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االفتتاحية

تسخري إمكانات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لصاحل
صحة النساء واألطفال
جلنة األمم املتحدة تصدر توصياهتا

يسرين أن أعلن أن جلنة األمم املتحدة املعنية باملعلومات واملساءلة
من أجل صحة املرأة والطفل وافقت على جمموعة من التوصيات
الرامية إىل حتسني رصد اخلدمات الصحية وتقدميها يف بلدان
العامل النامي .وتعرتف اللجنة أيضاً أن تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت اجلديدة ستكون ضرورية جلمع البيانات الصحية
وتبادهلا وحتليلها.
وتشهد التوصيلية املتنقلة اآلن انتشاراً واسعاً حىت يف أكثر
البلدان فقراً .وهذا مي ّكن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
فعالة لسد فجوة التنمية الصحية .وميكن استخدام
توفري وسيلة ّ
منصات مثل شبكة اإلنرتنت ووسائط اإلعالم االجتماعيةكأدوات
لتسهيل حتليل البيانات وتقدمي معلومات دقيقة وفورية عن الصحة.
وتشمل التوصيات اإلحدى عشرة للجنة هنجاً حمددة من
شأهنا مساعدة البلدان على تطوير:
_ _سبل أفضل جلمع البيانات الصحية اهلامة لتحسني فهم
االحتياجات الصحية وحتديد اجملاالت اليت ينبغي أن تركز
عليها املوارد؛
_ _نظام منسق لتتبع اإلنفاق على صحة النساء واألطفال؛
_ _آلية للتتبع تدعم التحسني املستمر يف تقدمي اخلدمات
الصحية للمرأة والطفل.
وقد أدلت اللجنة بتوصياهتا لدى اختتام اجتماعها الثاين
واألخري الذي عقد يف دار السالم ،تنزانيا من  1إىل  2مايو
 ،2011حيث عملت بصفيت نائب الرئيس املشارك مع الدكتورة
مارغريت تشان ،املدير العام ملنظمة الصحة العاملية (.)WHO
وترأس هذا االجتماع الذي تكلل بالنجاح رئيس تنزانيا السيد
جاكايا كيكوييت وحضره موظفون رفيعو املستوى ميثلون رئيس
الوزراء الكندي السيد ستيفن هاربر (الرئيس املشارك للجنة مع
الرئيس كيكوييت) من بني شخصيات بارزة أخرى.

ITU/V. Martin

الدكتور محدون إ .توريه
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

وأود أن أقتبس من كلمة الرئيس كيكوييت قوله إن “مجيع
الشركاء خيضعون للمساءلة بشأن الوعود اليت يتعهدون هبا
والسياسات والربامج الصحية اليت يتولون تصميمها وتنفيذها.
إن تتبع املوارد ونتائج اإلنفاق العام على الصحة أمر حاسم من
أجل الشفافية واملصداقية وضمان استخدام األموال اليت تشتد
احلاجة إليها من أجل إنقاذ أرواح النساء واألطفال”.
وكما قالت الدكتورة مارغريت تشان“ ،إن ما يتم قياسه يتم
إجنازه .وإن املعلومات الصحية املوثوقة واليت ميكن الوصول إليها
يف الوقت املناسب أمر حاسم لتحسني النتائج الصحية اخلاصة
بالنساء واألطفال .وإن إحدى أولوياتنا الرئيسية جيب أن تكون
مساعدة البلدان على بناء القدرات الالزمة جلمع هذه املعلومات
الصحية احليوية”.
ويعمل االحتاد حالياً جنباً إىل جنب مع منظمة الصحة
العاملية لتطوير جمموعة أدوات مرنة بشأن الصحة اإللكرتونية
من شأهنا أن تساعد البلدان يف وضع وتنفيذ برامج مستدامة
وقابلة للتطوير لدمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
االسرتاتيجيات الوطنية املتعلقة بالصحة.
وسيقدم اآلن التقرير النهائي للجنة إىل األمني العام
لألمم املتحدة السيد بان كي-مون .وسيجري عرضه أيضاً يف
االجتماعات الدولية املقبلة ،مبا يف ذلك مجعية الصحة العاملية يف
جنيف يف مايو  ،2011وقمة جمموعة البلدان الثمانية يف دوفيل
بفرنسا ،واجتماعات األمم املتحدة يف نيويورك يف سبتمرب .ويعد
عمل اللجنة عنصراً أساسياً يف إطار االسرتاتيجية العاملية لألمم
املتحدة بشأن صحة املرأة والطفل اليت ترمي إىل إنقاذ أرواح 16
مليوناً من النساء واألطفال حبلول  ،2015وذلك كخطوة حنو
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
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موجز تنفيذي
هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
التحدي المتمثل في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المؤاتية
للبيئة للمساعدة في مكافحة تغير المناخ (من الصفحة  22إلى )23
جائزة نقدية مقابل مفهوم يقوم على أعلى قدر من االبتكار
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مكتب التحرير/معلومات اإلعالن:
هاتـف+41 22 730 5234/6303 :
فاكـس+41 22 730 5935 :
بريد إلكتـروينitunews@itu.int :

الخيارات التي تم االتفاق عليها بالنسبة لقياس التدفق الدولي لحركة لإلنترنت (الصفحة )26
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هاتف:
فاكس+41 22 730 5935 :
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نظرة عامة على سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
قطاع االتصاالت املتنقلة ما زال يف الصدارة
األجهزة المتنقلة في صعود
تأثريها على حياتنا وعلى الشبكات
منصات النفاذ السلكي والالسلكي

بانكوك تستضيف ورشة العمل التي ينظمها االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن
“االتصاالت المتنقلة الدولية للعقد المقبل” (من الصفحة  27إلى )28

+ 41 22 730 6303
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نظرة عامة على سوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت*

قطاع االتصاالت املتنقلة ما زال يف الصدارة
جاء يف الطبعة احلادية عشرة من تقرير اجتاهات اإلصالح يف
االتصاالت أن قطاع االتصاالت املتنقلة سيواصل بقاءه يف بؤرة
االهتمام يف  ،2011مع زيادة الطلب على النطاق العريض املتنقل،
وظهور أجهزة متنقلة جديدة ،ومنو التطبيقات واخلدمات املتنقلة.
وق ــد أطلــِق تق ـرير اجتاه ــات اإلص ــالح يف االتص ــاالت
 2011-2010يف  31مارس ،وجاء فيه أن املنافسة تزايدت يف
كل قطاع من قطاعات أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يف أحناء العامل تقريباً ،ابتداءً من خدمات البوابات الدولية إىل
العروة احمللية الالسلكية واتصاالت اجليل الثالث املتنقلة .ففي
 ،2010مسحت باملنافسة يف تقدمي خدمات اإلنرتنت نسبة 93
يف املائة من البلدان يف مجيع أحناء العامل ،بينما مسحت نسبة 90
يف املائة بتقدمي اخلدمات اخللوية املتنقلة .وعالوة على ذلك ،فإن
نسبة  92يف املائة من البلدان توجد هبا أسواق تنافسية يف جمال
توفري النطاق العريض املتنقل للجيل الثالث.

*مجيع املقاالت املنشورة يف هذا القسم (الصفحات  )18-4هي مستخلصات ملا هو منشور يف مطبوع “اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت لعامي
 :2011-2010تفعيل عامل الغد الرقمي” .وقد قام بإعداد هذا التقرير فريق من اخلرباء حتت قيادة  ،Nancy Sundbergو،Youlia Lozanova
و Makthar Fallمن شعبة التنظيم وبيئة األسواق يف مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد .واإلحصاءات الدالة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املستخدمة يف هذه املقاالت مأخوذة من ُشعبة املعلومات واإلحصاءات املتعلقة بالسوق يف مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد ،ما مل توجد إشارة
إىل مصدر آخر.وميكن شراء التقرير بالرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالحتاد الدويل لالتصاالت يف العنوان التايل:
.www.itu.int/pub/D-REG-TTR.12-2010
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االتجاهات في االتصاالت

اصتالاو تامولعملا ايجولونكت قوس ىلع ةماع ةرظن

ويؤكد التقرير اجلديد التقديرات السابقة اليت وضعها االحتاد
وحتتل الصني مركز الصدارة بني جمموعة البلدان الصاعدة
وهي أن جمموع اشرتاكات االتصاالت اخللوية املتنقلة يف أحناء األربع الكربى من حيث عدد االشرتاكات اإلضافية يف الفرتة ما
العامل يتجاوز اآلن  5,3مليار مشرتك .ويشمل هذا الرقم أيضاً بني  2000و ،2010حيث وصل عدد االشرتاكات اجلديدة إىل
 940مليون اشرتاك يف النطاق العريض املتنقل ،من املتوقع أن زهاء  764مليون اشرتاك .على أنه من حيث التغلغل النسيب،
تصل إىل مليار اشرتاك حبلول منتصف  .2011وقد ارتفعت نسبة فقد أجنز االحتاد الروسي منواً باهراً بالفعل وذلك من  2يف املائة
تغلغل االتصاالت اخللوية املتنقلة يف جمموعة البلدان الصاعدة إىل أكثر من  164يف املائة يف الفرتة املذكورة .ومتكنت كل من
األربع الكربى (الربازيل ،واالحتاد الروسي ،واهلند والصني) ،اليت الصني واهلند من حتقيق معدل لتغلغل اخلدمات املتنقلة بلغ 60
متثل أكثر من  40يف املائة من سكان العامل ،من  4يف املائة يف يف املائة ،وبذلك يكون كل من البلدان قد أضاف قرابة 300
مليون اشرتاك يف اخلدمات املتنقلة عام .2010
عام  2000إىل ما يُقدر بنحو  69يف املائة يف هناية .2010
االشرتاكات اخللوية املتنقلة
 2,6ﻣﻠﻴﺎر

 2,6ﻣﻠﻴﺎر
 2,5ﻣﻠﻴﺎر

 2,2ﻣﻠﻴﺎر

 2,4ﻣﻠﻴﺎر

 1,7ﻣﻠﻴﺎر

2010
2009
2008

2010
2009
2008

آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

ﺑﻘﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ

املصدر ،ITU Statshot :أبريل .2011
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االتجاهات في االتصاالت

شبكات التواصل االجتماعي يف العامل

Mixi

Hyves

Zing

Draugiem

Odnoklassniki

V Kontakte

Facebook

Cloob

Maktoob

QZone

Orkut
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تشري األلوان إىل شبكات التواصل االجتماعي :اقتباس من اجتاهات غوغل للمواقع اإللكرتونية/أليكسا .إعداد :فينسونزوكوسن از

ولقد حتقق اجلانب األكرب من منو اخلدمات املتنقلة يف منطقة
آسيا واحمليط اهلادئ ،اليت شهدت منو االشرتاكات اخللوية املتنقلة
بنحو  490مليون اشرتاك (بينما كان جمموع منو هذه االشرتاكات
على املستوى العاملي  630مليون اشرتاك) ،ليصل إىل  2,6مليار
اشرتاك .وهكذا تكون منطقة آسيا واحمليط اهلادئ قد جتاوزت
للمرة األوىل نصف عدد اشرتاكات االتصاالت اخللوية املتنقلة
يف العامل.

الشبكات االجتماعية

الشبكات االجتماعية أو شبكات التواصل االجتماعي يف
تزايد كما يتزايد إغراؤها لكثري من املستعملني .ففي هناية ،2010

6
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كان عدد املستخدمني النشطني لشبكة فيس بوك ()Facebook
وحدها يصل إىل  600مليون مستخدم ،ميثلون أكثر من ثُلث

مستخدمي اإلنرتنت يف العامل .وتوضح اخلريطة املبينة فيما
يلي مستوى التغلغل املنخفض ملستخدمي شبكات التواصل
االجتماعي يف إفريقيا ،وهذا يتماشى مع املستوى املنخفض
لتغلغل اإلنرتنت يف تلك املنطقة.
وين ُفذ نسبة  40يف املائة من مستخدمي الشبكات التواصل
االجتماعي إىل املنصة من خالل أجهزهتم املتنقلة .واآلن يتجاوز
عدد مستعملي موقع املدونات الصغرية تويرت ( )Twitterمائيت
مليون مستعمل مسجل ،ونسبة  37يف املائة من املستعملني
النشطني يستخدمون أجهزهتم املتنقلة يف التدوين .كما توضح

االتجاهات في االتصاالت

اصتالاو تامولعملا ايجولونكت قوس ىلع ةماع ةرظن

البيانات أن ملياري فيديو جتري مشاهدهتا يومياً يف موقع التطبيقات والخدمات الجديدة

 ،YouTubeبينما يستضيف موقع  Flickrاآلن مخسة مليارات
توفر اخلدمات املبتكرة ،مثل اخلدمات املصرفية واملالية
املتنقلة املستندة عموماً إىل الرسائل النصية القصرية ،اخلدمات
صورة.
وتدل املشاركة يف شبكات الوسائط االجتماعية ،ومواقع املصرفية للمحرومني منها ،بل إهنا توضح أيضاً كيف أن هذه
التدوين واحملتوي الذي يسجله املستعملون (مثل  ،YouTubeاخلدمات ميكن أن تكون هلا آثار بعيدة املدى على قدرة السكان
و ،Flickrو )Wikipediaعلى قدرة املستعملني واملستهلكني الريفيني والفقراء يف البلدان النامية على املشاركة يف االقتصاد.
على اغتنام الفرص واخلدمات اليت تتيحها هذه التطبيقات يف ويتضح ذلك من النجاح الذي حتققه اخلدمات املصرفية الشبكية
حياهتم املهنية والشخصية .فهذه التطبيقات واخلدمات توفر واملدفوعات الشبكية يف بلدان مثل كينيا ،وباكستان ،والفلبني.
الوقت وتتجاوز حواجز املسافات ،وترشد املستعملني إىل دخول وطبقاً لبعض التقديرات ،فإن ما يربو على  374مليون من ذوي
القرية الرقمية العاملية ،مع توافر القدرة على النفاذ من أي مكان الدخل املنخفض الذين ال عالقة هلم بالبنوك سيكون بوسعهم
وتوافر التوصيلية على الدوام.
استخدام اخلدمات املالية املتنقلة حبلول عام .2012
ومن املرجح أن يستخدم اجليل الرقمي هواتفه الذكية،
وجيري يف الوقت احلاضر تطوير العديد من التطبيقات
ولوحات وأجهزة األلعاب ،عوضاً عن احلواسيب الشخصية ،يف لتحسني تقدمي اخلدمات يف قطاعات مثل الزراعة ،والصحة،
النفاذ إىل اإلنرتنت ،وشبكات التواصل االجتماعي ومشاهدة والتعليم ،واملالية ،والتوظيف ،واإلدارة والنقل .ففي قطاع الزراعة
أشرطة الفيديو اليت يسجلها املستخدمون ،مما سيلقي املزيد من مثالً ،أمكن استحداث أداة للزراعة الشبكية يف السنغال ،تُسمى
الضغوط على شركات تشغيل اخلدمات املتنقلة لتوفري خدمات “ ”mAgriلتعزيز كفاءة سالسل القيمة الزراعية.
فائقة السرعة يف كل زمان ومكان.
وتعد تلبية الطلب احمللي واالستفادة من املواهب احمللية يف
إنتاج احملتوى من العناصر املهمة لنجاح التطبيقات املتنقلة.
كذلك يتطلب االبتكار توافر بيئة
تنظيمية متكينية تؤدي إىل إنشاء
النمو يف املنافسة بشأن خدمات خمتارة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل
شراكات بني القطاعني العام
2000
2010
واخلاص وجتتذب املستثمرين.
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان

اﳌﻄﺎرﻳﻒ ذات اﻟﺒﻮاﺑﺎت اﳉﻴﻞ
اﻟﻔﺘﺤﺎت اﻟﺼﻐﲑة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺟﺪاً

اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﳋﻄﻮط
اﳌﺆﺟﺮة

اﻟﻜﺒﻞ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﺮوة اﶈﻠﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت
اﻹﻧﱰﻧﺖ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

100%
90%
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40%
30%
20%
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0%

املصدر :قاعدة بيانات القواعد التنظيمية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل،
االحتاد الدويل لالتصاالت.

تعزيز المنافسة من خالل
التنظيم الفعال

جهود عظيمة لتعزيز التنافس
يف أسواق االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على
مدى العقد املاضي .وساهم
إصالح نُظم الرتخيص يف عدد
من البلدان خالل السنوات
اخلمس املاضية يف خلق كفاءة
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النطاق العريض لكل  100نسمة،
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﳌﺘﻨﻘﻞ

25.9

15.5

0.2

3.6

7.1 5.7

9.7

حالة جهات تشغيل اخلطوط الثابتة الرئيسية،

2010

اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺖ

24.2

االتجاهات في االتصاالت

8.7

2.3

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ
آﺳﻴﺎ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
واﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ

50 46.3
45
40
35
30
23.9
25
20
15
10
5
0

أوروﺑﺎ

املصدر :قاعدة بيانات القواعد التنظيمية لالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل ،االحتاد الدويل لالتصاالت.

سوقية أعظم عرب اجتذاب عدد أكرب من اجلهات الفاعلة
اليت تعرض خدمات جديدة وتنشر تقنيات حديثة ملصلحة
املستهلكني .وكجزء من عملية إصالح نُظم الرتخيص جنحت
بلدان مثل كينيا ،وماليزيا ،وسنغافورة ،وتنزانيا وأوغندا يف تبسيط
نظام الرتاخيص واحلد من اإلجراءات اإلدارية.
وقد أدخلت نسبة  70يف املائة تقريباً من البلدان يف أحناء
العامل عنصر املنافسة يف اخلدمات األساسية للخطوط الثابتة بعد
أن كانت هذه النسبة ال تتجاوز  38يف املائة يف عام .2000
ومع ذلك ،ما زالت هذه اخلدمات متخلفة عن األسواق األخرى
لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من حيث املنافسة.
وقد واصل عدد خطوط اهلاتف الثابتة تناقصه يف  2010يف
مجيع املناطق باستثناء إفريقيا وكومنولث الدول املستقلة؛ وتشري
التقديرات إىل أن حنو مليون خط جديد قد أضيفت يف كل
منطقة من املنطقتني.
وقد دخلت املنافسة اآلن يف جمال البوابات الدولية يف 81
يف املائة من البلدان يف أحناء العامل ،مقابل  38يف املائة فقط عام
 .2000ويف جمال توفري اخلطوط املؤجرة منت املنافسة بنسبة 28

8

أخبار االحتاد   2011 | 3 أبريل

2011

ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ

أوروﺑﺎ

اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

2010

ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ
آﺳﻴﺎ
اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
واﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ
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املصدر :قاعدة بيانات القواعد التنظيمية لالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل ،االحتاد الدويل لالتصاالت.

يف املائة خالل عشر سنوات لتصل إىل  76يف املائة عام ،2010
وأصبحت خدمات العروة احمللية الالسلكية تنافسية يف  85يف
املائة من البلدان يف عام  2010بعد أن كانت  63يف املائة يف
عام .2000
ويتسم سوق اجليل الثالث أيضاً باملنافسة الشديدة .ففي
 ،2010مسحت نسبة  95يف املائة من البلدان باملنافسة يف
تقدمي خدمات اجليل الثالث .ومن املؤكد أن عمليات النشر
اجلارية لشبكات النطاق العريض املتنقل من اجليل الثالث ذات
السرعة العالية مثل  WiMAXومؤخراً  +HSPAو LTEستؤدي
إىل زيادة مستويات اإلقبال على خدمات النطاق العريض
املتنقل يف أرجاء العامل.
ِ
كذلك فإن التدابري التنظيمية اليت اُختذت يف بعض البلدان
ستساهم يف التعجيل بوترية منو تغلغل النطاق العريض املتنقل.
ومن أمثلة هذه التدابري الرتخيص خبدمات اجليل الثالث يف كل
من الرأس األخضر واهلند والغابون وكينيا واملكسيك؛ وتدابري
إعادة ختصيص الطيف يف اململكة املتحدة وفنلندا؛ والتوزيع
احملتمل للنطاقات احملررة بفعل املكاسب الرقمية يف بلدان مثل

االتجاهات في االتصاالت

اصتالاو تامولعملا ايجولونكت قوس ىلع ةماع ةرظن

كندا .وقد استُ ِ
كملت هذه التدابري التنظيمية على مستوى الخصخصة

القطاع بالتحرك حنو تطوير أنظمة اجليل الرابع املقبل (االتصاالت
املتنقلة الدولية  -املتقدمة).
اهليئات املستقلة لتنظيم االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،
اﺠﻤﻟﻤﻮع158 :

2010

6
15
40
27

32
38

ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
أوروﺑﺎ

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻋﺪد اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
158

152

148

137

124

2010

اليوم ،تعد جهات تشغيل االتصاالت املهيمنة يف  126بلداً
مملوكة كلياً أو جزئياً للقطاع اخلاص بينما بقيت نسبة  34يف املائة
فقط من هذه الشركات املهيمنة مملوكة للدولة .وتوجد فوارق
شاسعة بني املناطق يف هذا الصدد :حيث تبلغ نسبة الشركات
املهيمنة يف أوروبا اليت متت خصخصتها كلياً أو جزئياً  86يف
املائة؛ وتصل هذه النسبة إىل  71يف املائة يف األمريكتني؛ و 52يف
املائة يف الدول العربية و 50يف املائة يف كومنولث الدول املستقلة.
ونظراً خلصخصة كثري من األسواق بالفعل ،تباطأت وترية عملية
اخلصخصة خالل السنوات القليلة املاضية ،وال سيما يف أعقاب
االنكماش االقتصادي.
وهكذا ،مل تكن هناك غري حفنة من عمليات اخلصخصة
اجلاري تنفيذها يف  2010يف بلدان مثل بنن ،وبوتسوانا ،وجزر
القمر .أما يف زامبيا ،فقد باعت احلكومة نسبة  75يف املائة يف
شركة التشغيل املهيمنة اململوكة للدولة ،وهي شركة اتصاالت
زامبيا ( ،)ZAMTELإىل شركة الشبكة اخلضراء الليبية مببلغ 257
مليون دوالر أمريكي ،واحتفظت احلكومة بنسبة  25يف املائة من
أسهم الشركة.
وميثل فتح قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمام
االستثمارات األجنبية سبيالً آخر إلدخال جهات فاعلة إضافية
يف السوق .ومما يُذكر أن أكثر من ثالثة أرباع البلدان يف العامل
ال توجد ،أو ال تكاد توجد فيها قيود على االستثمارات األجنبية
يف أسواقها الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

اإلصالح التنظيمي

106
86
43
14

1990 1995 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

املصدر :قاعدة بيانات القواعد التنظيمية لالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات يف العامل ،االحتاد الدويل لالتصاالت.

يكشف تقرير اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت
 2011-2010عن ظهور بيئة تنظيمية قوية ولكنها معقدة جتاوباً
مع التأثري الكبري الذي تحُ دثه يف الوقت احلاضر تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على شكل ومنو القطاعات االقتصادية األخرى.
وكلما ازدادت املنافسة يف األسواق ،ينبغي أن توازن اهليئات
التنظيمية بني احلاجة إىل القواعد التنظيمية اليت تستهدف احليلولة
دون تشوه األسواق وضرورة السماح لقوى السوق إلحداث تأثريها.
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االتجاهات في االتصاالت

وتتطلب مواكبة وترية التقارب وإدماج الشبكات العمومية
من واضعي السياسات واهليئات التنظيمية أن تقوم مبواءمة
مهامها وهياكلها املؤسسية واألخذ باألدوات التنظيمية املبتكرة
وأفضل املمارسات.
ويف بداية عام  ،2011كان قد مت إنشاء هيئات تنظيمية
مستقلة يف أكثر من  80يف املائة من البلدان يف خمتلف أرجاء
الكرة األرضية ،حبيث وصل عدد اهليئات التنظيمية إىل  158هيئة
يف العامل مقارنة بنحو  106هيئة تنظيمية قبل عشر سنوات فقط.
وترتكز أعلى نسبة من اهليئات التنظيمية (مقارنة مبجموع عدد
البلدان يف كل منطقة) يف إفريقيا حيث تصل إىل  93يف املائة،
تليها األمريكتان بنسبة  91يف املائة ،فأوروبا بنسبة  88يف املائة ،مث
آسيا واحمليط اهلادئ بنسبة  73يف املائة ،والدول العربية بنسبة 71
يف املائة وكومنولث الدول املستقلة بنسبة  50يف املائة.
وقد اعتمدت البلدان اليت توجد هبا هيئات تنظيمية مستقلة
هياكل مؤسسية وتنظيمية متباينة للتكيف مع بيئة تكنولوجيا
مهمة اهليئات التنظيمية،

2010
100%
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20%

أوروﺑﺎ

ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ
آﺳﻴﺎ
اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ

اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت/اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻘﻂ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت/اﻟﱪﻳﺪ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻹذاﻋﺔ

اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

0%

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت واﳌﺮاﻓﻖ
ﻣﻬﻤﺎت أﺧﺮى

املصدر :قاعدة بيانات القواعد التنظيمية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
يف العامل ،االحتاد الدويل لالتصاالت.
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املعلومات واالتصاالت سريعة التغري .فبينما كان االجتاه الرئيسي
يف معظم املناطق هو إنشاء هيئة تنظيمية خاصة للقطاع ،اجتهت
بلدان أخرى إىل دمج اهليئات التنظيمية املستقلة القائمة يف
هيئة تنظيمية واحدة ،بينما عملت بلدان أخرى على توسيع
اختصاصات اهليئة التنظيمية القائمة لتشمل الربيد ،أو تكنولوجيا
املعلومات ،أو احملتوى اإلذاعي أو إدارة الطيف.
وقام عدد من البلدان يف مناطق األمريكتني ،وأوروبا وإفريقيا
بإنشاء هيئات متعددة القطاعات إما عند انطالق تدابري
اإلصالح أو بعد أن حققت أسواقها مستوى من النضج .ويف
هذه احلاالت ،أدجمت البلدان اهليئات التنظيمية املعنية باإلشراف
على املرافق العامة اليت كانت موجودة من قبل لكي تشرف،
على سبيل املثال ،على االتصاالت ،والربيد ،وقطاعات الكهرباء
والغاز والسكك احلديدية.
وتعد اهليئات التنظيمية يف العديد من البلدان اآلن مسؤولة
عن التنظيم يف نطاق يتجاوز أنشطتها األساسية التقليدية.
حيث تتألف املهام التنظيمية التقليدية من :تنظيم النفاذ إىل
البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وخدماهتا ،من خالل الرتخيص؛ وإدارة املوارد الشحيحة مثل
موارد الطيف والرقمنة؛ والتعامل مع القضايا املتصلة بالتوصيل
البيين؛ وحتديد معايري جودة اخلدمات وإدارهتا؛ وإدارة برامج دعم
النفاذ الشامل.
ويف عام  ،2010كانت نسبة  16يف املائة من اهليئات
التنظيمية مسؤولة عن احملتوى اإلذاعي ،مع تقاسم املسؤولية
يف بعض األحيان مع وزارة أخرى .وعلى الرغم من أن حمتوى
اإلنرتنت ال خيضع للتنظيم يف أكثر من  44يف املائة من البلدان
يف خمتلف أرجاء العامل ،فإنه يندرج ضمن اختصاصات حنو 13
يف املائة من اهليئات التنظيمية لالتصاالت /تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وتندرج تكنولوجيا املعلومات ضمن اختصاصات
 30يف املائة من اهليئات التنظيمية ،وتتقاسم هذه املسؤولية مع
جهات أخرى يف  12يف املائة من احلاالت.
وحبلول عام  ،2010كان  60بلداً يف خمتف أرجاء العامل قد
اعتمد تشريعات تتعلق باألمن السيرباين ،وكانت أوروبا متثل أعلى

االتجاهات في االتصاالت

نظرة عامة على سوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

AFP

نسبة مئوية ،حيث بلغت نسبة البلدان اليت اعتمدت مثل هذه
التشريعات  38يف املائة ،تليها األمريكتان بنسبة  20يف املائة ،مث
إفريقيا بنسبة  13يف املائة .وختتلف درجة االخنراط وطبيعة الدور
من هيئة إىل أخرى وفقاً للتشريعات الوطنية.
وجدير بالذكر أن  13هيئة تنظيمية على األقل على مستوى
العامل تُعىن يف الوقت احلاضر باملسائل املتصلة بتغري املناخ .ففي
كينيا ،على سبيل املثال ،يشرتط الرتخيص تعهد اجلهات املرخص
هلا بأال تتسبب األنظمة املرخص هبا يف حدوث أي خماطر بيئية.

واحد للتمويل والقدرة على إدارة هذه األموال يعزز استقاللية
اهليئات التنظيمية يف مواجهة احلكومة وصناعة االتصاالت.

الدور الرئيسي الذي يؤديه النطاق العريض

ميثل تشجيع النفاذ إىل النطاق العريض إحدى قضايا
السياسات العامة والقضايا التنظيمية يف الوقت احلاضر.
ويؤكد تقرير اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت 2011-2010
أن النفاذ من خالل النطاق العريض مل يعد ترفاً بل أصبح ضرورة
سيكون هلا دور حاسم يف النمو االقتصادي واالجتماعي والسياسي
لكل بلد .ويلقي التقرير الضوء على ضرورة اتباع احلكومات لنظرة
المرونة واالستقاللية
ينبغي أن تتمتع اهليئات التنظيمية باملرونة الالزمة للتكيف مع استباقية يف ختطيط النطاق العريض الوطين للمساعدة يف حتقيق
البيئة سريعة التغري ،لكي تستطيع تعزيز تطور تكنولوجيا املعلومات األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام .2015
وقد اعتمد حنو  70حكومة سياسات أو اسرتاتيجيات
واالتصاالت واحلفاظ على جاذبية أسواقها الوطنية .وينبغي أيضاً
أن تتمتع هذه اهليئات باملرونة الالزمة لتحديد هياكلها التنظيمية أو خططاً وطنيةً للرتويج للنطاق العريض ،وأقدم العديد
الداخلية ،والتعاقد مع املوظفني املهرة ،واالحتفاظ باملوظفني من البلدان املتقدمة على ذلك كجزء من خططها لتحقيق
وتدريبهم لتلبية مهام وظائفهم.
االنتعاش االقتصادي يف أعقاب الكساد االقتصادي العاملي
وفيما يتعلق باستقاللية اهليئات التنظيمية يف اختاذ القرارات ،وذلك لضمان نشر هذه الشبكات عالية التكلفة وحتفيز فرص
فقد أبلغت نسبة  86يف املائة من هذه اهليئات على مستوى العمل ،بينما عملت بلدان أخرى على الرتويج للنطاق العريض
العامل أهنا تتمتع باالستقاللية يف اختاذ قراراهتا .أما النسبة املتبقية كجزء من اسرتاتيجية أوسع للنهوض مبجتمع املعلومات
من هذه اهليئات ،وهي  14يف املائة ،فإن الوزارة اليت يتبعها وتوسيع نطاق النفاذ الشامل .وقد قام خمُ س الدول األعضاء
القطاع تعتمد عموماً قرارات اهليئات ،وأحياناً أيضاً يعتمدها يف االحتاد الدويل لالتصاالت بإدراج النطاق العريض كجزء من
رئيس الدولة أو هيئة حكومية أخرى .ووجود أكثر من مصدر سياسة النفاذ الشامل.
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األجهزة املتنقلة يف صعود

تأثريها على حياتنا وعلى الشبكات
أصبح الناس يشاهدون أدوات جمتمع املعلومات .فهم يرون
األجهزة اليت تعد مفاتيح النفاذ إىل اإلنرتنت  -اهلواتف الذكية،
أو ألواح الوسائط اإلعالمية ،أو أجهزة احلاسوب احملمولة ،أو
أجهزة احلاسوب املكتبية ،أو الشبكات أو أجهزة محاية الربامج.
وتوفر هذه األجهزة الذكاء الالزم لشبكات أخرى ُمبدَّلة بالرزم
ومنحنية األنبوب .وهذه األجهزة اليت يستعملها املستخدمون
النهائيون هي يف الوقاع اليت تتيح جتربة التواجد على اخلط.
وقد أدت الشبكات اليت ازدادت سرعتها إىل ظهور أجهزة
جديدة قوية يف أشكال متعددة ترتاوح بني اهلواتف الذكية مثل
 iPhoneمن إنتاج شركة  ،Appleوهواتف  Androidاليت تديرها
شركة  ،Googleوأجهزة احلاسوب احملمولة مثل netbooks
و ،smartbooksواألجهزة اللوحية مثل  iPadمن إنتاج شركة
 Appleأو  Galaxyمن إنتاج شركة  ،Samsungواألجهزة
وحيدة الغرض مثل  Kindleمن إنتاج شركة  .Amazonوقد
َّ
مكنت جوانب التقدم يف تصميم الشرائح وصناعتها وخفض
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تكاليفها العديد من األجهزة من وضع احلوسبة اإللكرتونية يف
متناول الكثري من الناس.
وتشري تقديرات شركة  - Gartner, Inc.وهي شركة لبحوث
تكنولوجيا املعلومات وتقدمي االستشارات  -إىل أن جمموع مبيعات
اهلواتف الذكية على مستوى العامل يف سنة  2010بلغ 296,6
مليون وحدة .ومع ذلك ،ترى الشركة أن صناعة االتصاالت ككل
ما زالت جتد القطاع األكرب من عمالئها يف أقاليم العامل املتقدمة
اليت تنعم بالشبكات السريعة ومبستويات دخل متكنها من اإلنفاق.
وكان مشال أوروبا وأمريكا الشمالية متثل نسبة  52,3يف املائة من
مبيعات اهلواتف الذكية على مستوى العامل يف الربع األخري من
سنة  ،2010بينما كانت مبيعات اهلواتف الذكية متثل ما يقرب
من نصف مجيع األجهزة احملمولة باليد يف اإلقليمني .وبالنظر إىل
سوق اهلواتف املتنقلة بأكمله  -وليست شرحية اهلواتف الذكية
فقط  -جند أن مبيعات الوحدات بلغت حنو  1,6مليار وحدة يف
سنة ( 2010انظر اجلدول).

االتجاهات في االتصاالت ص يف ةلقنتملا ةزهجألا

مبيعات األجهزة المتنقلة على المستوى العالمي للمستخدمين النهائيين في ( 2010بآالف الوحدات)
2009

2010

نصيب الشركة
من السوق

الوحــدات

نصيب الشركة
من السوق

نوكي ــا
سامسونج

461 318,2

28,9

440 881,6

36,4

281 065,8

17.6

235 772,0

19,5

LG Electronics

114 154,6

7,1

121 972,1

10,1

Research In Motion

47 451,6

3,0

34 346,6

2,8

أبــل
سوني إريكسون
موتوروال

46 598,3

2,9

24 889,7

2,1

41 819,2

2,6

54 956,6

4,5

38 553,7

2,4

58 475,2

4,8

ZTE

28 768,7

1,8

16 026,1

1,3

HTC

24 688,4

1,5

10 811,9

0,9

Huawei

23 814,7

1,5

13 490,6

1,1

شركات أخرى

488 569,3

30,6

199 617,2

16,5

المجموع

1 596 802,4

100,0

1 211 239,6

100,0

الشرك ــة

الوحــدات

()%

()%

املصدر( Gartner :فرباير .)2011

وأنظمة تشغيل اهلواتف الذكية اليت حتتل مراكز املقدمة يف
الوقت احلاضر هي Symbian :من إنتاج  ،NokiaوAndroid
من إنتاج  ،Googleو iOSمن إنتاج  ،AppleوBlackBerry
 OSمن إنتاج  .RIMوقد ظلت مبيعات  Androidيف الربع
األخري من  2010حيركها توافر كثري من املنتجات عالية اجلودة
اليت تنتجها شركة ( HTCمثل  ،Desire rangeوIncredible
و.)EVO
ويف فرباير  ،2011أعلنت نوكيا وميكروسوفت خططهما
إلقامة “شراكة اقتصادية واسعة تستفيد من جوانب القوة

واخلربات املتكاملة يف الشركتني يف إنشاء نظام بيئي عاملي جديد
لالتصاالت املتنقلة” .وتقضي الشراكة املقرتحة بأن تعتمد نوكيا
نظام  Windows Phoneكاسرتاتيجيتها الرئيسية للهواتف
الذكية ،وأن يكون االبتكار على قمة أولوياهتا يف جماالت مثل
نقل الصور النابضة باحلياة.

الهواتف الذكية تُحرك الطلب

اهلواتف الذكية و netbooksهي اليت حترك الطلب على
شبكات النطاق العريض املتنقل والشبكات الالسلكية
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ص يف ةلقنتملا ةزهجألا

االتجاهات في االتصاالت

( ،)Wi-Fiكلما أصبحت هذه األجهزة األدوات اليت يُعتمد
عليها قبل غريها يف الدخول على اخلط .ويستعمل العمالء
النطاق العريض املتنقل يف التوصيل باإلنرتنت .وهذا االجتاه
ينطوي على خري بالنسبة للبلدان النامية اليت ال يستطيع فيها
كثري من املستهلكني حتمل تكاليف حاسوب متنقل أو حاسوب
مكتيب ،أو ال يستطيعون النفاذ إىل خدمات النطاق العريض
باخلطوط الثابتة .واهلواتف الذكية اليت تعمل على شبكة النطاق
العريض املتنقل تستطيع النفاذ إىل اإلنرتنت بتكلفة منخفضة،
وخصوصاً إذا كانت شركات التشغيل تقدم دعماً لألجهزة
احملمولة باليد لدعم سوق االتصاالت الالسلكية عريضة النطاق
اليت يتزايد اتساعها.
وميكن أن تصبح تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية املدخل
الرئيسي إىل اإلنرتنت بالنسبة ملليارات املستعملني يف العامل،
وخصوصاً أن معظم الناس يستعملون اهلواتف املتنقلة بالفعل
باعتبارها األداة الرئيسية أو الوحيدة لالتصاالت الصوتية.

التقارب بين األجهزة

لعل أكثر حلقات سلسلة القيمة يف جمال االتصاالت قابلية
لالستبدال يف أعقاب الثورة الرقمية ،هي اجلهاز املستخدم لتوليد
البث الرقمي .ففي سنة  ،2005أصبحت مجهورية كوريا أول
بلد يف العامل استطاعت فيه اهلواتف املتنقلة استقبال إشارات
التلفزيون الرقمية .فقد اشرتى الكوريون  20مليون جهاز حممول
باليد يف الربع الثاين من سنة  - 2009أي ِض ْعف العدد يف الربع
األول من سنة  ،2008وِ 11مثالً لعدد األجهزة احملمولة باليد
اليت بيعت عند إطالق التلفزيون املتنقل ألول مرة.
وقد أصبح التلفزيون املتنقل العمومي غري املشفر إحدى
حقائق احلياة منذ مخس سنوات .ويرى اإلذاعيون يف كوريا أن
 27مليون شخص  -أي  56يف املائة من السكان  -يشاهدون
التلفزيون املتنقل بانتظام .وعلى الرغم من كون الكوريني ّرواد
العامل يف جمال مشاهدة التلفزيون املتنقل ،أصبحت هذه
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التكنولوجيا حتظى بالرواج أيضاً يف الصني ،وجنوب شرق آسيا،
واهلند ،وإفريقيا وأمريكا الالتينية.
أما يف الواليات املتحدة ،فقد بدأ اإلذاعيون جتربة الربجمة
التلفزيونية املتنقلة احلرة ،بدعم من اإلعالنات ،ومن املتوقع أن
يقدموا أيضاً بعض مواد احملتوى مبقابل مادي.

تنوع التطبيقات الجديدة

هل تريد استخدام هاتفك كبوصلة أن كمدفأة شخصية؟
يوجد تطبيق حيقق ذلك :وهو تطبيق من نوع الربجميات اليت ميكن
حتميلها يف دقائق ،وميكن شراؤه أو دفع قيمته على اخلط ،وختزينه
(أو عدم ختزينه) على اجلهاز املتنقل الستخدامه يف املستقبل.
وقد أدى النمو السريع للهواتف الذكية وزيادة توافر التطبيقات
إىل ظهور جمموعة واسعة من التطبيقات املتنقلة يف األسواق ،مما
أثار انبهار الزبائن بأجهزهتم احملمولة اجلديدة اليت تعمل بتقنيات
عالية .ويستخدم الكثري من هذه التطبيقات كامريات اهلواتف
الذكية ،وقدرة النظام العاملي لتحديد املواقع والنفاذ إىل اإلنرتنت،
مما أسفر عن خواص جديدة جيدها كثري من املستهلكني مفيدة.
وهناك تطبيقات أخرى تأيت يف مرتبة أدىن قليالً مبقياس الفائدة
ولكن يبدو أهنا ال تُقاوم.
ورمبا كان أفضل وصف لكثري من التطبيقات أهنا تطبيقات
متخصصة .وعلى سبيل املثال ،فإن تطبيقات خرائط مالحة
النجوم تتيح ملن سيعملون يف جمال ال َفلَك توجيه هواتفهم حنو
السماء ليالً وأن يروا على شاشاهتم املتنقلة أمساء جمموعات
النجوم الثابتة اليت يشاهدوهنا .ويف هذه األثناء ،تتيح تطبيقات
الواقع املعزز للمستعملني رؤية معلومات عن املطاعم ،ودور
السينما ،وغريها من األماكن العامة اليت تلتقطها كامريات
اهلواتف الذكية اليت يستعملوهنا .والوقت وحده هو الكفيل بأن
يدل على التطبيقات اليت سيُقدر هلا البقاء.
وتؤكد اهلواتف الذكية وجمموعة التطبيقات املصاحبة هلا مدى
القوة واملرونة اليت ميكن أن تتيحها األجهزة احملمولة املتقدمة يف

االتجاهات في االتصاالت ص يف ةلقنتملا ةزهجألا

وجود شبكات البيانات عالية السرعة .ويف يونيو  ،2010كانت
شركة  Appleما زالت حتتل املقدمة بفضل حتميل ملياري ملف
ووجود  225 000تطبيق يف متجر التطبيقات .ومع ذلك ،فإن
سجلت منواً ملحوظاً ،بفضل نظامها اخلاص بتشغيل
ّ Google
اهلاتف الذكي من طراز  Androidوسوق  Androidاملنافس
للتطبيقات املتوافقة .فقد باع سوق  Googleألجهزة Android
أكثر من  250مليون ملف للتحميل ،وأصبح لدى Google
أكثر من  65 000تطبيق متاح .وتعكف شركات التصنيع
والتشغيل يف الوقت احلاضر على تطوير متاجر التطبيقات،
وزيادة اخلواص اليت ميكن أن يتمتع هبا مستعملو اهلواتف الذكية.
الهواتف الذكية تعرف أين أنت
وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة  Skyhookاملتخصصة يف
تطوير تكنولوجيا حتديد املواقع ،يوجد يف الوقت احلاضر أكثر من
 6 000تطبيق قائمة على حتديد املواقع هلاتف  ،iPhoneو900
تطبيق هلاتف  ،Androidو 300تطبيق هلاتف ،BlackBerry

على الرغم من هذه التكنولوجيا مل تظهر إال من عهد قريب.
وترتاوح التطبيقات القائمة على املواقع بني شبكات التواصل
االجتماعي عرب اإلنرتنت (مثل  ،Twitterأو  Foursquareأو
 ،)Google Buzzوبني تتبع حركة األطفال ،وممارسة األلعاب،
واإلعالنات املوجهة القائمة على املواقع .وقد أصبحت تطبيقات
الواقع املعزز شديدة اإلثارة.
ويعد الشعور بالقلق بشأن اخلصوصية أحد األضرار
االجتماعية املتزايدة املرتبطة هبذه التطبيقات .وترجع أشد
املخاوف بالنسبة الستخدام تطبيقات حتديد املواقع إىل أهنا
ِ
املستخدم ،وتُسهل مضايقته والتحرش
تكشف عن موقع منزل
به .وقد أظهرت دراسة أجريت يف جامعة Carnegie Mellon
بالواليات املتحدة أن الناس يشعرون بالقلق أيضاً بالنسبة لتعقب
احلكومة هلم وال يريدون أن يُزعجهم تلقي اإلعالنات بناءً
على حتديد مواقعهم بدقة .وقد أبرز موقع على الويب حتت
عنوان “اسرقين من فضلك” املخاطر اليت قد تنجم عن تقاسم
املعلومات عن مواقع املستخدمني.
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ص يف ةلقنتملا ةزهجألا

االتجاهات في االتصاالت

تطبيقات الدفع والجذب
توجد بعض التطبيقات اليت تدفع املعلومات من جهاز
اخلدمة إىل اجلهاز املتنقل .وتوجد تطبيقات أخرى يقوم اجلهاز
املتنقل بتشغيلها (عن طريق تفاعل املستخدم أو محُ دد املواعيد
املؤمتت) وجتذب املعلومات إليه من الشبكة العنكبوتية .وتستغل
اهلواتف الذكية كال النوعني من التطبيقات .فتطبيقات الدفع
تتطلب القليل من تدخل املستخدم ،ولكن قد يُنظر إليها على
أهنا تقتحم اخلصوصية ألن املستخدم ال يتحكم يف أوقات
استقباله للتحديثات .ومع ذلك ،فكثرياً ما يكون من الصعب
أن مييز املستخدم بني النوعني من التحديثات.
اتجاه التعريفات
حتتل مجيع األجزاء األساسية جملتمع املعلومات مكاهنا
الصحيح :فلدينا السرعة العالية ،والشبكات الرئيسية عالية
القدرة ،وشبكات النفاذ السلكية وشبكات النفاذ الالسلكية
عريضة النطاق ،واألدوات والوسائل واخلاصيات والتطبيقات اليت
جتلجل ،واخلدمات املتقدمة مثل التلفزيون املتنقل لتقدمي احملتوى.
فكيف نستطيع سداد التكاليف املرتتبة على كل ذلك .وبغض
النظر عن القدرة على حتمل التكاليف ،فما هي آليات التسعري
والقياس األفضل من غريها؟
إن أسهل وأبسط طريقة للرتويج خلدمة معينة هي ،يف كثري
من احلاالت ،عرض سعر موحد غري متوقف على االستخدام.
حيث يدفع الزبائن أحياناً رسوماً لبدء تشغيل اخلدمة ،ويتمتعون
بعد ذلك باستخدام غري حمدود على أساس أهنم يدفعون رسوماً
شهرية .غري أن ذلك قد يؤدي إىل اختالالت ضخمة يف التوازن
يف عمليات حتميل البيانات اليت جيريها عدد قليل من الزبائن ،مما
يرهق قدرة الشبكة حىت وإن كانت من الشبكات عريضة النطاق.
وترى شركة التشغيل األمريكية  AT&Tأن نسبة  3يف املائة
من مستخدمي اهلواتف الذكية يستهلكون حنو  40يف املائة من
قدرة شبكة  .AT&Tونتيجة لذلك ،بدأت سوق اخلدمات اهلاتفية
املتنقلة يف الواليات املتحدة تشهد خططاً للبيانات الالسلكية تقوم
على فئات .ومن أمثلة ذلك أن خدمة  DataPlusاليت تقدمها
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شبكة  AT&Tتقدم  Mbit/s 200مقابل  15دوالراً أمريكياً يف
الشهر .وتتيح خدمة  DataProما يصل إىل  Gbit/s 2مقابل 25
دوالراً أمريكياً .ويف الربع األول من سنة  ،2010قامت مؤسسة
 Nielsenبتحليل  60 000فاتورة اتصاالت متنقلة يف الواليات
املتحدة واكتشفت أن املستخدم العادي للبيانات عن طريق اهلاتف
الذكي يستهلك حنو  Mbit/s 300يف الشهر.
وقد يكون التسعري على أساس القياس الذي يعرض أدىن
األسعار أكثر إنصافاً للمستخدمني .أما شركة التشغيل O2
يف اململكة املتحدة فقد انصرفت عن اخلطط املوضوعة على

متى تعرف أنك تعيش في مجتمع
المعلومات؟
_ _ عندما يبدو أن الناس يتحدثون إىل أنفسهم  -إىل أن
تقرتب منهم بدرجة كافية لكي ترى أهنم يتحدثون يف
هاتف مزود بسماعة ال سلكية.
_ _عندما متأل االستمارات والنماذج احلكومية وتقوم بدفع
الرسوم على اخلط  -وبذلك توفر الوقت واجلهد.
_ _عندما تقوم حبجز الفنادق ،وشراء تذاكر السفر بالطائرة
أو القطار ،وحتدد مكان جلوسك على اخلط.
_ _عندما “تشارك” يف اجتماع عرب احمليط عن طريق
هاتف متنقل.
_ _عندما تطلب على اخلط ما تريده من احللي املصنوعة
يدوياً يف بلد يقع على اجلانب اآلخر من العامل.
_ _عندما تصبح “صديقاً” لشخص مل تقابله شخصياً
وأنت يف موقع للتواصل االجتماعي.
_ _عندما تكون تلميذاً يف جامعة على اخلط ،وتتعاون
يف مشروع مع “زميل لك يف الفصل” يوجد يف قارة
أخرى.
_ _عندما يتصل بك على اخلط بواسطة شخص مغامر
يعرض خدمات مالية أو جنسية.

االتجاهات في االتصاالت ص يف ةلقنتملا ةزهجألا
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أساس البيانات غري احملدودة .ومن العوامل اليت ميكن أن حترك
تسعري البيانات على أساس القياس عرض خيارات أقل تكلفة
جلذب الزبائن املتنقلني وإغرائهم على شراء خطط البيانات .ومع
ذلك ،فإن مشغلي الشبكات الالسلكية يف السويد يتحركون يف
االجتاه املضاد ،حيث يبتعدون عن اخلطط القائمة على الفئات
ويأخذون خبطط االستخدام غري احملدود .وقد رفعت كل من
شركة  Sweden 3وشركة  Tele2احلدود القصوى للبيانات يف
أغلى اخلطط.
ويف ما يتعلق باخلطوط الثابتة ،فما زالت شركة تشغيل الكبل
 Comcastيف الواليات املتحدة جتري جتارب على كيفية قياس
البيانات منذ سنة  .2008وقد حددت مقدار G/bits 250
كحد أقصى يف االجتاهني شهرياً .ويقول املسؤولون يف الشركة
إن حجم استخدام املستهلك املتوسط يرتاوح بني  2وG/bits 4
شهرياً ،بينما تقرتب نسبة أقل من  1يف املائة من احلد األقصى
وهو  .G/bits 250وعلى املستوى الدويل ،أصبحت شركات
تشغيل اخلطوط الثابتة أكثر ارتياحاً لوضع حدود قصوى لعرض
النطاق ومل تواجه أي ردود فعل من جانب املستهلكني على هذه
التدابري .غري أن بعض النقاد يرون أن شركات تشغيل شبكات
اخلطوط الثابتة مولعة بفرض حدود قصوى لضمان عدم تأثر
خدمات الفيديو اليت تقدمها يف حالة حتول املستهلكني إىل
مشاهدة الفيديو عن طريق اإلنرتنت.

ويستهلك مستخدمو اهلواتف الذكية مخسة أمثال مقدار
البيانات اليت يستهلكها مستخدمو اهلواتف املتنقلة العادية.
ونظراً لزيادة عدد املستخدمني الذين يشرتون ويستخدمون
اهلواتف الذكية ،تناضل شركات التشغيل من أجل مواكبة الطلب
الضخم على قدرة البيانات.
ومن الطرق اليت تتبعها شركات التشغيل معاجلة قدراهتا الشبكية،
إذ تعمل على رفع مستوى الوصالت النحاسية بالشبكات الليفية،
وتقسيم املواقع اخللوية ،وإضافة أبراج جديدة يف املناطق كثيفة
السكان .كما أهنا تستخدم موارد طيف إضافية إلتاحة قدرة أكرب،
وتستثمر يف الشبكات الالسلكية ،وتشجع املستخدمني على شراء
األجهزة اليت تعمل على اخلاليا شديدة ِ
الصغر ( )femtocellلنقل
احلركة من شبكة التشغيل إىل مرافق املستهلكني.
ويف نفس الوقت ،تتعاون شركات التشغيل مع شركات إنتاج
املعدات والربجميات من أجل التوصل إىل الطريقة املثلى الستخدام
أجهزة مثل  iPhoneوالتطبيقات اليت تتطلب عرض نطاق كثيف
مثل تلفزيون اإلنرتنت والتدفق الراديوي .كما أدخلت شركات
التشغيل هياكل خمتلفة للرسوم ،حيث تتقاضى أسعاراً أعلى
من الزبائن الذين يشرتون خططاً تقوم على معدالت مرتفعة
للبيانات أو تعاقب املستهلكني الذين يتجاوزن حصص بيانات
معينة .كذلك تتطلع شركات التشغيل إىل احلصول على املزيد
من حصص الطيف.
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توصيل كبالت األلياف الضوئية يف صندوق التوصيل يف مبىن سكين

منصات النفاذ السلكي والالسلكي
من املتوقع أن يؤدي التقدم الذي يتحقق يف مودم الكبل وشبكات هونغ كونغ (الصني) ،ومجهورية كوريا ،وأملانيا ،وأسرتاليا ،والربتغال،
األلياف املمتدة إىل املنازل ( )FTTHإىل إحداث زيادة كبرية جداً وأمسرتدام (هولندا) ،واليابان ،والسويد والواليات املتحدة.
ويف نفس الوقت ،بدأت شركات النفاذ الالسلكي القائمة
يف السرعات اليت تستخدمها الشركات واملستهلكون يف النفاذ إىل
حمتوى وتطبيقات اإلنرتنت .وتستخدم صناعة تلفزيون الكبل يف على تكنولوجيا اجليل الثالث وتكنولوجيا اجليل الرابع توفر خدمات
الوقت احلاضر اإلصدار الثالث من توصيف الواجهات البينية يف اإلنرتنت لعدد أكرب من السكان .وقد تكاثرت الشبكات عالية
تقدمي اخلدمات من خالل الكبل ( .)DOCSIS 3.0وذلك بغية إتاحة السرعة للنفاذ بالرزم ( - )HSPAاليت تُعرف عادة باسم شبكات
سرعات للتنزيل تصل إىل  Mbit/s 160وسرعات للتحميل تصل إىل اجليل الثالث ونصف ( )3.5G networksيف كثري من البلدان.
 .Mbit/s 120وقد بدأت بعض شركات تشغيل الكبل يف الواليات
وقد مت نشر شبكات  WiMAXالتجارية يف أكثر من 147
املتحدة بالفعل تعرض سرعات تتجاوز  Mbit/s 100ألجزاء كبرية بلداً ،تغطي  620مليون نسمة .كذلك تتمتع تكنولوجيا LTE
من مناطق تغطيتها .ويف اليابان ،تقدم شركة  Cablenetمستوى املنافسة لتكنولوجيا  WiMAXباستخدام واسع من جانب شركات
خدمة يف حدود  Mbit/s 160بينما جتري شركة  Virginيف اململكة النقل الرئيسية ،وإن كان انتشارها وتشغيلها متخلفاً كثرياً عن
املتحدة جتارب على مستوى سرعة يصل إىل  ،Mbit/s 200على .WiMAX
أمل أن يصل هذا املستوى إىل  Mbit/s 400يف املستقبل.
وقد طبقت الشركات املؤيدة لتكنولوجيا  WiMAXوتكنولوجيا
ويف جمال صناعة اهلواتف ،متثل شبكات األلياف املمتدة إىل  LTEنظام التصديق املتقدم لالتصاالت املتقدمة الدولية الذي وضعه
املنازل ( )FTTHيف الوقت احلاضر البديل للجيل التايل للتكنولوجيا االحتاد الدويل لالتصاالت ،والذي يتطلب سرعة حتميل متنقلة
القائمة على الكبل (موحد احملور) .ومن املمكن للشبكات الليفية تصل إىل  Mbit/s 100وسرعة حتميل ثابتة تصل إىل .Gbit/s 1
أن توفر للمستهلكني والشركات نطاقاً عريضاً شديد االرتفاع .وقد أصبح من املمكن اآلن نشر نظام  WiMAXاملتقدم ونظام
وتُقدم بعض شركات تشغيل شبكات األلياف املمتدة إىل املنازل  LTEاملتقدم حبلول سنة  .2012ويُعترب هذان النظامان لالتصاالت
بالفعل خدمات تصل سرعتها إىل  Gbit/s 1ملستهلكي املنازل يف الدولية املتنقلة من تكنولوجيات اجليل الرابع بالفعل.
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االحتاد الدويل لالتصاالت حتت األضواء

WSIS FORUM 2011

16–20 May, Geneva

Organised by:

www.wsis.org/forum

منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام 2011

موجز تنفيذي
هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
سيُعقد منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  2011يف
جنيف يف الفرتة  20-16مايو .ويشمل جدول أعمال املنتدى:
حفالً افتتاحياً؛ وتنظيم حوارات رفيعة املستوى بشأن أحدث
قضايا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وتنظيم حلقات
عمل قُطرية؛ وجلسات تفاعلية؛ واجتماعات مع جمموعة األمم
املتحدة املعنية مبجتمع املعلومات ()UNGIS؛ وإقامة شراكة
بشأن قياس دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية؛
وتقييم ما حققته القمة العاملية جملتمع املعلومات؛ وتنظيم جلان
إقليمية؛ وإجراء مشاورات مفتوحة بشأن منتدى إدارة اإلنرتنت؛
وكذلك تنظيم أول اجتماع جملموعة األمم املتحدة املعنية مبجتمع
املعلومات ( )UNGISإلجراء مشاورات مفتوحة بشأن االستعراض
الشامل (القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد عشر سنوات من
انعقادها ( ،))WSIS+10وهو منتدى برملاين يقوم على املشاركة
عن �بُْعد؛ وإصدار العديد من املطبوعات؛ وتنظيم معرض.
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وقد جاء جدول األعمال الثري هذا نتيجة لعملية مشاورات
مفتوحة ،متاشياً مع روح املشاركة والشمول اليت يقوم عليها املنتدى
نفسه .ولقي جدول األعمال استحساناً كبرياً يف إجياز شارك يف
تنظيمه االحتاد الدويل لالتصاالت؛ ومنظمة األمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة (اليونسكو) ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
(أونكتاد)؛ وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
وقد أصبح منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات منصة
حتركها اجلهات صاحبة املصلحة ،مما يدل على التزامنا ببناء
جمتمع للمعلومات شامل ويركز على الناس ومتوجه حنو التنمية.
وقد تعاونت معنا أكثر من  200جهة من اجلهات صاحبة
املصلحة من حنو  70بلداً يف وضع رؤية للمنتدى هذا العام
ووضع جدول أعماله .كذلك ،فإن أكثر من ألف ممثل من
 120بلداً  -منهم مسؤولون على مستوى عال من احلكومات،
ومن القطاع اخلاص ،واجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة  -قد

ITU/V. Martin

الرؤساء التنفيذيني لألمم
سجلوا أمساءهم حلضور هذه
املتحدة من أجل وضع إطار
املناسبة.
إلجراء استعراض شامل
وإنين كرئيس فريق
هولني جاو
لنتائج القمة العاملية جملتمع
العمل املعين باملنتدى يف
املعلومات يف سنة ،2015
االحتاد ،فخور بأننا جنحنا
نائب األمني العام
لالحتاد الدويل
خالل ثالث سنوات يف
مبا يف ذلك إمكانية تنظيم
لالتصاالت
حتويل جمموعة املناسبات
مناسبة رفيعة املستوى يف سنة
املرتبطة بالقمة العاملية جملتمع
 2014أو سنة .2015
املعلومات إىل منصة فريدة
ويف أعقاب هذه
ملناقشة تنفيذ نتائج القمة
املشاورات ،طلب جملس
العاملية جملتمع املعلومات
الرؤساء التنفيذيني لألمم
“ أصبح منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات منصة
على املستوى العاملي .وإننا
املتحدة من جمموعة األمم
تحركها الجهات صاحبة المصلحة ،مما يدل على التزامنا
يف حاجة إىل مواصلة العمل
املتحدة املعنية مبجتمع
ببناء مجتمع للمعلومات شامل ويركز على الناس ومتوجه نحو
معاً لضمان أن تستطيع
املعلومات ( )UNGISأن
200
من
أكثر
معنا
تعاونت
وقد
التنمية.
جهة من الجهات
هذه املنصة تسريع تنفيذ
تقوم  -من خالل مشاورات
70
نحو
من
المصلحة
صاحبة
للمنتدى
رؤية
وضع
في
ا
بلد
ً
أهداف القمة العاملية جملتمع
مفتوحة  -بتحضري خطة
أعماله.
جدول
ووضع
العام
هذا
”
املعلومات.
عمل لتنظيم االجتماع
وأود أن أشري إىل أن
اخلاص باستعراض نتائج
الدول األعضاء يف االحتاد اعتمدت يف مؤمتر املندوبني املفوضني القمة العاملية جملتمع املعلومات ،على أن تقدم اجملموعة بعد
يف غواداالخارا يف املكسيك يف أكتوبر  2010القرار رقم  172ذلك خطة إىل اجمللس يف أبريل  .2012وإنين أشجع بقوة مجيع
الذي يدعو إىل اختاذ إجراءات أخرى بشأن القمة العاملية جملتمع اجلهات صاحبة املصلحة يف القمة العاملية جملتمع املعلومات أن
املعلومات وإىل التنسيق الفعال والكفء مع مجيع اجلهات تقوم بدور نشط يف العملية من بدايتها .وسوف تبدأ املرحلة
صاحبة املصلحة .وبناء على التكليف الذي ينص عليه هذا األوىل من هذه العملية يف  20مايو أثناء انعقاد منتدى القمة
القرار ،شرع األمني العام لالحتاد يف إجراء مشاورات مع جملس العاملية جملتمع املعلومات لعام .2011
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التحدي املتمثل يف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املؤاتية للبيئة للمساعدة يف مكافحة تغري املناخ
جائزة نقدية مقابل مفهوم يقوم على أعلى قدر من االبتكار

ITU/V. Martin

ومدى املنافع اليت ميكن أن
أطلق االحتاد الدويل
ترتتب عليها .والتحدي
لالتصاالت حتدياًجديداًبشــأن
اخلاص بتطوير تطبيق أخضر
تطبيق تكنول ــوجيا املعلومــات
املعلومات
لتكنولوجيا
واالتص ــاالت اخلضراء للتوصل
مالكومل جونسون،
واالتصاالت هو سبيلنا إىل
إىل أفضل فكرة مبتكرة لتطبيق
مدير مكتب
الرتويج للموجة املقبلة من
يركز على تغري املناخ .وسوف
تقييس االتصاالت
يف االحتاد الدويل
االبتكارات اليت تعاجل مشكلة
يمُ نح املشروع الفائز مبلغ
لالتصاالت
عاملية حقيقية”.
 10 000دوالر أمريكي،
وأضاف إىل ذلك
رصدهتا هلذا الغرض اجلهات
مالكومل جونسون ،مدير
الراعية هلذا التحدي ومنها
مكتب تقييس االتصاالت
Research
in
شركـ ــة
قوله“ :إن اهلدف من هذه
 )(Motion RIMالكندية
إلى
المتنافسين
دفع
هو
المنافسة
هذه
من
الهدف
إن
“
املنافسة هو دفع املتنافسني
وشركة  Telefónicaاإلسبانية.
التفكير في ما هو خارج اإلطار ووضع مفاهيم بشأن تطبيق
إىل التفكري يف ما هو خارج
وباإلضافة إىل اجلائزة
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يُقدم مساهمة قيِّمة
اإلطار ،ووضع مفاهيم بشأن
النقدية ،فسوف يدعى الفائز
لصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخضراء .ونحن
تطبيق لتكنولوجيا املعلومات
لتقدمي املفهوم اجلديد أثناء
نريد من المتنافسين ،على وجه الخصوص ،أن يفكروا في
واالتصاالت تُقدم مسامهة
أسبوع االحتاد اخلاص باملعايري
القضايا التي تواجه البلدان النامية في ما يتعلق بالتكيف مع
قيِّمة لصناعة تكنولوجيا
اخلضراء يف روما ،إيطاليا ،يف
تغير المناخ أو التخفيف من حدته.
”
واالتصاالت
املعلومات
الفرتة  9-5سبتمرب  .2011ويف
اخلضراء .وحنن نريد من
حالة إمكانية تطوير التطبيق
الفائز يف ذلك الوقت ،فسوف يُعرض يف مناسبة جانبية ستُعقد أثناء املتنافسني ،على وجه اخلصوص ،أن يفكروا يف القضايا اليت تواجه
املؤمتر السابع عشر لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن البلدان النامية يف ما يتعلق بالتكيف مع تغري املناخ أو التخفيف
تغري املناخ ( ،)COP17الذي سيُعقد يف دربان ،جنوب إفريقيا ،من من حدته”.
وتدرك الشركتان الراعيتان هلذا التحدي ،ومها شركة
 28نوفمرب إىل  9ديسمرب .2011
وقد قال الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل ( )Research in Motion RIMالكندية وشركة Telefónica
لالتصاالت“ :لقد رأينا ما أصبحت عليه التطبيقات العاملية اإلسبانية أن التطبيقات اخلضراء اليت تستعملها الشبكة العنكبوتية
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واألجهزة املتنقلة أمامها إمكانات كبرية للمسامهة يف احلد من تغري
املناخ على املستوى العاملي .ويستهدف الكثري من التطبيقات
املطروحة يف األسواق حتديد أثر الكربون ،ولكن هذا التحدي
اجلديد يستهدف االنتقال إىل املرحلة التالية .وعلى سبيل املثال،
فإن التطبيقات املتنافسة ميكن أن تركز على ما يلي:
_ _كفاءة استخدام الطاقة يف املباين الذكية أو املنازل الذكية،
أو أنظمة النقل الذكية؛
_ _إشراك اجملتمع؛
_ _التصميم اإليكولوجي؛
_ _مراقبة تغري املناخ؛
_ _قياس انبعاثات غازات االحتباس احلراري؛
_ _والتكيف مع تغري املناخ (مثل االتصاالت يف حاالت الطوارئ
وإصدار النداءات اخلاصة باإلغاثة يف حاالت الكوارث).

وينبغي أن يقدم كل متنافس ورقة تفصيلية عن املفهوم يشرح
فيها كيفية مساعدة هذه الفكرة يف مكافحة تغري املناخ ويعرض
حالً يقوم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملشكلة هتدد
البيئة وهتدد القدرة على االستمرار .وميكن أن تكون األوراق املقدمة
يف شكل برجميات أو لعبة ،تُستخدم على الشبكة العنكبوتية أو
على احلاسوب الشخصي أو على جهاز متنقل .وآخر موعد
لتقدمي املشاريع هو  17يونيو  2011يف الساعة اخلامسة مساءً
بتوقيت غرينتش (أي توقيت وسط أوروبا).
ولالطالع على قواعد املسابقة وشروط االشرتاك،
يُرجى الرجوع إىل املوقع التا:يلwww.itu.int/ITU-T/climat�:
 .echange/greenict/index.htmlولالشرتاك يف فرص تبين
املسابقة ،يُرجى الرجوع إىل املوقع التايل:
.greenstandard@itu.int

املبادرة اخلاصة بوضع معايري مشرتكة جديدة
بشأن أنظمة النقل الذكية

االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي
يُسخران مواردمها للتصدي للمعوقات

أعلنت املنظمتان العامليتان الرئيسيتان املختصتان بوضع املعايري،
ومها االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة الدولية للتقييس ()ISO
تكوين شراكة يف جمال أنظمة النقل اليت تزداد انتشاراً لإلسراع
بنشر منتجات وخدمات خاصة بتلك األنظمة.
وقد اتفق خرباء الصناعة الذين جتمعوا يف املعرض الدويل
للسيارات املوصولة متاماً بالشبكة الذي عُ ِقد يف جنيف يف الفرتة
 3-2مارس  ،2011على أن السنوات العشرين املقبلة سوف تشهد
نقلة ضخمة حنو أنظمة النقل الذكية .وقد شارك االحتاد الدويل

لالتصاالت واملنظمة الدولية للتقييس واللجنة الكهرتقنية الدولية
الشريكة هلما ،للسنة السادسة على التوايل ،يف تنظيم هذه املناسبة.
وقدرات االتصاالت جتعل من املمكن للمركبات اليوم أن
تتوقع التصادمات وأن تتجنبها ،وأن تتجه إىل أسرع الطرق
املؤدية إىل اجلهة املطلوب الوصول إليها ،وأن تستفيد من التقارير
اخلاصة حبركة املرور حلظة بلحظة ،وأن حتدد أقرب مكان متاح
للتوقف باملركبة ،وأن تقلل من االنبعاثات الكربونية املنبعثة منها
وأن توفر االتصاالت بطرق متعددة الوسائط.
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وعلى الرغم من إنفاق استثمارات كبرية يف البحوث والتنمية،
فإن عدم توافر معايري عاملية قد أعاق تطوير خدمات أنظمة النقل
الذكية وتطبيقاهتا على نطاق واسع .وتعد مشاركة األجهزة الدولية
املعنية بوضع املعايري من األمور شديدة األمهية يف التخفيف من
ض ْعف االتصاالت
هذه املعوقات اليت تنجم يف جانب منها عن َ
بني القطاعات املتداخلة  -قطاع صناعة املركبات ،واجلهات الفاعلة
يف جمال أنظمة النقل الذكية ،وشركات توفري وتشغيل االتصاالت.
وسوف يتوىل فريق املهام اجلديد تنظيم قيام تعاون أفضل
بني خمتلف القطاعات ،وجتميع املوارد داخل االحتاد الدويل
لالتصاالت واملنظمة الدولية للتقييس ،وذلك لكي ميكن ربط
األعمال اليت جتري حالياً وتاليف االزدواجية .وقد تعاون االحتاد
الدويل لالتصاالت واملنظمة الدويل للتقييس لسنوات طويلة يف
وضع املعايري يف هذا اجملال .واالتفاق اجلديد يرسخ هذه العالقة،
ويشجع على زيادة التنسيق بني برامج عمل اجلهازين واملواءمة
بني ما تتوصالن إليه من نتائج.
وقد قال الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد:
“سيكون على شركات اإلنتاج تنفيذ هذه التكنولوجيات ،ومع
ذلك فحىت اآلن مل تتحقق انطالقة حقيقية من حيث املعايري
التقنية الالزمة لتنفيذ ذلك على نطاق عاملي .وال ترغب شركات

إنتاج املركبات إنتاج صيغ خمتلفة من التكنولوجيا لألسواق
املختلفة ،كما أهنا ال ترغب يف وضع معايري إقليمية أو وطنية،
ولكنها ترغب يف وجود معايري عاملية .وهبذه املبادرة ،يبدي
االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة الدولية للتقييس استعدادمها
وقدرهتما على توفري هذه املعايري”.
واتفق معه يف ذلك روب ستيل ،األمني العام للمنظمة
الدولية للتقييس الذي قال“ :هناك حاجة إىل مواءمة تقييس
التكنولوجيات األساسية لتوفري قاعدة صلبة ملزيد من االبتكار
وحتقيق وفورات احلجم من أجل تسويق هذه التكنولوجيات.
وحنن يف حاجة ماسة إىل النظر يف إمكانية التشغيل البيين جلميع
هذه التكنولوجيات ،ليس فقط يف جمال املركبات ،ولكن أيضاً
يف جمال أوسع هو جمال دعم البنية التحتية .وسوف تربز قيمة
احللول املقرتحة عندما تصبح قابلة للتطبيق على املستوى العاملي.
وتُعىن اجلهات اليت تطبق املعايري الدولية باملنافع اليت ميكن أن
يوفرها تنفيذ املعايري الدولية .وال ينبغي للصناعة أن  -كما أهنا
لن  -تنتظر بينما تتحارب املنظمات يف ما بينها أو تتنافس
بشأن اجلهة اليت ستقوم بوضع املعايري .فالصناعة تريد أن يصغي
هلا اآلخرون وأن يقوموا بتلبية احتياجاهتا يف جمال احللول اخلاصة
باملعايري الدولية”.

املعايري اخلاصة بالشبكات الذكية الالزمة
ملراقبة اإلمدادات الكهربائية والتحكم فيها

املواصفات الالزمة للربط بني شبكات االتصاالت وشبكات الكهرباء
دخل معياران جديدان (التوصية  G.9955والتوصية G.9956
لقطاع تقييس االتصاالت) سيُمكنان من تطوير تطبيقات
للشبكات الذكية مجُ دية من حيث التكلفة  -ودخال املرحلة
األخرية ملوافقة االحتاد الدويل لالتصاالت .وتشكل التوصيتان
طبقاً للمعيار العاملي  G.hnemاخلاص بالرتددات املنخفضة
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( )kHz 500-9اتصاالت خلطوط الطاقة ألجهزة القياس الذكية،
وأنظمة إدارة الطاقة ،واألجهزة الذكية ،وأنظمة إعادة الشحن
الذكية للمركبات اليت تعمل بالكهرباء ،والتحكم يف األجهزة
املنزلية وأمتتتها .ومن املقرر املوافقة على التوصيتني يف وقت متأخر
من هذا العام.
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AFP

حمطة لتوصيل املركبات بالشبكة وتوصيل املركبات مبحطة الشحن

وتعليقاً على هذا التقدم ،قال الدكتور محدون إ .توريه ،االتصاالت  -حتت اإلشراف املباشر والتحكم الكامل ملرافق
األمني العام لالحتاد“ :تعد الشبكة الذكية إضافة دينامية الطاقة .ونظراً ألن االتصاالت عن طريق خطوط الطاقة تستغل
لشبكات الطاقة احلالية ،وستكون قادرة على تقدمي خدمات البنية التحتية القائمة لألسالك ،فسوف يؤدي ذلك إىل اخنفاض
ميكن تفصيلها وتكييفها على نطاق ضخم .ولضمان نشر هذه كبري يف تكاليف نشر قناة االتصاالت .وباإلضافة إىل ذلك،
الشبكة الذكية بشكل فعال ،فمن الواجب وجود معايري عاملية ”.فنظراً ألن معيار  G.hnemيعزز الربوتوكوالت الشائعة مثل
ويتناول معيار  G.hnemتطبيقات مثل أمتتة التوزيع ،والبنية  ،Ethernetو ،IPv4و ،IPv6فإن الشبكات الذكية القائمة
التحتية للقياس املتقدم ،وإدارة جانب الطلب ،واالتصاالت بني عليه ميكن بسهولة دجمها يف الشبكات القائمة على بروتوكول
الشبكة واملنازل ،وإدارة الطاقة يف املنازل واملباين ،وأمتتة املنازل ،اإلنرتنت.
واالتصاالت بني املركبات والشبكة وبني املركبات وحمطات إعادة
ويقول مالكومل جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت
الشحن.
يف االحتاد“ :لقد أولت الكثري من خطط احلوافز تأييداً قوياً
ويف نظام معياري للطاقة ،جتري مجيع عمليات توليد للشبكات الذكية ،وأشارت أيضاً إىل ضرورة وجود املعايري
الكهرباء ،وتوزيعها واستهالكها يف نفس الوقت .وهذا جيعل باعتبارها تعد مفتاحاً لسرعة نشر التكنولوجيا .ومعيار G.hnem
التحكم يف الطلب ميثل حتدياً فريداً .وتوفر املعايري اجلديدة ترابطاً يف سبيله اآلن للدخول يف مراحل املوافقة األخرية ،وميكن اليوم
شديد األمهية بني شبكات الكهرباء واالتصاالت ،مما يمُ ِّكن تطبيقه على نطاق عاملي ،فضالً عن أنه جاهز للتعزيز املطلوب
املرافق من ممارسة مستوى أعلى ملراقبة الشبكة والتحكم فيها.
بشدة لتكنولوجيا االتصاالت ،مما سيجعل توزيع الكهرباء
ويعد معيار  G.hnemمنصة منوذجية لتطبيقات الشبكات أنظف ،وأيسر وأفضل من حيث التأثري على البيئة”.
الذكية ألنه يقوم على استخدام خطوط الطاقة كوسيلة إلجراء
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اخليارات اليت مت االتفاق عليها بالنسبة
لقياس التدفق الدويل حلركة لإلنرتنت
ينبغي أن تصبح البلدان النامية يف القريب قادرة على التفاوض
على أسعار أفضل للتوصيل عن طريق اإلنرتنت على أساس
اتفاق مت التوصل إليه يف اجتماع جلنة الدراسات  3التابعة لقطاع
تقييس االتصاالت ،يف الفرتة  28مارس  1 -أبريل  ،2011يف
أعقاب حلقة العمل اليت نظمها قطاع تقييس االتصاالت بشأن
قياس تدفق حركة اإلنرتنت .ويعد هذا االتفاق تكملة للتوصية
 D.50الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت ،واليت توصي
بكيفية تفاوض شركات تقدمي االتصاالت الدولية من خالل
اإلنرتنت يف االتفاقات التجارية الثنائية اليت تمُ ِّكن االتصاالت
الدولية املباشرة من خالل اإلنرتنت .إذ ينبغي أن تنظر هذه
االتفاقات يف أن تكون التعويضات قائمة على عوامل مثل
تدفق احلركة ،وعدد مسالك احلركة ،والتغطية اجلغرافية وتكاليف
اإلرسال الدويل .ويركز االتفاق اجلديد بصفة خاصة على كيف
ميكن قياس تدفقات احلركة عن طريق بروتوكول اإلنرتنت يف
خمتلف النقاط ،مبا يف ذلك عند نقط التوصيل بربوتوكول بوابة
احلدود ( .)BGPويعرتف االتفاق بأن تدفق احلركة ميكن قياسه
عن طريق بروتوكول بوابة احلدود دون أي تغيري يف الربوتوكول،
كما يعرتف بوجود العديد من طرق قياس تدفق احلركة .وقد
كانت القدرة على إجراء القياسات دون إدخال أي تغيري على
بروتوكول بوابة احلدود حمل نزاع منذ فرتة طويلة.
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وقد ّفوضت القمة العاملية جملتمع االحتاد الدويل لالتصاالت،
مبوجب برنامج عمل تونس يف  ،2005بدراسة هذا املوضوع الذي
يعد ذا أمهية كبرية .ويعد االتفاق خطوة إىل األمام يف سبيل الوفاء
هبذا التفويض ،الذي أخذ شكالً رمسياً مبوجب القرار رقم 101
الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني يف غواداالخارا ،املكسيك،
يف أكتوبر  .2010ويكرر القرار  101ما جاء يف برنامج عمل
تونس عندما يطلب من االحتاد أن “ ...يواصل دراسة التوصيلية
الدولية لإلنرتنت باعتبارها مسألة ملحة” .ويوصي برنامج عمل
تونس “بأن خت ّفض شركات توفري اخلدمات األساسية تكاليف
اإلنرتنت الدولية ،األمر الذي يعزز أموراً من بينها إنشاء وتطوير
شبكات إقليمية لتقدمي اخلدمات األساسية ونقط تبادل اإلنرتنت
للتقليل من تكاليف التوصيل البيين وتوسيع نطاق النفاذ إىل
اإلنرتنت” .كذلك يطالب القرار  101قطاع تقييس االتصاالت
يف االحتاد ،وخصوصاً جلنة الدراسات  3املسؤولة عن التوصية
 D.50الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت ،باالنتهاء يف أقرب
وقت ممكن من دراساهتا اجلاري إجراؤها منذ اجلمعية العاملية
لتقييس االتصاالت يف سنة  .2000ويف يونيو  ،2004أ ِ
ُدخل
تعديل على التوصية  D.50حيدد االعتبارات العامة كأساس
ميكن أن تتفاوض األطراف على أساسه يف التوصيل البيين عن
طريق اإلنرتنت بطريقة متسقة .وقد بين آخر االتفاقات على
هذا األساس.
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بانكوك تستضيف حلقة العمل اليت ينظمها االحتاد الدويل
لالتصاالت بشأن “االتصاالت املتنقلة الدولية للعقد املقبل”
مجعت حلقة العمل اإلقليمية اليت نظمها االحتاد بشأن
“االتصاالت املتنقلة الدولية للعقد املقبل” ،اليت عُ ِقدت يف
بانكوك ،تايالند يوم  21مارس  ،2011خرباء رفيعي املستوى
من مجيع أحناء العامل ،اجتمعوا للنظر إىل األسواق ،واخلدمات
والتكنولوجيا املطلوبة لتطوير االتصاالت املتنقلة الدولية الالزمة
للعقد املقبل .وقد نظم االحتاد حلقة العمل هذه يف تعاون وثيق
مع وزارة املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت ،حبكومة تايالند
امللكية .وقد اجتذبت احللقة أكثر من  170مشاركاً من  28بلداً.
وأكدت احلكومات ،واألجهزة التنظيمية ،واجلهات صاحبة
املصلحة ،والدوائر األكادميية ووكاالت األمم املتحدة على ضرورة
املضي يف تطوير التكنولوجيات واخلدمات املتنقلة يف املستقبل،
وكذلك على احلصول على الطيف الكايف ،لضمان توافر
خدمات النطاق العريض جلمع املستخدمني على أوسع نطاق.
ويقوم االحتاد الدويل لالتصاالت بدور رائد يف وضع املعايري
وترتيبات توزيع الطيف لألنظمة احلالية من االتصاالت املتنقلة

الدولية  - 2000أو اجليل الثالث  -وكذلك لالتصاالت
املتنقلة الدولية املتقدمة ،اليت توفر منصة عاملية لألجيال املقبلة
من اخلدمات املتنقلة عريضة النطاق .وقد حان الوقت اآلن
إلعادة النظر يف التوقعات األولية اخلاصة مبتطلبات الطيف
وتقييم اإلجراءات األخرى اليت ميكن أن تكون الزمة لتحقيق
اإلمكانات اهلائلة للنطاق العريض املتنقل العاملي الالزم لتوصيل
العامل .وهذا االستعراض تتناوله جلنة الدراسات التابعة لقطاع
االتصاالت الراديوية وأنشطة املؤمتر.
وقد تدارست حلقة العمل االجتاهات يف منو حركة البيانات
نتيجة للخدمات واألجهزة الطرفية املتقدمة ،مثل اهلواتف
الذكية ،كما ناقشت احتماالت املستقبل يف سوق االتصاالت
املتنقلة بالنسبة إلقليم آسيا واحمليط اهلادئ ،الذي يوجد به أكرب
نصيب من السوق ومعدالت النمو .وميكن حماكاة جناح قطاع
االتصاالت املتنقلة عن طريق النطاق العريض املتنقل لربط املناطق
الريفية والنائية بطريقة ناجعة من حيث التكلفة.
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فرانسوا رانسي،
مدير مكتب
االتصاالت الراديوية
يف االحتاد الدويل
لالتصاالت

“ يقوم االتحاد الدولي لالتصاالت بدور رائد في وضع المعايير
وترتيبات توزيع الطيف لألنظمة الحالية من االتصاالت المتنقلة
الدولية  - 2000أو الجيل الثالث  -وكذلك لالتصاالت
المتنقلة الدولية المتقدمة ،التي توفر منصة عالمية لألجيال
المقبلة من الخدمات المتنقلة عريضة النطاق .وقد حان الوقت
اآلن إلعادة النظر في التوقعات األولية الخاصة بمتطلبات
الطيف وتقييم اإلجراءات األخرى التي يمكن أن تكون الزمة
لتحقيق اإلمكانات الهائلة للنطاق العريض المتنقل العالمي
الالزم لتوصيل العالم” .
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وقد أكد اخلرباء يف حلقة العمل على أن احلصول على
الطيف الكايف يعد أمراً أساسياً لدعم وزيادة حتفيز منو النطاق
العريض املتنقل يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ .كذلك أكدت
حلقة العمل على دور االحتاد يف اجلوانب التكنولوجية
والتنظيمية ألنشطة تقييس النطاق العريض املتنقل ،مبا يف ذلك
العمل على تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية يف إطار فريق
العمل  5Dالتابع لقطاع تقييس االتصاالت.
والطلبات اخلاصة باحلصول على الطيف الراديوي الالزم
للبث اإلذاعي ،واخلدمات الالسلكية واملتنقلة ،وكذلك
لالتصاالت يف حاالت الطوارئ تعين أن إدارة الطيف
الراديوي من الالزم حتديثها لتستطيع تسخري اإلمكانات اليت
تتيحها التكنولوجيات واخلدمات اجلديدة .وطبقاً للتقرير الذي
أصدره االحتاد بعنوان اإلصالحات يف االتصاالت لعامي
 :2011-2010تفعيل عامل الغد الرقمي ،استطاع أكثر من
 143بلداً إدخال اجليل الثالث من اخلدمات املتنقلة على
مستوى جتاري حبلول منتصف  .2010وتعكف بلدان كثرية
على دراسة املرحلة التالية يف تطوير النطاق العريض املتنقل
العاملي :االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة .وتعد هذه
املطالب ملحة بصفة خاصة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ
الذي تقيم به نسبة  62يف املائة من سكان العامل وما يقرب
من  46يف املائة من مشرتكي االتصاالت املتنقلة يف العامل.
كذلك فإن الشركات الرئيسية لتشغيل وتصنيع تكنولوجيات
االتصاالت املتنقلة الدولية متمركزة أيضاً يف هذا اإلقليم .
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االحتاد الدويل لالتصاالت وأمانة جمتمع احمليط اهلادئ يتعهدان
بالتعاون الوثيق من أجل حتفيز التنمية يف إقليم احمليط اهلادئ
املنتدى الوزاري يدعو االحتاد إىل إقامة وجود إقليمي يف منطقة احمليط اهلادئ

وقّع الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت اتفاقاً مع الدكتور جيمي رودجرز ،املدير العام ألمانة
جمتمع احمليط اهلادئ ،سوف يعزز التعاون بني املنظمتني وييسر
برامج تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أحناء اإلقليم.
وقد مت االتفاق على هذين الرتتيبني بني الطرفني يف املنتدى
الوزاري ملناقشة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف منطقة
احمليط اهلادئ ،الذي عُ ِقد يف مقر أمانة جمتمع احمليط اهلادئ يف
نوميا ،يف كاليدونيا اجلديدة ،يوم  11أبريل .2011
وسوف يتعاون االحتاد وأمانة جمتمع احمليط اهلادئ مبزيد
من النشاط يف العديد من اجملاالت ،مبا يف ذلك تشجيع
تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
أحناء اإلقليم وتشجيع الصناعة احمللية؛ وبناء القدرات البشرية؛
واألمن السيرباين؛ واالتصاالت يف حاالت الطوارئ؛ ويف وضع

االسرتاتيجيات اجلديدة لتوصيل احملرومني من االتصاالت.
كذلك اتفقت املنظمتان على إجراء استعراضات سنوية ملدى
التقدم الذي يتحقق يف تنفيذ هذه الرتتيبات.
وقد أيد االجتماع الوزاري الذي عُ ِقد يف تونغا يف 2010
“إطار العمل اخلاص بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
أجل النهوض مبنطقة احمليط اهلادئ” .ومنذ ذلك احلني ،يويل
االحتاد  -ومكتبه اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ  -أولوية
لالحتياجات امللحة للبلدان اجلزرية باحمليط اهلادئ ،وخصوصاً
يف جماالت بناء القدرات ،وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،واالتصاالت يف حاالت الطوارئ ،واألمن
السيرباين .وقال الدكتور توريه“ :دعونا نضمن أن نستفيد من
مثل هذه االجتماعات يف جعل العامل مكاناً أفضل – بالنسبة
للجميع ،أينما كانوا يعيشون ومهما كانت ظروفهم”.
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وقد علّق الدكتور روجرز على ذلك بقوله“ :إن األعمال اليت
تقوم هبا أمانة جمتمع احمليط اهلادئ تشمل الكثري من القطاعات
واحلكومات يف منطقة احمليط اهلادئ ،مما ييسر على االحتاد وغريه
من اجلهات الشريكة يف التنمية التعاون مع األمانة يف تنفيذ
اإلجراءات على املستوى الوطين .ويعد الدخول يف اتفاقات مع
االحتاد خطوةً مهمةً بالنسبة لنا للتقدم يف العمل يف جماالت
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اإلقليم .وقد
نكون قادرين بصفتنا الفردية إجناز أمور جيدة ،ولكننا قد ننجز
أموراً أفضل إذا تعاونا”.
وقد شارك يف تنظيم املنتدى الوزاري لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مبنطقة احمليط اهلادئ االحتاد الدويل لالتصاالت،
وأمانة جمتمع احمليط اهلادئ ،بدعم من حكومة أسرتاليا
واالحتاد األورويب .وشارك يف املنتدى عدد من الوزراء وكبار
املسؤولني من  15بلداً وإقليماً مبنطقة احمليط اهلادئ ،وكذلك
فرنسا ،وفرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية
يف االحتاد.
وقد اعرتف بيان اعتمده املندوبون املشاركون يف املنتدى
بالدور الرئيسي الذي يقوم به االحتاد يف تطوير تكنولوجيا
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املعلومات واالتصاالت ويف تنمية االتصاالت ،وطالب البيان
االحتاد ،نيابة عن الدول األعضاء بإقليم احمليط اهلادئ بأن:
_ _يعمل على تعزيز مبادرات األمن السيرباين ومحاية األطفال
على اخلط يف اإلقليم ،مبا يف ذلك مواصلة دعم عمليات
فريق االستجابة عن طريق احلاسوب حلاالت الطوارئ بإقليم
احمليط اهلادئ ()PacCERT؛
_ _إنشاء وجود لالحتاد يف منطقة احمليط اهلادئ؛
_ _ومواصلة تقدمي املشروعات اليت تركز على االحتياجات
احملددة ملنطقة احمليط اهلادئ ،وتنظيم املزيد من املناسبات
اليت يتعهدها االحتاد مبنطقة احمليط اهلادئ.
وقد مت تنظيم املنتدى يف ترافق مع االجتماع السنوي العام
اخلامس عشر لرابطة االتصاالت جبزر احمليط اهلادئ ()PITA؛
وحلقة العمل املشرتكة املعنية بإدارة الطيف مبنطقة احمليط
اهلادئ اليت نظمها االحتاد والوكالة الوطنية الفرنسية للرتددات
()ANFR؛ وحلقة العمل املعنية بالتجوال الدويل اليت نظمها
االحتاد واملفوضية األوروبية .وجاء ذلك عقب افتتاح االجتماع
الوزاري املعين بالطاقة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنقل
( 8-4أبريل  ،)2011الذي نظمته أمانة جمتمع احمليط اهلادئ.

االحتاد الدويل لالتصاالت حتت األضواء

محلة حمو األمية الرقمية لتدريب مليون إمرأة
من النساء غري املاهرات على استخدام احلاسوب
وعلى تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أطلق االحتاد الدويل لالتصاالت ،يوم السابع من أبريل
 ،2011شراكة حملو األمية الرقمية باالشرتاك مع مؤسسة
 telecentre.org Foundationغري احلكومية املتمركزة يف
الفلبني .وتنص شروط هذه الشراكة على تدريب مليون إمرأة
من النساء غري املاهرات خالل األشهر الثماين عشرة املقبلة،
على استخدام احلاسوب وعلى التطبيقات احلديثة لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من أجل حتسني ظروف معيشتهن.
وسوف تساعد احلملة اجلديدة حملو األمية الرقمية
على تع ـزيز التع ــاون املشرتك بني الشبك ــة العاملي ــة ملؤسس ــة
 telecentre.orgاليت تربط بني  100 000مركز لالتصاالت
يف أحناء العامل والدول األعضاء يف االحتاد ( 192دولة) و700
عضو من أعضاء القطاعات لتدريب املتدربني على تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وسوف يعرض ما ال يقل عن 20 000
مركز لالتصاالت يف البلدان يف أحناء العامل دورات تدريبية ملا ال
يقل عن  50امرأة.
وقال الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد:
“إننا نأمل أن يكون هلذه احلملة املشرتكة مع مؤسسة
 telecentre.orgتأثري هائل على ظروف النساء ،أينما يعيشون
ومهما كانت ظروفهن ”.وسوف تزيد احلملة من تعزيز اجلهود
العاملية اليت يبذهلا االحتاد لتشجيع الشمول الرقمي للنساء ،كما
أهنا ستكون عنصراً رئيسياً يف حتقيق اهلدف الثالث من األهداف
اإلمنائية لأللفية اخلاص باملساواة بني اجلنسني.
وقال بشري محد شادراش ،املدير التنفيذي ملؤسسة
 telecentre.orgإن توفري املهارات الرقمية ألكثر من مليون امرأة

براهيما سانو،
مدير مكتب
تنمية االتصاالت
يف االحتاد الدويل
لالتصاالت.

“ في الوقت الذي نبذل فيه جهوداً لتشجيع النفاذ الشامل
إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان النامية،
نحرص على إقامة شراكات مع القطاع الخاص والجهات
األخرى الشريكة في التنمية بهدف اجتذاب االستثمار في
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وهدفنا هو تطوير
البنية التحتية في المناطق شبه الحضرية والمناطق الريفية كي
يستطيع جميع الناس القيام بدور نشط في بناء الدولة وفي
تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية .وهذا يفسر لماذا
أطلق االتحاد عدداً من المبادرات الرئيسية ومنها سلسلة
مبادرات توصيل العالم” .
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سيساعد على قلب النموذج القائم وهو أن الرجال يستفيدون من
التكنولوجيات أكثر من النساء يف كثري من البلدان .وقال“ :إن
النساء الاليت سيتم تدريبهن يف مراكز االتصاالت سوف يستفدن
بعد تدريبهم من قوة التكنولوجيا ،وسوف يساعدن جمتمعاهتن يف
النفاذ إىل املعلومات احمللية ،واملعارف املؤكدة مبرور الوقت ،وفرص
التسويق ،واكتساب مهارات أفضل يف جماالت العمل واإلنتاجية،
واألهم من ذلك ،املشاركة يف عصر املعرفة احلديثة ،ليس فقطكمجرد
مستهلكات بل وكذلككمصادر ومنتِجات ألصول املعرفة”.
وتنص شروط االتفاق على أن يشج ــع االحت ــاد ومؤسس ــة
 telecentre.orgاحلكومات الوطنية والقطاع اخلاص واملنظمات
الدولية األخرى على املسامهة يف مناهج حمو األمية الرقمية باللغات
احمللية ،وتوفري املدربني واملوارد األخرى الالزمة ملراكز االتصاالت.

وسوف يساهم االحتاد مبقررات تدريبية يضعها مكتب تنمية
االتصاالت ،وخصوصاً من مبادرة “توصيل مدرسة ،توصيل
جمتمع” ،وكذلك بعرض منصة االحتاد األكادميية للتعلم عن
�بُْعد ألغراض التدريب .واالحتاد على استعداد ،عن طريق مبادرة
“توصيل مدرسة ،توصيل جمتمع” ملساعدة الدول األعضاء يف رفع
مستوى املدارس املوصولة وحتويلها إىل مراكز جمتمعية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وتوفري املهارات املتصلة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق التنمية االجتماعية
واالقتصادية لذوي االحتياجات اخلاصة ،مبن فيهم النساء .وميكن
احلصول على مواد التدريب على حمو األمية الرقمية للنساء وغريهن
من اجملموعات على اخلط مباشرة دون مقابل بالرجوع إىل املوقع
.www.connectaschool.org

ادخل إىل موقع االحتاد الدويل لالتصاالت على خدمة
التواصل االجتماعي  Facebookوشارك يف املناقشات
 ،TwitterوFlickr

بعد أن افتتح االحتاد حسابات مع مواقع
و ،YouTubeيزداد اتساع وجوده على اخلط بإطالق صفحة
خاصة به على .Facebook
وكجزء من جمتمع  ،Facebookسوف ينشر االحتاد أحدث
أخباره ،كما سينشر معلومات عن املناسبات اليت ينظمها،
وصوراً وأشرطة فيديو ومقاالت عن الكثري من املوضوعات.
وتعد هذه الصفحة العامة طريقة أخرى للتفاعل املباشر بني
AFP/Photononstop
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االحتاد واملستخدمني الذين سيكون بوسعهم إبداء ما يعن هلم
من تعليقات وآراء وطرح أفكارهم للمشاركة.
وقد أشارت التقارير إىل وجود أكثر من  600مليون مستخدم
نشط ملوقع  Facebookمن مجيع أحناء العامل يف يناير .2011
وهكذا ،سيكون موقع  Facebookمن السبل القوية بالنسبة لالحتاد
لتوصيل رسالته واإلملام بالتعليقات اليت تأيت من مجيع القارات يف
الوقت الذي يعمل فيه على تنفيذ رسالته من أجل “توصيل العامل”.

Serbia/MTIS

Witnet

الشبكة العاملية لصناع القرار من النساء
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
حديث صحفي مع جاسنا ماتيش

جاسنا ماتيش ،وزيرة االتصاالت ومجتمع المعلومات في
صربيا ،هي القوة الدافعة وراء الشبكة العالمية الجديدة
لصناع القرار من النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت .وقد بدأت السيدة ماتيش الترويج لهذه
الشبكة أثناء مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد في
غواداالخارا في أكتوبر  .2010وأسفر ذلك عن تأييد
كاسح من جانب المندوبين في المؤتمر إلنشاء شبكة،
تماشياً مع “تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في
االتحاد وترويج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت” ،كما هو
وارد في القرار ( 70المعدل في غواداالخارا)2010 ،

كأداة لتمكني السيدات والفتيات ،وكذلك بتشجيع املزيد من
الفتيات والسيدات على العمل هبذه الصناعة“ .ففي عامل اليوم،
يوجد حنو  850مليون فتاة دون سن الرابعة والعشرين .وملا كان
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميثل اآلن أكرب حمرك
منفرد للنمو ،فسوف نكون يف حاجة إىل مهاراهتن ،ومحاستهن
وأفكارهن الطازجة”.
وأعلنت السيدة ماتيش إنشاء الشبكة يوم  11مارس أثناء
حوار رفيع املستوى أجري يف االحتاد الدويل لالتصاالت مبناسبة
العيد املئوي لالحتفال باليوم الدويل للمرأة .وقد أتيحت الفرصة
لنشرة أخبار االحتاد لتوجيه عدد من األسئلة بشأن رسالة الشبكة
العاملية اجلديدة ،وأهدافها واخلطوات التالية.

وقد أطلقت السيدة ماتيش الشبكة يف نيويورك يف
فرباير  ،2011مبشاركة ميشيل باشيليه ،املدير التنفيذي هليئة
األمم املتحدة للمرأة ،أثناء الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة
وضع املرأة .وكان الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد
الدويل لالتصاالت أحد القادة الدوليني الذين أيدوا إطالق
الشبكة العاملية اجلديدة .فقد قال يف رسالة مسجلة بالفيديو
إن االحتاد ملتزم بتشجيع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ما هو تصوركم لهذه الشبكة الجديدة؟
جاسنا ماتيش :إن التصور اخلاص بالشبكة هو حتقيق
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من خالل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وحنن نود يف احلقيقة فتح هذا القطاع أمام السيدات
والفتيات يف أحناء العامل .وحنن نتصور اتباع هنج يقوم على شقني.
فمن ناحية ،نأمل أن تلتحق السيدات والفتيات بالوظائف وأنواع
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الاو تامولعملا ايجولونكت لاجم يف ءاسنلا نم رارقلا عانصل ةيملاعلا ةكبشلا

التعليم اليت تقودهن إىل هذا اجملال شديد اإلثارة الذي يؤدي نيويورك يف  25فرباير ،وتوجد استمارة إلكرتونية موجزة ميكن ملن
إىل ارتفاع معدالت النمو .ومن ناحية أخرى ،فإننا نود أيضاً تريد االنضمام إىل الشبكة ملؤها (وعنوان البوابة على الشبكة
أن تستغل السيدات والفتيات يف أحناء العامل املزايا اليت تتيحها العنكبوتية هو .)witnet.org
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،باعتبارهن مستهلكات
ومستخدمات ،لكي تصبح حياهتن أفضل.
ما هي األنشطة الرئيسية للشبكة؟
جاسنا ماتيش :إن نشاطنا الرئيسي ،الوارد يف القرار  ،70هو
الفتيات يف يوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وحنن نتوقع
ما هو الهدف الذي تتوخاه الشبكة؟
جاسنا ماتيش :إن املهمة الرئيسية اليت حترص عليها الشبكة أن تعلن مجيع البلدان األعضاء يف االحتاد يوم اخلميس الرابع
هي إزكاء الوعي كي ميكن تشجيع السيدات والفتيات على من كل سنة كيوم للفتيات املشتغالت بتكنولوجيا املعلومات
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتويل وظائف يف واالتصاالت ،وأن حتتفل بذلك اليوم بتشجيع الفتيات على
هذا اجملال .وهدفنا األمسى هو توفري بيئة مشجعة للسيدات االلتحاق بالتعليم والوظائف يف جمال تكنولوجيا املعلومات
والفتيات متكنهن من املشاركة واختيار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وسوف يحُ تفل هذا العام بيوم الفتيات املشتغالت
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يوم  28أبريل.
واالتصاالت كأداة للتمكني وكسبيل لتطوير حياهتن الوظيفية.
وسوف يكون من بني أنشطتنا األخرى مشروعات التعلم
واحملاكاة (انظر الصفحة  .)38وهذه املشروعات سوف جتمع
بني قدامى املهنيات والشابات الاليت يُرجى منهن خرياً .وسوف
ما هي الفئات التي تستطيع االنضمام إلى الشبكة؟
جاسنا ماتيش :نتوقع أن تصبح النساء الاليت تتولني وظائف تأخذ السيدات الاليت يتولني وظائف مستقرة السيدات صغريات
مهنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أعضاء يف السن والفتيات حتت جناحهن وتقمن بتوعيتهن بأمهية العمل يف
الشبكة .وقد رأينا حىت اآلن محاساً شديداً من جانب مجيع جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وكيف ينجحن يف هذا
السيدات املشتغالت بوظائف يف جمال تكنولوجيا املعلومات اجملال املهم الذي ينطوي على التحدي.
واالتصاالت .وحنن نتوقع أن تصبح السيدات املشتغالت
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع أحناء العامل  -سواء
كن من الوزارات احلكومية ،أو اهليئات ،أو يف األجهزة التنظيمية إذا كان باستطاعتك تنفيذ ثالثة أشياء فقط بهذه الشبكة
املستقلة ،أو الشركات أو الدوائر األكادميية  -عضوات دائمات خالل السنوات األربع المقبلة (أو بمعنى آخر ،في ما بين
يف هذه الشبكة ،كما نأمل أن تصبح السيدات صغريات السن تاريخ صدور القرار  70ومؤتمر المندوبين المفوضين
والفتيات الراغبات يف تويل وظائف يف جمال تكنولوجيا املعلومات المقبل المقرر عقده في  ،)2014فماذا يمكن أن تكون
واالتصاالت عضوات يف الشبكة وأن تستفدن من امليزة اليت هذه األشياء الثالثة؟
جاسنا ماتيش :نود أن يصبح االحتفال بيوم الفتيات
تتيحها الشبكة يف مشروعات التعلم واحملاكاة.
ومن الواضح أن الشبكة مفتوحة أمام أعضاء االحتاد الدويل املشتغالت بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مناسبة دولية،
لالتصاالت ،ومن السهل االنضمام إليها .وقد أطلِقت بوابتنا يف حبيث تُعطى للفتيات يف مجيع أحناء العامل فكرة عن إمكانية
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الاو تامولعملا ايجولونكت لاجم يف ءاسنلا نم رارقلا عانصل ةيملاعلا ةكبشلا

أن يتولني وظائف يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وال بد أن تكون النتيجة زيادة عدد الفتيات الاليت خترتن دراسة
الرياضيات ،والعلوم ،واهلندسة وتكنولوجيا املعلومات كمواد
دراستهن الرئيسية يف املدارس العليا والكليات .وحنن نتوقع
أيضاً أن نرى زيادة يف عدد السيدات املعنيات باختاذ القرارات
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ومبعىن آخر زيادة
عدد السيدات الاليت تشغلن الوظائف اإلدارية والتنفيذية يف
احلكومات وقطاعات األعمال والدوائر األكادميية.

هل لديكم بالفعل مشروعات معينة في صربيا لتمكين
السيدات والفتيات وزيادة الفرص المتاحة أمامهن في
وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،من أجل تنفيذ
القرار 70؟
جاسنا ماتيش :لقد ساعدنا بالتعاون مع رابطة الطلبة
الدارسني لتكنولوجيا املعلومات يف إحدى جامعات صربيا،
الفتيات املنتميات لفرع الفتيات ،ونباشر اآلن عدداً من األنشطة
معهن ،مثل تنظيم اجتماعات مائدة مستديرة ومناقشات بني
اجملموعات .وسوف تكون الفتيات األهداف الرئيسية ملشروعات
التعلم واحملاكاة اليت نقوم بتنفيذها هذا العام.

AFP

حاسوب لوحي مزود بنظام

تشغيل Android 2.2

هل هناك أي استراتيجيات في صربيا يمكنكم تقاسمها مع
أعضاء االتحاد الدولي لالتصاالت حول كيفية زيادة عدد
السيدات المعنيات باتخاذ القرارات في مجال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت؟
جاسنا ماتيش :لدينا خطة نعكف على تنفيذها باالشرتاك
مع رابطة نساء األعمال من أجل متكني النساء من تويل مناصب
اإلدارة .والرابطة هبا قسم لتكنولوجيا املعلومات ،ونأمل أن
يستطيع “نادي مجيع الفتيات” ،من خالل الشبكات ،حتقيق
نفس النتائج اليت استطاعت شبكات الفتيان حتقيقها منذ عدد
من السنوات.
من خبرتك كوزيرة ،ما هي أكبر العقبات والفرص بالنسبة
للسيدات والفتيات لكي يصبحن من متخذات القرارات
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟
جاسنا ماتيش :أعتقد أن أكرب العقبات هي توقعات عامة
اجلمهور يف ما يتصل بالدور التقليدي لكل من اجلنسني .فهذه
املواقف ما زالت سائدة يف األسر ويف املدارس بني املدرسني.
أما إذاكنا أكثر تفاؤالً ونظرنا إىل الفرص ،فأعتقد أن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت تعد حقيقة يف متناول النساء نظراً جلانب
االتصال الذي أعتقد أن املرأة تتقنه بطبيعتها .إذ متيل النساء إىل
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Serbia/MTIS

كوهنن أكثر جناحاً يف جمال االتصال ،وخصوصاً على املستوى
الدويل .وهكذا ،ينبغي أن تشارك النساء يف صناعة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وأعتقد أهنن سوف يصبحن القوة املهيمنة
يف صناعة االتصاالت العاملية خالل السنوات املقبلة.

بأي الطرق يمكن للنساء أنفسهن المساهمة في تحسين
التوازن بين الجنسين في الوظائف العليا؟
جاسنا ماتيش :النساء يف حاجة إىل نفس الشيء الذي عمله
الرجال :تشجيع بعضهن البعض ،ومساعدة بعضهن البعض،
وزيادة التواصل يف ما بينهن ،وتكوين الشبكة اخلاصة هبن ،وتعليم
زميالهتن الصغريات ،واحلصول على املشورة من زميالهتن الكبريات.
هل ترين دوراً محدداً لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في الترويج ألهداف الشبكة؟
جاسنا ماتيش :نعم ،بطبيعة احلال .فتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت هي موضوع الشبكة وأداهتا .وسوف تعمل شبكتنا
أساساً على اخلط ،ونتوقع أن يكون الكثري من مشروعاتنا
الرئيسية على اخلط أيضاً .وهكذا ،سيكون هناك تعلم على
اخلط وحماكاة على اخلط ،وبطبيعة احلال ستكون مجيع الكتيبات
واألدوات اإلرشادية متاحة على اخلط .وستكون تكنولوجيا
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املعلومات واالتصاالت من عوامل التمكني فضالً عن كوهنا بؤرة
الرتكيز بالنسبة لعملنا.

ما زال القرار  70بعد مراجعته في مؤتمر غواداالخارا
جديداً ،ولذلك ربما كانت صربيا رائدة في االحتفال بأول
يوم للفتيات المشتغالت بتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت يوم الخميس  28أبريل  ،2011فهل لديكم
خطط في هذا الصدد ،وما هي هذه الخطط؟
جاسنا ماتيش :سوف نقوم بالعديد من األنشطة .فسوف
تفتح الشركات املتعددة اجلنسيات العاملة يف صربيا أبواهبا أمام
الفتيات من طالبات املدارس العليا والكليات لكي يتعرفن
على نشاط هذه الشركات .وسوف تتعاون وزارة االتصاالت
وجمتمع املعلومات مع املدارس يف مجيع أحناء البالد ،ومع بعض
شركات تشغيل االتصاالت يف إطالق مسابقة عن أفضل
حبث عن دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حياتنا.
وسوف يُدعى الفائزون إىل بلغراد ،لقضاء يوم يف الوزارة وزيارة
متحف نيقوال تسل للعلوم التقنية .ويف املساء سنقيم مناسبة
عن إقامة الشبكات ستحضرها الفتيات واملهنيون العاملون يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وسوف تخُ صص ساعة
ونصف يف البداية لعملية توعية سريعة ،وسيعقب ذلك اجلزء غري
الرمسي من املناسبة.

الاو تامولعملا ايجولونكت لاجم يف ءاسنلا نم رارقلا عانصل ةيملاعلا ةكبشلا

ماذا تقولينه لفتاة تطلب منك النصيحة بشأن العمل في
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟
جاسنا ماتيش :أقول هلا إن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت توفر للمرأة بكل تأكيد جماالً عظيماً للعمل ،فلن
تكون أمام توقعات خمتلفة يف كثري من األحيان ،وعندما تدخل
غرفة اجتماعات ،لن تسمع رجالً يقول هلا “إذا كنت قد جئت
للرتمجة ،فاجلسي يف اخللف” .وعلى الفتاة أن تعمل على حتقيق

السيدة جاسنا ماتيش ،لقد حققت قفزات عظيمة
في اإلتيان بالمكاسب الرقمية إلى صربيا ،خصوصاً
في االنتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي.
فهل يمكن إلقاء الضوء على بعض التطورات
األخيرة ،وهل لديك جدول زمني لالنتهاء من
عملية االنتقال إلى البث الرقمي في صريبا؟
جاسنا ماتيش :وفقاً لالسرتاتيجية اليت اعتمدهتا حكومة
صربيا منذ ما يقرب من سنتني ،حتدد يوم  4أبريل 2012
تارخياً لالنتقال إىل البث الرقمي ،وبذلك ستكون صربيا
متوافقة مع البلدان اجملاورة .ولقد وقع اختيارنا على أكثر
معايري التلفزيون الرقمي تقدماً ،ومها  MPEG4و،DVB-T2
وسار عدد من البلدان على هنجنا .ولقد بدأنا بالفعل تنفيذ
برنامج ميوله االحتاد األورويب سيساعدنا يف احلصول على
املعدات الالزمة للبث الرقمي .كما نتلقى مساعدات تقنية
من فريق يقوده خرباء من هيئة اإلذاعة الربيطانية جاءوا إلينا
منذ شهرين وسوف يبقون معنا ألكثر من عام .وحنن اآلن
يف مرحلة وضع خطة تفصيلية لكي نستطيع االنتهاء من
عملية االنتقال يف التاريخ احملدد.

أحالمها ،ومن املؤكد أن هذا اجملال تستطيع فيه النساء إبراز
مواهبهن وتأكيد جناحهن .ولذلك ،فسوف أقول هلا ال تتخاذيل.
وهذه النصيحة العامة تنطبق على حتقيق أي هدف يف احلياة.

كيف تخططين إلشراك الحكومات والمنظمات الدولية
والقطاع الخاص واألفراد في الترويج لهذه الشبكة؟
جاسنا ماتيش :لدينا بالفعل عدد من الوزراء ووكالء الوزارات
من النساء على استعداد للمشاركة ،وكذلك عدد من املنظمات
الدولية .وأتصور أن شركات القطاع اخلاص سوف تلحق بالركب
أيضاً .ففي نضال عاملي من أجل تعظيم املواهب ،حترص
الشركات واملؤسسات احلكومية وكذلك املنظمات الدولية على
االستعانة بأكرب عدد ممكن من املواهب املختلفة .ولذلك ،نأمل
يف إشراك مجيع هذه اجلهات يف أنشطتنا .وقد أعرب بعضها
بالفعل عن اهتمامها باملشاركة .وتتضمن جمموعة األدوات
املنشورة على البوابة – جمموعة أدوات الفتيات يف يوم تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وجمموعة األدوات اخلاصة مبشروعات
التعلم واحملاكاة – العديد من األنشطة اليت تناسب مستويات
املوارد املختلفة .ونأمل أن تستطيع مجيع األطراف املهتمة إجياد
ما يناسبها منها.
هل لديك أي أفكار أخرى؟
جاسنا ماتيش :إنين أقدر كثرياً الدعم الذي حصلنا عليه من
االحتاد الدويل لالتصاالت ،ليس فقط من األمني العام نفسه ،بل
وكذلك من السيدات العظيمات الاليت تعاونت معنا .وأتوقع أن
جند تعاوناً ممتازاً من مكتب تنمية االتصاالت ومن السيد براهيما
سانو الذي مت انتخابه حديثاً مديراً للمكتب.
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مشاريع الشبكة العاملية لصناع القرار من النساء
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مشروع التعلم

هناك اعرتاف متزايد بالتعلم كوسيلة مهمة للتدريب وتطوير
املهارات .ولقد مر معظم كبار القادة يف جمال األعمال بعملية
التعلم يف وقت ما خالل حياهتم الوظيفية ،ويبدو أن التنفيذيني
الذين مروا بعملية التعلم هذه يتمتعون مبستويات أعلى من
أقراهنم الذين مل تتح هلم الفرصة لذلك.
وقد وضعت الشبكة العاملية لصناع القرار من النساء يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مشروعاً للتعلم لتمكني
املهنيات الاليت حققن االستقرار يف وظائفهن من جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من تقاسم خرباهتن مع الفتيات،
وتشجيعهن على تويل الوظائف يف هذا اجملال.
وال حتاول املعلمات توجيه نصائح مباشرة للمتدربات ،ولكنهن
يساعدهن على اختاذ قراراهتن بشأن أفضل السبل لتحقيق أهدافهن.
وأهم مزايا عملية التعلم هي بناء العالقات والثقة اليت تتكون بني
اجلانبني .فمن الالزم أن تقوم املعلمات بتشجيع املتدربات ومتكينهن
من رؤية املزايا اليت يتمتعن هبا وحتقيق أفضل ما يف وسعهن .ولكي
تنجح عملية التعلم هذه ،جيب أن يكون الطرفان على استعداد
لتخصيص الوقت واجلهد هلذه العالقة.
وسواء كانت املتدربة ،قد اكتسب اخلربة والتوجيه من إحدى
املهنيات سبق هلا أن مرت هبذه التجربة ،أو كانت املعلمة ،قد
تلقت تدريباً كامالً وسامهت يف تطوير مهارات أخريات ،فإن
عملية التعلم هذه عظيمة الفائدة.

مشروع المحاكاة

احملاكاة تقنية للتدريب ،يرتبط فيها شخص ،هو عادة
طالب ،برائد له يف مكان العمل لتوعيته بأمهية أن تكون له
حياة وظيفية .وتعد عملية احملاكاة من الطرق الشائعة لتدريب
املوظفني اجلدد لكي يستطيعوا بدء العمل دون معوقات يف
بيئة جديدة.
وتقوم فكرة مشروع احملاكاة الذي وضعته الشبكة العاملية
لصناع القرار من النساء يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
على االستفادة من هذه التقنية يف تشجيع الفتيات على تويل
الوظائف يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مع
الرتكيز على الطالبات الاليت هن على وشك اختيار موضوعات
للتخصص فيها .فعن طريق اطالعهن على عامل العمل يف هذا
اجملال ،ميكنهن أن يتبني كيف أن هذه اجملال يعد جمزياً وحمققاً
للذات .واإلتيان بالتلميذات إىل مكان العمل لكي يرين املكانة
اليت تتمتع هبا النساء املعنيات باختاذ القرارات يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت جيعل اختيارهن للعمل يف هذا اجملال يقوم
على الواقع العملي امللموس.
ومشروع احملاكاة يوضح للطالبات األسباب اليت من أجلها
يتعني عليهن مواصلة الدراسة وااللتحاق بوظائف يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وهذا يوجد عالقة أساسية
بني التعليم وحتقيق النجاح.

وميكن االطالع على مبادئ توجيهية بشأن التعلم وتنظيم مشروعات احملاكاة بالرجوع إىل املوقع التايل على الشبكة العنكبوتية:

.www.witnet.org
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 28أبريـ ــل 2011

يوم الفتيات المشتغالت
بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

AFP/Image Source

إطالق “اليوم الدويل للفتيات يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”
أعلن االتحاد الدولي لالتصاالت ،يوم  8أبريل
إطالق “يوم الفتيات المشتغالت بتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت” كيوم دولي يُحتفل به كل عام يوم الخميس
الرابع من شهر أبريل .وقد اجتمعت الفتيات في أنحاء
العالم يوم  28أبريل  2011لالحتفال باليوم الدولي
األول للفتيات المشتغالت بتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت .ويحتفل هذا اليوم باهتمامات الفتيات
وجوانب القوة التي يتمتعن بها ،ويشجعهن على الفتيات يستطعن العمل في مجال تكنولوجيا
اختيار وظائف مهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات المعلومات واالتصاالت !
واالتصاالت.
كانت الرسالة اليت تقول “الفتيات يستطعن العمل يف جمال
2011

وقد تقرر االحتفال هبذا اليوم اجلديد كنتيجة مباشرة للقرار
 70الذي أصدره مؤمتر املندوبني املفوضني يف غواداالخارا،
املكسيك ،يف أكتوبر  .2010ويتضمن القرار الصادر بعنوان
“تعميم مبدأ املساواة بني اجلنسني يف االحتاد وترويج املساواة
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بني اجلنسني ومتكني املرأة من خالل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت” إدماج منظور املساواة بني اجلنسني يف تنفيذ مجيع
خطط وبرامج االحتاد .وتشمل النتائج األخرى حىت اآلن إطالق
“الشبكة العاملية لصناع القرار من النساء يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت” وإجراء حوار رفيع املستوى مبناسبة
االحتفال بالعيد املئوي لليوم الدويل للمرأة.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” هي موضوع االحتفاالت
هذا العام ،وكان اهلدف من ذلك هو تبادل األفكار واخلربات،
وإجياد سبل إلبالغ الفتيات والنساء صغريات السن بأن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعد من أدوات متكينهن ،وأن
تويل الوظائف يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال

الاو تامولعملا ايجولونكت لاجم يف تايتفلل يلودلا مويلا“ قالطإ

“ لما كانت هناك بلدان كثيرة تتنبأ اآلن
بحدوث نقص في المهنيين المهرة في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل
السنوات العشر المقبلة ،كان من المهم أن
نجتذب النساء صغيرات السن إلى مجال
التكنولوجيا إذا كان لنا أن نحافظ على معدالت
النمو الصحية في الصناعة ككل… ”

الفتيات على اختيار مسار حياهتن الوظيفية وفقاً الهتماماهتن
الشخصية ومواهبهن ،وليس وفقاً للنماذج النمطية املسبقة،
كما أنه يشجع االهتمام بالتكنولوجيا ،وعلم احلاسوب،
ووسائط االتصال اجلديدة واهلندسة ،مما يتيح للفتيات فرصاً
لتكوين تصور عن حياهتن الوظيفية وتلقي اإلهلام من النساء
الاليت يشغلن مناصب قيادية.

التطلع إلى المستقبل

يشجع االحتاد الدول األعضاء وأعضاء القطاعات على
املشاركة النشطة يف تنظيم مناسبات حملية وإقليمية ووطنية
الغرض منها الرتويج لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتويل
يضعهن فقط أمام حتديات جديدة ومثرية بل إنه يعد جمزياً هلن
الطالبات الفتيات للوظائف املهنية التكنولوجية .كما يدعو
بدرجة كبرية.
وقد قال الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد االحتاد وزارات التعليم ،ووزارات االتصاالت إىل تشجيع الفتيات
الدويل لالتصاالت“ :إن هذا اليوم اجلديد للفتيات املشتغالت الصغار على ذلك عن طريق املدارس وغريها من املؤسسات
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سوف يُعطي تشجيعاً كنا يف وكذلك عن طريق برامج التعلم واحملاكاة.
وسوف يقود مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد خالل السنة
حاجة شديدة إليه ملشاركة النساء يف قطاع تكنولوجيا املعلومات”.
“وملا كانت هناك بلدان كثرية تتنبأ اآلن حبدوث نقص يف املهنيني احلالية عدداً من املبادرات املتصلة باملساواة بني اجلنسني ،مثل
املهرة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خالل السنوات الشراكة اجلديدة مع مؤسسة  Telecentre.orgلتدريب النساء
العشر املقبلة ،كان من املهم أن جنتذب النساء صغريات السن احملرومات من فرص التدريب على االستخدامات األساسية
إىل جمال التكنولوجيا إذا كان لنا أن حنافظ على معدالت ملعدات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقد قال
النمو الصحية يف الصناعة ككل .وألن هذا اجملال يوفر فرصاً براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد“ :إن
ممتازة للعمل مقابل مكافآت سخية ،ميثل تويل وظيفة يف جمال االستفادة من قوة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتسني
التكنولوجيا اختياراً ممتازاً بالنسبة للفتيات يف كل بلد من البلدان الظروف املعيشية للنساء يف مجيع أحناء العامل ميكن أن تؤدي
إىل اإلسراع بتحقيق اهلدف  3من األهداف اإلمنائية لأللفية
يف مجيع أحناء العامل”.
ماذا سيحققه االحتفال هبذا اليوم؟ على الرغم من أن وهو تشجيع املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،يف املوعد احملدد
الرجال والنساء تكون أمامهم نفس االختيارات بالنسبة حلياهتم لذلك وهو سنة ”.2015
وميكن االطالع على جمموعة أدوات تتضمن مجيع املعلومات
الوظيفية ،ما زال هناك إطار من التفكري مييز بني الوظائف واملهن
اليت يتوالها الذكور واإلناث .وهذا ترتتب عليه صورة منطية واملوارد الالزمة لالحتفال ب “يوم الفتيات املشتغالت بتكنولوجيا
مسبقة عن الوظائف اليت يتوالها الفتيان والفتيات يف املستقبل ،املعلومات واالتصاالت” بالرجوع إىل املوقع التايل على الشبكة
مبا يف ذلك من تقييد حلرية االختيار .ونتيجة لذلك ،يعد متثيل العنكبوتية:
.http://witnet.org/documents/girlsday-toolkit.pdf
الفتيات منخفضاً يف املهن اهلندسية وعلم احلاسوب .و“يوم
الفتيات املشتغالت بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” يشجع
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جدول األعمال الرقمي ألوروبا

القواعد التقنية املتفق عليها الستخدام أجهزة اجليل الرابع
اليت تستخدم النطاق العريض الالسلكي على الرتددات املخصصة
للنظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
جاء في بيان صحفي يوم  18أبريل  ،2011أن المفوضية
األوروبية اعتمدت تواً قواعد تقنية بشأن كيفية فتح
نطاقي التردد الراديوي  MHz 900وMHz 1 800
أمام أجهزة الجيل الرابع المتقدم .وتستهدف هذه
القواعد منع حدوث تداخل مع أجهزة النظام العالمي
لالتصاالت المتنقلة ( )GSMوأجهزة الجيل الثالث ،كما
أنها تعد خطوًة مهمةً في فتح النفاذ إلى النطاق العريض
الالسلكي أمام مزيد من المواطنين والشركات في االتحاد
األوروبي .ومن المتوقع أن يساعد قرار المفوضية ،الذي
يجب أن تنفذه الدول األعضاء في االتحاد األوروبي قبل
نهاية  ،2011في تحقيق أهداف جدول األعمال الرقمي
بالنسبة ألوروبا لتمكين كل أوروبي من النفاذ إلى النطاق
العريض األساسي بحلول سنة  ،2013والتمتع بنطاق
عريض سريع وشديد السرعة بحلول سنة .2020
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وقد قال  ،Neelie Kroesنائب رئيس املفوضية األوروبية
لشؤون جدول األعمال الرقمي يف بيان له“ :إن القرار يفتح
الطريق أمام أحدث أجهزة اجليل الرابع املتنقلة للنفاذ إىل الطيف
الراديوي الذي حتتاجه لتشغيلها ،مما سيزيد من تعزيز خدمات
النطاق العريض عالية السرعة ويعزز زيادة املنافسة”.
ويشكل هذا القرار جزءاً من اجلهود اليت تبذهلا املفوضية
لضمان حصول االتصاالت الالسلكية على النفاذ إىل الطيف
الراديوي الذي حتتاجه لتطوير قدراهتا الكاملة .كذلك فإن
قرار املفوضية حيدد ،على وجه اخلصوص ،املعلومات التقنية
اليت تسمح بالتواجد على نطاقي الرتددات MHz 900
و MHz 1 800املستخدمني يف النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
(هواتف اجليل الثاين املتنقلة) ،وأنظمة اجليل الثالث اليت تضيف
اإلنرتنت املتنقل إىل اخلدمات اهلاتفية العادية وتكنولوجيا اجليل
الرابع املتنقلة اليت توفر النطاق العريض فائق السرعة.

وروأل يمقرلا لامعألا لودج

وحيدد القرار آلية لتطبيق قواعد املواءمة التقنية استناداً إىل أفكار مع األنظمة األخرى اليت تستخدم بالفعل نفس عرض
خرباء الرتددات الراديوية الوطنيني .وأمام اإلدارات الوطنية مهلة النطاق .كذلك أوضحت هذه الدراسات أن الظروف التقنية
حىت  31ديسمرب  2011لتطبيق مضمون القرار على قواعدها اليت تعمل مبوجبها األنظمة اليت تستخدم نطاقي الرتددات
الوطنية حىت تصبح النطاقات املخصصة للنظام العاملي لالتصاالت  MHz 900و MHz 1 800ميكن أن توفر احلماية لألنظمة
املتنقلة متاحة بالفعل لنظام  LTEونظام النفاذ  .WiMAXواستناداً العاملة يف نطاقات الرتددات اجملاورة ،مثل النظام العاملي
إىل اخلطوات األوىل للمفوضية بفتح نطاقي الرتددات  MHz 900لالتصاالت املتنقلة خلدمات السكك احلديدة وخدمات
و MHz 1800يف  ،2009كان على الدول األعضاء يف االحتاد الطريان .والدول األعضاء ملزمة بتوفري احلماية املناسبة لألنظمة
األورويب أن تدرس املنافسة بني شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة اليت تعمل يف نطاقات الرتدد اجملاورة.
وأن تتعامل مع التشوهات اليت حتدثها املنافسة.
وقد أظهرت الدراسات التقنية اليت أجريت يف  2009أن املصدر :املفوضية األوروبية.
من املمكن تواجد نظام  LTEونظام النفاذ  WiMAXبأمان

كثيرون من األطفال الذين يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي
ال يدركون المخاطر التي تنتهك الخصوصية
جاء يف دراسة استقصائية أجرهتا املفوضية األوروبية عن عموم
أوروبا أن نسبة  77يف املائة من الذين ترتاوح أعمارهم بني 16-13
سنة ونسبة  38يف املائة من الذين ترتاوح أعمارهم بني  12-9سنة،
يف االحتاد األورويب ،قد سجلوا بيانات موجزة عن أنفسهم يف مواقع
شبكات التواصل االجتماعي .ومع ذلك ،فإن ُربع األطفال الذين
يستخدمون مواقع شبكات التواصل االجتماعي مثل ،Facebook
أو  ،Hyvesأو  ،Tuentiأو ،Nasza-Klasa SchuelerVZ
أو  ،Hi5أو  Iwiwأو  Myvipيقولون إن البيانات اخلاصة هبم
مسجلة يف خانة “بيانات عمومية” ،وهذا يعين أن بوسع أي
شخص االطالع عليها .ويتضمن الكثري من هذه البيانات عنوان
املستخدم أو رقم هاتفه .وهذه األرقام تلقي الضوء على أمهية
االستعراض املقبل الذي ستجريه املفوضية األوروبية بشأن تنفيذ
مبادئ السالمة اخلاصة بشبكات التواصل االجتماعي يف االحتاد
األورويب .إذ تعد سالمة األطفال على اخلط أحد األجزاء املهمة
يف جدول األعمال الرقمي اخلاص بأوروبا .وقد وافقت شبكات
التواصل االجتماعي الرئيسية يف سنة  2009على تنفيذ تدابري
لضمان سالمة األطفال دون سن الثامنة عشرة على اخلط.

ويقول  ،Neelie Kroesنائب رئيس املفوضية األوروبية لشؤون
جدول األعمال الرقمي“ :إن أعداداً متزايدة من األطفال يرتددون
اآلن على مواقع شبكات التواصل االجتماعي ولكن الكثريين منهم
ال يتخذون مجيع اخلطوات الالزمة حلماية أنفسهم على اخلط.
وهم بذلك يعرضون أنفسهم للضرر ،ويكونون فريسة للمتطفلني
واملخادعني .ولذلك ،ينبغي جلميع شركات شبكات التواصل
صر متاحة فقط
االجتماعي أن تبادر جبعل البيانات اخلاصة بال ُق َّ
كقاعدة لقائمة األشخاص املرخص هلم باالطالع عليها وبعيدة
عن حمركات البحث .ومل توقع مجيع هذه الشركات حىت اآلن
على ‘مبادئ السالمة اخلاصة بشبكات التواصل االجتماعي’ اليت
وضعها االحتاد األورويب ،وينبغي أن توقع عليها دون تأخري لضمان
سالمة األطفال”.
وتدل دراسة استقصائية مشلت  25 000شاب يف  25بلدًا
من البلدان األوروبية ،ونشرهتا شبكة األطفال األوروبيني على اخلط
) (EUKidsOnlineيف أبريل  2011أن نسبة  38يف املائة من
األطفال الذي ترتاوح أعمارهم بني  12-9سنة ذكروا أن هلم بيانات
مسجلة على مواقع شبكات التواصل االجتماعي ،وترتاوح هذه
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استخدام األطفال ملواقع شبكات التواصل االجتماعي حبسب البلد والفئة العمرية
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السؤال :هل لك بيانات شخصية مسجلة على موقع التواصل االجتماعي الذي
تستخدمه؟
األساس :مجيع األطفال الذين يستخدمون اإلنرتنت.

النسبة بني  70يف املائة يف هولندا و 25يف املائة يف
فرنسا .وذكرت نسبة  15يف املائة من هذه الفئة العمرية
أهنم يتواصلون مع أكثر من مائة شخص ،وارتفعت هذه
النسبة إىل  47يف املائة يف اجملر .وتعد شبكات التواصل
االجتماعي أكثر شيوعاً بني املراهقني حيث ذكرت نسبة
 77يف املائة ممن ترتاوح أعمارهم بني  16-13سنة أن هلم
بيانات مسجلة يف مواقع شبكات التواصل االجتماعي
(انظر الرسم البياين).
وذكر ُربع األطفال املسجلني يف مواقع هذه
الشبكات أن بياناهتم مفتوحة للكافة .بينما ذكر خمُ س
عدد األطفال اليت تعد بياناهتم مفتوحة للكافة أن هذه
البيانات تشمل العنوان أو رقم اهلاتف .ويف  15بلداً
من بني البلدان اخلمسة والعشرين ،تبني أن من املرجح
أن تكون بيانات من ترتاوح أعمارهم بني  12-9سنة
مفتوحة أمام الكافة أكثر ممن ترتاوح أعمارهم بني
 16-13سنة.
وذكرت نسبة  56يف املائة فقط ممن ترتاوح أعمارهم
بني  12-11سنة أهنم يعرفون كيفية تغيري الضوابط
اخلاصة حبماية خصوصية بياناهتم املسجلة على شبكات
التواصل االجتماعي .أما املراهقون الذين يتمتعون
مبهارات أفضل ،فقد ذكرت نسبة  78يف املائة منهم أهنم
يعرفون كيفية تغيري الضوابط اخلاصة حبماية اخلصوصية.
واتفاق مبادئ السالمة اخلاصة بشبكات التواصل
االجتماعي يف االحتاد األورويب هو اتفاق للتنظيم الذايت
توقع عليه شركات شبكات التواصل االجتماعي وتلتزم
مبوجبه بتنفيذ سلسلة من التدابري على خدماهتا لضمان
سالمة األطفال على اخلط .ومن بني الشركات اليت
وقعت حىت اآلن على هذا االتفاق ،Arto :و،Bebo
و ،Facebookو ،Giovaniو ،Hyvesو،IRC Galleria
و ،MySpaceو ،Nasza-Klasaو ،Netlogو،One.lt
و ،Rateو ،SchuelerVZو ،Tuentiو .Zapومع ذلك،
فإن بعض مواقع شبكات التواصل االجتماعي اليت كثرياً
ما يرتدد عليها الشباب يف أوروبا ليست من بني املواقع
املوقعة على مبادئ السالمة اخلاصة بشبكات التواصل
االجتماعي يف االحتاد األورويب.
املصدر :املفوضية األوروبية.
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املفوضية األوروبية تُقيِّم التوجيه اخلاص
باالحتفاظ ببيانات االتصاالت
البيانات المحفوظة ،والمسترجعة بما يتفق تماماً مع
الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية ،مما
اضطر المحاكم إلى إلغاء التشريع الذي يترجم هذا
التوجيه في بعض الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.

اعتمدت المفوضية األوروبية ،يوم  18أبريل ،2011
تقرير تقييم للتوجيه الذي أصدرته في  2006بشأن
االحتفاظ بالبيانات ،وهو التقرير الذي يتضمن توضيح
الدروس المستفادة .وينص التوجيه على االحتفاظ
بالبيانات لمواجهة تحديات األمن العاجلة ،في أعقاب
ويتضمن تقرير التقييم حتليالً لكيفية ترمجة التوجيه إىل تشريعات
الهجمات اإلرهابية التي وقعت في مدريد في 2004
وفي لندن في  .2005ويخلص تقرير التقييم إلى أن وطنية وكذلك تقييم استخدام البيانات اليت يتم االحتفاظ هبا
بيانات االتصاالت التي يتم االحتفاظ بها لها دور مهم وتأثري ذلك على شركات التشغيل وعلى املستهلكني.
والنتائج الرئيسية اليت خلص إليها التقرير هي:
في حماية الجمهور من األضرار الناتجة عن الجرائم
الخطيرة .فمثل هذه البيانات توفر دليالً أساسياً في _ _ ترى معظم الدول األعضاء أن قواعد االحتاد األورويب بشأن
االحتفاظ بالبيانات تظل ضرورية لتطبيق القانون ،ومحاية
التعامل مع الجرائم وضمان تحقيق العدالة .ومع ذلك،
الضحايا ونظم العدالة اجلنائية .وقد أسفر استخدام البيانات
لم تكن ترجمة هذا التوجيه إلى تشريعات وطنية متساوية
املتصلة بأرقام اهلواتف ،أو عناوين بروتوكول اإلنرتنت أو
مما جعل االختالفات المتبقية بين تشريعات الدول
حتديد اهلواتف املتنقلة ،كأدوات يف التحقيقات اجلنائية،
األعضاء تخلق صعوبات أمام شركات تقديم خدمات
عن إصدار أحكام ضد املذنبني وإخالء سبيل األشخاص
االتصاالت .كذلك ،فإن التوجيه ال يضمن استخدام
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األبرياء .وعلى سبيل املثال ،كانت البيانات املـُحتفظ هبا _ _ميثل االحتفاظ بالبيانات قيداً كبرياً على احلق يف اخلصوصية.
وعلى الرغم من عدم وجود أمثلة ملموسة على حدوث
أساسية يف إجناح عملية اإلنقاذ اليت ساعدت على الكشف
انتهاكات شديدة للخصوصية ،فإن خطر انتهاك أمن
عن شخصيات  670فرداً مشكوكاً فيهم من أعضاء الشبكة
البيانات سيبقى ما مل توضع ضوابط حلمايتها .ولذلك،
الدولية لالستغالل اجلنسي لألطفال ومحاية األطفال من
سوف تنظر املفوضية يف وضع قواعد أكثر تشدداً بشأن
سوء املعاملة واملفاسد يف الدول األعضاء اليت تحَ ّول فيها
حفظ البيانات ،واالطالع عليها واستخدامها.
التوجيه إىل تشريع .ومع ذلك ،حيدد تقرير التقييم عدداً من
ويشرتط التوجيه اخلاص باالحتفاظ بالبيانات على الدول
العيوب والنقائص اخلطرية.
_ختتلف الدول األعضاء يف كيفية تطبيق القواعد اليت تنظم األعضاء أن تضمن احتفاظ شركات تشغيل االتصاالت
البيانات احملتفظ هبا .فقد تكون فرتات االحتفاظ بالبيانات بفئات معينة من البيانات (لتحديد اهلوية وتفاصيل املكاملات
والغرض منها مقبولة ومطبقة ،ولكن اإلجراءات القانونية اهلاتفية ورسائل الربيد اإللكرتوين املرسلة ،باستثناء مضمون هذه
اخلاصة باالطالع على هذه البيانات ختتلف كثرياً يف ما بني االتصاالت) لالستفادة منها يف أغراض التحقيق ،واكتشاف
اجلرائم اخلطرية وتقدمي املتهمني فيها للمحاكمة ،على حنو ما
الدول األعضاء.
_ملا كان التوجيه يسعى فقط إىل حتقيق تواؤم جزئي بني تنص عليه القوانني الوطنية .وجيب االحتفاظ بالبيانات ملا ال
القواعد الوطنية ،فليس مما يبعث على الدهشة أن ذلك يقل عن ستة أشهر كحد أدىن وسنتني كحد أقصى (على حنو ما
مل يرتتب عليه وجود هنج مشرتك .ومع ذلك ،فإن املستوى تقرره الدول األعضاء يف ترمجة التوجيه إىل قوانني وطنية).
وقد انتقدت السلطات املعنية حبماية البيانات هذه التوجيه
العام املنخفض للمواءمة ميكن أن يؤدي إىل صعوبات
بالنسبة لشركات تقدمي خدمات االتصاالت وخصوصاً على أساس أنه ال ينص على ضوابط كافية بشأن كيفية االحتفاظ
شركات التشغيل الصغرية .وختتلف التعويضات اليت حتصل بالبيانات واالطالع عليها واستخدامها.
وبناء على هذا التقييم ،سوف تقوم املفوضية بإعداد اقرتاح
عليها شركات التشغيل يف االحتاد األورويب مقابل االحتفاظ
بالبيانات والسماح باالطالع عليها .وسوف تنظر املفوضية لتعديل التوجيه .وسوف تتشاور املفوضية مع السلطات املعنية
يف وضع قواعد أكثر توافقاً لتعويض التكاليف اليت تتحملها بإنفاذ القانون ،ومع السلطات القضائية ،والسلطات املعنية
حبماية البيانات ،ومع الصناعة واجملتمع املدين بشأن اخليارات
شركات التشغيل.
اخلاصة بتحسني اإلطار القانوين يف املستقبل.

أخبار االحتاد   2011 | 3 أبريل

2011

Shutterstock

ديب ،اإلمارات العربية املتحدة
مؤمتر الشرق األوسط املعين بالطيف الرتددي لعام 2011
االجتاهات والتحديات املستجدة

نظمت اهليئة العامة لتنظيم االتصاالت بدولة اإلمارات العربية
املتحدة مؤمتراً عن طيف الرتددات يف الشرق األوسط يف ديب ،يومي
 30-29مارس  .2011وهذه هي املرة الثانية اليت يتم فيها تنظيم
هذا املؤمتر الذي التقى فيه هذه املرة  110مندوب من  27بلداً،
كان من بينهم خرباء دوليون يف إدارة طيف الرتددات ،ومسؤولون
حكوميون ،وممثلون للهيئات التنظيمية ،وكذلك منكيانات القطاع
اخلاص من أحناء اإلقليم.
وكان الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت من بني املتحدثني يف اجللسة االفتتاحية ،حيث قال:
“يأيت هذا املؤمتر يف الوقت املناسب ،حيث أصبحت القضايا
املتصلة بطيف الرتددات حتظى بأولوية فائقة بيننا مجيعاً .وإنينكأمني
عام لالحتاد الذي تُناقش فيه القضايا املتصلة بطيف الرتددات وتُدار
على أساس عاملي ،أرحب بكل قليب بتنظيم مثل هذه املؤمترات
واملنتديات”.

وطيف الرتددات الراديوية يعزز مجيع خدمات االتصاالت
الالسلكية ،مبا يف ذلك البث اإلذاعي ،واالتصاالت املتنقلة
الراديوية ،واملوجات شديدة ِ
الصغر ،واخلدمات الساتلية وخدمات
األمن العام .واستخدامات الطيف الراديوي يف تزايد مستمر،
مع ظهور التكنولوجيات والتطبيقات اجلديدة .وهكذا ،أصبح
إجياد طيف الرتددات الالزم للجيل التايل من اخلدمات الراديوية
والالسلكية أحد التحديات الرئيسية اليت تواجه اهليئات التنظيمية
يف مجيع أحناء العامل.
وقد ناقش املؤمتر طرق تلبية االحتياجات املتزايدة يف جمال
استخدام البيانات وإجياد الطيف املناسب الستيعاب جوانب التقدم
التكنولوجي .وكان من بني املوضوعات اليت نوقشت يف املؤمتر:
_ _النهج اجلديدة لالستفادة من الطيف
_ _التحدي املتمثل يف إعادة ختصيص الطيف للنظام العاملي
لالتصاالت املتنقلة
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وقد خلص أعضاء االحتاد يف  2010إىل أن تكنولوجيتني اثنتني
_ _إجياد الطيف الالزم لشبكات اجليل الرابع
مرتا بعملية االختيار يف حالة االتصاالت املتنقلة
_ _مواجهة املعوقات املتصلة باستيعاب البيانات املتنقلة
فقط مها اللتان َّ
الدولية-املتقدمة ،واستوفيتا مواصفاتكوهنما جزءاً من االتصاالت
_ _االستفادة من املكاسب الرقمية
املتنقلة الدولية املتقدمة ،ومها LTE-Advanced :وWirelessMAN-
_ _الطيف املخصص للقطاع العام يف القرن الواحد والعشرين
 .Advancedوسوف تُنشر املواصفات التفصيلية لتكنولوجيا
_ _الراديو اإلدراكي :هل أصبح املستقبل قريباً؟
وقال حممد الغامن ،مدير عام اهليئة العامة لتنظيم االتصاالت االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة يف توصية جديدة من املتوقع
بدولة اإلمارات العربية املتحدة“ :إن مؤمتر الطيف الراديوي يف أن يصدرها قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد يف أوائل .2012
الشرق األوسط يركز على االجتاهات والتحديات املستجدة يف جمال ومن املتوقع أن تصبح خدمات االتصاالت املتنقلة الدولية-املتقدمة
إدارة الطيف ،مع مناقشة الطرق واحللول املبتكرة لالستفادة الفعالة متاحة يف بعض أجزاء العامل يف هناية .2012
من الطيف”.
وسوف حتقق االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة عدداً
بينما قال الدكتور محدون توريه“ :إننا نشهد بالفعل الكثري من من التحسينات املهمة التالية مقارنة باالتصاالت املتنقلة الدولية
التطورات اإلجيابية يف جمال إدارة الطيف ،مع إعادة توزيع الطيف ،2000- ،منها:
كما أصبح التبادل حقيقة واقعة .كذلك فإننا نشهد اعرتافاً متزايداً _ _زيادة كفاءة الطيف الراديوي  -مما سيتيح لعدد أكرب من
عرب القطاع بالفرص اليت تتيحها “املساحات البيضاء” و“املكاسب
املستخدمني معدالت بيانات أعلى منكل قناة راديوية؛
الرقمية” ،نتيجة لالنتقال من البث التماثلي إىل البث الرقمي”.
_ _معمارية تقوم بأكملها على نظام اإلرسال بالرزم  -وهذا يعين
وقال السيد طارق العوضي ،املدير التنفيذي للطيف الرتددي
التقليل من التكاليف ،وتوافر دعم شامل لنقل البيانات من
والعالقات الدولية ،باهليئة العامة لتنظيم االتصاالت بدولة اإلمارات
خالل النطاق العريض الالسلكي؛
العربية املتحدة“ :إن املؤمتر يغطي أهم التحديات اليت تواجهها _ _حتسني إدارة املوارد الراديوية والتحكم فيها  -لتحسني نوعية
الصناعة اليوم يف ما يتعلق بإدارة طيف الرتددات”.
اخلدمة؛
ولن تكون أي مناقشة بشأن طيف الرتددات كاملة دون _ _قدرات جديدة للطبقة املادية للسطح البيين الراديوي  -مبا
اإلشارة إىل قرب انتهاء االحتاد من حتديد تكنولوجيات السطح
يف ذلك قنوات راديوية واسعة النطاق ،وهوائيات ذكية لتعدد
البيين الراديوي للجيل التايل من أنظمة االتصاالت املتنقلة ،وهو ما
املدخالت وتعدد املخرجات ( )MIMOوخيارات مرنة من
يُعرف باالتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة.
حيث نشر اخلدمة.
ويف معرض إلقاء الضوء على أحدث التطورات ،قال الدكتور
وقد علق الدكتور توريه على ذلك بقوله“ :إن مجيع هذه األمور
توريه إن االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة متثل القفزة الطويلة التالية مغرقة يف جوانبها التقنية وميكن أن جتعل أي موضوع حيوي وشيِّق
يف التكنولوجيات املتنقلة ،وهي تطوير لتعريف االتصاالت املتنقلة مثرياً للملل .ومع ذلك ،فإن ما حنن بصدده يف ديب وما نفعله حنن
الدولية  ،2000-اليت تُعرف يف صناعة االتصاالت باسم اجليل يف االحتاد يف جنيف ميكن أن يُقال إنه تشكيل للمستقبل نفسه”.
وباإلضافة إىل املناقشات اليت أجريت داخل جمموعات
احملسنة ،اليت حتقق حتسينات
الثالث .ومضى يقول“ :إن اخلدمات ّ
كبرية يف األداء مقارنة باخلدمات اليت بدأ هبا اجليل الثالث ،جاري والكلمات اليت ألقاها كبار املتحدثني ،شهد مؤمتر طيف الرتددات
نشرها اآلن يف عدد من البلدان .وهذه اخلدمات اجلديدة ،اليت يتم يف الشرق األوسط أحداثاً جانبية تضمنت التدريب على سياسة
تسويقها حتت اسم اجليل الرابع ميكن اعتبارها من املراحل السابقة الطيف ،وحتديد وحل القضايا القانونية املتصل بإدارة الطيف،
وتسعري الطيف وتنظيم املزادات اخلاصة بالطيف.
على االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة.
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زيـارات رمسيـة

زيارات رمسية
استقبل الدكتور محدون إ .توريه األمني العام لالحتاد ،خالل شهر أبريل  ،2011يف
زيارات جماملة بعض الوزراء والسفراء لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية
األخرى يف جنيف وغريهم من الضيوف البارزين التالية أمساؤهم.

ماسانوري كوندو ،مدير شعبة السياسة الدولية ،وزارة الشؤون
الداخلية واالتصاالت ،اليابان

إدريس الجزائري ،سفير الجزائر

أركانجو ماريا دو ناسيمنتو ،سفير أنغوال

لي تاي هانغ ،من كبار المسؤولين في وزارة المعلومات
واالتصاالت ،فيتنام
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لقاءات مع األمني العام

بيير كالفر ندايراجيج ،سفير بوروندي

فيسنا فوكوفيش ،سفيرة كرواتيا

إيوان شونكينغ ،رئيس وفد شانكسي ،وهولين جاو نائب
األمين العام لالتحاد

مجيع الصور من إعداد ف .مارتن/االحتاد الدويل لالتصاالت

50

أخبار االحتاد   2011 | 3 أبريل

2011

Philips
Fotosearch

Stockxpert

© vario images GmbH & Co.KG/Alamy

Enabling Your E-Licensing Strategy

Tomorrow‘s Communication
Designed Today
System Solutions and Expertise for
Radio Spectrum Management and
Network Planning & Engineering.

www.LStelcom.com

2011

أﺑﺮﻳـﻞ

3

www.itu.int/itunews

اﻟﻌﺪد

