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االفتتاحية

جهود االحتاد الدويل
لالتصاالت جتاوباً مع
حاالت الطوارئ العاملية

ITU/V. Martin

الدكتور محدون إ .توريه
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

علِمت مع شديد األسف مبا تعرضت له اليابان من خسائر يف استحسان وتأييد من احلكومات ،وبنوك التنمية ،واملؤسسات
األرواح وإصابات ونزوح بشري وأضرار يف املمتلكات والبنية املالية اإلقليمية ،ووكاالت األمم املتحدة والقطاع اخلاص .ففي
التحتية من جراء الزلزال الذي بلغت قوته  9درجات على مقياس شهر مارس  2011وحده ،تلقى االحتاد دعماً مالياً من عدد
رخيرت ،وأمواج تسونامي العاتية اليت أعقبته يوم  11مارس  .2011من احلكومات ،باإلضافة إىل التربعات السابقة .كذلك وقّع
وطلبت على الفور من زمالئي اختاذ الرتتيبات الالزمة لنشر االحتاد اتفاقاً مع منظمة  Intelsatواملنظمة الدولية لالتصاالت
موارد االتصاالت يف حاالت الطوارئ ملساعدة األجهزة احلكومية الساتلية ) (ITSOيقضي بتعزيز موارد ووسائل االتصال يف حاالت
وغريها من املنظمات اإلنسانية يف تنسيق عمليات البحث الطوارئ.
واإلنقاذ وتوصيل املساعدات إىل الضحايا .مث قام االحتاد بعد
وكان االحتاد قد قدم املساعدات القائمة على االتصاالت
ذلك بنشر املعدات الساتلية يف املناطق املنكوبة.
الساتلية ألول مرة يف  ،2005يف أعقاب الزلزال وأمواج تسونامي
وقد وقعت األحداث املأساوية يف اليابان بعد أن شهد العامل العاتية اليت أصابت بعض البلدان اآلسيوية يف ديسمرب .2004
سلسلة من الكوارث األخرى ،كان من بينها الزلزال الذي وقع ومنذ ذلك التاريخ ،ق ّدم االحتاد خدمات االتصاالت يف حاالت
يف إندونيسيا ،والفيضانات واألعاصري اليت وقعت يف أسرتاليا ،الطوارئ للعديد من بلدان العامل مبا فيها البلدان اليت تأثرت بالزلزال
مث الزلزال الذي وقع يف نيوزيلندا وأدى إىل تدمري جزء كبري من وأمواج تسونامي يف  ،2004والزلزال الذي وقع يف باكستان يف
مدينة كرايستشريش.
 2005والفيضانات اليت وقعت يف  ،2010والفيضانات اليت
إن قلوبنا تنخلع أملاً على كل من تعرض للمعاناة أو فقد عزيزاً وقعت يف سورينام يف  ،2005واإلعصار الذي أصاب ميامنار
لديه ،أو فقد منزله أو مقر عمله من جراء هذه الكوارث .وحنن والزلزال الذي تعرضت له مقاطعة سيشوان يف الصني يف ،2008
نعلم أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكنها أن ختفف ،والزالزل اليت وقعت يف هايييت وشيلي يف  ،2010والزالزل اليت
بطرق خمتلفة ،من آثار تلك األحداث .وسوف حيفزنا ذلك وقعت يف بريو ،والسلفادور ،ونيكاراغوا ،وأخرياً الزلزال الذي وقع
على أن جنعل العامل أمجع قادراً على االستفادة من خدمات يف اليابان وأمواج تسونامي اليت أعقبته.
االتصاالت اليت ميكن أن توفر شريان حياة عندما تقع الكارثة.
وإنين ممنت غاية االمتنان للمساعدات وأشكال الدعم اليت
وقد كانت استجابة االحتاد لسلسلة الكوارث الطبيعية قدمها شركاؤنا حتت مظلة “إطار االحتاد للتعاون يف حاالت
مبسارعته بنشر معدات االتصاالت يف حاالت الطوارئ الطوارئ” ،الذي يعطي أولوية لالتصاالت كوسيلة من وسائل
إلعادة وصالت االتصاالت احليوية إىل سابق عهدها ،حمل إنقاذ األرواح.
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السيدة ميشيل باشيليه ،المدير التنفيذي
لهيئة األمم المتحدة للمرأة ،أثناء المؤتمر الصحفي
الذي أعلنت فيه أولويات هيئتها لسنة .2011

اليوم الدويل للمرأة 2011

حان الوقت لتحقيق الوعد باملساواة

رسالة ميشيل باشيليه ،املدير التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة
مبناسبة اليوم الدويل للمرأة 8 ،مارس 2011

منذ مائة عام (أي يف  8مارس  )1911أقدمت النساء يف
مجيع أحناء العامل على خطوة تارخيية على الطريق الطويل املؤدي
إىل املساواة .وقد تقرر االحتفال باليوم الدويل للمرأة ألول مرة
السرتعاء االنتباه إىل ظروف العمل غري املقبولة بل واخلطرية يف
كثري من األحيان اليت تواجهها كثري من النساء يف أحناء العامل.
وعلى الرغم من االحتفال بتلك املناسبة يف عدد قليل من البلدان
فقط ،فإن االحتفال أخرج أكثر من مليون امرأة إىل الشوارع،
مطالبات ليس فقط بتحسني ظروف العمل بل وكذلك باحلق يف
التصويت والعمل واملساواة بالرجال.
وأعتقد أن هؤالء الرائدات الشجاعات كان ميكن أن ينظرن
إىل عاملنا اليوم خبليط من الفخر وخيبة األمل .فقد حتقق تقدم
ملموس خالل القرن املاضي الذي شهد توسعاً غري مسبوق
يف حقوق وامتيازات املرأة اليت يكفلها القانون .ويف الواقع،
ميكن القول إن التقدم يف جمال حقوق املرأة ميثل أقوى الثورات
االجتماعية اليت شهدها العامل.
*منشور بإذن من وكالة األمم املتحدة للمرأة
).(www.unwomen.org
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فمنذ مائة سنة ،كان هناك بلدان فقط يسمحان للمرأة
بالتصويت .واليوم ،أصبح احلق يف التصويت شامالً تقريباً ،بل
وأصبحت النساء يُنتخنب لقيادة احلكومات يف كل قارة من
القارات .كذلك ،تشغل النساء مراكز قيادية يف خمتلف املهن
اليت كان حمظوراً عليهن توليها يف وقت من األوقات .وحىت
وقت قريب ،كانت مراكز الشرطة ،وساحات احملاكم وبيوت
اجلريان تشهد العنف املنزيل ولكنها كانت تعترب ذلك من املسائل
الشخصية .أما اليوم فتوجد يف ثلثي البلدان قوانني تعاقب على
العنف املنزيل ،كما يعرتف جملس األمن بأن العنف اجلنسي ميثل
أحد تكتيكات احلرب املتعمدة.
ومع ذلك ،فعلى الرغم من هذا التقدم الذي حتقق خالل
القرن املاضي ،ما زال األمل يف املساواة الذي ساور النساء يف
أول احتفال باليوم الدويل للمرأة أبعد ما يكون عن التحقيق.
فاثنتان من بني كل ثالثة من البالغني الذين يعانون من األمية من
النساء .وما زالت فرصة البنات لاللتحاق باملدارس أقل من فرصة
البنني .ومتوت امرأة كل  90ثانية كل يوم أثناء الوضع أو بسبب
املضاعفات املرتتبة على الوالدة على الرغم من أننا منلك املعرفة
واملوارد اليت ميكن أن جتعل عملية الوضع مأمونة.

رسالة المدير التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمرأة

Shutterstock

وعندما كنت أماً شابة وطبيبة أطفال ،عانيت من الصراع
وما زالت النساء يف مجيع أحناء العامل حيصلن على أجور أقل
مما حيصل عليه الرجال نظري أداء نفس العمل .كذلك ،يف كثري من أجل املوازنة بني األسرة واحلياة العملية ،ورأيت كيف أن
من البلدان ،ال تتمتع النساء باملساواة يف احلصول على األرض عدم توافر الرعاية لألطفال حتول دون حصول النساء على عمل
وحقوق اإلرث .وعلى الرغم مما حتقق يف املستويات العليا ،ما بأجر .ولقد كانت فرصة املساعدة يف إزالة هذه املعوقات من
زالت نسبة النساء يف اجملالس التشريعية ال تتجاوز  19يف املائة بني األسباب اليت جعلتين أعمل بالسياسة .وهلذا أيضاً أيدت
فقط ،و 8يف املائة بني مفاوضي السالم ،و 28امرأة فقط كرؤساء سياسات تقدمي اخلدمات الصحية وخدمات رعاية األطفال
لألسر وأعطيت األولوية لإلنفاق العام على احلماية االجتماعية.
لدول أو حكومات.
وكرئيسة لبلدي ،عملت جاهدة من أجل إجياد فرص
وال يقع عبء هذا التمييز على النساء فقط .فنحن مجيعاً
نعاين من عدم القدرة على حتقيق أكرب استفادة ممكنة من نصف متساوية لكل من الرجال والنساء للمسامهة مبا لديهم من
املواهب واإلمكانات اليت يزخر هبا العامل .وحنن بذلك نقوض ملكات وخربات يف التصدي للتحديات اليت تواجه بلدنا .وهلذا
نظامنا الدميقراطي ،وقوة اقتصادنا ،وصحة جمتمعاتنا واستمرارية السبب ،اقرتحت جملس وزراء يتساوى فيه عدد الرجال والنساء.
وكمديرة تنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة ،أود أن أستفيد
السالم .ولقد كان الرتكيز يف احتفال هذا العام باليوم الدويل
للمرأة على حق املرأة يف احلصول على التعليم ،والتدريب ،من رحليت الطويلة ومن املعارف واخلربات اليت تراكمت لدي
والعلوم والتكنولوجيا ،مما يؤكد احلاجة إىل االستفادة من هذه لتشجيع التقدم حنو حتقيق مساواة حقيقية بني اجلنسني يف أحناء
العامل .إننا مجيعاً سنعمل ،يف شراكة وثيقة بني الرجال والنساء،
اإلمكانات الكامنة.
وبرنامج حتقيق املساواة بني اجلنسني وضمان حقوق املرأة قادة كانوا أو مواطنني ،وسواء كانوا ينتمون إىل اجملتمع املدين
برنامج عاملي ،ميثل حتدياً لكل البلدان ،غنيها وفقريها سواء يف أو القطاع اخلاص أو منظومة األمم املتحدة بأكملها ملساعدة
الشمال أو يف اجلنوب .واعرتافاً بعاملية هذا الربنامج وباملكاسب البلدان على وضع السياسات والربامج ورصد امليزانيات الالزمة
اليت ميكن أن ترتتب عليه لو أننا استطعنا حتقيقه ،قررت األمم لتحقيق هذا اهلدف.
ولقد شاهدت بنفسي ما ميكن أن حتققه النساء ألسرهن
املتحدة اجلمع بني املنظمات األربعة القائمة وإنشاء هيئة جديدة
هي هيئة األمم املتحدة للمرأة .واهلدف من هذا اجلهاز اجلديد ،وجمتمعاهتن إذا أتيحت هلن الفرصة ،حىت يف أقسى الظروف.
الذي يشرفين أن أكون على رأسه ،هو حتريك منظومة األمم وسوف تبقى قوة النساء ومثابرهتن وحكمتهن أعظم معني ميكن
املتحدة بأكملها لكي نستطيع حتقيق الوعد الذي ينص عليه أن تستفيد منه اإلنسانية .وال ميكننا ببساطة أن ننتظر  100سنة
ميثاق األمم املتحدة وهو املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء أخرى لالستفادة من هذه اإلمكانات الكامنة.
جاهدت من أجله طوال حيايت.
– وهذا ما
ُ
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اليـ ـ ــوم الدولـ ـ ــي
للمرأة 2011
موضوع االحتفال:
المساواة في الحصول
على التعليم ،والتدريب،
والعلوم والتكنولوجيا:
طريق العمل الكريم
بالنسبة للمرأة

AFP, AFP/AltoPress, AFP/JIJI PRESS, © Africa Media Online/Alamy
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من اليسار إيل اليمني :صويف ليندن ،وزيرة االتصاالت يف فنلندا؛ دورين بوغدان-مارتن،
رئيسة دائرة التخطيط االسرتاتيجي وشؤون األعضاء يف االحتادالدويل لالتصاالت؛
وجاسا ماتيس ،وزيرة االتصاالت وجمتمع املعلومات يف صربيا

حوار رفيع املستوى

ملاذا تنصرف الفتيات عن التكنولوجيا وكيف ميكن تغيري هذا االجتاه؟

ميثل اليوم الدويل للمرأة الذي يحُ تفل به
كل سنة يوم  8مارس عدداً من اإلجنازات
االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت
حققتها املرأة .وكان موضوع االحتفال
سنة  2011هو “املساواة يف احلصول على
التعليم ،والتدريب ،والعلوم والتكنولوجيا:
طريق العمل الكرمي بالنسبة للمرأة”.
وكان أول احتفال باليوم الدويل للمرأة قد
أقيم يف .1911
وقد نظم االحتاد الدويل لالتصاالت
يوم  10مارس  2011حلقة نقاشية
مبناسبة العيد املئوي لالحتفال هبذه

املناسبة .وافتتحت املناقشة السيدة دورين
بوغدان-مارتن ،رئيسة دائرة التخطيط
االسرتاتيجي وشؤون األعضاء ،قائلة:
“هذا اليوم حيمل أمهية خاصة بالنسبة يل
شخصياً كامرأة تعمل يف االحتاد الدويل
لالتصاالت ،وهو وكالة األمم املتحدة
املتخصصة يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وكامرأة تتوق إىل رؤية
النساء وقد حققن أفضل ما لديهن”.
واالقتباس التايل مأخوذ من جملة
إيكونومست – “دعونا من الصني
واهلند واإلنرتنت :إن النمو االقتصادي

“دعونا من الصين والهند
واإلنترنت :إن النمو
االقتصادي تحركه النساء”.
نقالً عن مجلة إيكونومست
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“لماذا تبتعد الفتيات عن
مجال توجد فيه حاجة
واضحة إلى المهارات،
ويحصلن فيه على رواتب
تُعد من بين أعلى الرواتب
في سوق العمل ،ويستطعن
فيه تحقيق فرق حقيقي في
مجاالت التنمية االجتماعية
واالقتصادية؟”

عجزاً يصل إىل حنو  300 000فرد
من الالزمني لشغل وظائف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف املنطقة؛
وسوف يقرتب العجز على املستوى
العاملي من  1,2مليون فرد .وأضافت
السيدة بوغدان-مارتن وهي تلقي الضوء
على هذه األرقام“ :دعوين أطرح عليكم
السؤال التايل :ملاذا تبتعد الفتيات عن جمال
توجد فيه حاجة واضحة إىل املهارات،
وحيصلن فيه على رواتب تُعد من بني
أعلى الرواتب يف سوق العمل ،ويستطعن
فيه حتقيق فرق حقيقي يف جماالت التنمية
االجتماعية واالقتصادية؟”
مث تولت السيدة بوغدان-مارتن
بعد ذلك قيادة جمموعة مناقشة من
أبرز العامالت يف جماالت تكنولوجيا
املعلومات من احلكومات ،والقطاع
اخلاص ،واهليئات األكادميية وأجهزة
اإلعالم يف مناقشة تفاعلية بعنوان
“هل نقول وداعاً للفتيات العامالت
يف جماالت تكنولوجيا املعلومات؟
ملاذا تبتعد الفتيات عن التكنولوجيا؟”
وتطرح السيدة بوغدان-مارتن أسئلتها
يف األقسام التالية.

حتركه النساء” – وقد علقت السيدة
بوغدان-مارتن بأن هذه العبارة تستحق
أن توضع فوق مكتب كل امرأة عاملة.
وأكدت على أمهية إحلاق الفتيات
باملدارس ،وضمان استمرارهن يف
الدراسة .ويقول تقرير صادر عن منظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(يونسكو)“ :إن تعليم فتاة يقلل
كثرياً من احتمال وفاة طفلها قبل سن
اخلامسة  ...كما أن الفتيات املتعلمات
أكثر إنتاجاً يف املنزل ،وحيصلن
على رواتب أفضل يف العمل ،وأكثر
قدرة على املشاركة يف اختاذ القرارات
االجتماعية واالقتصادية و
السياسية”.يف تقاسم الخبرات بشأن النساء
وعلى الرغم من أن املتخصصات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيصلن والتكنولوجيا
على رواتب جيدة ،فسوف حيدث نقص
يف عددهن على املستوى العاملي يف الوزيرة جاسنا ماتيش ،بصفتك امرأة
القريب .وتشري تقديرات االحتاد األورويب اختارت دراسة الهندسة ،ال بد أن
إىل أن السنوات العشر املقبلة ستشهد لديك خبرة بموقف النساء من
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االلتحاق باألدوار التي يهيمن عليها
الرجال .فما مدى أهمية الدعم
والتشجيع للنساء الالتي يلتحقن
بالمجاالت التي يسيطر عليها
الذكور في المعتاد؟
جاسنا ماتيش :يف دراسيت للحصول
على درجة بكالوريوس اهلندسة وكذلك
درجة املاجستري ،كنت من بني النساء
القليالت الاليت وقع عليهن االختيار
لاللتحاق هبذه الدراسة .ولكن خربيت
تبدأ يف واقع األمر قبل ذلك أي يف
املدرسة العليا ،عندما اخرتت التخصص
يف الرياضيات .وعندما كنت يف
اخلامسة عشرة ،كنت يف فصل توجد
به فتاتان أخريان و 24من البنني .وكنا
حنن الفتيات الثالث على رأس بقية
التالميذ يف الفصل ،وجتاسرنا باختيار
الرياضيات لتكون سبيلنا لشق طريقنا
إىل احلياة العملية .أما الفتيات الاليت مل
يكن على مستوى براعتنا يف الرياضيات
فلم جيرؤن على ذلك إذ مل يكن هناك
ما يشجعهن على ذلك .أما ثالثتنا،
فقد كنا نلقى التشجيع يف املنزل،
وكان آباؤنا يقولون لنا إننا نستطيع
أن نصبح ما نريده يف املستقبل .وكان
من الواضح أن الذكور أيضاً حيصلون
على تشجيع ومساندة أسرهم ،وكانوا
يعملون على حتقيق أحالمهم بغض
النظر عن مواهبهم .وعندما كنت يف
اجلامعة أدرس هندسة اإلنشاءات ،قال
أحد مدرسينا للفصل“ :لقد جاءت

اليوم الدولي للمرأة

2011

ITU/P. Letcher
ITU/S. Parkes

صوفي ليندين وزيرة االتصاالت في فنلندا .وهي
حاصلة على درجة في علم الحاسوب وعلى درجة
الماجستير في العلوم .وقد برز اسمهما في عناوين
الصحف في  2010عندما أصبحت فنلندا أول بلد
في العالم يجعل النفاذ إلى النطاق العريض حقاً
يكفله القانون لجميع المواطنين.

ITU/P. Letcher

فكتور أنيليني هو نائب الرئيس لشؤون التحول
في شركة  ،Alcatel-Lucentالتي يدير فيها
االستراتيجيات والبرامج التي تُبقي على شركته في
مقدمة تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
على المستوى العالمي.

ITU/S. Parkes

الفتيات إىل هنا لكي يتزوجن ،أليس كذلك؟” وهكذا ،بدأ
هذا املوقف منذ زمن بعيد وما زال مستمراً حىت اآلن .وما
زلت أعاين من ذلك حىت اليوم .وأعرف أن علي أن أقضي
أول عشر دقائق من كل اجتماع لكي أبرهن على قدرايت
وكفاءايت ،وبعد ذلك أستطيع االنتقال إىل احلديث يف موضوع
االجتماع.
ِ
وتعد مناذج األدوار مهمة يف واقع األمر .فعندما أطلقت
وكالة األمم املتحدة للمرأة يف نيويورك يف فرباير  ،2011كانت
إحدى السيدات احلاضرات ،من رائدات الفضاء ،وقالت
إننا يف حاجة إىل احلقيقة لكي خنلق اخليال .والشابات
يف حاجة إىل رؤية شيء يف الواقع لكي حيلمن به .فإذا مل
يُقدر هلن رؤية رائدة فضاء ،فلن حيلمن بأن يصبحن رائدات
فضاء .ولذلك ،فمن املهم بالنسبة جلميع من جنحن يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن نشجع الشابات على
مواصلة احللم ،ومواصلة التعليم والتفكري يف بناء حياة عملية
يف هذا القطاع.
ولقد شهد قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تغريات حقيقية غيرّ ت العامل خالل العقدين املاضيني .فقد
تغريت طريقة عملنا ،وطريقة دراستنا ،وطريقة حصولنا على
الرعاية الصحية ،وطريقة حتقيق العدالة ،وبطبيعة احلال –
طريقة متتعنا بأوقات الفراغ وطريقة التواصل مع بعضنا البعض.

جاسنا ماتيش هي وزيرة االتصاالت ومجتمع
المعلومات في صربيا .وهي حاصلة على درجة
بكالوريوس الهندسة وعملت كمهندسة مدنية قبل
أن تصبح مستشارة للحكومة ثم مستشارة للبنك
الدولي بواشنطن .وتولت بعد ذلك العديد من
المناصب الحكومية الرفيعة قبل أن تصبح وزيرة
لالتصاالت ومجتمع المعلومات في .2008

ITU/S. Parkes

“من المهم بالنسبة لجميع
من نجحن في مجال
تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت أن يشجعن
الشابات على مواصلة
الحلم ،ومواصلة التعليم
والتفكير في بناء حياة
عملية في هذا القطاع”.

دورين بوغدان-مارتن هي رئيسة دائرة التخطيط
االستراتيجي وشؤون األعضاء في االتحاد الدولي
لالتصاالت منذ بداية  ،2008وسبق أن تولت
رئاسة شعبة التنظيم وبيئة األسواق بمكتب تنمية
االتصاالت باالتحاد .وقبل التحاقها بالعمل
في االتحاد ،عملت كأخصائية في سياسات
االتصاالت باإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت
والمعلومات .وهي حاصلة على درجة الماجستير
في سياسة االتصاالت.

أنستاسيا إيالماكي هي مديرة معمل التطبيقات
والنظم كثيفة البيانات ،بمدرسة علوم الحاسوب
واالتصاالت ،بالمعهد الفني الفيدرالي في لوزان،
وهي أستاذ مساعد بجامعة .Carnegie Mellon
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أورورا فيليز هيكبيرة منتجي سلسلة “العالم يتعلم”
التي تذيعها قناة  ،Euronewsوهو برنامج أسبوعي
يتنقل بالمشاهدين في أنحاء العالم بحثاً عن قصص
التحديات ،والتوجهات التعليمية وقصص النجاح.
ITU/S. Parkes
ITU/P. Letcher
ITU/S. Parkes
ITU/P. Letcher
ITU/S. Parkes

10

إينال ويغور رئيس العمليات والمشروعات
بالمدرسة الدولية في جنيف ،حيث يقوم بتدريس
نظرية المعرفة .وهو حاصل على درجة البكالوريوس
في علم وهندسة الحاسوب من معهد ماساشوستس
للتكنولوجيا ،وقضى  20سنة كمهني في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قبل أن يقوم
بدوره الحالي.

أليسيا لودج-كالرك مديرة برنامج الشراكات
بين القطاعين العام والخاص وبرنامج الترويج
الهتمام الفتيات بالتكنولوجيا الرقمية بمؤسسة
مايكروسوفت ،مع التركيز على البرامج التي يمكن
أن ِّ
تمكن الفتيات والنساء .وقد ُولِدت وتربت في
جامايكا ،وتقيم في الوقت الحاضر في الواليات
المتحدة.

جيتانجالي ساه محللة سياسات باالتحاد الدولي
لالتصاالت ،حيث تتخصص في تنفيذ مشروعات
تسخير المعلومات واالتصاالت في خدمة التنمية
ومشروعات اإلدارة اإللكترونية .وقد ساهمت
في عمليات وضع السياسات العامة وسياسات
الواليات في الهند ،بما في ذلك مشروع سياسة
تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
خدمة التعليم.

سبيرانزا نيدج هي مديرة معهد التعليم اإللكتروني
المفتوح عن بُعد بجامعة كينياتا في كينيا ،وكانت
من قبل تشغل منصب رئيسة مركز التعليم
بالجامعة اإلفريقية االفتراضية .وهي خبيرة في
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم
اإللكتروني وحاصلة على درجة الماجستير في
نظم المعلومات.
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وتوجد فرص ال هناية هلا أمام الشابات ألن تكون هلن حياة
عملية ناجحة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وحنن النساء يف حاجة إىل أن نقوم بدورنا يف جعل مهمة
الشابات أيسر مما كانت يف وقتنا.

“وضعت مؤسسة
 Lucentبرنامجاً عالمياً
سيصل إلى 13 500
من الشبان في أنحاء
العالم 70 ،في المائة
منهم من الفتيات”.

Alcatel

السيد أنيليني ،إن شركتكم واحدة من أكبر الشركات
التي تقوم بدور مهم في مجاالت البحوث والتطوير في
العالم .فهل تشعرون بأي قلق إزاء نقص المهارات ألن
الفتيات يُدرن ظهورهن للدارسات المتصلة بتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت؟
فيكتور أنيليني :إننا كشركة عاملية هلا فروع يف  130بلداً،
نواجه حتدياً يتمثل يف أننا حناول زيادة املساواة بني اجلنسني
يف خمتلف الفروع داخل الشركة .وحنن ندرك أن علينا أن ندفع
بكل قوة لكي نزيد نسبة اإلناث املشاركات يف كل مستوى
من مستويات العمل مث رعاية النساء املشتغالت بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وقد ناقشنا هذا املوضوع كثرياً داخل
الشركة ،وحددنا بعض املعوقات احملتملة ،ليس فقط على
مستوى الدراسة يف الكليات بل وكذلك يف املراحل السابقة.
وللمساعدة يف زيادة الفرص أمام الفتيات للعمل يف
هذا اجملال ،وضعت مؤسسة  Alcatel Lucentاليت أتشرف
برئاستها ،برناجماً عاملياً .وحترص املؤسسة بصفة خاصة على
تشجيع الفتيات؛ وسوف يصل برناجمنا إىل  13 500من

اليوم الدولي للمرأة

2011

الشبان يف أحناء العامل 70 ،يف املائة “من بين األشياء األهم
فيه األجهزة ،وليس الناس فقط .إن
منهم من الفتيات .وحنن نود بالفعل التي ينبغي االهتمام بها
التكنولوجيا موجودة يف كل مكان،
أن نجعل الفتيات يدركن
وأعتقد أن ذلك يفتح إمكانيات كبرية
أن نساعد الفتيات من خالل هذا
أمام النساء .فعندما ترى النساء أن
الربنامج على الوصول إىل النقطة اليت أنه سيكون بوسعهن اإلتيان
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متغلغلة
جتعلهن يشاركن مبزيد من اجلدية يف بشيء مختلف إذا استطعن
يف كل جانب من جوانب احلياة – يف
النظام التعليمي والقدرة على استخدام ربط تكنولوجيا المعلومات
العناية باملسنني ،والتمريض ،والتدريس –
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالتصاالت والمهن المرتبطة
فإن ذلك سيجعل هذا اجملال أكثر جاذبية
كسبيل ألن يصبحن أكثر اندماجاً
التي
المهن
وهي
–
بالرعاية
وإغراء .وعلى سبيل املثال ،سيكون بوسع
وتفاعالً مع اجملتمع ككل.
العادة”.
في
النساء
تجتذب
النساء الربط بني رعاية املسنني واهلندسة،
ألنه سيكون من الالزم اخرتاع الكثري من
معالي الوزيرة صوفي ليندين ،في
األجهزة للمساعدة يف رعاية املسنني.
برنامج منظمة التعاون والتنمية في
دراسة عقيمة وليست عصرية .وتعد
وأعتقد أن النساء يتمتعن بقدرة
الميدان االقتصادي الخاص بالتقييم فنلندا من البلدان اليت حتركها تكنولوجيا كبرية على ابتداع برجميات للتواصل
الدولي للدارسين لعام ،2010
املعلومات واالتصاالت بفضل شركة صديقة للمستعملني .ولقد قلت على
احتلت فنلندا المركز الثاني في
نوكيا .ومع ذلك ،فعلى الرغم من الدوام إن لدينا يف فنلندا الكثري من
دراسة الرياضيات والمركز األول في أن الفتيات الاليت يدرسن الرياضيات املهندسني وأن مجيع األجهزة واألدوات
دراسة العلوم .وكانت نتيجة البنات
بواسطتهم
صنِعت
والعلوم يف املدارس العليا حيققن جناحاً التكنولوجية
ُ
أفضل من نتيجة البنين في العلوم،
كبرياً يف دراسة مواد الرياضيات والعلوم ،ومن أجلهم ،ومع ذلك فال توجد
أما في الرياضيات فقد تساوى
فإهنن يردن أن يصبحن طبيبات أو من تطبيقات صديقة للمستعملني وصديقة
الذكور واإلناث .ومع ذلك ،فإن أقل أفراد هيئة التمريض أو مدرسات ،وال ملستعملي هذه األجهزة واألدوات.
من  25في المائة من الذين
يردن اقتحام ميدان اهلندسة .وحنن وأعتقد أن النساء ميكنهن اإلتيان
المستوى
يدرسون التكنولوجيا على
حناول جاهدين يف فنلندا جعل اهلندسة بشيء خمتلف ،ولذلك فإنين متفائلة
الجامعي من اإلناث .فلماذا؟
جاذبة للفتيات .ويف الواقع ،لدينا جداً بزيادة عدد النساء يف الوظائف
عدد كبري ممن يدرسون اهلندسة يف اهلندسية – وآمل أن يكون ذلك يف
صوفي ليندين :حنن نواجه يف فنلندا فنلندا .وليس من السهل احلصول على املستقبل القريب .وأحد األشياء األهم
نفس التحديات اليت تواجهها بقية وظيفة يف جمال تكنولوجيا املعلومات اليت ينبغي االهتمام هبا هي أن جنعل
دول العامل من حيث اجتذاب الفتيات واالتصاالت .ولكن املشكلة احلقيقية الفتيات يدركن أنه سيكون بوسعهن
إىل االشتغال بتكنولوجيا املعلومات هي مشكلة إدراك وحسن بصرية.
اإلتيان بشيء خمتلف إذا استطعن
واالتصاالت .وتدل الدراسات على
وبفضل الثورة الرقمية يف فنلندا ،ربط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أنه ال توجد مناذج كافية عن األدوار .نتحدث بالفعل عن جمتمع املعلومات واملهن املرتبطة بالرعاية – وهي املهن
فالفتيات يعتقدن أن دراسة التكنولوجيا املوجود يف كل مكان ،الذي تتواصل اليت جتتذب النساء يف العادة.
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السيدة أنستاسيا إيالماكي ،ما الذي
جعلك تختارين الدراسات المرتبطة
بعلم الحاسوب ،وكيف كان شعورك
وأنت واحدة من تسع فتيات في
فصل دراسي به أكثر من 150
طالب وطالبة؟
السيدة أنستاسيا إيالماكي :كنت
أريد أن أصبح مهندسة كيميائية ،ألنين
أحب الكيمياء .ومل أكن قد رأيت
جهاز حاسوب قبل سن السابعة عشرة،
عندما التحقت باجلامعة .فعندما كنت
استكمل أوراق االلتحاق وأرتب
اختيارايت اجلامعية ،قال يل أحدهم
“هل تعلمني أنه يوجد اآلن معهد
جديد هلندسة احلاسوب يف اليونان؟
ولكن ،ال أمل يف التقدمي ،ألهنم
انتقائيون جداً” .ومشكليت هي أنين
عندما يقول يل أي شخص أال أفعل
شيئاً (حىت وإن كان أحد أبوي) فإن
هذا الشيء هو بالضبط ما أُقبِل عليه.
ولذلك ،وضعت هندسة احلاسوب
كأول اختيارايت ،وقُبِلت بالفعل يف
معهد هندسة احلاسوب.
وكان ِعلم احلاسوب أبعد ما يكون
عن حيايت اليومية ،خبالف اليوم الذي
جند فيه منتجات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف كل بيت ويف كل
جيب .وكانت دراسة ِعلم احلاسوب
مفاجأة يل ،فقد عشقت هندسة
احلاسوب .صحيح أن الفصل كان به
تسع فتيات و 149من البنني ،ولكن
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“كان ِعلم الحاسوب أبعد
ما يكون عن حياتي اليومية،
بخالف اليوم الذي نجد
فيه منتجات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
في كل بيت
وفي كل جيب”.
ذلك مل يكن يعنيين كثرياً ،فقد كنا نركز
على ما نفعله.
وحنن نرى اليوم أن نسبة الفتيات
الاليت يلتحقن باملعهد الفين الفيدرايل
يف لوزان بدأت تتناقص بعد أن بلغت
ذروهتا يف  .2004/2003فقد أصبح
الشباب يرتددون يف االلتحاق بقسم
هندسة احلاسوب لسببني .أوهلما ،أن
صورة عا ِمل احلاسوب لدى الفتيات هو
أنه فىت ال يستحم كثرياً وجيلس أمام
احلاسوب مبهوراً بالربجمة وغافالً متاماً
عن صناديق البيتزا الفارغة امللقاة حوله.
أما السبب الثاين فهو أهنم عندما يرون
املنتجات – مثل  ،iPhoneو،iPad
واحلاسوب نفسه – ال يرون اجملهود
العلمي الذي يقف وراء كل منها .وهم
يريدون أن يروا العنصر اهلندسي لكي
يفهموا أن بوسعهم أن يفعلوا نفس
الشيء .ولكن هذا العنصر خمتفي يف
أجهزة وخدمات اليوم.
والشبان يريدون أن يفعلوا شيئاً
خمتلفاً ،ولكنهم حباجة إىل توعية لكي

يدركوا ملاذا وكيف ميكن للعلم الذي
يقوم عليه احلاسوب أن يساعد على
حل كل مشكلة مهمة يف العامل يف
جماالت مثل الطب ،وعلوم احلياةِ ،
وعلم
ال َفلك .وعلى سبيل املثال ،فإن ِعلم
احلاسوب والتكنولوجيا يدفعان علوم
احلياة إىل األمام .والتعليم هو املفتاح،
فإذا تغري التعليم مبرور الوقت فسوف
تتجه الفتيات إىل ِعلم احلاسوب.
في النرويج ،يطبق مركز رينيت
في تروندهايم مجموعة من الطرق
المبتكرة إلغراء الفتيات على دراسة
العلوم والتكنولوجيا ،بما في ذلك
عروض تقدمها سيدات يرتدين
مالبس العالمات وطالبات الجامعات
الالتي لم يحددن بعد خياراتهن
الخاصة بالحياة العملية – نقالً عن
سلسلة عالم التعلم التي تقدمها
محطة تلفزيون يورونيوز.

السيدة أورورا فيليز ،هل تعتقدين
أن الحكومات األوروبية في حاجة
إلى السير على خطى النرويج وأن
تتخذ خطوات استباقية ومبتكرة
عندما يتعلق األمر بتعليم الفتيات؟
وهل صادفتك وأنت تستعرضين
قصص الماضي أمثلة لحكومات أو
لجهات من القطاع الخاص تسير
على هذا النهج؟

اليوم الدولي للمرأة

2011

AFP

“عالم التعليم برنامج
أسبوعي عالمي يشاهده
 300مليون مشاهد في
 151بلداً .ونحن نحاول
عرض النماذج الطيبة في
عالم التعليم”.
أورورا فيليز :ال أستطيع أن أحتدث
عن احلكومات ،ولكنين أود أن أؤكد
أن التعليم واجب حكومي .ويف عامل
التعلم ،نشري إىل الطريقة اليت تطبقها
بلدان مشال أوروبا ،وخصوصاً فيما
يتصل باالتصال بالدارسني .وتعد
فنلندا ،والسويد ،والدامنارك مناذج على
التعليم .وقد شاهدت منذ قليل شريط
فيديو عن النرويج.
وال يوجد يف االحتاد األورويب موقف
شامل بالنسبة للتعليم .إذ توجد برامج
إقليمية مثل  Leonardoو،Erasmus

ولكن مسؤولية التعليم تقع يف األساس
على عاتق احلكومة.
و“عامل التعليم” برنامج أسبوعي
عاملي يشاهده  300مليون مشاهد يف
 151بلداً .وحنن حناول عرض النماذج
الطيبة يف عامل التعليم .ومن الواضح
أننا نشري إىل مبادرات القطاع اخلاص
كما نشري إىل التعليم العام .وقد
استطعنا تصوير فيلم يف الفرتة األخرية
يف كينيا ،حيث اشرتكت مدرسة خاصة
مع السلطات احمللية إلتاحة الفرصة
للفتيات احملتاجات إىل شيء من
املساعدة إلعطائهن الفرصة لتطوير
معارفهن ومتكينهن من حتقيق آماهلن.
والرسالة اليت أشدد عليها هنا
هي دعونا نتطلع إىل مشال أوروبا
اليت تضرب لنا أمثلة طيبة .ويف نفس
الوقت ،دعونا ننظر خارج أوروبا إىل
اجلنوب ملعرفة ما يفعلونه عند التعامل
مع مشاكل مماثلة.

السيد إينال ويغور ،ما مقدار التأثير
الذي تعتقد أن يمارسه المعلمون في
اختيار الطلبة لحياتهم العملية؟ وهل
تعتقد أن المعلمين يتعمدون إبعاد
الفتيات عن دراسة العلوم
والتكنولوجيا؟
إينال ويغور :لو أننا وضعنا أنفسنا
مكان التالميذ – وهذا ما كنا عليه يف
وقت من األوقات – لرأينا أن اآلباء
واملعلمني هلم تأثري كبري جداً على
الصغار .وعندما كنا أطفاالً ،كنا نفرتض
أن اآلباء هم مصدر احلب وأن املعلمني
السلطة املهيمنة على املعرفة.
هم ُ
وإنين كمعلم أدرك أن يل تأثرياً كبرياً
على التالميذ .وعندما تكون طفالً،
ال يكون عندك ما تبين عليه أحالمك
خبالف أحالم أبويك ،ومعلميك
وأقرانك .وأفكار هؤالء مجيعاً تُ ِّلون
أحالمك.
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“إنني كمعلم أدرك أن لي
تأثيراً كبيراً على التالميذ.
وعندما تكون طفالً،
ال يكون عندك ما تبني
عليه أحالمك بخالف
أحالم أبويك ،ومعلميك
وأقرانك”.

السابق عليه .وهذا خيلق مشكلة
يف املدارس ألن املعلمني قد ينقلون
للتالميذ شيئاً عن العامل الذي نشأوا
فيه ،وهو عامل خيتلف عن العامل الذي
يعيش وينمو فيه التالميذ .وعلى الرغم
من أن املعلمني يعتقدون أهنم يساعدون
التالميذ ،فإهنم عن غري وعي منهم قد
يكونون جزءاً من املشكلة.

وهكذا ،عندما يُسأل شاب“ :ماذا السيدة أليسيا لودج-كالرك ،ما هو
تريد أن تفعل يف حياتك؟” هذا سؤال برنامج  DigiGirlzالذي تتبناه
من الصعب جداً الرد عليه .فحىت اآلباء مؤسسة مايكروسوفت ،وكيف يعمل؟
واملعلمني ال يعرفون ماذا سيكون عليه
أليسيا لودج-كالرك :بدأ برنامج
العامل بعد مخس سنوات .فهل يؤثر
املعلمون على اخليارات؟ وهل يفعلون  DigiGirlzمنذ حنو عشر سنوات ،وكان
ذلك عن قصد .قد يكون األمر أكثر من بنات أفكار عدد قليل من اإلناث
العامالت يف قسم تطوير الربامج يف
تعقيداً من ذلك.
إن بعض زمالئي حياولون ثين الشركة ،حيث الحظن وجود عجز يف
التلميذات عن دراسة الرياضيات عدد الفتيات املهتمات بعلوم احلاسوب
والعلوم ،اعتقاداً منهم أهنم حياولون وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مساعدة الفتيات ألهنم يعتقدون أن عموماً .وإذا أنت نظرت إىل اإلحصاءات
الفتيات ال يجُ دن دراسة الرياضيات اخلاصة باختبارات االختيار يف الواليات
والعلوم .واآلن ،ملاذا يسوارهم املتحدة يف  ،2008لوجدت أن  17يف
هذا االعتقاد؟ وهل لذلك عالقة املائة ممن اشرتكوا يف اختبار الرياضيات
باألجيال .فعندما كان هؤالء املعلمون ِ
وعلم احلاسوب من خرجيي املدارس العليا
يف شباهبم ،برجموا أنفسهم على ذلك .من الفتيات .ويف  ،1985كانت نسبة 37
وهم ينقلون هذا املوقف إىل األجيال يف املائة من مجيع خرجيي ِعلم احلاسوب
التالية .وأعتقد أن هذا يفسر جزء اً من من اإلناث .وأصبحت هذه النسبة 18
يف املائة فقط يف  .2008وهذا التناقص
ا ملشكلـ ــة .
واليوم ،يتحرك العامل بسرعة كبرية ،يعد مصدر قلق كبري ألن احلواسيب
لدرجة أن كل جيل خيتلف عن اجليل وتكنولوجيا املعلومات متثل اليوم أساس
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“برنامج  DigiGirlzمناسبة
يتم االحتفال بها ليوم
واحد في العديد من مواقع
مؤسسة مايكروسوفت في
أنحاء العالم .والهدف من
ذلك هو تبديد الخرافات
والمخاوف المرتبطة بدراسة
الرياضيات والعلوم ،وزيادة
الثقة لدى الفتيات”.
كل شيء .ولقد مسعنا الكثري عن الفتيات
الاليت يدرسن العلوم يف املدارس ولكنهن
يتجهن إىل جماالت أخرى عندما ينتقلن
إىل اجلامعة .واحلقيقة أننا يف حاجة إىل أن
نفعل شيئاً إزاء ذلك .وبرنامج DigiGirlz
مناسبة يتم االحتفال هبا ليوم واحد يف
العديد من مواقع مؤسسة مايكروسوفت
يف أحناء العامل ،كما يحُ تفل هبا أحيانا
يف شكل معسكر ملدة يومني .واهلدف
من ذلك هو تبديد اخلرافات واملخاوف
املرتبطة بدراسة الرياضيات والعلوم ،وزيادة
الثقة لدى الفتيات .وحنن نتبادل معهن
أفكارنا بشأن االشتغال باألعمال اليت
تقوم على التكنولوجيا الرفيعة ،وتتاح هلن
الفرصة لاللتقاء باملوظفني العاملني يف
مايكروسوفت ،ومشاهدة بيانات عملية
عن املنتجات وكيف تعمل .ويدخلن
وراء الكواليس ويرين كيف أن الرياضيات
والعلوم اليت تعلمناها يف الفصول الدراسية
تنطبق على احلياة الفعلية.

اليوم الدولي للمرأة

2011

AFP

السيدة جيتانجالي ساه ،ما الذي
يجعل الفتيات في جنوب آسيا
والهند يدرسن المواد العلمية
والهندسية؟
جيتانجالي ساه :إن متثيل النساء
بصفة عامة أقل يف العلوم والتكنولوجيا
على الرغم من أن جنوب آسيا واهلند
أفضل حاالً من البلدان األخرى .ففي
اجملتمعات التقليدية ،مثل جمتمعاتنا،
يتوقع اجلميع منا أن نكون أمهات
مثاليات ،وربات بيوت مثاليات،
وموظفات مثاليات .وليس من السهل
اجلمع بني مجيع هذه النماذج املثالية.
وقد نشأنا يف اهلند وحنن نتمىن
أن نكون طبيبات أو مهندسات.
وكثرياً ما كان آباؤهنا حيمسوننا – بل
ويف بعض األحيان يضغطون علينا –
لكي نلتحق بالدراسات التكنولوجية.
وقد يكون ذلك أحد األسباب اليت
جعلت عدداً كبرياً من البنات والبنني

“في المجتمعات التقليدية،
مثل مجتمعاتنا ،يتوقع
الجميع منا أن نكون أمهات
مثاليات ،وربات بيوت
مثاليات ،وموظفات مثاليات.
وليس من السهل الجمع
بين جميع هذه النماذج
المثالية”.
يدرسون التكنولوجيا يف اهلند .ودراسة
التكنولوجيا تنتهي بك إىل تويل وظيفة
عالية املقام ومرحبة ،وترفع من املركز
االجتماعي ،بل إهنا ميكن أن تزيد
من فرص الزواج املناسب أمام النساء.
وميكنك أن تقرأ يف إعالنات الزواج
يف الصحف ومواقع الويب أن الرجل
الباحث عن زوجة “يريد زوجة تعمل
مهندسة” .وهكذا ففي اهلند وجنوب
آسيا ،ميكن أن تكون رغبة الفتاة يف أن

تصبح مهندسة شيئاً ثقافياً واجتماعياً
أكثر من كوهنا أي شيء آخر.

الدكتورة سبيرانزا نيدج ،لقد واجهت
مقاومة من زمالئك الذكور عندما
اخترت إجراء مزيد من الدراسات
في مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت .فماذا كانت
اعتراضاتهم على المرأة التي تتجه
إلى هذا المجال؟
سبيرانزا نيدج :لقد ختلفنا يف إفريقيا
لسنوات طويلة .ونريد اللحاق ببقية
العامل ،ولقد حان الوقت لالهتمام
بالتكنولوجيا على الرغم مما نعانيه
من مشاكل يف جمال البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وقد ِ
أنشئت اجلامعة اإلفريقية االفرتاضية
ِ
كمشروع تابع للبنك الدويل ،وأعلن عن
قيامها رمسياً يف  .1997ولقد كان القصد
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من اجلامعة اإلفريقية االفرتاضية يف األصل
أن تكون شبكة للتعليم عن �بُْعد يف جمال
التكنولوجيا لتضييق الفجوة الرقمية يف
إفريقيا ،وال سيما عن طريق بناء القدرات
يف جماالت الدراسات العلمية واهلندسية.
وكانت جامعة كينياتا من املؤسسات
املشاركة يف هذا املشروع منذ البداية.
ويف سنة  1999تقريباً ،بدأت يف
دورايت التدريبية األوىل حملو األمية يف
جمال احلاسوب .وملا كانت لدي خلفية
يف العلوم االجتماعية واألدبيات ،قررت
أن أحاول الدخول يف جمال حمو األمية
يف جمال احلاسوب .وعندئذ قررت أن
أغامر بالدخول يف تكنولوجيا احلاسوب،
وانتظمت يف دورة تدريبية على تكنولوجيا
املعلومات يف بلجيكا ملدة أربعة أشهر.
وعندما عدت إىل بلدي ،طُلِب مين
أن أساعد يف إنشاء موقع للجامعة على
شبكة الويب .ويف ذلك الوقت ،كانت
مواقع الويب جديدة متاماً يف بلدي ومل
يكن كثري من الناس يعرفون شيئاً عن
تكنولوجيا مواقع الويب .وتساءل الناس
ملاذا امرأة مثلي درست العلوم االجتماعية
وحاصلة على درجة املاجستري يف اآلداب
ودرجة الدكتوراه يف اللغويات ،تساعد يف
إنشاء موقع للجامعة على شبكة الويب.
وكانت العملية بالنسبة يل صفقة كبرية.
وبعد ذلك أدركت أن قسم تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت باجلامعة ال يرحب
بوجودي .ومل يكن يعمل بذلك القسم
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“أحياناً كنت أذهب إلى
اجتماعات مع الرجال
ولكنهم كانوا يقولون
لي “أنت لست من
المتخصصين في تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت،
وليس من المفترض أن
تأتين إلى االجتماعات التي
تناقش فيها التكنولوجيا”.
أي نساء .وقال يل أحد الرجال إهنم
ال يرحبون يب ألنين امرأة وأنين اشرتكت
يف دورة دراسية أدت إىل احلصول على
شهادة وليس احلصول على درجة
البكالوريوس كما حيدث يف اجلامعة
االفرتاضية .وكان الوضع األمثل هو أن
يُكلّف أحد الرجال من قسم تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت باملساعدة يف
إنشاء موقع اجلامعة على شبكة الويب.
وأحياناً كنت أذهب إىل اجتماعات
مع الرجال ولكنهم كانوا يقولون يل “أنت
لست من املتخصصني يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وليس من
املفرتض أن تأتني إىل االجتماعات اليت
تناقش فيها التكنولوجيا” .وكان ذلك يثري
أعصايب يف هذه االجتماعات .ولذلك،
قررت يف أحد األيام أنين مل أعد أحتمل
أكثر من ذلك .وقررت االلتحاق بدورة

دراسية للحصول على درجة املاجستري يف
نظم التعلم القائمة على احلاسوب بإحدى
اجلامعات باململكة املتحدة .وسامهت
ببعض مدخرايت ،وق ّدم زوجي بعض
مدخراته لسداد املصروفات .وتكلفت
دورة احلصول على درجة املاجستري يف
نظم املعلومات اليت امتدت سبعة أشهر
حنو  15 000دوالر أمريكي .وبذلك
أصبحت من املتخصصني يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وازداد تقبلي بني
زمالئي من الذكور.
وأنا مهتمة بصفة خاصة باملزايا
اليت يوفرها التعليم اإللكرتوين لبلد مثل
بلدي ،وأشعر بسعادة كبرية ألن حكومة
كينيا قد أدخلت التعليم اإللكرتوين يف
املدارس الثانوية ،وأدخلت دراسات
احلاسوب ضمن املنهج الدراسي .وهذا
النوع من الدراسة ليس إجبارياً حىت اآلن،
وأعتقد أنه سيصبح إجبارياً يف اخلطوة
التالية .وجيب على الطلبة يف بداية كل
سنة جامعية االلتحاق بدراسات حملو
األمية احلاسوبية .هذا هو وضعنا اآلن،
وأشعر بسعادة غامرة عندما أمسع الطلبة
يقولون “سوف أختصص يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت” .أما الفتيات
امللتحقات بالنظام التعليمي يف كينيا
اآلن فإهنن على استعداد للتخصص يف
املوضوعات التكنولوجية.
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هل للقدوة دور فعال يف ذلك؟

تبادل وجهات النظر بني املشاركني واملناقشني
ماذا يعتزم االتحاد الدولي لالتصاالت عمله إزاء تناقص
مشاركة اإلناث في صناعة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت؟
السيدة هوا ليو ،املستشار (لدى الوكاالت املتخصصة) ببعثة
الصني الدائمة لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى
يف جنيف – لديها اقرتاح .تقول السيدة ليو إن الصني يوجد
هبا أكرب عدد من النساء يف العامل ،ولذلك فإننا إذا استطعنا
تسخري قدراهتن ،فسوف نكون أمام إمكانات هائلة“ .وسوف
يقوم االحتاد الدويل لالتصاالت بدور مهم يف تضييق الفجوة
بني الرجال والنساء يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وآمل أن يتضمن ذلك جتميع قصص النجاح ،وأفضل املمارسات
الفعالة من البلدان األخرى ،لكي نتعلم منها”.
والسياسات ّ
أما السفرية سيلفيا بول ،نائبة املمثل الدائم لكوستاريكا
لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية املتخصصة يف جنيف،
فقد ألقت الضوء على التحدي املتمثل يف وضع النساء يف مراكز

قيادية .وقد فازت السيدة بول ،اليت نالت لقب أفضل رياضية
يف أمريكا الالتينية مرتني على التوايل (يف  1987و،)1988
بامليدالية الفضية يف (مسابقة السباحة احلرة ملسافة  200مرت) يف
دورة األلعاب األوملبية الصيفية اليت أجريت يف سيول ،مجهورية
كوريا ،يف .1988
وأشارت إىل الوقت الذي كانت تتدرب فيه قائلة“ :يف تلك
األيام ،مل يكن هناك من يشجع النساء على الرياضة ،بل مل
يكن هناك من يقبل بأن تكون املرأة أسرع من الرجل وأقوى منه.
ومع ذلك ،فقد كانت هناك ميزة كبرية وهي أن احلُكْم علي كان
استناداً إىل الوقت املسجل على ساعة التوقيت ،وساعة التوقيت
ال تعرف ما إذا كان املتنافس رجالً أم امرأة ”.وهنا شجعتها
أمها بقوهلا “إنك تستطيعني أن تكوين ما تريدين .فإذا استطعت
السباحة بأسرع من اآلخرين ،حىت وإن كانوا من الذكور ،فليس
يف ذلك ما جيعلك تشعرين بالندم أو األمل ”.وقد أكدت على
أن تشجيع اآلباء يف غاية األمهية ألن اآلباء ميثلون النموذج الذي
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حيتذي به األبناء .وتساءلت“ :هل تفعل الصناعة أي شيء فيما
يتعلق بتوعية اآلباء بتغذية طموحات أبنائهم؟”
السيدة أليسيا لودج-كالرك :نعم ،يوجد برنامج يف
كوستاريكا .وقد أصبح برنامج  DigiGirlzمنتشراً اآلن على
اتساع العامل .وقد بدأ الربنامج بثالثني فتاة وأصبح العدد اآلن
يتجاوز  4 000فتاة .وأينما كان لشركة مايكروسوفت وجود،
كانت هناك فرصة الستضافة برنامج  .DigiGirlzحيث
تستطيع الفتيات اجمليء إىل مكاتب مايكروسوفت والتعرف على
التكنولوجيا ،وعلوم احلاسوب والربجميات ،واكتساب مزيد من
الثقة .ولو أنك استطعت إدخاهلن يف تلك البيئة اليت يشعرن فيها
بأهنن بني أقراهنن ،فإن احلديث الذين سيجري سوف يشجعهن
على مواصلة السعي من أجل حتقيق أهدافهن يف احلياة العملية،
سواء كان ذلك يف جمال دراسة الطب أو تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .أو أي شيء آخر.

مؤسسة التعليم العاملية لتنفيذ هذه املبادرة العاملية اليت تتكلف
 6ماليني دوالر أمريكي لتوفري فرص التدريب على املهارات
التعليمية والرقمية لألطفال واملراهقني يف العديد من البلدان يف
أحناء العامل .وسوف نربط هذا الربنامج بربامج أخرى تستهدف
النساء جاري تنفيذها بالفعل ألننا يف حاجة إىل تدريب النساء
يف إطار النظام التعليمي وإتاحة الفرصة هلن للعمل يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وهدفنا األمسى من ذلك هو
حتقيق تأثري على اجملتمع .وفيما يتعلق بالقيادة ،فإذا كنت تريد
حتسني شيء يف إدارة الشركات فال بد أن تخُ ِ
ضعه للقياس .وأحد
األشياء اليت نفعلها اآلن قياس مشاركة اجلنسني ،وحتديد أهداف
واضحة للتحسني .كذلك فإننا نبحث عن سبل لتحسني
املهارات وتنمية الروح القيادية يف عامل الشركات.

الوزيرة جاسنا ماتيش ،ما هو التفكير الذي يكمن وراء
الشبكة العالمية الجديدة للنساء الالتي يتخذن القرارات
فيكتور أنيليني :حناول أن نفعل أمرين ،وأعتقد أهنما في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وكيف ستفيد
سيكونان مفيدين .أحدمها الربنامج الذي أشرت إليه من قبل ،هذه الشبكة الفتيات؟？
وقد أطلقناه مؤخراً على أمل إفادة  13 500شاباً وفتاة نسبة
 70يف املائة منهم من الفتيات والشابات على امتداد ثالث
جاسنا ماتيش :لقد شعرت مجيع النساء الاليت جنحن يف
سنوات .وقد دخلت مؤسسة  Alcatel Lucentيف شراكة مع قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالكثري من الضغط.
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ونتمىن أال يتعرض جيل الفتيات ملثل هذا الضغط .لذلك،
اعتقدنا أن من املفيد تكوين شبكة عاملية من النساء املعنيات
باختاذ القرارات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وتقوم هذه الشبكة يف الواقع على مبادرة من االحتاد الدويل
لالتصاالت بتنظيم حفالت إفطار للنساء .وهذا هو املتبع منذ
عدة سنوات ،وخطر لنا أن يصبح هذا التقليد عمالً مؤسسياً
مستدمياً ،وأن يصبح نشاطاً مستمراً طوال السنة وليس جمرد
ساعة احلفل الذي ينظمه االحتاد الدويل لالتصاالت .وكان رد
فعل مجيع النساء إجيابياً ،ولذلك اعتمد مؤمتر املندوبني املفوضني
يف غواداالخارا قراراً بإطالق الشبكة العاملية للنساء املعنيات
باختاذ القرارات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

معالي الوزيرة صوفي ليندين ،كيف نجعل دراسة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت أكثر جاذبية وإغراءً للفتيات؟ وهل
تعد نماذج األدوار مهمة في الواقع؟
صوفي ليندين :إن رئيسة الدولة ورئيسة احلكومة يف فنلندا
من النساء ،كما أن نصف أعضاء الربملان من النساء .ولدينا
الكثري من النماذج يف جمال السياسة .والقضية األكرب اآلن هي
كيف نزيد عدد النساء الاليت يتولني األدوار القيادية يف جمال

“لدينا في فنلندا الكثير من النماذج في
مجال السياسة .والقضية األكبر اآلن
هي كيف نزيد عدد النساء الالتي يتولين
األدوار القيادية في مجال األعمال وفي
قطاع التكنولوجيا”.
األعمال ويف قطاع التكنولوجيا .وهنا ،تعد مناذج األدوار شديدة
األمهية .وأعتقد أن األمر يتعلق أيضاً مبوقف الفتيات ابتداءً من
املرحلة املدرسية .والضغط الذي ميارسه األقران له أمهيته ،وكذلك
موقف الكبار – سواء يف البيت أو املدرسة – ملا له من تأثري.
وكثرياً ما يظن الكبار أن التكنولوجيا للذكور وليس لإلناث.
وحلسن احلظ ،فإن هذا املوقف يتغري.
وإنين سعيدة باإلنرتنت ووسائط التواصل االجتماعي ألهنا
تبني للفتيات ما ميكن للتكنولوجيا أن تفعله .كذلك فإن
تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة تفتح فرصاً وآفاقاً واسعة .وعندما
تفكر يف األلعاب ،فإنك تفكر يف الرتفيه ،ولكن األلعاب تتحول
بشكل متزايد إىل وسيلة للتعليم .وتوجد طرق كثرية إلثارة اهتمام
النساء والفتيات .وعلى سبيل املثال ،فإذا أنت أردت تكوين
لعبة ،ال بد أن تكون لديك قدرة على االبتكار وكذلك فهم
التكنولوجيا واإلملام هبا.
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واستمع احلاضرون إىل وجهة نظر السيدة جني هودجيز ،مديرة
مكتب املساواة بني اجلنسني ،مبنظمة العمل الدولية :اليت قالت
إنه باإلضافة إىل األمثلة العظيمة لاللتزام الفردي واملؤسسي،
فماذا كان دور الدولة؟ من املؤكد أن من بني األسباب اليت جتعل
الفتيات يبتعدن عن التكنولوجيا أهنن عندما ينظرن إىل األمام
جيدن أن النساء والرجال ال يتساوون يف األجور ،أو يف ساعات
العمل .ولقد حتدثنا عن خطوط األنابيب اليت تعاين من التسرب،
وعن أمهية مناذج األدوار بالنسبة للفتيات .واآلن ،ما هو موقف
السيدات الاليت تبلغ أعمارهن أربعني أو مخسني سنة ومل تتح هلن
الفرصة .وما هي اسرتاتيجيات مداومة التعليم طول العمر؟ إن
للحكومات دور ينبغي أن تقوم به يف هذا اجملال.
جاسنا ماتيش :أعتقد أن معظم البلدان هبا قوانني ولوائح
تنص على املساواة بني اجلنسني .ومع ذلك ،ففي جمال التطبيق
يتبني وجود قدر من عدم املساواة .وأعتقد أن املساواة يف املعاملة
ميكن أن تتحقق عندما يكون هناك ضغط ٍ
كاف من داخل
الشركات ومن داخل املؤسسات .وهذا الضغط ال ميكن أن
متارسه إال النساء..
جيتانجالي ساه :استثمرت احلكومة اهلندية بكثافة يف املعاهد
واملؤسسات األكادميية املهتمة بالتكنولوجيا ،وخصوصاً يف معاهد
التكنولوجيا اهلندية املمتازة اليت أقيمت يف أحناء اهلند .ويف ،2006
أدركت احلكومة أن النساء ال يُقبِلن بكثرة على االلتحاق هبذه
املعاهد فقررت ختفيض رسوم االلتحاق إىل النصف ،وعندئذ
حدثت زيادة ملموسة يف عدد النساء الاليت تقدمن لاللتحاق
بدراسة التكنولوجيا .ومن األمثلة األخرى جامعة إنديرا غاندي
املفتوحة اليت تعد أكرب جامعة مفتوحة يف العامل ،وخامس أكرب
جامعة يف العامل .وهذه اجلامعة مل تفتح أبواهبا أمام النساء
لدراسة التكنولوجيا فحسب بل أتاحت الفرصة أمام كثري من
النساء لاللتحاق بربامج التعليم عن �بُْعد.
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تعتقد الدكتورة أديرين-بوكوك ،عالمة
الفضاء ،أن كثيرات من الفتيات يبتعدن
عن الحياة العلمية ألنهن يعتقدن أن الحياة
العلمية في األساس ال تناسب غير الذكور.
والفتيات ال يرين أنفسهن – إذا كن صغيرات
وجميالت – مناسبات للعمل في هذا
المجال .وهي تقول إن علينا أن نشجعهن.

النهايـ ــة!

انتهت املناقشة الرفيعة املستوى بعرض فيلم قصري من
تلفزيون يورونيوز ) (Euronewsبعنوان “التعليم واالحتفال
العاملي باليوم الدويل للمرأة” يتحدث عن عاملة الفضاء الربيطانية
ماجي أديرين-بوكوك ،حاملة وسام اإلمرباطورية الربيطانية .وقد
استطاعت الدكتورة أديرين-بوكوك جتاوز احلدود اليت يسيطر
عليها عامل الرجال .وتقول حمطة تلفزيون يورونيوز اليت أجرت
احلديث معها يف لندن إهنا تنقل معارفها وخربهتا اآلن إىل جيل
جديد ممن يتطلعون إىل النجوم.
وتقول الدكتورة أديرين-بوكوك “منذ طفوليت املبكرة وأنا
أريد أن أكون عاملة فضاء .وقد كنت أشاهد أفالم الكرتون عن
الفضاء ،ومسعت عن أناس مثل يوري جاجارين ونيل ارمسرتونج،
مما زاد من رغبيت يف أن أصعد إىل الفضاء يف يوم من األيام .فلو
أنك اغتنمت فرصة ساحنة وكان لديك حلم ،فسوف يدهشك
ما ميكنك حتقيقه”.
وتعتقد الدكتورة أديرين-بوكوك أن كثريات من الفتيات
يبتعدن عن احلياة العلمية ألهنن يعتقدن أن احلياة العلمية يف
األساس ال تناسب غري الذكور .والفتيات ال يرين أنفسهن – إذا
كن صغريات ومجيالت – مناسبات للعمل يف هذا اجملال .وهي
تقول إن علينا أن نشجعهن.

الشمول الرقمي وأقــل البلدان منواً

االبتكار • النمو • االستدامة

أضواء على االجتماع الذي عقده االتحاد الدولي
لالتصاالت قبيل انعقاد مؤتمر األمم المتحدة الرابع
المعني بأقل البلدان نمواً ،الذي سيُعقد في إسطنبول،
تركيا ،من  9إلى  13مايو .2011

نحو برنامج عمل إسطنبول

يف خضم الغايات النبيلة واألهداف السامية ،ما الذي
سيساعد أقل البلدان منواً على اللحاق بالبلدان اليت سبقتها؟
الفعالة تعزيز التقدم حنو حتقيق
سيكون من بني السبل ّ
األهداف اإلمنائية لأللفية من خالل الشمول الرقمي .وتتمثل
هذه األهداف ،اليت تشمل مجيع القطاعات ،يف :القضاء على
الفقر املدقع واجلوع احلاد؛ وحتقيق التعليم االبتدائي الشامل؛
وتشجيع املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ واحلد من وفيات
األطفال؛ وحتسني صحة األمهات؛ ومكافحة متالزمة نقص
املناعة املكتسبة/اإليدز ،واملالريا واألمراض األخرى؛ وضمان
استدامة الظروف البيئية؛ وإنشاء شراكة عاملية من أجل التنمية
تشمل القطاع اخلاص واجملتمع املدين ،وتقوم على تقاسم مزايا
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني البلدان يف أحناء العامل.
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وقد حدد مؤمتر األمم املتحدة الثالث ألقل البلدان منواً،
الذي عُ ِقد يف  ،2001يف بروكسل ،بلجيكا ،أهدافاً حمددة
لزيادة قدرة هذه البلدان على االنتفاع بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،ملساعدهتا على حتقيق األهداف اإلمناية .وهذه
األهداف مبينة يف برنامج عمل بروكسل ،وكان من املقرر
تنفيذها خالل عشر سنوات.
ِ
وقد استعرض املشاركون يف اجتماع عُقد مبقر االحتاد يومي
 9-8مارس حتت عنوان “الشمول الرقمي ألقل البلدان منواً:
االبتكار ،والنمو واالستدامة” مدى التقدم الذي حتقق يف
سبيل تنفيذ برنامج عمل بروكسل والطرق املبتكرة الستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كعامل مساعد للتخفيف
من حدة الفقر وتنشيط النمو يف هذه البلدان مبوجب برنامج
عمل جديد .وقد نظّم االحتاد هذا االجتماع للتحضري ملؤمتر
األمم املتحدة الرابع ألقل البلدان منواً املقرر عقده يف إسطنبول
من  9إىل  13مايو .2011
وقد أشار هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت يف الكلمة اليت افتتح هبا االجتماع إىل أن برنامج
عمل بروكسل دعا إىل زيادة متوسط الكثافة اهلاتفية يف أقل
البلدان منواً إىل مخسة خطوط رئيسية لكل مائة من السكان،
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وزيادة توصيالت اإلنرتنت إىل  10مستعملني لكل مائة من
السكان .وتعليقاً على ذلك ،قال السيد جاو إن جمموع
الكثافة اهلاتفية – للهواتف الثابتة واملتنقلة – وقت انعقاد
مؤمتر األمم املتحدة الثالث ألقل البلدان منواً بلغ  1,17يف
املائة .ولقد كانت الصورة قريبة الشبه جداً بالنسبة للتغلغل
يف اإلنرتنت ،حيث بلغت يف  2001حنو  0,3يف املائة يف أقل
البلدان منواً.
واآلن ،ماذا فعلت أقل البلدان منواً؟ علّق براهيما سانو،
مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت
على ذلك قائالً إنه “حبلول  ،2009ارتفع عدد خطوط
اهلاتف لكل مائة من السكان إىل  27,2يف املائة وارتفعت
نسبة النفاذ إىل اإلنرتنت إىل  2,8يف املائة .وعندما تُعلَن
اإلحصاءات الدالة على األوضاع يف هناية  ،2010ستكون
النتائج أكثر إجيابية .وترجع هذه التطورات اإلجيابية يف جانب
منها إىل إدخال التكنولوجيات الالسلكية منخفضة التكلفة،
والنطاق العريض ،واإلصالحات التنظيمية ،والطلب على
اخلدمات املتنقلة واإلرادة السياسية”.
ووصف السيد سانو كيف تستطيع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت احلد من تعرض البلدان للكوارث الطبيعية من
الفعال للبيئة ،وزيادة الغلة عن طريق مراقبة حالة
خالل الرصد ّ
الطقس ،وحتسني مستوى املعرفة عن طريق التعليم اإللكرتوين،
وحتسني الرعاية الصحية من خالل الصحة اإللكرتونية،
وتعزيز الشمول االجتماعي لسكان املناطق الريفية ،واالهتمام
باجلماعات ذات االحتياجات اخلاصة مثل األفراد الذين
يعانون من اإلعاقة .وأكد أيضاً على أن العمل على توفري
العمل الكرمي ،واحلماية االجتماعية ،وسياسات املساواة بني
اجلنسني تلعب دوراً أساسياً يف احلد من الفقر وتعزيز الشمول
االجتماعي.
وأكد السيد سانو ،وهو يشرح هنج االحتاد ،على أنه:
_ _جيب السماح ألقل البلدان منواً بالشروع يف القيام بدور
نشط يف املشروعات اليت نشرع حنن يف تنفيذها لضمان
امتالكها للعملية.

_ _جيب أن جند طرقاً مبتكرة وآليات للتمويل على املستويني
الدويل والوطين لتعزيز النمو يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،بعد أن أصبح من املسلم به على نطاق
واسع أن هذا القطاع ميكنه أن يساعد القطاعات األخرى
يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
_ _وجيب مساعدة أقل البلدان منواً يف وضع السياسات
اإلمنائية اليت ميكن أن تغذي بناء قدرهتا على حشد
مواردها االقتصادية والطبيعية والبشرية لدعم اسرتاتيجيات
احلد من الفقر.
وقال بيتكو دراجانوف ،نائب األمني العام ملؤمتر األمم
املتحدة للتجارة والتنمية )“ (UNCTADإن التحدي الذي
يواجهنا يف جمال السياسات هو حتقيق االستفادة الكاملة من
التحسينات امللموسة يف جمال القدرة على التوصيل بطريقة
تعود بالفائدة على الفقراء .وهذا العمل أبعد ما يكون عن
االكتمال وسوف يتطلب تعاوناً بني مجيع اجلهات املعنية
صاحبة املصلحة .وهنا ،جيب أن تراعي السياسة الفروق بني
اجلنسني ”.ودعا صانعي السياسات إىل ضمان إشراك املرأة
بالكامل يف تصميم ونقل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ومبادرات العمل ،وأن يكون اهلدف من ذلك هو تلبية
احتياجات النساء أسوة بالرجال.
ويف معرض إشارته إىل تقرير اقتصاد املعلومات لعام ،2010
الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،أشار السيد
دراجانوف إىل أن املزارعني ،والصيادين ،وصغار املستثمرين يف
كثري من أقل البلدان منواً يسارعون إىل اقتناء اهلواتف املتنقلة
لالطالع عن طريقها على املعلومات اخلاصة بأسعار السوق
وتنبؤات الطقس ،وكذلك للبقاء على اتصال باملوردين والعمالء.
كذلك يكتشف سكان الريف وجود سبل جديدة للمعيشة
بفضل ثورة االتصاالت املتنقلة عن طريق بيع وقت املهاتفة أو
توفري اخلدمات النقدية املتنقلة .وإمكانية نقل األموال ،وسداد
الفواتري وتوفري األموال عن طريق شبكات االتصاالت املتنقلة
تفتح فرصاً هائلة .ففي إفريقيا وحدها ،تعمل حنو  40خدمة
لتحويل األموال باستخدام اهلواتف املتنقلة.
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ومع ذلك ،فقد علّق الشيخ سيدي ديارا ،األمني العام
املساعد واملستشار اخلاص للشؤون اإلفريقية واملمثل األعلى
ألقل البلدان منواً ،والبلدان النامية غري الساحلية والدول
اجلزرية الصغرية النامية بقوله إنه على الرغم من االجتاهات
اإلجيابية احلالية“ ،ما زال الكثري من أقل البلدان منواً يعاين من
معوقات شديدة نتيجة لتكلفة التكنولوجيا ،وعدم توافر البنية
وض ْعف القطاع اخلاص
التحتية ،ورأس املال البشري احملدودَ ،
وقِلة موارد القطاع العام”.
ومضى السيد ديارا ،الذي يشغل أيضاً منصب األمني
العام ملؤمتر األمم املتحدة الرابع ألقل البلدان منواً ،يتحدث
عن فجوة النطاق العريض فقال “إن عدد مشرتكي النطاق
العريض يف أسرتاليا ،اليت يبلغ عدد سكاهنا  21مليون نسمة،
أكرب من عدد مشرتكي النطاق العريض يف عموم إفريقيا ،اليت
يوجد هبا  33بلداً من جمموع أقل البلدان منواً البالغ عددها
 48بلداً” .وأكد على أن “توسيع نطاق انتشار الشبكات
األساسية عريضة النطاق والنفاذ إىل الشبكات يف املناطق
النائية قليلة الكثافة السكانية ميثل حتدياً خاصاً يستحق منا
كل االهتمام”.
وأشار السيد ديارا إىل أن “االستثمار يف تطوير البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومتويل املشروعات
يف هذا اجملال كان ميثل على الدوام حتدياً بالنسبة ألقل البلدان
منواً ،وميكن أن تساعد السياسات والقواعد التنظيمية املناسبة
على تدفق االستثمارات على القطاع” .ولكي تتمتع هذه
البلدان بالتقارب الذي حيققه بروتوكول اإلنرتنت ،حث
السيد ديارا صانعي السياسات واملنظمني على التوصل إىل
سبيل لالبتعاد عن القواعد التنظيمية القدمية اليت رمبا تكون
قد حققت غرضاً مفيداً يف املاضي ،ولكنها متثل عائقاً أمام
التقدم يف الوقت احلاضر”.
وعلّق السفري أوجوز دمريألب ،املمثل الدائم لرتكيا لدى
مكتب األمم املتحدة يف جنيف بأن شبكات اجليل التايل
واملبادرات الرائدة من جانب االحتاد الدويل لالتصاالت،
مثل مبادرة “البناء على النطاق العريض” ،ستكون هلا آثار
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كبرية جداً يف السنوات املقبلة .ومضى ليؤكد على أن عملية
سد الفجوة الرقمية أبعد ما تكون عن االنتهاء“ .وعندما
نتحدث عن ثورة اإلنرتنت ،منيل إىل التغاضي عن أن شخصاً
واحداً من بني كل ستة أشخاص يف بلدان العامل النامية هو
الذي يستطيع النفاذ إىل اإلنرتنت .وهذه الفجوة الرقمية هلا
ضخم من التفاوت االجتماعي
نتائج بعيدة األثر .فهي تُ ِّ
واالقتصادي القائم ،وبالتايل ،فإن من واجباتنا األساسية أن
نواجه هذا التحدي ”.ومضى ليؤكد على ضرورة مسامهة
البلدان املتقدمة يف مواجهة هذا التحدي ،وأضاف يقول
“ينبغي تشجيع نقل التكنولوجيا إىل أقل البلدان منواً وكذلك
االستثمار يف البنية التحتية وخدمات االتصاالت .وينبغي
حتديد أفضل املمارسات ونشرها يف مجيع البلدان من خالل
املشروعات الرائدة”.

نقل وجهة نظر االتحاد الدولي لالتصاالت إلى
مؤتمر إسطنبول

حضر هذا االجتماع السابق على مؤمتر إسطنبول عدد
من كبار املسؤولني باحلكومات ،والسفراء ،ورؤساء منظمات
األمم املتحدة ،وممثلي اجملتمع املدين .ومثّل املنظمة العاملية
للم ِ
ِ
لكية الفكرية ) (WIPOالسيد كفلي شينكورو ،مدير شعبة
أقل البلدان منواً ،بينما مثّلت برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
) (UNDPالسيدة جناة رشدي ،نائبة مدير مكتب جنيف.
وشهد االجتماع حواراً رفيع املستوى حتت عنوان “حتقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية بالنسبة ألقل البلدان منواً” ،وأدارت
هذا احلوار السيدة خدجية املصري ،املمثل الدائم لالحتاد
اإلفريقي .وانقسمت املناقشات إىل ثالث جلسات رّكزت
على املوضوعات التالية:
_ _“التكنولوجيا يف أقل البلدان منواً” ،ورأسها السيد سانو؛
_ _“خلق جمتمع معلومات للجميع :حتقيق أهداف القمة
العاملية جملتمع املعلومات” ،ورأسها السيد ماتياس كرين،
أمني اتفاقية بازل/برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛
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_ _و“أولويات أقل البلدان منواً يف مؤمتر األمم املتحدة
الرابع ألقل البلدان منواً فيما يتصل بتيسري احلصول على
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وجعلها حمركاً للنمو
واالستدامة من خالل االبتكار” ،ورأسها السيد كومساس
زافازافا ،القائم بأعمال رئيس دائرة املشروعات واملبادرات،
مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت.
ومتثل اآلراء اليت أعرب عنها املشاركون يف االجتماع الذي
نظمة االحتاد أحد العناصر املهمة يف أعمال مؤمتر األمم
املتحدة الرابع ألقل البلدان منواً املقرر عقده يف إسطنبول يف
شهر مايو .وفيما يلي عرض موجز هلذه اآلراء.
في سبيل الشمول الرقمي
مطلوب بناء القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على املستويني الوطين واإلقليمي .ومن املتوقع أن
توفر املنظمات الدولية واجلهات األخرى الشريكة يف التنمية
املساعدات الالزمة لبناء هذه القدرات.
قطعت تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة شوطاً طويالً يف
سبيل سد الفجوة الرقمية بني أقل البلدان منواً وبقية بلدان
العامل .ومع ذلك ،فما زالت هناك فجوة يف جمال النفاذ إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني املناطق الريفية واملناطق
احلضرية ،ومن الالزم عمل شيء لتضييق هذه الفجوة.

تنطوي التكنولوجيات اجلديدة ،مثل تكنولوجيا النطاق
العريض ،على إمكانيات كبرية لدفع عجلة حتقيق األهداف
اإلمنائية لأللفية حبلول التاريخ النهائي املتفق عليه دولياً وهو
سنة  .2015وتوجد فجوة النطاق العريض يف الوقت احلاضر
بني أقل البلدان منواً وبقية العامل ،وينبغي التصدي هلا.
أكدت جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية يف
تقريرها الصادر يف سبتمرب  2010على احلاجة إىل توسيع
النطاق العريض .وأكدت اللجنة كذلك على أن “تنفيذ
مشروعات منفصلة عن بعضها البعض أو بشكل غري مرتابط،
وتكرار الشبكات ،ال ينم عن االفتقار إىل الكفاءة فحسب
بل إنه يؤخر أيضاً توفري البنية التحتية اليت تزداد أمهيتها يف
العامل احلديث شأهنا شأن الطرق وشبكات توزيع الكهرباء”.
مراقبة تغير المناخ والبيئة
تغريت األمناط املناخية العاملية وسوف تتغري مبعدالت غري
مسبوقة يف التاريخ البشري احلديث .واآلثار واملخاطر املرتبطة
هبذه التغريات حقيقية وأصبحت حمسوسة يف كثري من البلدان
واجملتمعات ،وخصوصاً يف أقل البلدان منواً .والتغريات املناخية
هتدد اجلهود العاملية اليت تستهدف حتقيق األهداف اإلمنائية
لأللفية والتنمية املستدامة .وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
هلا دور أساسي يف رصد البيئة وتغري املناخ ،وكذلك يف نشر
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البيانات ،وخصوصاً إلصدار إنذارات مبكرة بقرب حدوث
الكوارث.
وبطبيعة احلال ،ميكن أن تساهم تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت نفسها يف إحداث التلوث وتغري املناخ .وجيب
أن يكون الرتكيز على استخدامها املستدام ،كي ال متثل هذه
التكنولوجيات هتديداً للصحة والبيئة ،وخصوصاً عندما تصل
املعدات إىل هناية عمرها املفيد .ومن الالزم وضع تدابري
مناسبة إلدارة النفايات اإللكرتونية مثل إعادة تدويرها ،أو
إعادة استخدامها وحتديد اآلليات املناسبة للتخلص منها،
وينبغي وضع هذه التدابري واآلليات يف شراكة مع اجملتمع
ا ل ـ ــدويل.
األطر القانونية والتنظيمية
من الالزم أن تقوم القيادات احلكومية بوضع األطر
القانونية والتنظيمية املناسبة .وينبغي أن تتضمن هذه اجلهود
وضع نظم ضريبية تشجع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وتضمن وضعها على رأس جدول أعمال التخطيط االقتصادي
ا لـ ـ ــوطين.
ووضع االسرتاتيجيات اإللكرتونية الوطنية – وهي جزء
أساسي من خطط التنمية الوطنية واسرتاتيجيات احلد من
الفقر – له دور مهم يف حتويل نتائج مؤمتر األمم املتحدة
ألقل البلدان منواً وأهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات إىل
إجراءات عمل .وهكذا ،يقوم الشركاء يف التنمية بدور مهم
يف سد الفجوة الرقمية يف أقل البلدان منواً.
االستثمار والتمويل
من الالزم وجود هنج يشرتك فيه العديد من اجلهات صاحبة
املصلحة لتطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وتعد مشاركة القطاع اخلاص يف ذلك شديدة األمهية .ومن
الالزم أن يشرتك صانعو السياسات مع الدوائر الصناعية
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واملستثمرين يف تشجيع أهداف السياسات على نطاق أوسع،
واجتذاب االستثمارات احمللية واألجنبية إىل قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
وسيكون من الالزم وجود تضامن والتزام على املستوى
العاملي لتحقيق أهداف برنامج عمل إسطنبول ألقل البلدان
منواً .ورمبا تساعد املبادرات اليت تشارك فيها العديد من
اجلهات صاحبة املصلحة ،مثل مباردة توصيل العامل ،يف
تعبئة املوارد املالية والبشرية والتقنية الالزمة ملواجهة التحديات
اإلمنائية يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وما زال من األمور امللحة وضع مناذج متويل لتنفيذ
مشروعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وذلك لضمان
استمراريتها يف املدى املتوسط واملدى البعيد.
وباإلضافة إىل استثمارات القطاع العام ،فإن متويل القطاع
اخلاص للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يقوم
بدور مهم يف كثري من البلدان .والتعاون بني الشمال واجلنوب
وكذلك بني اجلنوب واجلنوب يعزز هذا التمويل احمللي.
الم ِ
ِ
لكية الفكرية
ِ
جيب أن تساهم امل ِ
لكية الفكرية ،وبراءات االخرتاع بصفة
خاصة يف زيادة قدرة أقل البلدان منواً على احلصول على
التكنولوجيا .وينبغي اختاذ إجراءات لضمان حصول هذه
البلدان على معاملة تفضيلية.
“القدرة على فتح اآلفاق المغلقة”
يعرتف اجملتمع الدويل ،يف سياق احلقائق الرقمية والفرص
الرقمية اجلديدة املتاحة أمام اجملتمع واالقتصاد الذي تربط
الشبكات بني أجزائه بـ“القدرة على فتح اآلفاق املغلقة”
اليت تأيت مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالبتكار.
وينبغي إلقاء الضوء على ذلك يف برنامج عمل إسطنبول ألقل
البلدان منواً.

ًاومن نادلبلا لــقأو يمقرلا لومشلا
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وحتقق عملية التنفيذ واملتابعة الشاملة ،اليت يشارك
فيها العديد من اجلهات صاحبة املصلحة ،لنتائج القمة
العاملية جملتمع املعلومات مسامهات إجيابية يف خلق جمتمع
للمعلومات يف أقل البلدان منواً ،مبا يرتتب على ذلك من
إمكانية املسامهة يف خلق فرص للعمل ،والنمو ،واإلنتاجية
والقدرة على املنافسة االقتصادية يف املدى البعيد .كذلك،
أمكن حتقيق تقدم خصوصاً يف العقد املاضي يف إطار برنامج
عمل بروكسل .ويعد ذلك واضحاً بصفة خاصة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،يف البلدان اليت اختذت
فيها احلكومات تدابري إلجياد بيئة تشجع على االستثمار يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقد شهدت هذه املناطق
بالفعل منواً يف شبكات وخدمات االتصا الت اهلاتفية املتنقلة.
أهمية جمع البيانات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
يعد مجع البيانات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،ونشرها وحتليلها من األمور األساسية ملقارنة
األداء ومراقبة الفجوة الرقمية وجمتمع املعلومات .وقياس أثر
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنمية االجتماعية

واالقتصادية يف أقل البلدان منواً له دور مهم يف التخطيط
االسرتاتيجي الوطين.
ويف هذا الصدد ،ينبغي االستفادة من عمل الشراكة
املعنية بقياس أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على
التنمية ،اليت يشارك فيها االحتاد الدويل لالتصاالت ،كأساس
لضمان توافق البيانات واإلحصاءات املتصلة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على املستوى الدويل .وينبغي مساعدة
أقل البلدان منواً يف جمال مجع البيانات املتصلة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وجتهيزها وذلك من خالل دعم
مكاتب اإلحصاء املركزية الوطنية اليت تشارك بالفعل يف إدارة
البيانات اإلحصائية.

وميكن االطالع على التقرير الكامل لالجتماع بالرجوع إىل املوقع
التايل على شبكة الويب:

www.itu.int/ITU-D/ldc/digital_inclusion/docs/
FINAL_REPORT.pdf
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اتصـ ــاالت الطـ ــوارئ

االحتاد الدويل لالتصاالت ميد يد العون إىل اليابان
يف أعقاب الكارثة اليت شهدهتا البالد
الزلزال والتسونامي

في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته
 9,0درجات على مقياس ريختر
وأمواج تسونامي التي اجتاحت
اليابان في  11مارس ،2011
نشر االتحاد الدولي لالتصاالت
معدات ساتلية للمساعدة في إعادة
االتصاالت الحيوية لالستفادة منها
في عمليات البحث واإلنقاذ في
المناطق المنكوبة.
وبينما كانت هذه الطبعة من جملة
أخبار االحتاد يف طريقها إىل املطبعة،
كانت األنباء قد أفادت رمسياً بأن
 27 000نسمة قد لقوا حتفهم أو
فُِقدوا .وطبقاً للمعلومات املنشورة على
موقع هيئة اإلذاعة الوطنية اليابانية
) ،(NHKيوم  4أبريل  2011ينتمي
معظم القتلى واملفقودين إىل املناطق
الثالثة اليت أصيبت أكثر من غريها وهي
مياجي ،وإيوات ،وفوكوشيما.
ومن املرجح أن يرتفع هذا الرقم ،إذ
يبدو أن عائالت بأكملها قد هلكت
يف بعض املناطق ،ومل يرتك املوت أحداً
يُبلِّغ عن القتلى أو املفقودين.

الكارثة التي ضربت

اليابانDisaster in Japan
Aomori
prefecture

Hachinohe
JAPAN
Miyako

Morioka

Epicentre: 9.0-magnitude

Akita

)Kamaishi quake Friday (11 March

Iwate
Ofunato
Rikuzentakata

HONSHU
ISLAND

Minamisanriku
Miyagi
Onagawa
Yamagata
Tagajo
Sendai
Soma
Minami Soma
Fukushima 1
Fukushima 2
Iwaki
Nuclear power
plants
Prefecture
boundary
100 km

Fukushima

Fukushima

Niigata

Niigata

Utsunomiya
Tochigi
Gunma

Tokai
Mito
Ibaraki
Narita
Chiba

TOKYO
Yamanashi
Source: USGS/World-nuclear.org
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بلا اهتدهش يتلا ةثراكلا باقعأ يف نابايلا ىلإ نوعلا دي دمي تالاصتالل يلودلا داحتالا

يف أعقاب التسونامي :احلطام يغطي حقالً من حقول األرز يف
هيغاشيماتسوشيما يف مقاطعة مياجي

وقد أوقِفت عمليات البحث يف دائرة نصف قطرها
كيلومرتاً من مفاعل فوكوشيما النووي الذي تعرض للتدمري،
وأعلِنت حالة الطوارئ بسبب التسرب اإلشعاعي.
وقد أدى الزلزال وأمواج تسونامي إىل تدمري الكثري من
البيوت واألبنية األخرى .وتشري األرقام اليت نُ ِشرت يف موقع
هيئة اإلذاعة الوطنية اليابانية ) (NHKيوم  4أبريل  2011إىل أن
أكثر من  150 000نسمة كانوا يقيمون يف مراكز التهجري .وقد
تعرضت مرافق البنية التحتية ،مثل الكباري ،وشبكات النقل،
وشبكات الكهرباء ،ومرافق الغاز واالتصاالت لدمار شديد.
وكانت لتوقف إمدادات الطاقة نتائج سيئة تتعدى جمرد فقدان
القدرة على االتصال.
20

التضامن

قام االحتاد بنشر معدات ساتلية مزودة بأجهزة النظام العاملي
لتحديد املواقع لتيسري عمليات البحث واإلنقاذ .ومعظم هذه
املعدات تعمل بالنطاق العريض وبالتايل تستطيع التعامل مع
نقل الصوت ونقل البيانات بسرعة فائقة .وللتعامل مع انقطاع
التيار الكهربائي ،اشتملت هذه املعدات على مولدات كهرباء
مشسية كما ميكن شحنها عن طريق بطاريات السيارات .وقد
ِ
أرسلت هذه املعدات يف إطار عمل االحتاد من أجل التعاون

30

أخبار االحتاد   2011 | 2 مارس

2011

يف حاالت الطوارئ ) – (IFCEوهي املبادرة اليت أعلِن عنها يف
ديسمرب .2007
وقد اتصل الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد،
باحلكومة اليابانية يف أعقاب وقوع الزلزال وأمواج تسونامي
مباشرة ،معرباً عن أسفه العميق ملا تعرضت له اليابان من خسائر
يف األرواح ،وأضرار إنسانية ،باإلضافة إىل األضرار اليت حلقت
باملمتلكات والبنية التحتية.
وقال الدكتور توريه يف اتصاله“ ،إن االحتاد على استعداد
ملساعدة حكومة وشعب اليابان بكل السبل املمكنة يف وقت
الشدة الذي متر به ملواجهة تلك املأساة الضخمة اليت أملت هبا مبا
ترتب عليها من خسائر يف األرواح واملمتلكات .وآمل أن يساعد
نشر معدات االتصال يف حاالت الطوارئ احلكومة اليابانية يف
عمليات البحث واإلنقاذ وإعادة تشغيل خطوط االتصاالت
احليوية”.
وباإلضافة إىل تقدمي مساعدات مباشرة يف شكل وسائل
لالتصال يف حاالت الطوارئ للمساعدة يف عمليات البحث
واإلنقاذ ،يقف االحتاد على أهبة االستعداد لتقدمي دعم
طويل األجل لتقييم األضرار اليت حلقت بشبكات االتصاالت
وإعادة تشغيلها.

اتصـ ــاالت الطـ ــوارئ

االتحاد الدولي لالتصاالت يمد يد العون إلى اليابان في أعقاب الكارثة التي شهدتها البالد

AFP

قارب صيد يقع وسط األنقاض يف بلدة أوتسوشي يف مقاطعة إيوات

واستجابةً لطلب االحتاد ملساعدة اليابان ،تلقى االحتاد دعماً احتمال فشل نظام واحد يف القيام مبا يتوقعه املستعملون املتوقعون
مالياً من حكومات أسرتاليا ،وكندا والصني ،وكذلك من دوائر يف تلك الظروف اليت تنطوي على الكثري من التحديات”.
صناعة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
ويشارك ماسامي ياماموتو ،رئيس جمموعة فوجتسو ،الدكتور
ويف تعليقه الذي شكر فيه االحتاد على مساعدة اليابان ،توريه يف الرأي من أن إعادة تشغيل شبكات االتصاالت تعد من
قال يوشيهريو كاتاياما ،وزير الشؤون الداخلية واالتصاالت ،األمور شديدة األمهية يف إدارة الكارثة اليت متر هبا اليابان .وقال
إن املعدات الساتلية املتنقلة اليت جاءت من االحتاد قد ُوِّزعت السيد ياماموتو ،الذي يتطلع إىل عودة األوضاع يف اليابان ويف
بالفعل على البلديات احملتاجة لتلك املعدات .وأضاف إن جمموعة فوجتسو إىل ما كانت عليه يف أقرب وقت ممكن “إن
“هذه املعدات تساعد كثرياً يف أنشطة اإلنقاذ ،باإلضافة إىل فوجتسو ،باعتبارها واحدة من أهم شركات تكنولوجيا املعلومات
كوهنا أدوات لالتصاالت يف املناطق املنكوبة .وإن وزارة الشؤون واالتصاالت يف اليابان ،تعمل جاهدة على حتقيق االنتعاش
الداخلية واالتصاالت ،بل ومجيع األجهزة يف احلكومة اليابانية لعمالئها وترميم وإصالح أنظمة البنية التحتية اجملتمعية”.
تبذل كل جهد مستطاع للتغلب على الدمار واألضرار اليت
وباإلضافة إىل الزراعة ،فمنطقة مشال شرق اليابان ،اليت تعد
حلقت بضحايا املأساة والسلطات احمللية ،وتُعاوهنا يف ذلك مجيع مدينة سينداي أكرب مدهنا ،حافلة باملوانئ ،ومصانع الصلب،
فئات الشعب الياباين وبلدان كثرية يف أحناء العامل” .وأثىن السيد ومعامل تكرير البرتول ،وحمطات توليد الطاقة النووية ،ومصانع
كاتاياما على األمني العام الذي بادر باختاذ إجراءات عاجلة ،السيارات واملكونات اإللكرتونية .وقد تعرض الكثري من هذه
وعلى موظفي االحتاد الدويل لالتصاالت الذين شاركوا يف نشر املرافق للتدمري أو األضرار.
معدات االتصاالت”.
وتشري تقديرات احلكومة اليابانية إىل أن قيمة األضرار اليت
وباإلضافة إىل املعدات الساتلية ،أرسل االحتاد إىل اليابان تعرضت هلا األبنية وأنظمة البنية التحتية يف سبع مقاطعات مشال
كتيبات واضحة ومفصلة لتمكني األجهزة احمللية العاملة يف امليدان هونشو وهوكايدو تبلغ حنو  308مليار دوالر أمريكي .ومع
من سهولة التعامل مع املعدات .وقال كومساس زافازافا ،رئيس دائرة ذلك ،تقول احلكومة إن هذا التقدير ال يشمل األضرار اليت
املشاريع واملبادرات مبكتب تنمية االتصاالت باالحتاد إن االحتاد حلقت مبفاعل فوكوشيما النووي الذي تعرض للتدمري .ومن هنا
حرص أيضاً على إرسال أنواع متعددة من األنظمة الساتلية “لتاليف فإن تأثري ذلك على اقتصاد اليابان ككل سيكون أكرب من ذلك.
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بلا اهتدهش يتلا ةثراكلا باقعأ يف نابايلا ىلإ نوعلا دي دمي تالاصتالل يلودلا داحتالا

قام االتحاد بنشر معدات ساتلية مزودة
بأجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع
لتيسير عمليات البحث واإلنقاذ .ومعظم
هذه المعدات تعمل بالنطاق العريض وبالتالي
تستطيع التعامل مع نقل الصوت ونقل
البيانات بسرعة فائقة.

كيف يعمل إطار عمل االتحاد من أجل التعاون في
حاالت الطوارئ؟

يعد نشر االحتاد الدويل لالتصاالت ملرافق االتصاالت يف
حاالت الطوارئ جزءاً من إطار عمل االحتاد من أجل التعاون
يف حاالت الطوارئ ) .(IFCEوباإلضافة إىل تقدمي خدمات
االتصاالت للتخفيف من أثر الكوارث يف مجيع مراحل إدارة
الكوارث ،يقوم إطار عمل االحتاد من أجل التعاون يف حاالت
الطوارئ ) (IFCEحبشد املوارد لضمان االستجابة الفورية املضمونة
يف الوقت املناسب ملواجهة حاالت الطوارئ اليت متر هبا أي دولة
عضو يف االحتاد يف أحناء العامل.
وتقوم هذه املبادرة على ثالث دعائم هي :التكنولوجيا ،اليت
جتمع بني الشركاء الذين يقدمون احللول التكنولوجية واملعدات
إىل االحتاد؛ والتمويل ،الذي حيتفظ بصندوق احتياطي بفضل
املساعدات اليت تقدمها الدول األعضاء ،والقطاع اخلاص
والكيانات واألفراد احلريصون على تقدمي العون؛ واخلدمات
اللوجستية ،اليت جتتذب الشركاء من صناعة الشحن اجلوي
ومعدات النقل من أحناء العامل يف حالة وقوع كوارث.
وقد بنيت هذه املبادرة على أساس قوي من الشراكات
القابلة لالستمرار .ومن بني البلدان اليت قدمت منحاً وتربعات يف
املاضي السلفادور ،وإندونيسيا ،وقريغيزستان ،ومالوي ،وبريو،
وساموا ،وسورينام ،وأوغندا ،وهولندا .كما أقيمت شراكات مع
 ،ICO Global Communications Limitedو،Inmarsat
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األخبار والمعلومات

شهد العالم قوة الشعب الياباني وتصميمه في مواجهة هذه
األحداث المخيفة .وأضافت أجهزة الهاتف المزودة بآالت
التصوير ،وآالت الفيديو والتصوير الرقمية إلى األخبار
التي تُنشر بانتظام على موقع هيئة اإلذاعة الوطنية اليابانية
) (NHKلتغطية األحداث .وكانت وسائل اإلعالم حول
العالم تعتمد اعتماداً كبيراً على تغطية هيئة اإلذاعة الوطنية
اليابانية في تغطيتها .واستطعنا مشاهدة األمواج العاتية التي
كانت تكتسح السيارات والحرائق التي وقعت في العديد
من المدن ،وكلنا نتذكر السرعة التي وصلت بها لقطات من
الكارثة إلى شاشات التلفزيون أو األجهزة المتنقلة لدينا.
وقد تعرضت بعض الخطوط األرضية والشبكات الخلوية
للتعطيل أو االختناق بسبب حركة االتصاالت في أعقاب
الكارثة .وكان على شركات نقل المكالمات الهاتفية
االقتصار على نقل المكالمات الهاتفية فقط على الشبكات
المكتظة بالحركة ،ومع ذلك أمكن التغلب على ذلك بتبادل
الرسائل النصية.
وعاد الكثيرون إلى اإلنترنت لالتصال بأسرهم وأصدقائهم،
أو للتواصل مع الموجودين في الموقع لمعرفة ما يحدث.
وقد ساعدت شبكات التواصل االجتماعي ،مثل
 Facebookو – Mixiوهي شبكة التواصل االجتماعي
األكثر انتشاراً في اليابان – على اإلبقاء على االتصاالت
مفتوحة .وشهدت شبكة  Twitterزيادة في عدد مستعمليها
بنسبة الثلث ليصل إلى  7,5مليون مستعمل خالل األسبوع
المحصور بين  13-7مارس  ،2011مقارنة بالحركة قبل
ذلك بأسبوع واحد ،وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة
 .Nielsen NetRatings Japanواألرقام التي نشرتها هذه
الشركة تستند إلى بيانات النفاذ من خالل أجهزة الحاسوب
الشخصية من المنازل والمكاتب ،وال تشمل أجهزة الهاتف
المتنقلة التي تمثل شريحة مهمة من وسائل التواصل
االجتماعي في اليابان.

AFP

سيدة مسنة تبكي أمام مبىن مدمر يف بلدة ريكوزنتاكاتا املنكوبة
يف مقاطعة إيوات.

و ،Iridium Satelliteو ،LLCو ،FedExو،Kyrgyz Telecom
و،Centrul National pentru Frecvente Radio Moldova
و ،Qualcomm/Wireless ReachوR.I.S.K. Company
 ،Azerbaijanوشركة اتصاالت السعودية ،و،SmartBridges
و،Tanzania Commmunications Regulatory Authority
و ،TerreStar Globalوالثريا ،و،ULTEL Ltd Azerbaijan
و ،Vizadaو.Potraz, Zimbabwe Regulatory Authority
التكنولوجيا
وتتألف جمموعة التكنولوجيا من خرباء لتشغيل السواتل
وخرباء لتشغيل احملطات األرضية ،وخرباء لتشغيل االتصاالت
 خصوصاً تشغيل اخلدمات املتنقلة – وخرباء لتشغيل نظاماملعلومات اجلغرافية .ويقوم هؤالء اخلرباء جبمع ونشر املعلومات
التارخيية واآلنية قبل وأثناء وبعد الكارثة .وهذه الطريقة تسمح
للوكاالت املختلفة باستعمال منصات تكنولوجية خمتلفة
وقنوات اتصاالت خمتلفة الستعمال اإلنرتنت للتعاون يف
إدارة الكوارث.

التمويل
أما جمموعة التمويل فتسعى من أجل احلصول على مصادر
للتمويل لتوفري صندوق احتياطي ميكن استخدامه يف حالة وقوع
كارثة .وتشمل جهات التمويل احلكومات ،وبنوك التنمية،
واجملموعات االقتصادية اإلقليمية.
الخدمات اللوجستية
أما جمموعة اخلدمات اللوجستية ،فتجمع بني خدمات
الدعم ،مثل معدات النقل واالتصاالت إىل ومن مواقع الكوارث.
وتشمل هذه اجملموعة شركات تشغيل عمليات النقل اجلوي
والشركات الناقلة الدولية.
وقال زافازافا إن “إطار عمل االحتاد من أجل التعاون يف حاالت
الطوارئ ) (IFCEحيصل على الدعم من جمموعة من اجلهات صاحبة
املصلحة ،ولذلك فإنه يغطي مجيع العناصر األساسية الالزمة لسرعة
نشر املعدات ،كما حيصل على دعم قوي من السلطات التنظيمية
يف الدول األعضاء حيث تعمل هذه السلطات على تيسري حركة
املعدات عرب موانئ الدخول دون تأخري”.
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االتحاد الدولي لالتصاالت يمد يد العون إلى اليابان في أعقاب الكارثة التي شهدتها البالد

االتحاد الدولي لالتصاالت تحت األضواء

Courtesy of Orbital Sciences Corporation

االتصاالت الساتلية تدعم جهود
اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

االحتاد الدويل لالتصاالت يربم اتفاق
تعاون مع إنتلسات وإتسو

توصل االحتاد الدويل لالتصاالت يف مارس  2011إىل إبرام
اتفاق مع شركة إنتلسات وإتسو من أجل تعزيز موارد االتصاالت
يف حاالت الطوارئ .واهلدف من هذا التعاون هو اإلسراع يف
أعقاب الكوارث الطبيعية بإعادة البنية التحتية احليوية لالتصاالت
إىل سابق عهدها.
وقال األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت الدكتور
محدون إ .توريه “إن الكوارث األخرية اليت تسببت يف أضرار
جسيمة يف العامل تثبت بوضوح أن هناك حاجة متزايدة لنشر
فعال ويف الوقت املناسب ملساعدة
موارد االتصاالت بشكل ّ
البلدان يف حاالت الطوارئ واإلغاثة من الكوارث” .وأردف
قائالً “إن هذا االتفاق بني االحتاد وإنتلسات واملنظمة الدولية
لالتصاالت الساتلية سيسمح بقطع شوط كبري يف زيادة قدراتنا
على االستجابة املبكرة وإعادة وصالت االتصاالت اليت تعترب
حيوية يف عمليات اإلنقاذ واإلغاثة”.
وإدراكاً أن التكنولوجيا الساتلية تناسب متاماً االستجابة
الحتياجات االتصاالت يف حاالت الطوارئ حبكم تغطيتها
الشاملة لكل وقت ومكان ونشرها السريع ،فإن هذا االتفاق
بني االحتاد وإنتلسات واملنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية
سيجمع بني اجلهات الفاعلة الرئيسية يف جمال صناعة السواتل
لتلبية احتياجات البلدان من االتصاالت يف حاالت الطوارئ
يف مجيع أحناء العامل .وبناءً على طلب يتلقاه االحتاد من
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إحدى الدول األعضاء للمساعدة يف أعقاب الكارثة الطبيعية،
يقوم بإبالغ إنتلسات بطلب احلصول على القدرات الساتلية
وغريها من االحتياجات ذات الصلة .ومن مث ستتشاور
إنتلسات مع املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية هبدف منح
القدرات الساتلية.
تعد إنتلسات إحدى شركات العامل الرائدة يف جمال توريد
خدمات االتصاالت الساتلية ،مع تغطية تشمل أكثر من 200
بلد .وقد خضعت إنتلسات للخصخصة يف .2001
أما املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية فهي منظمة
حكومية دولية تضطلع بضمان تقيد إنتلسات بالتزاماهتا
التعاقدية لتقدمي خدمات االتصاالت العامة الدولية ،مبا يف
ذلك خدمات الصوت والبيانات والفيديو ،على أساس عاملي
وغري متييزي .وقال املدير العام للمنظمة الدولية لالتصاالت
الساتلية السيد خوسيه توسكانو “إن موردي اخلدمات
الساتلية مثل شركة إنتلسات ،غالباً ما ميثلون احلل األمثل لتلبية
االحتياجات من االتصاالت عند وقوع الطوارئ يف املناطق
النائية أو املنعزلة جغرافياً”.
وقال املدير التنفيذي لشركة إنتلسات ديف ماكغليد “إن
شركة إنتلسات ،مع أكثر من  50ساتل يف املدار حول العامل،
كثرياً ما تؤدي دوراً حامساً يف توفري وصالت االتصاالت األوىل
يف أعقاب الكوارث الطبيعية .وسوف نتعاون مع االحتاد واملنظمة

االتحاد الدولي لالتصاالت تحت األضواء

الدولية لالتصاالت الساتلية لتبسيط عملية توفري إمكانيات
التوصيل والبنية التحتية لالتصاالت اليت تدعم اخلدمات اإلنسانية
احلرجة يف حاالت الطوارئ”.
واالتفاق بني االحتاد وإنتلسات واملنظمة الدولية لالتصاالت
الساتلية هو إحدى نتائج خطة عمل حيدر آباد اليت اعتمدها

املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  2010واليت تدعو إىل
مشاركة القطاع اخلاص للمساعدة يف سد الفجوة يف النفاذ
الشامل إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودعم االتصاالت
يف حاالت الطوارئ بوجه خاص.ت

تليكوم العاملي لالحتاد 2011

جيمع بني قادة احلكومات والصناعة

سيعقد تليكوم العاملي لالحتاد  2011يف مركز بالكسبو جبنيف من
 24إىل  27أكتوبر ،وسيجمع بني كبار املديرين التنفيذيني من
قطاع الصناعة وقادة العامل والوزراء واخلرباء يف جمال التكنولوجيا
وحمافظي املدن ورواد التكنولوجيات األساسية لتبادل اآلراء
واخلربات وإصدار بيان مشرتك من أجل عامل موصل.
ومن املتوقع حضور مكثف من جانب شركات رئيسية
مثل شركات  Airtelو Alcatel-Lucentو AT&TوChina
 Mobileو Ciscoو Ericssonو Fujitsuو IntelوQualcomm
و Research in Motionو Samsungو SwisscomوVerizon
وغريها.
وقد جرى تعزيز احلدث هلذا العام لالحتفال مبرور أربعني
عاماً منذ بدأ تليكوم االحتاد خدمة صناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،فتم توسيع نطاق تركيزه ليشمل التواصل رفيع املستوى
وتقاسم املعرفة وبناء توافق اآلراء مما يشكل اختالفاً عن السنوات
السابقة اليت كان يركز احلدث فيها بشكل أكرب على املعرض.
وقال األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت الدكتور محدون
توريه “إن االحتاد الدويل لالتصاالت بصفته وكالة األمم املتحدة
الرائدة املعنية بقضايا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،لديه
قدرة فريدة للجمع بني القطاعني العام واخلاص يف إطار تليكوم
العاملي  2011وفتح أبواب كانت من املمكن أن تظل مغلقة لوال

هذا احلدث وحفز مناقشات كانت من املمكن أال تثار ،وإنشاء
شبكات من األقران يف جمال الصناعة الذين ميكنهم معاً قيادة
تغيري عاملي حقيقي”.
ستشمل األحداث البارزة لتليكوم العاملي  2011ما يلي:
_ _قمة القادة بشأن النطاق العريض من أجل رؤساء الدول
واحلكومات وكبار املديرين التنفيذيني للشركات الكربى
ورؤساء وكاالت األمم املتحدة.
_ _مؤمتر بشأن املدن الرقمية ملعاجلة كيف ميكن للصناعة بصورة
أوسع التصدي للتحديات الرئيسية اليت يطرحها توسع املدن.
_ _حلقات نقاش يف إطار املنتدى ومناقشات تبادل املعرفة
حول مواضيع رئيسية متعلقة بالصناعة مثل االبتكار
واألعمال التجارية املتعلقة بالطيف والنفاذ عريض النطاق
واألمن السيرباين.
_ _أجنحة وطنية ومواضيعية لعرض االبتكارات والتطورات يف
جمال التكنولوجيات املوصلة وكيفية استخدامها لتحسني
نوعية احلياة يف جماالت مثل الرعاية الصحية والتعليم
والشؤون املالية والرتفيه.
للحصول على مزيد من املعلومات حول كيفية مشاركة
املنظمات واألفراد يف تليكوم العاملي لالحتاد  ،2011يرجى زيارة
املوقع .www.itu.int/WORLD2011
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شركة  NEC Avioتكشف
النقاب عن “مرآة قياس درجة
احلرارة” اليت تلتقط درجة احلرارة
اخلارجية للمستعمل بواسطة جهاز
استشعار باألشعة حتت احلمراء
مدمج فيها ،مث تعرض درجة احلرارة
على املرآة .وهذه املرآة مزودة بنظام
إنذار لتنبيه املستعمل يف حالة
ارتفاع درجة حرارته.
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املعايري والصحة اإللكرتونية
حتمل أنظمة الصحة اإللكرتونية الكثري من األمل لتحسني النفاذ
العاملي إىل خدمات الرعاية الصحية واملعلومات الصحية .بيد أن
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجع املعلومات
الطبية وختزينها وتقامسها يثري اهتمامات وخماوف مشروعة فيما
يتصل بسرية املعلومات اخلاصة باملرضى وأمن املعلومات .كذلك
فثمة معوقات تكنولوجية تعوق أيضاً التمتع باملزايا اليت توفرها
أنظمة الصحة اإللكرتونية .وتشمل هذه املعوقات االفتقار إىل
املعايري العاملية للتشغيل البيين فيما يتعلق بالصحة اإللكرتونية
كما تشمل احلواجز ذات الصلة بالبىن التحتية التقنية ال سيما
يف البلدان النامية.
ويف تقرير عن مراقبة التكنولوجيا أصدره قطاع تقييس
االتصاالت يف يناير  ،2011تناقش الورا دينارديس من
جامعة ييل كيفية التصدي لبعض هذه التحديات من
خالل التقدم يف املعايري التقنية املتصلة بالصحة اإللكرتونية.
فاملعايري ميكنها أن تتعامل مع االهتمامات واملخاوف املتصلة
بسرية وأمن املعلومات ،وهوية املرضى ،كما ميكنها أن توفر
إمكانية التشغيل البيين الالزم ألنظمة الرعاية الصحية ،ومتنع
انفراد جهة واحدة بالتحكم يف النظام ،وتقليل التكاليف عن
طريق تفعيل املنافسة يف األسواق ،وضمان تشغيل أنظمة
الرعاية الصحية على نطاق واسع .ويركز امللخص التايل على
جوانب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة بالصحة
اإللكرتونية (وميكن االطالع على التقرير الكامل بالرجوع إىل املوقع
.)http://www.itu.int/ITU-T/techwatch

االتجاهات

ظهرت أربعة اجتاهات جديرة بالدراسة يف جمال الصحة
اإللكرتونية هي :الطب الوراثي؛ وسجالت الصحة اإللكرتونية
املوحدة؛ والرعاية الصحية وطرق التشخيص عن �بُْعد؛ وبيانات
الصحة العامة اجملمعة.

الطب الوراثي

بدأت األوساط الطبية يف الفرتة األخرية استخدام املعلومات
الوراثية يف الرعاية الطبية املباشرة .وعلى سبيل املثال ،أصبحت
املعلومات الوراثية تُستخدم اآلن يف التحديد املسبق ملدى
استجابة املريض للعالجات الصيدالنية ،أو اكتشاف األمراض
أو األورام ،أو حتديد العوامل الوراثية ،أو تقييم احتماالت إصابة
املريض بأمراض معينة يف املستقبل.
وكلما تطور الطب الوراثي ،سيتطلب بيانات كثيفة بشكل
استثنائي كما سيتطلب قدرات حاسوبية عالية جداً .وسوف
يعتمد مستقبل الطب الوراثي يف املمارسات العالجية على توافر
أنظمة معلومات طبية متطورة جداً يف املؤسسات الصحية.
وأنظمة سجالت الصحة اإللكرتونية ليست جمهزة عموماً يف
الوقت احلاضر الستيعاب البيانات الوراثية .وكلما انتشر إجراء
االختبارات وطرق التشخيص والعالجات الوراثية ،سيكون من
الالزم االحتفاظ بتلك املعلومات يف السجالت اإللكرتونية حىت
ميكن تبادهلا بني مراكز الرعاية الصحية.
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سجالت الصحة اإللكترونية الموحدة

درجت العادة على أن تقوم أنظمة املعلومات الطبية بتسجيل
وختزين بيانات املرضى يف نسق خاص بكل نظام غري قابل
للتشغيل البيين مع األنظمة األخرى .وترمي املعايري املستجدة
لسجالت الصحة اإللكرتونية إىل إجياد أنساق وهياكل رقمية
موحدة للربط بني جمموعة املعلومات اخلاصة باملرضى وتبادل
هذه املعلومات بني أنظمة املعلومات الطبية اليت تنتجها هيئات
تصنيع خمتلفة.
وميكن أن تتضمن املعلومات املسجلة املالحظات اإلكلينيكية،
والتاريخ الطيب ،والعالجات السابقة ،والتحصينات ،واألدوية اليت
سبق تعاطيها ،وحاالت احلساسية ،واألعراض ،واحلاالت املرضية
املختلفة ونتائج اختبارات التشخيص ،باإلضافة إىل تواريخ زيارة
األطباء أو املستشفيات والعالجات اليت تلقاها املريض .وميكن
أيضاً تسجيل صور األشعة التشخيصية واملوافقات القانونية.
وتتوقع األوساط الطبية أن يكون بوسع املرضى االطالع
على هذه السجالت اإللكرتونية .وسوف يكون للمريض
حساب واحد يشمل تارخيه الطيب بأكمله ،وبذلك تنتفي احلاجة
إىل إعادة سرد التاريخ الطيب بأكمله يف كل مرة يزور فيها املريض
طبيباً جديداً للحصول على الرعاية الصحية.
والسجالت الصحية اإللكرتونية حتقق الكثري من املزايا يف
األنظمة الصحية عن طريق التقليل من السجالت الورقية وتاليف
االختبارات اليت سبق إجراؤها .كذلك ميكن أن تؤدي هذه
السجالت إىل حتسني اجلودة العامة للرعاية الصحية عن طريق
احلد من حاالت حدوث التفاعالت الدوائية الضارة وتوفري تاريخ
طيب أكثر دقة ،مما يساعد الطبيب واملريض على اختاذ قرارات
العالج عن ِع ْلم.
ولتحقيق هذه املزايا ،يزداد ميل احلكومات إىل إنشاء أنظمة
للسجالت الصحية اإللكرتونية .وعلى سبيل املثال ،ختطط
أسرتاليا الستثمار ما يربو على  466مليون دوالر أمريكي يف
إنشاء “نظام آمن للسجالت الصحية اإللكرتونية اخلاضعة
للتحكم الشخصي” .ويف الواليات املتحدة ،خصص قانون
الشفاء وإعادة االستثمار الصادر يف  2009ماليني الدوالرات
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إلبرام عقود لتوفري السجالت الصحية اإللكرتونية .واملتبع حىت
اآلن هو أن احلكومات إما أن توفر التمويل الالزم إلنشاء
السجالت الصحية اإللكرتونية أو تعرض حوافز غري مباشرة مثل
منح إعفاءات ضريبية ملراكز تقدمي الرعاية الصحية اليت تُثبت أهنا
تستخدم نظماً إلكرتونية للسجالت الصحية.
ويوجد الكثري من املعوقات السياسية والتكنولوجية
واالجتماعية أمام حتقيق املزايا املمكنة للسجالت الصحية
اإللكرتونية .ومن بني التحديات املتصلة بالبنية التحتية،
وخصوصاً يف بلدان العامل النامية ،عدم قدرة املواطنني ومراكز
تقدمي الرعاية الصحية – على السواء – على احلصول على
خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الالزمة للنفاذ إىل
السجالت الصحية اإللكرتونية.
ورمبا كان التحدي األهم هو القدرة على التشغيل البيين .فما
مل يتقيد عدد كبري من مراكز تقدمي الرعاية الصحية بنفس املعايري،
لن يكون بوسع النظام حتقيق وفورات التكاليف املتوقعة وحتسني
جودة الرعاية الصحية .كذلك فإن سجالت الرعاية الصحية
الشخصية تثري خماوف إزاء أمن البيانات وخصوصية األفراد.
فمن وجهة نظر األمن ،ينبغي أن تتقيد األنظمة مبعايري التحقق
الصارمة يف حتديد األفراد الذين حياولون النفاذ إىل السجالت
اخلاصة هبم والتحقق من هويتهم ،وكذلك التحقق من هوية
مراكز الرعاية الصحية اليت حتاول االطالع على السجالت.
كذلك فمن املتطلبات شديدة األمهية ضرورة محاية البيانات
املسجلة رقمياً أو املنقولة عرب شبكات االتصاالت.

الرعاية الصحية وطرق التشخيص عن �بُْعد

يتزايد االعتماد يف بلدان العامل النامية ويف املناطق املنعزلة
جغرافياً اليت ال يستطيع أهلها الوصول إىل مراكز تقدمي الرعاية
الصحية والتكنولوجيات الطبية املتقدمة ،على اخلدمات الصحية
اليت يتم تقدميها عن �بُْعد عن طريق االتصاالت لسد الفجوات يف
جمال تقدمي الرعاية الطبية .وتستخدم خدمات الرعاية الصحية عن
�بُْعد املتعارف على تسميتها باسم “الطب عن �بُْعد” شبكات
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف الكثري من األغراض الطبية

مبا يف ذلك الرعاية اإلكلينيكية عن �بُْعد ،والتشخيص ،ومتابعة
حالة املريض إلكرتونياً ،ونفاذ املرضى ومراكز الرعاية الصحية إىل
املعلومات الطبية .وال ميكن توفري أي من خدمات تقدمي الرعاية
الطبية هذه بدون توافر شبكات االتصاالت واملعايري اليت تيسر
التشغيل البيين وجودة اخلدمة وأمن املعلومات.
تقديم الرعاية اإلكلينيكية عن �بُْعد
أصبح األطباء املقيمون على مسافات بعيدة من أماكن
وجود املرضى قادرين  -بفضل نظام تقدمي الرعاية اإلكلينيكية
عن �بُْعد – على تقييم حالة املريض ،وتشخيصها وعالجها.
ويقوم هذا النهج على توافر نظام لالتصاالت التفاعلية يف الوقت
الفعلي بني الطبيب واملريض ،إما عرب هاتف (يعمل خبط أرضي
أو متنقل) أو عن طريق االتصاالت املرئية من خالل احلاسوب.
تجهيز بيانات تشخيص الحالة عن �بُْعد
ومن األشكال األخرى للتشخيص عن �بُْعد ،خدمات ختزين
املعلومات الصحية اإللكرتونية وإحالتها إىل جهات أخرى .إذ
ميكن إرسال املعلومات الطبية (مثل صور األشعة) إىل الطبيب
املعاجل لتحليلها .وهذا ما حيدث بشكل روتيين اآلن لدواعي
االقتصاد يف التكاليف ،وإن كان من املمكن أن ينطوي على

AFP

شركة  Sonyتعرض مثاالً لنموذجها اخلاص جبهاز لقياس درجة احلرارة مزود بشرحية بطاقة ذكية .ويسمح هذا النموذج للهواتف احملمولة
بقراءة البيانات املرسلة من جهاز قياس درجة احلرارة مث إرسال هذه البيانات إىل خمدم أو وحدة صحية من أجل املتابعة الصحية اليومية.
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إمكانيات كبرية بالنسبة لنقل اخلربات الطبية إىل جماالت أخرى
ال حتظى يف الوقت احلاضر بالرعاية الكاملة.
متابعة حالة المريض إلكترونياً
تشري متابعة حالة املريض إلكرتونياً إىل قدرة أطباء تقدمي
الرعاية الطبية على مراقبة حالة املريض عن �بُْعد باستخدام أدوات
املراقبة الطبية وشبكات االتصاالت .وعلى سبيل املثال ،يستطيع
الطبيب املمارس متابعة نبضات قلب املريض أو ضغط دمه.
وهذا النوع من املتابعة عن �بُْعد يكون جمدياً فيما يتعلق بالتكلفة
عندما يُستخدم يف متابعة حاالت املرضى الذين يعانون من
حاالت مزمنة ،أو املسنني ،أو املرضى الذين يتعافون من حاالت
معينة.
تقديم الرعاية الصحية باستخدام االتصاالت المتنقلة
أصبحت اهلواتف املتنقلة من الوسائل اجلديدة املستخدمة يف
تقدمي الرعاية الصحية ،سواء عن طريق االتصاالت الصوتية أو
عن طريق الرسائل النصية والوسائط املتعددة ،وخصوصاً يف بلدان
العامل النامية .وهذا ما حيدث يف املناطق احلضرية وكذلك يف
املناطق الريفية الفقرية اليت ال يتوافر فيها سوى بىن حتتية حمدودة
للحواسيب خبالف شبكات االتصاالت اهلاتفية اخللوية.

أخبار االحتاد   2011 | 2 مارس

2011

39

رصد التطور التكنولوجي

ينورتكلإلا ةحصلاو ريياعملا

وأحياناً تستخدم احلكومات واملنظمات غري احلكومية
اهلواتف املتنقلة يف مجع بيانات الصحة العامة أو متابعة األوضاع
الصحية العامة .كذلك تساعد الرسائل اليت تُرسل عن طريق
اهلواتف املتنقلة مراكز تقدمي خدمات الرعاية الصحية على متابعة
أحدث املستجدات وخصوصاً فيما يتصل جبوانب التقدم الطيب،
أو املستجدات الصيدالنية ،أو املعلومات اخلاصة بتشخيص
حاالت مرضية معينة .وقد تزايد انتشار التواصل عن �بُْعد
بني املريض والطبيب املعاجل عن طريق وسائل االتصال املتنقلة
وأصبح ذلك جزءاً من الرعاية الصحية ،شأنه شأن التثقيف
الذايت للمريض واالطالع على املعلومات الطبية عن طريق
األجهزة املتنقلة.
والتحديات اليت تواجه التطبيقات الناشئة للصحة املتنقلة
عديدة ،ومن بينها ضمان دقة املعلومات الصحية اليت حيصل
عليها املريض باستخدام األجهزة املتنقلة ،وكيفية تأمني االتصال
بني املريض والطبيب املعاجل عرب الشبكات املتنقلة ،وكيفية ضمان
القدرة على االعتماد بدرجة كافية على اخلدمة بالنسبة لوظائف
املتابعة عن �بُْعد.

بيانات الصحة العامة المجمعة

تشري عبارة “البيانات الصحية اجملمعة” إىل ذلك احلجم
الكبري من البيانات اليت أمكن احلصول عليها باجلمع بني
السجالت الصحية الرقمية املوحدة بطريقة تزيل املعلومات اليت
ميكن أن حتدد شخصية املريض.
وأعظم ميزة ميكن أن ترتتب على البيانات الطبية اجملمعة
يف جمال الصحة العامة هي استخدامها يف أغراض البحوث
الصحية .إذ إن وجود مستودع رقمي كبري للوثائق اليت
حتدد مدى استجابة املرضى للعالجات الطبية والدوائية
يساعد الباحثني على تقييم مدى فعالية هذه العالجات.
كذلك ميكن استخدام هذه البيانات يف توعية املرضى الباحثني
عن العالج .ومن االستخدامات احملتملة األخرى للبيانات
الطبية اجملمعة أن تُستخدم يف تقييم جودة الرعاية اليت تقدمها
املستشفيات واألطباء.
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وسوف يكون للمعايري دور أساسي يف حتقيق مزايا البيانات
اجملمعة عن املرضى بالنسبة للصحة العامة وتوفري حلول ملتطلبات
األمن ،والسرية ،وضمان اجلودة ،والتشغيل البيين .فطاملا بقيت
سجالت الصحة اإللكرتونية مفتتة من الناحية التقنية دون تطبيق
درجة كافية من التوحيد القياسي بني مراكز تقدمي الرعاية الطبية،
لن يكون من املمكن التوصل إىل حلول عامة جمدية.

نحو توفير درجة من التوحيد القياسي
في مجال الصحة اإللكترونية
دور االتحاد الدولي لالتصاالت

يعمل الكثري من املنظمات املعنية بالتقييس ،ومنها االحتاد
الدويل لالتصاالت ،يف العديد من جماالت الصحة اإللكرتونية.
وتشكل توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت األساس جلانب
كبري من البنية التحتية لالتصاالت يف جمال دعم دور الوسائط
املتعددة االفرتاضية يف تقدمي الرعاية الطبية ،وخدمات التشخيص
عن �بُْعد ،والسجالت الطبية الرقمية .وتتناول جلان الدراسات
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتاد القضايا املتصلة
بالبنية التحتية كما تتعامل عموماً مع كثري من متطلبات األمن
املستجدة املتصلة بالصحة اإللكرتونية (جلنة الدراسات ،)17
واألداء ونوعية اخلدمة (جلنة الدراسات  ،)12وتشفري الوسائط
املتعددة وأنظمتها (جلنة الدراسات  ،)16وشبكات املستقبل مبا
فيها الشبكات املتنقلة وشبكات اجليل التايل (جلنة الدراسات
 ،)13وجمموعة من اجملاالت األخرى .وعلى سبيل املثال ،فإن
توصيات السلسلة  ،H.300والسلسلة  ،H.260والتوصية ،V.18
والسلسلة  ،T.80والسلسلة  T.800هلا تاثري مباشر على أنظمة
الصحة اإللكرتونية.
ومبزيد من التحديد ،تتناول املسألة  28/16لقطاع تقييس
االتصاالت“ :إطار الوسائط املتعددة املتصلة بتطبيقات الصحة
اإللكرتونية” الدراسات اخلاصة بتقييس الصحة اإللكرتونية.
وهذه املسألة املهمة اليت ختص تنسيق التقييس التقين ألنظمة
الوسائط املتعددة لدعم تطبيقات الصحة اإللكرتونية قد مت

إسنادها إىل جلنة الدراسات  16التابعة لقطاع تقييس االتصاالت
يف االحتاد ،وهي جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالتطبيقات
الشاملة (مثل الصحة اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية) .وقد
نشأ هذا العمل يف األصل من ورشة عمل عُ ِقدت يف 2003
اشرتكت فيها املنظمات واهليئات الرئيسية املعنية بالتقييس يف
ذلك الوقت باإلضافة إىل إنشاء مجاعة لتنسيق عمليات تقييس
الصحة اإللكرتونية ) .(eHSCGوهذه اجلماعة تؤيدها وتساندها
جلنة الدارسات  16التابعة لقطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد
ولديها قائمة باملعايري املوضوعة يف اجملاالت التقنية وغري التقنية
للصحة اإللكرتونية حتتفظ هبا يف موقع منظمة الصحة العاملية
) (WHOعلى شبكة الويب.
واهلدف األمسى الذي تتوخاه مجاعة تنسيق عمليات تقييس
الصحة اإللكرتونية ) (eHSCGهو “العمل على زيادة التنسيق بني
األطراف الرئيسية يف جمال تقييس الصحة اإللكرتونية ”.وعلى
الرغم من أن اجلماعة تقوم بعمليات التنسيق بشكل غري رمسي
وعلى أساس طوعي ،فإهنا تأمل يف تيسري تبادل املعلومات بني
املنظمات واهليئات املعنية بالتقييس لتاليف االزدواجية يف اجلهود.
وتنظر اجلماعة يف متطلبات البلدان النامية وتقدم خدماهتا
كجماعة للتنسيق التقين وليس التنظيمي ،على الرغم من أهنا
تأخذ يف االعتبار العوامل االجتماعية واالقتصادية والتنظيمية.
ويقدم االحتاد الدويل لالتصاالت ،من خالل جلنة الدراسات 16

التابعة لقطاع تقييس االتصاالت دعماً مباشراً ألنشطة اجلماعة،
مبا يف ذلك إدارة موقعها على شبكة الويب وإدارة شؤون العضوية
وتوفري األدوات الالزمة لتمكني العمل باملراسلة.
وتشمل بنود الدراسة يف املسألة  :28/16وضع إطار شامل
لتطبيقات الصحة اإللكرتونية ،وخصوصاً الطب عن �بُْعد؛
ووضع خارطة طريق ملعايري الصحة اإللكرتونية؛ ووضع هيكل
عام لتطبيقات الصحة اإللكرتونية؛ وحتديد مواصفات تطبيقات
الصحة اإللكرتونية ،مثل تشفري الفيديو والصور الثابتة ،وتشفري
الصوت ،واألمن ،وتصميم الدليل.
وتركز املسألة  28/16على احلاجة امللحة إىل إمكانية التشغيل
البيين الشامل بني أنظمة الصحة اإللكرتونية اليت تعمل وفقاً ملعايري
خمتلفة وحتاول توفري التنسيق الالزم بني اجلهات الفاعلة الرئيسية
(مثل املؤسسات الطبية ،واحلكومات ،واملنظمات احلكومية
الدولية ،واجملموعات اليت ال تستهدف الربح والقطاع اخلاص).
وتعمل جلنة الدراسات  16التابعة لقطاع تقييس االتصاالت
مع االحتادات وهيئات التقييس ذات الصلة مثل منظمة
“ ،(HL7) “Health Level Sevenوهيئة التصوير الرقمي
واالتصاالت يف الطب ) ،(DICOMواملنظمة الدولية للتوحيد
القياسي ) ،(ISOواملعهد األوروريب ملعايري االتصاالت )،(ETSI
والفريق اهلندسي لإلنرتنت ) ،(IETFومعهد مهندسي الكهرباء
واإللكرتونيات ) ،(IEEEواللجنة الكهرتقنية الدولية ) ،(IECواللجنة
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األوروبية للتوحيد القياسي ) .(CENوتنوي اللجنة كذلك توسيع
تعاوهنا مع هيئات أخرى منها التحالف الصحي “Continua
”.Health Alliance
وتصدر اهليئة العاملية ملعايري التشغيل البيين لتكنولوجيا
املعلومات الصحية ) (HL7معايري الرعاية الصحية الدولية اليت
تنظم التبادل اإللكرتوين للمعلومات الصحية وإدارهتا مثل
البيانات اإلكلينيكية واملعلومات اإلدارية .ومعايري هيئة التصوير
الرقمي واالتصاالت يف الطب ) (DICOMمطبقة على نطاق
واسع يف املعدات وأنظمة املعلومات املستخدمة يف املستشفيات،
ومراكز األشعة ومكاتب تقدمي اخلدمات الطبية يف إنتاج،
وعرض ،وختزين ،وتبادل الصور الطبية .وتتوىل اللجنة األوروبية
للتوحيد القياسي ) (CENوضع معايري تُطبق يف عموم أوروبا.
وتركز اللجنة التقنية  215التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد
القياسي ) (ISOأساساً على سجالت الصحة اإللكرتونية.
وتتناول أفرقة عمل خمتلفة داخل اللجنة موضوعات مثل هيكل
البيانات ،وتبادل الرسائل واالتصاالت ،واألمن ،واألمور املتصلة
بالصيدلة واألدوية ،واألجهزة ومتطلبات العمل بسجالت
الصحة اإللكرتونية.
وجمموعة املعايري املسماة  ISO/IEEE 11073اليت تنظم عمل
أجهزة االتصاالت يف اجملاالت الطبية/الصحية ،هي جمموعة
معايري مشرتكة بني املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ومعهد
مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات واللجنة األوروبية للتوحيد
القياسي ،لتنظيم التشغيل البيين بني األجهزة الطبية .ويف هذا
السياق ،تشمل األجهزة الطبية األجهزة الصحية الشخصية (مثل
أجهزة قياس مستوى السكر يف الدم ،وأجهزة قياس الضغط،
وأجهزة قياس درجة احلرارة) اليت يستخدمها املرضى يف متابعة
حالتهم الطبية.

المستقبل

من املرجح أن تسمح األنساق واهلياكل الرقمية املشرتكة
يف املستقبل القريب بتبادل املعلومات اخلاصة باملرضى بني
مجيع مراكز تقدمي اخلدمات الطبية .وميكن أن تواصل معايري
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الوسائط املتعددة وتبادل الرسائل حتسني تقدمي الرعاية
اإلكلينيكية عن �بُْعد ،ومتابعة حالة املرضى عن �بُْعد،
والتشخيص عن �بُْعد .وميكن لبيانات الصحة العامة اجملمعة
املخزونة يف أنساق رقمية أن تساعد على حتسني البحوث
الطبية .كذلك فإن البيانات الوراثية الرقمية ميكن أن تساعد
على توفري رعاية طبية مبا يتفق مع حالة املرضى .ويعد التقييس
الشامل ،سواء كان لدواعي التعاون بني أطراف الصناعة يف
القطاع اخلاص أو من خالل سياسات املعايري اليت تضعها
احلكومات ،من الشروط املسبقة لتحقيق النجاح يف جماالت
الصحة اإللكرتونية .ويرجع ذلك إىل ثالثة أسباب هي:
التشغيل البيني من الناحية التقنية :لن تنجح تطبيقات
الصحة اإللكرتونية مثل أنظمة التشخيص عن �بُْعد والسجالت
الطبية اإللكرتونية إال إذا توافرت درجة عالية من إمكانية
التشغيل البيين لألنظمة اليت تطبقها خمتلف املؤسسات يف
تبادل هذه املعلومات ،ودرجة عالية من التوافق بني األجهزة
الطبية واألنظمة الرقمية ،بغض النظر عن جهة التصنيع.
الكفاءة االقتصادية :سوف تستثمر مراكز تقدمي
اخلدمات الطبية وكيانات القطاع العام يف حلول الصحة
اإللكرتونية املكلفة إذا تأكد هلا أن هذه األنظمة ميكن أن
تُستخدم آلجال طويلة ولن يصيبها التقادم بسبب ظهور
خيارات أخرى ملعايري الصحة اإللكرتونية .واملعايري املتاحة
للجميع (وال يقتصر استخدامها على جهات معينة) ،ميكن
أن تعزز املنافسة االقتصادية بني أنظمة الصحة اإللكرتونية
واملعدات املتوافقة اليت تنتجها جهات خمتلفة أو اهليئات املعنية
بتصميم األنظمة.
المساءلة العامة :سيكون للقرارات اخلاصة بالتصميم
يف معايري الصحة اإللكرتونية تأثري على املصلحة العامة يف
جماالت مثل سرية املعلومات اخلاصة باألفراد ،والنفاذ دون
متييز إىل الرعاية الصحية ،واملصلحة العامة الشاملة ،إىل درجة
تفوق معظم املعايري التقنية األخرى .وينبغي اختاذ هذه القرارات
بنوع من املساءلة العامة الشاملة ،كما ينبغي أن تكون متاحة
للجمهور لالطالع عليها.

تقييم نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات

FYRMacedonia

تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية )(Wi-Fi

يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
يتمتع السكان املقيمون يف مدن مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة بالنفاذ إىل اإلنرتنت ،ولكن ماذا عن املقيمني باملناطق
الريفية؟ لقد أظهرت دراسة استقصائية أجريت أخرياً أن املناطق
الريفية متأخرة تكنولوجياً .وتصحيحياً هلذا الوضع ،تعكف
احلكومة على تنفيذ مشروع ضخم لتغطية املناطق الريفية
بتكنولوجيا  Wi-Fiالالسلكية .واهلدف من ذلك هو ضمان
حصول كل فرد يف مقدونيا على فرصة االنضمام إىل جمتمع
املعلومات.

أكشاك اإلنترنت

مت بنجاح تنفيذ مشروع إلقامة  680كشكاً لإلنرتنت يف أحناء
البالد .وتقع هذه األكشاك عند املداخل الرئيسية للمدارس وهي
تمُ ِّكن من النفاذ الالسلكي إىل اإلنرتنت لكل من يرغب يف ذلك
يف حدود  250مرتاً .وترجع شعبية الشبكات الالسلكية إىل سهولة
النفاذ بواسطتها ،وقِلة تكاليفها ومرونتها.

ولقد كان االهتمام بالشبكات الالسلكية اختياراً مت اختاذه
على أسس اقتصادية إىل حد بعيد .كذلك فمن وجهة النظر
اللوجستية ،ميكن تركيب الشبكات الالسلكية يف أي مكان ،فضالً
عن أن تكاليف تركيب شبكة ال سلكية أقل بكثري من تكاليف
تركيب شبكة سلكية ،فعدم احلاجة إىل حفر الشوارع وسحب
الكبالت داخل القنوات املخصصة لذلك يقلل من التكاليف.
كذلك فإن تكاليف تنفيذ التكنولوجيا الالسلكية أقل من تكاليف
مد كبالت النطاق العريض يف أحناء البالد .ومن ناحية أخرى،
فبعد تركيب وبدء تشغيل شبكة ال سلكية ،ميكن تزويد املستعملني
بالتكنولوجيا الالسلكية بتكلفة منخفضة .ومن السمات اجلذابة
األخرى أن الشبكات الالسلكية تتميز باملرونة.

إدخال التكنولوجيا إلى المناطق الريفية

مل يكن لدى شركات تقدمي خدمات اإلنرتنت يف املاضي
حافز اقتصادي قوي لتقدمي خدمات اإلنرتنت يف املناطق النائية
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تقييم نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات

تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية ) (Wi-Fiفي جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

أو الريفية ،مما أدى إىل تعرض تلك املناطق إىل ختلف نسيب.
ولقد كان مشروع إدخال التكنولوجيا الالسلكية حافزاً لشركات
التشغيل ،حيث مت تقسيم كل منطقة إدارية إىل  13منطقة فرعية،
ومت اختيار ثالث شركات تشغيل خلدمة كل منطقة فرعية ،على
أساس العروض اليت تقدمت هبا هذه الشركات طبقاً لنظام
املزايدات على اخلط.
ويتعني على املقاولني املسارعة يف تقدمي خدمات الصيانة،
وأن يكونوا حتت الطلب طوال اليوم .ويوجد نظام للمراقبة
يكتشف حدوث أي أعطال ،وي ِ
صدر إشعارات وإحصاءات
ُ
عن استخدام األكشاك.

األمن وحماية األطفال على الخط

والعيب الرئيسي يف الشبكات الالسلكية هو األمن .فأي
شخص حيمل جهاز حاسوب متنقالً وبطاقة لالتصال الالسلكي
– ويتمتع باملهارات الالزمة – من السهل عليه أن حيصل على
بيانات حساسة عن طريق التوصيل بشبكة أي شركة .واملعروف
أن توفري مستوى رفيع من األمن يتطلب وضع اسرتاتيجية جيدة
حلماية البيانات وتوفري التكنولوجيا املناسبة لذلك.
والغرض من وضع األكشاك بالقرب من املدارس هو تشجيع
تالميذ املدارس على النفاذ إىل اإلنرتنت باستخدام األجهزة
الطرفية املتوافرة هلم .وهذا يثري بطبيعة احلال قضية محاية الصغار
من احملتوى الضار ،وهي قضية تتطلب تنفيذ تدابري أمنية صارمة
الستبعاد املواد اإلباحية وأي مواد أخرى ضارة مثل املواد اليت
تتضمن التحريض على العدوان أو الكراهية.

نحو مجتمع المعلومات

وامليزة احلقيقية املرتتبة على تغطية املناطق النائية والريفية
باالتصاالت الالسلكية هي حتفيز التقدم يف سبيل اللحاق
مبجتمع املعلومات .فسوف يؤدي النفاذ املفتوح إىل أكشاك
اإلنرتنت إىل إعداد سكان مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة لالنضمام إىل سوق االقتصاد احلديث واالقتصاد العاملي
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القائم على املنافسة ،وكالمها حتركه تكنولوجيا املعلومات .كذلك
فسوف يساعد هذا املشروع ويعزز النهوض بقطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على مستوى الدولة .ومن املرجح أن
يؤدي ذلك إىل حتسن عام يف النشاط التجاري واالقتصادي.

المنافع المتوقعة

وبعد أن حتولت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
إىل أمة ال سلكية ،فإهنا تأمل يف إبراز صورهتا كبلد شغوف
بالتكنولوجيا واالبتكار ،فمثل هذه الصورة ليست مرغوبة إلبراز
مكانتها فقط بل إهنا من املرجح أيضاً أن جتتذب استثمارات
أجنبية .ومن املتوقع أن تساعد اإلنرتنت ،كأداة ،على حتسني
اإلنتاجية والكفاءة يف اإلدارة العامة وقطاع األعمال.
كذلك فمن املتوقع أن يؤدي النفاذ إىل اإلنرتنت إىل تشجيع
الدميقراطية يف البالد .فمن خالل منتديات وحلقات املناقشة،
واملدونات وشبكات التواصل االجتماعي ،سيكون من األسهل
إشراك املواطنني يف عمليات اختاذ القرارات.
ويف جمال التعليم ،تشجع اإلنرتنت على التعليم التفاعلي،
الذي يشارك فيه التالميذ واملعلمون يف عملية التعلم .فسوف
تتاح للتالميذ فرصة اكتساب املعرفة واإلملام بكثري من جوانب
الثقافات املختلفة.
ويف جمال األعمال ،سوف يفتح النفاذ إىل اإلنرتنت عن
طريق الشبكات الالسلكية أسواقاً جديدة ويكون مبثابة عامل
مساعد على تقدمي خدمات جديدة .وسوف يساعد ذلك
أيضاً على سرعة عقد الصفقات التجارية يف بيئة جديدة قائمة
على املنافسة ،وعلى منو التجارة اإللكرتونية واخلدمات املصرفية
اإللكرتونية.
وأخرياً ،سيكون بوسع سكان املناطق الريفية يف مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة االنضمام إىل بين وطنهم من
سكان املناطق احلضرية يف التمتع مبزايا االتصاالت املتنقلة
واإلنرتنت.

االبتكار والتجديد
GSMA/Ashish Maurya

كتابة الرسائل النصية الذكية تستحق كل التقدير
ما الذي تشرتك فيه اللغات العربية ،واهلندية ،والفنلندية،
والروسية ،والسواحيلية؟ جمرد أنك إذا حاولت إرسال رسالة نصية
من هاتفك املتنقل بأي من هذه اللغات فسوف ينتهي بك
األمر إىل التعب من كثرة استخدام اإلهبام .إذ سوف تضطر
إىل الضغط على مفاتيح احلروف عدة مرات إىل أن جتد احلرف
الصحيح .واللغات املعقدة املستخدمة يف آسيا ويف كثري من
املناطق األخرى تقوم على أعداد كبرية من احلروف .والضغطات
الكثرية على مفاتيح احلروف املطلوب القيام هبا جتعل اخليار
اخلاص بكتابة الرسائل النصية على اهلواتف املتنقلة صعب
التطبيق يف هذه اللغات من الناحية العملية.
وهذه العملية مرهقة وبطيئة لدرجة أنه يف اهلند على سبيل
املثال ،جند أن ثالثة من بني كل مخسة أفراد من أصحاب
اهلواتف املتنقلة مل يسبق هلم إرسال رسالة نصية قصرية ).(SMS
بل إن اللغات اليت تُكتب باحلروف الالتينية وتستخدم عالمات

للتوكيد أو التشكيل ،مثل اللغة الفرنسية أو اإلسبانية ،ال يوجد
دعم مناسب هلا.
ومن بني طرق االلتفاف على هذه املشكلة أن حياول مصنعو
اهلواتف إنتاج لوحات حروف تناسب كل لغة ،وإن كان ذلك
غري مناسب من الناحية االقتصادية ألنه سريبط األجهزة مبتحدثي
لغة معينة .وحنو أربعة من بني كل مخسة مشرتكني يف اهلواتف
املتنقلة يف أحناء العامل اليوم ال يستطيعون أن يكتبوا على هواتفهم
املتنقلة أو يفعلون ذلك بصعوبة شديدة .واخلرب السعيد هو أنه
ميكن اآلن احلصول على املساعدة للخروج من هذا املأزق.

أخيراً توصلنا إلى كتابة الرسائل النصية الذكية

كتابة الرسائل النصية الذكية هي تكنولوجيا جديدة تمُ ِّكن من
الكتابة بسهولة بأي لغة موجودة على اهلواتف املتنقلة األساسية،
دون حاجة إىل لوحة حروف خمتلفة .وهذه التكنولوجيا تتيح
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وسيلة للكتابة السريعة ،بالضغط على مفاتيح احلروف مرة واحدة
وملاكانت عمليةكتابة الرسائل النصية الذكية تقوم على دراسة
لكل حرف يف املتوسط ،حىت يف اللغات اآلسيوية املعقدة .اللغويات وليس على القواميس ،فإهنا ال تواجه صعوبات بالنسبة
وطريقة كتابة النص مصممة للتقليل من اجلهد البدين ،ومن للكلمات غري املسجلة يف القواميس ،مثل أمساء الناس واألماكن.
السهل تعلمها واستخدامها.
ويقول أهبيجيت هباتشارجي )،(Abhijit Bhattacharjee
وقد تطورت التكنولوجيا بالنسبة لكثري من اللغات ،مؤسس الشركة اهلندية احلديثة  Luna Ergonomicsورئيس
وأصبحت مستخدمة بالفعل على اهلواتف باللغات العربية ،جملس إدارهتا ،وهي عضو قطاع يف االحتاد الدويل لالتصاالت
والعربية ،واللغات الرئيسية يف اهلند (ومنها البنغالية ،واجلوجاراتية“ ،إن لكل لغة مناذجها الصوتية اليت حتتفظ هبا من خالل كلماهتا
واهلندية ،والكانادية ،واملاالياالمية ،والبنجابية ،والتاميلية ،داخل أو خارج القاموس” .و Luna Ergonomicsهي اليت
والتيلوغوية) ،والكورية ،والروسية ،وكذلك اللغات اليت تُكتب ابتدعت هذه التكنولوجيا اجلديدة .ويضرب السيد أهبيجيت
باحلروف الالتينية مثل اإلنكليزية ،والفنلندية ،والفرنسية ،هباتشارجي مثاالً على ذلك بامسه الذي حيتوي مرتني على حريف
والربتغالية ،واإلسبانية ،والسواحيلية .وجاري العمل إلضافة اللغة ” ،“bhوهو أمر شائع يف مجيع اللغات اهلندية ولكن ال وجود
اليابانية ،واللغة املاندرينية .وكتابة الرسائل النصية الذكية ميكن له يف اللغة اإلنكليزية.
أن تدعم مجيع هذه اللغات على نفس اهلاتف .وهي سهلة
وهذه التكنولوجيا ميكن تنفيذها على أي جهاز ذكي أو
للمستعمل سواء باستخدام لوحة املفاتيح أو باستخدام الشاشة حتميلها على أي جهاز هاتف أساسي رخيص بل وحتميلها على
اليت تعمل باللمس.
الشرحية اليت حتمل رقم اهلاتف .وقد أمكن بالفعل تطوير هذه
التكنولوجيا حبيث تصلح لربامج  ،Javaو ،Androidو،iPhone
و ،Windowsوغريها من املنصات.
كيف تعمل هذه التكنولوجيا؟
والتجربة العملية اليت أجريت على تشغيل اللغتني اإلنكليزية
تقوم عملية كتابة الرسائل النصية على لوحة مفاتيح ذكية
ودينامية تظهر على شاشة اهلاتف املتنقل ،وتوفر عدداً من والعربية على شاشة  iPhoneاليت تعمل باللمس تثري الدهشة
األحرف باللغة املختارة ،باإلضافة إىل لوحة أرقام بكل حرف .واالهتمام – حيث تظهر احلروف فور ملس الزر نفسه أو الزر
واجلانب الذكي هو أن احلروف املطلوبة يتنبأ هبا اجلهاز بدقة القريب له .ويعد ذلك حتسيناً ملحوظاً بالنسبة للمستعملني
بالغة ،استناداً إىل البحوث اليت سبق إجراؤها على اللغويات يف احلاليني الذين كانوا جيدون صعوبة يف استخدام احلروف الصغرية
اليت تزدحم هبا اللوحة االفرتاضية للشاشة اليت تعمل باللمس.
اللغة املختارة.
وقد أجرت شركة  Luna Ergonomicsأحباثاً لغوية على
ويستخدم املستعمل لوحة األرقام يف اختيار احلروف املطلوب
إدخاهلا ،مث يقوم النظام بعملية تنبؤ جديدة ويعرض عدداً حمدوداً  22لغة رئيسية من األسر اللغوية املختلفة ،وتبني أن اسرتاتيجية
من احلروف اليت من املرجح أن يكون املستعمل راغباً يف إدخاهلا ،كتابة الرسائل النصية الذكية تعمل بنفس مستوى اجلودة يف كل
وهكذا .ويف حالة عدم عرض احلرف املطلوب – وهذا نادراً ما منها .وهذا يدل على أن هذه الطريقة ميكنها دعم املئات من
حيدث – خيتار املستعمل “القائمة التالية” من جمموعة التنبؤات اللغات احملدودة االنتشار يف أحناء العامل ،وهي لغات مهددة
التالية .وتقوم القدرة على التنبؤ على جمموعة من االحتماالت خبطر االنقراض يف الوقت احلاضر .ومستعملو هذه اللغات
اإلحصائية السابق تقديرها بناءً على الرتاكيب اللغوية املتصلة – الذين يقل عددهم أحياناً عن مائة ألف نسمة بالنسبة إىل
بعض اللغات ،رمبا يعيشون على جزيرة أو يف منطقة نائية – ال
بطبيعة اللغة املستخدمة.
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حيدوهم أي أمل يف الوقت احلاضر يف أن يشملهم الشمول وتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت ) ،(IPTVوماكينات الصرف اآليل
الرقمي .ويضيف هباتشارجي “إن الطريقة اليت طبقتها شركة وأجهزة األلعاب .وقد عُ ِرضت هذه التكنولوجيا يف جناح
 Luna Ergonomicsمفيدة وناجعة من حيث التكلفة ألهنا ال أوراكل ،أثناء املؤمتر العاملي لألجهزة املتنقلة يف برشلونة يف فرباير
تستند إىل قاعدة وال تتطلب قيام اللغويني بدور دائم يف تطويرها ،2011 .باعتبارها متثل عرضاً رئيسياً من  Javaللهواتف املتنقلة
وقد أمكن أمتتة هذه الطريقة اآلن بالكامل من جتميع النصوص يف الربازيل ،واالحتاد الروسي ،واهلند ،والصني .وأثناء املؤمتر
إىل تطوير املنتج النهائي .واخلوارزميات والبيانات معزولة متاماً العاملي لتنمية االتصاالت الذي عُ ِقد يف حيدر آباد ،باهلند ،يف
عن بعضها البعض مما جيعل العملية بعيدة عن األخطاء والعيوب مايو-يونيو  ،2010هنأ الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام
وميكن حتميلها على أي هاتف متنقل”.
لالحتاد الدويل لالتصاالت ،شركة  Luna Ergonomicsعلى
جناحها يف تطوير هذه التكنولوجيا.
إن وجود هاتف يف كل يد يف البلدان النامية ميثل فرصة
هل تُعامل جميع اللغات على قدم المساواة
اجتذبت هذه التكنولوجيا اهتماماً واسعاً من صناعة لتحقيق الشمول الرقمي .وعلى الرغم من أن اهلواتف املتنقلة
االتصاالت .وتوفر لوحة  Panini Keypadاحلاصلة على عدة كانت تُستخدم يف البداية يف إجراء النداءات الصوتية ،فإهنا
جوائز – وهي من بني جمموعة املنتجات اللغوية اهلندية – طريقة تستطيع اآلن أن تفعل ما هو أكثر من ذلك بكثري .فبعضها
يسمح للمستعملني بإرسال رسائل نصية ،وختزين تفاصيل
لتحويل أي رسالة على الفور من لغة إىل أخرى.
والعملية اليت ابتكرهتا شركة  Luna Ergonomicsحتمل العناوين ،والنفاذ إىل اإلنرتنت وإرسال رسائل الربيد اإللكرتوين.
العالمة التجارية  – CleverTextingTMوقد ُو ِصفت بأهنا وكل إجراء من هذا القبيل يتطلب الكتابة باستخدام اهلاتف.
حتول منوذجي يف كيفية دعم اللغات على األجهزة الرقمية يف وبفضل كتابة الرسائل النصية الذكية أصبحت هذه اخلدمات
املستقبل .وهي ال تُطبق فقط على اهلواتف املتنقلة بل وكذلك متاحة للمتحدثني جبميع اللغات يف العامل.
على األجهزة الرقمية األخرى ،مثل احلواسيب الصغرية،
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زيـارات رسميـة

زيارات رمسية
خالل شهري فرباير ومارس  ،2011قام عدد من الوزراء والسفراء املعتمدون لدى مكتب
األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف ،وغريهم من كبار الزوار ،بزيارات
جماملة للدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت.

فبراي ــر

ITU/D. Court

عبد الكريم صوميله ،األمين العام
لالتحاد اإلفريقي لالتصاالت

ريتشارد بتلر ،األمين العام األسبق
لالتحاد الدولي لالتصاالت

مينلك جيتاهون ،سفير إثيوبيا

)(1989-1983

ITU/D. Court

البروفيسور فيرناندو كيفيدو ،مدير المركز الدولي للفيزياء النظرية
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أويي جيالفوجي ،وزير االتصاالت وتكنولوجيات المعلومات الجديدة
في غينيا

زيـارات رسميـة

لقاءات مع األمين العام

ITU/D. Court

أندرياس ديكاني ،سفير هنغاريا

رينيه كاسترو ساالزان ،وزير الشؤون الخارجية في كوستاريكا

ستانيسالف زاس ،نائب وزير الدولة
بمجلس األمن في بيالروس

بروسبير فوكوما ،سفير بوركينا فاصو

ITU/D. Court

مـ ــارس

جاسنا ماتيش ،وزيرة االتصاالت
ومجتمع المعلومات في صربيا

علي رضا درويشي ،مدير مكتب المنظمات الدولية المتخصصة،
جمهورية إيران اإلسالمية

من اليسار إلى اليمين :فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية؛ وبراهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت ،وجيرهارد جيير ،رئيس
مؤسسة Rohde & Schwarz؛ والدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ وهولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت؛ وهانز فون جيلدرن ،من مؤسسة Rohde & Schwarz؛ ومالكولم جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت
مجيع الصور من إعداد ف .مارتن/االحتاد الدويل لالتصاالت
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ITU Kaleidoscope 2011 Academic Conference

The fully networked
human?
Innovations for future networks and services
Cape Town, South Africa, 12-14 December 2011
Deadline for submission of papers: 15 May 2011
Infor mation and communication
technologies have dramatically changed
the way we live, work, learn and think. But
this is only the beginning! Human-centric
computing and ambient intelligence will further
transform our world of smartphones and smart
sensors into a world where the user is central,
and where virtualized networks – along with
other IT resources, services and applications – are
adaptively and automatically configured to support
us in our everyday activities.
ITU Kaleidoscope 2011 will focus on standards and
innovations enabling human-centric ICT. Authors are invited
to submit their full paper proposals by 15 May 2011. All papers
will be peer-reviewed.
A USD 10 000 prize will be shared by the authors of the three
best papers, which will also be evaluated for potential publication
in a special edition of IEEE Communications Magazine.
One objective of the conference is to identify emerging trends,
to prompt the development of international standards.
For further details, including sponsorship and partnership opportunities, please visit
http://itu-kaleidoscope.org/2011.
Organized by:

Technically co-sponsored by:

Philips
Fotosearch

Stockxpert
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االتحاد الدولي لالتصاالت وجهود
التصدي للكارثة التي ضربت اليابان
المعايير والصحة اإللكترونية

