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بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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الدكتور محدون إ .توريه
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

واالحتاد الدويل لالتصاالت ملتزم بتوصيل العامل وضمان
تُعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تشكيل طريقة التواصل
بني أرجاء العامل ،مما خيلق فرصاً حلياة أفضل بفضل التنمية وصول املنافع املرتتبة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل
ض ْعفاً .وقد جنحنا يف وضع
طويلة األجل ،ال سيما بني أكثر قطاعات جمتمعنا حرماناً من أبعد األركان وأشد اجملتمعات احمللية َ
املعلومات واالتصاالت .وتعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت معايري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وإدارة املوارد احليوية
اليوم إحدى القوى احملركة لالقتصاد العاملي ،حيث تعرض حلوالً املتمثلة يف طيف الرتددات واملدارات ،واستطعنا تعبئة املوارد
حقيقية للتحديات املتمثلة يف حتقيق النمو والرخاء االقتصادي الفنية ،والبشرية واملالية ،وتقوية سبل مواجهة حاالت الطوارئ يف
املستدام .كذلك تقوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدور أعقاب الكوارث الطبيعية املدمرة.
واآلن ،ومع وجود أكثر من  5,3مليار اشرتاك يف االتصاالت
حافز لدفع عجلة التقدم حنو تلبية األهداف اإلمنائية لأللفية.
وحنن حنتفل هذا العام بالعيد السادس واألربعني بعد املائة اهلاتفية املتنقلة يف العامل ،حان الوقت لتوصيل احملتوى من خالل
لتأسيس االحتاد الدويل لالتصاالت ،نركز اهتمامنا على جمتمعات حتسني النفاذ عن طريق النطاق العريض ،وإنشاء طرق رئيسية
العامل الريفية يف سعينا من أجل متكني أبعد املناطق من االستفادة للمعلومات واالتصاالت تغذي اجملتمعات الريفية واملراكز احلضرية
من املنافع اليت حتققها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ففي بالسبل اليت متكنها من حتقيق األهداف اإلمنائية .وحياول االحتاد
السياق الريفي ،تساعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما الدويل لالتصاالت ،حبكم دوره القيادي يف جلنة النطاق العريض
يرتبط هبا من تطبيقات إلكرتونية على حتسني فرص توليد الدخل املعنية بالتنمية الرقمية ،تسريع انتشار أحدث التكنولوجيات،
ومكافحة الفقر واجلوع واملرض واألمية ،كما أهنا من العوامل هبدف إقامة جمتمع للمعلومات قائم على املعرفة اليت ميكن النفاذ
األساسية لتحسني اإلدارة واخلدمات الريفية.
إليها من أي مكان يف العامل.
ويقيم نصف سكان العامل (ما يقرب من  3,5مليار نسمة)
واآلن ،دعونا حنتفل باليوم العاملي جملتمع االتصاالت
يف املناطق الريفية أو اجملتمعات النائية .وهؤالء هم أوالد عمومة واملعلومات هذا العام بالرتكيز على اجملتمعات الريفية ،وحنن نعلم
مواطين املناطق احلضرية يف العامل ولكنهم حمرومون مما يتمتع أننا بتوصيل السكان يف مجيع أحناء العامل وتسخري اإلمكانات
به أوالد عمومتهم ،ومن بينهم ما يصل إىل  1,4مليار من الكاملة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،نستطيع مجيعاً أن
السكان شديدي الفقر ،وهم أيضاً من بني أقل الفئات متتعاً مبزايا نصبح أكثر إنتاجاً وأكثر سالماً وأن حنيا حياة أفضل.
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وحنن ال نستطيع أن نسمح
باستمرار هذا الوضع.
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طبع يف جنيف ،دائرة الطباعة والتوزيع
يف االحتاد .جيوز استنساخ املواد من هذا
املنشور كلياً أو جزئياً شرط أن يكون
االقتباس مشفوعاً باإلشارة إىل املصدر:
أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت

الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

رسالة من بان كي-مون ،األمين العام لألمم المتحدة
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جائزة المجتمع العالمي لالتصاالت ومجتمع
المعلومات التي يقدمها االتحاد الدولي لالتصاالت

تنويـه :اآلراء اليت مت اإلعراب عنها يف هذا
املنشور هي آراء املؤلفني وال تُلزم االحتاد
الدويل لالتصاالت .والتسميات املستخدمة
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لالتصاالت فيما يتعلق باملركز القانوين ألي
بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو فيما
يتعلق بتحديدات ختومها أو حدودها .وذكر
شركات بعينها أو منتجات معينة ال يعين أهنا
معتمدة أو موصى هبا من جانب االحتاد
الدويل لالتصاالت تفضيالً هلا على سواها
مما مياثلها ومل يرد ذكره.
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اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات
رسالـ ـ ـ ــة

UN Photo/Mark Garten

رسالة من بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة
لقد أدت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل حتول يف
األوضاع العاملية .فهي حترك االقتصاد العاملي ،وأصبحت من
العوامل الرئيسية لتمكني اجملتمع احلديث ،ومساعدة السكان عرب
املسافات واحلواجز الثقافية ،وتيسري التجارة اخلارجية والداخلية،
وتوفري القدرة على احلصول على اخلدمات األساسية مثل الرعاية
الصحية والتعليم.
ولقد ألقت األحداث األخرية يف أحناء العامل ،وخصوصاً يف
مشال إفريقيا والشرق األوسط ،الضوء على الدور احلافز الذي
ميكن أن تقوم به اهلواتف املتنقلة والوسائط االجتماعية يف تعبئة
الرأي العام ملناهضة القمع .ويف أعقاب الكوارث الطبيعية اليت
تزايدت وتريهتا وقوهتا ،رأينا كيف أصبحت هذه التكنولوجيات
جزءاً حيوياً من تقدمي املساعدات ،وإنشاء خطوط اتصاالت
ميكن أن تُنقذ حياة املنكوبني ،وجتمع مشل األسر وتساعد يف
توصيل مواد اإلغاثة للسكان احملتاجني.
وموضوع االحتفال باليوم العاملي جملتمع االتصاالت
واملعلومات هذا العام ،وهو حياة أفضل يف اجملتمعات الريفية
بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،يلقي الضوء على
ضرورة تسخري اإلمكانات الكاملة هلذه التكنولوجيات من أجل
مصلحة سكان الريف يف العامل .وتضم بلدان العامل النامية
 1,4مليار نسمة من السكان شديدي الفقر ،منهم حنو  70يف
املائة يعيشون يف املناطق الريفية .وميكن أن تتحول حياهتم كلما
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استطعنا توصيل املدارس يف القرى باملعلومات واملعارف عن طريق
اإلنرتنت ،واإلتيان بالطب عن �بُْعد إىل أبعد املراكز الصحية
الريفية ،وتوفري معلومات دقيقة عن حالة الطقس للمزارعني
والصيادين ،وتزويد املنتجني بأحدث املعلومات عن األسواق.
ويواصل االحتاد الدويل لالتصاالت وشركاؤه العمل على
توصيل العامل .وإنين أرحب بتلك اجلهود ،وخصوصاً السعي من
أجل تعميم النطاق العريض يف مجيع اجملتمعات .وال شك يف
أن النطاق العريض سيجعل من املمكن توصيل احملتوى إىل أبعد
املناطق الريفية.
إننا وحنن نعمل على سد الفجوة الرقمية ،نعمل على تضييق
الفجوة اليت تفصل بني الذين يتمتعون والذين ال يتمتعون بالنفاذ
إىل املعلومات واملعارف ،وبذلك نوسع الفرص املتاحة أمامهم
لكي حييوا حياة أفضل .فزيادة القدرة على النفاذ تعين اإلسراع
بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،كما تعين احلد من الفقر
واجلوع ،وزيادة االستدامة البيئية .وكل ذلك يعين مزيداً من
املساواة ومتكني املرأة والفئات احملرومة.
ودعونا ،وحنن حنتفل باليوم العاملي لالتصاالت واملعلومات،
نعقد العزم على توصيل اجملتمعات الريفية وتوسيع نطاق الثورة
الرقمية لتشمل مجيع أحناء العامل كوسيلة لتحقيق أهدافنا اإلمنائية
وتعزيز السالم والرخاء للجميع.

جائزة اجملتمع العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات اليت يقدمها االحتاد الدويل لالتصاالت
التــق بالفائ ـزين

يكرم تاريا هالونني،
االحتاد الدويل لالتصاالت ِّ
وسام برتودا ،وكريستني بيرتسون
احتفل االحتاد الدويل لالتصاالت بعيده السادس واألربعني بعد
املائة وباليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات يوم  17مايو
 ،2011بتكرمي ثالث شخصيات سامهت يف الثورة الرقمية.
وقد أثىن الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد ،وهو
يعلن هذه اجلوائز ،على تفاين الشخصيات البارزة الثالث يف
تعزيز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كوسيلة لتوفري حياة

السيدة تاريا هالونني )،(Tarja Halonen
رئيسة مجهورية فنلندا والرئيس املشارك هليئة
مستشاري األمم املتحدة املعنية باالستدامة
العاملية  -وهي اهليئة اليت تشجع االستدامة،
واحلصول على التعليم ،وحتسني صحة
األمهات يف البلدان منخفضة الدخل .وقد
ساعدت السيدة هالونني ،بصفتها رئيسة
فنلندا ،يف جعل فنلندا مركزاً لالبتكار
واإلنتاجية يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وخصوصاً يف قطاع اهلواتف
املتنقل ـ ـ ـ ـ ــة.

أفضل للبشرية ،وخصوصاً يف اجملتمعات الريفية ،وقال“ :إننا
وحنن نركز على توسيع نطاق وصول تكنولوجيا املعلومات
أكرم
واالتصاالت لتشمل أبعد اجملتمعات الريفية ،يسرين أن ِّ
أولئك الذين كرسوا أنفسهم لتسخري اإلمكانات الكاملة
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكي نستطيع مجيعاً أن ننعم
حبياة أفضل وأكثر رخاءً وسالماً”.

أما سام برتودا ) ،(Sam Pitrodaوهو أحد
املبتكرين يف جمال االتصاالت ،فهو مستشار
رئيس وزراء اهلند لشؤون البنية التحتية
للمعلومات العامة واالبتكارات ،ورئيس
اجمللس القومي لالبتكار يف اهلند .وهو
مسؤول إىل حد كبري عن ثورة االتصاالت
ٍ
محالت لسد
اليت حدثت يف اهلند ،وقاد
الفجوة الرقمية يف العامل .وقد استطاع أن
يربط التكنولوجيا بتحسني توصيل اخلدمات
للمحرومني.

أما كريستني بيرتسون )،(Kristin Peterson
فهي رئيسة جملس إدارة مؤسسة إنفينيو
) ،(Inveneoوهي مؤسسة اجتماعية ال
تستهدف الربح تعمل على تزويد اجملتمعات
الريفية واجملتمعات قليلة اخلدمات يف بلدان
العامل النامية بأجهزة احلاسوب ،والقدرة على
النفاذ إىل اإلنرتنت واملهاتفة .ويوفر مشروع
إنفينيو حلوالً مناسبة من حيث التكلفة
ومستدامة ،من بينها طرق احلوسبة اليت حتتاج
إىل قدر ضئيل جداً من الطاقة والقدرة على
التوصيل الالسلكي ملسافات بعيدة ،بالتعاون
مع قطاع األعمال احمللي من أجل نشر هذه
اخلدمات يف داخل البلدان.
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جائزة اجملتمع العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات اليت يقدمها
االحتاد الدويل لالتصاالت
التــق بالفائ ـزين

President’s office

تاريـ ــا هالونني

رئيسة مجهورية فنلندا

السيدة تاريا هالونني ) ،(1987-1984) (Tarja Halonenواختريت نائباً لرئيس ) (1995-1991مث يف اللجنة الوزارية.
هي الرئيس احلادي عشر جلمهورية جلنة الشؤون القانونية ) (1995-1991كما كانت عضواً يف جلنة احلكماء املنبثقة
فنلندا ،وأول سيدة يتم اختيارها رئيساً ورئيساً للجنة العامة ) .(1995وبالتوازي عن اجمللس األورويب ).(1999-1998
وتولت السيدة تاريا هالونني منصب
للدولة .وقد تولت مهام منصبها يف  1مع ذلك ،كانت السيدة هالونني عضواً
مارس  ،2000وأعيد انتخاهبا يف  .2006يف جملس مدينة هلسنكي خلمس فرتات الرئيس املشارك للجنة العاملية املعنية
وقد ُولِدت السيدة هالونني يف متتالية ).(1996-1977
بالبُعد االجتماعي للعوملة )(2004-2002
هيلسنكي يف  24ديسمرب .1943
وتـ ــولت تـاري ـ ــا هـالـ ــونـيـن منصب بعد أن عينتها منظمة العمل الدولية
وخترجت يف جامعة هلسنكي يف  1968وزي ــر الشـ ــؤون االجتماعيـ ــة والصح ـ ــة يف هذا املنصب .كما رأست جملس
حيث حصلت على ماجستري يف القانون ،(1990-1987) .مث منصب وزير العدل الرائدات العامليات منذ مارس .2009
ومنذ  1970وطوال حياهتا السياسية (اليت ) ،(1991-1990مث وزير الشؤون ويف أغسطس  ،2010عُينت رئيساً
بدأت يف  )1974عملت حمامية للمنظمة اخلارجية ) (2000-1995وكانت الوزير مشاركاً للهيئة االستشارية رفيعة املستوى
املسؤول عن التعاون بني دول الشمال التابعة لألمني العام لألمم املتحدة واملعنية
املركزية لنقابات العمال الفنلندية.
وقد انضمت تاريا هالونني إىل احلزب ) .(1991-1989وأثناء الفرتة اليت تولت باالستدامة العاملية.
وقد كرست تاريا هالونني حياهتا
االجتماعي الدميقراطي يف  ،1971ويف فيها حقيبة الشؤون اخلارجية ،تولت
 1974عُينت سكرترياً برملانيا لرئيس فنلندا للمرة األوىل رئاسة االحتاد األورويب السياسية للرتويج حلقوق اإلنسان،
واملساواة.
االجتماعية
والعدالة
وزراء فنلندا .وانتُ ِخبت عضواً يف الربملان من يوليو إىل ديسمرب .1999
كذلك قامت تاريا هالونني بدور وأصبحت فنلندا حتت رئاستها أول بلد
يف  ،1979مث أعيد انتخاهبا أربع مرات
بعد ذلك .وأثناء عضويتها للربملان ،نشط يف اجمللس األورويب ،أوالً كنائب يف العامل جيعل النفاذ عريض النطاق حقاً
تولت رئاسة جلنة الشؤون االجتماعية لرئيس وفد فنلندا إىل اجلمعية الربملانية يكفله القانون.
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جائزة اجملتمع العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات اليت يقدمها
االحتاد الدويل لالتصاالت
التــق بالفائ ـزين

Office of Adviser to PM/India

س ـ ــام بـت ــرودا

مستشار رئيس الوزراء
لشؤون البنية التحتية للمعلومات العامة واالبتكارات
سام برتودا ) (Sam Pitrodaهو من
املفكرين الدوليني البارزين يف جمال
التنمية ،فضالً عن كونه واحداً من
صانعي السياسات ،ومن املبتكرين يف
جمال االتصاالت ورجل أعمال .وقد
قضى أكثر من أربعة عقود من حياته
العملية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وما يتصل به من مبادرات
إمنائية بشرية ووطنية.
ويحُ سب للسيد سام بيرتودا أنه هو
الذي وضع األساس لثورة االتصاالت يف
اهلند يف مثانينات القرن املاضي ،وأنه من
الشخصيات الرئيسية اليت قادت محالت
للمساعدة يف سد الفجوة الرقمية العاملية.
وأثناء عمله كمستشار إلنديرا
غاندي رئيسة وزراء اهلند يف مثانينات
القرن املاضي ،رأس السيد سام بيرتودا

ست بعثات تكنولوجية يف جماالت
االتصاالت ،واملياه ،وحمو األمية ،واأللبان
والبذور الزيتية .كذلك فإنه مؤسس هيئة
االتصاالت اهلندية وأول رئيس هلا .ويف
هذه األدوار ،ساعد يف إحداث ثورة يف
سياسات وفلسفات التنمية يف اهلند مع
الرتكيز على احلصول على التكنولوجيا
كعامل أساسي للتغيري االجتماعي.
وتوىل السيد سام برتودا رئاسة جلنة
املعارف الوطنية ) ،(2009-2005وهي
جهاز استشاري لرئيس وزراء اهلند ،أنشئ
لوضع خمطط إلصالح املؤسسات ومرافق
البنية التحتية املتصلة باملعارف يف اهلند.
ويف دوره احلايل كمستشار لرئيس
وزراء اهلند لشؤون البنية التحتية
للمعلومات العامة واالبتكارات ،يقوم
بتنفيذ العديد من املبادرات اليت تركز على

احلكومة املفتوحة ،ونشر املعلومات والنمو
الشامل .كذلك فإنه يرأس اجمللس الوطين
لالبتكارات يف اهلند ،وفريق العمل املعين
بالشبكات الذكية الذي أنشئ حتت رعاية
وزارة الطاقة وجلنة اخلرباء املعنية باستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
السكك احلديدية .كما عُينِّ عضواً
مؤسساً يف جلنة النطاق العريض املعنية
بالتنمية الرقمية ،اليت أنشأها االحتاد
الدويل لالتصاالت ومنظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) بدعم
من األمني العام لألمم املتحدة.
وقد حصل على ما يقرب من مائة
براءة اخرتاع معرتف هبا على الصعيد
العاملي ونشر العديد من البحوث،
وحاضر على نطاق واسع يف الواليات
املتحدة ،وأوروبا ،وأمريكا الالتينية وآسيا.
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Inveneo

كريستني بيرتسون

عضو مؤسس يف مشروع إنفينيو واملدير التنفيذي

السيدة كريستني بيرتسون
) Petersonرئيسة جملس إدارة مؤسسة
إنفينيو ) (Inveneoومن مؤسسيها  -وهي
مؤسسة اجتماعية ال تستهدف الربح تركز
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف املناطق الريفية يف أحناء بلدان العامل
النامية .وتتمتع السيدة بيرتسون خبربة
متتد إىل أكثر من  18سنة يف تطوير
األعمال واألسواق اجلديدة ،وخصوصاً يف
جماالت الصناعات املتصلة بالتكنولوجيا
واالتصاالت ،وكانت مسؤولة عن بلورة
االسرتاتيجيات وإقامة الشراكات وآليات
الدعم منذ بداية املشروع يف .2004
وقد قادت اجلهود اليت بذهلا املشروع
من أجل استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف جماالت التعليم ،والرعاية
الصحية ،والتنمية االقتصادية ومشروعات
اإلغاثة يف هاييت ويف  25بلداً يف أحناء
(Kristin
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إفريقيا جنوب الصحراء الكربى ويف
جنوب آسيا ،تتصل حبياة أكثر من 1,5
مليون نسمة.
وقبل تأسيس مشروع إنفينيو ،كانت
السيدة بيرتسون قد أسست هيئة استشارية
هي  ،Velocity Consultingوهي هيئة
تقدم توجيهات بشأن التسويق للعديد
من الشبكات ،وشركات االتصاالت
الالسلكية ،وشركات نقل الصوت عرب
بروتوكول اإلنرتنت يف مراحل التأسيس.
وكان من أدوارها األخرى السابقة أن
تولت منصب نائب رئيس التسويق يف
مشروع لتقدمي اخلدمات القائمة على
بروتوكول اإلنرتنت ،ومنصب املدير
التنفيذي املسؤول عن تطوير األعمال يف
مشروع  GoRemoteمن خالل عرض
عام أويل .كذلك عملت يف شركة AT
 Tيف إدارة املنتجات الدولية وتطوير

األسواق .وهي حاصلة على درجة
البكالوريوس يف اهلندسة املدنية من جامعة
والية نيو مكسيكو وعلى درجة املاجستري
يف إدارة األعمال يف جمال التسويق الدويل
من جامعة بيربدين.
وقد وصفت شبكة  CNNالسيدة
كريستني بيرتسون عام  2007بأهنا أحد
األصوات الرئيسية يف جمال االبتكار
والتكنولوجيا ،وهي عضو يف منتدى
قيادات املشروعات االجتماعية .وقد
أجريت معها من خالل إنفينيو أحاديث
يف حمطة تلفزيون  ،ABC Newsأثناء
االجتماعات السنوية ملبادرة كلنتون
العاملية واملنتدى العاملي لألعمال اخلريية،
ودعيت للحديث يف العديد من وكاالت
األمم املتحدة والوكاالت الثنائية ،حيث
نادت باحلصول على التكنولوجيا يف
البلدان النامية.

AFP/ARCHIVES
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هيلسنكي ،فنلنـ ــدا

فنلندا الرقمية
في الوقت الذي يحلم فيه الفنلنديون بالبحيرات البرنامج الرقمي للفترة

2020-2011

والغابات المنتشرة في بلدهم ،تنظر بقية العالم إلى
تقول تاريا هالونني ) ،(Tarja Halonenرئيسة مجهورية
فنلندا على أنها اقتصاد رقمي رفيع األداء .فقد شهد فنلندا “لقد اجتهدت فنلندا يف إقامة جمتمع للمعلومات ُمنصف
هذا العام وحده هذا التميز الرقمي الذي جعل فنلندا وشامل .وكنا أول بلد يف العامل يُصدر تشريعاً يضمن جلميع
تحصل على الكثير من الجوائز والثناء.
املواطنني الفرصة يف االستفادة من اخلدمات الرقمية  -بغض
النظر عن مكان إقامتهم ،سواءً كانوا يف املدينة أو يف الريف،
فكيف جنحت فنلندا يف ذلك؟ رمبا كان من بني اإلجابات أو مستوى دخلهم .واآلن ،أصبح التوصيل اجليد عن طريق
على هذا السؤال أن التفكري اإلبداعي يف فنلندا يرتبط ارتباطاً اإلنرتنت وبأسعار معقولة حقاً مكفوالً لكل فرد يف فنلندا”.
ومما يُذكر أن رقمنة جمتمع املعلومات والنهوض به هلما
وثيقاً باملسؤولية االجتماعية ،سواء يف ما يتعلق بتوفري النطاق
العريض لكل مواطن أو إجياد طرائق فعالة حلماية البيئة .كذلك دور رئيسي يف حتقيق الرفاهية اليت يتمتع هبا الفنلنديون وزيادة
فإن الدعم احلكومي بعيد النظر ،حيث تضع احلكومة الفنلندية إنتاجيتهم .فاستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بكفاءة
حوافز تنظيمية وتقوم بتمويل البحوث األساسية .وهذه املقالة يف خمتلف قطاعات اجملتمع يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية.
وحيدد تقرير قدمته احلكومة إىل الربملان يف نوفمرب 2010
تلقي الضوء على بعض األمثلة على براعة فنلندا الفائقة يف
بعنوان “اإلنتاج واالبتكار يف فنلندا – الربنامج الرقمي للفرتة
اجملال الرقمي.
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بلدان حتت األضواء

“لقد اجتهدت فنلندا في إقامة مجتمع
للمعلومات منصف وشامل .وكنا أول بلد في
العالم يُصدر تشريعاً يضمن لجميع المواطنين
الفرصة في االستفادة من الخدمات الرقمية
– بغض النظر عن مكان إقامتهم ،سواءً كانوا
في المدينة أو في الريف ،أو مستوى دخلهم.
واآلن ،أصبح التوصيل الجيد عن طريق
اإلنترنت وبأسعار معقولة حقاً مكفوالً لكل فرد
في فنلندا”
تاريا هالونين ،رئيسة جمهورية فنلندا

 ”2020-2011األهداف اليت تتوخاها احلكومة يف املستقبل
يف ما يتصل بالنهوض مبجتمع املعلومات ،إىل جانب التدابري
الالزمة لتحقيق هذه األهداف.
وتشمل األهداف الرئيسية التمكني من احلصول على
البيانات العامة واستخدامها بكفاءة ،وتشجيع تطوير اخلدمات
اليت تليب احتياجات املستخدمني ،وضمان وضع املسنني
كمواطنني نشطاء ،وتشجيع التنمية املستدامة عن طريق األخذ
بالتكنولوجيات اجلديدة.
ولقد كانت فنلندا أول بلد يف العامل جيعل التوصيل باإلنرتنت
مبعدل  Mbit-1إحدى اخلدمات العامة اليت يتمتع هبا اجلمهور،
واهلدف التايل هو جعل الوصالت عريضة النطاق اليت تعمل
مبعدل  Mbit-100متاحة جلميع املقيمني الدائمني ،وقطاع
األعمال ومكاتب اإلدارة العامة حبلول هناية .2015
ويؤدي احملتوى واخلدمات دوراً رئيسياً يف النهوض بفنلندا
الرقمية .ويعرتف التقرير بضرورة أن تكون اخلدمات سهلة
االستخدام ومأمونة ،وأن يكون تصميمها بالشكل الذي يليب
احتياجات احلياة اليومية .ومن الالزم النظر يف وقت مبكر من
مرحلة التخطيط يف اجلوانب املتصلة بالصيغ متعددة اللغات

فنلن ــدا

يف إطار اخلدمات املتقدمة والقدرة على االستفادة منها ،مع
مراعاة أن احتياجات األفراد واجملتمع متثل نقطة البداية يف تطوير
اخلدمات.
وتقول السيدة سويفي ليندين ) ،(Suvi Lindénوزيرة
االتصاالت يف فنلندا إنه “باإلضافة إىل التوصيالت عالية
السرعة ،يعد توافر اخلدمات واملعلومات الصديقة للمستخدم
من األمور املهمة – ألهنا ترسي األساس لقيام جمتمع معلومات
حقيقي ”.والسيدة سويفي ليندين عضو يف جلنة النطاق العريض
املعنية بالتنمية الرقمية ،اليت أنشأها االحتاد الدويل لالتصاالت
ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة يف مايو .2010

فنلندا تحصد الجوائز والثناء

وضعت وحدة املعلومات التابعة جمللة إيكونومست الربيطانية،
يف الرتتيب الذي جتريه سنوياً ،فنلندا بني البلدان الرئيسية يف العامل
من حيث استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالشكل
الذي حيقق املصاحل االقتصادية واالجتماعية .واملعروف أن فنلندا
جاء ترتيبها يف املرتبة الرابعة يف التقييم الذي أجري يف ،2011
بعد أن كان ترتيبها يف املرتبة العاشرة يف .2009
وتنفرد فنلندا بأهنا جعلت النفاذ إىل اإلنرتنت حقاً أساسياً
من حقوق اإلنسان ،وبارتفاع مستوى استخدامها لتقنية حتديد
اهلوية باستخدام الرتددات الراديوية ) .(RFIDوتعد الشركات
الفنلندية من بني أول الشركات اليت تبنت هذه التقنية يف العامل،
ويبلغ معدل استخدامها  8يف املائة بينما يصل متوسط هذا
املعدل إىل  3يف املائة يف بلدان االحتاد األورويب السبعة والعشرين.
كذلك جاء ترتيب فنلندا متقدماً يف جماالت بيئة األعمال والبيئة
القانونية ،وتبين املستهلكني وقطاع األعمال ألحدث التقنيات،
والبيئة االجتماعية والثقافية.

لعبة الطيور الغاضبة ) (Angry Birdsتفوز بجائزة
أفضل تطبيق على الهواتف المتنقلة

أعلن املؤمتر العاملي لالتصاالت املتنقلة يف برشلونة يوم
فرباير  2011أن لعبة “الطيور الغاضبة” اليت تتمتع بشعبية
15
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طاغية بني مستخدمي اهلواتف املتنقلة ،واليت قامت بتطويرها
شركة روفيو ) (Rovioالفنلندية قد نالت اثنتني من اجلوائز
املهمة ،بفوزها جبائزة أفضل تطبيق على اهلواتف املتنقلة .وكان
من رأي هيئة التحكيم أن “هذا التطبيق بسيط ،ويقوم على
ُحسن البديهة ،وأخاذ ،ويعد مادة مثالية للتسلية اخلفيفة .وقد
أكدت هذه اللعبة أمهية سوق التطبيقات ،وساعدت على زيادة
طورين الذين يعملون حلساب أنفسهم
مصداقية ومكانة صغار امل ِّ
خارج التيار الرئيسيُ ”.
كذلك حصلت لعبة “الطيور الغاضبة”
على جائزة “تطبيق العام على منصة أبل .وقد علقت هيئة
التحكيم على ذلك بقوهلا “هذا التطبيق ستتجاوز مبيعاته 50
مليون وحدة ،وبذلك يكون قد ارتفع كثرياً باملستوى املرجعي
لأللعاب على اهلواتف املتنقلة  -وعالوة على ذلك فإنه تطبيق
مبتكر من حيث إجراءات الدفع املدجمة يف التطبيق نفسه”.
وتعد فنلندا اآلن ،بعد سلسلة تطبيقات األلعاب الناجحة
اليت أطلقتها يف  ،2010واحدة من بلدان العامل الرئيسية يف جمال
تطوير األلعاب .ويقول كويب هلتونني )،(KooPee Hiltunen
مدير تطوير األلعاب ،باملركز الوطين لبحوث األلعاب والتعليم
يف فنلندا إن “الشركات الفنلندية باعت ما يتجاوز مليون لعبة
يف ”.2010
وسوف يساعد التوزيع الرقمي لأللعاب على إجياد فرص
أخرى أمام ُمطوري األلعاب .فقد تصبح األلعاب وبرامج احملاكاة
يف املستقبل جزءاً من البيئة التعليمية يف املدارس وإحدى الطرائق
اليت تلجأ إليها الشركات يف عملية التدريب .وتدعم الوكالة
الفنلندية لتمويل التكنولوجيا واالبتكار مشروعات البحوث
والتطوير يف صناعة إنتاج األلعاب يف فنلندا ،وبذلك تشجع على
منو هذا القطاع وتدويله.

االبتكارات التكنولوجية

فازت شبكات نوكيا سيمنز جبائزة لقيامها بتطوير
تكنولوجيا اجليل التايل للنفاذ باأللياف البصرية ) ،(NGOAاليت
تستخدم خطاً واحداً من األلياف البصرية لتوصيل النطاق

12
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العريض أللف منزل مبعدل  Gbit-1يف الثانية .وينطبق هذا
املعدل على كل من التحميل والتنزيل ملسافات تصل إىل 100
كيلومرت من البدالة املركزية .وقد أجرت شبكات نوكيا سيمنز،
اليت يوجد مقرها الرئيسي مبدينة إسبو ) (Espooيف فنلندا ،بياناً
عملياً إيضاحياً على هذه التكنولوجيا يف خمتربات البحوث
التابعة هلا ،وبدأت بالفعل تنتِج منوذجاً جتريبياً .وقد ُمنِحت
جائزة االبتكار التكنولوجي يف  2011أثناء مؤمتر الشبكات
الليفية إىل املنازل الذي نظمه اجمللس األورويب – وهو هيئة
صناعية تعمل على اإلسراع بإتاحة النفاذ فائق السرعة عرب
شبكات األلياف للمستهلكني وقطاع األعمال.
وقد علق ألكساندر نيبيل ) ،(Alexander Niepelرئيس
قسم تطوير تكنولوجيا اجليل التايل للنفاذ باأللياف البصرية
) (NGOAبشبكات نوكيا سيمنز بقوله“ :إن هذه التكنولوجيا
ستسمح لشركات التشغيل بتوفري النطاق العريض بال حدود
تقريباً يف شبكات التوصيل التابعة هلا .فهي ال تقتصر على

مدينة سالو الفنلندية – محل والدة نوكيا
مدينة سالو هي املدينة اليت شهدت مولد هواتف نوكيا
املتنقلة كما أهنا املدينة اليت يوجد هبا مقر شركة .Nokia Plc
ويعد موقع نوكيا يف مدينة سالو مرتعاً للبحث والتطوير
واإلنتاج والتصنيع ،كما يعد أحد أحدث املراكز يف العامل
للخدمات الطرفية الالسلكية.
وقد أصبحت مدينة سالو تُعرف اليوم خبرباهتا التكنولوجية
الرفيعة ،مما جعلها جتتذب الشركات املتخصصة يف
االتصاالت الالسلكية .وقد أدى جناح نوكيا يف “توصيل
العامل” إىل حتفيز االستثمار من جانب الشركات الدولية
واجتذاب عدد ضخم من املهنيني ذوي الكفاءات العالية
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل هذه املنطقة.
وقد ساعدت أنشطة البحث والتطوير واسعة النطاق اليت
جتري يف سالو على إجياد بيئة تنشد االبتكار والتجديد
بكل محاس.

بلدان حتت األضواء
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AFP/NOTIMEX

تطبيقات توصيل املنازل باأللياف البصرية فقط ،ولكنها تتمتع
بالقدرة على إحداث حتول يف قدرة قطاع األعمال واملشروعات
على التوصيل”.
صممت تكنولوجيا اجليل التايل للنفاذ باأللياف
وقد ُ
البصرية حبيث توجد جنباً إىل جنب مع أنظمة الشبكات
البصرية غري النشيطة ،مما يسمح مبضاعفة قدرة أنظمة التوصيل
البصرية احلالية بسهولة .كذلك تعمل شبكات نوكيا سيمنز يف
تعاون وثيق مع شبكة النفاذ كاملة اخلدمات ،وهي اهليئة اليت
تنظر يف معايري التوصيل باأللياف البصرية.

جهاز قياس حجم النفايات وإعادة تدويرها يفوز
في مسابقة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الخضراء

فاز جهاز قياس حجم النفايات وإعادة تدويرها الذي
طورته اجملموعة البحثية املعنية بتكنولوجيا احملافظة على البيئة
البحوث جبامعة آلتو ) (Aalto Universityالفنلندية يف مسابقة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلضراء .وتقوم بتنظيم هذه
املسابقة وكالة متويل التكنولوجيا واالبتكار يف فنلندا ،واحتاد

االتصاالت واملعلوماتية وذلك لتشجيع األفكار املبتكرة اليت ال
تؤدي فقط إىل حتسني نوعية احلياة والبيئة ،بل تساعد أيضاً
على إجياد أنشطة جديدة يف قطاع األعمال.
وهذا اجلهاز ينتِج بيانات عن حجم ونوع النفايات الناجتة
عن املباين السكنية ،ويقدم إرشادات بشأن إعادة تدويرها ،مما
يساعد على خفض تكاليف خدمات التخلص من النفايات
ومنع تراكمها .وميكن عن طريق هذا اجلهاز رصد حجم
وخمتلف أنواع النفايات  -مثل النفايات احليوية ،والورق،
والكرتون ،والزجاج واملعادن  -على غرار قياس استهالك املياه
أو الطاقة .ويتتبع اجلهاز تراكم النفايات ومجعها يف الوقت
احلقيقي .وميكن لشركات مجع النفايات االستفادة من هذه
اخلدمة يف عمليات التخطيط وإصدار الفواتري على أساس وزن
النفايات .وسوف يتم تصنيع منوذج أساسي من هذا اجلهاز
وإجراء االختبارات عليه يف عدة مناطق جتريبية.
ويف الوقت الذي تكون فيه املعلومات العامة متاحة للجميع
على اإلنرتنت ،ميكن فقط للمقيمني وشركات اإلسكان
االطالع على البيانات اليت حتميها حقوق ِم ِ
لكية.

أخبار االحتاد   2011 | 4 مايو

2011

13

بلدان حتت األضواء

فنلن ــدا

مبادرات مشتركة للمحافظة على اخضرار
كوكبنا وتشجيع اإلنترنت ثالثية األبعاد
مراكز البيانات التي تحقق الكفاءة
في استخدام الطاقة

يهدف مشروع مشرتك بني قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ووكالة  Motivaاحلكومية اليت تشجع على مراعاة
اعتبارات الكفاءة واالستخدام املستدام للطاقة واملواد ،إىل احلد
من جمموع الكهرباء اليت تستهلكها مراكز البيانات على الرغم
من زيادة عدد أجهزة اخلدمة .وتشري تقديرات وكالة Motiva
إىل أن استهالك مراكز البيانات ميثل ما بني  0,5و 1,5يف املائة
من جمموع استهالك الكهرباء يف فنلندا.
ويقوم هذا املشروع الذي أطلِق يف خريف  2010بدراسة
الوضع الراهن لكفاءة استخدام الطاقة يف مراكز البيانات
الفنلندية وإمكانية حتسني أدائها .وقد جنحت فنلندا بالفعل

تعد شركة  TeliaSonera Finlandاآلن الشركة الرئيسية لتشغيل
االتصاالت يف فنلندا وهي تقوم بتوفري خدمات خط املشرتك
الرقمي الالتناظري ) (ADSLمن خالل شركة تابعة هلا هي شركة
 .Auriaوباإلضافة إىل النطاق العريض الثابت ،توفر شركة
 TeliaSoneraالنطاق العريض املتنقل وخدمات املهاتفة.
وأكرب شركتني أخريني لتشغيل االتصاالت يف فنلندا مها
 Elisaو ،DNAوتقدمان خدمات االتصاالت الثابتة واملتنقلة.
وباإلضافة إىل ذلكَّ ،
شكلت حنو  35شركة إقليمية لتشغيل
االتصاالت جمموعة  ،Finnetومتلك كل واحدة من هذه
الشركات شبكة لالتصاالت الثابتة يف اإلقليم الذي تعمل
فيه .وجمموعة شركات  Finnetال متلك شبكات لالتصاالت
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يف حتسني البنية التحتية ملراكز البيانات وإدارهتا بطرق عديدة،
من بينها احلد من الطاقة اليت تستهلكها أجهزة اخلدمة وإقامة
مراكز البيانات بالقرب من اجملاري املائية الالزمة للتربيد ،وكذلك
بامتصاص احلرارة الناجتة عن مراكز البيانات وتغذية شبكات
التدفئة يف األحياء هبا.
ويف نوفمرب  ،2011سينشر املشروع مبادئ توجيهية
بشأن رصد الطاقة اليت تستهلكها مراكز البيانات ،والتوصية
باملؤشرات اليت تُستخدم يف قياس مدى كفاءة استخدام
الطاقة .كما سيدرس املشروع اإلمكانيات اليت يتيحها املناخ
يف فنلندا الكتشاف طريقة للتربيد تساعد على زيادة كفاءة
استخدام الطاقة.

البحوث الخاصة برصد الظروف البيئية

أطلق املركز االسرتاتيجي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف
جماالت الطاقة والبيئة يف فنلندا برناجماً للبحوث بشأن رصد

املتنقلة خاصة هبا ،وإن كان الكثري منها يوفر اخلدمات املتنقلة
بنظام التجزئة باعتبارها شركات لتشغيل الشبكات االفرتاضية
لالتصاالت املتنقلة .ومن اجلهات الفاعلة األخرى اليت متلك
شبكات لالتصاالت باخلطوط الثابتة  AinaComو،TDC
وكالمها توفران خدمات االتصاالت املتنقلة .وأكرب شركات
تشغيل االتصاالت املتنقلة اليت متلك شبكات خاصة هبا هي
 DNAو Elisaو.TeliaSonera
ومما مييز سوق النطاق العريض يف فنلندا زيادة عدد مشرتكي
النطاق العريض املتنقل وتناقص عدد مشرتكي النطاق العريض
الثابت .وفنلندا رائدة يف جمال التكنولوجيا الرقمية ولذا رمبا كان
هذا االجتاه من االجتاهات اليت ينبغي رصدها ومتابعتها.
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Nokia

الظروف واخلدمات البيئية .وسوف يساعد الربنامج على إجياد
أدوات ومعايري وطرائق جديدة لقياس التغريات البيئية ورصدها
واختاذ القرارات بشأهنا .وسوف يشجع الربنامج التطبيقات
واخلدمات اجلديدة القائمة على البيانات البيئية لتحسني كفاءة
استخدام البنية التحتية والعمليات الصناعية للطاقة واملواد.
وقد حصل الربنامج على متويل مشرتك ملدة  5سنوات مببلغ
 50مليون يورو من وكالة متويل التكنولوجيا واالبتكار يف فنلندا
ومن الشركات الفنلندية ومعاهد البحوث املهتمة البالغ عددها
 45شركة ومعهداً.

التعاون بين القطاع الخاص والدوائر األكاديمية

أنشأت شركتا إنتل ونوكيا أول خمترب للبحوث التعاونية ،هو
مركز االبتكار املشرتك بني إنتل ونوكيا ،مبركز امتياز اإلنرتنت
جبامعة أولو (University of Oulu Center for Internet
) .Excellenceوقد بدأت األنشطة البحثية يف أغسطس ،2010
مبشروع الستخدام تكنولوجيا الغرافيك ثالثية األبعاد يف ابتكار
طرائق شاملة للتواصل يف االتصاالت املتنقلة.
وسوف يركز املخترب على االستفادة من قدرة التجهيز
والرسوم البيانية سريعة التزايد يف األجهزة املتنقلة يف ابتكار جتارب

واختبارات جديدة وشيقة على اإلنرتنت .وقد علق جوستني
راتنر ) ،(Justin Rattnerرئيس قسم التكنولوجيا بشركة إنتل،
ومدير خمترب إنتل على ذلك بقوله“ :تركز جامعة أولو على
حلول االتصاالت املستقبلية وقد ساعدت الدراسات املتصلة
باإللكرتونيات والضوئيات على جعل هذه اجلامعة مكاناً مناسباً
إلنشاء مركز االبتكار املشرتك بني إنتل ونوكياً.
وتعتقد إنتل ونوكيا أن اإلنرتنت ثالثية األبعاد ميكن أن
تصبح االنطالقة الرئيسية التالية يف جمال استخدام األجهزة
املتنقلة .ويستضيف إقليم أولو جمموعة قوية من املهتمني
بتطوير اإلنرتنت ثالثية األبعاد وغري ذلك من التكنولوجيات
مثل منصة الواقع االفرتاضي مفتوح املصدر ) (realXtendاليت
أمكن تطويرها نتيجة للبحوث اليت أجريت يف أولو .ويقول
رتش غرين ) ،(Rich Greenالنائب األول للرئيس وكبري الفنيني
يف شركة نوكيا“ :ميكن للتكنولوجيا ثالثية األبعاد أن تغري
طريقة استخدامنا ملا لدينا من األجهزة املتنقلة وأن جتعل جتربتنا
مع هذه األجهزة أكثر إثارة .وخمتربنا اجلديد املشرتك مع إنتل
يستفيد من اخلربات البحثية املتوافرة يف أولو يف جمال اإلنرتنت
ثالثية األبعاد ،وسوف نضع مبضي الوقت بعض األسس املهمة
ملزيد من اخلربات يف جمال االتصاالت املتنقلة يف املستقبل”.
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حملة عن مظاهر التقدم يف اهلند
برزت اهلند خالل السنوات العشر املاضية كواحدة من أسرع
االقتصادات منواً يف العامل .ويُعزى التقدم إىل اإلصالحات
اليت ِ
أدخلت على النظام املايل ،والسياسات التقدمية والداعية
إىل التنمية اليت اتبعتها احلكومات املتعاقبة ،واجلهود املشرتكة
من جانب املنظمات العامة ومنظمات اجملتمع املدين ،وفوق
كل شيء ،يُعزى هذا التقدم إىل دور تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتكنولوجيات الوسائط اجلديدة يف التمكني من
النمو عند قاعدة اهلرم.
ويتذكر سام برتودا ) ،(Sam Pitrodaالذي عمل مستشاراً
لرئيس وزراء اهلند لشؤون البنية التحتية للمعلومات العامة
واالبتكارات يف مثانينات القرن املاضي فيقول “مل يكن منوذج
التنمية يف ذلك الوقت يشري إىل نقل أحدث التكنولوجيات إىل
رسخت اإلصالحات اليت ِ
أدخلت يف
بلدان العامل الثالث ”.وقد َّ
مثانينات القرن املاضي أقدام اهلند على الطريق الذي يقودها إىل
أن تصبح جمتمعاً للمعرفة واملعلومات .ويقول سام برتودا يف ذلك
“إن العامل يعرتف بنا اليوم كقادة يف تكنولوجيا املعلومات ،وقد
أنشأنا شركاتنا متعددة اجلنسيات ،واستطاع رجال أعمالنا يف

“إن العالم يعترف بنا اليوم كقادة في
تكنولوجيا المعلومات ،وقد أنشأنا شركاتنا
متعددة الجنسيات ،واستطاع رجال أعمالنا
في مجال تكنولوجيا المعلومات أن يضعوا
بلدنا على خريطة العالم بشكل بارز .وقد
أكسبنا ذلك الكثير من الثقة ،وأتاح لنا أن
نحلم بأن نصبح أكبر وأفضل .وبعد أن كان
عدد الهواتف مليونين فقط ،أصبحنا اليوم أمة
تملك  700مليون هاتف ،تزداد شهراً بعد
شهر .وسوف نصبح في القريب أمة بها مليار
نسمة تربط بينهم الهواتف! وهذه األمة التي
يوجد بها مليار نسمة تربط بينهم الهواتف
تضعنا أمام التحدي لكي نفكر بطريقة مختلفة
ومبتكرة”.
سام بترودا ،مستشار رئيس وزراء الهند لشؤون البنية التحتية
للمعلومات العامة واالبتكارات.
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جمال تكنولوجيا املعلومات أن يضعوا بلدنا على خريطة العامل
بشكل بارز .وقد أكسبنا ذلك الكثري من الثقة ،وأتاح لنا
أن حنلم بأن نصبح أكرب وأفضل .وبعد أن كان عدد اهلواتف
مليونني فقط ،أصبحنا اليوم أمة متلك  700مليون هاتف،
تزداد شهراً بعد شهر .وسوف نصبح يف القريب أمة هبا مليار
نسمة تربط بينهم اهلواتف! وهذه األمة اليت يوجد هبا مليار
نسمة تربط بينهم اهلواتف تضعنا أمام التحدي لكي نفكر
بطريقة خمتلفة ومبتكرة”.

مراكز الخدمة العامة

كجزء من اخلطة الوطنية للحكومة اإللكرتونية ،جيري إنشاء
شبكة تشمل أكثر من  100 000مركز خدمة عامة سرتبط أكثر
من  600 000قرية يف أحناء اهلند .وسوف تكون هذه املراكز
مبثابة نقاط توصيل أمامية للقطاعني العام واخلاص والقطاع
االجتماعي يف املناطق الريفية .وسوف تقدم خدمات عامة قائمة
على الشبكة العنكبوتية ،مما جيعل من املمكن تنزيل أشكال من

Charles Sturge/GSMA
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التطبيقات والشهادات ،وسداد فواتري الكهرباء واهلاتف واملياه،
وغريها من املرافق.
وتعد مراكز اخلدمة العامة خطوة اسرتاتيجية يف سبيل
إدخال احلكومة اإللكرتونية على نطاق واسع جداً .فسوف
ختلق بيئة تساعد القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية على
القيام بدور نشط ،كشركاء يف احلكم ،ويف تنمية املناطق الريفية
باهلند .وتقوم اخلطة على هيكل من ثالث طبقات يتألف
من جهة تقوم بتشغيل املركز (أحد رجال األعمال بالقرية)،
وجهاز لرعاية مراكز اخلدمة (يكون مسؤوالً عن 1000-500
مركز) وجهاز تعيِّنه الدولة يكون مسؤوالً عن إدارة عملية تنفيذ
املراكز يف أحناء البالد.
وعلــى مستــوى القريـ ــة ،ك ــانت مــاجنوشـ ــا كــوم ـ ــاري
) (Manjusha Kumariتتوق إىل عمل شيء خمتلف يفيد
اجملتمع الذي تعيش فيه .وهي تشرح ما تقصده بقوهلا “لقد
شاركت بنشاط كربة أسرة يف التدريب الذي نظمته سيدات
األعمال يف ماندي .أما كمسؤولة عن تشغيل أحد املراكز ،فإن
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Nokia

اخلدمات اليت أقوم بتوفريها تشمل :إعادة شحن اهلواتف املتنقلة ،وضع الخدمات المصرفية المربوطة
وخدمات التأمني ،وتوفري النماذج احلكومية ،والتطبيقات اخلاصة بالهواتف المتنقلة في متناول السكان

بالرقم الضرييب ،ومجيع اخلدمات األخرى غري اإللكرتونية”.
وقد وافقت احلكومة اهلندية على خطة إنشاء مراكز اخلدمة
العامة يف  2006وجاري تنفيذها يف شراكة بني القطاعني
العام واخلاص .ومن املتوقع أن توفر اخلطة احملتوى ،واخلدمات،
واملعلومات ،واملعرفة ،مما يسمح لشركات القطاعني العام واخلاص
اليت تشرتك يف نفس التفكري بإحداث تكامل بني أهدافها (سواء
من حيث حتقيق الربح أو األهداف االجتماعية) يف إطار منوذج
عمل يركز على حتقيق التغيري االجتماعي واالقتصادي السريع
باملناطق الريفية يف اهلند.
ويقول سينــام جــاغديش ) ،(Sinam Jagdishاملسؤول اآلن
عن إدارة أحد املراكز “لقد كنت أحلم دائماً ببدء مشروع خاص
يب .وعندما بدأ تنفيذ مشروع مراكز اخلدمة العامة يف مانيبور،
عرفت أن فرصة قد سنحت ليس فقط لبدء عمل خاص يب ،بل
وكذلك خلدمة أهل قرييت”.
ويف  30أبريل  ،2011كان عدد املراكز اليت بدأت اخلدمة
 94 786مركزاً يف  31والية .ومن املتوقع أن ينتهي العمل يف
جتهيز  100 000مركز حبلول شهر يونيو .2011

يعد احلصول على اخلدمات املالية من األحالم اليت مل تتحقق
ملاليني السكان يف أحناء العامل ،وخصوصاً أولئك الذين يقيمون
يف املناطق الريفية واملناطق النائية.
وطبقاً للبيانات املستمدة من مسح بالعينة أجري يف اهلند،
تبني أن نسبة  51يف املائة من  89مليون أسرة من أسر املزارعني
ال تستطيع احلصول على تسهيالت ائتمانية ،حىت من املصادر
غري املؤسسية .وتشري البيانات إىل أن نسبة  27يف املائة فقط من
أسر املزارعني ميكنها االقرتاض من املصادر الرمسية.
ولقد أحدثت املبادرات السابقة اليت أقدمت عليها احلكومة
وبنك االحتياطي هبدف تقدمي اخلدمات املالية لكل فرد تأثرياً
حمدوداً .كذلك كان بنك االحتياطي (الذي يضع القواعد
التنظيمية اخلاصة بالنظام املايل ويشرف على تنفيذها) قد أصدر
توجيهاً بفتح “حسابات أساسية” واالعتماد على “مراسلني
من قطاع األعمال” يف الوصول إىل املواطنني الذين ليست هلم
حسابات مصرفية ،ولكن هذا التوجيه مل يؤد إىل حتسني الوضع
كثرياً .ففرع البنك يف اهلند خيدم حنو  16 000عميل ،وجتد
البنوك صعوبة يف التعامل مع عدد كبري من احلسابات الصغرية
واملعامالت احملدودة ألن هذه العمليات غري مرحبة .ولكن األمور
بدأت تتغري ،بفضل تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة.
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إنجاز الخدمات المالية األساسية باستخدام
الهواتف المتنقلة

إطار الخدمات المصرفية المتنقلة

ملا كان عدد مشرتكي اهلواتف املتنقلة يف املناطق الريفية
حتتل الرؤية املتمثلة يف متكني الفقراء أينما كانوا مكاناً بارزاً يف يفوق عدد من هلم حسابات مصرفية ،أصبح بوسع قطاع
جدول أعمال احلكومة اهلندية يف جمال التنمية .ومن بني الطرق كبري من سكان الريف اآلن يتمتعون بالقدرة على إجراء
املؤكدة لتمكني سكان اجملتمعات الريفية أن تشملهم اخلدمات االتصاالت عن طريق هواتفهم املتنقلة ولكنهم ال يستطيعون
املالية – اليت متكنهم من فتح حسابات مالية خاصة هبم وإدارة إجناز اخلدمات املالية .وتقدمي اخلدمات املالية األساسية من
يوسع نطاق
هذه احلسابات .ويعد ذلك أساسياً أيضاً بالنسبة لقدرة احلكومة خالل اهلواتف املتنقلة اليت حيملها األفراد سوف ِّ
على حتويل اإلعانات النقدية للفقراء يف إطار خطط الرعاية اخلدمات املالية لتشمل القطاعات اليت ليست هلا حسابات
مصرفية ،كما أن ذلك سوف يساعد على زيادة قدرة
االجتماعية املختلفة.
احلكومة على توصيل اإلعانات النقدية إىل الفقراء
وحتمل الزيادة الكبرية مؤخراً يف عدد اهلواتف املتنقلة
يف إطار خطط الرعاية االجتماعية املختلفة
اليت يستخدمها الفقراء ،سواء يف املناطق احلضرية
املطبقة يف اهلند.
أو الريفية ،أمالً عظيماً فيما يتصل بتمكني
ويتضمن اإلطار قيام البنوك
اجملتمعات احمللية من االستفادة من
ﺣﺴﺎب
ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ
بفتح “حسابات أساسية مربوطة
اخلدمات املصرفية – دون وجود فروع
إﱃ آﺧﺮ
باهلواتف املتنقلة” ،وميكن إدارهتا
للبنوك يف هذه اجملتمعات – مما
باستخدام اهلواتف املتنقلة.
يتيح طريقة لبناء مناذج قابلة للبقاء
وسوف تشمل املعامالت
ومتدرجة لتنفيذ املدفوعات الصغرية
اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي
اﻹﻳﺪاع اﻟﻨﻘﺪي
األساسية اإليداعات النقدية،
وتوفري القروض الصغرية.
واملسحوبات النقدية ،واالستعالم
ولتقريب هذه الرؤية من الواقع،
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ
عن الرصيد ،وحتويل األموال من
شكلت احلكومة جمموعة مشرتكة
اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
حساب مربوط هباتف متنقل إىل
بني الوزارات يف نوفمرب  2009لوضع
وﺧﻄﻂ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
آخر ،وحتويل األموال من حساب
القواعد واملعايري الالزمة جلعل البنوك املتنقلة
مصريف عادي إىل حساب مربوط هباتف
جزءاً أساسياً من اخلدمات املصرفية.
متنقل .وسوف ييسر هذا اإلطار أيضاً حتويل األموال
وبعد مناقشات مستفيضة بني أعضاء اجملموعة الوزارية
وغريهم من أصحاب املصلحة ،ومنهم ممثلون للبنوك ،وشركات مبوجب خطط الرعاية االجتماعية املختلفة اليت تطبقها
تقدمي خدمات االتصاالت ،واألجهزة املسؤولة عن األمن ،وبعد احلكومة ،مثل اخلطط اليت تنفذها احلكومة مبوجب القانون
الكثري من االجتماعات اليت عقدهتا اجملموعة واجملموعة الفرعية الوطين للتأمني ضد البطالة يف الريف ،إىل احلسابات املربوطة
اليت انبثقت عنها ،وضعت اجملموعة الوزارية تقريرها يف شكله باهلواتف املتنقلة.
ولتطبيق هذا اإلطار على الفور ،مع ضمان القدرة على
النهائي يف مارس  .2010واجتمعت جلنة حكومية يف أبريل
 2010للنظر يف توصيات اجملموعة الوزارية ،ووافقت على اإلطار تشغيله والتواصل بني خمتلف اجلهات بنظام رقم اهلوية الذي
الذي أوصت به كأساس لتقدمي اخلدمات املصرفية اعتماداً على حيمله العضو ،اقرتح املعنيون بالتنفيذ الطريقتني التاليتني
للحصول على اخلدمة:
تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة.
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A. Maurya/GSMA & Decisive Media

_ _نظام رقم تعريف اهلوية باستخدام نقطة البيع املصرفية املتنقلة
_ _نظام القياسات احليوية (بصمة اإلصبع) الذي يقوم على
أرقام فريدة لتحديد اهلوية تصدرها هيئة حتقيق الشخصية
اهلندية.
وسوف يكون بوسع اإلطار استيعاب السبل األخرى للنفاذ
كلما تطورت التكنولوجيا.

المعامالت األساسية

وسيكون بوسع األفراد باستخدام هواتفهم املتنقلة إيداع أو
سحب األموال النقدية يف أو من حساباهتم املصرفية األساسية
املربوطة هبواتفهم املتنقلة من خالل “مراسل قطاع األعمال”
باستخدام اهلاتف املتنقل يف القرية .كذلك ،فإن أي شخصني
يستخدمان اهلاتف املتنقل وهلما حسابات مصرفية أساسية
يستطيعان حتويل األموال مباشرة فيما بينهما ،فقط بتحديد
رقم اهلاتف املتنقل دون احلاجة إىل الذهاب إىل املراسل.
وعندما يتم تنفيذ هذا النموذج بالكامل ،سيساعد على متكني
مجيع البنوك من تقاسم خدمات مراسل واحد فقط يف القرية
لدعم عمليات اإليداع والسحب األساسية.

ولضمان التشغيل البيين بني اجلهات املعنية بتقدمي هذه
اخلدمة – البنوك وشركات تقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة
– وللحد من التكاليف ،سيوضع منوذج مشرتك ُمبسط ملعرفة
متطلبات العميل .كما ستوجد مستودعات للمعلومات
مرتابطة على املستوى الوطين ،لتسجيل وإدارة احلسابات
األساسية املربوطة باهلواتف املتنقلة ،مما سيقلل كثرياً من
تكاليف املعامالت .وسوف يُيسر ذلك التعامل مع عدد
ضخم من املعامالت الصغرية.
ومن مالمح األمان املهمة أن األموال ستبقى على الدوام
داخل النظام املصريف ،وأن الوسيط ال يستطيع التحكم
يف األموال ولو للحظة واحدة .ومع مراعاة ذلك ،تتضمن
التوصيات السماح لكيانات الشركات اليت تعمل من أجل
الربح بالعمل كمراسلني .وتتضمن التوصيات أيضاً أن خيفف
بنك االحتياطي من الشرط الذي ينص على أنه ينبغي أن
يكون املراسل أو الوكيل الذي يعمل من الباطن يف حدود 30
كم من فرع البنك الذي يكفله.
وتتضمن التوصيات إقامة هيكل إداري لوضع املعايري،
واإلشراف على العمليات وضمان الشفافية والوضوح يف
العمليات املصرفية األساسية املربوطة باهلواتف املتنقلة.
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المستقبل

من املتوقع االنتهاء من نشر اخلدمات املصرفية عن طريق
اهلواتف املتنقلة لتقدمي اخلدمات املالية للسكان الذين ليست
هلم حسابات بالبنوك حبلول شهر ديسمرب .2011
وسوف متثل هذه اخلدمة اليت تقوم على اهلواتف املتنقلة
والتحقق من القياسات البيومرتية (بصمة اإلصبع) األساس
الذي سيقوم عليه نظام املدفوعات الصغرية لتحويل اإلعانات
مبوجب اخلطط احلكومية املختلفة ،وخدمات املدفوعات

الصغرية األخرى ،والشمول املايل للفئات اليت تستهدفها برامج
القطاع االجتماعي.
وباإلضافة إىل إجناز اخلدمات املالية األساسية للفقراء
واحملرومني سواء يف املناطق احلضرية أو الريفية ،فسوف تساعد
اخلدمات املالية اليت تتم عن طريق اهلواتف املتنقلة على احلد
من التأخري ،وتقليل التكاليف والصعوبات اليت يتحملها
املستفيدون من أجل احلصول على اإلعانات النقدية اليت تعد
حقاً هلم مبوجب خطط الرعاية االجتماعية واحلد من الفقر.

الحسابات المصرفية األساسية المربوطة بالهواتف المتنقلة لخدمة سكان الريف في الهند
احلساب املصريف األساسي املربوط باهلاتف املتنقل ليس إال
حساباً مصرفياً عادياً أساسياً ميكن تشغيله باستخدام اهلاتف
املتنقل .ومن مزاياه الرئيسية ما يلي:
يتعني على العمالء الذين يفتحون حسابات مصرفية أساسية
مربوطة باهلواتف املتنقلة أن يتقيدوا مبعايري “اعرف عميلك”
اليت حتددها البنوك.
_ _كل حساب مصريف أساسي مربوط باهلاتف املتنقل يديره
أحد البنوك.
_ _حيدد العميل حساباً أساسياً واحداً مربوطاً على اهلاتف
املتنقل إلجراء خمتلف املعامالت.
جيوز للبنوك أن تعهد بأداء اخلدمات إىل طرف ثالث (مثل
مؤسسة قائمة تدير احلسابات األساسية نيابةً عن البنوك) إلدارة
احلسابات األساسية املربوطة على اهلواتف املتنقلة ،ومع ذلك
تبقى البنوك املالك األساسي للحسابات األساسية املربوطة على
اهلواتف املتنقلة.
_ _يتم االحتفاظ باألموال يف احلساب األساسي املربوط على
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اهلاتف املتنقل وليس يف اهلاتف املتنقل للمستعمل ذاته.
_ _اهلاتف املتنقل ليس إال وسيلة للوصول إىل األموال.
_ _فقدان اهلاتف املتنقل أو الشرحية الدالة على الرقم ال يرتتب
عليه فقدان األموال.
_ _تُطبّق أسعار الفائدة املعتادة للودائع املصرفية على احلساب
األساسي املربوط على اهلاتف املتنقل.
ال تتدخل اجلهات الوسيطة املعنية بتقدمي اخلدمات يف
مجيع املعامالت األساسية (اإليداع ،واالئتمان ،والسحب،
واالستفسار عن الرصيد والتحويالت).
_ _يتم تنفيذ املعامالت يف الوقت الفعلي.
_ _ال تتجاوز أقصى قيمة لكل نوع من املعامالت (اإليداع،
أو السحب أو التحويل)  5000روبية يف اليوم و 25 000
روبية يف الشهر.
_ _احلد األدىن للرصيد يف هذه احلسابات األساسية املربوطة
باهلواتف املتنقلة صفر.

Orgad Lootski/Cisco

دانييل أوغوانغ ،مدير مركز املعرفة اجملتمعي يف نياجنويتا ،كينيا

®

متكني اجملتمعات احمللية الريفية واحملرومة
مؤسسة إنفينيو هي مشروع اجتماعي ال يستهدف الربح تتمثل
رسالته يف توصيل ومتكني اجملتمعات احمللية الريفية واحملرومة يف
بلدان العامل النامية من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وهذه الشركة متخصصة يف توفري تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بشكل مستدام يف بيئات ذات ظروف صعبة .فهي
تعمل يف املعتاد يف أماكن تكون الطاقة أو خدمة اإلنرتنت فيها
حمدودة ،كما أن املوظفني احملليني فيها يتمتعون مبهارات حمدودة
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وغالباً ما تكون هذه
األماكن ُمرتبة وحارة ورطبة .ومع مراعاة مجيع هذه العوامل،
حتدد الشركة ما يناسبها من املعدات ،ومصادر الطاقة واخليارات
املتاحة لتحقيق القدرة على التوصيل ،مث تقوم بعد ذلك بتصميم
أفضل أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غري املكلفة واليت
ميكن االعتماد عليها يف تلبية احتياجات اهليئات اليت ختدمها،
ومتكينها من حتسني خدمات الرعاية الصحية والتنمية االقتصادية
وخدمات اإلغاثة لبعض أفقر اجملتمعات احمللية يف العامل.
وتعد عمليات التصميم احمللي والتطوير والدعم مهمة
لتحقيق االستدامة شأهنا شأن استخدام التكنولوجيات

املناسبة .وتعكف مؤسسة إنفينيو على تطوير هذه املهارات
بالتعاون مع املؤسسات احمللية املعنية بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وتقيم معها شراكات طويلة األجل ،وتزودها
وتوصلها بالشركاء اآلخرين كي تستطيع تقاسم
بالتدريب
ِّ
املعارف واآلراء .وهذا ال يساعد فقط على ضمان استمرارية
املشروع ،بل إنه يساعد على خلق فرص عمل خلدمة املناطق
الريفية واحملرومة .وقد �نُفِّذ هذا الربنامج – الذي حيمل اسم
برنامج الشركاء يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعتَ َمد
من مشروع إنفينيو – يف  25بلداً يف أحناء إفريقيا جنوب
الصحراء الكربى ويف جنوب آسيا .واستطاع مشروع إنفينيو
باالشرتاك مع الشركاء احملليني تنفيذ مشروعات تلمس حياة
أكثر من  1,5مليون نسمة وتغريها.
وخيطط مشروع إنفينيو لتوفري فرص اقتصادية وتعليمية هلاييت
يف  ،2011يف شراكة مع الشركات احمللية لتقدمي خدمة اإلنرتنت
ومع رجال األعمال يف هاييت ،من خالل برنامج توصيل املناطق
الريفية بالنطاق العريض اجلاري تنفيذه اآلن (انظر املقال على
الصفحات .)30-25
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أحد املتدربني ،مشروع التدريب املشرتك بني االحتاد الدويل لالتصاالت وإنفينيو ،جامعة ماكرييري ،أوغندا

بعض أحدث األمثلة لعمل مؤسسة إنفينيو

FJ Cava, Inveneo

تحسين التعليم من خالل تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت التي تغذيها الطاقة الشمسية في أوغندا :استطاع
مشروع إنفينيو حتويل شركة  CLSاألوغندية من شركة لبيع أجهزة
احلاسوب بالتجزئة إىل شركة لتوريد احللول املناسبة لتحقق قيمة
مضافة يف املناطق الريفية .وقد استطاع مشروع إنفينيو وشركة
 ،CLSمن خالل عقد توريد حكومي ،تنفيذ برنامج رائد للتدريب
على احلاسوب يف املدارس .واحلكومة ملتزمة اآلن بالتوسع يف
الربنامج ليشمل أكثر من  300مدرسة يف .2011
بناء القدرات على مستوى الجامعات في أوغندا
وكينيا من أجل توفير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في المناطق الريفية :تعاون مشروع إنفينيو مع مكتب تنمية
االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت يف تنفيذ مشروع جترييب
لتدريب الطالب الذين يدرسون التكنولوجيا يف جمال مشاريع
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األعمال املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ويف جمال
تصميم ونشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البيئات
الريفية ذات الظروف الصعبة.
ِ
دعم التمويل متناهي الصغَر في سيراليون :قام مشروع
إنفينيو ،يف شراكة مع املؤسسة العاملية لتقدمي املشورة يف جمال احللول
اخلاصة بإقامة املشروعات ،ومؤسسة االستثمار لتمويل املشروعات
متناهية ِ
الصغر ،ومرفق املساعدات التقنية ،بتصميم وتركيب أنظمة
حاسوبية تستهلك قدراً قليالً من الطاقة ومنخفضة التكاليف يف
اثنتني من مؤسسات متويل املشروعات متناهية ِ
الصغَر .وتوفر هذه
املعتمد إىل سجالت احلسابات ،مما
األنظمة القدرة على النفاذ َ
ِ
ميهد الطريق إىل منو خدمات متويل املشروعات متناهية الصغَر.
كذلك قام مشروع إنفينيو بتدريب مخسة من موفري خدمات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احملليني ،سيكون بوسعهم اآلن
تقدمي هذه األنظمة هليئات أخرى يف سرياليون.

بلدان حتت األضواء

إنفينيـو

Andris Bjornson/Inveneo

أندريس بيورنسون ،املدير الفين ،إنفينيو،
يعاين شبكة النطاق العريض الالسلكية يف
العاصمة  Port-au-princeبعد الزلزال الذي
أصاب هاييت مباشرة

مبادرة نشر النطاق العريض يف املناطق الريفية يف هاييت
تشري تقديرات البنك الدويل إىل أن كل زيادة بنسبة  10يف املائة يف
تغلغل النطاق العريض ميكن أن حتقق زيادة تصل إىل  1,4يف املائة
يف الناتج احمللي اإلمجايل .ومل يعد صانعو السياسات يتساءلون عن
جدوى نفاذ النطاق العريض ،بل أصبحوا اآلن يريدون أن يعرفوا
أكفأ طريقة لتحقيقه.
وتضغط احلكومات يف البلدان الغنية ومتوسطة الدخل،
عن طريق اإلصالحات التنظيمية ،لتشجيع القطاع اخلاص على
االستثمار يف اخلدمات عريضة النطاق وإجياد حوافز مالية لشركات
القطاع اخلاص العاملة يف جمال النطاق العريض ،ومنها اإلعانات.
ولكن كيف يتسىن للبلدان منخفضة الدخل تضييق فجوة
النطاق العريض؟ قد يكون الرد على هذا السؤال هو التوصل
إىل منوذج جديد لتوفري خدمات النطاق العريض حبيث يكون
هذا النموذج قائماً على التعاون ومنخفض التكاليف .واملكونات
الرئيسية هلذا النموذج موجودة بالفعل ،واملطلوب هو بذل جهود
منسقة للجمع بني هذه املكونات.
وتعد مبادرة النطاق العريض يف املناطق الريفية يف هاييت اليت
يقودها مشروع إنفينيو جهداً متعدد اجلوانب لتزويد املناطق احملرومة

يف هاييت بالنطاق العريض بشكل مستدام .وتقوم الفكرة على
خفض التكاليف عن طريق استخدام التكنولوجيات الالسلكية
منخفضة التكلفة ،وبناء القدرة احمللية على نشر ودعم البنية التحتية
للنطاق العريض ،والتحديث جلعل ِم ِ
لكية الشبكات وإدارهتا على
أساس تعاوين.
ومبادرة إنفينيو توفر القدرة على االتصال للمجتمعات احمللية
اليت كانت معزولة من قبل من خالل ائتالف ابتكاري بني اهليئات
واملؤسسات مثل شركات توفري خدمات اإلنرتنت يف هاييت،
وصندوق كلينتون بوش ملساعدة هاييت ،وغوغل ،ومايكروسوفت،
و ،NetHopeومؤسسة  ،EKTAوالتحالف العاملي بني النطاق
العريض واالبتكارات الذي ترعاه الوكالة األمريكية للتنمية الدولية،
والكثري من املنظمات واجلهات املاحنة األخرى.
وهدف املبادرة يف املدى القريب هو توفري النفاذ عن طريق
النطاق العريض بشكل معتمد ومستدام لست مناطق و 20مركزاً
من املراكز السكانية احملرومة يف أحناء هاييت .أما اهلدف طويل األجل
فهو استطالعكيفية تكرار منوذج النطاق العريض يف املناطق الريفية
يف هاييت يف املناطق الريفية قليلة املوارد يف أحناء دول العامل النامية.
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يقول جيري جوزيف“ :برنامج معهد تدريب المعلمين بمنطقة خليج
هايتي يتيح للفنيين من أمثالي تدريباً تقنياً وعملياً ،ويقدمهم لشركات
تقديم الخدمات ،ويساعدهم على االحتكاك بالعمالء والفنيين الناجحين.
ومشروع إنفينيو يتيح لي ،من خالل هذا البرنامج ،فرصة لربط المجتمعات
المحلية في هايتي ببقية العالم وأن أقوم بإدارة النشاط الخاص بي،
‘ ’JiGab-IT Plusفي ليوجين حيث لم تكن توجد فرص في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل”.
وعادة ما تكون احلكومات هي القوة الدافعة وراء التوسع يف
نشر النطاق العريض ،ولكن عندما ال تكون احلكومات قادرة على
القيام هبذا الدور ،ميكن للجهات الفاعلة غري احلكومية حتقيق
تقدم ملموس.
وتتألف مبادرة النطاق العريض يف املناطق الريفية يف هاييت
من جمموعة من اجلهات صاحبة املصلحة – اجلهات املاحنة،
وشركات تقدمي خدمة اإلنرتنت ،والشركات احمللية لتكنولوجيا
املعلومات ،والشركاء املنفذون ،وأول وأبرز املستفيدين
االسرتاتيجيني – يف إطار شراكة لزيادة النفاذ عن طريق النطاق
العريض بتكلفة منخفضة.

حيث تتعاون مع شركات تقدمي اخلدمة ومع العمالء االسرتاتيجيني
يف استخدام البنية التحتية القائمة لدعم الشبكة وخفض التكاليف.
وسوف تكون شبكة النطاق العريض يف املناطق الريفية يف هاييت
حمايدة من حيث الشركة الناقلة .وسوف تكون ِم ِ
لكيتها وتشغيلها
على أساس تعاوين ،وسوف يُسمح لشركات تقدمي اخلدمة بالنفاذ
إىل الشبكة على أساس عدم التمييز .وسوف يضمن ذلك قيام
منافسة يف األسعار ومتكني العمالء من النفاذ املفتوح .ولن يكون
الكيان القانوين القائم يف هاييت الذي سيملك البنية التحتية للشبكة
ويديرها ،إحدى شركات تقدمي خدمة اإلنرتنت ،ولذلك فسوف
يُستثىن من شروط الرتخيص.

التكنولوجيا الالسلكية ذات التكلفة
شديدة االنخفاض

مؤسسات األعمال المحلية وبناء القدرات المتصلة
بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

كانت أكرب عقبة أمام توفري خدمة النطاق العريض يف املناطق
احملرومة على أساس قواعد السوق هي ارتفاع تكاليف نشر
الشبكات .فالتكنولوجيات التجارية احملمية حبقوق ِملكية املصممة
ألسواق املناطق احلضرية مرتفعة الكثافة السكانية يكون تركيبها
وتشغيلها مكلفني ،فضالً عنكوهنا ال تناسب متاماً أوضاع املناطق
الريفية قليلة الكثافة السكانية.
ويف نفس الوقت ،اخنفضت تكاليف تكنولوجيات إنشاء
الشبكات الراديوية اجلاهزة للتشغيل وحتسن أداؤها .وتقوم هذه
املنتجات على املعايري املفتوحة ،مثل  ،802.11/Wi-Fiوبالتايل
فمن السهل نسبياً دعمها .ورمبا كانت مبادرة النطاق العريض يف
املناطق الريفية يف هاييت هي أول حماولة لنشر هذه التكنولوجيات
على نطاق وطين.
تقاسم البنية التحتية للشبكات
متثل األبراج ونظم الطاقة معظم التكاليف الرأمسالية لنشر
الشبكات الالسلكية .ويشجع صانعو السياسات يف الوقت
احلاضر أو يل ِزمون بتقاسم البنية التحتية يف املناطق الفقرية قليلة
الكثافة السكانية .وتطبق مبادرة النطاق العريض يف املناطق الريفية
يف هاييت مبدأ تقاسم البنية التحتية بل وتتجاوزه خطوة إىل األمام،
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من بني األسباب اليت جتعل الشركات الناقلة ال تستثمر يف
خدمة املناطق النائية قليلة الكثافة السكانية ارتفاع تكاليف نشر
درب مشروع
الشبكات ودعمها .وللحد من هذه التكاليفّ ،
إنفينيو مؤسسات األعمال احمللية على توصيل املستخدمني
اجلدد بالشبكة وتقدمي الدعم الالزم يف جمال تكنولوجيا املعلومات
باستمرار ،فهذا يساعد على خفض تكاليف التشغيل بالنسبة
للشركات الناقلة ،وزيادة قدرة الشبكة ويشجع على توليد الدخل
احمللي .وتقوم مؤسسات األعمال احمللية بعد تدريبها بتطوير أعماهلا
عن طريق بيع اخلدمات إىل عمالء النطاق العريض والتعاقد مع
شركات تقدمي خدمة اإلنرتنت لتزويدها خبدمات النطاق العريض.

خفض الحواجز التي تعوق المشاركة

واآلن ،ماذا عن الشركات الناقلة املهيمنة؟ إن مراعاة املرونة يف
ربط تكاليف نشر الشبكات ،وتدريب القدرات احمللية على تقدمي
الدعم ،وتوفري األموال األساسية الالزمة لنشر الشبكة تُغري مبادرة
النطاق العريض يف املناطق الريفية يف هاييت شركات تقدمي خدمة
اإلنرتنت على املشاركة .وقد شاركت بالفعل شركتان رئيسيتان من
هذه الشركات .كما أن ذلك يقلل من قدرة هذه الشركات على
تعطيل املبادرة.

بلدان حتت األضواء

وجيري يف الوقت احلاضر مد وصالت أول شبكة أساسية
باهلضبة الوسطى ،وسوف يزداد احلافز على املشاركة عندما يصبح
أول العمالء على اخلط.

التركيز على أول وأبرز المستفيدين االستراتيجيين

إن عدداً قليالً بني السكان املستهدفني من مواطين هاييت هم
الذين يقدرون على حتمل تكلفة التوصيل باإلنرتنت أو امتالك
املعدات احلاسوبية لتحقيق االستفادة الكاملة منها .وهكذا ،فإن
النهج الذي يسلكه مشروع إنفينيو هو حتديد أول وأبرز املؤسسات
املستفيدة – مثل املدارس أو املستشفيات أو العيادات الطبية –
اليت ستكون أول العمالء .فهذه اهليئات متلك املوارد اليت متكنها
من دفع قيمة هذه اخلدمات ،فضالً عن كوهنا يف مركز مناسب
ميكنها من توفري النطاق العريض مباشرة للسكان احملليني.

FJ Cava, Inveneo

فصل مبعهد تدريب املعلمني مبنطقة خليج هاييت ،مارس

إنفينيـو

2011

وقد اختريت املناطق الست املستهدفة ألسباب منها الرتكيز
املرتفع نسبياً ألول وأبرز املؤسسات املستفيدة.

دعم المبادرة

أعلن صندوق كلينتون بوش ملساعدة هاييت ،يف  7ديسمرب
 ،2010عن منحة قيمتها  743 000دوالراً أمريكياً ملشروع إنفينيو
لإلسراع بتطوير مشروع النطاق العريض يف املناطق الريفية يف هاييت.
وتستخدم هذه املنحة أيضاً يف دعم تدريب املؤسسات احمللية املعنية
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هاييت.
ويقول غاري إديسون ،املدير التنفيذي لصندوقكلينتون بوش:
“إن قوة هذا الربنامج تكمن يف أنه باإلضافة إىل تزويد اجملتمعات
احمللية الريفية بوصالت فائقة السرعة ،فإننا نوفر أيضاً القدرة على
التوصيل باإلنرتنت وهذه ميكن إعادة بيعها ملقاهي اإلنرتنت يف
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إنفينيـو

“لقد رأينا من خالل عملنا في إفريقيا وآسيا
أن تطوير القدرات المحلية لتستطيع إدارة
وتملك تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
داخل البلد يعد من المحركات الرئيسية
للنمو االقتصادي .واالستثمار في الشبكات
يساعدنا على الوصول بهذا المحرك
االقتصادي الرئيسي إلى األجزاء الريفية من
هايتي”
كرستين بيترسون ،المدير التنفيذي لمشروع إنفينيو ومن
الذين شاركوا في تأسيسه

هاييت ،ومنظمات اجملتمعات احمللية ومؤسسات األعمال ،مما حيفز
النمو االقتصادي .وال يقل عن ذلك أمهية أن حتويل الشبكات إىل
كيانات لتقدمي خدمة اإلنرتنت يف هاييت وتدريب الفنيني سوف
ميهد الطريق ملواطين هاييت المتالك هذه اخلدمات وتطويرها”.
ويف أعقاب الزلزال املدمر الذي أصاب هاييت ،قام مشروع
إنفينيو بتوصيل كثري من أعضاء هيئة  NetHopeال سلكياً –
وهي جتمع يضم املنظمات الدولية غري احلكومية الرئيسية .وبعد
ذلك بعدة أسابيع ،استطاع مشروع إنفينيو توصيل  18مكتباً من
مكاتب املنظمات غري احلكومية يف  35موقعاً ،وذلك عن طريق
الشراكة مع اهليئات التكنولوجية العاملة على األرض ،مثل شركات
تقدمي خدمة اإلنرتنت –  Multilinkو .Access Haitiوبعد أشهر
قليلة من التشغيل ،نقل مشروع إنفينيو هذه الشبكة إىل جمموعة
التكنولوجيا هباييت ،وهي مؤسسة حملية قام مهندسوها بتدريب
العاملني فيها.
وقد علقت كريستني بيرتسون ،املدير التنفيذي ملشروع
إنفينيو ومن الذين شاركوا يف تأسيسه بقوهلا“ :لقد رأينا من
خالل عملنا يف إفريقيا وآسيا أن تطوير القدرات احمللية لتستطيع
إدارة ومتلك تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت داخل البلد
يعد من احملركات الرئيسية للنمو االقتصادي .واالستثمار يف
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الشبكات يساعدنا على الوصول هبذا احملرك االقتصادي الرئيسي
إىل األجزاء الريفية من هاييت”.

نموذج قابل للتكرار لتزويد المناطق الريفية في
البلدان منخفضة الدخل بخدمات النطاق العريض؟
الدروس المستفادة
هل ميكن تكرار منوذج النطاق العريض يف املناطق الريفية يف
هاييت يف بلدان أخرى؟ وما هي العوامل اليت جتعل النموذج مناسباً
يف أوضاع البلدان األخرى منخفضة الدخل؟ يناقش القسم التايل
أهم هذه العوامل بدءاً بالعوامل األهم).
البيئة القانونية والتنظيمية
يتطلب منوذج خدمة النطاق العريض يف الريف بيئة قانونية
وتنظيمية مؤاتية.
فعلى الرغم من عدم وجود صندوق للخدمة الشاملة يف هاييت
لدعم هذه املبادرة ،تعاون مشروع إنفينيو مباشرة مع اهليئة الوطنية
لتنظيم االتصاالت ) (Conatelلضمان عدم تعارض مشروع
النطاق العريض يف املناطق الريفية يف هاييت مع اللوائح التنظيمية
القائمة أو املزمع وضعها .ومن بني املزايا أن استخدام الرتددات
املفتوحة مسموح به يف أحناء البالد.
البيئة الطبيعية
تعد التكنولوجيات الرخيصة إلقامة الشبكات أساسية
هلذا النموذج .ويستخدم أرخص النماذج تكنولوجيا
) Wi-Fi (802.11والرتددات املفتوحة ) GHz 2,4و،(GHz 5,8
اليت تتطلب توافر رؤية على امتداد خط البصر بني اجلهازين
الراديويني .وبالتايل ،فإن املالمح الطوبوغرافية والغطاء النبايت
تعد من العوامل احلرجة ألهنا ميكن أن تعوق التوصيل الالسلكي
من نقطة إىل أخرى.
وجتمع البيئة الطبيعية يف هاييت بني العوامل اجليدة والعوامل
السيئة بالنسبة للشبكات الالسلكية .فمنطقة اهلضبة الوسطى

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺸﺄن اﻻﻣﺎﻛﻦ
أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺨﻄﻄﺔ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﳌﺨﻄﻄﺔ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ
ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ

خطط شبكة النطاق العريض يف املناطق الريفية يف هاييت ،مايو

مناسبة متاماً لالتصاالت الالسلكية من نقطة إىل أخرى ،حيث
حتيط القمم العالية بالوديان الواسعة واملفتوحة مع وجود غطاء
حرجي حمدود .ومع ذلك ،فإن اجلبال والغابات الكثيفة يف اجلنوب
الغريب ستجعل الوصول إىل عددكبري من العمالء ينطوي على قدر
أكرب من التحدي.
وعموماً ،فمن املرجح أن يكون جناح النموذج يف املناطق
اجلبلية أو اليت تكسوها غابات كثيفة (مثل املناطق الساحلية
بغرب إفريقيا) أقل مما هو يف الظروف البيئية املكشوفة واملفتوحة
(مثل شرق إفريقيا) .وبغض النظر عن التضاريس ،فإن املناطق
شديدة البُعد تتطلب عدداً كبرياً من أجهزة ترحيل اإلشارات
وقد ال يكون من املمكن الوصول إليها باستخدام قنوات
التوصيل الالسلكية ) .(Wi-Fiوقد تتطلب هذه املناطق بنية حتتية
بديلة للتوصيل.

2011

ديموغرافيا أول وأبرز المستفيدين
يعتمد النموذج على مستوى أساسي بالنسبة للطلب على
اخلدمة ،وهو الطلب الذي يأيت عادة من الكيانات اليت تقدم
بالفعل خدمات حيوية – مثل التعليم أو الرعاية الصحية أو اإلغاثة
– يف املناطق املستهدفة.
ولطاملا كانت هاييت بؤرة تركيز بالنسبة للمساعدات الدولية
وهيئات اإلغاثة .فقد أدى الزلزال املدمر الذي وقع يف 2010
فقط إىل زيادة عدد هذه اهليئات ودفع كثرياً من اهليئات األخرى
إىل توسيع نطاق عملها إىل خارج العاصمة.Port-au-Prince ،
وقد استخدم مشروع إنفينيو أدوات رسم خرائط املصدر املفتوح
واالتصاالت الفعلية على األرض لتحديد مناطق جتمع املؤسسات
احملتمل أن تبادر باالشرتاك يف الشبكة .وكان ذلك مبثابة نقطة البدء
لتصميم الشبكة.
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المنافسة في السوق وعرض النطاق الالزم لإلنترنت
يصلح هذا النموذج أفضل ما يصلح يف الظروف اليت يعمل
فيها عدد من شركات تقدمي خدمة اإلنرتنت املتماثلة يف احلجم يف
سوق تنافسية .وهذا يعين أنه لن تكون هناك شركة ناقلة واحدة
قادرة على عرقلة نشر اخلدمات .كذلك ،جيب توافر قدرة كافية
على التوصيل لدعم الطلب بتكلفة ميكن أن تتحملها السوق.
وقد أعربت معظم الشركات الرئيسية لتقدمي خدمة اإلنرتنت
والشركات الناقلة يف هاييت عن اهتمامها باالنضمام إىل مبادرة
النطاق العريض يف املناطق الريفية .كذلك يعكف مشروع إنفينيو
وشركاؤه على دراسة طرق زيادة جمموع عرض النطاق الالزم
لإلنرتنت ،ورمبا يتحقق ذلك بإضافة وصلة بكبل حبري من
األلياف البصرية.
رأس المال البشري
يعد توافر الدعم احمللي الكفء لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من األمور األساسية هلذا النموذج .وميكن حتقيق هذه
القدرة من خالل التدريب التدرجيي ،ولكن ذلك يعتمد على توافر
املهنيني امللمني باملعارف واخلربات األساسية على األقل يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وقد عمل مشروع إنفينيو يف هاييت من خالل مؤسسات
التدريب وأجهزة اإلعالم لتحديد أكثر من  60مرشحاً كانت
مؤهالهتم تليب معايري الفرز األولية.
ومن بني األسئلة الرئيسية اليت ميكن أن تُطرح لدى تكرار منوذج
هاييت :هل يوجد مهنيون يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ميكن تدريبهم لنشر ودعم البنية التحتية للشبكة يف املنطقة
املستهدفة؟ وهل تعد فرصة النشاط مغرية بدرجة كافية الجتذاب
رجال األعمال إىل املناطق الريفية والنائية؟ وما هي املؤسسات اليت
تستطيع حتديد املرشحني للتدريب؟
البنية التحتية القائمة
إن اإلبقاء على التكاليف منخفضة يعين تقاسم البنية التحتية
واستخدام ما هو موجود منها بالفعل .والبنية التحتية الرئيسية ال
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تقتصر على البنية التحتية اليت تسيطر عليها شركات تقدمي خدمة
اإلنرتنت والشركات الناقلة .ففي هاييت ،على سبيل املثال ،يعكف
مشروع إنفينيو على دراسة إمكانية االستفادة من األبراج اليت
متلكها املئات من حمطات الراديو الصغرية.
الخدمات األساسية
ميكن أن يضيف تقاسم خدمات وتطبيقات الشبكات
قيمة بالنسبة للمؤسسات املستفيدة الرئيسية اليت تبادر بالتعاقد
مع الشبكات حيث تكون تكلفة توصيلهم بالشبكة أقل.
وتعد خدمات الشبكات احمللية اليت ال يلزمها عرض نطاق
لإلنرتنت ذات قيمة خاصة يف احلاالت اليت يكون فيها عرض
النطاق شحيحاً.
ففي هاييت يباع عرض النطاق الالزم لإلنرتنت بسعر باهظ
نظراً حملدودية قدرة التوصيل باأللياف املتاحة يف البلد .ويعكف
مشروع إنفينيو وشركاؤه على دراسة اخلدمات والتطبيقات
اليت تضيف قيمة دون أن تؤدي إىل حتمل تكاليف للتوصيل
باإلنرتنت ،مثل مؤمترات الفيديو احمللية.

نبـ ــأ طيب

يتطلب تضييق فجوة النفاذ إىل النطاق العريض مناذج جديدة
خلدمات النطاق العريض يف الريف تؤدي إىل اخنفاض ملموس يف
التكاليف الرأمسالية وتكاليف تشغيل شبكات النطاق العريض.
والنبأ الطيب هو أن املكونات الرئيسية لنموذج خدمة النطاق
العريض الريفية املستدامة موجود بالفعل .واملطلوب اآلن هو إجراء
جتارب لتبني كيف ميكن جتميع كتل البناء هذه على أفضل وجه
وتشغيلها ورفع مستواها.
وبعد االستفادة من مبادرة النطاق العريض يف املناطق
الريفية يف هاييت ،حياول مشروع إنفينيو اآلن حتديد إطار يُيسر
تنفيذ مناذج مماثلة يف الظروف األخرى قليلة املوارد .واهلدف
من ذلك هو توفري خدمات النطاق العريض لسكان الريف
احملرومني يف أحناء العامل.

www.itu.int/wtisd

تقييم أنشطة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

قصص جناح تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

تُعطي المعلومات اآلتية من إفريقيا ،وآسيا ،وأوروبا،
وأمريكا الالتينية صورة للمشروعات التي يجري تنفيذها
في أنحاء العالم ،وتتضمن تفاصيل عملية عن السبل
والموارد الالزمة للتغلب على التحديات .وتلقي األمثلة
المختلفة الضوء على مفهومين من المفاهيم األساسية
للعمل الذي حددته القمة العالمية لمجتمع المعلومات:
االبتكار واالستدامة.
وقد شهد االحتاد الدويل لالتصاالت الكثري من قصص
النجاح يف إطار عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات .ونشر
االحتاد منذ فرتة قصرية جمموعة من هذه القصص اليت استطاع
مجعها يف ما بني  2010و ،2011لتتزامن مع منتدى القمة
العاملية جملتمع املعلومات لعام  .2011ودراسات احلالة هذه ال
تعد مناذج مفيدة فقط للجهات صاحبة املصلحة يف البلدان
األخرى ،ولكنها تعد أيضاً مبثابة قاعدة مرجعية لقياس مدى
التقدم يف حتقيق رؤية جمتمع املعلومات الشامل كما حددته القمة
العاملية جملتمع املعلومات.
وتشمل األمثلة اليت تستحق التنويه ما يلي:
_ _الشراكة بني  IntersatوVoices of Africa for
 Sustainable Developmentإلقامة أكشاك اإلنرتنت
الريفية لتوفري القدرة على التوصيل يف اجملتمعات اليت تواجه
التحديات املتمثلة يف عدم القدرة على احلصول على التعليم
ونقص فرص العمل للشباب (انظر املقالة بأكملها يف
الصفحات .)36-34
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_

_

_

_

_

_

_إطالق قَطر ملركز التكنولوجيا املساندة لتوفري تعليم أفضل
وفرص توظيف أفضل لذوي اإلعاقة من خالل حلول
تكنولوجيا املعلومات اليت تتناسب مع ظروفهم.
_مشروع  E-TICمبنطقة السهل بغرب إفريقيا ،الذي يساعد
املزارعني والصيادين على تصريف مبيعاهتم ،عن طريق
تدريبهم من خالل بوابة على الشبكة العنكبوتية مصممة
باللغات احمللية وهي الولوف ،والفالين ،والبامربا.
_االسرتاتيجية الوطنية اليت وضعتها مجهورية كوريا يف 2009
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلضراء لوضع إطار
لقياس الزيادة يف انبعاثات الكربون احمللية.
_التدريب على تكنولوجيا املعلومات يف مايل ،الذي يزود
النساء باملهارات األساسية الستخدام احلاسوب وذلك
لتضييق الفجوة بني اجلنسني يف االستفادة من تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
_الربنامج الذي وضعته كولومبيا لتوفري االستفادة من أجهزة
احلاسوب يف املدارس من خالل إصالح األجهزة املستعملة
وإعادة استخدامها.
_مشروع مدرسة الرمال ) (Ecole des Sablesالذي يستهدف
زيادة فرص التعليم وتدريس اللغات الرمسية يف جمتمع قبائل
الطوارق يف مايل (انظر القصة يف الصفحة . )37

وقد سبق أن تضمنت األعداد السابقة من أخبار االحتاد
موضوعات عن ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
عُمان ،وعن النفاذ الالسلكي يف املناطق الريفية من مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،واستخدام بوابة الشبكة
العنكبوتية يف توفري منصة تفاعلية تُعرف باسم E-Krishok
للمزارعني يف بنغالديش.
وكثرياً ما تكون التحديات وتنفيذ احللول خاصة بكل
بلد ،ولكن قصص النجاح هذه ميكن نقلها إىل بيئات
خمتلفة .وتُظهر دراسات احلالة هذه القدرة على االبتكار
والبحث من أجل التوصل إىل حلول مستدامة ،وهو ما
ينبغي أن تسعى مجيع اجلهات صاحبة املصلحة إىل إدخاله
يف البحث على احللول.
ويعد تقاسم املعرفة من العناصر األساسية للتنمية يف نطاق
عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات ،والبلدان مدعوة إىل إدراج
براجمها ضمن قاعدة البيانات اإللكرتونية اخلاصة بتقييم نتائج
القمة العاملية جملتمع املعلومات ).(www.wsis.org/stocktaking
وهبذه الطريقة ،ميكن جلميع اجلهات صاحبة املصلحة جعل قاعدة
البيانات املشار إليها أداة رئيسية لبناء جمتمع شامل للمعلومات
حبلول سنة .2015
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قصص جناح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

شراكة بني القطاعني العام واخلاص من أجل حتقيق التنمية املستدامة يف إفريقيا
وكشك اإلنرتنت الريفي يقوم على ثالث أجهزة طرفية
يف سبتمرب  ،2009دخلت شركة ( Intersat Africaاملتخصصة
يف توفري حلول لنقل البيانات يف إفريقيا) وهيئة أصوات للنفاذ ،ونظام لتجميع الطاقة الشمسية ،ونظام ساتلي للتوصيل
باإلنرتنت ) .(Get2Netوأنشئ أول
إفريقيا اليت تنادي بالتنمية املستدامة
(Voices of Africa for Sustainable
كشك يف مدرسة يف نريويب .واستناداً
سبل “قبل تنفيذ مشروع
) Developmentيف شراكة إلجياد
إىل اخلربة التكنولوجية املكتسبة ،قررت
نت لكل كشك اإلنترنت الريفي
لتوفري القدرة على التوصيل باإلنرت
الشراكة حماولة إنتاج منتج معني بأقل
قرية يف الريف اإلفريقي .واحللم الذي يراود كنا نواجه مشاكل في
تكلفة ممكنة.
اهليئتني هو حتقيق التغيري من خالل توفري التعامل مع الشباب في
وتعد التكاليف من العوامل املهمة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألكثر المجتمع المحلي .ولكن،
لضمان قدرة املستخدمني احملتملني
الفئات احتياجاً هلا .ويقوم ذلك على منذ بدأنا هذا المشروع،
على حتمل تكاليف اخلدمات اليت
تنفيذ منوذج يُعرف باسم “كشك اإلنرتنت ازداد عدد أعضاء مجموعة
يتم تقدميها من خالل الكشك .ومن
الريفي” ،الذي يستخدم الطاقة الشمسية الشباب وبدأوا الكثير من
العوامل األخرى توعية األفراد بكيفية
واالتصال عن طريق السواتل .وهذه المشروعات الجديدة،
استخدام اإلنرتنت كأداة من أدوات
التنمية .ويكمن لُب التحدي يف حتقيق
الشراكة تساعد يف إجراء عمليات البحث كان من بينها متجر لتصنيع
التغيري االجتماعي عن طريق وضع
وتطوير املنتجات واخلدمات لتوفري القدرة الحلي أصبح يبيع منتجاته
على النفاذ إىل
منوذج جتاري مناسب .ويعد التشاور مع
املعلومات واالتصاالت يف على المستوى الدولي.
”
أبعد املناطق الريفية.
من يعنيهم األمر وتوفري التوعية املناسبة
“وقد صرحت Crystal Watley
من اخلطوات األساسية.
 ،Kigoniاليت تعمل بشركة  ،Intersat Africa Ltdأثناء املنتدى
ويف فرباير  ،2010تلقى املشروع منحة من “مجعية
العاملي لقادة صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي اإلنرتنت” ) (Internet Societyلرتكيب كشك جترييب
نظمه االحتاد الدويل لالتصاالت يف داكار ،السنغال ،يف نوفمرب يف منطقة مسامبويين الساحلية بكينيا .وقد ن ّفذت
 ،2009بقوهلا“ :إن الذين مل تسبق هلم زيارة إفريقيا أو العيش ذلك جمموعة من الشباب تسمى “صوت دياين”
فيها كثرياً ما يتساءلون ملاذا االهتمام باإلنرتنت؟ وبصفة أعم ملاذا ) ،(Voice of Dianiأعضاؤها أفراد يُشبهون متاماً األشخاص
االهتمام بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟ وملاذا يوجد طلب املسؤولني عن إدارة أكشاك اإلنرتنت الريفية يف أي مكان يف
مرتفع من جانب األفراد الذين ال جيدون ما يكفي لسد رمقهم العامل :فهم شباب بال عمل وحمدودو التعليم .وحضر متطوع
أو ال جيدون املاء الصاحل للشرب يف حاالت كثرية؟ اجلواب على أمريكي للتدريس يف كشك اإلنرتنت الريفي ملدة ستة أشهر.
ذلك هو أهنم يبحثون عن فرصة.
وكان هناك الكثري من الصعوبات الفنية بسبب الظروف البيئية
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Millenium Promise

القاسية ،كما أن جمموعة الشباب مل حيققوا الكثري من الدخل ،بكينيا ،حيث مستويات التعليم منخفضة واالحتياجات اإلمنائية
ولكنهم استمروا يف إدارة الكشك ،وكان دخلهم يكفي بالكاد كثرية .ويقوم املركز بتدريب ما ال يقل عن  40شاباً شهرياً على
للمحافظة على استمرار املشروع.
مهارات احلاسوب األساسية وعلى كيفية استخدام تكنولوجيا
وكان علي بوينجو ) (Ali Bwengoوجدعون موالندي املعلومات واالتصاالت يف سبيل حتقيق التنمية .وتبني هليئة
) (Gideon Mulandiأول مديرين للكشك عند بدء العمل .أصوات إفريقيا أن التدريب على مهارات احلاسوب األساسية
ويقول علي“ :لقد غيرَّ ت اإلنرتنت حيايت متاماً ،وأقوم يومياً يستغرق عدة أشهر لكي ميكن تكوين قدرة حملية مبستوى عال
بتوعية أهل املنطقة بكيفية االستفادة من التكنولوجيا يف تغيري يكفي الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سبيل
حياهتم أيضاً” أما جدعون فيقول“ :قبل تنفيذ مشروع كشك حتقيق التنمية .وحبلول فرباير  ،2011كانت هيئة أصوات إفريقيا
دربت  20شاباً يتولون يف الوقت احلاضر توعية آخرين
اإلنرتنت الريفي كنا نواجه مشاكل يف التعامل مع الشباب يف قد َّ
اجملتمع احمللي .ولكن ،منذ بدأنا هذا املشروع ،ازداد عدد أعضاء يف جمتمعهم يف جمال التنمية والتكنولوجيا .ولقد حققت هذه
جمموعة الشباب وبدأوا الكثري من املشروعات اجلديدة ،كان الفصول التدريبية جناحاً هائالً وأصبح االلتحاق هبا حمجوزاً لعدة
من بينها متجر لتصنيع احللي أصبح يبيع منتجاته على املستوى أشهر يف املستقبل.
الدويل”.
ويف مارس  ،2011دخلت هيئة أصوات إفريقيا يف شراكة
وقد أظهر مشروع دياين التجرييب هليئة أصوات إفريقيا احلاجة مع جامعة نازارين اإلفريقية ومركز االتصاالت املتقدم التابع هلا،
إىل توفري التدريب على استخدام أحدث األجهزة ،وعلى ما لتنفيذ مشروع يف جمال املشروعات والتكنولوجيا اجلديدة .ويف
ميكن أن تنجزه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سبيل إطار هذه الشراكة ،افتتحت هيئة أصوات إفريقيا فصالً جديداً
حتقيق التنمية ،وعلى كيفية إدارة مشروع اجتماعي ،وعلى كيفية يف نريويب لتدريب  20طالباً إضافياً كل شهر على استخدام
استخدام الوسائط االجتماعية .وقررت هيئة أصوات إفريقيا بناء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق التنمية .وينتمي
معهد لتدريب العاطلني من الشباب يف الريف اإلفريقي.
هؤالء الدارسون إىل بلدان شرق إفريقيا وسيتولون إدارة أكشاك
ويف سبتمرب  ،2010افتتحت هيئة أصوات إفريقيا مركز اإلنرتنت الريفية يف أحدث أشكاهلا – أي أكشاك االتصاالت
تدريب لتمكني الشباب خلدمة جمتمع ريفي فقري ببلدة ويباي الريفية املتقدمة اليت تعمل بالطاقة الشمسية.
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وقد انضم إىل هذه الشراكة يف الفرتة األخرية شركاء جدد من مباشراً بالربجميات املرَّكبة يف األكشاك املتقدمة ،ويتم تدريب
قطاع الشركات .إذ قدمت شركة هواوي للتكنولوجيا ) (Huaweiاملشغلني لتوعية أفراد اجلمهور احمللي وتدريبهم قبل استخدام
اهلواتف الذكية اليت تعمل على منصة  IDEOS Androidاملعدات .وسوف تتبىن املؤسسات وشركات األعمال احمللية
اجلديدة الستخدامها يف أغراض التدريب .وميكن هلذه األجهزة شاشات عرض اإلعالنات – األمر الذي حيقق دخالً ويقلل
املتنقلة الصغرية إنشاء شبكة ال سلكية لثمانية أجهزة أخرى ،كثرياً من املبلغ الذي يدفعه املستخدمون نظري استخدام الكشك.
وتقوم الفكرة على إنشاء سوق ريفية لإلنرتنت من
وبذلك توفر األساس الالزم لنظام شبكة ال سلكية .وقد أطلِق
اهلاتف احملمول طراز  IDEOS U8150على املستوى العاملي خالل إذكاء الرغبة يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية
يف  2010وتصفه شركة هواوي بأنه جهاز متنقل بسيط من والسياسية املستدامة .وتتوق مجيع اجملتمعات احمللية الريفية إىل
اهلواتف الذكية  Androidومثنه معقول .واجلهاز مزود بشاشة كسب املزيد من املال لتعليم أبنائها ولتحقيق تغيري حقيقي.
عالية الوضوح تعمل باللمس ،وكامريا بقوة  3,2 Mega pixelواستخدام األكشاك املتقدمة كنقاط نفاذ جمتمعية وتزويد
ومزود بوظائف أخرى مثل املراقمة الصوتية ،واملالحة الصوتية اجملتمع احمللي باالتصاالت الالسلكية ) (Wi-Fiسوف يساعد
وشبكات التواصل االجتماعي.
على إجياد فرص عمل وعلى تبادل املعارف وحتقيق التنمية
وتعتزم هيئة أصوات إفريقيا الدخول يف شراكة مع عدد أكرب املستدامة يف املدى البعيد.
من شركات تصنيع األجهزة لضمان متكني الفقراء من احلصول
ولقد كان االنتقال من املرحلة التجريبية إىل مرحلة التصنيع
على األجهزة الفنية الالزمة لدعم التنمية .وجيري يف الوقت ميثل نوعاً من التحدي نظراً لضيق املوارد .بيد أن هذه العقبة
الصغَر أمكن التغلب عليها من خالل استثمار رأس املال اجملازف .ومن
احلاضر إنشاء صندوق يف كينيا لتقدمي قروض متناهية ِّ
جلميع خرجيي الدورات التدريبية لتمكينهم من امتالك أفضل املتوقع ،حبلول هناية  ،2011إنشاء أكثر من  120كشكاً متقدماً
األجهزة التعليمية رخيصة الثمن يف السوق .وحتتاج مجيع هذه وتزويدها بالرتكيبات الالزمة وكذلك إنشاء عشرة مراكز للتدريب
األجهزة إىل توصيل وهذا ما توفره األكشاك املتقدمة املزودة يف ستة بلدان.
بالطاقة الشمسية .وتعكف شركة  Intersatللنطاق العريض
ويتمثل اهلدف ،من خالل عملية التنفيذ وتقييم النتائج،
 مبساعدة وتوجيه جمموعة بلكسوس ) ،(Plexus Groupوهي يف زيادة تأثريه مبرور الوقت وحتقيق التغيري الذي يريده سكانشركة استشارية يعمل هبا عدد من قادة صناعة االتصاالت الريف .أما النهج الذي تطبقه هيئة أصوات إفريقيا فهو متكني
ذوي املواهب الرفيعة – على تطوير منصة ال سلكية على اجملتمع بطريقة حتقق التغيري االجتماعي وحتقق رحباً للمجتمع
أساس الدفع املسبق ميكنها حتويل كل كشك متقدم إىل مقهى احمللي .وهذا هو مفتاح االستدامة .وتقول :Crystal Kigoni
سيرباين يوفر للمجتمع احمللي القدرة على النفاذ إىل اإلنرتنت “يستطيع كشك اإلنرتنت الريفي سد الفجوات اهليكلية يف
بأقل تكلفة ممكنة.
البنية التحتية الريفية إلكرتونياً .فكل شخص يف اجملتمع حيصل
ومن مزايا الكشك املتقدم أنه مزود بالطاقة الشمسية على نفس اخلدمات ....وبتوافر القدرة على النفاذ إىل كشك
وبتكنولوجيا متطورة ،وبقدرة ال سلكية  Wi-Fiمدجمة لتغطية اإلنرتنت الريفي ،سيكون بوسع السكان االنضمام إىل بقية العامل
مساحة نصف قطرها  500مرت ،وشاشات لإلعالن على ثالثة االفرتاضي ونقل الثقافات املتباينة إىل اجملتمع العاملي .وال بد
جوانب تعرض إعالنات دوارة .ويرتبط برنامج التدريب ارتباطاً للعامل من مساع أصوات إفريقيا من أبعد القرى فيها”.
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تقييم أنشطة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

مدرســة الرمـ ــال

صتالاو تامولعملا ايجولونكت حاجن صصق

Ennor-France

مدرس ــة الرمـ ــال
يُعد جمتمع الطوارق البدو الرحل واحداً من أقدم اجملتمعات
يف العامل ،ولكن عدم توافر فرص التعليم ألبناء الطوارق حيد من
تنمية املناطق اليت يتحركون يف نطاقها .وجيب اختاذ إجراءات من
أجل مستقبل أفضل ،ويُعد التعليم أحد السبل القليلة للتحرك هبم
إىل األمام .وبالتايل ،قررت هيئة إخوان Ag Assarid brothers
إنشاء مدرسة الرمال ) (École des Sablesيف  2002لتوفري
فرص التعليم اجليد ألبناء القبائل الرحل.
فعلى الرغم من مواصلة اآلباء ألسلوب حياهتم كبدو
ُرحل ،توفر مدرسة  École des Sables Saint-Exupéryبقرية
تابوي يف مايل فرصة للتعليم يف مدرسة داخلية مفتوحة طوال
العام .وقد التحق باملدرسة  110تالميذ يف السنة الدراسية
 ،2011–2010كان من بينهم  86تلميذاً من البدو بالقسم
الداخلي .وتضم املدرسة ثالثة فصول ويعمل هبا ستة مدرسون
– ثالثة من النساء وثالثة من الرجال تدفع هلم حكومة مايل
رواتبهم .وتطبق املدرسة طريقة تدريس تستهدف حتقيق التميز
وحترتم الثقافات احمللية .وكانت نسبة النجاح يف املدرسة االبتدائية
 99يف املائة ويف املدرسة الثانوية مائة يف املائة .ويُعد احلصول

على فرص التعليم ضرورياً إلدماج الطوارق يف جمتمع مايل بعد أن
يتعلموا اللغات الرمسية (الفرنسية واللغات احمللية).
وبعد عشر سنوات من افتتاح مدرسة الرمال يف تابوي،
اتسع نطاق املشروع حيث مت افتتاح مدرستني أخريني مبنطقيت
متبوكتو وكيدال .وحتصل املدارس الثالث على دعم من وزارة
التعليم الوطين ومن اجملتمعات احمللية ،لتأكيد مصداقية املشروع.
وقد بُنيت الفصول يف املدرستني اجلديدتني وأعيد بناء القسم
الداخلي وأقيمت املدرسة الثانوية .وتقع املدارس الثالث يف مشال
مايل.
ولتمويل املدارس ،يبيع موسى كتبه من خالل موقع مدونته
) ،(http://moussa-blog.azawadunion.comمث مينح جزءاً
من أرباحه وإيراداته لتمويل مدارس الرمال الداخلية.
وتساعد اإلنرتنت على التبادل الثقايف وعلى تبادل األفكار
بشأن طرق التدريس بني جمتمع الطوارق واملدارس يف فرنسا.
ويهدف هذا التبادل إىل إقامة شراكة مفيدة بني مدارس الرمال
واملدارس يف بلدان أخرى حول العامل.
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ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻌﺎم 2011
 20-16ﻣﺎﻳـ ــﻮ ،ﺟﻨﻴﻒ
“يمثل منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات
فرصة فريدة بالنسبة للدول األعضاء في االتحاد الدولي
لالتصاالت للتفاعل مع الجهات األخرى صاحبة
المصلحة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
من المجتمع المدني ،والقطاع الخاص والدوائر
األكاديمية والدوائر الصناعية” .
بالنكا م .جونزاليز
رئيسة المؤسسات القطاعية
أمانة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
وزارة الصناعة ،مدريد ،إسبانيا

“ من الالزم ،عند دعم األنشطة المتصلة بسد الفجوة
الرقمية ،مراعاة نهج دورة الحياة بالنسبة لمعدات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتالفي إغراق البلدان
النامية دون ضوابط بالنفايات الكهربائية واإللكترونية.
ولقد كان منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام
 2010محفالً ممتازاً لمناقشة هذه القضية والشروع في
معالجتها بالتعاون مع الشركاء الذين يهمهم األمر” .
ماتياس كيرن
أمانة اتفاقية بازل ،برنامج األمم المتحدة للبيئة
سويسرا

www.wsis.org/forum
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“

حرص فريق  CivicTECطوال السنوات الماضية على حضور منتدى القمة العالمية
لمجتمع المعلومات .وقد رأينا كيف أن المنتدى أكثر اهتماماً بالمجتمع المدني
واحتياجات المجتمعات المحلية الحقيقية في أنحاء العالم .إن عملية القمة العالمية
لمجتمع المعلومات بمعالجتها مواضيع تشمل الحكومة اإللكترونية وزيادة الزخم من
أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ،تعد نبراساً لتوضيح الطريق إلى األمام نحو تسخير
قوة االتصال التي توفرها تكنولوجيات التواصل الشبكي من أجل التغيير المجتمعي عن
طريق ربط األولويات العالمية باألولويات المحلية.
أليسون هورنري
أحد مؤسسي
أستراليا

”

CivicTEC

“ تعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات منبراً فريداً بفضل
طبيعتها العالمية الحقيقية .فهي تثير اهتمام المشاركين
بمشاهدة األمثلة ،وتقاسم الخبرات ،والتعلم من المبادرات
المختلفة من جميع أنحاء العالم ،مما يُطلق ِعقال اإلمكانات
التي تتمتع بها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ما
يتعلق بتحسين حياة البشر .وهذا المنتدى في جوهره يُ ِنعش
معنويات جميع الجهات صاحبة المصلحة في القمة العالمية
لمجتمع المعلومات بأن يؤكد ثقتهم في اإلمكانيات التي
يمكن أن تحققها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت” .

“ إن حرية الرأي وحرية التعبير أساسيتان سواءً
للمجتمع المدني أو مجتمع المعلومات .ومؤتمر
المنظمات غير الحكومية وأعضاؤه يشجعون هذه
المبادئ األساسية في عملية القمة العالمية لمجتمع
المعلومات ويدافعون عنها” .
سيريل ريتشي
رئيسة مؤتمر المنظمات غير الحكومية

ميزا فارزانا حليم
مؤسسة  Katalyst-Partnersالمعنية باالبتكار
في قطاع األعمال
بنغالديش

Organised by:
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جدول األعمال

Agenda

2011

منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام

WSIS Forum 2011
Agenda
This information was correct as of 13 May 2011.
Opening Ceremony
High-Level Dialogues
Closing Ceremony
Action Line (AL) Interactive Facilitation Meetings
Interactive Sessions
Internet Governance Forum (Open Consultations)
Internet Governance Forum (MAG)
Action Line
Facilitators Meeting
UNGIS Open Consultations

Time

Thematic Workshops
Country Workshops
Parliamentary Forum on Building an Information Society
UNGIS High-Level Segment
UNGIS Working Level Meeting
Publications Releases and Briengs
Exhibition Inauguration
World Telecommunication and Information Society Day 2011 (WTISD)
Reception
Abbreviations: HL: High-Level | AL: Action Line

Monday, 16 May 2011

09:30–10:30

Opening Ceremony (E/F/S) | Governing Body Room | (OverRow Room II: audio only)

Opening Ceremony
High-Level Opening Session: Working Together Towards 2015 (E/F/S) | Governing Body Room

10:30–13:00

High-Level Dialogues
11:00–12:00

UNGIS High-Level Segment (UNGIS Members only)

UNGIS
12:30–13:00

Press Conference (Media only) | Room IV

Press Conference
13:00–13:15

Exhibition Inauguration | Level R3

Exhibition
13:15–14:00
14:00–14:30

14:45–16:15

16:15–16:30
16:30–18:00

18:00–20:00

Brief:
Broadband Commission
Room V

Brief:
Connectivity Scorecard 2011
Room II

Publication Releases and Briengs
AL C3 Access:
AL C2 ICT Infrastructure
Persons with Disabilities
(ITU)
(UNESCO) | (E/F)
Room IX
Room II
Interactive Action Line Facilitation Meeting
AL C7 E-learning
(UNESCO) | (E/F)
Room II

Lunch Break
Publication:
United Arab Emirates
WSIS Committee Report
2010–2011
Room XI

Education and ICTs
(CoNGO)
Room IV

Thematic Workshop
Break
AL C6 Enabling Environment Implementation of WSIS
(ITU)
Action Lines in UAE
Room IX
(UAE)
Room XI

Brief:
Girls in ICT Day
Room IX

Implementation of WSIS
Action Lines in India |
(India)
Room XI
Country Workshop

e.Oman — A strategy that
transformed the society
with e-skilled in less than
ve years | Room V

New challenges to protect
children online in the era of
non-stop connectivity
Room IV

The Al-Shaifa Hospital
Information system
— Universal Health
Information hand in hand
with Universal Health Care
(Oman) | Room V

Interactive Action Line Facilitation Meeting
Country Workshop
Thematic Workshop
Reception Sponsored by UAE Venue: Restaurant du BIT “Le Morillon”, oor R2 NORD
International Labour Organization

2011
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Publication:
India Journey from
Knowledge Economy to
Inclusive Information
Society — Proles of
Progress | Room IV
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Time
09:00–10:30

جدول األعمال

Agenda

WSIS Forum 2011

Tuesday, 17 May 2011
The Urban Gateway — A global online portal to support
town and city management in a rapidly urbanising world
(UN-HABITAT)
Room IV

Institutional Choice in
Global Communications
Governance
(University of Zurich)
Governing Body Room

E-Gov Strategy
(UAE)
Room V

Mock Botnet Investigation
(World Federation of
Scientists/ITU)
Room IX

Sudan and Sudan telecentre
role in WSIS implementation
Room IX

Public dialogue on
the impact of the
communication and
information technology
transformation and global
development
Room IV
Thematic Workshop

Thematic Workshop
10:30–11:00
11:00–13:00

WTISD Better Life in Rural
Communities with ICTs
(ITU) | (E/F)
ITU Premises
(In ILO Premises WTISD
Overow Room II; Audio)

World 2011 — Reaching
Out
(TELECOM)
Governing Body Room

Break
Regional Commissions
Room V

WTISD 11:00–12:30
Thematic Workshop
Interactive Session
Country Workshop
13:00–14:00
Lunch Break
Brief: Development of
Brief: ICT Discovery, UAE
Brief: Wireless Networking Training: the ICTP Strategy
14:00–14:30 Publication: Measuring the
WSIS targets. A statistical
the knowledge base for
Room XI
Governing Body Room
framework | Room V
vulnerable children online |
Room IX
Publication Releases and Briengs
14:45–16:15
AL C8 Culture
AL C4 Capacity Building
Measuring the ICT Sector
Domain name Industry
Implementation of WSIS
(UNESCO) | (E/F)
(ITU/UNESCO/ISOC)
for Politial Analysis
in UAE, changing the
Action lines in Bangladesh
Room II
Room V
(ITU/UNCTAD)
landscape
(Bangladesh)
Room IX
(UAE) | Room XI
Room IV
Interactive Action Line Facilitation Meeting
Interactive Session
Thematic Workshop
Country Workshop
16:15–16:30
Break
16:30–18:00
Child Online Protection in Africa | (ITU) | Room XI
Thematic Workshop
Measuring the ICT Sector
Managing human recourses at national level — How
ICT4D Partnership
for Political Analysis
Oman is managing a huge workforce to supplement its
(ICT4D collective)
(ITU/UNCTAD) | Room IX
own | (Oman) | Room V
Room IV
Interactive Session
Thematic Workshop

Time

Wednesday, 18 May 2011

09:00–11:15

HL No 1: Right to Communication: New social media and social
HL No 2: Innovation for Digital
transformations (E/F) | Room II
Inclusion (E/F) | Room V
High-Level Dialogues
IGF Open Consultation | Governing Body Room
IGF
Break
AL C1/C7e-gov/C11
AL C5 Condence
Capturing the Impact
Role and Responsibility of Internet
Pathways to
(DESA)
and Cybersecurity in
of ICT
Intermediaries in the Field of Copyright
Sustainable Energy
Room II
Cyberspace
(WEF)
(WIPO / ISOC)
for ALL
(ITU) | Room XI
Room IV
Room IX
(ITU) | Room V
Interactive Action Line Facilitation Meeting
Thematic Workshop
Lunch Break
Brief: I meet you at
Brief: International Telecommunication
Brief: UNESCO World Press Freedom Day
Publication:
WSIS Forum
Regulations 2012
Room IV
E- Environment
Room IX
Room XI
Room V
Publication Releases and Briengs
Mainstreaming
AL C9 Media
AL C7 e-Environment
AL C7 AL e-Business
Parliamentary Forum IGF Open Consultation
Crisis Mappers and
(UNESCO) | (E/F)
(UNEP)
(UNCTAD/ITC)
(DESA/IPU/ITU) | (E/F/S) Governing Body Room
Social Media in Crisis
Room XI
Room V
Room IX
Room II
Management
(ICT4Peace) | Room IV
Thematic Workshop
Interactive Action Line Facilitation Meeting
Parliamentary Forum
IGF
Break
AL C10 Ethics
AL C7 e-Environment
AL C7 e-agriculture
AL C7 E-health
Parliamentary Forum IGF Open Consultation
(UNESCO) | (E/F)
(ITU/UNEP/WMO)
(FAO)
(WHO/ITU)
(DESA/IPU/ITU) | (E/F/S) Governing Body Room
Room XI
Room V
Room IX
Room IV
Room II
Interactive Action Line Facilitation Meeting
Parliamentary Forum
IGF

10:00–13:00
11:15–11:30
11:30–13:00

13:00–14:00
14:00–14:30

14:45–16:15

16:15–16:30
16:30–18:00

41

2011

 مايو 2011 | 4  أخبار االحتاد

ITU News  4 | 2011  May 2011

41

جدول األعمال

Time
09:00–10:30

2011

املعلومات لعام
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2011

Tuesday, 17 May 2011
The Urban Gateway — A global online portal to support
town and city management in a rapidly urbanising world
(UN-HABITAT)
Room IV

Institutional Choice in
Global Communications
Governance
(University of Zurich)
Governing Body Room

E-Gov Strategy
(UAE)
Room V

Mock Botnet Investigation
(World Federation of
Scientists/ITU)
Room IX

Sudan and Sudan telecentre
role in WSIS implementation
Room IX

Public dialogue on
the impact of the
communication and
information technology
transformation and global
development
Room IV
Thematic Workshop

Thematic Workshop
10:30–11:00
11:00–13:00

WTISD Better Life in Rural
Communities with ICTs
(ITU) | (E/F)
ITU Premises
(In ILO Premises WTISD
Overow Room II; Audio)

World 2011 — Reaching
Out
(TELECOM)
Governing Body Room

Break
Regional Commissions
Room V

WTISD 11:00–12:30
Thematic Workshop
Interactive Session
Country Workshop
13:00–14:00
Lunch Break
Brief: Development of
Brief: ICT Discovery, UAE
Brief: Wireless Networking Training: the ICTP Strategy
14:00–14:30 Publication: Measuring the
WSIS targets. A statistical
the knowledge base for
Room XI
Governing Body Room
framework | Room V
vulnerable children online |
Room IX
Publication Releases and Briengs
14:45–16:15
AL C8 Culture
AL C4 Capacity Building
Measuring the ICT Sector
Domain name Industry
Implementation of WSIS
(UNESCO) | (E/F)
(ITU/UNESCO/ISOC)
for Politial Analysis
in UAE, changing the
Action lines in Bangladesh
Room II
Room V
(ITU/UNCTAD)
landscape
(Bangladesh)
Room IX
(UAE) | Room XI
Room IV
Interactive Action Line Facilitation Meeting
Interactive Session
Thematic Workshop
Country Workshop
16:15–16:30
Break
16:30–18:00
Child Online Protection in Africa | (ITU) | Room XI
Thematic Workshop
Measuring the ICT Sector
Managing human recourses at national level — How
ICT4D Partnership
for Political Analysis
Oman is managing a huge workforce to supplement its
(ICT4D collective)
(ITU/UNCTAD) | Room IX
own | (Oman) | Room V
Room IV
Interactive Session
Thematic Workshop

Time

Wednesday, 18 May 2011

09:00–11:15

HL No 1: Right to Communication: New social media and social
HL No 2: Innovation for Digital
transformations (E/F) | Room II
Inclusion (E/F) | Room V
High-Level Dialogues
IGF Open Consultation | Governing Body Room
IGF
Break
AL C1/C7e-gov/C11
AL C5 Condence
Capturing the Impact
Role and Responsibility of Internet
Pathways to
(DESA)
and Cybersecurity in
of ICT
Intermediaries in the Field of Copyright
Sustainable Energy
Room II
Cyberspace
(WEF)
(WIPO / ISOC)
for ALL
(ITU) | Room XI
Room IV
Room IX
(ITU) | Room V
Interactive Action Line Facilitation Meeting
Thematic Workshop
Lunch Break
Brief: I meet you at
Brief: International Telecommunication
Brief: UNESCO World Press Freedom Day
Publication:
WSIS Forum
Regulations 2012
Room IV
E- Environment
Room IX
Room XI
Room V
Publication Releases and Briengs
Mainstreaming
AL C9 Media
AL C7 e-Environment
AL C7 AL e-Business
Parliamentary Forum IGF Open Consultation
Crisis Mappers and
(UNESCO) | (E/F)
(UNEP)
(UNCTAD/ITC)
(DESA/IPU/ITU) | (E/F/S) Governing Body Room
Social Media in Crisis
Room XI
Room V
Room IX
Room II
Management
(ICT4Peace) | Room IV
Thematic Workshop
Interactive Action Line Facilitation Meeting
Parliamentary Forum
IGF
Break
AL C10 Ethics
AL C7 e-Environment
AL C7 e-agriculture
AL C7 E-health
Parliamentary Forum IGF Open Consultation
(UNESCO) | (E/F)
(ITU/UNEP/WMO)
(FAO)
(WHO/ITU)
(DESA/IPU/ITU) | (E/F/S) Governing Body Room
Room XI
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Room IX
Room IV
Room II
Interactive Action Line Facilitation Meeting
Parliamentary Forum
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10:00–13:00
11:15–11:30
11:30–13:00

13:00–14:00
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة

حتقيق أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات

حاولت القمة العاملية جملتمع املعلومات تشجيع احلكومات واجلهات العربية املتحدة ملتزمة اآلن بتحقيق األهداف السامية للقمة
صاحبة املصلحة على العمل معاً من أجل إجياد الظروف اليت حتفز حبلول عام .2015
على قيام شراكات بني القطاعني العام واخلاص وحتقيق التنمية
ويعد التقرير الوطين عن القمة العاملية جملتمع املعلومات الذي
املستدامة عن طريق حتديد األهداف اإلمنائية من خالل خطوط أصدرته اإلمارات مبناسبة انعقاد منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات
العمل اليت حتددت يف إطارها.
لعام  2011مرجعاً مهماً يُوثقكل خطوة اختذهتا اإلمارات يف سعيها
ويؤكد اخلط  1من خطة عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات من أجل حتقيق أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات.
وقد حتدث السيد حممد ناصر الغامن ،مدير عام هيئة تنظيم
على دور احلكومات يف النهوض بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من أجل التنمية .وقد حققت اإلمارات العربية املتحدة تقدماً االتصاالت باإلمارات العربية املتحدة هبذه املناسبة فقال“ :ميثل
ملموساً يف هذا الصدد من خالل سلسلة من الربامج املبتكرة ،منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات منتدى عاملياً فريداً يتيح
الفرصة الستعراض القضايا احلامسة املتصلة بتنفيذ أهداف القمة
وفرص التمويل واملبادرات اجلريئة.
وقد بذلت اللجنة الوطنية للقمة العاملية جملتمع املعلومات العاملية جملتمع املعلومات ومعاجلتها .وإننا ممتنون غاية االمتنان لالحتاد
يف اإلمارات العربية املتحدة ،اليت تضم هيئة تنظيم االتصاالت ،الدويل لالتصاالت الذي أتاح لنا فرصة لرعاية منتدى القمة العاملية
جهوداً ضخمة من أجل تعبئة جهود قادة اجملتمع واملنظمات جملتمع املعلومات لعام  2011وأن نكون الشركاء االسرتاتيجيني يف
احلكومية وغري احلكومية لاللتزام بتحقيق أهدف القمة العاملية هذه العملية ،كما يشرفنا بنفس القدر أن نُش ِرك مجيع املشاركني يف
جملتمع املعلومات .ولقد حتقق الكثري بالفعل وأصبحت اإلمارات املنتدى يف جتربتنا الناجحة عن طريق إطالق التقرير الوطين للقمة
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العاملية جملتمع املعلومات .واإلمارات العربية املتحدة ملتزمة بأهداف
القمة العاملية وبتنفيذ خطوط العمل اليت تنص عليها.

البنية التحتية

يف ما يتعلق خبط العمل  ،2الذي يركز على ضرورة النهوض
بالبنية التحتية للمعلومات واالتصاالت ،جاء يف دليل استعداد
الشبكات يف الفرتة  2010-2009أن اإلمارات العربية املتحدة حتتل
اآلن املركز األول بني البلدان العربية من حيث جودة بنيتها التحتية
والتوصيلية.
كذلك بني الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ) ،(IDIالذي يضعه االحتاد الدويل لالتصاالت،
اإلمارات العربية املتحدة يف أعلى مرتبة بني الدول العربية (انظر
اجلدول) ويف املركز التاسع والعشرين على املستوى العاملي .ويربط
هذا الرقم القياسي الذي ورد يف تقرير بعنوان “قياس جمتمع املعلومات
عام  ”2010بني أحد عشر مؤشراً مما يتصل بالنفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،واالستفادة منها واملهارات املتصلة هبا يف رقم
قياسي مركب واحد .ويشمل الرقم القياسي  159بلداً ويقارن بينها
على املستوى العاملي واإلقليمي .ويصنِّف التقرير هذه البلدان يف أربع
جمموعات على أساس مستوى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
داخل االقتصاد :مرتفع جداً ،مرتفع ،متوسط ،ومنخفض.

Shutterstock
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29
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وطبقاً للتقرير الوطين عن القمة العاملية جملتمع املعلومات الذي
أصدرته اإلمارات العربية املتحدة ،حتتل اإلمارات اآلن املركز الرابع يف
العامل بعد اليابان ،ومجهورية كوريا ،وهونغ كونغ (الصني) من حيث
انتشار شبكات األلياف البصرية ،حيث تغطي هذه الشبكات نسبة
 30,8يف املائة من املنازل وقطاع األعمال .وختطط شركة اتصاالت
إلنفاق  1,36مليار دوالر أمريكي لتوسيع نطاق شبكات األلياف
البصرية لتشمل مجيع أحناء اإلمارات حبلول هناية .2011
ويؤكد خط العمل  2من خطة عمل القمة العاملية جملتمع
املعلومات على أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كعامل
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Shutterstock

أساسي للتنمية االجتماعية واالقتصادية .ويشجع احلكومات
أن تتابع وتشجع القدرة على التوصيل عن طريق حتسني النفاذ
إىل النطاق العريض ،وتوصيل املؤسسات التعليمية مثل املدارس،
واجلامعات ومراكز البحوث ،وجعل النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت متاحاً لألقليات واجملتمعات الصغرية.
كذلك استفادت عملية تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من تشجيع املنافسة يف قطاع االتصاالت.
وقد بدأت عملية حترير السوق يف  2007بإصدار رخصة لشركة ثانية
لتشغيل االتصاالت املتنقلة هي شركة “دو” ،كما توجد خطط
طموحة ،تشرف على تنفيذها هيئة تنظيم االتصاالت ،لتقاسم
الشبكات مبا يعود باملنفعة على املستهلكني .فتقاسم الشبكات
بني شركة اتصاالت وشركة دو يعين أنه سيكون بوسع املستهلكني
اختيار الشركة اليت حيصلون منها على خدمات الصوت واإلنرتنت
والتلفزيون .وهذه املنافسة ال تشجع فقط على النهوض بصناعة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ولكنها تكون أيضاً مبثابة قوة
دافعة للتنمية االقتصادية الشاملة.
ويف فرباير  ،2010أصدرت هيئة تنظيم االتصاالت ترخيصاً
لشركة “الياه سات” ) (Yahsatاملتخصصة يف اخلدمات الساتلية
برتكيب وتشغيل وإدارة الشبكات الساتلية واألرضية يف اإلمارات.
ويف يوليو  ،2010منحت هيئة تنظيم االتصاالت ترخيصاً لشركة
ستار لالتصاالت الساتلية بتقدمي اخلدمة الساتلية وخدمة البث

التلفزيوين .وكان الغرض من هذه التطورات حتويل اإلمارات إىل حمور
رئيسي لالتصاالت عن طريق تقدمي خدمات ساتلية على أعلى
مستوى يف العامل.
ولتعزيز الفوائد اليت تعود بالنفع على املستهلكني وتساعد على
حتسني البنية التحتية ،من املقرر االنتقال إىل نظام التلفزيون الرقمي
يف ديسمرب  ،2013واالستغناء متاماً عن التلفزيون التماثلي .وبذلك
تكون اإلمارات العربية املتحدة واحدة من البلدان األوىل يف الشرق
األوسط اليت ختطط لالنتقال إىل نظام التلفزيون الرقمي ،مما سيعطي
للمواطنني صورة أوضح ونوعية صوت أفضل ،وكذلك القدرة على
النفاذ إىل ما تبثه الوسائط املتعددة.

المبادرات

كان من العناصر الرئيسية يف اسرتاتيجية حكومة اإلمارات
العربية املتحدة تصحيح اإلطار القانوين .فقد منت سوق االتصاالت
يف اإلمارات العربية املتحدة من  8,2مليار دوالر أمريكي يف 2005
إىل  13,6مليار دوالر أمريكي يف  ،2011وبذلك تكون نسبة
النمو  20يف املائة سنوياً .ويُعزى الكثري من ذلك إىل اإلطار
القانوين اجلديد الذي أتاح هليئة تنظيم االتصاالت إمكانية إصدار
العديد من القواعد التنظيمية لدعم اإلجنازات يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وقد صدر قانون ينظم التجارة اإللكرتونية
يف ( 2006القانون اإلمارايت االحتادي رقم  1يف شأن املعامالت
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UAE

يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،كما سيوفر
الدعم الالزم إلنشاء مؤسسات
تنظم دورات دراسية وتدريبية
يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
وهناك أيضاً صندوق
الشيخ خليفة الذي يقوم
على هدف حمدد وهو دعم
مشروعات قطاع األعمال
الصغرية واملتوسطة .ويركز
الصندوق على تدريب
أبناء اإلمارات العربية
املتحدة لكي يستطيعوا إدارة
املشروعات اعتماداً على
أنفسهم كجزء من السعي
من أجل حتويل أبوظيب إىل
مركز دويل لالستثمار.

والتجارة اإللكرتونية) الذي
ينص على ختويل هيئة تنظيم
االتصاالت لرتخيص ومراقبة
حممد ناصر الغامن
أنشطة مزودي خدمات
مدير عام هيئة
التجارة اإللكرتونية .وقد صدر
تنظيم االتصاالت
ترخيص لشركة اتصاالت،
باإلمارات العربية
باعتبارها الشركة الوطنية لتقدمي
املتحدة
االتصاالت ،كمزود خلدمات
التصديق اإللكرتوين مبوجب
القانون.
ولزيادة دفع التجارة
اإللكرتونية ،وقَّعت هيئة تنظيم
“ لقد حققت مبادراتنا في سبيل تنفيذ خطوط العمل المنصوص
االتصاالت مذكرة تفاهم مع
عليها في خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات نجاح ًا
“حكومة ديب اإللكرتونية”
كبيراً يلقي الضوء على التزامنا .وقد شجعت الحكومة قادة
لتكون شريكةً يف مبادرة
صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على العمل معها
ومْنح خامت
“َ .”Trustae
لقيام شراكة بين القطاعين العام والخاص ترمي إلى تحقيق
املبادرة ألي شركة متارس
هدف أساسي هو تحقيق التنمية المستدامة .وهذا يشجع
التجارة اإللكرتونية حيمي
على االبتكار بين شركات األعمال الصغيرة والمتوسطة وعلى
حقوق املواطنني ويشجع
تحسين أنشطة البحث والتطوير ”.محمد ناصر الغانم ،مدير
على حتسني مستوى جودة
توصيل المواطنين
عام هيئة تنظيم االتصاالت باإلمارات العربية المتحدة.
”
اخلدمات ألنه يضمن أن
رمبا كان الالفت للنظر
التعامل اإللكرتوين الذي حيمل
وحنن نستعرض تقدم
هذه العالمة سيتقيد مبدونة السلوك يف معامالت التجارة اإللكرتونية .اإلمارات العربية املتحدة يف تنفيذ خط العمل  1من خطة عمل
ومثلما وضعت اإلمارات العربية املتحدة اإلطار القانوين القمة العاملية جملتمع املعلومات ،التجديدات اليت ِ
أدخلت لتعزيز
للنهوض بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وضعت الدولة برامج التفاعل مع املواطنني من خالل خدمات تكنولوجيا املعلومات
للتمويل لتحفيز منو الصناعة .ويعد صندوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتعد مبادرة “حكوميت” اليت أطلقها مسو الشيخ
واالتصاالت األول من نوعه يف الشرق األوسط ،وهو ُمصمم حممد بن راشد آل مكتوم ،نائب الرئيس ورئيس وزراء اإلمارات
لدعم البحوث االبتكارية ومشروعات التنمية وتوفري فرص التعليم العربية املتحدة وحاكم ديب ،بوابة متكاملة تربط املواطنني مباشرة
والتدريب يف امليدان .ويف ما يتعلق بالبحث والتطوير ،سوف يساعد بالكيانات االحتادية اخلمسة.
الصندوق على بدء وتعزيز حاضنات للنشاط التجاري وكذلك
وهتدف هذه املبادرة إىل النهوض باخلدمات اليت تضمن
دعم إنشاء مؤسسات للبحث والتطوير ذات جودة عالية .وبالنسبة حتسني كفاءة التشغيل وكفاءة خدمات احلكومة االحتادية.
للتعليم ،فسوف يوفر الصندوق منحاً دراسية للحريصني على العمل وتعد هذه املبادرة إحدى الدعائم الرئيسية السرتاتيجية حكومة
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AFP

اإلمارات العربية املتحدة للفرتة  .2013-2011وترمي هذه
املبادرة أيضاً إىل حتسني نوعية احلياة ملواطين اإلمارات ،وكذلك
للمغرتبني ،متاشياً مع رؤية اإلمارات لعام  .2021وقد أطلق
الشيخ حممد هذه البوابة بأن أرسل رسالة بالربيد اإللكرتوين
أعرب فيها عن تقديره للكيانات االحتادية اخلمسة للدور الرائد
الذي تقوم به يف النهوض خبدمات احلكومة اإللكرتونية.
وسوف يكون بوسع املواطنني يف املرحلة األوىل التفاعل
مع وزارة العمل ،وهيئة كهرباء ومياه ديب ،وبرنامج الشيخ زايد
لإلسكان ،واهليئة الوطنية للمواصالت ،ووزارة الداخلية .والغرض
من ذلك هو حتسني اخلدمات اليت تقدمها هذه اجلهات مبا
يسمح للمواطنني بإبداء آرائهم ملقدمي اخلدمات وبالتايل حتسني
نوعية حياهتم.
كذلك يستفيد املوظفون العموميون من سعي احلكومة إىل
االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دعم التنمية.
إذ يشجع برنامج التميز احلكومي للشيخ خليفة ،الذي أعلِن يف
 ،2006السلطات احلكومية على الرتويج لثقافة االبتكار والوالء
واألداء املتميز بني املوظفني العموميني .وقد أكمل برنامج األداء
احلكومي املتميز مرحلته األوىل يف أكتوبر  2010باالعرتاف هبذه
النماذج اليت أظهرت كيف ميكن حتقيق جمتمع مستدام للمعلومات
داخل احلكومة االحتادية.

وكان من األمثلة األخرى على توصيل املواطنني خطة احلفظ
اإللكرتوين للكتب وخطة املكتبة اإللكرتونية ،اللتان أطلقتهما
شركة اتصاالت ومؤسسة  Huawei Technologiesالصينية يف
ديسمرب  .2010وقد أطلق الشيخ خليفة مشروعاً جتريبياً يف جامعة
خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث ،يسمح للطلبة وأعضاء هيئة
التدريس بالنفاذ إىل مئات الكتب املطبوعة واملسموعة على اخلط
بدون مقابل .وباإلضافة إىل ذلك ،يستطيع الطالب عن طريق
هواتفهم الذكية وحواسيبهم الشخصية النفاذ إىل مذكرات احملاضرات
ومذكرات املختربات .وختطط شركة اتصاالت لتوسيع نطاق اخلطة
لتشمل جامعات أخرى يف اإلمارات العربية املتحدة ،ورمبا تشمل
كذلك دور النشر داخل البالد وخارجها ،كي يستطيع الطالب
واملستهلكون النفاذ إىل جمال واسع من احملتوى إلكرتونياً.
ويعلق الشيخ ناصر الغامن على ذلك بقوله“ :لقد حققت
مبادراتنا يف سبيل تنفيذ خطوط العمل املنصوص عليها يف خطة
عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جناحاً كبرياً يلقي الضوء على
التزامنا .وقد شجعت احلكومة قادة صناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على العمل معها لقيام شراكة بني القطاعني العام
واخلاص ترمي إىل حتقيق هدف أساسي هو حتقيق التنمية املستدامة.
وهذا يشجع على االبتكار بني شركات األعمال الصغرية واملتوسطة
وعلى حتسني أنشطة البحث والتطوير”.
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منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام 2011
قادة الصناعة يلتقون يف جنيف إلعادة تنشيط برنامج التنمية
تزداد التوقعات مع اجتماع قادة الصناعة يف جنيف لوضع
اسرتاتيجيات أكثر فعالية تسخر قوة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لدفع عجلة التقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية
لأللفية اليت حددهتا األمم املتحدة وأهداف التوصيل املنبثقة عن
القمة العاملية جملتمع املعلومات وذلك حبلول .2015
إن جدول أعمال منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام
 2011حافل باألعمال .وحتتفل الدورة االفتتاحية رفيعة املستوى
بالشراكات والتعاون بني أصحاب املصلحة املعنيني بالقمة
العاملية جملتمع املعلومات الذين يعملون معاً استعداداً للموعد
النهائي احملدد يف  .2015وجدير بالتذكري أن القمة العاملية جملتمع
املعلومات عملية متعددة أصحاب املصلحة ويعتمد جناحها يف
حتقيق األهداف املتفق عليها دولياً على شراكات مثمرة ومرحبة
جلميع األطراف .ولذلك فإن اجللسة االفتتاحية رفيعة املستوى
ستحدد اإليقاع العام للحوارات واجللسات التفاعلية وورش
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العمل القطرية خالل األيام اخلمسة ملنتدى القمة العاملية جملتمع
املعلومات لعام  20-16( 2011مايو).
إن أمهية النطاق العريض بالنسبة للتنمية االقتصادية
واالجتماعية للبلدان ال ترتك أي جمال للمبالغة .وقال األمني
العام لالحتاد الدويل لالتصاالت ،الدكتور محدون إ .توريه
“إننا ندرك مجيعاً إدراكاً تاماً مدى قرب املوعد النهائي احملدد
يف  2015لتحقيق أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات
واألهداف اإلمنائية لأللفية .ولقد أحرزنا تقدماً هائالً من حيث
التوصيل وهتيئة بيئة مؤاتية واألمن السيرباين .وجيب أن تكون
اخلطوة الرئيسية التالية تكرار معجزة اهلاتف احملمول بالنسبة إىل
اإلنرتنت عريضة النطاق”.
وإن مناذج النطاق العريض املبتكرة اليت جيري تطويرها باالشرتاك
مع أصحاب املصلحة املتعددين عرب العامل ستساهم نوعاً ما يف
توفري النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القرى

واملدارس واملراكز الصحية يف املناطق النائية وتوصيل غري املوصلني
يف اجملتمعات اليت تفتقر إىل اخلدمات ويف البلدان النامية.
ويسعى منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام 2011
إىل تعزيز املناقشات التفاعلية وتبادل املعلومات بشأن جمموعة
واسعة من املواضيع األساسية مثل التنمية الريفية والتعددية اللغوية
واالستدامة البيئية والتعليم والرعاية الصحية واالبتكار .ويشمل
جدول األعمال عدداً من القضايا الساخنة األخرى منها احلق
يف االتصال ،والوسائط االجتماعية باعتبارها من أدوات التنمية،
واألمن السيرباين.

وقد تعزز برنامج منتدى القمة هلذا العام إىل حد كبري بفضل
الشراكة االسرتاتيجية لإلمارات العربية املتحدة ومسامهتها.
واستفاد املنتدى أيضاً من مسامهات من عمان من أجل
سلسلة ورش العمل ،واملكسيك من حيث توفري الرتمجة الشفوية
اإلسبانية.
وعقد منتدى القمة لعام  2011يف أعقاب مؤمتر األمم
املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً ) (UNLDC-IVالذي عقد
يف إسطنبول ،تركيا ،من  9إىل  13مايو  .2011وستنشر تقارير
خاصة عن كال احلدثني يف عدد مقبل جمللة أخبار االحتاد.

معجزة االتصاالت املتنقلة تواصل حتويل احلياة
يف أقل بلدان العامل منواً
يستفيد الناس الذين يعيشون يف أفقر بلدان العامل من “معجزة حسب تصنيف األمم املتحدة مما أدى إىل توصيل  250مليون
اهلاتف اخللوي احملمول” الذي شهد ارتفاعاً يف التوصيل باخلدمة شخص تقريباً يف أقل البلدان منواً.
وإن آخر حتليل لالحتاد بشأن االسرتاتيجيات الرامية إىل
الصوتية والبيانات البسيطة من متوسط الكثافة اهلاتفية يف أقل
البلدان منواً الذي يبلغ  %1,2من السكان إىل حوايل  %30تعزيز انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالستفادة منها
خالل عشر سنوات فقط وذلك وفقاً لألرقام الصادرة عن االحتاد لتسريع التنمية يف القطاعات االقتصادية واالجتماعية األخرى
الدويل لالتصاالت يف املؤمتر الرابع ألقل البلدان منواً هذا األسبوع صدر أيضاً يف هذا املؤمتر يف شكل تقريرين جديدين :االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أقل البلدان منواً ودور
(إسطنبول 13-9 ،مايو .)2011
وهذا االرتفاع احلاد يف التوصيل اهلاتفي يتجاوز إىل حد كبري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دفع عجلة النمو يف أقل
األهداف احملددة يف برنامج عمل بروكسل للمؤمتر الثالث املعين البلدان منواً.
وتؤكد األرقام الصادرة عن االحتاد أنه على الرغم من أن
بأقل البلدان منواً الذي يدعو إىل أن يصل متوسط الكثافة اهلاتفية
عدد اخلطوط الثابتة ارتفع ارتفاعاً طفيفاً يف أقل البلدان منواً على
يف أقل البلدان منواً إىل  %5يف املائة حبلول .2011
وإن إتاحة تكنولوجيا اهلاتف اخللوي احملمول للجميع وسرعة مدى العقد املاضي ،مما يربز االجتاهات العاملية ،فإن نسبة انتشار
انتشارها  -بعد أن كانت تعترب حىت  2001حكراً على الناس اهلاتف احملمول قد تضاعفت ،مع معدالت منو سنوي تراكمي
يف البلدان الغنية  -قد حول مشهد تكنولوجيا املعلومات بنسبة  %42,6يف أقل البلدان منواً على مدى السنوات اخلمس
واالتصاالت يف أقل البلدان منواً يف العامل البالغ عددها  48بلداً املاضية باملقارنة مع  %7,1فقط يف البلدان املتقدمة.
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االتحاد الدولي لالتصاالت تحت األضواء

األمثل ،ومن هذه التكنولوجيات النطاق العريض واإلذاعة
ولكن ما زال عدد مستعملي اإلنترنت قليالً جداً في
الرقمية وشبكات اجليل التايل.
أقل البلدان نمواً
شهد العقد املاضي أيضاً تقدماً ملموساً يف توصيل الناس _ _تقدمي املساعدة يف التعامل مع قضايا األمن السيرباين
واالسرتاتيجيات الالزمة لبناء الثقة واألمن يف استخدام
يف أقل البلدان منواً بشبكة اإلنرتنت ،حيث بلغ انتشار اإلنرتنت
شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
يف املتوسط  %2,5يف هناية  2010باملقارنة مع أقل من %0,3
يف  .2001وهذه النسبة غري كافية باملرة حسب قول األمني _ _تقدمي املساعدة يف إنشاء بيئة مؤاتية وصيانتها من أجل تنمية
أقل البلدان منواً من خالل سياسة متكينية وبيئة تنظيمية.
العام لالحتاد الدويل لالتصاالت الدكتور محدون توريه وتظل دون
وإن توسيع النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
النسبة املستهدفة يف برنامج عمل بروكسل للمؤمتر الثالث املعين
يسمح بالفعل جبلب خدمات مثل املعامالت املصرفية املتنقلة
بأقل البلدان منواً البالغة .%10
وقال الدكتور توريه “إن الناس يسألونين ما إذا كان انتشار لعشرات املاليني من الناس يف بلدان العامل النامي ،مما مينحهم
اإلنرتنت ميثل حقاً أولوية عالية لألشخاص الذين يعانون يومياً نوعاً من القدرة املالية إلدارة حياهتم مل يتمتعوا هبا قط من قبل.
وقال الدكتور توريه “إن هناك عدة أسباب للتفاؤل”.
من نقص يف املياه الصاحلة للشرب وارتفاع أسعار الغذاء ونقص
مزمن يف الرعاية الصحية” وأردف قائالً “إن بإمكاين أن أجيب وأضاف قائالً “إننا شهدنا يف العامني املاضيني فقط طفرة
على هذا السؤال بـ “نعم” مدوية .نظراً ألن اإلنرتنت  -وخاصة ملحوظة يف عرض النطاق الوطين والدويل يف البلدان النامية ،مع
النطاق العريض  -أداة من األدوات التمكينية االستثنائية اليت م ّد عدة كبالت حبرية جديدة ،وتكنولوجيات متقدمة جديدة
الفعال للخدمات ميكنها أن تساعد على سد الفجوة الرقمية بكلفة معقولة .وتظهر
لديها القدرة على حتقيق توسيع شامل للتقدمي ّ
احليوية ،مثل الرعاية الصحية والتعليم .وما من مكان أكثر أمهية بعض البلدان األكثر حرماناً يف العامل ما ميكن حتقيقه من خالل
من البلدان اليت يعاين فيها الناس من حرمان مزمن من هذه الرتكيبة الصحيحة بني اإلرادة السياسية والشراكة املبتكرة بني
القطاعني العام واخلاص”.
اخلدمات”.
وتعترب ضرورة تسليط الضوء على أمهية النطاق العريض ال
وبغية مساعدة البلدان على تسخري تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على حنو أفضل لدفع عجلة التنمية ،تعهد االحتاد سيما على الصعيد الوطين السبب الرئيسي الذي جعل االحتاد
خبمسة التزامات رئيسية للمؤمتر أدرجت يف برنامج عمل إسطنبول ينشئ جلنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية يف  2010يف
من أجل أقل البلدان منواً للفرتة .2020-2011
شراكة مع اليونسكو.
وبإجياز ،تشمل هذه االلتزامات ما يلي:
وسيكون حتديد سبل مبتكرة لتوصيل أكثر الدول فقراً
_ _اختاذ إجراءات لزيادة متوسط الكثافة اهلاتفية يف أقل البلدان بشبكات فائقة السرعة إحدى نقاط الرتكيز للقمة العاملية املقبلة
منواً إىل  25خطاً لكل  100نسمة وزيادة عدد التوصيالت بشأن النطاق العريض اليت سينظمها االحتاد يف جنيف يف أكتوبر
هذا العام ،باالقرتان مع الذكرى السنوية األربعني لتليكوم االحتاد
باإلنرتنت إىل  15لكل  100نسمة حبلول .2020
يف  27-24أكتوبر .2011
_ _برنامج شامل لبناء القدرات والشمول الرقمي.
_ _وضع اسرتاتيجيات ملساعدة أقل البلدان منواً على انتقاء
التكنولوجيات اجلديدة املناسبة واستعماهلا على النحو

50

أخبار االحتاد   2011 | 4 مايو

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

العدد

4

أبريـل

2011

www.itu.int/itunews

الفائزون بجائزة االتحاد
لعـ ـ ـ ــام 2011

منتدى القمة العالمية لمجتمع
المعلومات لعام 2011

تحويل األهداف إلى أعمال

تـ ــوصيــل
المجتمعات الريفية

