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االفتتاحية

االحتاد الدويل لالتصاالت
أمامه سنة مشحونة بالعمل

إن املهمة العاجلة أمامنا ،وحنن يف بداية السنة ،هي أن
نعكف على تنفيذ قرارات مؤمتر املندوبني املفوضني الذي عُ ِقد
يف غواداالخارا يف شهر أكتوبر املاضي ،وهي القرارات اليت
استعرضتها جملة أخبار االحتاد يف عددها الصادر يف نوفمرب
 .2010ويف نفس الوقت ،فسوف نواصل العمل الشاق يف تنفيذ
الربامج الرئيسية اجلارية.

التحضير للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
لعــام 2012

من املؤكد أننا بدأنا سنة  2011حبماس شديد .فقد وافقت
الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر ) ،(CPMاليت عُ ِقدت
يف جنيف من  14إىل  25فرباير  2011باإلمجاع على تقرير
موحد سيرُ فع إىل املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية
) ،(WRC-12الذي سيُعقد يف جنيف من  23يناير إىل 17
فرباير  ،2012على أن يسبقه اجتماع مجعية االتصاالت الراديوية
يف الفرتة  20-16يناير  .2012ويعرض التقرير أفضل املعلومات
املتاحة عن املسائل التقنية والتشغيلية والتنظيمية واإلجرائية اليت
ستعتمد عليها الدول األعضاء يف وضع مقرتحاهتا إىل املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية.
ولقد كان االجتماع التحضريي للمؤمتر مبثابة تذكري مهم
بأن اإلدارة العاملية لطيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية
أساسية من أجل توسيع نطاق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وخصوصاً تكنولوجيا النطاق العريض ،لتشمل مجيع أركان العامل.

الطلب على النطاق العريض المتنقل

كما قلت يف املؤمتر العاملي لالتصاالت املتنقلة ،الذي نظمه
االحتاد العاملي لالتصاالت املتنقلة ) (GSMAيف برشلونة ،إسبانيا،
يف الفرتة  17-14فرباير  ،2011سيكون جلمعية االتصاالت
الراديوية وكذلك للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية دور أساسي

ITU/V. Martin

الدكتور محدون إ .توريه
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

يف تشكيل عامل االتصاالت املتنقلة يف السنوات املقبلة .ويتعني على
احلكومات أن تتخذ إجراءات عاجلة لتعزيز منو النطاق العريض
املتنقل .إذ إن القدرة اليت يستهلكها مستعملو اهلواتف الذكية يف
تنزيل البيانات مخسة أمثال ما يستهلكه مستعملو اهلواتف احملمولة
العادية .وملاكان من املتوقع أن يزداد عدد مستعملي اهلواتف الذكية
من  500مليون يف الوقت احلاضر إىل ما يقرب من املليارين حبلول
 ،2015تكافح شركات التشغيل ملواكبة هذا الطلب املتزايد.
إن النطاق العريض املتنقل هو التكنولوجيا اليت يقع عليها
االختيار بشكل متزايد من أجل حتقيق التنمية يف العامل ،يف
املناطق اليت تكون البنية التحتية للخطوط الثابتة فيها متناثرة
ونشرها مكلفاً .وملا كانت نسبة  90يف املائة من العامل يف
الوقت احلاضر تغطيها اإلشارات املتنقلة ،أصبح من الواضح
أن االتصاالت املتنقلة هي األداة الرئيسية لسد الفجوة الرقمية.
فال بد إذن من وضع خطط وطنية قوية لتوفري مزيد من
الطيف والتعجيل مبد الشبكات الليفية لدعم العدد املتزايد
من التطبيقات كثيفة البيانات .وتشري التحليالت اليت أجراها
االحتاد إىل أن  98بلداً توجد لديها بالفعل خطط وطنية للنطاق
العريض ،وإىل أن هذا العدد سوف يزداد خالل السنة.

سد الفجوة بين الجنسين في مجاالت تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

قام االحتاد بدور نشط يف إنشاء شبكة جديدة هي “الشبكة
العاملية للنساء املعنيات باختاذ القرارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت” اليت أعلن عن قيامها مبقر األمم املتحدة يف نيويورك
يوم  25فرباير  2011أثناء انعقاد الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة
وضع املرأة .واهلدف من هذه الشبكة هو تقدمي ذلك العدد الكبري
من النساء املوهوبات العامالت يف هذا اجملال كنماذج تقوم بأدوار
مل ِهمة ورائدات جليل جديد من النساء الاليت تقمن بأدوار قيادية
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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وقد أعلن مؤمتر املندوبني املفوضني يف شهر أكتوبر املاضي
تأييده الساحق للقرار  70بشأن “تعميم مبدأ املساواة بني
اجلنسني يف االحتاد وترويج املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من
خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” .ويؤكد هذا القرار
على ضرورة الرتويج لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة
لتمكني النساء والفتيات ،وتشجيع املزيد منهن على املشاركة يف
صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ومتاشياً مع هذا القرار ،شرع االحتاد يف برنامج أنشطة ميتد
ملدة عام حول دور الفتيات والنساء يف التكنولوجيا ،وبدأ هذا
الربنامج حبوار رفيع املستوى لالحتفال باليوم الدويل للمرأة
( 8مارس) ،الذي كان موضوعه هذه السنة هو :املساواة يف
احلصول على التدريب والتعليم والعلوم والتكنولوجيا :الطريق
إىل العمل الكرمي للمرأة .وسوف يعزز االحتاد أيضاً بكل قوة
االحتفال بيوم جديد هو يوم “الفتيات وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت” املقرر االحتفال به سنوياً يوم اخلميس الرابع
من شهر أبريل عن طريق حشد دولنا األعضاء ( 192دولة)
وإشراك الصناعة يف الرتويج اللتحاق الفتيات بالدراسات املتصلة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أحناء العامل.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وزيادة األمان في
قيادة السيارات

كانت ورشة العمل اليت نُظِّمت يف  3-2مارس
بشأن السيارات املوصولة كلياً بالشبكات فرصة فريدة لالشرتاك
مع صناعة السيارات يف معرض جنيف الدويل للسيارات
( 13-3مارس) .واملؤكد أن تبادل الرسائل النصية ،وإجراء
املكاملات والتعامل مع أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
التفاعلية أثناء القيادة يشتت انتباه قائدي السيارات ويزيد من
خطر احلوادث .ومع ذلك ،فإن املعايري واملبادئ التوجيهية الواجب
2011
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مراعاهتا يف تصميم األنظمة واألجهزة املرّكبة يف السيارات ميكن أن
تساعد السائق على الرتكيز على الطريق.
كذلك توفر أنظمة النقل الذكية إمكانيات لتجنب التصادم،
والتقليل من انبعاثات الكربون وذلك بتحديد أسرع طرق الوصول
إىل اجلهة املقصودة ،واالستفادة من تقارير حركة املرور اليت تذاع
على الدوام ،وحتديد أقرب نقطة متاحة للتوقف بالسيارة للراحة.
وللسنة السادسة على التوايل ،استطاع االحتاد الدويل لالتصاالت
وشركاؤه يف اهليئة العاملية لوضع املعايري ) ،(WSCاملنظمة العاملية
للتوحيد القياسي ) (ISOواللجنة الكهرتقنية الدولية ) ،(IECأن جيمعوا
بني األطراف الرئيسية يف هذا اجملال لدراسة هذه التحديات.

احتفاالت  17مايو

سيكون موضوع اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات
الذي سنحتفل به يوم  17مايو املقبل :حياة أفضل يف اجملتمعات
احمللية الريفية بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وسوف
يساعد هذا االحتفال على إذكاء الوعي بفوائد اإلنرتنت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بالنسبة للمجتمعات واالقتصادات .وميثل
يوم  17مايو يوم التوقيع على أول اتفاقية دولية للتلغراف ،وإعالن
إنشاء االحتاد الدويل لالتصاالت يف سنة  .1865ولذلك ،فسوف
حنتفل هذه السنة بعيد ميالد االحتاد السادس واألربعني بعد املائة،
أثناء فرتة انعقاد منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام ،2011
الذي سيُعقد يف جنيف من  16إىل  20مايو املقبل.

االستفادة من خبرة االتحاد في دعم اإلجراءات
الصحية الخاصة بالمرأة واألطفال

هتتم جلنة األمم املتحدة الرفيعة املستوى املعنية باملعلومات
واملساءلة يف اجملاالت املتصلة بصحة األمهات واألطفال باحلد
من وفيات األطفال وحتسني صحة األمهات – ومها من بني
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األهداف املنصوص عليها يف وثيقة األهداف اإلمنائية لأللفية.
وكانت هذه اللجنة قد ُش ِّكلت يف ديسمرب  ،2010حتت قيادة
منظمة الصحة العاملية ،كما جاء بيانه يف عدد ديسمرب 2010
من جملة أخبار االحتاد .وعقدت اللجنة أول اجتماع هلا يوم 26
يناير  ،2011وبدأت عملها بإنشاء آلية تساعد البلدان بقدر
ما تسمح به املوارد ،وحتدد أجنع الربامج اليت تساعد على إنقاذ
النساء واألطفال الذين ميوتون بسبب أمراض ميكن الوقاية منها.
وإنه ملن دواعي شريف العظيم أن أخدم هذه اللجنة باالشرتاك
مع الدكتورة مارغريت شان ،مدير عام منظمة الصحة العاملية،
كأحد نائيب رئيس اللجنة .وسوف يساهم االحتاد مبا لديه من
خربات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وسوف
تقدم اللجنة تقريراً عن أعماهلا يف اجتماعها الثاين يف مايو املقبل
(انظر املقال املنشور يف الصفحة .)56-53

قمة النطاق العريض

سوف نعقد باالشرتاك مع منظمة األمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة (يونسكو) اجتماعاً للجنة النطاق العريض املعنية
بالتنمية الرقمية يف باريس يف شهر يونيو املقبل .وسيعقب هذا
االجتماع اجتماع آخر يف جنيف يف شهر أكتوبر ،أثناء انعقاد
قمة النطاق العريض ،اليت تتصادف مع انعقاد معرض ومنتدى
تليكوم العاملي لعام .2011
وبصفيت نائب الرئيس املشارك للجنة النطاق العريض املعنية
بالتنمية الرقمية ،حضرت االجتماع األول لفريق العمل املعين
بتغري املناخ أثناء املؤمتر العاملي لالتصاالت املتنقلة يف برشلونة.
ويعد إطالق فريق العمل هذا مناسباً بصفة خاصة إذ جاء يف
أعقاب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغري املناخ ،الذي عُ ِقد يف كانكون ،باملكسيك ،من  29نوفمرب
بشر مؤمتر األطراف السادس عشر
إىل  10ديسمرب  .2010وقد ّ

حبدوث حتولني مهمني يف هنج األمم املتحدة إزاء تغري املناخ:
االنتقال من األهداف احملددة دولياً ،إىل قيام البلدان ذاهتا باعتماد
خططها اخلاصة بتغري املناخ يف إطار نظام دويل للمتابعة وتقدمي
التقارير والتحقق من اإلجنازات؛ واالنتقال من التعامل مع تغري
املناخ كقضية قائمة بذاهتا ،إىل ربط تغري املناخ بالتنمية املستدامة.

العيد األربعين لمعرض ومنتدى تليكوم
الذي ينظمه االتحاد

حيل يف السنة احلالية العيد األربعون ملعرض ومنتدى تليكوم
الذي ينظمه االحتاد ،وحنن نتوقع حضور زعماء العامل وكبار
التنفيذيني يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هلذه
املناسبة العاملية اليت سنحتفل هبا يف الفرتة  27-24أكتوبر املقبل.

التفكير االستراتيجي

سيعقد جملس االحتاد – الذي يتكون اآلن من  48دولة من
الدول األعضاء – دورته السنوية من  11إىل  21أكتوبر .2011
وإنين أتطلع إىل العمل عن قرب مع اجمللس لتشجيع التفكري
االسرتاتيجي بشأن قضايا السياسة العامة الواسعة اليت يواجهها
االحتاد .وسوف تتمثل مهمتنا يف وضع ميزانية متوازنة لفرتة
السنتني .2013-2012
وحنن خنطط لعقد مؤمتر قمة بشأن توصيل الدول العربية يف
الفرتة من  28إىل  30نوفمرب  2011يف الدوحة ،قطر ،كما أعلنا
يف أكتوبر املاضي .كما أننا خنطط لعقد الندوة العاملية ملنظمي
االتصاالت يف كولومبيا يف سبتمرب ،قبل انعقاد قمة الدوحة.
إن أمامنا الكثري مما يتعني علينا أن ننجزه .ولكنين على ثقة
من أن روح التعاون والشراكة سوف تقود خطانا بأمان يف .2011
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االتحاد الدولي لالتصاالت أمامه سنة مشحونة بالعمل
الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

االتحاد الدولي لالتصاالت يحتفل بتنصيب فريق قيادة جديدة

6

طبع يف جنيف ،دائرة الطباعة والتوزيع
يف االحتاد .جيوز استنساخ املواد من هذا
املنشور كلياً أو جزئياً شرط أن يكون
االقتباس مشفوعاً باإلشارة إىل املصدر:
أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت

حديث صحفي مع المسؤولين المنتخبين

تنويـه :اآلراء اليت مت اإلعراب عنها يف هذا
املنشور هي آراء املؤلفني وال تُلزم االحتاد
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صورة للمسؤولني املنتخبني يف االحتاد مع حممد عز الدين ميلي ،األمني العام األسبق لالحتاد الدويل لالتصاالت.
وهم من اليسار إىل اليمني :براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت؛ وفرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية؛
والدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد؛ وحممد عز الدين ميلي ،األمني العام األسبق لالحتاد يف الفرتة من  1967إىل
 ،1982حيث يرحب به املسؤولون املنتخبون يف حفل التنصيب الذي أقيم على شرفهم؛ وهولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد؛
ومالكومل جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت لالحتاد

االحتاد الدويل لالتصاالت حيتفل بتنصيب فريق قيادة جديد
احتفل االحتاد الدويل لالتصاالت يوم  14يناير
بتنصيب فريق قيادته اجلديد الذي يضم املسؤولني املنتخبني
اخلمسة ،الذين سيتولون قيادة املنظمة على امتداد السنوات
األربع املقبلة .وكان مؤمتر املندوبني املفوضني قد انتخب
أعضاء الفريق اجلديد الذي أدوا اليمني الرمسية أثناء انعقاد
مؤمتر املندوبني املفوضني يوم  14يناير .2011
وقد بدأ كل من الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام
لالحتاد ،وهولني جاو ،نائب األمني العام ،واليتهما الثانية
ملدة أربع سنوات بعد إعادة انتخاهبما لشغل املنصبني .ويضم
الفريق أيضاً مديري املكاتب الثالثة :مالكومل جونسون،
مدير مكتب تقييس االتصاالت )(TSB؛ وفرانسوا رانسي،
مدير مكتب االتصاالت الراديوية ) ،(BRوبراهيما سانو،
مدير مكتب تنمية االتصاالت ) .(BDTويبدأ السيد جونسون
واليته الثانية ،بعد إعادة انتخابه؛ أما السيد رانسي والسيد
2011
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سانو فقد مت انتخاهبما يف غواداالخارا .وقد توىل الفريق
اجلديد مهام منصبه يف أول يناير .2011
وقد حتدث الدكتور توريه يف حفل التنصيب الذي عُ ِقد
مبقر االحتاد يف جنيف فقال“ :إنه ملن حسن احلظ أن يكون
لدينا فريق إدارة جديد يقوم على اجلمع بطريقة صحية بني
االستمرارية واخلربة من ناحية ،والفكر اجلديد واألفكار
اجلديدة من ناحية أخرى ”.ومضى ليؤكد على أن الفريق
اجلديد أمامه والية مشحونة باملهام ،والفرص اهلائلة اليت تتيح
لكل فرد من أفراد الفريق فرصة للقيام بدوره يف جعل العامل
مكاناً أفضل من خالل التوسع يف االستفادة من تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
وقد تعهد هولني جاو بأن “يساعد األمني العام ،بالتعاون
مع املسؤولني املنتخبني اآلخرين ،يف ضمان جناح تنفيذ اخلطة
االسرتاتيجية لالحتاد واملهام األخرى” .وأضاف السيد جاو

دايق قيرف بيصنتب لفتحي تالاصتالل يلودلا داحتالا

أن األمني العام طلب منه يف بداية  2011أن يستأنف دوره
كقائم بأعمال رئيس دائرة الشؤون اإلدارية واملالية ،وأن
يواصل اإلشراف على دائرة املؤمترات واملنشورات ،ودائرة
خدمات املعلومات .وأضاف قائالً“ ،سأبذل قصارى
جهدي يف القيام هبذه املهام مبا تنطوي عليه من حتديات”.
وتطلع مالكومل جونسون إىل األمام وهو يلقي الضوء
على أمهية اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت املقرر عقدها
يف نوفمرب  ،2012يف أعقاب املؤمتر العاملي لالتصاالت
الدولية على الفور ،ملراجعة اللوائح الدولية لالتصاالت –
وهي معاهدة مل تُراجع منذ  !1988ويف معرض تعليقه على
هذا املؤمتر قال السيد جونسون“ :من الواضح حدوث
تغريات كثرية منذ ذلك التاريخ ينبغي أن تنعكس يف املعاهدة
املراجعة ،وخصوصاً ملراعاة النمو املهول لإلنرتنت ،والتحول
من االتصاالت الثابتة إىل املتنقلة ومن الصوت إىل البيانات،

وتدفق البث الفيديوي ،والتحرير واملنافسة .ومهما كان شكل
املعاهدة اجلديدة ،ينبغي على األقل مواصلة توفري املبادئ
العامة لتوفري خدمات االتصاالت الدولية وتشغيلها ،وذلك
عن طريق التصدي ملشكالت مثل األمن السيرباين ،وجودة
اخلدمة ،والتشغيل البيين ،واحلق األساسي يف التواصل”.
وأكد فرانسوا رانسي أن مكتب االتصاالت الراديوية
أمامه واجبات مهمة ينبغي القيام هبا خلدمة الدول األعضاء.
ومضى يقول “لكي نليب توقعات الدول األعضاء ،سنحرص
بطبيعة احلال على أن نعمل كل ما يضمن جناح املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  (WRC-12) 2012وحتقيق
األهداف األخرى للقطاع يف حدود موارد امليزانية اليت
أصبحت تتعرض ملزيد من القيود ”.وأضاف يقول إن
مكتب االتصـاالت الراديـوية سيعمل على زيادة فعالية تزويد
األعضاء خبدمات أفضل يف مجيع اجلوانب“ .وإنين أريد أيضاً

ITU/v. Martin

منظر جزئي لقاعة بوبوف اليت أجريت فيها مراسم التنصيب
يف حضور عدد من الوزراء ،والسفراء وأعضاء اهليئات الدبلوماسية
يف جنيف

أخبار االحتاد   2011 | 1 يناير | فرباير

2011

7

دايق قيرف بيصنتب لفتحي تالاصتالل يلودلا داحتالا

ITU/V. Martin

أن يزيد مكتب االتصاالت
مكتب األمم املتحدة
الراديوية من تفاعله مع
واملنظمات الدولية اليت
األعضاء،
توجد مقارها يف جنيف،
وخصوصاً
السيدة ديارا مريام
عن طريق املشاركة مبزيد
وموظفو االحتاد.
فالنتيه ديالو
من الفعالية يف تقدمي
وحتدثت السيدة فالنتيه
وزيرة االتصاالت
املساعدات وبناء القدرات
ديالو ،بالنيابة عن حكومة
وتكنولوجيا
يف جمـال االتصـاالت
مايل ،فهنأت فريق اإلدارة
المعلومات في مالي
الراديوية ،من خالل توثيق
اجلديد وأثنت على املسؤولني
التعاون مع مكتب تنمية
املنتخبني الذين انتهت
االتصاالت ومكتب تقييس
واليتهم .وقالت “مما ال
االتصاالت”.
شك فيه أن انتخابكم جاء
إنه
سانو
اهيما
وقال بر
يف كل حالة مثرة للعمل
“إن إعادة انتخاب األمين العام يعد مصدر أمل كبير بالنسبة
اجليد والثقة العالية واالحرتام
مصمم تصميماً راسخاً
لغالبية الدول األعضاء في االتحاد ،التي تتطلع اآلن إلى
على إجناز املهمة املوكلة إليه
الكبري الذي تتمتعون به بني
الفجوة
مثل
الملحة
المشاكل
من
عدد
لحل
العام
األمين
بأفضل ما يستطيع ،بدعم
زمالئكم ويف بلدانكم .كما
القطاعين
بين
اكات
ر
الش
وتنمية
اني،
ر
السيب
واألمن
الرقمية،
والتزام موظفي مكتب تنمية
أود أيضاً أن أهنئ أعضاء
اإلقصاء.
ومكافحة
االتصاالت،
في
والخاص
العام
االتصاالت وموظفي االحتاد
الفريق السابق ملا أجنزوه يف
”
ككل ،من أجل تنفيذ
االحتاد ،ونتمىن هلم النجاح
القرارات اليت اختذهتا الدول
يف أعماهلم اجلديدة”.
األعضاء يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي عُ ِقد يف حيدر
مث أكدت السيدة ديالو على أن شعب مايل يفتخر كثريًا
آباد باهلند ويف مؤمتر املندوبني املفوضني.
بإعادة انتخاب الدكتور توريه لشغل منصب األمني العام
وقد حضر حفل التنصيب أكثر من مائيت شخصية لالحتاد .وأضافت أن ذلك “يعد مفخرة لكل من االحتاد
من الشخصيات املرموقة ،كانت من بينهم السيدة ديارا ومايل اليت أثبتت أهنا بلد دميقراطي جدير بالثقة ”.وأعربت
مريام فالنتيه ديالو ،وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عن امتناهنا جلميع البلدان الصديقة ملا أبدته من ثقة وتأييد
يف مايل ،وروبرت هنسلر ممثالً جلمهورية ومقاطعة جنيف ،طوال احلملة االنتخابية.
وتوجهت السيدة ديالو حنو األمني العام قائلة “إن
وكذلك حممد ميلي ،األمني العام لالحتاد يف الفرتة من 1967
إىل  .1982وكان من بني الضيوف اآلخرين مسؤولون من مهمتكم لن تكون مهمة سهلة ،نظراً لضخامة التحديات
االحتاد السويسري ومن مقاطعة جنيف ،وممثلون لوكاالت اليت تواجهوهنا .ومع ذلك ،فإننا ندرك قدراتكم الكامنة ونثق
األمم املتحدة والسادة السفراء واملمثلون الدائمون لدى كل الثقة يف أنكم أهل هلذه املهمة امللقاة على عاتقكم،
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إن بوركينا فاصو تشعر
كما كان شأنكم هنا يف
االحتاد ،أوالً كمدير ملكتب
بامتنان عميق للدعم الذي
حصلت عليه النتخاهبا
تنمية االتصاالت مث خالل
بروسبير فوكوما
فرتة واليتكم األوىل كأمني
عضواً يف جملس االحتاد
فاصو
كينا
بور
سفير
وكذلك النتخاب براهيما
عام لالحتاد ،ويف احلالتني
وممثلها الدائم لدى
حققتم جناحاً كامالً كان
سانـو لشغـل منصب مدير
األمــم المتحــدة
مصدر ارتياح كبري لدى
مكتب تنمية االتصاالت.
في جنيف
مجيع الدول األعضاء”.
ومضى السفري ليؤكد أن
وأضافت أن إعادة
بوركينا فاصو ،كعضو يف
انتخاب األمني العام يعد
اجمللس منذ مؤمتر املندوبني
ِ
مصدر أمل كبري بالنسبة
املفوضني الذي عُقد يف
لغالبية الدول األعضاء يف
نيس يف  ،1989تؤمن
“علــى الرغــم من مواردهــا الماليــة المحــدودة ،ضــاعفت
االحتاد ،اليت تتطلع اآلن إىل
إمياناً قوياً باالحتاد الدويل
بــوركينا فاصــو وحــدة مســاهمتها في مـؤتــمر المندوبيــن
األمني العام حلل عدد من
وبالتعاون
لالتصاالت
المفوضيــن في أنطاليــا في 2006
ـات
ـ
م
مساه
وقدمت
،
املشاكل امللحة مثل الفجوة
الدويل ،وأهنا ملتزمة بقوة
االتحاد
في
التنمية
قطاع
تنفيذ
أجل
من
طوعية
ـة
ـ
ي
مال
الرقمية ،واألمن السيرباين،
بضمان جناح األنشطة اليت
اإلقليمية.
للمبادرات
وتنمية الشراكات بني
يقوم هبا االحتاد .وعلى
”
القطاعني العام واخلاص
سبيل املثال ،فعلى الرغم
يف االتصاالت ،ومكافحة
من مواردها املالية احملدودة،
اإلقصاء .واختتمت حديثها قائلة“ :ويف الوقت الذي ضاعفت بوركينا فاصو وحدة مسامهتها يف مؤمتر املندوبني
ستكون فيه صفاتكم كقائد صارم ،يهتم بالزمالء والشركاء املفوضني يف أنطاليا يف  ،2006وقدمت مسامهات مالية
على السواء ،حمل اختبار ،ميكنكم أن تتأكدوا من أننا طوعية من أجل تنفيذ قطاع التنمية يف االحتاد للمبادرات
وأصدقاءنا واجملتمع الذي يتكون منه االحتاد ،سنكون اإلقليمية .وعالوة على ذلك ،ففي إطار مبادرة “توصيل
جبانبكم على الدوام وأنتم تواجهون كل هذه التحديات العامل” العاملية ،شارك رئيس مجهورية بوركينا فاصو شخصياً
وتشقون طريقكم إىل األمام”.
يف “قمة توصيل إفريقيا” اليت عُ ِقدت يف كيغايل ،رواندا،
وحتـدث بروسبـري فوكوما ،سفري بوركينا فاصو وممثلها الدائم يف .2007
لدى األمم املتحدة يف جنيف ،نيابة عن نويل كامبوري ،وزير
وأشار السفري فوكوما إىل أن رئيس بوركينا فاصو شارك يف
الربيد واملعلومات واالتصاالت ،فنقل إىل فريق اإلدارة اجلديد أعمال اجلزء الرفيع املستوى من دورة جملس االحتاد يف جنيف
هتنئة فخامة الرئيس بليز كامبوري ،رئيس بوركينا فاصو .وقال يف  ،2008بصفته “راعي الربنامج العاملي لألمن السيرباين”.
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كذلك ،فبناءً على مبادرة من الرئيس كامبوري ،مت اختاذ
القرار اخلاص بإعطاء الصفة املؤسسية ملنتدى عموم إفريقيا
املعين بأفضل املمارسات يف جمال تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت اجلديدة ،الذي أصبح اآلن يُع َقد كل سنتني
يف العاصمة واغادوغو ،بالتعاون مع شركة مايكروسوفت
واالحتاد األورويب .وكل ذلك يلقي الضوء على االحرتام
والدعم الذي توليه السلطات العليا يف بوركينا فاصو لالحتاد
الدويل لالتصاالت ولبناء جمتمع املعلومات.
وسوف تكون املهمة األوىل بالنسبة لفريق اإلدارة اجلديد
هي تنفيذ األهداف اليت حددها مؤمتر املندوبني املفوضني
يف غواداالخارا يف اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة

ITU/V. Martin

الصف األمامي (من اليسار إىل اليمني) أميناتا سانو؛ وكاثرين
جونسون؛ وأيهوا جاو؛ وكومبا توريه؛ وروبرت هنسلر ،رئيس
مركز بالكسبو جنيف؛ وحممد عز الدين ميلي ،األمني العام
األسبق لالحتاد من  1967إىل 1982
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 2015-2012ويف القرارات اليت اعتمدها املؤمتر .وهذه اخلطة
االسرتاتيجية والقرارات حتدد الربنامج العاملي لعمل االحتاد يف
املستقبل ،وخصوصاً يف جماالت األمن السيرباين ،والشبكات
اليت تعمل بربوتوكول اإلنرتنت ،واملطابقة والتشغيل البيين،
واالتصاالت يف حاالت الطوارئ ،وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتغري املناخ ،وسد الفجوة الرقمية ،والقدرة على
النفاذ ،وتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات.
وقد حرصت جملة أخبار االحتاد على االلتقاء باملسؤولني
املنتخبني ملعرفة آرائهم يف أولوياهتم وبراجمهم خالل األشهر
والسنوات املقبلة .واألحاديث ا لصحفية اليت أجريت معهم
منشورة يف الصفحات .31-11

الشعـور الذي يغمـرني
هو شعور باالمتنان
لجميع من ساعدني
وأيدنـي.
Shutterstock

حديث صحفي مع الدكتور محدون إ .توريه

األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

وافق مؤتمر المندوبين المفوضين في غواداالخارا الراهن لالتحاد ،ويحدد األهداف التي يراها
على خطة استراتيجية وخطة مالية لالتحاد للفترة ضروريةً وحاسمةً خالل السنوات األربع المقبلة.
 .2015-2012وتحدد الخطة االستراتيجية هدفاً
استراتيجياً لكل قطاع من القطاعات الثالثة في
االتحاد (وهي قطاع االتصاالت الراديوية ،وقطاع ما هي مشاعركم إزاء إعادة انتخابكم لشغل منصب
تقييس االتصاالت ،وقطاع تنمية االتصاالت) األمين العام؟
وهدفاً لألمانة العامة ،كسبيل لتوجيه العمل نحو الدكتور حمدون إ .توريه :إنه لشرف عظيم يل أن يعاد
تحقيق الرسالة الشاملة التي يعكف االتحاد على انتخايب أميناً عاماً لالحتاد .كما أنين أدرك متاماً عبء املسؤولية
تحقيقها وهي توصيل العالم .وتهدف األمانة الثقيل الذي ألقي على كتفي .والشعور الذي يغمرين هو شعور
العامة إلى تحقيق الفعالية والكفاءة في التخطيط ،باالمتنان جلميع من ساعدين وأيدين .إنين أشكر الدول األعضاء
واإلدارة ،والتنسيق وأداء الخدمات لدعم االتحاد اليت وضعت ثقتها يف مرة أخرى ،وألعضاء القطاعات الذين
وأعضائه .وتعمل األمانة العامة على ضمان تنفيذ غمروين بتأييدهم طوال السنوات األربع املاضية .وإذا حتدثت
الخطتين المالية واالستراتيجية لالتحاد والتنسيق نيابة عن فريق اإلدارة اجلديد ،دعين أؤكد لألعضاء أننا سنبذل
بين أنشطة القطاعات الثالثة .ويتطلع الدكتور قصارى جهدنا خالل السنوات األربع املقبلة لكي نؤكد
حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد بكل استحقاقنا للثقة اليت ُمنِحت لنا واملسؤوليات املنوطة بنا .وبطبيعة
اعتزاز إلى ما تم إنجازه خالل السنوات األربع احلال ،أود أن أشكر مجيع موظفي االحتاد الذين مكنتنا جهودهم
الماضية ويصف خططه لمواصلة قيادة االتحاد من حتقيق النتائج اليت عرضناها على مؤمتر املندوبني املفوضني يف
إلى األمام .وهو هنا يحدد مالمح المركز المالي غواداالخارا يف شهر أكتوبر من السنة املاضية.
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ما هو وصفكم للسنوات األربع الماضية؟
ما هو في رأيكم أكبر التحديات
الدكتور حمدون إ .توريه :لقد كانت السنوات األربع املاضية في الوقت الحاضر؟

فرتة إجنازات تبعث على الدهشة يف ما يتصل بتوصيل العامل ،الدكتور حمدون إ .توريه :إن السنوات األربع املقبلة سوف
كما أهنا فرتة شهدنا فيها كثرياً من جوانب التقدم التكنولوجي تقرتب بنا من سنة  2015وهي املوعد النهائي لتحقيق األهداف
االستثنائية .فمنذ أربع سنوات كان عدد
اإلمنائية لأللفية واألهداف اليت حددهتا
اشرتاكات اهلواتف املتنقلة أقل من ثالثة
القمة العاملية جملتمع املعلومات.
خالل السنـوات األربع الماضيـة،
مليارات يف مجيع أحناء العامل؛ واليوم
ولكن ،كيف يتسىن لنا تلبية هذه
شهدنا أيضـاً ارتفاعـاً مذهـالً
يتجاوز عددها مخسة مليارات .وشهدت
الطموحات اإلمنائية ،يف الوقت الذي ال
في عدد شبكـات التواصل
مناطق مثل إفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ
يتمتع فيه معظم سكان العامل بالنفاذ إىل
االجتماعي؛ وانتشـار الهواتف
اقرتاب عدد االشرتاكات يف اهلواتف
اإلنرتنت؟ هذا هو أهم التحديات اليت
الذكيـة على نطـاق واسع؛
املتنقلة من ثالثة أمثال ما كانت عليه
نواجهها .ولذلك ،حان الوقت لكي
وتحـوالً من الفكـرة القائلـة
خالل السنوات األربع املاضية فقط.
نضاعف جهودنا ونوفر النفاذ عريض
ـات
م
المعلو
ـا
ي
تكنولوج
بأن
وقد اقرتب عدد مستعملي اإلنرتنت
النطاق للجميع بأسعار معقولة ،ألن
الترف،
من
ـوع
ن
هي
واالتصاالت
على املستوى العاملي من ِ
الض ْعف
النطاق العريض هو الوسيلة اليت ستنقل
إلى كونهـا من المحركات
خالل السنوات األربع املاضية،
اجملتمع من “إنرتنت األشياء” إىل
االجتماعي
للتقدم
األساسية
وأصبح اآلن يتجاوز املليارين .كذلك
“إنرتنت كل شيء”.
واالقتصادي.
اقرتب عدد اشرتاكات االتصاالت
كيف تريدون قيادة االتحاد إلى
املتنقلة عريضة النطاق من املليار
األمام وأنتم في بداية واليتكم
– بعد أن كان  160مليوناً وقت
الثانية؟
أن توليت منصيب يف بداية .2007
وخالل السنوات األربع املاضية ،شهدنا أيضاً ارتفاعاً الدكتور حمدون إ .توريه :مع بداية الوالية الثانية ،أل ِزم نفسي
مذهالً يف عدد شبكات التواصل االجتماعي؛ وانتشار بالتصرف كقائد هلذه املنظمة اليت تركز اآلن على أساسياهتا
اهلواتف الذكية على نطاق واسع؛ وحتوالً من الفكرة وتتكيف مع البيئة اجلديدة املتطورة.
إنين أل ِزم نفسي بنقل هذه القيادة إىل بقية أسرة األمم
القائلة بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي نوع
ِ
من الرتف ،إىل كوهنـا من احملركات األساسية للتقدم املتحدة .إنين ألزم نفسي بنقل هذه القيادة إىل صناعة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بصفة عامة .إننا منلك أداة عظيمة يف
االجتماعي واالقتصادي.
أيدينا .وجيب أن نحُ سن استخدامها .لقد أصبح العامل مكاناً
أفضل بفضل العمل والتعاون مع مجيع أعضاء االحتاد .لذلك،
دعونا نُل ِزم أنفسنا بالعمل معاً لكي جنعل العامل أفضل مما هو.
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AFP

إن الخطة المالية للسنوات  2015-2012تشير إلى
عجز قدره  23,2مليون فرنك سويسري في
المساهمات التي يدفعها األعضاء .كيف
ستواجهون هذا العجز؟

الدكتور حمدون إ .توريه :أوالً ،حنن ممتنون للبلدان اليت زادت
مسامهاهتا يف مؤمتر املندوبني املفوضني يف غواداالخارا ،مما أدى
إىل خفض صايف العجز بدرجة كبرية .ومع ذلك ،فإننا بالفعل
أمام عجز يف التمويل ،ونتيجة لذلك ،فإننا يف حاجة إىل إجراء
قدر معني من إعادة اهليكلة ،وأن نستثمر يف مستقبل االحتاد.
ومع ذلك ،فنحن لسنا منظمة يف أزمة ،وجيب علينا أن
نُسلِّم باحلقيقة العاملية وهي أن العامل قد تغري ،وأن األمن املايل
مل يعد مضموناً – سواء بالنسبة للحكومات أو املشروعات أو
األفراد ،بل وبالنسبة ملنظمات األمم املتحدة ذاهتا .وينبغي أن
نتذكر ميثاق األمم املتحدة ،وهذه رسالة واضحة مؤداها أنه
ينبغي احملافظة على التوازن بني املنافع واالستحقاقات من ناحية،
والواجبات وااللتزامات من ناحية أخرى.
ولقد طلبت من مديري املكاتب الثالثة (مكتب االتصاالت
الراديوية ،ومكتب تقييس االتصاالت ،ومكتب تنمية
االتصاالت) إعادة النظر يف اهلياكل احلالية للقطاعات ،وحتديد
اإلجراءات الضرورية الواجب اختاذها لتحسني هذه القطاعات أو

إعادة هيكلتها .أما يف األمانة العامة ،فإنين أتوىل بنفسي إعادة
النظر يف كيفية حتسني هيكل األمانة العامة وأساليب العمل ،كي
نستطيع تقدمي ما نقدمه من خدمات بطريقة أفضل – لألعضاء
وبطبيعة احلال للمكاتب الثالثة.
والتغيري ميكن أن يكون مربكاً ،كما أنه ال يكون حمل ترحيب
على الدوام .ومع ذلك ،فإنه أيضاً ميكن أن يستثري اهلمم وحيفزها.
وهو على كل حال ضروري ،وحنن نسري على هدى قرارات
مؤمتر املندوبني املفوضني – وإنين أعتقد متاماً أن التغيريات اليت
حنن بصددها ستكون مفيدة للجميع ،وأهنا ستجعل من االحتاد
منظمة أكثر كفاءة وأكثر فعالية وأقدر على االستجابة للطلبات
اخلارجية ،وأفضل تأهباً للتعامل مع التحديات اليت تنتظرنا خالل
السنوات املقبلة ،وأهنا سوف تساعدنا على تعظيم االستفادة من
مواردنا احلالية واألخذ بأساليب عمل مبتكرة.
وعلى ِذكر االبتكار ،فإنين أش ِرك املوظفني يف إطالق أفكارهم
يف شكل “حضانة لألفكار يف االحتاد” .وسوف تكون هذه
فرصة جلميع املوظفني للخروج بأفكار جديدة ذكية جلعل االحتاد
مكاناً أفضل ،من أساليب العمل اجلديدة االبتكارية إىل حتسني
صورتنا واملساعدة يف حتقيق واليتنا األساسية.
وكثرياً ما قلت إن ما يتمتع به العقل البشري من قوة أعظم
وأبقى ما يتمتع به النوع البشري ،وإننا نغتنم الفرصة لوضع
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هذه الفكرة الفلسفية موضع التنفيذ يف بيتنا .وحنن نسعى إىل ما هي األهداف التي ترون أنها تمثل أكثر األهداف
إجياد مصادر جديدة للتمويل ،وطرق جديدة لتوسيع عضويتنا أهمية وإلحاحاً خالل السنوات األربع المقبلة؟

وحتسينها ،وتقوية قاعدتنا املالية .ويف هذا الصدد ،يسرين أن الدكتور حمدون إ .توريه :إن األهداف اخلمسة الرئيسية هي
يكون بوسعي أن أعلن أن اثنيت عشرة مؤسسة قد مت قبوهلا رمسياً أن نساعد يف حتقيق:
كأعضاء جدد.
_ _إتاحة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبنية التحتية للنطاق
العريض جلميع املواطنني ،مبن فيهم من يقيمون يف أكثر
ما هو أهم واجب ينبغي أن يقوم به فريق اإلدارة
األماكن حتدياً ،مثل الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان
على الفور؟
النامية غري الساحلية؛
الدكتور حمدون إ .توريه :إن أهم واجب يواجه فريق اإلدارة _ _نظام للطيف مستقر ومرن ميكن أن يدعم الدينامية التقنية
اجلديد هو تنفيذ القرارات اليت اتفق عليها األعضاء يف مؤمتر
والتجارية هلذا القطاع املدهش؛
املندوبني املفوضني يف غواداالخارا .وهذه القرارات تشمل _ _قيادة يف جمال وضع املعايري تتسم بالكفاءة والقدرة على التعاون،
جمموعة واسعة ومتنوعة من املوضوعات ،من بينها على سبيل
وتشجع على حتقيق القدرة على التواصل والنفاذ ،وتكون قادرة
املثال :النفاذ؛ وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ؛
على سرعة التكيف مع االبتكارات ومع االحتياجات العامة
وتقوية احلضور اإلقليمي؛ واختاذ التدابري الالزمة للمساعدة يف
واحتياجات املستهلكني املتغرية؛
منع االستعمال غري املشروع لشبكات االتصاالت وإساءة _ _عضوية متمكنة بفضل االستفادة من أحدث املعلومات
استعماهلا؛ واملطابقة والتشغيل البيين ،واالتصاالت يف حاالت
وأفضل املمارسات ،والتطوير املستمر للكفاءات؛
الطوارئ واملساعدات اإلنسانية؛ وقبول أعضاء يف القطاعات _ _اعرتاف حقيقي بأن الشباب والنساء يعنون الكثري وجيب أن
من البلدان النامية؛ وسد فجوة التقييس؛ واختاذ تدابري خاصة
يكونوا يف حمور برناجمنا.
ملساعدة الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري
هذا عن القضايا الكربى .وكما ذكرت يف مؤمتر املندوبني
الساحلية؛ واالجتماعات اإللكرتونية؛ وفتح الطريق أمام مشاركة املفوضني ،سيتعني علينا أن نواصل كوننا منظمة تتسم باجلرأة
الدوائر األكادميية يف أعمال االحتاد.
والشجاعة ،وأن منضي مرفوعي الرأس .وكما قال حممد علي -
كذلك اعتمد مؤمتر املندوبني املفوضني وراجع عدداً من وهو واحد من أعظم الرياضيني يف العامل “ -إن البطوالت ال
القرارات الرئيسية بشأن قضايا اإلنرتنت ،ومنها األمن السيرباين .تُصنع يف ساحات املالعب الرياضية ،ولكنها تُصنع من شيء
وسوف تشهد السنة احلالية مواصلة أعمالنا اجلارية – اليت جيب راسخ يف األعماق  -هو الرغبة ،واحللم ،والرؤية .وال بد من توافر
علي أن أصفها بأهنا أعمال شديدة األمهية – يف جمال األمن القدرة على التحمل حىت آخر حلظة ،وسرعة التصرف ،واملهارة
ّ
السيرباين ،وهو موضوع يؤثر بشكل متزايد على مجيع البلدان واإلرادة ،وإن كانت اإلرادة جيب أن تكون أقوى من املهارة”.
وعلى مجيع سكان العامل.

هل لديك أفكار أخرى؟

الدكتور حمدون إ .توريه :يف ما هو أبعد من السنوات األربع
املقبلة ،ستواصل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إحداث
حتول يف طريقة معيشتنا وعملنا وهلونا .وستواصل إحداث
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هيروت .إ نودمح روتكدلا عم يفحص ثيدح
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حتول يف الرعاية الصحية ،والتعليم،
وشبكات النقل ،وقطاع الطاقة وتوفري
اخلدمات احلكومية .وستواصل دعم
إجياد فرص جديدة للعمل ،ودفع عجلة
النمو ،واإلنتاجية والقدرة على التنافس
االقتصادي يف املدى البعيد .وستواصل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مساعدتنا على زيادة سرعة التقدم حنو
تلبية األهداف اإلمنائية لأللفية.
وال أستطيع أن أحدد لك مدى
سرعة منو أسواق تكنولوجيا املعلومات
واالتصـاالت ،أو التكنولـوجيات
اجلديدة اليت ستظهر خالل السنوات
األربع املقبلة ،ولكنين أؤكد لك أن
االحتاد سيواصل العمل يف قلب قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وسيواصل القيام بدور حيوي يف تنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطويرها يف أحناء العامل.

وقد أتاح لنا مؤتمر المندوبين
المفوضين فرصاً هائلة
لتحسين أعمال االتحاد
وتعزيزها .وإننا في فريق
اإلدارة نتطلع إلى مواجهة
التحديات التي تنتظرنا.
وإنني آمل مخلصاً في أن
يصبح العالم مكاناً أفضل
عندما نصل إلى نهاية واليتنا
بعد أربع سنوات من اآلن
 وأنا واثق من أن الجميعيشاركونني الرغبة في تحقيق
هذا األمل.

وقد أتاح لنا مؤمتر املندوبني املفوضني
فرصاً هائلة لتحسني أعمال االحتاد
وتعزيزها .وإننا يف فريق اإلدارة نتطلع إىل
مواجهة التحديات اليت تنتظرنا.
وإنين آمل خملصاً يف أن يصبح العامل
مكاناً أفضل عندما نصل إىل هناية
واليتنا بعد أربع سنوات من اآلن  -وأنا
واثق من أن اجلميع يشاركونين الرغبة يف
حتقيق هذا األمل .ونأمل يف أن تتاح
ملعظم سكان العامل القدرة على النفاذ
إىل اإلنرتنت بأسعار معقولة ،وأن تكون
املنافع االجتماعية واالقتصادية املرتتبة
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
قد وصلت إىل مجيع سكان العامل أينما
كانوا ومهما كانت ظروفهم ،وأن تسود
العدالة االجتماعية واالقتصادية بفضل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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يسرني كثيراً أن اعتمدت
الدول األعضاء القرار
 172الذي يدعو إلى
اتخاذ مزيد من اإلجراءات
لتنفيذ نتائج القمة العالمية
لمجتمع المعلومات
Shutterstock

ITU/V. Martin

حديث صحفي مع هولني جاو

نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد ،هو المسؤول في بداية واليتكم الثانية ،كيف ترون دوركم؟
عن بعض المهام الرئيسية لالتحاد المتصلة بالتعامل   هـولين جـاو :بصفيت نائباً لألمني العام ،تنحصر مهميت يف
مع الجهات الخارجية .وهو يناقش في هذا الحديث مساعدة األمني العام والتعاون مع املسؤولني املنتخبني اآلخرين
دوره الموسع لدعم األمين العام في إدارة األمانة لضمان النجاح يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد واملهام
العامة والدفع من أجل تحقيق أهداف القمة العالمية األخرى .وإنين أشارك األمني العام يف آرائه عن التحديات اليت
يواجهها االحتاد واالسرتاتيجيات اليت ينبغي علينا األخذ هبا.
لمجتمع المعلومات )(WSIS
ما هي مشاعركم إزاء إعادة انتخابكم
نائباً لألمين العام؟

  هـولين جـاو :لقد كان من دواعي سروري العظيم أن أعيد
انتخايب ،وأود أن أعرب عن شكري للدول األعضاء اليت
أعطتين ثقتها .وإنين ممنت أيضاً جلميع أعضاء االحتاد ومجيع
موظفي االحتاد ملا أبدوه من دعم كان له عظيم األثر يف
إعادة انتخايب.
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ودعين أضيف أنين سأبذل قصارى جهدي ألداء الواجبات
املوكلة يل مبا يُرضي األعضاء وحيقق توقعاهتم.
إيل األمني العام ،على امتداد السنني ،مسؤوليات
وقد أوكل ّ
خاصة باإلضافة إىل واجبايت املعتادة .ففي  ،2007قمت
بأعمال رئيس دائرة شؤون املوظفني ،مث بأعمال رئيس دائرة
الشؤون اإلدارية واملالية .وتوليت لفرتة قصرية منصب القائم
بأعمال رئيس وحدة املشرتيات .ويف  ،2008ختليت عن مجيع
هذه املسؤوليات ،وتوليت بعد ذلك منصباً جديداً هو منصب
القائم بأعمال املدير التنفيذي لتليكوم االحتاد ،واستمر ذلك
حىت هناية اجتماع اجمللس يف .2009

حديث صحفي مع هولني جاو

ويف بداية  ،2011طلب مين األمني العام استئناف مهمة كيف يتم تنسيق أنشطة القمة العالمية لمجتمع
القائم بأعمال دائرة الشؤون اإلدارية واملالية ،إىل جانب اإلشراف المعلومات في عموم أسرة األمم المتحدة؟

على دائرة املؤمترات واملنشورات وكذلك دائرة خدمات املعلومات.
واعتباراً من  15فرباير  ،2011أعيدت هيكلة دائرة الشؤون
اإلدارية واملالية وقُ ِّسمت إىل دائرتني مها :دائرة إدارة املوارد البشرية
ودائرة إدارة املوارد املالية .وسوف أش ِرف على الدائرتني ،كما
أنين سأتوىل دور القائم بأعمال رئيس دائرة إدارة املوارد املالية.

أنت رئيس فريق المهام المعني بالقمة العالمية
لمجتمع المعلومات .كيف ترون قرارات مؤتمر
المندوبين المفوضين في غواداالخارا من حيث دور
االتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع
المعلومات؟

  هـولين جـاو :يقوم فريق املهام التابع لألمم املتحدة واملعين
مبجتمع املعلومات ) (UNGISبالتنسيق بني وكاالت األمم املتحدة
يف قضايا السياسات اجلوهرية اليت تواجهها منظومة األمم املتحدة
يف ما يتصل بتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات .وقد
وضع هذا الفريق عدداً من املبادرات املشرتكة ،وخصوصاً يف ما
يتصل حبماية األطفال على اخلط؛ والنفاذ املفتوح إىل املعلومات
العلمية؛ واستعراض سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
ويعتزم رؤساء ونواب رؤساء فريق املهام املعين مبجتمع
املعلومات ) (UNGISتنظيم لقاء جانيب مشرتك أثناء انعقاد مؤمتر
األمم املتحدة الرابع ألقل البلدان منواً ) ،(LDC IVالذي سيُعقد يف
تركيا يف شهر مايو  .2011وسوف يقدم أعضاء الفريق ورقة عن
التقدم الذي حتقق يف تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات
يف أقل البلدان منواً .ويف نفس الوقت ،وجه االحتاد الدعوة إىل
اجلهات صاحبة املصلحة يف القمة العاملية جملتمع املعلومات
للمشاركة يف اجتماع حتضريي ملؤمتر األمم املتحدة الرابع ألقل
البلدان منواً يومي  8و 9مارس  2011حتت عنوان “الشمول
الرقمي ألقل البلدان منواً :االبتكار والنمو واالستدامة.

  هـولين جـاو :يسرين كثرياً أن اعتمدت الدول األعضاء القرار
 172الذي يدعو إىل اختاذ مزيد من اإلجراءات لتنفيذ نتائج
القمة العاملية جملتمع املعلومات والتنسيق بكفاءة وفعالية مع مجيع
اجلهات صاحبة املصلحة .وهذا القرار اجلديد يتعلق باستعراض
تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات .وعلى وجه اخلصوص،
يلقي القرار الضوء على الفقرة  111من برنامج عمل تونس الذي
يطلب من اجلمعية العامة لألمم املتحدة إجراء استعراض شامل
لتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات يف .2015
قوبلت عملية المشاورات المفتوحة في منتدى
وهذا القرار اجلديد يكلف األمني العام لالحتاد بإجراء القمة العالمية لمجتمع المعلومات بترحيب واسع
مشاورات مع جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة لما حققته من نجاح .هل لكم أن تعرضوا تفاصيل
املعين بالتنسيق ) ،(CEBبشأن وضع إطار لالستعراض الشامل عن هذه العملية؟
الذي سيُجرى يف  ،2015مبا يف ذلك إمكانية عقد اجتماع رفيع   هـولين جـاو :استعداداً لالستعراض الذي ستجريه اجلمعية
املستوى يف  2014أو  .2015ويتكون جملس الرؤساء التنفيذيني العامة لألمم املتحدة يف  2015بشأن كيفية تنفيذ نواتج القمة
من ممثلني جلميع وكاالت األمم املتحدة .وقد شرع أميننا العام العاملية جملتمع املعلومات ،تتبادل اجلهات صاحبة املصلحة –
بإجراء مشاورات ثنائية مع هذه الوكاالت متاشياً مع منطوق وهي تشمل ممثلني للحكومات ،والقطاع اخلاص ،واجملتمع
القرار  .172ولست حباجة إىل أن أقول إن التحضري إلجراء املدين ،ومنظمات دولية وإقليمية – اخلربات سنوياً من خالل
االستعراض سيقوم على هنج تشرتك فيه العديد من اجلهات منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات ،الذي يُعقد يف جنيف
سنوياً منذ  ،2006ويتصادف هذه املرة مع االحتفال باليوم
صاحبة املصلحة.
العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات الذي حيتفل به االحتاد
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واج نيلوه عم يفحص ثيدح

يف  17مايو .وكان هذا التجمع السنوي يُعرف من قبل باسم كيف وقع االختيار على جنيف مكاناً النعقاد منتدى
“األحداث املتصلة بالقمة العاملية جملتمع املعلومات”.
القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2011؟

وقد ِ
أدخلت عملية التشاور املفتوح لضمان بقاء القمة العاملية   هـولين جـاوِ :
اختذ قرار اختيار جنيف مكاناً النعقاد منتدى
جملتمع املعلومات كعملية تشاورية شاملة تتماشى مع طبيعة كوهنا القمة العاملية جملتمع املعلومات يف الفرتة من  16إىل  20مايو
عملية يشرتك فيها العديد من اجلهات صاحبة املصلحة .ويف  2011من خالل عملية تشاور مفتوحة .وكانت احلكومات،
الواقع ،فإن عملية التشاور املفتوحة هي
واملنظمات الدولية ،واجملتمع املدين
اليت أدت إىل إعادة تسمية “األحداث
والقطاع اخلاص مدعوة مجيعها للمشاركة
الذي
اض
ر
لالستع
ا
استعداد
ً
املتصلة بالقمة العاملية جملتمع املعلومات”
يف املناقشات اخلاصة بتحديد مكان
انعقاد املنتدى .وقدمت اجلهات صاحبة
لتصبح “منتدى القمة العاملية جملتمع ستجريه الجمعية العامة
املعلومات” يف  .2009وقد قدم املنتدى،
املصلحة آراءها اليت تضمنت اقرتاح
لألمم المتحدة في 2015
نيويورك ،وجنيف ،وباريس ،وبعض
خالل السنتني املاضيتني ،مسامهة
كبرية بشأن كيفية تنفيذ نواتج
األماكن األخرى يف بلدان العامل النامية.
يف استعراض تنفيذ أهداف القمة العاملية
جملتمع املعلومات ،وتيسري تبادل األفكار القمة العالمية لمجتمع
وقال العديد من اجلهات صاحبة
وبناء العالقات بني اجلهات صاحبة المعلومات ،تتبادل الجهات
املصلحة إن انعقاد املنتدى يف نيويورك
من شأنه أن يثري اهتمامات جديدة ويأيت
املصلحة املشاركة.
صاحبة المصلحة – وهي
ٍ
مبشاركني جدد يف املنتدى .وتأييداً لنقل
ويشارك يف تنظيم منتدى القمة تشمل ممثلين للحكومات،
مكان انعقاد املنتدى إىل نيويورك ،ألقى
العاملية جملتمع املعلومات االحتاد الدويل
المجتمع
و
الخاص،
القطاع
و
العديد من اجلهات صاحبة املصلحة
لالتصاالت؛ ومنظمة األمم املتحدة
دولية
ومنظمات
المدني،
الضوء على أن إشراك املنظمات اليت
للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛
توجد مقارها يف نيويورك وكبار صانعي
ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية وإقليمية – الخبرات سنوياً
مهم
)(UNCTAD؛ وبرنامج األمم املتحدة من خالل منتدى القمة
السياسات على أعلى املستويات ٌ
لعملية القمة العاملية جملتمع املعلومات.
اإلمنائي ) .(UNDPوجيب أن تكون
المعلومات
لمجتمع
العالمية
وباإلضافة إىل ذلك فإن انعقاد املنتدى
عملية التشاور املفتوحة اليت يتيحها
يف نيويورك سوف يحُ ِّسن صورة تكنولوجيا
املنتدى انعكاساً للنهج الذي تشارك
املعلومات واالتصاالت يف جمتمع األمم
فيه العديد من اجلهات صاحبة املصلحة
لبناء جمتمع املعلومات الذي يركز على الناس ،ويكون شامالً املتحدة املتمركز يف نيويورك .ولكن لألسف ،تبني أن مجيع
ومتوجهاً حنو التنمية ،وهو النهج الذي وافق عليه قادة العامل يف مرافق تنظيم املؤمترات يف نيويورك مشغولة بالكامل خالل شهر
مايو .2011
مرحليت القمة العاملية جملتمع املعلومات يف  2003و.2005
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حديث صحفي مع هولني جاو
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منتد ى ا لقمة ا لعا ملية جملتمع ا ملعلو ما ت
املزمع عقده يف جنيف من  16إىل  20مايو

كيف استُ ِ
خدمت عملية التشاور المفتوحة
بخالف ذلك؟

   هـولين جـاو   :بدأنا يف منتصف أكتوبر  2010عملية تشاور
مفتوحة تقوم على أربع خطوات لتحديد املوضوعات اليت
ستناقَش يف منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام 2011
وكيفية عرضها .وكان اجتماع االستعراض الذي استضافه االحتاد
يوم  24فرباير  2011ميثل املرحلة الرابعة من هذه املشاورات.
وقد تلقينا حنو مائيت مسامهة من اجلهات صاحبة املصلحة يف
أحناء العامل .وكان ما يقرب من  50يف املائة من هذه املسامهات
من منظمات اجملتمع املدين .وسوف حتدد هذه املدخالت
واالقرتاحات جدول أعمال املنتدى واختيار املتحدثني والشكل
العام للمنتدى.

هل يوجد شيء جديد آخر على جبهة القمة
العالمية لمجتمع المعلومات؟

   هـولين جـاو   :توجد بعض التطورات اجلديدة واملستجدات
يف ما يتعلق بالتقييم – الغرض منها هو وضع سجل لألنشطة
اليت تقوم هبا اجلهات صاحبة املصلحة يف القمة العاملية جملتمع
املعلومات .وقد حرص االحتاد على االحتفاظ بقاعدة بيانات
لتقييم أنشطة القمة العاملية جملتمع املعلومات منذ  2004يف
شكل نظام ميكن للجمهور االطالع عليه ويتضمن معلومات عن

األنشطة واملشروعات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واليت تغطي خطوط العمل (أحد عشر خطاً) اليت حددهتا القمة يف
خطة عمل جنيف .ويف  24فرباير  ،2011كان عدد املدخالت
املسجلة يف قاعدة البيانات يبلغ حنو  5012مدخالً من 1605
جهات من اجلهات صاحبة املصلحة.
كذلك كان شهر فرباير  2011يصادف العيد األول ملنصة
تقييم القمة العاملية جملتمع املعلومات ،بعد عام من العمل
الناجح .ومتثل منصة تقييم أنشطة القمة العاملية جملتمع املعلومات
فعالة للتفاعل والتعاون الدويل بني أكثر من 2100
اليوم آلية ّ
جهة من اجلهات صاحبة املصلحة من  160بلداً.
وقد أضفنا هذه السنة أيضاً العديد من العناصر اجلديدة إىل
منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات ،من بينها محلة “إنين أكتب
من أجل القمة العاملية جملتمع املعلومات” وهي محلة تخُ ِّول لكل منا
أن يقدم التقارير بشأن عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات ،وأن
يتعلم وأن يُش ِرك اآلخرين يف ما يراه .والعنصر اآلخر هو “نلتقي
يف منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات” ،مما سييسر التفاعل
االجتماعي ويسمح للمعنيني بسهولة تتبع الزمالء واملهنيني الذين
يريدون االلتقاء هبم يف املنتدى .وسوف يضمن ذلك للمشاركني
العودة من املنتدى بأصدقاء جدد وشركاء جدد وأفكار جديدة
للمساعدة يف التعجيل بتحقيق أهداف القمة العاملية جملتمع
املعلومات حبلول .2015
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إن أولويتي هي أن
أتأكد من أن مكتب
الراديوية
االتصاالت
يلبي توقعات الدول
األعضاء بأداء الواجبات
المهمة التي يقوم بها
من أجلها.

حديث صحفي مع فرانسوا رانسي

مدير مكتب االتصاالت الراديوية

الهدف االستراتيجي الذي حدده مؤتمر المندوبين
المفوضين في غواداالخارا لقطاع االتصاالت
الراديوية ) (ITU-Rيقوم على ثالثة عناصر رئيسية
من الدور التقليدي الذي يقوم به القطاع .العنصر
األول هو ضمان التشغيل الخالي من التداخالت
ألنظمة االتصاالت الراديوية من خالل تنفيذ لوائح
الراديو  -وهي المعاهدة الدولية التي تنظم استعمال
طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية -
واالتفاقات اإلقليمية .وبطبيعة الحال ينبغي تحديث
هذه الصكوك لكي تواكب التطورات والمستجدات
في هذا المجال ،وهذا ما يتم من خالل المؤتمرات
العالمية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية .والعنصر
الثاني هو وضع توصيات من أجل كفالة األداء
والجودة الالزمين لتشغيل أنظمة االتصاالت الراديوية.
أما العنصر الثالث فهو التماس السبل والوسائل
التي من شأنها ضمان االستعمال الرشيد والمنصف
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والفعال واالقتصادي لموارد طيف الترددات الراديوية
ّ
والمدارات الساتلية وتعزيز المرونة من أجل التوسعات
المستقبلية والتطورات التكنولوجية الجديدة .وهذه
العناصر الثالثة التي يقوم عليها الهدف االستراتيجي
لقطاع االتصاالت الراديوية تنشأ من المهمة الموكلة
إلى القطاع ،وهي المهمة التي تركز على ضمان
والفعال واالقتصادي
االستعمال الرشيد والمنصف ّ
لطيف الترددات الراديوية بما يجعل فوائد مجتمع
المعلومات في متناول الجميع .وفي هذا الحديث،
يحدد فرانسوا رانسي ،المدير الجديد لمكتب
االتصاالت الراديوية ،أولويات العمل الرئيسية بالنسبة
إليه لتحقيق الهدف االستراتيجي لقطاع االتصاالت
الراديوية ،كما يستعرض التقدم الذي تحقق حتى
اآلن في سبيل التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن
الموضوعات المهمة المقرر مناقشتها في المؤتمر
العالمي المقبل لالتصاالت الراديوية في .2012
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ما هو شعوركم في بداية واليتكم الجديدة كمدير
لمكتب االتصاالت الراديوية؟

فرانسوا رانسي :إنين أشعر بعظيم االمتنان للدول األعضاء
يف االحتاد اليت منحتين الشرف واالمتياز باختياري خلدمة
االحتاد كمدير ملكتب االتصاالت الراديوية .وإنين أتطلع إىل
العمل يف تعاون مع املسؤولني املنتخبني ،وسوف أبذل كل ما
يف استطاعيت خلدمة الدول األعضاء بشكل أفضل واملسامهة
يف النجاح املتواصل الذي حيققه االحتاد .وغين عن القول
أنين أعتمد على دعم موظفي مكتب االتصاالت الراديوية مبا
يتمتعون به من مهنية وإخالص يف العمل ،ملساعديت يف إجناز
إيل.
املهمة املوكلة ّ

وسوف يبذل مكتب االتصاالت الراديوية ،بطبيعة احلال،
كل ما يف وسعه لضمان جناح املؤمتر املقبل لالتصاالت
الراديوية لعام  ،2012الذي سيُعقد يف جنيف من  23يناير
إىل  17فرباير  ،2012وحتقيق األهداف األخرى للقطاع .ويف
إطار املوارد املالية املقيدة يف الوقت احلاضر ،سيتعني علينا أن
نعمل مبزيد من الكفاءة لتزويد الدول األعضاء خبدمات أفضل
يف مجيع اجملاالت .ولكنين أيضاً أود أن يتفاعل املكتب عن
قرب مع األعضاء ،وخصوصاً باملشاركة مبزيد من النشاط يف
املساعدة وبناء القدرات يف جمال االتصاالت الراديوية ،من
خالل توثيق التعاون مع مكتب تنمية االتصاالت ومكتب
تقييس االتصاالت.

ما هي األولوية الرئيسية التي حددتها لعملك،
وكيف تعتزم تحقيقها؟

إذا كان لكم أن تحددوا تحدياً رئيسياً واحداً في
عملكم الجديد ،فما هو هذا التحدي؟

  فرانسوا رانسي :إن أولوييت هي أن أتأكد من أن مكتب
االتصاالت الراديوية يليب توقعات الدول األعضاء بأداء
الواجبات املهمة اليت يقوم هبا من أجلها .فاملكتب يقوم بإدارة
اإلجراءات التنظيمية اليت تثبت حقوق اإلدارات يف احلصول
على موارد املدارات والطيف ،ويقوم بدور رئيسي يف تشكيل
اإلطار التقين والتنظيمي لتوفري خدمات االتصاالت الراديوية.
وقد أصبحت هذه اخلدمات ،خالل السنوات القليلة املاضية،
من العوامل اليت سامهت كثرياً يف التنمية ونوعية احلياة يف أحناء
العامل.
وتتوقع الدول األعضاء البالغ عددها  192دولة ما هو أكثر
من ذلك من مكتب االتصاالت الراديوية ألهنا تواجه جمموعة
متزايدة من االختيارات الصعبة ،وخصوصاً يف ما خيص احلصول
على الطيف من أجل توفري اتصاالت عالية اجلودة ،واالنتقال
إىل التلفزيون الرقمي واجليلني الثالث والرابع من االتصاالت
املتنقلة ،وسد الفجوة الرقمية .ومتثل هذه االختيارات حتديات
بشرية وجمتمعية ومالية بالنسبة ملعظم البلدان.

فرانسوا رانسي :رمبا سيكون التحدي األكثر أمهية هو
مساعدة الدول األعضاء يف اختاذ قرارات صعبة جداً يتعني
عليها اختاذها يف السنوات املقبلة فيما يتعلق باالنتقال من
التلفزيون التماثلي إىل الرقمي واالستفادة من املكاسب
الرقمية املرتتبة على هذا التحول ،وال سيما بالنسبة لالنتقال
إىل اجليل الرابع من شبكات االتصاالت املتنقلة .كل
هذه القضايا مرتابطة بطبيعتها ألن نطاق الرتدد األكثر
جاذبية لنشر التلفزيون الرقمي واجليل التايل من الشبكات
املتنقلة هو نطاق املوجات الديسمرتية ) ،(UHFالواقع بني
 MHz 470و  ،MHz 862وهو ما يشار إليه كثرياً على أنه
طيف املكاسب الرقمية.
ويف جمال التطبيق ،يعتمد التوافر الفعلي لرتددات نطاق
املوجات  UHFعلى اجلداول الزمنية الوطنية لالنتقال من
التلفزيون التماثلي إىل الرقمي .وقد انتقل عدد من البلدان
بالفعل يف أحناء العامل إىل النظام الرقمي ،بينما تعكف
بلدان أخرى على ذلك أو ختطط لالنتهاء من ذلك.
ومن األمور احليوية أن تُقرر احلكومات على وجه السرعة
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كيف سيُستخدم الطيف احملرر وتنسيق هذه القرارات مع
البلدان اجملاورة لكي ميكن تنفيذ هذه القرارات يف بيئة خالية
من التداخل.

لماذا يعد نطاق الموجات الديسمترية ) (UHFهو
الجزء األكثر طلباً من الطيف؟

  فرانسوا رانسي   :سوف يُـيسر هذا النطاق نشر شبكات
اجليلني الثالث والرابع لالتصاالت املتنقلة ،وخصوصاً النطاق
العريض املتنقل يف املناطق قليلة السكان أو املناطق الريفية،
بفضل خصائص االنتشار املؤاتية متاماً اليت يتمتع هبا هذا
النطاق.

كان أول االجتماعات المهمة التي شاركتم فيها،
بصفتكم المدير الجديد لمكتب االتصاالت
الراديوية ،هو الدورة الثانية لالجتماع التحضيري
للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية المقرر عقده
في  .2012فما هي الموضوعات المهمة التي
نوقشت في هذا االجتماع؟

  فرانسوا رانسي   :ال شك يف أن الدورة الثانية لالجتماع
التحضريي للمؤمتر ) ،(CPM11-2اليت عُ ِقدت يف جنيف يف
الفرتة  25-14فرباير  ،2011متثل خطوة رئيسية يف التحضري
للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  .2012والقضايا
املدرجة على جدول أعمال املؤمتر تغطي الكثري من نطاقات
الرتددات ،من أدىن إىل أعلى الرتددات املدرجة يف جدول توزيع
نطاقات الرتدد الوارد يف املادة  5من لوائح الراديو .ويتصل
الكثري من بنود جدول األعمال بالقضايا املعقدة والدقيقة
املتصلة بتقاسم الرتددات ،يف حماولة للسماح للخدمات اليت
يوجد اختالف كبري بني خواصها بالوجود جنباً إىل جنب
داخل نفس نطاقات الرتدد أو الطيف أو يف نطاقات الرتدد
اجملاورة هلا.
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وتتناول البنود األخرى املدرجة يف جدول األعمال تطور
تطبيقات االتصاالت الراديوية يف املستقبل والتقارب بني
اخلدمات .وهكذا ،تعد هذه البنود حيوية بالنسبة الحتياجات
العامل يف املستقبل وتلبية توقعات أعضاء االحتاد يف ما يتعلق
بتنمية االتصاالت.
ويتضح مدى اهتمام االجتماع التحضريي هبذه املسائل
من احلضور الكبري جداً :ما يقرب من  1200مشارك،
ميثلون  109دول من الدول األعضاء و 69عضواً من
أعضاء القطاع.

ما هي في رأيكم أهم إنجازات الدورة الثانية
لالجتماع التحضيري للمؤتمر؟

  فرانسوا رانسي   :إنين مسرور جداً بالتوافق يف اآلراء الذي
أمكن التوصل إليه لدى وضع تقرير االجتماع التحضريي يف
صورته النهائية .وهذا التقرير حيدد املسائل التقنية والتشغيلية
والتنظيمية املقرر أن تنظر فيها الدول األعضاء لدى وضع
املقرتحات اليت ستتقدم هبا إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  .2012ويعكس التقرير على وجه اخلصوص
التوافق يف اآلراء الذي أمكن التوصل إليه بشأن الطرائق
املمكنة للتعامل مع اخلدمات العلمية املتصلة برصد األرض،
مثل التنبؤ بالطقس وحبوث الفضاء ،وكذلك بشأن خدمات
االتصاالت الراديوية األخرى املتصلة باملالحة اجلوية ،وإدارة
احلركة اجلوية واالستدالل الراديوي باستعمال السواتل.
وقد تناول االجتماع التحضريي للمؤمتر يف دورته الثانية
) (CPM11-2الكثري من املسائل املتصلة خبدمات االتصاالت
الراديوية لألرض والفضاء – من أنظمة النطاق الضيق بالنسبة
لالتصاالت املتنقلة للمالحة البحرية والطريان إىل أنظمة النفاذ
الرقمية عريضة النطاق .ونظراً للتقدم الكبري الذي أمكن
حتقيقه ،أشعر بالتفاؤل إزاء النتائج اليت ميكن أن يسفر عنها
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ،2012وخصوصاً يف
ما يتعلق بالنفاذ عريض النطاق ورصد تغري املناخ .وإنين على
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ثقة من أن املؤمتر سوف ييسر إدارة واستعمال موارد املدارات ما هو الدور الذي يقوم به االجتماع التحضيري
والطيف الشحيحة يف املستقبل مبا حيقق الفائدة للمستعملني للمؤتمر عموماً في العملية التحضيرية للمؤتمر
النهائيني ،مبا يف ذلك من آثار عاملية بالنسبة لصانعي العالمي لالتصاالت الراديوية؟

السياسات والصناعة على السواء.
  فرانسوا رانسي   :جتري التحضريات
وقد بدأت التحضريات للدورة
للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
في
بالتوافق
ا
جد
مسرور
إنني
الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر
على كثري من املستويات :فهي
ً
التوصل
أمكن
الذي
اء
ر
اآل
) (CPM11-2منذ أكثر من ثـ ــالث
جتري على املستويات الوطنية ،ودون
إليه لدى وضع تقرير االجتماع
اإلقليمية ،واإلقليمية والدولية .وعلى
سنوات (أي بعد املؤمتر العاملي
املستوى الدويل ،جيري اجلانب األكرب
لالتصـاالت الراديــوية لعام 2007
التحضيري للمؤتمر WRC-12
من األعمال التحضريية يف جلان
على الفور) ،وأود أن أعرب عن
في صورته النهائية.
الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت
تقديري العميق لألعمال الناجحة
الراديوية واللجنة اخلاصة املعنية باملسائل
اليت متت يف عهد القيادة السابقة
اليت كان على رأسها سلفي ،فالريي تيموفيف ،الذي التنظيمية واإلجرائية .وهذه األنشطة تديرها مجعية االتصاالت
رأس مكتب االتصاالت الراديوية على امتداد السنوات الراديوية اليت تعمل من خالل االجتماع التحضريي للمؤمتر.
وينحصر دور االجتماع التحضريي للمؤمتر يف إعداد وتقدمي
الثماين األخرية.
وقد شاركت مجيع جلان الدراسات التابعة لقطاع تقرير موحد يتضمن املعلومات التقنية والتشغيلية والتنظيمية
االتصاالت الراديوية يف إجراء الدراسات التحضريية ،ومجيع اليت تقوم الدول األعضاء على أساسها بإعداد املقرتحات
الدراسات اليت حددهتا يف  2007الدورة األوىل لالجتماع اليت ستتقدم هبا إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية .وهذا
التحضريي انتهى إجراؤها قبل املوعد النهائي املتفق عليه التقرير يوفق قدر املستطاع بني االختالفات يف النُهج املبينة يف
املواد املقدمة.
وهو  15يوليو .2010
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سوف أركز على تنفيذ
المبادرات المختلفة التي
بدأناها خالل السنوات
األربع الماضية.
Shutterstock
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حديث صحفي مع مالكومل جونسون

مدير مكتب تقييس االتصاالت

الهدف االستراتيجي الذي حدده مؤتمر المندوبين
المفوضين في غواداالخارا لقطاع تقييس االتصاالت
) (ITU-Tفي االتحاد يقوم على ثالثة عناصر ،أولها
وضع معايير دولية قابلة للتشغيل البيني وغير تمييزية
(توصيات قطاع تقييس االتصاالت) .وسوف تفيد
هذه المعايير جميع البلدان ،وستساعد قطاع تقييس
االتصاالت بصفة خاصة في تحقيق العنصر الثاني
من الهدف االستراتيجي ،وهو المساعدة في سد
الفجوة التقييسية بين البلدان المتقدمة والنامية.
أما العنصر الثالث من الهدف االستراتيجي الذي
حدده مؤتمر المندوبين المفوضين لقطاع تقييس
االتصاالت فهو زيادة وتسهيل التعاون الدولي
بين الهيئات الدولية واإلقليمية المعنية بالمعايير.
وهذه العناصر الثالثة تنشأ من المهمة الموكلة إلى
قطاع تقييس االتصاالت ،وهي دعم وضع وتطبيق
معايير دولية قابلة للتشغيل البيني وغير تمييزية
ويحكمها الطلب ،تقوم على االنفتاح وتأخذ
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في اعتبارها احتياجات المستعملين .وفي هذا
الحديث الصحفي ،يشرح مالكولم جونسون كيف
أن عضوية االتحاد الواسعة – التي تمثل القطاعين
العام والخاص والبلدان المتقدمة والنامية ،كما
تمثل اآلن األوساط األكاديمية – تعطي لقطاع
تقييس االتصاالت ميزة في وضع المعايير الدولية
التي تستجيب تماماً لطلب المستعملين.

ما هي مشاعركم إزاء إعادة انتخابكم لشغل
منصب مدير مكتب تقييس االتصاالت؟

مالكولم جونسون :لقد كان من دواعي الشرف العظيم أن
يعاد انتخايب بتفويض قوي .وأعتقد أن هذا يُظ ِهر أن األعضاء
راضون متاماً عن عمل قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد
علي فقط
خالل السنوات األربع املاضية .وهذا ال ينعكس ّ
بل ينعكس أيضاً على العمل الشاق الذي يقوم به موظفو
القطاع وعلى مئات اخلرباء الذين يدفعون عملنا إىل األمام.

وسنوج ملوكلام عم يفحص ثيدح

وهذه الوالية القوية تتضح أيضاً من واقع ذلك العدد الكبري ماذا ينبغي أن تكون عليه استجابة االتحاد في
من القرارات اليت اعتمدها مؤمتر املندوبني املفوضني تدعيماً البيئة التنافسية الموجودة اليوم في مجال وضع
لعملنا ،وهي قرارات تُلقي علينا الكثري من أعباء العمل خالل المعايير الدولية لالتصاالت وتكنولوجيا
السنوات األربع املقبلة.
المعلومات واالتصاالت؟
كيف ترون مهمة قطاع تقييس االتصاالت
في عالم العولمة؟

مالكولم جونسون :ترجع مهمة قطاع تقييس االتصاالت
إىل نشأة االحتاد يف  .1865فاملعايري اليت يضعها االحتاد
كانت تضمن إمكانية التشغيل البيين على املستوى الدويل
خلدمة الربق املبتكرة .ولكن مهمة القطاع أصبحت اليوم
تنطوي على املزيد من التحديات نظراً ملا يكتنفها من
تعقيدات وكثرة عدد اجلهات صاحبة املصلحة اليت يعنيها
األمر .والعوملة تتطلب معايري عاملية ،كما تتطلب وجود
هيئة عاملية لوضع املعايري مثل االحتاد الدويل لالتصاالت
الذي أصبح من الواضح أن أمامه دوراً متزايد األمهية .ويضم
االحتاد يف عضويته اآلن  192حكومة وأكثر من  700كيان
من القطاع اخلاص ،وهكذا يتمتع االحتاد بقوة أساسية تقوم
على شراكة بني القطاعني العام واخلاص تضعه يف موضع
فريد ميكنه من حتقيق هذه املهمة .وجيب تلبية املتطلبات
املختلفة لكل منطقة ،ومن الضروري لكي يتم ذلك إشراك
األعضاء بالكامل يف وضع املعايري .ومن ناحية أخرى ،فإن
بعض األسواق يتطلب خدمات ومعدات متطورة وشديدة
التعقيد ،بينما تتطلب أسواق أخرى توافر اتصاالت بسيطة
ومستدامة .وهلذا السبب تعد توليفة العضوية يف االحتاد -
اليت جتمع بني البلدان املتقدمة والنامية ،والشركات الدولية
الكبرية والشركات الصغرية املبتدئة اليت ينتمي معظمها إىل
البلدان النامية  -هي أساس جناحه يف تلبية االحتياجات
املتنوعة لألعضاء .وهناك إدراك متزايد للدور شديد األمهية
الذي تقوم به املعايري الدولية يف عامل األعمال ويف احلياة
االجتماعية يف الوقت احلاضر.

مالكولم جونسون :يوجد اليوم عدة مئات من اهليئات
واالحتادات واملنتديات املعنية بوضع املعايري .وينص دستور
االحتاد واتفاقيته على أن تأخذ جلان الدراسات يف االحتاد يف
اعتبارها بالشكل الواجب أعمال منظمات التقييس الوطنية
واإلقليمية والدولية األخرى ،وأن تتعاون معها ،وأن تأخذ
يف االعتبار ضرورة حمافظة االحتاد على وضعه البارز يف جمال
تقييس االتصاالت على املستوى العاملي.
وقد اعرتف فريق رؤساء اخلدمات التكنولوجية ،الذي أنشئ
يف  ،2009باحلاجة إىل توضيح عامل التقييس ،وحتقق بالفعل
شيء من التقدم يف هذا اجملال .والصناعة ال تريد ختصيص
موارد للهيئات املختلفة املعنية بوضع املعايري اليت تتنافس يف
ما بينها وتكرر أعمال بعضها البعض .وهكذا ،فإن الضغوط
املالية جتعل من الضروري الرتكيز على موضوع معني يف مكان
واحد بقدر اإلمكان .واعتقد أن هدف أي نشاط للتقييس
ينبغي أن يكون املقصود منه وضع معيار دويل ،سواء يف منتدى
أو احتاد أو يف هيئة وطنية أو إقليمية لوضع املعايري .ولذلك،
ينبغي أن يُنظر إىل العالقة بني االحتاد واهليئات األخرى
املعنية بوضع املعايري على أهنا عالقة تقوم على التكامل وليس
على التنافس.

قرر مؤتمر المندوبين المفوضين في غواداالخارا
تخفيض رسوم العضوية بالنسبة للشركات من
البلدان النامية وأنشأ فئة جديدة من العضوية
للدوائر األكاديمية .فما هي الفوائد التي ترون أن
هذين التغييرين سيحققانها؟

مالكولم جونسون :إن قرار مؤمتر املندوبني املفوضني يف
أكتوبر  2010خبفض رسوم عضوية الشركات املنتمية إىل
بلدان نامية معينة وكذلك إنشاء فئة عضوية جديدة للدوائر
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األكادميية يتيح فرصة عظيمة لزيادة العضوية يف االحتاد.
فالشركات املنتمية إىل البلدان النامية سوف تأيت مبنظور جديد
يف ما يتعلق بوضع املعايري ،استناداً إىل متطلباهتا اخلاصة .كما
أن مشاركة اجلامعات ومعاهد البحوث سوف تعطي لعملية
وضع املعايري �بُْعداً زمنياً أطول يراعي اخلدمات والتكنولوجيات
اجلديدة واملبتكرة.
وسوف يستمر التقارب بني التكنولوجيات واخلدمات.
وقد اعرتف مؤمتر املندوبني املفوضني بالدور املهم الذي يقوم
به االحتاد يف دعم اإلنرتنت ،مبا يف ذلك القضايا التقنية .وهذا
يعين أننا لسنا حباجة فقط إىل جذب الشركات العاملة يف قطاع
االتصاالت بل وكذلك الشركات العاملة يف جمايل تكنولوجيا
املعلومات واإلنرتنت .وسوف يتعني علينا أن خنصص موارد
جلذب األعضاء اجلدد احملتملني.
إن قوة االحتاد تكمن يف عضويته ،وبالنسبة لعملية
التقييس التقين فإن أعضاء القطاع واملنتسبني إليه هم الذين
حيركون العمل .واملشاركون راضون جداً مبا نقدمه من دعم
وخدمات .فأساليب العمل اليت نطبقها يف غاية الكفاءة كما
أن التسهيالت اليت نوفرها الجتماعاتنا هي األحدث .وأعتقد
أن املندوبني يتمتعون بالعمل يف االحتاد .ومع ذلك ،جيب أن
نواصل عملية التحسني واالستجابة ملطالب األعضاء .وقد
مر الكثري من الشركات بأوقات صعبة ،وحدث الكثري من
عمليات الدمج واالستحواذ .وأسفر ذلك عن اخنفاض يف
العضوية ينبغي مواجهته على وجه السرعة .وتعد زيادة العضوية
من األهداف الرئيسية للخطة االسرتاتيجية.

إذا نظرنا إلى الوراء على السنوات األربع
الماضية ،هل يمكنكم تحديد أهم مبادراتكم
خالل تلك السنوات؟

مالكولم جونسون :لقد اهتممت كثرياً أثناء والييت األوىل
بتحسني التعاون مع اهليئات الدولية األخرى املعنية بوضع
املعايري ،واملنظمة العاملية للتوحيد القياسي ) (ISOواللجنة
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الكهرتقنية الدولية ) ،(IECواهليئة العاملية لوضع املعايري )،(WSC
وكذلك مع اهليئات الوطنية واإلقليمية الرئيسية ،يف االجتماع
السنوي لفريق التعاون العاملي املعين بوضع املعايري )،(GSC
الذي استضافه االحتاد ألول مرة يف .2009
ويعد االفتقار إىل املطابقة وقابلية التشغيل البيين من أهم ما
يشغل األعضاء ،وخصوصاً يف البلدان النامية .وهلذا السبب،
شرعت يف فرتة والييت األوىل يف برنامج يضمن أن حتقق املعايري
اليت يضعها االحتاد إمكانية التشغيل البيين ،وأن تكون اخلطوة
األوىل هي إجياد وسيلة الختبار املعدات للتأكد من مطابقتها
ملعايري االحتاد .وكان من دواعي سروري العظيم أن مؤمتر
املندوبني املفوضني أثىن على هذا اجلهد وأن يعاد انتخايب ملدة
أربع سنوات أخرى لضمان تنفيذ الربنامج بالكامل.
فإذا كان للمعايري اليت يضعها االحتاد أن تليب متطلبات
األعضاء كاملة ،يتعني علينا أن نتيح فرصة املشاركة أمام
أعضاء قطاع تقييس االتصاالت بالكامل ،وخصوصاً من
البلدان النامية .ولقد جنحنا كثرياً خالل السنوات األربع املاضية
يف هذا الصدد .وحنن نشهد اآلن بلداناً جديدة تشارك يف كل
اجتماع من اجتماعات جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت.
أود أيضاً أن أؤكد على أمهية عملنا يف ما يتعلق ببعض
أشق التحديات يف عصرنا ،مثل األمن السيرباين ،وتغري املناخ،
والنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنسبة لذوي
اإلعاقة .وقد نظمنا العديد من ورش العمل والندوات يف
االحتاد حول هذه املوضوعات الثالثة ،وأعتقد أهنا قد زادت
من قيمة عملنا.

ما هي األولوية الرئيسية التي تعلقون عليها أهمية
في واليتكم الثانية؟

مالكولم جونسون :سوف أركز على تنفيذ املبادرات املختلفة
اليت بدأناها خالل السنوات األربع املاضية .وقد قرر كل من
مؤمتر املندوبني املفوضني وكذلك اجلمعية العاملية لتقييس

وسنوج ملوكلام عم يفحص ثيدح

ITU/Ugale

من املرتقب أن تصبح احلاجة إىل أجهزة الشحن املتعددة من ذكريات املاضي .وقد اعتمد يف أكتوبر  2009املعيار L.1000لقطاع تقييس
االتصاالت من أجل جهاز شحن عاملي للهواتف احملمولة يتميز بكفاءة استهالك الطاقة ،وهذا املعيار الذي طال انتظاره جيري اآلن صقله
لتعريف املوصالت الطرفية لسلك التوصيل القابل للفصل مع استخدام أدىن تيار

االتصاالت لعام  2008تكليف قطاع تقييس االتصاالت
بالعديد من املهام اجلديدة ،وهو أمر يسرنا كثرياً .ومع ذلك،
فإن املوارد املتاحة ملكتب تقييس االتصاالت ضئيلة نسبياً،
وعلى الرغم من إعادة اهليكلة وشغل عدد من الدرجات
اإلدارية مبهنيني شبان ،فإننا ما زلنا نتعرض لضغط شديد.
وآمل من كل قليب أن نستطيع ،بعد زيادة العضوية وزيادة
املسامهات الطوعية املالية والعينية يف عمل القطاع ،تنفيذ املهام
اليت أسنِدت إلينا بالكامل.

كيف تصفون وضع الموظفين في مكتب تقييس
االتصاالت؟

مالكولم جونسون :من املصادفات أن عدداً كبرياً من كبار
املوظفني سيبلغون سن التقاعد خالل السنتني املقبلتني .وهذا
يعين أننا سنفقد الكثري من اخلربات واملعارف ،وسيكون من
املهم جداً اختيار أناس ممن يتمتعون بقدرات عالية ليحلوا

حمل الزمالء الذين سيصلون إىل سن التقاعد .ونظراً لألعمال
شديدة األمهية اليت نقوم هبا يف القطاع ،والثقة اليت أبداها مؤمتر
املندوبني املفوضني يف عملنا ،والسمعة اليت يتمتع هبا املكتب
كمكان ممتع حيرص الكثريون على العمل فيه بروح الفريق،
أشعر بالثقة يف أننا سنظل نعمل بكفاءات ممتازة تدفعنا إىل
األمام .وإنين أتطلع إىل قيادهتم لتحقيق أشياء أعظم مما حققناه
خالل السنوات األربع املاضية.

ما رأيكم في العمل بروح الفريق في الهيكل
الفيدرالي الذي يقوم عليه االتحاد؟

مالكولم جونسون :إن أمامنا مهمة مشرتكة وهي توصيل
العامل .وهذا هدف جدير باالهتمام ،وأمامنا الكثري مما ينبغي
أن نفعله لتحقيق هذا اهلدف ،كل يف قطاعه .وينبغي أن
يساعد بعضنا البعض وأن نثق يف بعضنا البعض ،واضعني
الوالء لالحتاد فوق كل شيء.
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حديث صحفي مع براهيما سانو

مدير مكتب تنمية االتصاالت

الهدف االستراتيجي الذي حدده مؤتمر المندوبين
المفوضين في غواداالخارا لقطاع تنمية االتصاالت
في االتحاد ال يرمي إلى شيء أقل من فتح مجتمع
المعلومات أمام كل فرد في العالم .ومن الواضح
أن تحقيق هذا الهدف يستدعي توفير البنية التحتية
الالزمة .وهذا بدوره يعني العمل على تهيئة بيئة
مؤاتية لالتصاالت ذاتها ولتنمية البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .ومن الجوانب
األخرى التأكد من أن االتصاالت يمكن استعمالها
بطريقة آمنة ومأمونة .ومن الجوانب ذات األهمية
الخاصة للهدف االستراتيجي الذي تحدد لقطاع
تنمية االتصاالت مساعدة البلدان النامية في سد
الفجوة الرقمية ،األمر الذي ستكون له أهمية
رئيسية في توسيع نطاق منافع مجتمع المعلومات
بالنسبة ألعضاء االتحاد ،وهذا ما سيسعى مكتب
تنمية االتصاالت جاهداً على تحقيقه بالتعاون
مع الجهات صاحبة المصلحة في القطاعين
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العام والخاص .وفي ما يلي يحدد براهيما سانو،
المدير الجديد لمكتب تنمية االتصاالت أولوياته
الرئيسية لتحقيق األهداف االستراتيجية لقطاع
تنمية االتصاالت في االتحاد ،ويتحدث عن الفرص
المرتبطة بمؤتمرات القمة المقبلة المعنية بسلسلة
أحداث توصيل العالم ،ويؤكد على األسباب التي
من أجلها ينبغي أن تتعاون المكاتب الثالثة واألمانة
العامة من أجل أداء الخدمات “كاتحاد دولي واحد
لالتصاالت”.

ما هي مشاعركم في بداية واليتكم الجديدة
كمدير لمكتب تنمية االتصاالت؟

براهيما سانو :لدي شعور عميق باالمتنان لبلدي ،بوركينا
فاصو ،وإلفريقيا اليت دعمت ترشيحي عن طريق االحتاد
اإلفريقي ،وللعامل للثقة اليت أوالين إياها مؤمتر املندوبني
املفوضني لالحتاد.

eriWeyE

سـوف أركـز على
البنيـة التحتيـة وعلى
حول
التطبيقـات التي تُ ِّ
البنيـة التحتية إلى محرك
للتنمية…
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وإنه ملن عظيم الشرف ،بل والتحدي ،أن يُعهد إيل مبتابعة
وسوف أويل ،يف تنفيذ مجيع األنشطة ،اهتماماً
اإلجنازات اليت حققها أساليف العظام الذين تولوا قيادة خاصاً ألقل البلدان منواً ،والدول اجلزرية الصغرية النامية،
مكتب تنمية االتصاالت من قبلي :أرنولد جيواتامبو ،وأمحد والبلدان النامية غري الساحلية والدول اليت متر اقتصاداهتا
العويان ،ومحدون توريه ،وسامي البشري املرشد .وال يفوتين أن مبرحلة انتقالية ،وكذلك لالتصاالت يف حاالت الطوارئ
أثين على مجيع الرجال والنساء املخلصني الذين عملوا بروح وقضايا املساواة بني اجلنسني .كما سيساهم مكتب
إنكار الذات لتحقيق األهداف اليت يتوخاها قطاع تنمية تنمية االتصاالت يف مبادرات االحتاد الرئيسية ،وخصوصاً
االتصاالت وسامهوا يف منو مكتب تنمية االتصاالت .وسوف جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية ،وتغري املناخ
أحاول البناء على جهودهم وخرباهتم من أجل حتقيق مهمة واألمن السيرباين.
مكتب تنمية االتصاالت .وإنين ملتزم خبدمة العامل وخدمة
ولتحقيق ذلك ،سوف أصغي بعناية لألعضاء .كما
البشرية مجعاء عن طريق هتيئة الظروف املناسبة لتحقيق تنمية أعتزم االقرتاب من السفراء الذين يرأسون البعثات الدائمة يف
مستدامة يف مجيع أحناء العامل.
جنيف ،إذ ميكننا معاً أن نتوصل إىل حلول لتنمية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وحتديد شكل هذه احللول ،وإن كان
ما هي األولوية الرئيسية التي حددتموها
ذلك يتطلب تعاوناً متعدد األبعاد يف جمال التنفيذ .وغين عن
لعملكم ،وكيف تعتزمون تحقيقها؟
القول أن باب مكتيب سيكون مفتوحاً على الدوام.
براهيما سانو :األولوية اليت تفوق غريها من األولويات
وبطبيعة احلال ،فأنا ملتزم بالعمل مع املنظمات الشقيقة
بالنسبة يل هي أن أجعل االتصاالت رافعة وحمركاً للتنمية لالحتاد يف أسرة األمم املتحدة وكذلك مع املنظمات اإلقليمية
االجتماعية واالقتصادية يف مجيع البلدان ،وهذا يعين عمالً اليت تشجع تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وأنوي
مكثفاً مع البلدان النامية .وسيكون جزء من هذا النهج أن التعاون مع هذه املنظمات على مستوى تشغيلي ،مع مراعاة
أعمل على تنفيذ خطة عمل حيدر آباد اليت اعتمدها املؤمتر امليزة النسبية وأمهية جتنب ازدواج اجلهود.
العاملي لتنمية االتصاالت يف يونيو .2010
وسوف أركز على البنية التحتية وعلى التطبيقات اليت ما هي أنشطة مكتب تنمية االتصاالت المرتبطة
تحُ ِّول البنية التحتية إىل حمرك للتنمية .وسوف يشمل هذا بنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؟
الرتكيز البنية التحتية عريضة النطاق ،والتحول من اإلذاعة   براهيما سانو :جاءت خطة عمل حيدر آباد ،على
التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية ،ونقاط التبادل اإلقليمية سبيل املثال ،متماشية مع نتائج القمة العاملية جملتمع
لإلنرتنت .كذلك فإنين أرى أن بناء القدرات ميثل عنصراً املعلومات ) ،(WSISوتؤيد التقدم حنو حتقيق األهداف
أساسياً يف متكني البلدان النامية من حتقيق التنمية التكنولوجية لأللفية ).(MDG
وسوف أهتم هبذا املوضوع ،كما سأهتم بالتطبيقات
ولإلسراع بتنفيذ أهداف التوصيلية اليت حددهتا القمة
السيربانية يف إطار البناء على مبادرة النطاق العريض ،واألمن العاملية جملتمع املعلومات – وهي األهداف اليت جيب حتقيقها
السيرباين ،وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية باعتبارها متثل بسرعة لدعم حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول سنة
حجر األساس لتحقيق التنمية املستدامة لقطاع تكنولوجيا  - 2015شرع االحتاد يف تنظيم سلسلة مؤمترات القمة املعنية
املعلومات واالتصاالت.
بتوصيل العامل للدعوة إىل العمل .وكان أول مؤمترات القمة
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هذه ،قمة توصيل إفريقيا ،اليت عُ ِقدت يف كيغايل ،رواندا ،ما هي المجاالت التي يعمل فيها مكتب تنمية
يف  .2007وأعقب ذلك تنظيم اجتماع كومنولث الدول االتصاالت بالتعاون مع بلدان الكاريبي؟

املستقلة ) ،(CISقمة توصيل كومنولث الدول املستقلة ،اليت
عُ ِقدت يف مينسك ،بيالروس ،يف  .2009ونعتزم عقد قمة
توصيل الدول العربية من  28إىل  30نوفمرب  2011يف
الدوحة ،قطر ،كما أعلن االحتاد يف شهر أكتوبر املاضي.
ومؤمترات القمة هذه املعنية بالتوصيل جتتذب القادة
اإلقليميني من القطاعني العام واخلاص ،واملؤسسات املالية
ووكاالت التمويل والتنمية الدولية واإلقليمية ،وجتمع بني
اجلهات الرئيسية العاملية واإلقليمية يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وتساعد على توليد املوارد البشرية
واملالية والتقنية الالزمة لدعم منو تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،مبا يف ذلك املبادرات اإلقليمية اليت اعتمدهتا
الدول األعضاء يف املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت.

لقد عدت لتوك من منطقة الكاريبي حيث
قمت بـأول مهمـة لك كمديـر لمكتب تنميـة
االتصاالت .ما هي آخر األخبار المتصلة بقمة
توصيل األمريكتين؟

براهيما سانو :إننا خنطط بالفعل لتنظيم قمة توصيل األمريكتني
يف الربع الثاين من  .2012وقد استطاع اثنان من أعضاء
القطاع من منطقة الكارييب ،مها االحتاد الكارييب لالتصاالت
) (CTUورابطة هيئات االتصاالت الوطنية بدول الكارييب
) (CANTOالقيام بعمل مهم يف هذا اجملال .وحنن يف
مكتب تنمية االتصاالت نتطلع اآلن إىل البناء على هذا
العمل للتحضري لعقد قمة توصيل األمريكتني بالتعاون مع
بلدان الكارييب.
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براهيما سانو :من بني اجملاالت اليت سيواصل مكتب
تنمية االتصاالت العمل فيها عن قرب مع بلدان الكارييب:
إدارة الكوارث؛ واالنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة
الرقمية؛ وبناء القدرات املؤسسية والبشرية؛ وتنفيذ نتائج
مشروع “دعم املنافسة يف منطقة الكارييب من خالل
تنسيق السياسات والقوانني واإلجراءات التنظيمية اخلاصة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” ) ،(HIPCARوكذلك
اختاذ قرار بالنسبة للمرحلة املقبلة.

لقد أشرت إلى االتحاد الكاريبي لالتصاالت
) (CTUورابطة هيئات االتصاالت الوطنية بدول
الكاريبي ) .(CANTOفما هي الهيئات
اإلقليمية األخرى في األمريكتين التي تسعى
إلى تنمية االتصاالت؟

براهيما سانو :باإلضافة إىل االحتاد الكارييب لالتصاالت
) (CTUورابطة هيئات االتصاالت الوطنية بدول الكارييب
) ،(CANTOيوجد العديد من املنظمات اإلقليمية اهلامة
يف األمريكتني ،أمهها بطبيعة احلال جلنة البلدان األمريكية
لالتصاالت ) (CITELاليت يوجد مقرها يف واشنطن وتستمد
عضويتها من أحناء األمريكتني .وتوجد أيضاً منظمات
ينحصر نشاطها يف منطقة الكارييب متثل اهلوية اخلاصة
للمنطقة .وتشمل هذه املنظمات أمانة جمموعة الكارييب
) ،(CARICOMاليت تعكف اآلن على وضع اسرتاتيجية
لتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خدمة التنمية
) .(ICT4Dكما تشمل هذه املنظمات منظمات متخصصة
يف بعض جماالت العمل اخلاصة مثل الوكالة الكاريبية إلدارة
طوارئ الكوارث ،واحتاد إذاعات دول الكارييب )،(CBU
واحتاد هيئات تنظيم املرافق بدول الكارييب .وتوجد أيضاً
احتادات تنظيمية مثل منتدى هيئات تنظيم االتصاالت يف
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أمريكا الالتينية ) (REGULATELواللجنة اإلقليمية التقنية نوع من التداخل أو االزدواج .وحنن حباجة إىل تنسيق ما
لالتصاالت ) .(COMTELCAواعتقادي الراسخ هو أنه ما نفعله لكي نستطيع زيادة ما حنققه من نتائج جبهد أقل،
مل يكن للمنظمات اإلقليمية وجود يف أحناء العامل ،لكان وأن حنقق أفضل استفادة من املوارد املتاحة مبا يليب احتياجات
االحتاد قد ساعد على إنشائها .وسوف أتعاون معها يداً األعضاء.
وحنن نتخذ بالفعل إجراءات لتحسني تنسيق اجتماعات
بيد من أجل تعظيم االستفادة من املوارد واجلهود لتحقيق ما
القطاعات واحللقات الدراسية وورش العمل ،وكذلك أعمالنا
يعود بالفائدة على األعضاء.
األساسية يف جماالت القضايا املشرتكة مثل تغري املناخ ،واألمن
ما هي رؤيتكم “لالتحاد الواحد” ،وكيف ترون
السيرباين ،والقدرة على النفاذ ،وسد فجوة التقييس .وجرياً
التعاون داخل االتحاد؟
على هذا النهج ،حناول جاهدين تزويد األعضاء بنواتج
براهيما سانو :إننا كفريق جديد لإلدارة يف االحتاد نعمل مركزة ومناسبة ومنسقة متاماً ستساعد على تلبية توقعاهتم
على تعزيز التعاون الوثيق بني املكاتب الثالثة واألمانة بشكل أفضل .وال بد أن يكون لذلك تأثري مباشر من حيث
العامة .ومفهوم “االحتاد الواحد” ليس جمرد شعار .فنحن كفاءة االستفادة من الوقت وخفض التكاليف .كذلك فإننا
ندرك أن العمل وتقدمي اخلدمات كفريق واحد قد أصبح نعمل على عقد اجتماعات مشرتكة بني األفرقة االستشارية
ضرورياً لنا مجيعاً.
القطاعية .وإنين على ثقة من أننا نستطيع ،بفضل هذه
لقد أعرب أعضاء االحتاد عن طلب مشروع وهو األفكار اخلالقة ،إجياد طرق بناءة لتحقيق أهدافنا.
حتقيق اإلدارة الرشيدة ،وحنن مسؤولون عن ضمان عدم
التكرار يف عملنا يف القطاعات الثالثة ،ونتجنب أي
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االحتاد الدويل لالتصاالت يضم هيئات أكادميية
رحب االحتاد الدويل لالتصاالت باملؤسسات األكادميية االثنيت
عشرة األوىل اليت مت قبوهلا للمشاركة يف أنشطة قطاعاته الثالثة
مبوجب قرار جديد يشجع إشراك اجلامعات ومؤسسات
البحوث املرتبطة هبا يف أعمال االحتاد .ونظراً ألن اجملتمع
األكادميي يعمل على أحدث التطورات يف التكنولوجيا داخل
جمال اختصاص االحتاد ،فإن املسامهات العلمية هلذه اهليئات
ستفوق إىل حد بعيد احلوافز املالية املمنوحة لتشجيع مشاركتها.
وقد انضم إىل أعمال القطاعات الثالثة لالحتاد – قطاع
االتصاالت الراديوية ) (ITU-Rوقطاع تقييس االتصاالت
) (ITU-Tوقطاع تنمية االتصاالت ) ،(ITU-Dاملعهد الوطين
لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باجلزائر
) (INTTICواملدرسة الوطنية للمهندسني بتونس ).(ENIT
وانضمت إىل أعمال قطاعي االتصاالت الراديوية
وتقييس االتصاالت ،جامعة ناجنينغ للربيد واالتصاالت
بالصني ) (NUPTوجامعة تشينغوا اليت يوجد مقرها يف بيجني.
وانضمت إىل أعمال قطاع تقييس االتصاالت جامعة واسيدا،
اليابان ،وجامعة صفاقس بتونس ،ومعهد سنهغاد للتعليم
التقين باهلند ومركز البنية التحتية لالتصاالت التابع جلامعة
 Aalborgبالدامنارك.
وانضم إىل أعمال قطاع تنمية االتصاالت معهد كيغايل
للعلوم والتكنولوجيا برواندا ،واجلامعة املفتوحة بتنزانيا ،وجامعة
 Bucks New Universityباململكة املتحدة.
وقال األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت الدكتور
محدون إ .توريه ،متحدثاً يف حفل خاص يف  14يناير 2011
للرتحيب بالوافدين اجلدد ،إن اهليئات األكادميية ستجلب

صوتاً حيمل أفكاراً جديدة لألعمال اليت تضطلع هبا
القطاعات الثالثة لالحتاد .وأردف قائالً “إننا نتطلع حبماس
للمسامهة اهلامة اليت ستقدمها لنا املؤسسات األكادميية مما
سيؤدي إىل إثراء أفق املعرفة لدى االحتاد يف اجملاالت الرئيسية
الناشئة” ،وأضاف قائالً “إن هذه املؤسسات هي الرتبة
اخلصبة اليت ترتعرع فيها النجوم الصاعدة لصناعة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف املستقبل ،سواء أكانوا مهندسني
أو قادة أعمال جتارية .ومن شأن أفكارهم الفريدة مساعدة
االحتاد يف أن يبقى يف طليعة الصناعة اليت خيدمها”.
ورحب الدكتور توريه أيضاً يف هذا احلفل بشخصيتني من
األكادمييني املرموقني ،الربوفيسور أويب من جامعة واسيدا،
اليابان والربوفيسور دايفيد ميلور من أكادميية االتصاالت
باململكة املتحدة ) (UKTAوعيّنهما بصفة مبعوثني خاصني
جديدين لالحتاد من أجل اهليئات األكادميية.
والقرار ( 169السماح للهيئات األكادميية واجلامعات
ومؤسسات البحوث املرتبطة هبا باملشاركة يف أعمال
القطاعات الثالثة لالحتاد) الذي ميثل خطوة كبرية حنو
توسيع قاعدة العضوية يف االحتاد ،ينص بوجه خاص على
ختفيض تكاليف العضوية بالنسبة إىل اهليئات األكادميية.
وحتدد الرسوم مببلغ  3 975فرنكاً سويسرياً أو 1/16
من قيمة وحدة املسامهة املستحقـة على أعضاء
القطاعات بالنسبة إىل املؤسسات من البلدان املتقدمة؛
و 1 987,50فرنكاً سويسرياً أو  1/32من قيمة وحدة املسامهة
املستحقة على أعضاء القطاعات بالنسبة للمؤسسات من
البلدان النامية.
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ممثلو اهليئات األكادميية واملسؤولون املنتخبون لالحتاد يف حفل
ترحيب خاص يوم  14يناير 2011

ويسمح القرار  169للمؤسسات األكادميية باملشاركة يف
وستتيح املشاركة يف أعمال قطاعات االحتاد للهيئات
األكادميية ومؤسسات البحوث الفرصة لتبادل اآلراء واملعارف أعمال أي قطاع من القطاعات الثالثة إىل حني انعقاد مؤمتر
واخلربات مع أطراف فاعلة متعددة من البلدان املتقدمة والبلدان املندوبني املفوضني لعام  2014أي بعد انقضاء فرتة جتربة
النامية ومن القطاعني العام واخلاص .كما أهنا ستشكل فرصاً أولية تستغرق أربع سنوات .ومبوجب أحكام هذا القرار ،يتعني
جديدة هلذه املؤسسات إلقامة شراكات تعود مبنفعة متبادلة على املؤسسات األكادميية اليت ترغب يف االنضمام إىل قطاع
مع اجلهات املصنعة واملشغلني والسلطات العامة ،على سبيل أو أكثر من قطاعات االحتاد أن تكون مدعومة من الدولة
املثال ،من مجيع الدول األعضاء يف االحتاد البالغ عددها العضو يف االحتاد اليت تنتمي إليها ،وينبغي أال حتل حمل اهليئات
 192دولة عضواً.
املنضمة حالياً إىل االحتاد بصفة عضو قطاع أو منتسب.
وسيقدم اجمللس ،اهليئة اإلدارية لالحتاد ،تقريراً إىل املؤمتر
وستتاح للمؤسسات األكادميية الفرصة للمشاركة بشكل
فعال يف األنشطة اجلارية يف قطاعات االحتاد واملسامهة يف القادم للمندوبني املفوضني بناءً على تقييم األفرقة االستشارية
إجياد تكنولوجيات ومعايري جديدة .كما أن مشاركتها يف التابعة للقطاعات الثالثة للتمكن من اختاذ قرار هنائي بشأن
االجتماعات واحللقات الدراسية وورش العمل اليت ينظمها مشاركة اهليئات األكادميية يف أعمال االحتاد .ومن ناحية
االحتاد ستتيح هلا معاجلة قضايا أوسع يف جمال السياسة العامة أخرى جيوز أن يضيف اجمللس شروطاً أو إجراءات مفصلة إىل
واإلطار التنظيمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا القرار حسب االقتضاء.
يتجاوز جمرد املسائل التقنية والتجارية .ومع ذلك ،يفرض هذا
القرار بعض الشروط حبيث لن يؤدي املشاركون األكادمييون
دوراً يف عملية صنع القرار ولن يكون هلم أي دور يف اعتماد
القرارات أو التوصيات.

34

أخبار االحتاد   2011 | 1 يناير | فرباير

2011

في هذا القسم:
رصد التكنولوجيا
Getty Images/Michel Tcherevkoff

__اإلدارة الذكية للمياه باستخدام
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
__رصد تغير المناخ باستخدام الكبالت البحرية
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رصد التكنولوجيا

اإلدارة الذكية للمياه باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أصبح توصيل المياه العذبة لماليين السكان يتعرض
لتهديدات متزايدة ،ولذلك ستكون اإلدارة الذكية
للمياه أحد عناصر السياسات العامة الرئيسية في
القرن الواحد والعشرين .والنمو االقتصادي ،واألحوال
المناخية ،وتزايد السكان تؤثر كلها على توافر الموارد
المائية .كما تؤدي اآلثار المترتبة على تغير المناخ ،مثل
فترات الجفاف الممتدة وظواهر الطقس المتطرفة ،إلى
زيادة تفاقم الموقف .ويستند هذا المقال إلى تقرير
أعده قطاع تقييس االتصاالت في االتحاد عن رصد
التكنولوجيا بعنوان “تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
كأداة لتحقيق اإلدارة الذكية للمياه” .ويتضمن هذا
التقرير نظرة عامة على كيف يمكن استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت كأداة استراتيجية في وضع
سياسات ذكية إلدارة المياه.
*تقوم وحدة رصد التكنولوجيا بقطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد
بتقييم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لإلملام باملوضوعات
اجلديدة املتصلة بأنشطة التقييس .وتتضمن تقارير رصد التكنولوجيا
تقييم التكنولوجيات اجلديدة يف ما يتصل باملعايري اليت يضعها قطاع
تقييس االتصاالت باالحتاد وغريها من املعايري ،واآلثار احملتملة
بالنسبة للتقييس يف املستقبل .ووحدة رصد التكنولوجيا تديرها
ُشعبة السياسات العامة ورصد التكنولوجيا التابعة ملكتب تقييس
االتصاالت باالحتاد .وميكن االطالع على موضوع “تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت كأداة لتحقيق اإلدارة الذكية للمياه”
والتقارير اليت تتناول رصد التكنولوجيا بالرجوع إىل املوقع التايل:

إن من بني التحديات الرئيسية اليت تواجهها البلدان املتقدمة
والنامية على السواء يف ما يتعلق بالتنمية املستدامة ضمان
حصول مجيع السكان على إمدادات املياه وخدمات النظافة
الصحية العامة بشكل ميكن االعتماد عليه .وهذا يعين أنه
ينبغي إدارة املوارد املائية بعناية .ويعد توافر املعلومات عن
األحوال يف وضع معني بشكل منتظم من األمور شديدة
األمهية يف اختاذ القرارات اخلاصة بإدارة املوارد املائية.
وميكن للسلطات املعنية باملياه استعمال تكنولوجيات مثل
تكنولوجيا االستشعار عن �بُْعد باستخدام السواتل باالشرتاك
مع أجهزة االستشعار القائمة على شبكة الويب الداللية
ونظم املعلومات اجلغرافية ) (GISبطريقة مبتكرة للحصول على
معلومات يف الوقت احلقيقي عن استعمال املياه ،ومتابعة حالة
مناسيب املياه يف األهنار والتنبؤ هبا ،وحتديد مصادر جديدة
للمياه العذبة.
وتتيح أجهزة االستشعار القائمة على الويب وشبكات
االتصاالت فرصة للجهات صاحبة املصلحة يف املياه
للحصول على معلومات يف وقت قريب من الوقت احلقيقي
عن املتغريات الفيزيائية والبيئية مثل درجة احلرارة ،ومستويات
رطوبة الرتبة ومعدالت سقوط األمطار .كما تستطيع
تكنولوجيات القياس الذكية تزويد األفراد ،واملشروعات
وشركات املياه مبعلومات يف وقت قريب من الوقت احلقيقي
عن استخدامهم للمياه ،وبالتايل زيادة الوعي بشأن
استخدامات املياه ،وحتديد مواقع التسرب وعرض كيفية
زيادة التحكم يف الطلب على املياه.

.http://www.itu.int/ITU-T/techwatch
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اإلدارة الذكية للمياه

تعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من العناصر
االسرتاتيجية لعملية تطوير حلول مبتكرة للمشاكل املتصلة
بندرة املياه .فعن طريق مجع وحتليل البيانات البيئية ،تمُ ِّكن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الباحثني وعلماء املناخ من
بناء مناذج أكثر دقة للتنبؤ بالطقس .ويوضح الشكل البياين
التايل اجملاالت الرئيسية اليت ميكن أن تُستخدم فيها تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف القيام بدور حموري يف إدارة املياه.

وضع خرائط للموارد المائية والتنبؤ بالطقس
ورصد المناخ

ألن املوارد املائية ليست من املوارد غري املتناهية ،جيب
على السلطات املعنية باملياه تقييم إمدادات املياه احلالية لكي
تستطيع حتديد كيفية تلبية الطلب على املياه يف املستقبل.

ولذلك ،فإن وضع خرائط للموارد املائية أصبح من األمور
متزايدة األمهية بالنسبة لشركات مرافق املياه.
وتعد نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القائمة على
االتصاالت الراديوية مثل أجهزة االستشعار عن �بُْعد من مصادر
املعلومات الرئيسية عن الغالف اجلوي لألرض والظروف
البيئية .ولقد است ِ
خدمت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ُ
بالتعاون مع نظم االتصاالت الراديوية الساتلية ،والنظام العاملي
لتحديد املواقع ) (GPSونظام املعلومات اجلغرافية ) (GISيف
حتديد املصادر اجلديدة للمياه العذبة ،ووضع مناذج ملناطق
أحواض املياه العذبة وحتليل املشاكل البيئية.
ومما يُذكر أن ِعلم التنبؤ بالطقس ورصد املناخ استفاد كثرياً
من تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وخصوصاً النظام
العاملي ملراقبة الطقس التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
) ،(WMOالذي يقوم على ثالثة مكونات رئيسية هي:

األدوار الرئيسية التي يمكن أن تقوم بها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارة المياه
وضع خرائط للموارد المائية والتنبؤ بالطقس

إدارة األصول لشبكة توزيع المياه

إنشاء نظم لإلنذار المبكر وتلبية الطلب على المياه
في مدن المستقبل

الري الزراعي وري المساحات الخضراء في الوقت
المناسب

االستشعار عن �بُْعد من السواتل
نظم االستشعار األرضية
نظم المعلومات الجغرافية
شبكات أجهزة االستشعار واإلنترنت

حصاد مياه األمطار والمياه المصاحبة للعواصف
إدارة الفيضانات
إعادة الحقن المائي المدارة
عمليات القياس الذكية
نظم التعرف على العمليات
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تحديد أماكن األصول المدفونة والعنونة اإللكترونية
األنابيب الذكية
		
إجراء اإلصالحات في الوقت المناسب/تقدير المخاطر
في الوقت الحقيقي

نظم المعلومات الجغرافية
شبكات أجهزة االستشعار واإلنترنت

AFP/EUMETSAT

ِعلم التنبؤ بالطقس ورصد املناخ استفاد كثرياً من تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

_

_

_

_النظام العالمي للرصد :الذي يوفر رصدات معيارية عالية
اجلودة للغالف اجلوي وسطح احمليطات من مجيع أحناء
الكرة األرضية ومن الفضاء اخلارجي .ويقوم هذا النظام
على استخدام السواتل واألجهزة األرضية لالستشعار
عن �بُْعد اليت تستعملها سواتل األرصاد اجلوية ،وسواتل
استكشاف األرض وخدمات االتصاالت الراديوية املعاونة
لألرصاد اجلوية .وتقوم هذه اخلدمات بدور رئيسي يف
رصد املناخ والتنبؤ بالطقس.
_النظام العالمي لالتصاالت :الذي يوفر تبادل بيانات
األرصاد اجلوية يف الوقت احلقيقي بني املرافق الوطنية
لألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا ،وحتليلها ،وإصدار
اإلنذارات والتنبؤات.
_والنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ :الذي يوفر
حتليالت عن األرصاد اجلوية ،وإنذارات وتنبؤات ،تقوم
بتجهيزها املراكز العاملية لألرصاد اجلوية واملراكز اإلقليمية
لألرصاد اجلوية املتخصصة.

دور االتحاد الدولي لالتصاالت والمعايير
التي يضعها

خيصص قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد ،باعتباره
اجلهة الدولية املعنية بإدارة الطيف ،الرتددات الراديوية

رصد التكنولوجيا

صتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختساب هايملل ةيكذلا ةرادإلا

الالزمة اليت تسمح بتشغيل التطبيقات الراديوية وأنظمة
االتصاالت الراديوية (األرضية والفضائية) بدون تداخل،
املستخدمة يف رصد البيئة (مبا يف ذلك املياه) واملناخ ،والتنبؤ
بالطقس ،وإصدار اإلنذارات املبكرة عن احتماالت حدوث
الكوارث واكتشافها .ونطاقات الرتددات املخصصة خلدمات
االتصاالت الراديوية واليت تستخدمها نظم رصد البيئة مبينة
يف لوائح الراديو اليت تأخذ شكل معاهدة دولية .وتجُ ري جلنة
الدراسات  7التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية (اخلدمات
العلمية) دراسات كما تقوم بوضع سلسلة من التوصيات
والتقارير عن االستشعار عن �بُْعد ،تُستخدم يف تصميم
وتشغيل نظم االتصاالت الراديوية املستخدمة يف رصد تغري
املناخ.
وقد وضعت جلنة الدراسات  ،7بالتعاون مع املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية ،دليالً بعنوان استعمال الطيف الراديوي
يف األرصاد اجلوية :املراقبة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس واملاء
واملناخ .ويوضح هذا الدليل التكنولوجيات الراديوية واألدوات
والطرائق احلديثة املستخدمة يف نظام املراقبة العاملية للطقس.
وقد قامت أعمال التقييس اليت تقوم بتنفيذها جلان
الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية بدور رئيسي
يف تطوير واستخدام:
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_ _سواتل الطقس اليت تُستخدم يف متابعة تطور الظواهر
الطبيعية مثل األعاصري واألعاصري االستوائية؛
_ _أنظمة الرادار اليت تُستخدم يف تعقب نظم الطقس
(مثل األعاصري الشديدة والعواصف الرعدية) والظواهر
األخرى مثل الثورات الربكانية وحرائق الغابات؛
_ _أنظمة األرصاد اجلوية القائمة على االتصاالت الراديوية
اليت تقوم جبمع وجتهيز بيانات الطقس؛
_ _وأنظمة االتصاالت الراديوية (الساتلية واألرضية)
اليت ميكن استخدامها يف حاالت الطوارئ يف توصيل
املعلومات اخلاصة بالكوارث الطبيعية والكوارث اليت هي
من صنع اإلنسان.
واعرتافاً بأن طيف الرتددات الراديوية ميثل مصدراً شديد
األمهية بالنسبة لعمليات االستشعار عن �بُْعد اليت يجُ ريها النظام
العاملي للرصد ،خصص املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  2007طيفاً إضافياً للخدمات الراديوية اخلاصة بالرصد
البيئي ،وطلب من قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد إجراء
دراسات جديدة من أجل تطوير تطبيقات وأنظمة االستشعار
عن �بُْعد يف املستقبل مبوجب القرار ) 673 (WRC-07بشأن
“استعمال االتصاالت الراديوية يف تطبيقات رصد األرض”.
وسوف تُناقش نتائج الدراسات يف املؤمتر العاملي املقبل
لالتصاالت الراديوية عام .2012
ولتحسني الرصد البيئي ،عمل االحتاد الدويل لالتصاالت
على إقامة شراكات اسرتاتيجية مع اجلهات املعنية برصد تغري
املناخ مثل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ووكاالت األمم
املتحدة األخرى ،ومع املنظمات الدولية والوطنية ،وكذلك مع
املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص.

الشبكات الذكية

وضعت جلنة الدراسات  15التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت باالحتاد مواصفات للشبكات املنزلية على
أساس املعيار الذي وضعه قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد
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ملنتجات الشبكات الذكية ) .(ITU-T G.hnemو G.hnemهو
مشروع جديد بعنوان “جوانب إدارة الطاقة يف الشبكات
املنزلية” بدأه قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد باالشرتاك مع
نشاط التنسيق املشرتك بشأن الشبكات املنزلية )(JCA-HN
يف يناير  .2010واهلدف الرئيسي هلذا املشروع هو حتديد
أجهزة الشبكات املنزلية منخفضة التعقيد اليت تُستخدم يف
أمتتة املنازل ،والتحكم فيها ،واملعدات الكهربائية ،وتطبيقات
الشبكات الذكية .ومن بني تطبيقات الشبكات الذكية اليت
ستستفيد من املشروع:
_ _برامج لالستجابة للطلبات القائمة على املنفعة عن طريق
اتصاالت اإلنرتنت عريضة النطاق أو أنظمة البنية التحتية
للقياس املتقدم )(AMI؛
_ _حل املشاكل عن �بُْعد لتقليل التكلفة؛
_ _دعم أنظمة االستجابة للطلبات يف الوقت احلقيقي اليت
تعوض املستعملني الذين يعتمدون على استعماهلا؛
ِّ
_ _والتحكم املرن يف األجهزة من أجل احلد من استهالك
الطاقة يف أوقات الذروة.
ويف فرباير  ،2010ش ّكل قطاع تقييس االتصاالت الفريق
املتخصص املعين بالشبكة الذكية لتحديد اآلثار احملتملة على
وضع املعايري يف جماالت معينة (مثل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتغري املناخ) ومناقشة املوضوعات اليت ستكون
حمل دراسات يف املستقبل لدعم تطوير الشبكات الذكية.

إدارة أصول شبكة توزيع المياه

لكي ميكن إدارة األصول ،يتعني أن تكون لدى شركات
املياه خرائط لشبكات توزيع املياه .ووجود مثل هذه اخلرائط
يف نسق إلكرتوين بدالً من النسق الورقي مي ّكن شركات
املياه من إجراء املزيد من التحليالت املعقدة والتجاوب مع
االحتياجات بشكل أسرع .ومع التوحيد القياسي للغة التأشري
اجلغرايف ) ،(GMLومع تشغيل شبكة اجلغرافيا املكانية ،ميكن
أيضاً توفري املعلومات بشأن شبكات توزيع املياه عرب اإلنرتنت
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عن طريق األجهزة املتنقلة .وهذا يمُ ّكن العاملني امليدانيني من ميكن حتليل البيانات اخلاصة جبوانب مثل هيكل الصخور،
النفاذ مبزيد من الكفاءة إىل املعلومات عن التشغيل والصيانة .واستخدام األراضي وأحواض الصرف يف سياق ظروف منسوب
املياه ومعدالت سقوط األمطار .وهذا جيعل من املمكن وضع
إنشاء نظم لإلنذار المبكر وتلبية الطلب على المياه خرائط مركبة تبني املواقع املناسبة إلنشاء اهلياكل الصناعية
لتجديد خمزونات املياه اجلوفية .ففي  ،2008على سبيل املثال،
في المدن
تواجه املدن الواقعة يف املناطق املنخفضة القريبة من سامهت عمليات جتديد خمزونات املياه اجلوفية بنحو  45مليار
السواحل أو على امتداد دلتا األهنار خطر الفيضانات .وكثرياً ليرت من املياه الالزمة للري و 7مليار ليرت من املياه الالزمة
للمناطق احلضرية يف أسرتاليا.
ؤمنة ببنية حتتية الحتجاز املياه.
ما تكون هذه املناطق ُم َّ
والتكنولوجيا الذكية لقياس املياه ميكن أن تمُ ِّكن الشركات
وتقوم نظم اإلنذار املبكر بدور مهم يف التخفيف من
املخاطر عن طريق االكتشاف املبكر للظروف اليت ميكن أن اليت تدير مرافق املياه من تتبع استعماالت املياه مبزيد من
تؤدي إىل حدوث مأساة ،وعن طريق توفري املعلومات عن الدقة على مستوى املستهلك النهائي ،وتنفيذ خطط تسعري
احلدث يف الوقت احلقيقي .وميكن ألجهزة االستشعار أيضاً أن املياه للتشجيع على صيانتها .فبدالً من تلقي فواتري استهالك
تساعد يف رصد مدى سالمة هياكل حواجز املياه والسدود .املياه كل ثالثة أشهر أو يف هناية كل شهر ،سيكون بوسع
وتعد القدرة على التنبؤ مبدى قدرة البنية التحتية الحتجاز املستهلكني تتبع استخدامهم للمياه يف الوقت احلقيقي،
املياه على الصمود أمام ضغط املياه املتزايد ضرورية لكي ميكن وبالتايل اختاذ إجراءات مبكرة يف حالة حدوث تسرب .وتفقد
إتاحة الوقت الكايف إلجراء عمليات إخالء واسعة النطاق عند البلدان النامية ما يصل إىل  50يف املائة من املياه املعاجلة
اللزوم .وعلى سبيل املثال ،تعمل مؤسسة  IJkdijkيف هولندا نتيجة للتسرب يف شبكات التوزيع أو للسرقة .وميكن احليلولة
على بناء حواجز ذكية للمياه (حواجز مزودة بشبكة من أجهزة جزئياً دون وقوع هذه اخلسائر باستعمال تقنيات أفضل لقياس
استهالك املياه .أما يف البلدان املتقدمة ،ميكن أن يؤدي تركيب
االستشعار الالسلكية).
وعن طريق رقمنة املعلومات الواردة من سواتل االستشعار عدادات يف املنازل كي يكون بوسع السكان معرفة كميات
عن �بُْعد بشأن األحوال اجليولوجية واهليدرولوجية لألرض ،املياه اليت يستهلكوهنا خفض االستهالك بنسبة  10يف املائة.
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السبيل الرئيسي لتجنب املياه اليت تتعرض للتبديد هو معرفة الوقت
املناسب للري وكمية املياه املستخدمة

كذلك ميكن إدارة استخدام املياه يف املصانع مبزيد من
الكفاءة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .فجميع
املصانع ،سواء كانت تعمل يف إنتاج الصلب ،أو الورق ،أو
تكرير البرتول أو إنتاج الرقائق اإللكرتونية الدقيقة ،تستعمل
املياه يف عمليات اإلنتاج .وتعد املياه املخصصة لألغراض
الصناعية شديدة األمهية .وعلى سبيل املثال ،تعد نظم تربيد
املياه ضرورية يف كثري من املصانع .ومن الالزم تشغيل نظام
التربيد بالشكل املناسب للحد من أثر التكاليف اإلمجالية
للتشغيل املتصلة باستهالك املياه والطاقة ،واملواد الكيميائية
والتخلص من املياه العادمة .وميكن استخدام برجميات جتهيز
البيانات يف إدارة نظم امليكنة والتحكم ،مبا يف ذلك نظم
التحكم يف الترُ بينات اليت تساعد على حتسني أداء املصانع
وبالتايل التقليل من استهالك املياه .كذلك توفر هذه النظم
معلومات يف الوقت احلقيقي عن األحوال الراهنة ،وترسل
إنذارات عن احتماالت حدوث تطورات خطرية.

الري الزراعي وري المساحات الخضراء
في الوقت المناسب

تستهلك الزراعة يف أحناء العامل حنو  70يف املائة من
استهالك املياه .والسبيل الرئيسي لتجنب املياه اليت تتعرض
للتبديد هو معرفة الوقت املناسب للري وكمية املياه املستخدمة.
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وميكن تركيب أجهزة استشعار ال سلكية يف احلقول ويف الرتبة
لرصد مستويات الرطوبة اجلوية ورطوبة الرتبة .وميكن ألجهزة
االستشعار هذه تشغيل الصمامات اإللكرتونية لشبكة الري
على أساس احلاجة.
وتستطيع أجهزة االستشعار ،عندما تكون موصولة
باإلنرتنت ،رصد العديد من العوامل مثل رطوبة الرتبة ،وكمية
املياه اليت حتتفظ هبا النباتات ،ومعلومات الطقس وخواص
النبات ،مما يسمح بإدارة نظام الري عن �بُْعد .وهذا النوع
من شبكات أجهزة االستشعار ميكن استعماله أيضاً يف ري
املساحات اخلضراء وصيانة تربة مالعب كرة القدم ومالعب
الغولف.

التطلع إلى األمام

ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتقيق منافع
هائلة للسلطات املعنية باملياه يف وضع اخلرائط ورصد موارد
املياه الطبيعية ،وكذلك يف التنبؤ بفيضان األهنار وإصدار
إنذارات مسبقة عن احتماالت حاالت الطوارئ املرتتبة على
املياه مثل الفيضانات.
وسوف تقوم التكنولوجيات الذكية لقياس املياه بدور
مهم يف قياس االستهالك يف الوقت احلقيقي ،وحتديد
أماكن التسرب على مستوى املستهلكني وجعل املستهلكني

أكثر وعياً باستخدامهم للمياه .وميكن توسيع والية الفريق
املتخصص املعين بالشبكة الذكية لتشمل تكنولوجيات قياس
املياه .ومع تطور أجهزة االستشعار احلديثة ،وشبكة الويب
الداللية ،وشبكة املعلومات اجلغرافية املكانية )،(geoweb
والنمذجة اجلغرافية ثالثية األبعاد واالتصاالت املتنقلة ،أصبح
هذا اجملال ينطوي على إمكانيات هائلة بالنسبة للسلطات
املعنية باملياه ،ومن املمكن أن تنفتح جماالت جديدة أمام
أعمال التقييس اليت تقوم هبا جلنة الدراسات  16التابعة
لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد بالتعاون مع األجهزة
األخرى املعنية بوضع املعايري مثل اجمللس االستشاري الدويل
للمعلومات املكانية ) ،(OGCورابطة الشبكة العاملية )(W3C
ومعهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات ).(IEEE
وميكن أن تتعاون جلنة الدراسات  5التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت باالحتاد (البيئة وتغري املناخ) على سبيل املثال
مع منظمة التقييس الدولية ) (ISOوشبكة تأثري املياه )(WFN

“الماء من أجل الحياة” واألهداف اإلنمائية
لأللفية

للنظر يف وضع معايري منوذجية تمُ ِّكن البلدان من فهم كيف
تؤثر سياسات إدارة املياه على كل من املياه والطاقة .وترتبط
هذه القضية ارتباطاً مباشراً باملسألة  ،23وهي مسألة جديدة
معروضة على اللجنة بعنوان “استعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف متكني البلدان من التكيف مع تغري املناخ”.
وتستطيع البلدان النامية االستفادة من أدوات نظام
املعلومات اجلغرافية يف حتسني اختاذ القرارات املتصلة
بسياسات إدارة املياه كي ميكن تلبية األهداف اإلمنائية
لأللفية .ومع ذلك ،يفتقر الكثري من هذه البلدان إىل املوارد
والكفاءات اليت متكنها من ذلك .وهذا شكل آخر من أشكال
الفجوة الرقمية.
وميكن لالحتاد الدويل لالتصاالت بالتعاون مع فرقة العمل
املعنية باملياه التابعة لألمم املتحدة القيام بدور مهم يف حتسني
قدرة البلدان النامية على االستفادة من نظام املعلومات
اجلغرافية من خالل تطوير جمموعة أدوات موحدة كجزء
من شبكة املعلومات اجلغرافية املكانية ) .(geowebوينبغي
النظر يف وضع برنامج لبناء القدرات يف جمال استخدام نظام
املعلومات اجلغرافية وحتليل البيانات املكانية لفائدة اجلهات
صاحبة املصلحة يف البلدان النامية.

أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة السنوات من
 2015-2005عقداً دولياً للعمل حتت شعار “املاء من
أجل احلياة” .واهلدف الرئيسي من ذلك هو العمل يف
سبيل حتقيق االلتزامات الدولية بشأن املياه والقضايا املتصلة
باملياه يف األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام .2015
وكانت البلدان قد وافقت مبوجب األهداف اإلمنائية لأللفية
وااللتزامات اليت تعهدت هبا يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية
املستدامة يف  2002على خفض عدد السكان الذين ال
ميكنهم احلصول على مياه آمنة وخدمات النظافة الصحية
إىل النصف حبلول عام .2015
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الكبالت البحرية يمكن
استخدامها في رصد تغير المناخ
وإصدار إنذارات عن احتماالت
حدوث الموجات المحيطية
العاتية المعروفة باسم تسونامي.
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رصد تغري املناخ باستعمال الكبالت البحرية
يمكن للكبالت البحرية أن توفر شبكة لمراقبة المناخ
العالمي في الوقت الحقيقي .إذ يمكن لألجيال المقبلة من
الكبالت والمكونات المصاحبة لها أن تقيس المتغيرات
المناخية بشكل مباشر مثل درجة حرارة المياه وملوحتها
ومستوى الضغط على قاع المحيطات .ويستطيع االتحاد
الدولي لالتصاالت ،عن طريق تشجيع التقييس التقني،
تيسير تنفيذ هذه القدرة .ويستند هذا المقال إلى تقرير أعده
قطاع تقييس االتصاالت في االتحاد عن رصد التكنولوجيا
بعنوان “استعمال شبكات االتصاالت البحرية في رصد تغير
المناخ” .ويصف هذا التقرير كيف أن الكبالت البحرية
يمكن استخدامها في رصد تغير المناخ وإصدار إنذارات
عن احتماالت حدوث الموجات المحيطية العاتية المعروفة
باسم تسونامي*.
ودرجة احلرارة ودرجة امللوحة من العناصر األساسية
للمحيطات ،فهما تتحكمان يف كثافة املياه ،كما تتحكمان –
باإلضافة إىل قوة الرياح والتفاعالت الشمسية – يف دورة املياه يف
حميطات العامل .ويتسبب ارتفاع درجة احلرارة على مستوى العامل
يف ذوبان جليد املناطق القطبية ،مما يقلل من قدرة احمليطات على
ختزين غازات االحتباس احلراري يف املياه العميقة ألن الغازات ال
تكون قادرة على الذوبان يف درجات احلرارة املرتفعة .وهذا يزيد
من درجة حرارة الغالف اجلوي.
وتتكون كتلة املياه األعمق اليت تغطي قاع احمليط يف املناطق
القطبية نتيجة لربودة املياه املاحلة الدافئة وهبوطها إىل قاع
احمليط .ومن املرجح أن تتأثر هذه العملية بتغري املناخ ،مما
يؤدي يف مرحلة الحقة إىل تغيري عام يف حجم املياه العميقة
يف احمليط وحركتها.

وتوجد بني يدي علماء احمليطات جمموعة كبرية من األدوات
لرصد احمليط ،مبا يف ذلك من مزايا وعيوب .إذ تستطيع السواتل
رصد املعامل السطحية مثل ارتفاع سطح البحر ،وقوة الرياح
ودرجة احلرارة .كذلك تستطيع سفن األحباث احلصول على
قياسات تفصيلية لدرجة حرارة املياه وتركيبها يف األعماق ،ولكن
هذه العمليات تقتصر على أجزاء صغرية من البحار ونادراً ما
تتقيد جبدول زمين منتظم .وتوجد جمموعة من  3000عوامة
طافية تقيس درجة حرارة وملوحة مياه احمليط .ومع ذلك ،فإن

*كلمة شكر
تقوم وحدة رصد التكنولوجيا بقطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد
بتقييم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لإلملام باملوضوعات
اجلديدة املتصلة بأنشطة التقييس .وتتضمن تقارير رصد التكنولوجيا
تقييم التكنولوجيات اجلديدة فيما يتصل باملعايري اليت يضعها قطاع
تقييس االتصاالت باالحتاد وغريها من املعايري ،واآلثار احملتملة
بالنسبة للتقييس يف املستقبل .ووحدة رصد التكنولوجيا تديرها
ُشعبة السياسات العامة ورصد التكنولوجيا التابعة ملكتب تقييس
االتصاالت باالحتاد .وقد أعد  Yuzhu Youمن معهد العلوم البحرية،
جبامعة سيدين ،بأسرتاليا تقرير “استعمال شبكات االتصاالت
البحرية يف رصد املناخ” واستفاد من تعليقات كل من Bruce Howe
و .Rhett Butlerويود املؤلف أن يتوجه بالشكر إىل Bruce Howe
الذي أشار عليه باالطالع على البحث الذي نشره  Kordahiبشأن
الكبل البحري ذي املوصل املزدوج مبجلة تكنولوجيا البحار .وميكن
االطالع على موضوع “استخدام شبكات االتصاالت البحرية يف
رصد املناخ” والتقارير اليت تتناول رصد التكنولوجيا بالرجوع إىل
املوقع التايل:
.http://www.itu.int/ITU-T/techwatch
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هذه العوامات ال تستطيع إجراء قياسات يف األعماق اليت
تتجاوز  2000مرت ،كما أهنا ال تُستخدم يف البحار اليت يقل
عمقها عن  2000مرت ألهنا تصطدم بالقاع.
وتوفر كبالت االتصاالت البحرية فرصة فريدة لرصد
املياه العميقة ألهنا متتد على قاع البحار .وميكن لإلشارات
اإللكرتونية نقل معلومات عن حالة احمليطات ،ألن اإلشارات
الكهرمغنطيسية ومقاومة الكبالت ختتلف باختالف التيارات
ودرجة حرارة احمليطات .كذلك ،ميكن استخدام الكبالت يف
توفري الطاقة ألجهزة الرصد املوجودة يف قاع البحار ونقل البيانات
منها .وهناك بالفعل أنظمة تستخدم هذه اآللية مثل NEPTUNE
 Canadaو.Japanese DONET

االستفادة من كبالت االتصاالت التي أخرجت من
الخدمة والتي هي في الخدمة في األغراض العلمية

منذ متديد أول كبل لالتصاالت البحرية عرب القناة اإلنكليزية
يف سنة  ،1850مت متديد أكثر من مليون كيلومرت من كبالت
االتصاالت على قاع احمليطات تغطي جانباً كبرياً من الكرة
األرضية .ومع ذلك ،فإن جزءاً ضئيالً من شبكة الكبالت احلالية
يُستخدم اآلن يف أغراض علمية .وهذا ميثل فرصة ضائعة.
وتشمل الكبالت احلالية كبالت أخ ِرجت من اخلدمة وأخرى
ما زالت يف اخلدمة .والكبالت القدمية اليت أخرجت من اخلدمة
معظمها متحدة احملور ) ،(coaxialولكن كمية ضخمة من
كبالت اجليل األول املصنوعة من األلياف البصرية أخ ِرجت
من اخلدمة قبل فرتة طويلة من انتهاء عمرها االفرتاضي ،بفضل
التقدم السريع يف تكنولوجيا الكبالت.
ِ
وعموماً ،ميكن حتويل الكبالت اليت أخرجت من اخلدمة
والكبالت اليت ما زالت يف اخلدمة إىل مولدات لبيانات عن
احلالة الراهنة للمحيطات عن طريق توصيل جهاز بسيط
لقياس الفلط وجهاز حاسوب مبحطة التقاء الكبل البحري
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بالرب على الساحل .وميكن إحداث تيار كهرمغنطيسي يف
الكبل عن طريق احلركة اليت تتولد من اجملال املغناطيسي
للتيارات واملد وموجات تسونامي يف احمليطات .وميكن قياس
القوة احملركة الكهربائية (الفلط) على شبكة الكبالت اليت
تعمل بالطريقة املعتادة.
وقد است ِ
خدمت الكبالت البحرية يف قياس التيارات احمليطية
ُ
حول العامل .وعلى سبيل املثال ،است ِ
خدم كبل يف إجراء قياسات
ُ
يومية حلجم املياه اليت نقلها تيار فلوريدا على امتداد السنوات
اخلمس والعشرين املاضية ،وبذلك توافرت أطول سلسلة زمنية
من البيانات عن حركة انتقال مياه احمليطات .وهذه املعلومات
اليت أتاحها الكبل البحري متثل جمموعة من املعلومات األساسية
لقياس حركة مياه احمليط األطلنطي الشمايل حنو اجلنوب – وهو
حمرك رئيسي حلركة املياه العميقة يف حميطات العامل ،وظاهرة هلا
أمهيتها بالنسبة للباحثني املعنيني بالظواهر املناخية.
وميكن حتريك الكبالت اليت أُخ ِرجت من اخلدمة إىل مواقع
مهمة من الناحية العِلمية مثل احمليط اجلنويب ،حيث الكبالت
املوجودة قليلة .وتُقدر تكاليف إعادة توزيع هذه الكبالت بنحو
نصف تكاليف متديد كبالت جديدة – أي حنو 20 000
دوالر أمريكي للكيلومرت ،مقارنة بنحو  50 000دوالر أمريكي
بالنسبة لشبكة الكبالت اجلديدة .ومع ذلك ،توجد صعوبات
قانونية وعملية ينبغي التغلب عليها يف ما يتعلق مبنح الكبالت
لألغراض العِلمية ،وخصوصاً بنقل ِملكيتها ومسؤوليتها القانونية
من الشركات إىل املؤسسات األكادميية.
واخلطوة األوىل يف سبيل تكوين شبكة عاملية هي تقييم
اإلمكانيات العِلمية لكبالت االتصاالت اليت أخ ِرجت من
اخلدمة واليت ما زالت يف اخلدمة .ويستطيع االحتاد الدويل
لالتصاالت تنسيق هذا النشاط ،باجلمع بني اإلداريني
والعلميني واملهندسني وخرباء القانون يف املنظمات ذات الصلة
ووكاالت األمم املتحدة.
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إرسال حمطة لدراسة مناخ مناطق احمليطات لتيار العودة أقوالس
) (ARCيف املوقع  o38,5جنوباً و o30شرقاً ،جنوب شرق
دولة جنوب إفريقيا

NOAA

وتنحصر االستفادة من الكبالت يف الوقت احلاضر أساساً ووجود شبكة عاملية من أجهزة االستشعار يسمح برصد احمليطات
يف التوصيل بني أدوات القياس يف حمطات التقاء الكبالت حول العامل بكفاءة دقيقة بدقيقة بتكلفة منخفضة .وكلما زاد
البحرية بالرب .ومع ذلك ،ميكن يف املستقبل تعديل مواصفات عدد أجهزة االستشعار ،ازدادت دقة الصورة.
املكررات – اليت تفصل بينها مسافات ترتاوح أبعادها
وتُستخدم أجهزة املكررات اآلن يف قياس درجة حرارة
حمطات ِّ
بني  50و 150كيلومرتاً لتكبري إشارة االتصاالت يف الكبالت وملوحة احمليط البيئي والضغط بأجهزة االستشعار .وتوضع
أجهزة االستشعار هذه داخل صندوق أو حيز وحدة
املزودة بالطاقة – لرصد األحوال املناخية.
وأمام صناعة االتصاالت فرصة لتصميم جيل جديد من املكررات .وتُنقل اإلشارات اليت يتم قياسها إىل احملطات
املكررات اليت تُرَّكب على الكبالت لتزويد جهات الساحلية باستخدام كبالت ليفية وخطوط مكرسة هلا الغرض.
حمطات ِّ
املكررات يف املستقبل على عُقد
جديدة من اجلهات صاحبة املصلحة ببيانات مناخية ،باإلضافة
وميكن أن حتتوي حمطات ِّ
إىل توفري خدمات االتصاالت املعتادة .وميكن أن تتضمن توفر الطاقة واالتصاالت واإلشارات الزمنية .وعلى سبيل املثال،
املكررات اجلديدة أجهزة استشعار لقياس املتغريات ميكن توصيل أجهزة ِعلمية هبذه العقد – بشكل مباشر أو غري
حمطات ِّ
املناخية ،وبذلك تصبح أساساً لشبكة مجُ دية من حيث التكلفة مباشر – باستعمال أجهزة مودم صوتية .وهذا من شأنه أن
يحُ ِّول حمطة املكررات إىل حمطة رصد ،ليس فقط لقياس درجة
لرصد تغري املناخ يف املدى البعيد.
ِّ
وقياسات درجة احلرارة وامللوحة تمُ كن من رصد سخونة املياه احلرارة وامللوحة والضغط ،بل وكذلك توفري قناة لقياس بيانات
وبرودهتا نتيجة الرتفاع درجة حرارة الغالف اجلوي وذوبان اجلليد .مناخية أخرى مثل التيارات احمليطية ،ومستويات األكسجني،
وتوضح قياسات الضغط ما حيدث للمد البحري ومناسيب ومستويات غازات االحتباس احلراري ،والزالزل ،وغري ذلك من
البحار .وتُعطي هذه القياسات صورة آلثار تغري املناخ ،كما اخلواص الطبيعية اجلغرافية والكيميائية احليوية .كما سيكون
تُعطي حتذيرات عن احتماالت حدوث موجات تسونامي .من املمكن قياس التغريات يف درجة احلرارة على نطاق واسع
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باستعمال التصوير اإلشعاعي الطبقي الصويت ،بل وتوفري القدرة
على رصد ما حتت املاء بالصورة والصوت.
ويواجه املهندسون التحدي املتمثل يف إجياد تصميمات
عول عليها لبنية حتتية مرنة ومستقرة لنقل البيانات.
قوية ويُ َّ
ولتوفري الطاقة والقدرة على التوصيل باأللياف البصرية يف
شبكة تتكون من طبقات مستقلة عن الطرق املعتادة لنقل
بيانات االتصاالت ،استطاعت شركة Tyco Electronics
 Subsea Communicationsتطوير كبل ذي موصل مزدوج
) (DCCووحدة تفريع خيرج منها أربعة كبالت .وبنية هذا الكبل
مماثلة لبنية الكبالت متحدة احملور اليت كانت تُستخدم يف
السابق يف االتصاالت التماثلية .أما الوحدة اليت تتفرع عنها
أربعة كبالت فتوجد هبا وصالت خاصة قادرة على الربط بني
جهازي توصيل مع احملافظة على عزل الطاقة بني اجلهازين وقاع
البحر .ومثل هذه التقنيات اجلديدة تمُ ِّكن من تركيب أجهزة
املكررات
االستشعار املستخدمة يف رصد املناخ يف حمطات ِّ
وإدارهتا بشكل مستقل عن هياكل االتصاالت.

المكررات توفر أنظمة مجدية
الكبالت ومحطات
ِّ
لإلنذار باحتماالت حدوث موجات التسونامي

اجلهاز الرئيسي الذي طورته اإلدارة الوطنية للمحيطات
والغالف اجلوي بالواليات املتحدة ) (NOAAلشبكة احملطات
العائمة املعنية بتقييم أعماق احمليطات واإلبالغ عن احتماالت
حدوث موجات تسونامي هو جهاز استشعار لقياس الضغط
يف قاع احمليط ،يستطيع تسجيل اتساع موجة تقل عن سنتيمرت
واحد يف احمليط املفتوح .وتبلغ تكلفة شراء هذا اجلهاز حنو
 250 000دوالر أمريكي ،بينما تبلغ تكاليف صيانة كل حمطة
عائمة حنو  125 000دوالر أمريكي يف السنة ،وهذه التكلفة
قد تتجاوز قيمة احملطة العائمة ذاهتا .وحبلول سنة ،2008
كانت الواليات املتحدة وحدها قد نشرت  39حمطة عائمة
لإلنذار حبدوث موجات تسونامي يف احمليط اهلادئ.
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ويف حالة تركيب حنو مائيت حمطة عائمة يف أحناء العامل
لإلنذار حبدوث موجات تسونامي ،سيكون إمجايل تكاليف
الشراء يف حدود نصف مليار دوالر أمريكي بينما ستكون
تكاليف الصيانة يف حدود ربع مليار دوالر أمريكي سنوياً.
وإذا أضفنا تكاليف تسيري السفن ميكن أن يرتفع هذا الرقم
إىل أكثر من مليار دوالر أمريكي سنوياً .واملعروف أن احملطات
العائمة التقليدية عمرها االفرتاضي حمدود (حنو أربع سنوات)
ألهنا تعمل بالبطاريات.
املرَّكبة على الكبالت مع تزويدها
وباستخدام ِّ
املكررات َ
بأجهزة استشعار لقياس الضغط ميكن أن تكون لدينا شبكة
لإلنذار باحتمال حدوث موجات تسونامي يف الوقت احلقيقي
بتكلفة أقل بكثري من النظام احلايل ،ألن ذلك سيقلل من
تكاليف صيانة احملطات العائمة وتكاليف السفن (املستخدمة
يف تركيب هذه احملطات) .كذلك ،فنظراً ألن الكبالت وحمطات
املكررات سيتم تزويدها بالطاقة من الساحل ،سيكون من
ِّ
املمكن تزويد أجهزة االستشعار بالطاقة لعشرات من السنني.
ومن الواضح أن شركات االتصاالت ستكون أمامها فرص
عمل كبرية يف هذا اجملال.
وقد تصل تكاليف تصميم نوع جديد من حمطات
املكررات إىل عدة ماليني من الدوالرات األمريكية ،ولكن
ِّ
سيكون من الالزم تصنيع آالف الوحدات من هذا النوع
اجلديد من احملطات .كذلك ،فمن املرجح أن يباع هذا النوع
اجلديد بأسعار أعلى من األسعار احلالية .وسوف يزداد فقط
نشر يف احمليطات ،وسيكون
عدد كبالت االتصاالت اليت ستُ َ
املكررات قادراً على تقدمي بيانات
اجليل اجلديد من حمطات ِّ
حيوية لرصد تغري املناخ.

الخالصة

أتاحت شركات االتصاالت للمجتمع العلمي القدرة على
النفاذ إىل كبالهتا وحمطاهتا الساحلية .ولكن الدور الذي تقوم
به صناعة االتصاالت يف حبوث املناخ كان سلبياً حىت اآلن.
وتوجد يف الوقت احلاضر فرص أمام شركات االتصاالت للقيام
بدور نشط يف رصد تغري املناخ.
وتعد احمليطات من أهم عوامل حدوث التغريات املناخية،
ولذلك جيب رصدها ومراقبتها بعناية .وأعماق احمليطات
بصفة خاصة مل تُستكشف حىت اآلن .ويف غيبة وجود سبل
فعالة أخرى إلجراء قياسات طويلة األجل ،سيكون استخدام
كبالت االتصاالت يف رصد احمليطات من األمور احليوية يف
رصد تغري املناخ العاملي.
وتعد جلنة الدراسات  15وجلنة الدراسات  5التابعتان
لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد يف وضع جيد ميكنهما من
دراسة هذا املوضوع .وقد استحدثت جلنة الدراسات  5املعنية
بدراسة مسألة “البيئة وتغري املناخ” ،يف اجتماعها األخري يف
نوفمرب  ،2010مسألة جديدة سوف تُعىن بأمور عديدة من
بينها كيف ميكن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وخصوصاً شبكات الكبالت البحرية املصنوعة من األلياف

البصرية ،مبزيد من الكفاءة يف رصد البيئة والنظام اإليكولوجي،
وما هي املعايري اجلديدة املطلوب وضعها لتمكني البلدان من
التكيف مع تغري املناخ .وسوف يكون هذا املوضوع أيضاً
حمل نظر خاص يف حلقة عمل بشأن “التحرك حنو اقتصاد
أخضر من خالل معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”
سيعقدها االحتاد الدويل لالتصاالت يف الفرتة  24-22مارس
 2011يف روما ،إيطاليا .وتشمل أهداف حلقة العمل ما يلي:
_ _تيسري استخدام الكبالت البحرية اليت أخ ِرجت من اخلدمة
يف رصد احمليطات؛
_ _تشجيع وضع ترتيبات بني العلماء وقطاع األعمال
واحلكومات للتمكني من استخدام الكبالت البحرية يف
حبوث املناخ؛
_ _حتديد التكنولوجيات اليت تسمح برتكيب أجهزة االستشعار
املستخدمة يف الرصد يف النظم القائمة حالياً؛
_ _وتشجيع تطوير تكنولوجيات جديدة ووضع معايري جديدة
لألنظمة متعددة األغراض ،مبا يف ذلك أنظمة رصد
احمليطات ،يف كل حمطة من حمطات املكررات ،كي ميكن
احلصول على عينات باستبانة مكانية عالية على امتداد
مسار الكبالت.
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دراسة حالة :تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف عُمان

التعلُّم اإللكرتوين

البوابة التعليمية اإللكترونية

البوابة التعليمية اإللكرتونية ،اليت أطلقتها وزارة التعليم
يف عُمان يف الفرتة األخرية ،هي نظام للتواصل اإللكرتوين
يوفر قدرة على التواصل عالية السرعة لتبادل املعلومات
واألفكار واخلربات واآلراء بشأن العملية التعليمية .وهذه
البوابة ،اليت متثل وثبة كبرية يف استعمال تكنولوجيا املعلومات
احلديثة يف التعليم ،تشمل تطوير نظام شامل يستكمل رؤية
الوزارة لإلصالحات التعليمية العميقة يف سلطنة عُمان.
وحتاول الوزارة بذلك حتسني التواصل ،الذي كانت تعوقه يف
املاضي اإلجراءات اإلدارية املعقدة .كما توفر هذه البوابة
وسيلة لتقاسم قَ ْد ٍر كبري من املعارف اليت تراكمت ،فيما يعد
استكماالً ألساليب التدريس التقليدية.
وتتضمن البوابة قاعدة بيانات ستساعد موظفي القطاع
التعليمي يف اختاذ القرارات ويف تنفيذ خططهم وبراجمهم
ومشروعاهتم .كما ستساعد البوابة يف حتسني كفاءة ختطيط
التعليم ،وستسمح للوزارة بتقييم نتائج برامج التطوير مبزيد
من السرعة ،كما ستوفر للقطاعات اإلدارية بالوزارة أحدث
البيانات ،وتسمح لتلك القطاعات بتحديث عملها عن
طريق الشبكة اإللكرتونية .وستوفر البوابة جلميع القطاعات
املعنية من اجملتمع خدمة للتواصل اإللكرتوين بشأن التطورات
واملستجدات يف قطاع التعليم.
واهلدف األمسى من إنشاء هذه البوابة هو توفري أدوات
تفاعلية للتعلُّم وحتسني عمليات التقييم والتقدير ،وكذلك

50

أخبار االحتاد   2011 | 1 يناير | فرباير

2011

حتسني أساليب التدريس وتطوير املناهج التعليمية من أجل
توفري نظام تعليمي عايل اجلودة .وستساعد برامج التعلُّم
اإللكرتوين اليت تتضمنها البوابة على تدريب املعلمني على
كيفية تطوير مهارات اكتساب املعرفة بني التالميذ ،وستُمكن
أفراد اجملتمع املهتمني من توسيع فرصهم التعليمية من خالل
التعلُّم عن �بُْعد والفصول االفرتاضية.
وتشمل البوابة اخلدمات التالية:
_ _خدمات إلكرتونية للتالميذ واملعلمني وأولياء األمور
واملوظفني ،مثل التسجيل ،واالطالع على تقارير التالميذ،
واحلضور ،واجلداول الدراسية؛
_ _أدوات للتواصل ،مثل املنتديات ،وغرف الدردشة،
والتصويت ،وجداول األعمال ،والربيد اإللكرتوين،
والفاكس؛
_ _خدمة لتبادل الرسائل القصرية عن طريق اهلواتف املتنقلة؛
_ _نظام للتعلُّم اإللكرتوين يقوم على حمتوى تفاعلي باإلضافة
إىل فصول افرتاضية ،والتعلُّم عن �بُْعد ،والتعلُّم باستعمال
اهلواتف املتنقلة ،والتقييم؛
_ _نظام لألرشفة ِّ
ميكن من إرسال الوثائق إلكرتونياً ،وحفظها،
ومتابعتها وأرشفتها؛
مؤمنة جيري حتديثها بانتظام؛
_ _قاعدة بيانات َّ
_ _ونظام أوتوماتيكي لتدفق األعمال اإلدارية.
وعلى الرغم من العقبات اليت يواجهها هذا اجلهد،
مثل احلاجة إىل توفري البنية التحتية واملوارد البشرية الالزمة،

والقيـود اليت تفرضها العوامل االجتماعية والثقافية ،وصعوبة األعمال اإللكترونية

وضع منهج دراسي إلكرتوين مناسب ،أمكن تنفيذ مشروع
البوابة التعليمية اإللكرتونية حىت اآلن يف ثالث مناطق تعليمية
(هي منطقة مسقط ،ومنطقة الباطنة مشال ،ومنطقة الربميي)،
وجاري التخطيط لتنفيذه يف املناطق التعليمية املتبقية وهي
منطقة ظفار ،ومنطقة مسندم ،ومنطقة الباطنة جنوب،
واملنطقة الشرقية جنوب ،واملنطقة الشرقية مشال ،واملنطقة
الداخلية ،ومنطقة الظاهرية ،واملنطقة الوسطى.
ويقول أحد تالميذ الصف الثامن مبدرسة أم سعد
األنصارية ،مبنطقة مسقط التعليمية ،إن البوابة التعليمية
يف سبيلها إىل أن تصبح العمود الفقري لنظام التعليم يف
السلطنة .ويضيف“ ،هذه البوابـة عظيمة األمهية بالنسبة يل
بسطت معظم اإلجراءات ...إذ أستطيع إهناء كثري
ألهنا َّ
من اخلدمات على اخلط ،مثل استعراض تقييم األداء،
واختيار األنشطة املدرسية ،واستعراض ملف بيانايت إلكرتونياً،
واملشاركة يف منتدى تعليمي .وباإلضافة إىل ذلك ،يستطيع
والدي االطالع على الدوام على أدائي ،ومتابعة احلضور،
وغري ذلك عن طريق نظام الرسائل القصرية يف البوابة”.

موقع واحد إلنهاء جميع اإلجراءات
كجزء من اجلهود اليت تبذهلا احلكومة جلذب االستثمار
األجنيب إىل عُمان ،كان من بني املبادرات اليت أقدمت عليها
عملية مرحية لتسجيل أنشطة األعمال إلكرتونياً .وتسمى هذه
املبادرة “موقع واحد إلهناء مجيع اإلجراءات” ،وهي جتمع
بني خمتلف األجهزة احلكومية لتوفري جمموعة من اخلدمات
للمستثمرين.
وهذا النظام اجلديد الذي بدأ تنفيذه يف مايو  ،2006يوفر
خدمات شاملة عن طريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وهو ييسر التواصل بني املستثمر ووزارة التجارة والصناعة،
ويربط بني اخلدمات اليت تقدمها خمتلف الوزارات والكيانات
احلكومية .ويوفر هذا النظام احلديث للمستثمرين نفاذاً متعدد
املستويات ومأموناً وميكن التعويل عليه من خالل قنوات
متعددة ،كما أنه مزود بآليات للمتابعة.
ويف املاضي ،كان على املستثمر أن ينتظر ملدة شهر إلهناء
عملية التسجيل يف السجل التجاري ،وكان يتعني عليه بعد
ذلك أن يزور كل جهاز حكومي لكي حيصل على املوافقات
املطلوبة للتسجيل (وكانت كل مرحلة تستغرق أكثر من
أسبوعني) .واآلن ،وبعد إدخال النظام اجلديد ،ميكن االنتهاء
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تقييم أنشطة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

دراسة حالة :تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عُمان

تقييم أنشطة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

ع يف تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت تاقيبطت :ةلاح ةسارد

من العملية خالل يومي عمل .وهذا يوفر الكثري من الوقت
واجلهد على املستثمر.
وتشمل عملية “موقع واحد إلهناء مجيع اإلجراءات”
نظاماً للخدمة الذاتية للمستثمرين ،يربطهم ببوابة السداد
اإللكرتوين اليت ِّ
متكنهم من سداد الرسوم املستحقة عليهم
إلكرتونياً.
وقد علَّق على النظام ،مدير عام وصاحب بيت احلكمة
للرتمجة يف عُمان بقوله“ :لقد حققت وزارة التجارة والصناعة
خطوات واسعة عظيمة يف تيسري املعامالت عندما أنشأت
نظام املوقع الواحد إلهناء كافة اإلجراءات .ألنين كرجل
أعمال أتعرض لضغط من أجل احرتام املواعيد احملددة،
ولذلك فإنين أريد إجناز كافة معاماليت بسرعة وسهولة .واآلن،
ميكن إجناز مجيع املعامالت إلكرتونياً ،ونظام املوقع الواحد
يُعجل من إهناء املعامالت”.

العلوم اإللكترونية

مجلس البحث العلمي
جملس البحث العلمي يف سلطنة عُمان هو اهليئة املسؤولة
عن وضع سياسات البحث العلمي ومتويلها .وقد أنشئ هذا
اجمللس يف  ،2005وهو يعمل على تشجيع البحث العلمي،
وتبين األشخاص ذوي املواهب والقدرات البحثية ،ونشر
املعارف العلمية ،وتقدمي توصيات إىل احلكومة بشأن سياسة
البحث العلمي.
ومن بني الطرائق اليت يعتمد عليها جملس البحث العلمي
بناء القدرات البحثية عن طريق إقامة مراكز للبحث العلمي.
مول اجمللس الكثري من مشروعات األحباث اليت ختدم
وقد َّ
اجملتمع ،وخصوصاً يف جمال التعليم .كما أنه املسؤول عموماً
عن املعايري األخالقية يف جمال البحث العلمي ،ويضمن
تنفيذ األحباث اليت ميوهلا بطريقة مقبولة أخالقياً .وتقوم جلنة
األخالقيات التابعة للمجلس باستعراض مجيع األحباث اليت
قد تنطوي على خماطر أخالقية.
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ويعزز جملس البحث العلمي التقدم العلمي عن طريق توفري
املواد للباحثني .وهذا بدوره يدفع عجلة التنمية االجتماعية
واالقتصادية ،ويساعد على حتسني مستويات املعيشة.
ويعمل جملس البحث العلمي على نشر الوعي ،من خالل
وسائل اإلعالم ،بالدور اهلام للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
والقدرات اخلالقة يف حتقيق التنمية املستدامة .كما حيرص
اجمللس على عرض فرص االستثمار يف العلوم والتكنولوجيا
على القطاع اخلاص ،ويوفر للمستثمرين خدمات البحث
العلمي الالزمة.
ويراقب جملس البحث العلمي األحباث ومتويلها ،من
وجهة النظر االسرتاتيجية ،يف السياق الوطين والدويل ،ولكنه
ال يشارك بشكل مباشر يف إجراء األحباث .وعلى الرغم من
أنه يوفر التمويل الالزم إلجراء األحباث ،فإن من حق وزارة
التعليم العايل تنظيم برامج الدراسات العليا وإدارهتا.
ويقول عبد اهلل علي ناصر املنريي ،األستاذ املساعد بقسم
طب األسرة والصحة العامة ،بكلية الطب والعلوم الطبية،
جبامعة السلطان قابوس ،إن إنشاء جملس البحث العلمي يعد
إحدى العالمات على طريق تطور سلطنة عمان يف القرن
الواحد والعشرين“ .إن اهليكل والتنظيم احلايل جمللس البحث
العلمي ،باإلضافة إىل رؤيته االسرتاتيجية جتعل منه مناصراً
قوياً للتقدم يف جمال البحث العلمي يف السلطنة .وعلى سبيل
املثال ،فإن إدارة املقرتحات البحثية على اخلط مرحية جداً
لألوساط العلمية يف اجلامعة اليت أنتمي إليها ويف عُمان ككل.

ITU/V. Martin

من اليسار إىل اليمني (الصف األمامي) :الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت ونائب الرئيس املشارك للجنة؛ وبفرييل
أودا ،وزير التعاون الدويل بكندا ونائب الرئيس املناوب للجنة؛ وستيفني هاربر ،رئيس وزراء كندا والرئيس املشارك للجنة؛ وجاكايا كيكوييت،
رئيس مجهورية تنزانيا والرئيس املشارك للجنة؛ والدكتورة مارغريت شان ،املدير العام ملنظمة الصحة العاملية ونائب الرئيس املشارك للجنة.

جلنة املعلومات واملساءلة اخلاصة بصحة النساء واألطفال
املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية/االحتاد الدويل لالتصاالت
سبق أن أشرنا يف عدد ديسمرب  2010من جملة أخبار االحتاد إىل أن منظمة
الصحة العاملية قد أنشأت جلنة للمعلومات واملساءلة اخلاصة بصحة النساء
واألطفال ،بناءً على طلب بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة .وقد
عقدت اللجنة اجتماعها األول يف جنيف يف  26يناير  ،2011وسوف
تضع إطاراً للمساءلة يربط املوارد املخصصة لصحة النساء واألطفال بالنتائج
الفعلية ،وسوف يساعد هذا اإلطار العام ،على وجه اخلصوص ،على رصد
االلتزامات املالية العاملية اليت ستخصص لصحة األمهات واألطفال حديثي
الوالدة واألطفال دون سن اخلامسة ،والتأكد من أن املوارد املخصصة لذلك
تُ ِنقذ أكرب عدد ممكن من األرواح.
ويشارك يف رئاسة اللجنة جاكايا كيكوييت ،رئيس مجهورية تنزانيا،
وستيفني هاربر ،رئيس وزراء كندا .أما منصب نائب الرئيس فيشرتك فيه
الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت ،والدكتورة
مارغريت شان ،املدير العام ملنظمة الصحة العاملية.

تعهدت البلدان والمنظمات المانحة ،أثناء قمة األمم المتحدة
الخاصة باألهداف اإلنمائية لأللفية ،التي عُ ِقدت في سبتمبر
 ،2010بتقديم  40مليار دوالر أمريكي لتمويل االستراتيجية
العالمية الخاصة بصحة النساء واألطفال على امتداد خمس
سنواتُ ،مصرة على وجود نظام للمساءلة يضمن أن تحقق
هذه الموارد النتائج المتوقعة.
سوف تضع اللجنة الجديدة إطاراً لرصد االلتزامات المالية
العالمية التي ستخصص لصحة األمهات ،وصحة األطفال
حديثي الوالدة واألطفال ،والتأكد من أن الموارد المخصصة
لذلك تُنقذ أكبر عدد ممكن من األرواح.

أخبار االحتاد   2011 | 1 يناير | فرباير

2011

53

اللجنة املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت املعنية بصحة النساء واألطفال

AFP

وحتدث الدكتور توريه يف االجتماع مؤكداً على الفوائد
العظيمة اليت ميكن أن حتققها التكنولوجيات الرقمية يف جماالت
مجع ونشر وتقاسم املعلومات اخلاصة بالصحة“ .ففي بداية
 ،2011كان عدد اشرتاكات اهلواتف املتنقلة أكثر قليالً من
 5مليارات اشرتاك ،بينما كان عدد مستعملي اإلنرتنت أكثر
قليالً من ملياري فرد ”.واألمر املؤكد هو أنه ما زال أمامنا
طريق طويل جيب أن نقطعه لتوفري النفاذ عريض النطاق بأسعار
معقولة ،وهو أمر حيوي لتحقيق تقدم له معناه يف املبادرات
والربامج الرقمية اخلاصة بالصحة .ومع ذلك ،فإن هذه األرقام
تُظهر أن التكنولوجيات املوجودة بالفعل بني أيدينا ،مثل اهلواتف
املتنقلة العادية ،ميكن أن تقوم بدور متزايد األمهية يف جمال الرعاية
الصحية ،كأدوات جلمع البيانات وحتليلها ،وتقدمي اخلدمات
الصحية األساسية للمجتمعات احمللية ”.وأضاف الدكتور توريه
أن بعض أعضاء اللجنة قد حققوا بالفعل تقدماً جيداً يف تنفيذ
هذه األنواع من االسرتاتيجيات القائمة على تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وأن ما اكتسبوه من جتارب وخربات ستكون له قيمة
كبرية خالل األشهر املقبلة من العمل على تنفيذ التوصيات
النهائية اليت أوصت هبا اللجنة.
وقد اختري أعضاء اللجنة من تشكيلة واسعة من جمموعات
اجلهات صاحبة املصلحة يف البلدان مرتفعة الدخل والبلدان النامية،
من بينها حكومات ،ومنظمات دولية ،ومنظمات للمجتمع املدين،
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والقطاع اخلاص ،واملؤسسات والدوائر األكادميية .وقد اتفق أعضاء
اللجنة يف اجتماعهم األول على أن يوصوا بإطار للمساءلة ،مع
وضع خطة عمل لتعزيز قدرة البلدان على مجع البيانات األساسية.
يصمم اإلطار بالشكل الذي ِّ
ميكن من متابعة النتائج
وسوف َّ
وتدفقات املوارد على املستويني العاملي والوطين .وسوف يضع
األعضاء جمموعة أساسية من املؤشرات والقياسات اخلاصة بصحة
النساء واألطفال ،ويقرتحون اخلطوات الكفيلة بتحسني املعلومات
وتسجيل األحداث احليوية – املواليد والوفيات – يف البلدان
منخفضة الدخل ،واستطالع كيف ميكن لتكنولوجيا املعلومات
أن تساعد على حتسني مجع البيانات والوصول إىل املعلومات اليت
ميكن التعويل عليها عن االستثمارات والنتائج .وسوف تنتهي
اللجنة من تقريرها يف مايو  ،2011أي يف الوقت الذي يسمح
بتقدمي التقرير إىل مجعية الصحة العاملية.

ما هي مبررات إنشاء اللجنة؟

نشأت فكرة اللجنة من مؤمتر القمة الذي عقدته األمم
املتحدة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية يف سبتمرب .2010
وقد أطلق بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة اسرتاتيجية
عاملية بشأن صحة النساء واألطفال – وهو برنامج طموح للعمل
املشرتك من أجل حتسني صحة النساء واألطفال ،وتسريع التقدم
يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة بالصحة .وتستهدف

اللجنة املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت املعنية بصحة النساء واألطفال

هذه االسرتاتيجية العاملية إنقاذ أرواح  16مليون امرأة وطفل دون
سن اخلامسة حبلول سنة  ،2015ومنع حدوث  33مليون حالة
محل غري مرغوب فيه ،ووقاية  120مليون طفل من االلتهاب
الرئوي و 88مليون طفل
من التقزم ،وحتسني مكافحة
الخصائص الثالثة لعمل
املالريا ومتالزمة نقص املناعة
اللجنة
املكتسبة/اإليدز ،وضمان
أوالً ،نظراً ألن التاريخ
حصول النساء واألطفال
النهائي لتحقيق األهداف
كي-مون
بان
على خدمات جيدة وأن
اإلمنائية لأللفية هو ،2015
العام
األمين
يعتين هبم أفراد صحيون مهرة
ستعم ــل اللجنــة بسرعــة
المتحدة
لألمم
يف أفقر بلدان العامل البالغ
وتنتهـ ــي من تقريرهـ ــا يف
عددها  49بلداً.
مايو .2011
وقد تعهدت البلدان
ثانياً ،تأخذ اللجنة
واملنظمات املاحنة ،أثناء
باجتاه عملي طبقاً هلدف
املؤمتر ،بتقدمي  40مليار دوالر
واضح وهو أن تقرتح إطاراً
أمريكي لتمويل االسرتاتيجية
للمساءلة ،باإلضافة إىل
“إن نساء وأطفال العالم في حاجة إلى ما هو أكثر من التعهدات.
العاملية على امتداد مخس
خطة عمل لتحسني رصد
وعلى الرغم من أن االلتزامات مدهشة وسخية ،فإنها في حد
سنواتُ ،مصرة على وجود
التقدم ومتابعة املوارد.
ذاتها ال تستطيع أن تبني عيادات صحية أو تحصين األطفال ضد
نظام للمساءلة يضمن أن
ثالثاً ،عمل اللجنة شامل.
العدوى .ولهذا السبب ،جعلنا المساءلة من المالمح الرئيسية
حتقق هذه املوارد النتائج
لالستراتيجية العالمية .ونحن مصممون على أن نَخضع للمساءلة
أي أن اللجنة ستبين على
ِ
املتوقعة .وسوف تتحقق
جوانب التقدم العاملي والوطين
وأن نُخضع كل فرد آخر للمساءلة أيضاً” .
هذه املساءلة عن طريق الربط
لكي ميكن زيادة التنسيق
بني منصيت أداء اخلدمات
واحلد من الصعوبات املتصلة
والتمويل ،حبيث تشارك يف
بتلبية الطلبات على املعلومات
ذلك جمموعة واسعة من اجلهات صاحبة املصلحة ،مع التأكيد الصحية .وسوف تعتمد على اخلربات الكثرية املتاحة يف الكثري من
على البحوث واالبتكار ،ومتابعة التقدم من خالل إطار املساءلة .البلدان وكثري من القطاعات من خالل االستفادة من تكنولوجيا
املعلومات القائمة على اإلنرتنت والوسائط االجتماعية.
اليت تضمن املساءلة عن املوارد املالية ،وترأسها آن ميلز ،أستاذة
اقتصاديات وسياسات الصحة مبدرسة لندن للصحة العامة وطب
املناطق احلارة.

ITU/V. Martin

مجموعتا العمل المنبثقتان عن اللجنة

تقوم جمموعتا عمل من اخلرباء الفنيني بتوجيه أعمال اللجنة،
إحدامها خمتصة بكيفية حتسني املساءلة عن النتائج – ويرأسها
ريتشارد هورتون ،رئيس شبكة القياسات الصحية ورئيس حترير جملة
النسيت .أما جمموعة العمل األخرى فسوف تُعىن بأفضل الطرق

ماذا يقول القادة
قال بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة يف كلمته
مبناسبة االجتماع األول للجنة يف جنيف“ :إن نساء وأطفال
العامل يف حاجة إىل ما هو أكثر من التعهدات .وعلى الرغم من
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أن االلتزامات مدهشة وسخية ،فإهنا يف حد ذاهتا ال تستطيع من املواليد والكثري من الوفيات على املستوى العاملي بعيدة عن
أن تبين عيادات صحية أو حتصني األطفال ضد العدوى .وهلذا أنظارنا .ولتحقيق املساءلة احلقيقية ،جيب أن يكون بوسعنا إحصاء
السبب ،جعلنا املساءلة من املالمح الرئيسية لالسرتاتيجية العاملية .مجيع املواليد والوفيات .فالبلدان يف حاجة إىل معرفة كم عدد
وحنن مصممون على أن نخَ ضع للمساءلة وأن نخُ ِ
ضع كل فرد آخر املواليد وكم عدد الوفيات كل سنة – واألسباب املؤدية للوفاة”.
وأكد الدكتور توريه على أنه “إذا كان لنا أن نستطيع تقدمي
للمساءلة أيضاً .وسوف نتتبعكيفية الوفاء بالوعود الكثرية ،وسوف
نرصد ونتابع ما نفعله باألموال اليت ستأتينا؛ وسوف نضمن حتقيق خدمات الرعاية الصحية للجميع يف هذا القرن اجلديد الذي ينعم
بالتوصيلية ،فسوف يكون ذلك من خالل التعاون والشراكة بني
قصر فسوف نُعلِن ذلك أيضاً”.
التقدم عرب الطيف ،وعندما نُ ِّ
قطاعي التكنولوجيا والرعاية
وأشار إىل أن اللجنة تضم
الصحية”.
مهنيني طبيني ،ومسؤولني
الصحية
الرعاية
خدمات
تقديم
نستطيع
أن
لنا
كان
إذا
“
وقد تكاتف االحتاد
ماليني ،وصانعي سياسات،
بالتوصيلية،
ينعم
الذي
الجديد
القرن
هذا
في
للجميع
الدويل لالتصاالت ومنظمة
وإحصائيني وخرباء يف حقوق
فسوف يكون ذلك من خالل التعاون والشراكة بين قطاعي
الصحة العاملية يف تيسري
اإلنسان ،وأضاف يقول:
الصحية.
والرعاية
التكنولوجيا
”
ختطيط الصحة اإللكرتونية،
“سوف نُلقي شبكة واسعة
واجلمع بني قطاع الصحة
ألن صحة نساء وأطفال
الدكتور حمدون إ .توريه
وقطاع تكنولوجيا املعلومات
العامل مسؤولية كل فرد.
واالتصاالت والقطاع املايل
وهدفنا بسيط :وهو أن نحُ ِّول
للتعاون يف وضع جمموعة
اسرتاتيجيتنا العاملية إىل عمل
عاملي من أجل صحة النساء واألطفال .وسوف تساعد هذه أدوات يسرتشد هبا صانعو السياسات العامة .واملعروف أن
اللجنة على حتسني عمل النظم الصحية من أجل مجيع الناس ”.الدكتور توريه والدكتور كالوس اليزجنر من مؤسسة نوفارتيس
وحتدث الرئيس جاكايا كيكوييت عن التحديات املستقبلية ،يشاركان يف رئاسة اجمللس االستشاري ملبادرة الصحة الرقمية
مؤكداً على أن إفريقيا تعيش فيها نسبة  12يف املائة فقط من ) .(DHIوقال الدكتور توريه“ ،إن مبادرة الصحة الرقمية تعد مثاالً
سكان العامل ،ولكنها متثل نصف جمموع وفيات األمهات ونصف كامالً على الشراكة بني القطاعني العام واخلاص اليت تستهدف
جمموع وفيات األطفال دون سن اخلامسة.
تسخري اإلمكانيات الكاملة اليت تتمتع هبا تكنولوجيا املعلومات
وأكد ستيفني هاربرن رئيس وزراء كندا ،على أن املساءلة تعد واالتصاالت واألجهزة الرقمية لإلسراع بتحقيق األهداف اإلمنائية
أساسية “لضمان احرتام االلتزامات املعلنة ،والتأكد من أن املوارد لأللفية يف جمال الصحة – وأنين على ثقة من أنكم توافقونين على
قد ِ
أنفقت وفقاً لذلك ،وأن النتائج املنشودة قد حتققت”.
أن هذه األهداف تتماشى متاماً مع طموحات هذه اللجنة”.
وعلقت الدكتورة مارغريت شان ،مدير عام منظمة الصحة
العاملية بأن أكثر من مائة بلد ال توجد لديها يف الوقت احلاضر نظم
متطورة للتسجيل املدين .وأضافت تقول“ ،وهذا يعين أن الكثري
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يف رثـاء
نبيل كسراوي
 24أكتوبر  29 – 1932يناير

2011

ITU/V. Martin

إن صوت نبيل كسراوي لن يُسمع بعد اآلن .كان نبيل كسرواي
مشاركاً متحمساً يف مؤمترات االحتاد واجتماعاته ألكثر من ثالثة
عقود ،كان يتحدث خالهلا نيابة عن بلده ،اجلمهورية العربية السورية،
وعن اجملموعة العربية ،وعن البلدان النامية بل وعن مجيع أعضاء
االحتاد .إن متكنه من موضوعات املناقشة وقدرته على التدخل يف
اللحظة املناسبة للدفع باختاذ قرار يف اجتاه معني – أو تفادي اختاذه يف
اجتاه آخر – كل ذلك سيبقى بالتأكيد ضرباً من ضروب األساطري.
وقد ُولِد نبيل كسراوي يف  24أكتوبر  ،1932وبدأ عمله يف
االحتاد يف يناير  1979وأصبح مستشاراً بدائرة التعاون التقين  -اليت
تُسمى اآلن مكتب تنمية االتصاالت .وعلى الرغم من أنه انفصل
عن االحتاد يف يناير  1993فإنه يف واقع األمر مل يغب عن االحتاد حىت
يوم وفاته يف  29يناير .2011
وقد شغل نبيل كسراوي منصب املمثل الدائم للمؤسسة العامة
لالتصاالت السورية لدى االحتاد ،وشارك على امتداد العقود املاضية
يف مجيع اجتماعات جلان الدراسات التابعة لقطاعات االحتاد الثالثة،
وكذلك يف اجتماعات الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت )،(TSAG
والفريق االستشاري لتنمية االتصاالت ) ،(TDAGوالفريق االستشاري
لالتصاالت الراديوية ) ،(RAGكرئيس وفد .وشارك يف اجلمعيات العاملية
لتقييس االتصاالت ) ،(WTSAويف املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت
) ،(WTDCومجعيات االتصاالت الراديوية ) ،(RAواملؤمترات العاملية
لالتصاالت الراديوية ) (WRCواملؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية
) ،(RRCويف مؤمترات املندوبني املفوضني من كيوتو ) (1994إىل مؤمتر
غواداالخارا ) .(2010ويف إطار جامعة الدول العربية ،أصبح رئيساً
للفريق العريب إلدارة الطيف الرتددي يف  ،2001ورئيساً لفريق العمل
العريب للتقييس يف .2008
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لقد كان نبيل كسراوي ملاحاً ال تفوته شاردة وال واردة ،وكان يتمتع
بذهن متوقد يتذكر القرارات اليت ِ
اختذت يف العديد من االجتماعات،
ويتذكر كيفية اختاذها .ويف مؤمتر غواداالخارا أحاط به املساعدون
الشبان الذين يتذكرون كل كلمة قاهلا.
وقد رأس نبيل كسراوي جلنة الدراسات  2التابعة لقطاع تنمية
االتصاالت وكان نائباً لرئيس الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت
) (TDAGمن  1998إىل  ،2010ونائباً لرئيس جلنة الدراسات 1
التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية من  1995إىل  ،2000ونائباً
لرئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية ) (RAGمنذ مجعية
االتصاالت الراديوية لعام  ،2000ونائباً لرئيس الفريق االستشاري
لتقييس االتصاالت ) (TSAGمن  2000إىل  .2008وأصبح نائباً لرئيس
جلنة تنسيق املفردات بقرار من الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية
يف  ،2005وانتُخب رئيساً للجنة تنسيق املفردات التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت ،يف اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت يف .2008
ورمبا كان الرتاث الدائم الذي خلّفه نبيل كسراوي هو عمله
كرئيس لفريق العمل املعين باللغات التابع للمجلس ،الذي كان
مكلفاً بالتأكد من استعمال اللغات الرمسية الست املعتمدة يف االحتاد
على قدم املساواة .وعندما يُقدر لك أن تزور مقر االحتاد اليوم،
فسوف ترى اسم االحتاد الدويل لالتصاالت معروضاً بكل فخر ليس
فقط باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية ،بل وباللغات العربية
والصينية والروسية – بفضل نبيل كسراوي .وهذا خليق بشخص مثل
نبيل كسراوي الذي مل يكن لريضيه االكتفاء باعتماد قرار باستعمال
اللغات على قدم املساواة ،بل أراد أن يتابع بعناية تنفيذ هذا اهلدف
على أرض الواقع.

زيـارات رسميـة

زيارات رمسية
ترد فيما يلي أمساء الوزراء والسفراء لدى مكتب األمم املتحدة وغريها من
املنظمات الدولية يف جنيف وغريهم من كبار الضيوف الذين قاموا بزيا رات
جماملة للدكتور محدون إ .توريه األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت خالل شهر
يناير .2011

عبد الوهاب جمال ،وزير الدولة للشؤون
األوروبية ،وزارة الشؤون الخارجية في تونس

باتريسيو نورثالند ،المدير العام
لشركة ساتمكس

تان يي وان ،سفيرة سنغافورة

سو سي بيونغ ،سفير جمهورية كوريا الشعبية
الديمقراطية

فيليب ميتزغر ،نائب مدير المكتب الفيدرالي
لالتصاالت في سويسرا )(OFCOM
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زيـارات رسميـة

لقاءات مع األمني العام

مانويل دنيغو ،سفير كوستاريكا

الدكتور محمد ابن شامباس ،األمين العام

لمنظمة دول إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ )(ACP

هارونا إدريسو ،وزير االتصاالت في غانا

رضا بوعبيد ،مراقب دائم في المنظمة الدولية للفرنكوفونية
مجيع الصور من إعداد ف .مارتن/االحتاد الدويل لالتصاالت
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