 
جيب أن تزداد سرعة اخلدمة وأن يقل كموهنا، وأن تغطي 
بشكل أفضل املناطق خارج املدن مبا يضمن جتربة سلسة 

للمستخدم على صعيد مجيع املنتجات.

وقال السيد كجال “جيب أن نستثمر 4 ترليونات دوالر 
للوفاء هبذا الطلب على البيانات... وليس فقط يف البىن 
التحتية وإمنا يف طيف الرتددات الراديوية أيضًا”، مضيفاً 

أن العديد من املشغلني سيضطرون إىل تشغيل شبكات من 
اجليل الثاين واجليل الثالث واجليل الرابع بالتوازي – حىت 
وهم يستثمرون يف تكنولوجيا اجليل اخلامس. “إننا حنتاج 

إىل قدر هائل من الطيف لتوفري كل هذه اخلدمات. وتزداد 
تكلفة الطيف ولذلك حنتاج إىل أن يتعاون القطاعان 

اخلاص والعام معاً.”

ولكن السؤال املطروح هو كيف ينبغي أن يعمل القطاعان 
العام واخلاص معاً إلتاحة النفاذ إىل الطيف وتوزيعه؟ وقد 

تناقش املتحاورون يف عدة حلقات نقاش – مقارعني 
احلجة باحلجة أحياناً – لتحديد كيفية حتقيق النجاح على 

هذا الصعيد.

 الوضع أعقد مما كان عليه 
عند المقارنة بالجيل الرابع. 
فنحن نحتاج إلى المزيد من 
الحوارات بشأن التقييس 
والتنظيم. ونحتاج إلى أهداف 

مشتركة ومعايير عالمية. 
،)Yuefeng Zhou( الدكتور يويفينغ تشو 

كبري مسؤويل التسويق يف قسم 
“جمموعة املنتجات املتعلقة بالشبكات 
 Huawei الالسلكية”، يف شركة
Technologies Co., Ltd، بالصني
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“لقد أصبحنا نكّيف بشكل أفضل القواعد لتتالءم مع 
 Philipp( البيئة املتغرية”، على حد قول فيليب ميتزغر

Metzger(، مدير هيئة التنظيم السويسرية، املكتب الفيدرايل 

لالتصاالت )OFCOM(. “وعندما يتعلق األمر بتوزيع 
الطيف، سيكون الكم دائماً حمدوداً والطلب مفرطاً. ومن 
منظور أورويب، هناك طرائق جديدة للتخفيف من وطأة 
الطلب. فقد كانت جتربتنا مع اجليل الرابع ناجحة جداً 

بفضل نظام املزايدة.”

وقد جرت أيضاً مناقشات ملعرفة كيفية العمل باستخدام 
الطيف املرخص وغري املرخص، وأيهما ينبغي اختياره.

وقال السيد تشو الذي يعمل يف شركة Huawei “إذا متكّنا 
من العمل معاً باستخدام الطيف املرخص وغري املرخص، 

فسيعود ذلك باملنفعة على العمالء، وهذا ما ينبغي لنا 
فعله. حنتاج إىل التقارب بني النطاقات املرخصة والنظاقات 

غري املرخصة من أجل تكنولوجيا اجليل اخلامس”.

ولكن اتّفق العديد من املتحاورين واملشاركني على ضرورة 
توخي احليطة يف معاجلة هذه املسألة. 

إمكانية التنبؤ باالستثمارات

أشار السيد كجال إىل أمهية إمكانية التنبؤ بالنسبة 
ألصحاب تراخيص الطيف، وحذر من إدخال مستخدمي 

الطيف غري املرخص “يف اللحظة األخرية” حبيث قد يتعذر 
على أصحاب الرتاخيص التنبؤ باالستثمارات.

وقال أيضاً: “تفتقر الكثري من البلدان إىل خطط إلطالق 
الطيف. وينبغي توفريها بأسرع ما ميكن. فهذا سيمكننا 

من التخطيط.”

وأشار أيضاً كجال إىل ضرورة النظر يف إصدار تراخيص 
أطول أجاًل نظراً إىل األفق الزمنية لالستثمارات.

 OFCOM وقال ميتزغر من املكتب الفيدرايل لالتصاالت
السويسري “ينبغي أال ندير الرتاخيص عن كثب ألن ذلك 

لن يؤدي إىل حتقيق مستوى جيد من اخلدمة”.

التفكير االستشرافي في مجال الطيف

“إننا حنتاج إىل لوائح تنظيمية جديدة للسماح باستخدام 
تكنولوجيا اجليل اخلامس”، على حد قول كوان يو 

)Quan Yu(، كبري مسؤويل االسرتاتيجية يف قسم “جمموعة 

املنتجات املتعلقة بالشبكات الالسلكية”، يف شركة 
Huawei Technologies Co., Ltd، أثناء حلقة نقاش بعنوان 

التفكري االستشرايف يف جمال الطيف-االستعداد الستخدام 
تكنولوجيا اجليل اخلامس.

 تزداد تكلفة الطيف ولذلك 
نحتاج إلى أن يتعاون القطاعان 

الخاص والعام معاً. 
 هاكون برواسيت كجال
،)Håkon Bruaset Kjøl( 

نائب أقدم لرئيس شركة Telenor ASA يف 
النرويج، ورئيس الشؤون الداخلية للشركة
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وكان السيد يو أحد املتحاورين العديدين الذين قّدموا 
بالتفصيل تصورهم للمتطلبات واخلطط اليت ستظهر 

يف السنوات القليلة القادمة يف جمال الطيف. وقال إن 
احتياجات الطيف لتكنولوجيا اجليل اخلامس ستتضمن 

طيفاً يف نطاقات الرتددات املنخفضة واملتوسطة والعالية. 
وأضاف أن نطاقات الرتددات العالية ستكون ضرورية 

لتوفري عرض النطاق الكبري جداً الالزم ملعدالت البيانات 
القصوى، يف حني أن نطاقات الرتددات األدىن )أقل من 

GHz 1( ستكون مهمة لتوفري تغطية أوسع وأعمق تليب 

 )IoT( احتياجات عدد متزايد من توصيالت إنرتنت األشياء
بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

وقد أيد عدة متحاورين هذا التحليل بشكل عام، حىت ولو 
ظهرت عدة وجهات نظر بشأن التطبيق الدقيق هلذا األمر 

من منظور تنظيمي.

“وشركة Qualcomm من اجلهات املنخرطة جداً يف 
السياسات املتعلقة بالطيف على الصعيد اإلقليمي. 

ونعتقد أنه ستكون هناك حاجة إىل مدى من الطيف 
لدعم تكنولوجيا اجليل اخلامس يف النطاقات املنخفضة 

واملتوسطة والعالية”، على حد قول جويل غارسيا 
ويلش )Julie Garcia Welch(، مديرة كبرية ورئيسة 

الشؤون احلكومية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف شركة 
Qualcomm, Inc املتخصصة يف صناعة الرقاقات. و“إضافة 

إىل حتقيق إجنازات كبرية يف جمال التكنولوجيا، حنن نتطلع 
إىل إحداث ابتكارات على الصعيد التنظيمي إلطالق 

قدرات الطيف.”

وأشارت السيدة ويلش إىل ضرورة استحداث تقنيات 
جديدة الستخدام الطيف غري املرخص وإتاحة النفاذ 

املتقاسم املرخص، معتربًة ذلك طريقة ابتكارية الستخدام 
الطيف غري املستعمل يف بعض املناطق اجلغرافية والفرتات 

الزمنية. 

وخالل مناقشات حلقة النقاش، أشري إىل أن تنسيق الطيف 
ما زال أمراً مهماً لتطوير تكنولوجيا اجليل اخلامس، ألنه 

يساعد يف حتقيق وفورات احلجم من أجل حلول فعالة من 
حيث التكلفة، ويقلل اجلهود املبذولة لتحقيق التعاون بني 

البلدان، وحيد من التعقيد يف تصميم املعدات.

وأثريت خالل شىت جلسات املنتدى نقاط مشاهبة 
متعلقة بأمهية التعاون، ال سيما وأن النظام اإليكولوجي 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يزداد توسعاً كل عام 
مع تزايد عدد القطاعات الصناعية اليت تعتمد على خدمات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مثل القطاع املايل 
وقطاعي السيارات والصحة.

 إضافة إلى تحقيق إنجازات 
كبيرة في مجال التكنولوجيا، 
نحن نتطلع إلى إحداث 
ابتكارات على الصعيد التنظيمي 

إلطالق قدرات الطيف. 
،)Julie Garcia Welch( جويل غارسيا ويلش 
مديرة كبرية ورئيسة الشؤون 
احلكومية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ 
Qualcomm, Inc يف شركة
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توسع النظام اإليكولوجي يستدعي العمل معًا

“ال تشكل تكنولوجيا اجليل اخلامس نظاماً إيكولوجياً 
لالتصاالت فحسب، وإمنا هي نظام إيكولوجي شامل”، 
على حد قول ميتزغر. “فتمس احلاجة إىل اعتماد حلول 

املصادر املفتوحة لتمكني عناصر هذا النظام من العمل معاً.”

وقد اتّفق عدة مشاركني على أن التكاليف اليت 
تطرأ نتيجة انعدام التعاون يتكّبدها عادة املستهلكون 

يف هناية األمر، مما حيد من إمكانية التقدم يف حتقيق 
أهداف التوصيلية العاملية اليت يصبو إليها كال 

القطاعني العام واخلاص.

“فإذا مل حُيَرص على حتقيق التنسيق، سيؤدي ذلك إىل 
جتزؤ الطيف وزيادة التكلفة الواقعة على عاتق اجلميع”، 

 ،)Shiv Bakhshi( على حد قول الدكتور شيف باخشي
.Ericsson نائب رئيس عالقات الصناعة بشركة

إال أن التنسيق أمر عسري ألن البلدان والشركات هي يف 
سباق ملواكبة طلب املستخدمني على األدوات واخلدمات 

املستهلكة للبيانات بكثافة. 

وقال روبريت ميدهلُرست )Robert Middlehurst(، نائب 
الرئيس لشؤون التنظيم الدويل يف شركة االتصاالت 

اإلماراتية، “اتصاالت” )Etisalat(، “أشّبه األمر بسباق 
للتسلح. فهناك سباق جيري يف الوقت الراهن وهو سباق 
يزداد احتداماً.” و“مبا أننا نعدو مجيعاً يف سباق التسلح 

 VHS هذا، فقد وصلنا إىل وضع يشبه قلياًل وضع النسقني
وBetamax. فإذا تسابقنا مبجموعة متعددة من املعايري، 

فستكون تكلفة توفري اخلدمة أعلى بكثري. وسيكون 
املستهلك هو اخلاسر األول، يليه املشغل. ... ولذلك، 

ينبغي أن نسوي مسألة املعايري بسرعة.”

وعلى الرغم من الصعوبات اليت قد تطرأ عند التعاون معاً 
جلعل تكنولوجيا اجليل اخلامس واقعاً ملموساً، فقد أُقّر بأن 

اجلهود املضنية املبذولة يف الكواليس ترمي فعاًل إىل توفري 
أفضل جتربة ممكنة للمستخدمني ليس أكثر. 

كبير موظفي التكنولوجيا في شركة تليكوم 
كوريا )KT( يوضح لم ستكون تكنولوجيا 
الجيل الخامس عامالً أساسياً لتحقيق النمو

هناك فوائد جلية لألعمال التجارية يمكن أن ُتجنى نتيجة توفير شبكة 
إنترنت فائقة السرعة تساعد تكنولوجيا الجيل الخامس في إتاحتها– ال 

سيما في األسواق المتطورة. وقد ال تنطبق هذه المقولة على بلد كما 
تنطبق على جمهورية كوريا التي احتلت المرتبة األولى للسنة الثانية على 

التوالي وفق الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
الذي يضعه االتحاد.

وفي حين تتنامى سوق االتصاالت عالمياً بمعدل نمو سنوي مركب 
قدره 3-4 في المائة كل عام، تتقلص هذه السوق بمعدل 4-2 في المائة 

سنوياً في األسواق المتطورة، على حد قول الدكتور دونغ ميين لي 
)Dongmyun Lee(، كبير موظفي التكنولوجيا، في شركة تليكوم كوريا 

)KT(، خالل كلمته الرئيسية التي أوضح فيها كيف تستطيع تكنولوجيا 

الجيل الخامس أن تحفز النمو في “عصر الجيغابت”.

 إن تكنولوجيا الجيل الخامس 
ضرورية لتلبية الطلب الجديد على 

البيانات. وهي ليست أمراً تافهاً. 
)Dongmyun Lee( الدكتور دونغ ميني يل
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 فقد تمكنت شركة KT، بفضل توفيرها سرعة تقاس بالجيغابتات، من 
استقطاب عدد أكبر بكثير من العمالء ومن زيادة متوسط العائد من كل 

مستعمل )ARPU( بنسبة 24 في المائة منذ أن أطلقت الشركة خدمة 
ذات سرعة تقاس بالجيغابتات قبل عامين، على حد قول الدكتور لي.

وقال لي “إن تكنولوجيا الجيل الخامس ضرورية لتلبية الطلب الجديد 
على البيانات. وهي ليست أمراً تافهاً،” فأشار إلى أن شركة KT دأبت 

جاهدة على توفير خدمات ذكية في مجال الطاقة واألمن والصحة 
والسيارات ووسائط اإلعالم من الجيل القادم للحث على نشوء عصر 
جديد يقوم على “إنترنت األشياء التي تقاس بسرعة الجيغا” وسيشهد 
تقارب هذه الخدمات في “سحابة موصولة” يوَصل فيها المستخدمون 

بالبيانات.

وأضاف لي أن “السبيل للمضي قدماً واضح: فيجب علينا أن نشيد 
البنية التحتية الالزمة. إال أن البنية التحتية وحدها لن تحل المشكلة.” 
“فيجب أن نكون قادرين على استخدام البيانات المتراكمة في الهيكل 
السحابي. ونحتاج فعالً إلى أن نتعاون معاً لبناء األطر المعمارية الالزمة 

لتوفير الخدمة من طرف إلى طرف بكاملها”.

وقبل حلول األلعاب األولمبية الشتوية التي ستستضيفها جمهورية كوريا 
في عام 2018، تعتزم شركة KT إظهار قدرات تكنولوجيا الجيل الخامس 
بعد إخضاعها لمرحلة اختبار هذا العام. وتتوقع نشر تكنولوجيا الجيل 

الخامس في األسواق التجارية بحلول عام 2019. 

وقال السيد لي “نتوقع عند توفير تكنولوجيا الجيل الخامس أن يتمتع 
جميع عمالء الخدمة المتنقلة في جمهورية كوريا من االستفادة من 

سرعة في االتصاالت الالسلكية تقاس بالجيغابتات”. 

“وال يرتبط ]اجليل اخلامس[ بالشبكات والتكنولوجيات 
األساسية، وإمنا بالتطبيقات اليت تليب احتياجات 

املستخدمني يف مجيع أحناء العامل”، على حد قول ميشيل 
فرانسي )Michele Franci(، كبري موظفي التكنولوجيا، يف 
شركة إمنارسات )Inmarsat SA(، باململكة املتحدة. “إن 

التطور الذي شهدناه ]على صعيد التوصيل الشبكي 
املعّرف بالربجميات[ حمرك قوي جداً لتحقيق ما نسعى 

إىل حتقيقه. وأعترب أن هذا التطور هو التطور التكنولوجي 
األهم الذي يفسح اجملال جلعل تكنولوجيا اجليل اخلامس 

واقعاً ملموساً.”

 إذا تسابقنا بمجموعة 
متعددة من المعايير، فستكون 
تكلفة توفير الخدمة أعلى بكثير. 
وسيكون المستهلك هو الخاسر 

األول، يليه المشغل. 
،)Robert Middlehurst( روبريت ميدهلُرست 
نائب الرئيس لشؤون التنظيم الدويل 
يف شركة االتصاالت اإلماراتية، 
)Etisalat( ”اتصاالت“
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وقد ُعرضت تطورات أخرى حديثة العهد باعتبارها أمثلة 
على التطبيقات اليت حتسن حياة الناس، من احللول الصحية 

املعتمدة على إنرتنت األشياء إىل السيارات املوصولة اليت 
حتسن السالمة على الطرق؛ وهي تطبيقات ستتطلب 

حلواًل قائمة على تكنولوجيا اجليل اخلامس.

و“ستكون تكنولوجيا اجليل اخلامس بكل ما حتمله من 
وعود تكنولوجيا ساحرة،” حسب قول السيد باخشي 

من شركة Ericsson. “وما شهدمتوه هنا ما هو إال العمل 
الشاق الذي جيب االضطالع به لتبسيط عاملنا املعقد حبيث 

يغدو عاملاً ساحراً.”

وبالفعل، فإن العديد من اجللسات اختتمت بتأكيد 
املشاركني جمدداً الفوائد اليت سُتجىن مستقباًل بفضل العمل 
الشاق الذي جيري حالياً – وبإعراهبم عن أملهم القوي يف 
أن يؤدي التنسيق املطلوب جلعل تكنولوجيا اجليل اخلامس 

واقعاً ملموساً إىل حشد تعاون مل يسبق له مثيل.

وقال فرانسوا رانسي، مدير مكتب االتصاالت الراديوية 
باالحتاد “إن أحد األحالم اليت تراودنا هو أن تكون 

تكنولوجيا اجليل اخلامس ]أن تتمكن من أن تكون[ عاماًل 
موحدًا”، مؤكداً جمدداً أمهية احللول احملايدة تكنولوجياً. 
وأضاف أن “التعاون والتآزر أمران مهمان لتكنولوجيا 

اجليل اخلامس.”

 ستكون تكنولوجيا الجيل 
الخامس بكل ما تحمله من 
وعود تكنولوجيا ساحرة... وما 
شهدتموه هنا ما هو إال العمل 
الشاق الذي يجب االضطالع 
به لتبسيط عالمنا المعقد بحيث 

يغدو عالماً ساحرًا. 
،)Shiv Bakhshi( الدكتور شيف باخشي 

نائب رئيس عالقات الصناعة 
Ericsson بشركة
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كيفية التعاون في االقتصاد الرقمي اليوم

التطورات التكنولوجية السريعة تؤدي 
إىل توسع النظام اإليكولوجي 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
فباتت تُعترب اجلهات الفاعلة اجلديدة اليت توفر اخلدمات 
املتاحة حبرية على اإلنرتنت )OTT( والشركات الصغرية 
واملتوسطة )SME( من أصحاب املصلحة الرئيسيني إىل 

جانب شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القائمة 
واحلكومات، حبيث أصبحت توّجه هي أيضاً السياسات 

العامة والقواعد التنظيمية.

املستخدمني  الوقت نفسه، تؤدي مطالب  ويف 
لألعمال  الراهنة  بالنماذج  اإلطاحة  إىل  التغري  السريعة 

تكتسي حلة جديدة كليًا.  أسواقًا  وتولد  التجارية 
القطاعات، ومنها  وقد دفع ذلك جمموعة متنوعة من 

إىل  والسيارات،  الصحية  والرعاية  املالية  اخلدمات 

لتكنولوجيا  اجلديد  اإليكولوجي  النظام  الدخول يف 
واالتصاالت. املعلومات 

وقد عكس تليكوم العاملي لالحتاد لعام 2016 هذا التغري يف 
جمموعة أصحاب املصلحة، وحشد على غرار السنوات 
املاضية مشاركة قوية من القطاع اخلاص، مكماًل بذلك 

قدرة االحتاد الفريدة على مجع قادة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف القطاع العام. فتم التناقش والتباحث يف 

جمموعة من املسائل امللحة منها: 
ما هي مناذج األعمال التجارية، والسياسات، والُنهج   

التنظيمية، والشراكات اليت ينبغي أن نقوم بتحسينها؟
ما هي الدروس اليت ميكن استخالصها من خمتلف   

املنظورات الدولية اليت تطبَّق يف األسواق الناشئة 
واملتطورة على السواء؟

كيف ميكننا اعتماد أفضل املمارسات يف واقعنا احمللي   
أو تكييف هذه املمارسات لتتالءم مع هذا الواقع؟
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ويف معرض تبادل دراسات احلاالت وأفضل املمارسات، 
اتفق املشاركون على أن هذه احلقبة الزمنية تستدعي عقد 

شراكات جديدة واتباع هُنج جديدة وأساليب تفكري 
جديدة – وعلى أن التحديات الراهنة ال ميكن التصدي 
هلا إال بالعمل يداً بيد. ولكنهم مل يكتفوا بالتحدث عن 

ضرورة التعاون. فقد تناولوا بالتفصيل كيف ميكن حتقيق 
هذا التعاون وكيف ينبغي حتقيقه. 

هل تستطيع الجهات الفاعلة في الصناعة أن 
تطبق ذلك؟

 إن أحد احملاور الرئيسية اليت انبثقت عن املناقشات 
املختلفة هو: كيف ستتمكن اجملموعة اجلديدة واألوسع 

ألصحاب املصلحة يف القطاع اخلاص من العمل معاً 
للتصدي للتحديات املعقدة اليت تعيق زيادة التوصيلية 

مبا يلزم لتطبيق مجيع مناذج األعمال التجارية اليت يتبعها 
أصحاب املصلحة هؤالء؟

 Suphachai( ويقول سوهباشاي شيارافانونت
Chearavanont(، رئيس رابطة االتصاالت يف تايالند “تنشأ 

التوصيلية احلقيقية من القدرة على كسر أطواق العزلة”، 
مضيفاً أن تايالند تبذل مزيداً من اجلهود لكسر أطواق 

العزلة اليت تفصل القطاع اخلاص عن احلكومة – فضاًل عن 
أطواق العزلة اليت تفصل شىت القطاعات الصناعية املعتمدة 

أكثر فأكثر على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. 
و“إذا مل نكن موصولني فيما بني خمتلف الشرائح، حىت يف 

القطاع اخلاص نفسه... فهذا يعين أننا نتبع منحى رأسياً 
للغاية، وأننا نصب تركيزنا فقط على السؤال: “كيف 

ميكننا أن نتنافس”؟

ويرى السيد شيارافانونت أن تايالند تشهد تقدماً يف هذا 
الصدد، مشرياً إىل تنامي روح التعاون بني القطاعات 
الصناعية الرأسية اليت تعي ضرورة العمل معاً من أجل 

ازدهار اجلميع. فقال “لقد بدأ القطاع اخلاص يعي أمهية 
التفكري يف كيفية تقاسم األهداف. فالقطاع اخلاص يرى 

فوائد التعاون”.

وقال الرس-أكي نورلينغ )Lars-Åke Norling(، الرئيس 
 Total Access ،التنفيذي ملورد اخلدمات املتنقلة التايالندي

DTAC( Communication PLC(، الذي متلكه شركة تلينور 

)Telenor(، “ميكن أن أصف ما حيدث يف تايالند بالثورة 

الرقمية”، وذلك خالل اجتماع املائدة املستديرة لقادة 
دوائر الصناعة الذي تناول أمهية التعاون يف توليد القيمة 
وتسريع وترية النمو وفتح األسواق اجلديدة. وأشار إىل 
أن متوسط معدل استخدام اإلنرتنت هو مخس ساعات 

يف اليوم ويتوقع زيادة هذا املعدل بنسبة 53 يف املائة 
بفعل خدمات البث الفيديوي بشكل رئيسي. وأضاف 

“للحفاظ على هذا املنحى التصاعدي، ال بد من احلفاظ 
على جودة الشبكات”.

 تنشأ التوصيلية الحقيقية 
من القدرة على كسر 

أطواق العزلة. 
 سوهباشاي شيارافانونت،
رئيس رابطة االتصاالت يف تايالند 
“تنشأ التوصيلية احلقيقية من القدرة 
على كسر أطواق العزلة”
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النماذج الجديدة لتقاسم البنى التحتية والخدمات

أشار السيد نورلينغ إىل ضرورة تقاسم تكاليف وموارد 
البىن التحتية للشبكات. وقد أقر ذلك غالبية املتحاورين 

الزمالء، أثناء اجتماع املائدة املستديرة لقادة دوائر 
الصناعة، مستندين إىل األمثلة على تقاسم كل شيء، من 

األلياف إىل الطيف واخلدمات السحابية، وذلك هبدف 
توفري املال والوقت مبا ميّكنهم من الرتكيز على استحداث 

منتجات وخدمات جديدة تولد تدفقات جديدة 
لإليرادات. وفيما يتعلق باملنتجات اجلديدة، شّدد نورلينغ 

أيضاً على ضرورة العمل بشكل أوثق مع اجلهات اليت توفر 
اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت فضاًل عن اجلهات 

اليت تعتمد وسائل الدفع الرقمي.

وأثارت فونكي أوبيكي )Funke Opeke(، الرئيسة التنفيذية 
لشركة MainOne Cable يف نيجرييا، نقاطاً مشاهبة، مشريًة 

إىل أن هذا النوع من التعاون بشأن البىن التحتية واخلدمات 
املتعلقة بالشبكات هو “منوذج عاملي أثبت جدواه” وإىل 

أنه جيب على املسؤولني فتح شبكاهتم لتوليد إيرادات 
جديدة حىت وإن كان ذلك يعين حصوهلم على “قطعة 

أصغر من الكعكة”. وقالت السيدة أوبيكي إن هذه 
اخلطوة هي اخلطوة األوىل اليت جيب أن ختطوها العديد 

من البلدان اإلفريقية، وأضافت “نشهد يف أكثر األسواق 
تقدماً دمج اجلهات اليت توفر اخلدمات املتاحة حبرية على 

اإلنرتنت” مع مشغلني أكرب حجماً.  يمكن أن أصف ما يحدث 
في تايالند بالثورة الرقمية. 

 الرس-أكي نورلينغ، 
الرئيس التنفيذي ملورد اخلدمات املتنقلة 
 Total Access Communication ،التايالندي
DTAC( PLC(، الذي متلكه شركة 

تلينور )Telenor(، “ميكن أن أصف ما 
حيدث يف تايالند بالثورة الرقمية”

 الحاجز األكبر هو إقناع 
المتنافسين بالتحالف. فالمنافسة 
تحتاج إلى التعاون من أجل 

تقاسم الشبكات. 
 فونكي أوبيكي، 
 MainOne Cable الرئيسة التنفيذية لشركة
يف نيجرييا، “احلاجز األكرب هو إقناع 
املتنافسني بالتحالف. فاملنافسة حتتاج إىل 
التعاون من أجل تقاسم الشبكات”
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وقالت السيدة أوبيكي إن “احلاجز األكرب هو إقناع 
املتنافسني بالتحالف. فاملنافسة حتتاج إىل التعاون من أجل 

تقاسم الشبكات”. و”من املدهش أن نشهد التحول 
اهلام من اخلدمات املصرفية النقدية إىل اخلدمات املصرفية 
الالنقدية. ... وما كان من املمكن حتقيق ما حتقق لو مل 

يوجد مستوى عاٍل من التعاون.”

ولكن ذلك ال يعدو كونه بداية عصر سيشهد املزيد من 
التعاون يف جمال اخلدمات املالية الرقمية. و”نعترب أن جناح 
اخلدمات املالية ]الرقمية[ هو أمر مسلم به، ولكن لنتذكر 

حلظة أن هناك 2,5 مليار شخص ال يضمهم الشمول 
الرقمي،” على حد قول إيفيت أوه، الرئيسة التنفيذية 
لقسم تطور األسواق، يف مناطق آسيا واحمليط اهلادئ 
والشرق األوسط وإفريقيا )APMEA(، األسواق الدولية 
)IMK(،يف شركة MasterCard Worldwide، بسنغافورة. 

وأعطت السيدة أوه أمثلة عن كيفية حتقيق الشمول 
املايل هلؤالء األشخاص احملرومني من اخلدمات املصرفية 
مالياً – وعن كيفية تسخري جمموعة من التكنولوجيات 

لتوليد مدفوعات من شأهنا أن تزيد متوسط العائد 
من كل مستعمل )ARPU( لكل من املشغلني وموفري 

خدمات الدفع.

وقالت السيدة أوه “تُعترب قابلية التشغيل البيين عنصراً 
أساسياً ألهنا ستقوم بتحفيز االستخدام،” مشددًة بذلك 

على مسألة التعاون. وأضافت “هذا يعين أن مجيع اجلهات 
الرأسية املختلفة ستتعاون معاً كوحدة موحدة للخروج 

باحللول الالزمة.”

وكرر رام سيواك شارما )Ram Sewak Sharma(، رئيس 
هيئة تنظيم االتصاالت باهلند )TRAI(، ما قيل عن ضرورة 
تعزيز التنسيق بني جمموعة أكرب من القطاعات الصناعية 

من قبيل الصحة واملالية والنقل. و”سيتعني على مجيع 
هذه القطاعات أن تتعاون فيما بينها،” على حد قول 

السيد شارما الذي أضاف أن احلكومة اهلندية تعمل على 
وضع سياسات تشجع هذا التعاون داخل القطاع اخلاص، 

وسيزداد هذا األمر أمهية مع مضي اهلند قدماً يف براجمها 

املتعلقة باهلوية الرقمية والشمول املايل. وأضاف “لدينا 
موارد مفتوحة، ومعلومات خاصة بالسطح البيين لربجمة 
التطبيقات )API(، وسياسات خاصة باملعايري املفتوحة – 

كي ال نكون يف وضع نعتمد فيه اعتماداً كاماًل على 
املوردين. وهذا األمر مهم للغاية.”

 تُعتبر قابلية التشغيل البيني 
عنصراً أساسياً ألنها ستقوم 
بتحفيز االستخدام. هذا يعني 
أن جميع الجهات الرأسية 
المختلفة ستتعاون مع بعضها 
كوحدة موحدة للخروج 

بالحلول الالزمة. 
 إيفيت أوه، 
الرئيسة التنفيذية لقسم تطور األسواق، 
يف مناطق آسيا واحمليط اهلادئ 
 ،)APMEA( والشرق األوسط وإفريقيا
األسواق الدولية )IMK(،يف شركة 
MasterCard Worldwide، بسنغافورة
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ويف النظام اإليكولوجي الراهن لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، الذي يزداد تقارباً، “يتوقف جناح القطاع 
على وجود منوذج تعاوين،” على حد قول حسني معني، 

نائب الرئيس التنفيذي وكبري موظفي التكنولوجيا يف 
شركة Nokia Mobile Networks. و“هناك الكثري من فرص 

النمو. ويُعترب التعاون السبيل الوحيد لالستفادة منها”.

التنظيم التعاوني

إن تعزيز التعاون بني اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص أمر 
بالغ األمهية، وكذلك التنظيم التعاوين. وأشار السيد آري 

ساركري )Ari Sarker(، الرئيس املشارك، ملنطقة آسيا واحمليط 
اهلادئ، يف شركة MasterCard Worldwide يف سنغافورة، 

إىل تزايد التعاون بني أوساط االتصاالت وأوساط التنظيم 
املايل، واعترب ذلك بادرة مشجعة.

وقال الدكتور شيف ك. باخشي )Shiv K Bakhshi(، نائب 
رئيس عالقات الصناعة بشركة Ericsson، إن هيئات 

التنظيم جيب أن حتافظ على توازن دقيق بني التأكد من 
سالمة أوضاع املشغل احمللي مع احلرص يف الوقت نفسه 
على “أال يصبح املشغل احمللي عاماًل حيد من االبتكار يف 
اجملتمع.” وفيما خيص تنظيم اخلدمات املتاحة حبرية على 
اإلنرتنت، اقرتح السيد باخشي أن تظهر هيئات التنظيم 
“بعض التساهل التنظيمي”. وحّذر من أن يُعطى منذ 

البداية تعريف ضيق جداً ملصطلح “اخلدمات املتاحة حبرية 
على اإلنرتنت”، قائاًل: “تقّف أثره، مث قرر مصريه.”

وذكر عدة مشاركني طوال احلدث جمموعة من املشاكل 
الناشئة عن جماهدة االبتكارات على صعيد السياسات 

ملواكبة التغريات اليت تطرأ يف جمال التكنولوجيا 
ويف األسواق.

و“مل يتمكن اإلطار القانوين والتنظيمي من اللحاق 
باالقتصاد الرقمي”، على حد قول ناتاشا بيشورنر 
)Natasha Beschorner(، خبرية يف السياسات املتعلقة 

بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بالبنك الدويل، 
سنغافورة، علماً بأن هذا البنك يقوم بربامج تساعد على 

تبادل نتائج التجارب بني احلكومات.
 هناك الكثير من فرص 
النمو. ويُعتبر التعاون السبيل 

الوحيد لالستفادة منها. 
 حسني معني، 
نائب الرئيس التنفيذي وكبري 
 Nokia موظفي التكنولوجيا يف شركة
Mobile Networks. و“هناك الكثري 

من فرص النمو. ويُعترب التعاون 
السبيل الوحيد لالستفادة منها”
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و“جيب أن جند طرائق إلجناح هذا القطاع”، على حد 
قول روبريت ميدل ُهورتس )Robert Middlehurst(، نائب 

الرئيس لشؤون التنظيم الدويل يف شركة االتصاالت 
اإلماراتية-”اتصاالت” )Etisalat(. و”تكون عادة 

كل هيئة من هيئات التنظيم يف حالة ركون وتنظر إىل 
املاضي وتشعر بأن القوانني تقّيدها. وجيب أن يكون 

هذا القطاع قادراً على التحرك بسرعة إال أن هذه 
القوانني تقّيد حركتنا. وال ينظر واضعو السياسات اليوم 

يف كيفية التحول من عملية تقضي بتنظيم املرفق إىل 
عملية تقضي باتباع طريقة اإلدارة املناسبة يف بيئة تتسم 

بقانون املنافسة.”

ويرد يف “قائمة أمنيات” العديد من شركات االتصاالت 
املتعددة اجلنسيات إطار تنظيمي مشرتك ملختلف املناطق. 

ويف أوروبا، جيري حالياً وضع هذا اإلطار إذ تعمل 
املفوضية األوروبية على استحداث سوقها الرقمية 

املشرتكة، على حد قول ماريا دي فاطمة أنريكيز دا 
 Maria de Fátima Henriques da( سيلفا باروس برتولدي
Silva Barros Bertoldi(، رئيسة جملس إدارة هيئة التنظيم 

 ))ANACOM( يف الربتغال )هيئة االتصاالت الوطنية بالربتغال
اليت مثلت أيضاً هيئة املنظمني األوروبيني لالتصاالت 

اإللكرتونية )BEREC(. وقالت السيدة برتولدي إن “التحدي 
الكبري هو: كيف حتقق التوصيلية مع أنك تشيد سوقاً 

موحدة وحتافظ على املنافسة؟” وأشارت أيضاً إىل الشفرة 
اجلديدة لالتصاالت اإللكرتونية اليت أطلقتها املفوضية 

األوروبية، مما يعين أن مجيع هيئات التنظيم ستحوز على 
الشفرة نفسها ولكنها ستحظى أيضاً باملرونة الكافية لوضع 

قواعد خاصة هبا.

وستكون أنظار العديد من هيئات التنظيم يف العامل موجهة 
إىل القواعد التنظيمية األوروبية لرتى كيف سيتعامل معها 

املشغلون فضاًل عن احلكومات واملواطنني. 

وصحيح أنه جيوز تطبيق بعض القواعد ونقل بعض 
النماذج يف أماكن أخرى، إال أن كل حالة خمتلفة عن 

األخرى. “فال ميكن نسخها ونقلها كما هي. فال بد من 
النظر يف وضع بلدكم،” على حد قول برونو ناباين كونيه 
)Bruno Nabagné Koné(، وزير االقتصاد الرقمي والربيد يف 

كوت ديفوار واملتحدث باسم احلكومة. وقد أعرب الكثري 
من املشاركني عن تأييدهم هلذا الرأي.

 التحدي الكبير هو: 
كيف تحقق التوصيلية مع 
أنك تشيد سوقاً موحدة 

وتحافظ على المنافسة؟ 
ماريا دي فاطمة أنريكيز دا سيلفا 
 باروس برتولدي، 
رئيسة جملس إدارة هيئة التنظيم 
يف الربتغال )هيئة االتصاالت 
 ))ANACOM( الوطنية بالربتغال
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دور االتحاد الدولي لالتصاالت في وضع نهج محوره اإلنسان 

خالل احلدث، قال قائد القوات اجلوية املشري براجني 
جونتونغ )Prajin Juntong(، نائب رئيس الوزراء والقائم 
بأعمال وزير االقتصاد واجملتمع الرقميني يف تايالند، إن 

تايالند تؤمن باألمهية الكبرية للنهج املتمحور حول اإلنسان 
وإن االحتاد ميكن أن يؤدي دوراً كبرياً يف مساعدة بلده 

وبلدان أخرى يف هذا الصدد.

فقال السيد جونتونغ “أؤمن بأن االحتاد ميكنه أن يستند 
إىل إجنازاته السابقة لتشجيع احلكومات على أداء دور 

أكرب يف بناء اقتصاداهتا الرقمية،” مضيفاً أن تايالند 
كانت من بني الفائزين باجلائزة 2015 لتكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت يف خدمة التنمية املستدامة، اليت 
مُتنح تكرمياً للمسامهة اهلامة اليت يقدمها عدد من القادة، 

نيابة عن بلدهم، فيما خيص تسخري إمكانات تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت لتحقيق التنمية املستدامة.

وقال جونتونغ “إن تايالند مستعدة للتعاون وإلتاحة 
استفادة اآلخرين من جتربتها، مبا يف ذلك ... عقد اتفاقات 

التعاون اليت تربم بني بلدان اجلنوب.”

وكان هذا األمر خرباً ساراً إذ جسد الرسالة اليت وجهها 
يف وقت سابق األمني العام لالحتاد، هولني جاو، الذي قال 
فيها إن البلدان األكثر تطوراً جيب أن تساعد البلدان النامية 
من حيث التوجيه املتعلق بالسياسات والتمويل إذا أريد أن 
تواصل تقدمها. كما ساعد ذلك على إبراز السبب الذي 

يثبت أن تليكوم العاملي لالحتاد لعام 2016 مناسبة ممتازة 
جيتمع فيها قادة احلكومات والقطاع اخلاص ويتناقشون يف 

 كيفية التعاون من أجل حتقيق النجاح.
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ِلَم تعتبر المشاريع الناشئة أساسية لتحقيق النمو
الشركات الصغرية أصبحت 

واملتوسطة )SME( العاملة 
يف جمال التكنولوجيا يف 

العديد من األسواق يف العامل، حمركاً هاماً للنمو االقتصادي 
واستحداث فرص العمل. ومتثل مصدراً حيوياً لالبتكار 

واملواهب وتنويع األسواق وتكييف الصناعة.

إن تعزيز ريادة األعمال وتوفري أنظمة إيكولوجية حيث 
ميكن للشركات الصغرية واملتوسطة العاملة يف جمال 

التكنولوجيا أن تزدهر عامل أساسي اليوم لدفع عجلة 
منو االقتصاد الرقمي. ومن مث، كيف ميكن للحكومات 

والشركات الكربى العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )ICT( أن تساعد يف هتيئة أرض خصبة 

لكي تزدهر الشركات الصغرية واملتوسطة العاملة يف 
جمال التكنولوجيا؟

ومت تسليط الضوء على هذه العوامل احليوية يف تليكوم 
العاملي لالحتاد لعام 2016 إذ عرضت شركات صغرية 

ومتوسطة تعمل يف جمال التكنولوجيا قضايا وأفكاراً هامة 
وطلبات للدعم مباشرة من األطراف الفاعلة احلاضرة املعنية 

بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من املؤسسات.

وقال األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت هولني جاو 
“إن العالقة بني الشركات الصغرية واملتوسطة العاملة 
يف جمال التكنولوجيا وشركات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت الكربى، متعددة املستويات وميكن أن 
يستفيد منها كال الطرفني بشكل هائل”. وأضاف 
قائاًل “ومن الضروري إجياد مناذج جديدة للتعاون 

بني الشركات الصغرية واملتوسطة اليت تعمل يف جمال 
التكنولوجيا واملؤسسات على املستويات احمللية والوطنية 

واإلقليمية والدولية لتمكني الشركات الصغرية واملتوسطة 
من االزدهار”.
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الشركات الصغيرة والمتوسطة: أُنشئت ألغراض 
السرعة واالبتكار

أشار عدة قادة من مؤسسات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت خالل احلدث إىل مدى أمهية الشركات 

الصغرية واملتوسطة إذ توفر حلواًل مبتكرة بوترية يتعذر 
على املؤسسات الكبرية حتقيقها. وقالوا إن هذه السرعة 

تتسم باألمهية أكثر من أي وقت مضى.

وقال جون غالفني، نائب رئيس الشؤون احلكومية 
والتعليم بشركة إنتل خالل “حوار دوائر األعمال” بشأن 

االستفادة من االبتكار اجلذري من خالل التعاون بني 
املؤسسات والشركات الصغرية واملتوسطة، “إن األمر مل 

يعد يتعلق بالتحول الذي سوف حيدث وإمنا بالتحول الذي 
حيدث اآلن”. وأضاف قائاًل “سوف نـُْقدم على مجع 

البيانات مبعدل ال ميكن حىت تصوره اآلن. جيب أن نكون 
مستعدين للتغيري”.

وقال السيد غالفني “إن الشركات الصغرية واملتوسطة 
أفضل استعداداً للتغيري إىل حد كبري باملقارنة مع املؤسسات 

الكبرية”. وقال ماكس كيفلييه، رئيس برنامج مسّرع 
النظام اإليكولوجي يف رابطة النظام العاملي لالتصاالت 
املتنقلة )GSMA( “إن املؤسسات الكربى تريد االبتكار 

ولكنها تفكر من حيث املدى الطويل وجيب أن ترتيث 
بسبب آفاق االستثمار اليت تتطلب وقتاً أطول”. وأضاف 

قائاًل “ويرغب ]املديرون التنفيذيون لشركات التشغيل 
الكربى[ يف أن تتحرك شركاهتم خبطى أسرع”. وأردف 

قائاًل “وقد تتحرك صوب حتقيق ذلك ولكن األمر قد 
يستغرق عقودًا”.

كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن 
تتعلم من الشركات الكبرى؟

أعربت العديد من الشركات الصغرية واملتوسطة احلاضرة 
اليت تعمل يف جمال التكنولوجيا عن احلاجة إىل تعّلم كيفية 

توسيع نطاق مشاريعها املتنامية من شركات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الكبرية. 

واستشهد السيد دافيد مانست، املدير التنفيذي لشركة 
Gnúbila اليت يوجد مقرها يف فرنسا، مبثل قدمي فقال: 

“وحدنا نصل سريعاً ومعاً نصل بعيدًا”.

 إن األمر لم يعد يتعلق 
بالتحول الذي سوف 
يحدث وإنما بالتحول 

الذي يحدث اآلن 
 جون غالفني،
 نائب رئيس الشؤون احلكومية 
والتعليم بشركة إنتل
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وقال مانست “إننا نريد، بصفتنا شركات صغرية 
ومتوسطة، أن نذهب بعيداً، ولذلك نريد أن نذهب جنباً 

إىل جنب ]مع مؤسسات أكرب[”. وأشار إىل أن هذا 
األمر ينطوي على مفاضالت بالنسبة للشركات الصغرية 
واملتوسطة كفقدان بعض السرعة والتحكم ولكن األمر 

يستحق ذلك للحصول على فرصة لتحقيق النمو. وأضاف 
قائاًل “وتتسم سلسلة القيمة بالتجزؤ وتتم معاجلتها بطريقة 

أفضل من أطراف فاعلة متعددة”.

وأعربت العديد من الشركات الصغرية واملتوسطة العاملة 
يف جمال التكنولوجيا عن امتناهنا إلتاحة هذا احملفل من أجل 
مناقشة القضايا الرئيسية ولكنها أعربت عن أسفها لالفتقار 

إىل منصات أخرى.

 Subah وقال بريندرا سامسال، املدير التنفيذي لشركة
Infosolutions Ghana Ltd، مقرتحاً إنشاء مراكز للشركات 

الصغرية واملتوسطة ممولة من احلكومة حيث ميكن لألعمال 
احمللية أن تأيت وتتواصل مع الشركات األجنبية الكبرية، 
“إننا حباجة إىل منصة ملناقشة قضايانا معاً. وميكن حل 

العديد من القضايا بالتحدث عنها”.

وأشارت العديد من الشركات الصغرية واملتوسطة إىل أن 
بعض شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الكربى 
كانت شركات ناشئة منذ وقت ليس ببعيد وأنه كان من 

املمكن أن تستفيد من دروس قّيمة ال جيري تقامسها.” 

شركة ServisHero تفوز بجائزة 
الشركات الصغيرة والمتوسطة في 

البلد المضيف
توفر جوائز تليكوم العالمي لالتحاد في عامها الثاني اآلن، نقطة 

انطالق فريدة لنمو األعمال. واستفاد الفائزون بجائزة العام الماضي 
من شهرة عالمية وتقدير األمم المتحدة وفرص الشراكة واالستثمار.

وفازت شركة ServisHero بجائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة في 
البلد المضيف لعام 2016، وهي مشروع تجاري يعمل على تحسين 

الطريقة التي يتم بها اكتشاف الخدمات المحلية وتقديمها في جنوب 
شرق آسيا. 

وقال المؤسس المشارك نوبول توكيندا متأثراً بوضوح بعد أن 
توقف ليستجمع قواه عند قبول الجائزة “إنها فعاًل مفاجأة إذ 
إن شركة ServisHero لم تباشر أعمالها إال في يناير من هذا 

العام. لقد بدأنا في قاعة صغيرة مع ثالثة أشخاص فقط. واليوم 
نحن واقفون أمام جمهور عالمي”. وأضاف قائاًل “ولدينا مهمة 
تتمثل في تمكين أبطالنا المحليين – الذين ليس لديهم الفرصة 
للحصول على وظائف. ونعتقد حقاً أن ما لدينا سيكون له تأثير 

كبير على اقتصادنا”. 

 نعتقد حقاً أن ما لدينا 
سيكون له تأثير كبير 

على اقتصادنا. 
نوبول توكيندا
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وقالت أورانوش )ميمي( لريدسووانكيج، املديرة التنفيذية 
واملؤسسة املشاركة لشركة Techsauce، موقع إلكرتوين 

للمشاريع الناشئة يف تايالند “أنتم حباجة إىل تعليمنا كيفية 
ممارسة ريادة األعمال كما لو كنا أبناءكم أو بناتكم”. 

وأضافت قائلًة “رجاًء ال جتعلوننا نشعر كما لو كان 
آباؤنا مبثابة أسوأ خصومنا”.

وحتدثت العديد من الشركات الصغرية واملتوسطة عن 
عدم االهتمام الذي تبديه أكرب الشركات اليت تلجأ إليها 

من أجل املشورة أو الشراكة أو االستثمار. وتقدم ماكس 
 )GSMA( كيفلييه من رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
بنصيحة يف رده حيث قال: “ال تستسلموا. فإن شراكات 

كبرية سوف تقام”.

التعليم وفجوة المهارات

أشارت كل من املؤسسات والشركات الصغرية واملتوسطة 
– فضاًل عن األطراف الفاعلة احلكومية - إىل الدور 

الرئيسي للتعليم يف معاجلة نقص املواهب املتنامي مع تطور 
عصر إنرتنت األشياء.

وقال غالفني من شركة إنتل “أعتقد أن التعليم هو نقطة 
بداية كل شيء. فال بد من تغيري التعليم”. وأردف قائاًل 
“وينبغي، إذ نتطلع إىل املستقبل، أن ينصب تركيزنا على 
مهارات القرن احلادي والعشرين. فالعديد من الوظائف 
القائمة اليوم ستختفي من الوجود يف وقت الحق. إنه 
حتول كامل. وحنن حباجة إىل إعداد الطالب للتغيري”.

واتفق املشاركون على أن احلاجة إىل توفري تدريب أفضل 
على املهارات وحتسني التعليم ال تقتصر على جيل الشباب 
فقط. ويف عامل اليوم، فإن الشباب يف أغلب األحيان هم 
الذين يقودون التغيري وحيددون التكنولوجيات والنماذج 
التجارية اجلديدة. والشركات الراسخة واحلكومات هي 
اليت حباجة إىل التدريب اجلديد على جمموعة جديدة من 

املهارات الرقمية.

وقالت كايت براون، الرئيسة واملديرة التنفيذية جلمعية 
اإلنرتنت “إن الشباب هم الذين يقومون ببناء الشبكات 
يف القرى. والشباب هم الذين يستحدثون التطبيقات”. 

وأضافت قائلًة “وعلى املنظمني الولوج إىل القرن 
 احلادي والعشرين”.

 إننا بحاجة إلى منصة 
لمناقشة قضايانا معاً. ويمكن 
حل العديد من القضايا 

بالتحدث عنها. 
 بريندرا سامسال،
 املدير التنفيذي لشركة
Subah Infosolutions Ghana Ltd
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