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شهد التاريخ الكثري من إعالنات االستقالل ،ولكننا يف العامل
املتصل اليوم قد نقرتح إصدار إعالن جديد هو “إعالن الرتابط”
– اعرتافاً بأن الرخاء االقتصادي لكل بلد مبفرده يعتمد بشكل
متزايد على االنفتاح على بقية العامل من خالل اإلنرتنت عريضة
النطاق.
وقد أنشأ االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) جلنة النطاق العريض املعنية
بالتنمية الرقمية يف مايو  2010ألننا كنا – وما زلنا – نعتقد
اعتقاداً راسخاً أن النطاق العريض ميثل فرصة من الفرص
الفريدة اليت تأيت مرة واحدة كل جيل لدفع التنمية االجتماعية
واالقتصادية ،وملساعدتنا على دفع عجلة التقدم حنو تلبية أهداف
األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية حبلول عام .2015
وقد اعتمدنا ،يف اجتماعنا الثالث يف باريس يف يونيو
 ،2011تقريرنا الثاين (انظر الصفحات  )13–9بعنوان “النطاق
العريض :منصة لتحقيق التقدم” .وينادي هذا التقرير باتباع هنج
منسق على مستوى العامل إزاء النهوض بالنطاق العريض الذي
يعد أقرب شبهاً من النهوض بشبكات السكك احلديدية الوطنية
أو شبكات الكهرباء من هنج “عدم التدخل” الذي حتركه قوى
السوق والذي ساد خالل فرتة انتشار تكنولوجيا االتصاالت
اخللوية املتنقلة.

ITU/V. Martin

الدكتور محدون إ .توريه
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

االفتتاحية

املقال االفتتاحي
جلنة النطاق العريض
املعنية بالتنمية الرقمية
اجتماع باريس

ولقد كان من دواعي سروري ،قبيل اجتماعنا يف باريس،
أن أالحظ أن قمة جمموعة الثمانية ،اليت عُ ِقدت يف مدينة
دوفيل بفرنسا يومي  27–26مايو  ،2011استشهدت بأول
تقرير تُصدره جلنة النطاق العريض وأحيل إىل األمني العام لألمم
املتحدة يف سبتمرب  ،2010واعرتفت بأمهية النطاق العريض.
وتؤكد الفقرة  14من آخر إعالن أصدرته قمة جمموعة الثمانية أن
النفاذ إىل اإلنرتنت عريضة النطاق يعد من عناصر البنية التحتية
األساسية بالنسبة للمشاركة يف اقتصاد اليوم ،ويضيف الدكتور
توريه قائالً:
“لكي حنقق االستفادة الكاملة من االقتصاد الرقمي ،ال بد
لنا أن نغتنم الفرص البازغة مثل احلوسبة السحابية ،وشبكات
التواصل االجتماعي واملطبوعات اليت ي ِ
صدرها املواطنون ،اليت
ُ
حترك االبتكار و ِّ
متكن من حتقيق النمو يف جمتمعاتنا”.
وقد صعد موضوع النطاق العريض إىل قمة جداول األعمال
الوطنية منذ تشكيل جلنة النطاق العريض .وقد أصدرنا حىت
اآلن تقريرين قويني جداً ،وحان الوقت لالنتقال من النظرية إىل
املمارسة .وجيب علينا أن نركز على مشروعات ملموسة – وعلى
مبادرات حقيقية على أرض الواقع وعلى حلول مبتكرة يستفيد
منها املواطن العادي.
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محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت يلتقي بفالدميري بوتني ،رئيس وزراء االحتاد الروسي

فالدميري بوتني ،رئيس وزراء االحتاد الروسي،
يؤكد من جديد دعم االحتاد الروسي لالحتاد الدويل لالتصاالت
كانت استفادة العامل من منافع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلصوص إىل اإلنرتنت ومضى يقول“ :إذا كنا سنتحدث عن
حمور املناقشات اليت جرت يف جنيف يوم  15يونيو  2011عندما دميقراطية العالقات الدولية ،أعتقد أن من اجملاالت احليوية تبادل
التقى محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت املعلومات واإلشراف العاملي على هذا التبادل .من املؤكد أن هذا
ميثل إحدى األولويات على جدول األعمال العاملي”.
بفالدميري بوتني ،رئيس وزراء االحتاد الروسي.
وقال الدكتور توريه إن الدعم السياسي والتقين الذي تلقاه
وقد عقد رئيس الوزراء بوتني ،أثناء زيارته التارخيية جلنيف،
اجتماعات ثنائية مع عدد من الرؤساء التنفيذيني لوكاالت األمم االحتاد الدويل لالتصاالت من االحتاد الروسي قد ساهم يف
املتحدة .وأكد من جديد دعم بالده لالحتاد الدويل لالتصاالت اعتماد الكثري من قرارات االحتاد ومقرراته ،مما ساعد على حتقيق
وأكد على أمهية الدور الذي يضطلع به االحتاد يف دعم النهوض تقدم اجتماعي واقتصادي يف أحناء العامل .وأشاد الدكتور توريه
بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أحناء العامل .وأشار بالتقدم املمتاز الذي حققه االحتاد الروسي يف قطاع تكنولوجيا
رئيس الوزراء إىل أن االحتاد الدويل لالتصاالت من أعرق املعلومات واالتصاالت ،موضحاً أن املواطنني الروس يتمتعون
املنظمات الدولية ،وأضاف يقول إن “روسيا كانت واحدة من بنسبة  166يف املائة من اشرتاكات االتصاالت اخللوية املتنقلة –
الدول اليت شاركت يف تأسيس االحتاد وأهنا تعتزم أن تكون عضواً أي أكثر من ِض ْعف نسبة التغطية العاملية.
نشطاً”.
وعرض الدكتور توريه وجهة نظره بشأن النهوض باإلنرتنت
ويوجد الكثري من القضايا على جدول األعمال العاملي مما يف املستقبل وألقى الضوء على أمهية التعاون الدويل يف جمال األمن
يتطلب تعاوناً دولياً .وقد أشار رئيس الوزراء بوتني على وجه السيرباين .فلكي ميكن التمتع بالكثري من املنافع اليت يتيحها عامل
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مرتابط عن طريق االتصاالت ،يتعني أن يشعر الناس بالثقة يف األهداف الرئيسية ملبادرة محاية األطفال على اخلط يف حتديد
أن الشبكات واخلدمات والتطبيقات اليت يستخدموهنا آمنة .وملا املخاطر اليت يتعرض هلا األطفال يف الفضاء السيرباين ،وزيادة
كان عدد مستخدمي اإلنرتنت يف أحناء العامل اليوم يتجاوز الوعي هبذه املخاطر ،وكذلك تطوير أدوات عملية للمساعدة يف
املليارين ،تعد اإلنرتنت مورداً عاماً متزايد األمهية يتيح فرصاً احلد من املخاطر وتبادل املعارف واخلربات يف تطبيقها.
وقد جرى االجتماع مبكتب األمم املتحدة يف جنيف .وكان
متزايدة ،كما أهنا متثل خماطر على اخلط ،وخصوصاً بالنسبة
يصاحب الدكتور توريه كل من هولني جاو ،نائب األمني العام
لصغار السن.
وأكد رئيس الوزراء بوتني أن من بني أولوياته محاية األطفال لالحتاد الدويل لالتصاالت؛ والسيدة دورين بوغدان-مارتني،
على اخلط ،وهي أيضاً واحدة من اجملاالت الرئيسية اليت يركز رئيسة دائرة التخطيط االسرتاتيجي وشؤون األعضاء؛ وفالريي
عليها االحتاد الدويل لالتصاالت .ومبادرة محاية األطفال على تيموفيف ،املدير السابق ملكتب االتصاالت الراديوية ( )BRيف
اخلط جتمع بني شركاء من مجيع قطاعات اجملتمع الدويل هبدف االحتاد من  2003إىل .2010
جعل جتربة األطفال على اخلط يف كل مكان آمنة .وتنحصر
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من اليسار إىل اليمني :فالريي تيموفيف ،املدير
السابق ملكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد
( )2010–2003؛ دورين بوغدان-مارتني ،رئيسة
دائرة التخطيط االسرتاتيجي وشؤون األعضاء؛
هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد؛ الدكتور
محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد (اخلامس من
اليسار)؛ فالدميري بوتني ،رئيس وزراء االحتاد الروسي؛
فالريي لوختشنني ،سفري االحتاد الروسي (الثامن
من اليسار)؛ إيغور شيشغوليف ،وزير االتصاالت
واإلعالم العام ،االحتاد الروسي (التاسع من اليسار)؛
والوفد الروسي أثناء اجتماع مبكتب األمم املتحدة
يف جنيف

لمحة عن مساهمات روسيا العلمية في المجتمع العالمي
أشار الدكتور توريه إىل أن االحتاد
الروسي انضم إىل االحتاد الدويل
لالتصاالت يف  1يناير  ،1866وأشاد
بسجله الطويل واملمتاز يف جمال
االتصاالت ،مستشهداً بإطالق االحتاد
السوفيييت ألول ساتل فضائي وأول سفينة
فضاء حتمل يوري غاغارين منذ مخسني
عاماً ،واستطرد يقول“ :إن مسامهة روسيا
العلمية يف اجملتمع العاملي ،وخصوصاً يف
جمال استكشاف الفضاء واالتصاالت
الراديوية ،قد ساعدتنا على تلبية أهدافنا
ومن بينها ربط العامل”.

أول ساتل يدور حول األرض:
بدأ عصر الفضاء يف  4أكتوبر ،1957
عندما جنح االحتاد السوفيييت يف إطالق
 ،Sputnik-Iوهو أول ساتل يدور حول
األرض .وكان قُطْر الساتل  58سم،
ووزنه  83,6كغم ،واستغرقت دورته حول
األرض  98دقيقة .وقد أدى إطالق
سبوتنيك إىل تغيري املشهد السياسي
والتكنولوجي والعلمي العام يف مجيع أحناء
العامل.
“من هنا نبدأ” :يف صباح  12أبريل
ُ ،1961و ِضع يوري غاغارين الذي

كان يبلغ من العمر  27سنة يف كبسولة
فضاء مثبتة على رأس صاروخ ارتفاعه
 30مرتاً يف قاعدة جتارب تيوراتام يف
كازخستان – وتسمى اآلن Baikonur
 .Cosmodromeوعندما انطلق الصاروخ
يف الفضاء يف الساعة التاسعة وسبع ثواين
بالتوقيت احمللي ،صاح غاغارين بقولته
الشهرية “من هنا نبدأ”.
وقد شاهد غاغارين شروق الشمس
بينما كان مير فوق احمليط األطلسي
اجلنويب ،وقد تأثر كثرياً باملشهد اخلالب
من نافذة الكبسولة ،وعلّق على “هالة
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ودلا داحتالل يسورلا داحتالا معد ديدج نم دكؤي ،يسورلا داحتالا ءارزو سيئر ،نيتوب ريميدالف

AFP/ Sergey Subbotin / RIA NOVOSTI

رجل الفضاء يوري غاغارين ( )1968–1934داخل كبسولة سفينة الفضاء  .Vostok-1وكان غاغارين
هو أول من قام برحلة يف الفضاء يف  12أبريل 1961

الشفق اجلميلة” اليت حتيط باألرض ،وعلى الظالل األخاذة اليت  ،1894انتهى من تصنيع جهاز يولِّد موجات كهرمغنطيسية،
تلقي هبا السحب على سطح الكرة األرضية.
ولكنه مل يكن يستطيع استشعار هذه املوجات إال من مسافة
ومن كبسولته الفضائية ،كان غاغارين يتحدث مع غرفة بضعة أمتار.
ويف ذلك احلني ،كان استقبال املوجات الكهرمغنطيسية
التحكم ويبلغها أوالً بأول عن الظروف اليت مير هبا مستخدماً
جهاز اتصال راديوي عايل الرتدد ولوحة تلغراف .وكان التحكم يتم عن طريق جهاز الستشعار املوجات ،وقد استطاع بوبوف
خيشون حتسني حساسية هذا اجلهاز واخرتع آلية إلعادة ضبطه تلقائياً.
يف سفينة الفضاء يتم من األرض ،حيث كان العلماء ْ
من اآلثار املرتتبة على انعدام الوزن .ويف حالة فقدان السيطرة واستخدم بوبوف هذا اجلهاز يف رصد الربق – الذي ميثل خطراً
من األرض ،كان على غاغارين أن يفتح مظروفاً مغلقاً حيتوي كبرياً على احلياة يف عرض البحر .وقام بوبوف بعد ذلك بتوصيل
على شفرات تسمح له باستخدام حاسوب بدائي للسيطرة هوائي بأحد طريف جهاز استشعار املوجات وتوصيل الطرف
على سفينة الفضاء .وقد قال غاغارين يف ما بعد“ ،مل أشعر اآلخر باألرض ،وبذلك استطاع استشعار الشحنات الكهربائية
أبداً بالتوتر أثناء رحلة الفضاء – فلم تكن هناك أسباب تدعو يف اجلو من مسافات بعيدة تبلغ العديد من الكيلومرتات .وكانت
للتوتر”.
هذه هي املرة األوىل اليت يُستخدم فيها هذا اهلوائي يف استقبال
موجات راديوية ووصلة راديوية :توجد مبقر االحتاد الدويل املوجات الراديوية.
لالتصاالت لوحة تمُ ِّجد عمل ألكسندر ستيبانوفيتش بوبوف،
وعرض بوبوف اخرتاعه على اجلمعية الروسية للفيزيائيني
عامل الفيزياء الروسي وأحد رواد االتصاالت الراديوية .وقد ُولِد والكيميائيني يف  7مايو  .1895ويف اجتماع آخر للجمعية يف
بوبوف يف مارس  ،1859وكان أول عمل تواله يف جامعة سان مارس  ،1896شرح بوبوف كيف ميكن االستفادة من هذا العمل
برتسبورغ ،اليت تعلم فيها .ويف  ،1883أصبح مدرساً باملدرسة عموماً يف إرسال وتلقي املعلومات عن طريق األجهزة الراديوية.
البحرية الروسية ( ،)Torpedo Schoolيف كرونستاد .ويف ذلك وحبلول  ،1899وجد بوبوف طريقة إلرسال اإلشارات الراديوية
الوقت ،كانت الطاقة الكهربائية يتم إدخاهلا يف السفن ،وقام إىل السفن وتلقيها منها على مسافة حنو  30كم .وحبلول يناير
بوبوف بدراسة التطبيقات العملية للتيارات عالية الرتدد واملوجات  ،1900أقيمت وصلة راديوية طوهلا  47كم بني جزيرة هوغالند
الكهرمغنطيسية (مبا يف ذلك الراديوية) اليت تنتج عنها .ويف يف خليج فنلندا ومدينة كوتكا الساحلية.
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النطاق العريض:
منصة للتقدم

ITU

جلنة النطاق العريض حتقق تقدماً
تحث لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية ،في تقرير رئيسي جديد
صدر هذا التقرير بعنوان “النطاق العريض :منصة للتقدم”،
تقرير جديد ،الحكومات في أنحاء العالم على سرعة
التحرك نحو صياغة وتنفيذ خطط للنطاق العريض متعددة وهو يشرح األسباب اليت جتعل النطاق العريض عظيم القيمة يف
القطاعات  -وإال فإنها ستخاطر بتعرضها بحرمان خطير دفع االقتصادات واجملتمعات إىل األمام ،وكيف ميكن إنشاء هذه
في عالم اليوم الذي يتجه بشكل متزايد إلى بيئة رقمية الشبكات واخلدمات اليت تؤديها* .ويناقش التقرير أيضاً قضايا
فائقة السرعة .وقد ِ
أطلق هذا التقرير  -وهو التقرير مهمة يف جمال السياسات العامة ،ويتضمن باإلضافة إىل ذلك
الثاني خالل سنة واحدة من وجود اللجنة  -يوم  6يونيو نظرة عامة على حالة النطاق العريض يف أحناء العامل.
ويتضمن التقرير وصالت ألكثر من مائة دراسة توضح اآلثار
 2011أثناء االجتماع الثالث للجنة الذي استضافته
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اإلجيابية لنشر النطاق العريض على الناتج احمللي اإلمجايل للدولة،
وكذلك على زيادة اإلنتاجية وخلق فرص العمل.
بمقرها في باريس.
ويتحدث أحد فصول التقرير بالتفصيل عن اخلدمات اليت
والدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت والسيدة إيرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو ،ميكن للنطاق العريض أن يؤديها ،مثل الصحة اإللكرتونية،
هما نائبا رئيسي لجنة النطاق العريض .أما الرئيسان
المشاركان فهما بول كاجيما رئيس رواندا وكارلوس سليم
حلو ،الرئيس الفخري مدى الحياة لمجموعة شركات
	* ميكن تنزيل التقرير الكامل وملخصه التنفيذي جماناً من قسم
.Grupo Carso

YB TROPER A
NOISSIMMOC DNABDAORB EHT
TNEMPOLEVED LATIGID ROF

“النتائج” بالعنوان التايل على الشبكة العنكبوتية:
.www.broadbandcommission.org
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جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية

الدكتور محدون إ .توريه،

استفادة من املوارد .ويشدد التقرير على أن االسرتاتيجيات
الوطنية للنطاق العريض اليت تشمل مجيع اجلهات صاحبة
املصلحة ،ميكن أن ترتتب عليها آثار مضاعفة هائلة تعود
باملنفعة على اجلميع.
والشيء املهم بالنسبة جلميع اجلهات صاحبة املصلحة
هو أن تعمل معاً ،يف إطار يشجع على املنافسة القائمة على
التسهيالت مع وجود سياسات تشجع مقدمي اخلدمات على
عرض النفاذ بشروط السوق العادلة .وتقرير “النطاق العريض:
منصة للتقدم” يشرح بالتفصيل اخليارات اخلاصة هبذه الشبكات،
ويطالب بتقاسم البنية التحتية كلما كان ذلك ممكناً .كما يؤكد
التقرير أن احلواجز اليت حتد من النفاذ إىل الشبكات أو اخلدمات
جيب خفضها بقدر اإلمكان.

األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت

إيرينا بوكوفا
مدير عام اليونسكو

خلق مجتمعات المعرفة

كارلوس سليم حلو
الرئيس الفخري مدى احلياة
جملموعة شركات Grupo Carso

والتعليم اإللكرتوين ،واحلكومة اإللكرتونية ،كما يوضح وفورات
التكاليف والتحسينات يف نوعية احلياة بفضل استخدام النطاق
العريض .أما التأثري احملتمل للنطاق العريض على اجلهود اليت
تستهدف معاجلة القضايا احليوية مثل تغري املناخ فتغطيها أقسام
أخرى من التقرير تتناول شبكات الكهرباء الذكية ،واملدن الذكية
واجملتمعات احمللية الذكية.
ونظراً لطبيعة النطاق العريض األساسية يف دعم
االقتصادات واجملتمعات ،فمن الالزم اتباع هنج شامل جلميع
القطاعات لتوسيع الشبكات ،كي ميكن حتقيق أفضل
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أكدت السيدة بوكوفا على ضرورة خلق “جمتمعات املعرفة”
اليت تشمل مجيع املواطنني عن حق .وشرحت أن اليونسكو
قد حددت أربعة مبادئ رئيسية لتطوير هذه اجملتمعات ،وهي:
حرية التعبري؛ والنفاذ الشامل للمعلومات؛ واحرتام التنوع الثقايف
واللغوي؛ والتعليم عايل اجلودة للجميع.
ومضت السيدة بوكوفا تقول“ :إن للنطاق العريض دوراً
أساسياً يف دعم حتقيق هذه األهداف .ومع ذلك ،فلكي يتحقق
حنول املعلومات إىل معرفة ميكن أن تساعد يف
ذلك ،جيب أن ِّ
النهوض باألفراد وحتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية ،مبا يف
ذلك التحول املؤسسي والسياسي ”.وأضافت “إن األمر كله
يعتمد على الشراكة”.
وقد رأست السيدة بوكوفا إحدى جلسيت املائدة املستديرة
بشأن النطاق العريض والتعليم ،وخصوصاً فيما يتعلق بتمكني
املرأة والشباب يف أقل البلدان منواً.
وأثناء املناقشة ،أشار مو إبراهيم ،عضو اللجنة ومؤسس
مؤسسة مو إبراهيم ،إىل ضرورة توعية الناس يف كل مكان بكيفية
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأنفسهم .وأضاف
يقول“ :إن احلاجز احلقيقي ليس البنية التحتية ولكن عدم اإلملام

جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية

بكيفية االستفادة مما هو متاح .فالعائق ال يكمن يف األسالك
ومفاتيح التشغيل”.
وأعطى الدكتور سينغ-تاي كيم ،عضو اللجنة ورئيس
وكالة جمتمع املعلومات الوطين ،جبمهورية كوريا ،مثاالً على
استخدام التعليم اإللكرتوين الذي حقق جناحاً كبرياً يف بلده.
فباإلضافة إىل استخدام التعليم اإللكرتوين يف املواقع النائية،
“فقد طُبق أيضاً يف مناهج التعليم النظامي يف  81,4يف املائة
من املؤسسات التعليمية ،مبا يف ذلك ما يقرب من  89يف
املائة من املدارس االبتدائية” .وعموماً ،فقد شارك يف برامج
التدريب على حمو األمية الرقمية يف مجهورية كوريا أكثر من 21
مليون نسمة.

مو إبراهيم
عضو اللجنة ومؤسس مؤسسة
مو إبراهيم

الدكتور سينغ-تاي كيم
عضو اللجنة ورئيس وكالة جمتمع
املعلومات الوطين ،جبمهورية كوريا

بناء الشبكات

نوقش موضوع اجلوانب العملية لتمويل نشر النطاق العريض
 وخصوصاً يف البلدان النامية واملناطق قليلة السكان  -يفجلسة املائدة املستديرة الثانية ،اليت رأسها الدكتور توريه ،عن
مناذج أنشطة النطاق العريض.
وأثناء املناقشات ،قال السيد سليم “يف كثري من البلدان،
يوجد الكثري من العقبات يف سبيل اإلسراع بنشر النطاق العريض
وزيادة مشوله .ففي كثري من القطاعات ،ال يوجد حىت اآلن منوذج
واضح لكيفية حتسني النطاق العريض للخدمات مبا يعود باملنفعة
على اجلميع .ويف كثري من اجملاالت ،ال تتحسن ظروف املعيشة،
بل تزداد سوءاً ،مما جيعل الفقر يتحرك يف دورة من الصعب
اخلروج منها”.
واستطرد يقول“ :ينبغي لنا أن ننظر يف أفضل املمارسات يف
أحناء العامل وأن جنمع بني مجيع األطراف الفاعلة يف جمال التنمية
الرقمية :احلكومات واهليئات التنظيمية؛ والشركات الناقلة؛
وشركات توريد املعدات واألجهزة؛ وشركات تطوير التطبيقات
واحملتوى  -واألهم من كل ذلك  -املستخدمون النهائيون ،أي
الناس الذين ميكن أن حيققوا أفضل منفعة من عملنا”.
أما ستيفني كونروي ،عضو اللجنة ،ووزير النطاق العريض
واالتصاالت واالقتصاد الرقمي يف أسرتاليا ،فقد أكد أنه باإلضافة

ستيفني كونروي
عضو اللجنة ،ووزير النطاق العريض
واالتصاالت واالقتصاد الرقمي يف
أسرتاليا

إىل القطاع اخلاص ،يقع على احلكومات دور أساسي ينبغي أن
تقوم به يف تيسري منو القدرة على التوصيل .وقال“ :تستثمر
احلكومة األسرتالية ،يف إطار اخلطة الوطنية للنطاق العريض،
 37مليار دوالر أسرتايل ،وسوف تستفيد من املكاسب الرقمية
(املرتتبة على طيف الرتددات الراديوية اليت مت حتريرها) من خالل
مزادات وما إىل ذلك”.
وأثناء املناقشات احلية ،اقرتح الدكتور توريه تشكيل فريق
عمل تابع للجنة النطاق العريض يُعىن بنماذج األنشطة .وقد
قوبلت الفكرة بالتأييد وسوف ختضع ملزيد من الدراسة.
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جماعات العمل

سويفي ليندين

كانت جلنة النطاق العريض قد أنشأت من قبل مثان مجاعات
عمل ،يرأس كل منها أحد أعضاء اللجنة .وهذه اجلماعات
تركز على :تغري املناخ؛ والشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛
والصحة؛ وأقل البلدان منواً؛ والتعدد اللغوي؛ والتعليم؛ والعلوم.
وتلقى االجتماع تقارير من كل مجاعة عمل بشأن مبادراهتا.
وحتدثت السيدة بوكوفا ،نيابة عن مجاعة العمل املختصة
بالتعليم ،فأكدت على ضرورة الرتكيز على قضايا املساواة بني
اجلنسني وعلى إفريقيا .وأضافت تقول“ :إن شبكات النظراء
بالنسبة للمعلمني والدارسني ميكن أن تكون أداة مفيدة”.
أما مجاعة العمل املختصة بأقل البلدان منواً فقد لقيت
تشجيعاً يف القرار الذي اختذه مؤمتر األمم املتحدة املعين بأقل
البلدان منواً ،الذي عُ ِقد يف اسطنبول يف الفرتة  13–9مايو
 ،2011الذي تضمن حتقيق هدف النفاذ إىل اإلنرتنت بنسبة
مائة يف املائة حبلول سنة  .2020وأبلغت السيدة سويفي ليندين،
عضو اللجنة ،ووزيرة االتصاالت يف فنلندا ،االجتماع بأن مجاعة
العمل املعنية بالشراكة بني القطاعني العام واخلاص قد ناقشت
القدرة على التوصيل ،والقدرة على حتمل تكاليف النطاق العريض
وتوافره بالنسبة جلميع البلدان .وعلقت بقوهلا“ :وحتقيقاً لذلك،
يتعني علينا أن نضيف األمن باعتباره ميثل الدعامة الرابعة”.
وأعلن جيفري ساكس ،عضو اللجنة ،أن مجاعة العمل
املعنية بالصحة قد ناقشت كيفية حتقيق هدفني رئيسيني حبلول
سنة  - 2015وهي التاريخ املستهدف لتحقيق األهداف
اإلمنائية لأللفية ،ومها :القضاء على انتقال متالزمة نقص
املناعة املكتسبة من األم إىل الطفل؛ وزيادة عدد املساعدين
الصحيني يف اجملتمعات احمللية بنحو مليون فرد يف مجيع أحناء
العامل .وباإلضافة إىل كونه عضواً يف جلنة النطاق العريض ،يشغل
الربوفيسور ساكس منصب مستشار خاص لألمني العام لألمم
املتحدة لشؤون األهداف اإلمنائية لأللفية ،ومدير معهد األرض
جبامعة كولومبيا بالواليات املتحدة.
أما أداما ساماسيكو ،عضو اللجنة ورئيس اجمللس الدويل
للفلسفة والعلوم اإلنسانية ،فقال إن مجاعة العمل املعنية بالتعدد

عضو اللجنة ،ووزيرة االتصاالت
يف فنلندا

جيفري ساكس
مستشار خاص لألمني العام لألمم
املتحدة لشؤون األهداف اإلمنائية
لأللفية ،ومدير معهد األرض جبامعة
كولومبيا بالواليات املتحدة

أداما ساماسيكو
عضو اللجنة ورئيس اجمللس الدويل
للفلسفة والعلوم اإلنسانية

شاشي ثارور
عضو اللجنة ،وعضو الربملان باهلند
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جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية

AFP/ Robyn Beck

وأشار السيد سليم إىل أمهية حمو األمية الرقمية ،وقال إن
اللغوي بالنسبة لإلنرتنت تدرس اقرتاحاً وجدوالً زمنياً لعقد
قمة عاملية للتعدد اللغوي ،رمبا يف  .2017وبالنيابة عن مجاعة قياس تقدم النطاق العريض “ينبغي أن يكون مستقالً عن
العمل املعنية بالشباب ،شرح الدكتور توريه أن الرؤية اجلماعية اخلطوط السلكية أو الالسلكية أو غريها من املعوقات التكنولوجية
اليت خلصت إليها اجلماعة أمكن تلخيصها يف مخس قواعد األخرى  -فالشيء املهم هو جودة النفاذ ،وسعره ،وتوافره”.
واتفق االجتماع على أن جلنة النطاق العريض ينبغي أن
ذهبية لشبكات وتطبيقات النطاق العريض ،هي :التعليم وفقاً
للثقافة؛ ومحاية األشخاص وبياناهتم؛ ووضع أطر قانونية قادرة تنشر األهداف اليت يتوخاها عقد اجتماعها املقبل ،الذي سيُعقد
على التكيف؛ والتفكري عرب احلدود؛ وعدم احلد من القدرة على يومي  25–24أكتوبر يف جنيف ،يف تزامن مع معرض ومنتدى
النفاذ.
تليكوم العاملي لعام .2011
وقال الدكتور توريه يف تلخيصه ملا جرى يف االجتماع “جيب
أهداف المستقبل
علينا اآلن أن نبدأ يف إحداث التغيري حيثما يكون التغيري مفيداً
يتطلب قياس التقدم يف نشر شبكات النطاق العريض لكل حقاً :يف املنازل ويف حياة الباليني من الناس احملرومني يف كل
جمتمع من اجملتمعات احمللية وجود معايري أساسية واضحة ،تتصل مكان ”.وأردف “لذا ،دعونا نعمل ونؤدي دورنا يف تشكيل
مستقبل باهر للنطاق العريض”.
بصفة خاصة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
وقد أكد شاشي ثارور ،عضو اللجنة ،وعضو الربملان باهلند،
على ضرورة وجود أرقام ملموسة .واقرتح وضع دليل جديد
للتطور العاملي يف نشر شبكات النطاق العريض.

مجيع الصور يف هذا املقال من إعداد بيجيلياك/اليونسكو ،ما مل يذكر خالف ذلك.
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النطاق العريض واالقتصاد
النمو واإلنتاجية وفرص العمل

تناقش هذه املقالة األثر االقتصادي للنطاق العريض وخصوصاً بينما استثمرت شركات التشغيل يف ماليزيا
على خلق فرص العمل .بينما تناقش مقالتان تاليتان مبزيد من وهناك الكثري من األمثلة األخرى.
ويعكف العديد من البلدان املتقدمة على الرتويج للنطاق
العمق ما ميكن أن يكون لالستثمار يف النطاق العريض من أثر
يف بلدين قويني اقتصادياً  -أملانيا (انظر الصفحات  )22–19العريض كجزء من خطط اإلنعاش االقتصادي ،لضمان نشر
هذه الشبكات عالية التكلفة ولتنشيط خلق فرص العمل (انظر
والواليات املتحدة (انظر الصفحات *.)24–23
وقد ارتفع االستثمار يف النطاق العريض كثرياً يف أحناء العامل .اجلدول .)1
ففي الواليات املتحدة وحدها ،استثمرت شركات االتصاالت
والبحوث اليت تستهدف التوصل إىل براهني وأدلة قوية
وشركات تلفزيون الكبل ما يربو على  97,7مليار يف نشر النطاق فيما يتعلق باألثر االقتصادي قريبة العهد نسبياً .وتتصل نتائج
العريض يف الفرتة ما بني  2004و .2010ومنذ سنة  ،2009البحوث والرباهني واألدلة اليت أمكن التوصل إليها حىت اآلن
استثمرت الشركات الصينية  7,44مليار يف النطاق العريض ،مبسامهة النطاق العريض يف منو الناتج احمللي اإلمجايل ،وخلق
فرص العمل ،وزيادة اإلنتاجية.
1,6

مليار دوالر،

	* املقاالت الثالث مأخوذة بتصرف من “تأثري النطاق العريض على االقتصاد :البحوث متوفرة وقضايا السياسات العامة” الفصل الثاين
من تقرير اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت  :2011–2010تفعيل عامل الغد الرقمي .وقد اشرتك يف كتابة هذا الفصل الدكتور راؤول ل.
كاتز ،أستاذ مساعد ،قسم املالية والشؤون االقتصادية ،ومدير ،البحوث االسرتاتيجية ،معهد كولومبيا لالتصاالت واملعلومات.
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النطاق العريض واالقتصاد

النمو واإلنتاجية وفرص العمل

 وهي عموماً يف غرب أوروبا وأمريكا الشمالية .وقد أظهرتالناتج المحلي اإلجمالي
النطاق العريض له أثر إجيايب على الناتج احمللي اإلمجايل ،إحدى الدراسات أن مسامهة النطاق العريض ترتاوح بني 0,25
وإن كانت نتائج البحوث عن مستوى النمو تتباين كثرياً .ونظراً و 1,38يف املائة مقابل كل زيادة بنسبة  10يف املائة يف نسبة
للقيود املتصلة بتوافر البيانات ،ركزت التحليالت يف املقام انتشار النطاق العريض .وتوجد تفسريات كثرية هلذا التباين،
األول على بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومن الواضح أن من بني هذه التفسريات استخدام جمموعات

الجدول  - 1البرامج الحكومية لمواجهة التقلبات االقتصادية الدورية
بؤرة تركيز النطاق العريض
البلد
الواليات املتحدة

أطلقت برناجماً لتحفيز النطاق العريض قيمته  7,2مليار دوالر أمريكي يركز على توفري اخلدمات يف املناطق قليلة
اخلدمات واملنطق احملرومة.

أملانيا

أعلنت احلكومة اسرتاتيجية وطنية لنشر النطاق العريض هبدف إتاحة النفاذ عن طريق النطاق العريض يف مجيع
أحناء الدولة (بسرعة  )Mbit/s 1يف موعد ال يتجاوز هناية  2010وتزويد  75يف املائة من األسر األملانية بالقدرة
على النفاذ إىل وصلة عريضة النطاق ال تقل سرعتها عن  Mbit/s 50حبلول سنة ( 2014التكاليف التقديرية36 :
مليار يورو).

السويد

لتشجيع النطاق العريض ،تقدم احلكومة حوافز مالية للبلديات لتمويل ما ال يقل عن ثلثي جمموع استثمارات
شبكات اجليل التايل ( 864مليون يورو).

الربتغال

أعلنت احلكومة خط ائتمان مببلغ  800مليون يورو لنشر شبكات اجليل التايل للنفاذ؛ وهذا جزء من اخلطوة األوىل
يف خطة تبلغ قيمتها  2,18مليار يورو لتشجيع االقتصاد.

أيرلندا

سوف تستثمر احلكومة  322مليون يورو يف اخلطة الوطنية للنطاق العريض اليت تستهدف استكمال تغطية أحناء
البالد.

كندا

تعتمد كندا على أربعة برامج لتشجيع النهوض بالنطاق العريض ورصدت لذلك استثمارات عامة قيمتها
مليون دوالر كندي.

فنلندا

متول احلكومة ثلث تكاليف مشروع شبكات اجليل التايل ( 130,73مليون دوالر أمريكي).

نيوزيلندا

متول احلكومة استثمارات قيمتها  1,03مليار دوالر أمريكي لتقوية شبكات األلياف خالل السنوات اخلمس
املقبلة.

300

املصدر ،Raul L. Katz :أستاذ مساعد ،قسم املالية والشؤون االقتصادية ،ومدير ،البحوث االقتصادية ،معهد كولومبيا لالتصاالت واملعلومات“ .أثر النطاق العريض
على االقتصاد :حبث عن آخر املستجدات وقضايا السياسات العامة” ،الفصل الثاين ،اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت  :2011–2010تفعيل عامل الغد الرقمي.
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النطاق العريض واالقتصاد

البيانات املختلفة ومواصفات النماذج املختلفة .كذلك ،يفتقر
الباحثون إىل جمموعة من املتغريات املفيدة وجيب عليهم العمل
على مستويات عالية من التجميع.

خلق فرص العمل

وتشري القرائن واألدلة اليت أسفرت عنها البحوث والتحليالت
إىل أن النطاق العريض يساهم بالفعل يف خلق فرص العمل.

وعلى سبيل املثال ،يؤدي إنشاء الشبكات إىل خلق
أعمال إضافية مباشرة مطلوبة لبناء املرفق ،مثل الفنيني يف جمال
ومصنِّعو معدات االتصاالت
االتصاالت ،وعمال اإلنشاءاتُ ،
املطلوبة .وإجياد فرص العمل املباشرة له أثر على فرص العمل
غري املباشرة اليت من بينها األعمال املتصلة بعمليات الشراء والبيع
على املستوى األعلى بني قطاعات املعادن وقطاعات تصنيع
املعدات الكهربائية .وأخرياً ،خيلق اإلنفاق األسري املرتتب على

الجدول  - 2اثر النطاق العريض على خلق فرص العمل
البلد

المؤلفون -
المؤسسة (*)

الهدف

النتائج

الواليات املتحدة

Crandall et
– )al. (2003
Brookings
Institution

تقدير أثر نشر النطاق العريض الذي
يستهدف زيادة تبين األسر من %60
إىل  ،%95ويتكلف استثمارات تبلغ
قيمتها  63,6مليار دوالر أمريكي على
فرص العمل

 خلق ما يقرب من  140 000فرصة عمل سنوياً
على مدى عشر سنوات
 جمموع فرص العمل :ما يقرب من  1,2مليون
(من بينها  546 000يف جمال اإلنشاءات
و 665 000فرص عمل غري مباشرة)

Atkinson et al.
(2009) — ITIF

تقدير أثر استثمارات قدرها  10مليار
دوالر أمريكي يف جمال نشر النطاق
العريض

 جمموع فرص العمل( 180 000 :من بينها
 64 000فرصة عمل مباشرة و 116 000فرصة
عمل غري مباشرة وإضافية)

سويسرا

Katz et al.
(2008b) — CITI

تقدير أثر نشر شبكة وطنية للنطاق
العريض تتطلب استثمارات تبلغ
 13مليار فرنك سويسري

 جمموع فرص العمل 114 000 :فرصة عمل
على امتداد أربع سنوات (من بينها 83 000
فرصة عمل مباشرة و 31 000فرصة عمل غري
مباشرة)

اململكة املتحدة

Liebenau et al.
(2009) — LSE

تقدير أثر استثمارات قيمتها  7,5مليار  جمموع فرص العمل ( 211 000من بينها
 76 500فرصة عمل مباشرة
دوالر أمريكي لتحقيق اهلدف الذي
و 134 500فرصة عمل غري مباشرة وإضافية)
تتوخاه خطة “بريطانيا الرقمية”

(*) مالحظة:
 :ITIFمؤسسة تكنولوجيا المعلومات واالبتكار
 :CITIمعهد كولومبيا لالتصاالت والمعلومات
 :LSEمدرسة لندن للعلوم االقتصادية
المصدر“ ،Raul L. Katz :أثر النطاق العريض على االقتصاد :بحث عن آخر المستجدات وقضايا السياسات العامة”.
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الدخل الذي تولده األسرة من األعمال املباشرة وغري املباشرة اإلنتاجية

فرص عمل إضافية أخرى.
وقد ق ّدرت أربع دراسات وطنية أثر إنشاء الشبكات على
خلق فرص العمل( .انظر اجلدول .)2
والستنتاج التقديرات ،اعتمدت الدراسات على جداول
املدخالت واملخرجات اليت تعد عموماً من األدوات اليت ميكن
التعويل عليها يف التنبؤ بأثر االستثمار ،بشرط توخي احلذر
يف أمرين .أوهلما ،أن مصفوفات املدخالت واملخرجات مناذج
جامدة تعكس العالقة بني قطاعني اقتصاديني يف نقطة زمنية
معينة .وملا كانت هذه التفاعالت عرضة للتغيري ،قد تؤدي بنا
املصفوفات إىل املغاالة أو التهوين يف تقدير أثر إنشاء الشبكات.
وعلى سبيل املثال ،فإذا كانت صناعة املعدات اإللكرتونية تعهد
مبعدالت متزايدة من أعماهلا إىل جهات خارجية ،فسوف يتضاءل
تأثري نشر النطاق العريض مبرور الوقت وسوف “يتسرب” جزء
من االستثمار الذي يُنفق ملواجهة التقلبات االقتصادية الدورية
إىل اخلارج .ثانياً ،فمن املفيد توزيع أثر نشر النطاق العريض على
املستويات الثالثة املقدرة يف جدول املدخالت واملخرجات لكي
ميكن قياس األثر احلقيقي املباشر لنشر النطاق العريض.

درس الباحثون أيضاً أثر االبتكار أو اآلثار املرتتبة على
الشبكات (وهو ما يطلِق عليه خرباء االقتصاد “العوامل اخلارجية
املؤثرة على الشبكات” .فتغلغل النطاق العريض يؤدى إىل خلق
العديد من هذه اآلثار ،اليت ترتاوح بني التطبيقات واخلدمات
اجلديدة واملبتكرة ،مثل الطب عن �بُْعد ،والتعليم على اخلط
وشبكات التواصل االجتماعي؛ واحلد من اإلفراط يف التخزين
والوصول بسلسلة التوريد إىل املستوى األمثل؛ ومنو إيرادات
الشركات ومنو الصناعات اخلدمية .وقد أُجري اجلانب األكرب
من البحوث املتصلة بأثر العوامل اخلارجية املؤثرة على النطاق
العريض وعلى فرص العمل اعتماداً على بيانات من الواليات
املتحدة.
ويبدو أن أثر النطاق العريض على خلق فرص العمل
إجيايب مع زيادة ترتاوح بني  0,2يف املائة و 5,32يف املائة مقابل
كل زيادة يف تغلغل النطاق العريض بنسبة  1يف املائة .واآلثار
الثانوية للنطاق العريض على فرص العمل ليست متساوية يف
مجيع القطاعات .ويقول بعض الباحثني إن أثر النطاق العريض
على خلق فرص العمل مييل إىل أن يكون مركزاً على الصناعات
اخلدمية (مثل اخلدمات املالية ،والتعليم ،والرعاية الصحية،
وغريها) ،على الرغم من ظهور أثر إجيايب أيضاً يف قطاع التصنيع.
وقد تبينت دراسة أخرى أن فرص العمل على املستوى احمللي
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يف والية كنتاكي كانت ترتبط إجيابياً بتبين النطاق العريض يف
قطاعات التشييد ،والقطاعات القائمة على املعلومات الكثيفة،
والقطاعات اإلدارية.
وكان القطاع الوحيد الذي ُوِجدت فيه عالقة سلبية بني
نشر النطاق العريض وخلق فرص العمل هو صناعة التجهيز
واخلدمات الغذائية .وقد يؤدي ذلك إىل عملية قوية إلحالل
رأس املال حمل األيدي العاملة ،حيثما تكون مكاسب اإلنتاجية
املرتتبة على تبين النطاق العريض قد أدت إىل تقليل فرص العمل.
ولذلك ،جيب اعتبار أن أثر النطاق العريض على اإلنتاجية ميكن
أن يتسبب يف إحالل رأس املال حمل األيدي العاملة وقد يؤدي
إىل اخنفاض صاف يف فرص العمل.

فائض المستهلكين

اليت اتبِعت بدرجة ما يف الواليات املتحدة مع برنامج الفرص
التكنولوجية للنطاق العريض.
وملا كان هذا الربنامج جزءاً من حزمة احملفزات اليت وافق
عليها الكونغرس ،مل ينص التشريع الصادر يف هذا الشأن على
خطط حمددة إلنشاء شبكات النطاق العريض .وبدالً من ذلك،
تخُ صص األموال املتاحة لنشر النطاق العريض من خالل منح،
مع حتديد خطط اإلنشاء وقت توزيع املنح .والطريقة الثالثة
ال تقوم على تقدير مبلغ االستثمارات  -ويطلق عليها إطار
“السياسة العامة”  -ولكنها تقوم على حتديد األهداف (مثل
التغطية والسرعات) ،دون التعرض ملبلغ االستثمارات الالزمة.
وهذه هي الطريقة اليت اتبِعت يف اخلطة الوطنية لنشر النطاق
العريض يف أملانيا.

فائض املستهلكني هو مقدار املنافع املرتتبة على شراء منتَج ترجيح البراهين والقرائن

توجد براهني وقرائن قاطعة إىل حدكبري على املسامهة اإلجيابية
بسعر أقل من السعر الذي هم على استعداد لدفعه .وميكن أيضاً
تعريف فائض املستهلكني من الناحية النظرية من حيث املنافع للنطاق العريض يف منو الناتج احمللي اإلمجايل .وعلى الرغم من
اليت ميثلها النطاق العريض بالنسبة للمستخدم النهائي .ومن تباين درجة مسامهة النطاق العريض يف النمو االقتصادي يف
بني املتغريات اليت حترك الرغبة يف الدفع سرعة وكفاءة النفاذ إىل الدراسات املختلفة ،فإن هذا التباين ميكن أن يُعزى إىل قواعد
املعلومات ،والوفورات اليت تتحقق يف تكاليف االنتقال إلجراء البيانات املختلفة وكذلك إىل البنود اليت تقوم عليها النماذج.
املعامالت ،واملنافع اليت تتحقق يف جماالت الصحة والرتفيه.
وهكذا تبني أن النطاق العريض له أثر إجيايب على اإلنتاجية
داخل املؤسسة .والنطاق العريض يساهم بالفعل يف منو فرص
العمل ،سواء كنتيجة مباشرة لربامج التشييد أو كأثر جانيب
ثغرات النطاق العريض ومتطلبات االستثمار
وقد هنج صانعو السياسات ثالث طرق يف حساب تكلفة على بقية االقتصاد .وأخرياً ،فباإلضافة إىل النمو االقتصادي
االستثمارات ،أوالها الطريقة اهلندسية التقليدية اليت تقوم على وخلق فرص العمل ،يكون للنطاق العريض أثر إجيايب على
تقدير متطلبات التغطية ،مث استخدام هذه التقديرات يف توقع فائض املستهلكني من حيث املنافع اليت تعود على املستعملني
االستثمارات الالزمة لتحقيقها .وهذه هي الطريقة اليت اتبِعت يف النهائيني .وتشمل هذه املنافع النفاذ الكفء إىل املعلومات،
تقدير االستثمارات الالزمة لتنفيذ اخلطة الوطنية لنشر النطاق وحتقيق وفورات يف النقل ،وحتقيق منافع يف جمايل الصحة والرتفيه.
وقد أجريت معظم البحوث حىت اآلن يف البلدان املتقدمة،
العريض يف أسرتاليا.
أما الطريقة الثانية ،اليت يطلق عليها “من أعلى إىل أسفل” ،وعلى وجه التحديد إما يف الواليات املتحدة أو يف غرب أوروبا.
فتبدأ بتحديد مقدار املوارد املالية املقرر استثمارها مث حتديد ويكمن التحدي اآلن يف اختبار اآلثار املماثلة يف البلدان النامية،
حجم التغطية اليت ميكن حتقيقها هبذه املوارد .وهذه هي الطريقة حيث ميثل توافر البيانات حتدياً أكرب.
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اسرتاتيجية النطاق العريض يف أملانيا

آثارها املتوقعة على االقتصاد وعلى إجياد فرص عمل
تتناول هذه الدراسة األثر احملتمل لالستثمار يف النطاق العريض تعزيز النطاق العريض في المنازل

على فرص العمل وعلى االقتصاد يف أملانيا .وحتلل الدراسة
سيناريوهني لالستثمار :أوهلما“ ،االسرتاتيجية الوطنية للنطاق
العريض” اليت أعلنتها احلكومة األملانية يف  ،2014والثاين،
سيناريو “النطاق العريض جداً” ( )ultra-broadbandاملزمع
تنفيذه يف الفرتة  .2020–2015وختلص الدراسة إىل أن التنفيذ
تلزمه استثمارات تقرتب من  36مليار يورو على مدى عشر
سنوات ( )2020–2010وأنه ميكن أن يولِّد حنو 968 000
فرصة عمل.
وتستهدف االسرتاتيجية الوطنية للنطاق العريض اليت أعلنتها
احلكومة االحتادية يف  2009تزويد  75يف املائة من املنازل يف أملانيا
بالقدرة على النفاذ على وصلة عريضة النطاق ال تقل سرعتها عن
 50ميغابت/ثانية حبلول  .2014أما خطة “النطاق العريض جداً”
فتستهدف تزويد  50يف املائة من املنازل بوصالت ال تقل سرعتها
عن  100ميغابت/ثانية ونسبة  30يف املائة أخرى من املنازل
بوصالت ال تقل سرعتها عن  50ميغابت/ثانية حبلول .2020

مستوى انتشار النطاق العريض يف أملانيا مرتفع مقارنة
باالقتصادات الرئيسية األخرى.
وباإلضافة إىل ذلك ،تعتزم أملانيا زيادة سرعة النفاذ
ملستخدمي النطاق العريض يف املنازل.
وتتمتع  39,7مليون أسرة من جمموع األسر األملانية البالغ
عددها  39,7مليون أسرة (أي حنو  98يف املائة من جمموع
األسر) بنوع ما من تكنولوجيا النفاذ .ومن هذه األسر 36,7
مليون أسرة تتمتع بالقدرة على النفاذ من خالل خط املشرتك
الرقمي ( ،)DSLو 22,0مليون أسرة موصولة بشبكات تلفزيون
الكبل (وبالتايل ميكنها التوصيل عن طريق مودم الكبل) ،و730
 000أسرة تستطيع النفاذ إىل اإلنرتنت عن طريق تكنولوجيا
اخلطوط الالسلكية الثابتة أو عن طريق تكنولوجيا السواتل.
كذلك ،تشري التقديرات إىل أن  10,9مليون أسرة تستطيع النفاذ
إىل اإلنرتنت عن طريق خط املشرتك الرقمي إلرسال البيانات
بسرعة فائقة ( ،)VDSLبينما تقوم توصيالت  240 000أسرة
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فقط على توصيل املنازل خبطوط األلياف البصرية (.)FTTH
وتستند هذه التقديرات إىل إعالنات تكنولوجيا األلياف البصرية
اليت ينشرها مشغلو االتصاالت وشبكات البلديات.
ويندرج حنو  2,8مليون منزل ضمن منطقة “البقع
الرمادية” ،وهذا معناه أن النفاذ العريض النطاق يرتاوح بني 384
كيلوبت/ثانية و 1ميغابت/ثانية .أما النسبة املتبقية اليت تندرج
ضمن منطقة “البقع البيضاء” (وتشمل  730 000منزل أو ما
يعادل  2يف املائة من مجيع األسر يف أملانيا) ،فتقع يف مناطق
الكثافات السكانية فيها منخفضة أو بالقرب من احلدود اخلارجية
للمناطق املوصولة بالفعل.

سرعات أكبر

وقد حددت حكومة أملانيا االحتادية هدفني يف اسرتاتيجية
النطاق العريض:
_ _توفري القدرة على النفاذ بالنطاق العريض على مستوى الدولة
( 1ميغابت/ثانية) يف موعد ال يتجاوز آخر 2010؛
_ _وتوفري النفاذ إىل وصلة عريضة النطاق ال تقل سرعتها عن
 50ميغابت/ثانية لنسبة  75يف املائة من املنازل يف أملانيا يف
موعد ال يتجاوز  ،2014هبدف حمدد وهو أن خطوط النفاذ
ينبغي أن تصبح متاحة يف مجيع األحناء يف أقرب وقت ممكن.
ولتحقيق هذين اهلدفني ،ستتم تغطية “البقع البيضاء” اليت
تشمل  730 000أسرة حمرومة من النفاذ خبليط من التكنولوجيا

الالسلكية والتكنولوجيا السلكية باستثمارات تُقدَّر بنحو
مليون يورو (انظر اجلدول  )1أما “البقع الرمادية” اليت تشمل
 2,8مليون أسرة فسوف يتم ترفيعها إىل مستوى نفاذ ال يقل عن
 1ميغابت/ثانية.
ملا كانت تكنولوجيا خط املشرتك الرقمي إلرسال البيانات
بسرعة فائقة ( )VDSLاملنشورة يف املدن كثيفة السكان ال تتجاوز
سرعتها  50ميغابت/ثانية فمن املفرتض أن  9,92مليون منزل
(متثل  25يف املائة من جمموع عدد األسر يف أملانيا) سوف
تُرفع إىل توصيل املنازل خبطوط األلياف البصرية ( .)FTTHوملا
كان العدد احلايل للمنازل اليت ختدمها خطوط املشرتكني الرقمية
إلرسال البيانات بسرعة فائقة ( )VDSLيبلغ  10,9مليون منزل،
ونظراً ألن هذه املنازل تقع يف اخلمسني مدينة الرئيسية يف أملانيا،
فمن املفرتض أن غالبيتها سوف تنتقل من خطوط املشرتكني
الرقمية إلرسال البيانات بسرعة فائقة ( )VDSLإىل توصيل
املنازل خبطوط األلياف البصرية ( .)FTTHومن املفرتض أيضاً أن
املنازل املزودة خبطوط املشرتكني الرقمية سوف تُنقل إىل خطوط
املشرتكني الرقمية إلرسال البيانات بسرعة فائقة (.)VDSL
ومن بني طرق حتقيق هذه األهداف تشجيع شركات التشغيل
على التآزر يف ما بينها عن طريق التشارك يف نشر البنية التحتية؛
واالستفادة من املكاسب الرقيمة؛ ووضع التشريعات اليت تعزز
االستثمار والنمو؛ والدعم املايل.
924

الجدول  - 1االستثمارات المطلوبة لتغطية المنازل غير المتمتعة بالخدمة
التكنولوجيا
خط املشرتك الرقمي ()DSL
خطوط ال سلكية
اجملموع

املصدر.)2010a( Katz et al. :
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عدد المنازل

تكلفة الخط (يورو)

مجموع االستثمارات
(مليون يورو)

250 000

1200

300

480 000

1300

624

730 000

924
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وتُقدِّر الدراسة أن إجناز االسرتاتيجية الوطنية للنطاق العريض بفرص العمل املباشرة املرتتبة على إنشاء شبكات النطاق
سوف يتطلب استثمارات تبلغ  20,2مليار يورو حىت سنة  2014العريض ،فسوف تنشأ  158 000فرصة عمل يف جماالت تصنيع
(انظر اجلدول  ،)2وأن نشر البنية التحتية للنطاق العريض جداً املعدات ،والتشييد ،واالتصاالت .وتشري التقديرات أيضاً إىل أن
خالل السنوات التالية ( )2020–2015سوف يتطلب ما يُقدَّر فرص العمل اجلديدة سوف تكون موزعة تناسبياً بني قطاعات
بنحو  15,7مليار يورو على شكل استثمارات إضافية.
التشييد  -أكثر من القطاعات األخرى حيث سيوفر 125 000
فرصة عمل  -يليه قطاع االتصاالت ( 28 400فرصة عمل) ،مث
قطاع تصنيع املعدات اإللكرتونية ( 4 700فرصة عمل).
المزيد من فرص العمل
ويُقدر جمموع فرص العمل غري املباشرة اليت تتولد نتيجة
حتقيق األهداف اليت تتوخاها االسرتاتيجية الوطنية للنطاق
العريض حبلول عام  2014سوف يولِّد  304 000فرصة عمل للعالقات بني القطاعات بنحو  .71 000والقطاعات
خالل مخس سنوات (ما بني  2010و .)2014وفيما يتعلق الرئيسية اليت ستستفيد من اآلثار غري املباشرة إلنشاء شبكات
الجدول  - 2مجموع االستثمارات المطلوبة لتحقيق األهداف بحلول عام

2014

الهدف
تغطية املناطق احملرومة من اخلدمة (“البقع البيضاء”)*
رفع مستوى اخلدمة يف “البقع الرمادية”
توصيل  %25من املنازل باأللياف البصرية ()FTTH
توصيل  %50من املنازل خبط املشرتك الرقمي إلرسال البيانات بسرعة فائقة ()VDSL
اجملموع

المبالغ المطلوب
استثمارها
(مليون يورو)
924
336
12,236
6,747
20,243

انظر التفاصيل يف اجلدول .1

املصدر :مأخوذ بتصرف من )Katz et al. (2010a
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النطاق العريض هي قطاع التوزيع ( 10 700فرصة عمل)،
واخلدمات األخرى ( 17 000فرصة عمل) واملنتجات املعدنية
( 3 200فرصة عمل) .وأخرياً ،فإن اإلنفاق األسري املباشر
وغري املباشر من املرجح أن يؤدي إىل خلق  75 000فرصة
عمل ثانوية.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن تنفيذ “النطاق العريض جداً”
سوف يولِّد  237 000فرصة عمل أخرى فيما بني 2015
و .2020ويتضمن هذا الرقم  123 000فرصة عمل مباشرة،
و 55 000فرصة عمل غري مباشرة ،و 59 000فرصة عمل
ثانوية.

ماذا يعني كل ذلك

ختلص الدراسة إىل أنه خالل فرتة السنوات العشر املمتدة من
 2010إىل  ،2020سيكون لالسرتاتيجية الوطنية للنطاق العريض
والتطور املتوقع للنطاق العريض جداً أثر كبري على خلق فرص

العمل وعلى االقتصاد األملاين .ومن املقدر أن االستثمارات
اإلمجالية اليت تقرتب من  36مليار يورو خالل السنوات العشر
سوف تولِّد ما جمموعه  968 000فرصة عمل إضافية ،منها
 541 000فرصة عمل نتيجة إلنشاء الشبكات،
و 427 000فرصة عمل أخرى بعد نشر الشبكات ،نتيجة
لتحسني االبتكارات وخلق أنشطة جتارية جديدة.
وسوف حيقق إنشاء الشبكات قيمة مضافة تصل إىل 33,4
مليار يورو من حيث زيادة الناتج احمللي اإلمجايل ،بينما ستحقق
العوامل اخلارجية املؤثرة على الشبكات  137,5مليار يورو أخرى
خالل فرتة السنوات العشر .وإمجاالً ،سوف يؤدي ذلك إىل
زيادة الناتج احمللي اإلمجايل بنحو  170,9مليار يورو ( 0,60يف
املائة من النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجايل) يف أملانيا ،كما
هو مبني يف اجلدول  .3وهذه العوائد االقتصادية لالستثمار يف
النطاق العريض تربر مبا فيه الكفاية املضي إىل األمام ،وخصوصاً
لضمان إطار للسياسات العامة وإطار تنظيمي يساعدان على
النمو واالبتكار.

الجدول  - 3ألمانيا :أثر إنشاء شبكات النطاق العريض على خلق فرص العمل والنمو االقتصادي سنوياً

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010المجموع

إنشاء
الشبكات

االسرتاتيجية الوطنية
النطاق العريض جداً
المجموع
العوامل اخلارجية املؤثرة على
الشبكات
المجموع

إنشاء
الشبكات

االسرتاتيجية الوطنية
النطاق العريض جداً
المجموع
العوامل اخلارجية املؤثرة على
الشبكات
المجموع

فرص العمل (باآلالف)

60,8

60,8

60,8

60,8

60,8

60,8

60,8

60,8

60,8

22

39,5

39,5

39,5

39,5

39,5

39,5

237,0

60,8

60,8

60.8

39,5

39,5

39,5

39,5

39,5

39,5

541,0

24,0

35,0

44,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

427,0

84,8

93,5 104,8 95,8

93,5

93,5

93,5

93,5

93,5

968,0

الناتج المحلي اإلجمالي (مليار يورو)
3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

املصدر :مأخوذ بتصرف من )Katz et al. (2009a
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304,0

2011

18,8
2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

14,6

3,8

3,8

3,8
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الواليات املتحدة

احلافز االقتصادي على إجياد فرص العمل من خالل النطاق العريض

تضمن القانون األمريكي لإلنعاش وإعادة االستثمار ،الذي
أصدره الكونغرس يف فرباير  ،2009توزيع منح من أجل تنفيذ
النطاق العريض .وقد أجريت دراسة لتقدير فرص العمل اليت
ميكن أن تتولد نتيجة هلذه األحكام املتصلة بالنطاق العريض،
والتمييز بني فرص العمل اليت تتولد نتيجة إلنفاق رأس املال يف
صورة املنح املخصصة للمناطق احملرومة من اخلدمات أو قليلة
اخلدمات ،من ناحية ،وفرص العمل اليت تتحقق نتيجة للعوامل
اخلارجية املؤثرة على الشبكات بعد االنتهاء من نشر البنية
التحتية ،من ناحية أخرى.
وقد كشفت الدراسة أن من املمكن خلق ما يقرب من
 127 800فرصة عمل خالل فرتة أربع سنوات يف جمال إنشاء
الشبكات .ووفقاً للتحليل ،سيولِّد استثمار  6,390مليار دوالر
أمريكي حنو  37 300فرصة عمل مباشرة خالل فرتة برنامج
التحفيز (اليت تُقدَّر بنحو أربع سنوات) .وباإلضافة إىل ذلك،

فإن هذا املشروع ميكن أن يولِّد  31 000فرصة عمل مباشرة،
و 59 500فرصة عمل إضافية

اآلثار الثانوية

باإلضافة إىل إنشاء الشبكات ،سيؤدي االستثمار يف النطاق
العريض إىل خلق فرص عمل جديدة نتيجة لآلثار الثانوية على
بقية االقتصاد .وقد ُح ِسبت اآلثار الثانوية باختيار واليات يف
الواليات املتحدة تبلغ فيها نسبة املنازل اليت تتمتع بالنفاذ إىل
ما ال يقل عن شركة واحدة لتوفري النطاق العريض (أي أساساً
يف جمال االتصاالت أو تلفزيون الكبل)  93يف املائة أو أقل من
ذلك .وتوجد  18والية متأخرة بدرجة ملموسة عن املتوسط
العام لتغلغل النطاق العريض :حيث أدخلت النطاق العريض يف
هذه الواليات نسبة  47يف املائة من املنازل (أو  21يف املائة من
السكان) ،بينما يبلغ املتوسط يف الواليات املتحدة  62يف املائة
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AFP/HO/Ford

(أو  25يف املائة من السكان) .واالفرتاض املطبق يف تقدير آثار ثالثة سيناريوهات

الشبكات على خلق فرص العمل نتيجة لربنامج التحفيز هو أن
الربنامج سوف ينشر خطوطاً كافية تسمح للواليات الثمانية
عشرة بالوصول إىل املتوسط العام ،مبعىن إضافة 3 928 000
مشرتك يف النطاق العريض إىل العدد احلايل
واملكاسب اخلاصة بفرص العمل الناجتة عن أثر الشبكات يف
املناطق املستهدفة تتأتى من ثالثة اجتاهات مرتابطة هي :االبتكار
وخلق خدمات جديدة؛ وخلق فرص عمل (سواء ملواطنني من
املناطق األمريكية األخرى أو من اخلارج)؛ وحتسني اإلنتاجية.
وقد قُدر أثر االبتكار على قطاع اخلدمات املهنية بتطبيق نسبة
مكاسب اإلنتاجية على خلق فرص عمل جديدة .وبعد ذلك،
يطبق هذا األثر على االقتصاد يف الواليات املستهدفة ككل.
ويعمل أثر النطاق العريض فيما يتعلق بإسناد األعمال جلهات
خارجية يف اجتاهني :حيث ميكن للنطاق العريض تيسري خلق
وظائف جديدة؛ كما ميكن أن يساعد على نقل وظائف أخرى
إىل مناطق أخرى خبالف املنطقة املستهدفة.
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ونتيجة لعدم التأكد من عدد الوظائف اليت سوف تستجد
أو تضيعُ ،و ِضعت ثالثة سيناريوهات :سيناريو متشائم ،وسيناريو
متوسط ،وسيناريو متفائل .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن الزيادة يف
تبين النطاق العريض هلا أثر على اإلنتاجية ألهنا تمُ ِّكن من حتسني
كفاءة العمليات التجارية.
وهذه التقديرات تؤدي إىل االستنتاجات التالية .نشر النطاق
العريض نتيجة لربنامج التحفيز من املرجح أن تكون له آثار
مباشرة متوسطة بالنسبة لفرص العمل ( 37 300فرصة عمل
خالل فرتة أربع سنوات) .واملضاعف املباشر والثانوي هلما
أمهيتهما ،حيث يشريان إىل تو ُليد ما جمموعه  127 800فرصة
عمل خالل أربع سنوات .أما التقدير املتوسط ألثر العوامل
اخلارجية على فرص العمل فيسفر عن  136 000فرصة عمل.
وباختصار ،فإن استثمار  6,3مليار دوالر أمريكي يف نشر
شبكات النطاق العريض من املرجح أن يسفر عن 263 800
فرصة عمل خالل السنوات األربع اليت يستغرقها برنامج نشر
شبكات النطاق العريض.

هيئة االتصاالت النيجريية
تسخري النطاق العريض لتحقيق التنمية يف نيجرييا
منوذج النفاذ املفتوح

ITU/V. Martin

لتحقيق هدف ” “Vision 20:2020الذي
يتمثل يف أن تصبح نيجرييا أحد أكرب 20
اقتصاداً يف العامل حبلول سنة  ،2020ال
بد أن تستفيد نيجرييا من النطاق العريض
وأن تتحول إىل االقتصاد اإللكرتوين .وهذا
يتطلب حتقيق تقدم يف جمالني مها :االنتقال
من شبكات األسالك النحاسية البطيئة قليلة
ِ
السعة إىل شبكات األلياف البصرية؛ والتأكد
من أن اجملتمعات احمللية الريفية لن تُرتك بعيداً
عن النفاذ إىل جمتمع املعلومات الذي يتمتع
به معظم سكان املناطق احلضرية.
وتوسيع نطاق التغطية إىل ما يتجاوز
املدن الرئيسية والكبرية ،وتزويد املناطق احملرومة
من اخلدمات وقليلة اخلدمات بالقدرة على
احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وسوف خيلق
تشجيع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املؤسسات
التعليمية االبتدائية والثانوية والعليا قيمة فيما يتعلق بتحسني النفاذ
الشامل ،والتعليم ،ونقل املعرفة ،وتشغيل القوى العاملة ،وبالتايل
دعم تنويع االقتصاد .وقد أفادت دراسة حديثة بأن ذلك من
املمكن أن يساهم بنحو  1,1مليار دوالر أمريكي يف الناتج احمللي
اإلمجايل (أي أن ينمو الناتج احمللي اإلمجايل بنحو  1,2يف املائة)
حبلول سنة *.2015
	*تقييم األثر االقتصادي للنطاق العريض الالسلكي يف نيجرييا،
حتليالت  ،Masonفرباير .2011

منوذج النفاذ املفتوح
الدكتور يوجني جواه
نائب الرئيس التنفيذي هليئة االتصاالت النيجريية

وقد أسفر حترير قطاع االتصاالت
يف  2000عن حتسن ملموس يف حياة
النيجرييني وغيرَّ طبيعة سلوكهم اليومي.
وارتفعت كثافة االتصاالت يف نيجرييا من
 8,5يف املائة يف  2004إىل  64,7يف املائة
يف أبريل  ،2011متثل أكثر من  90مليون
خط هاتف نشط .وقد اجتذب هذا التقدم
استثمارات أجنبية مباشرة (أكثر من 18
مليار دوالر أمريكي منذ  ،)2001وزادت فرص العمل (حيث
ارتفعت فرص العمل املباشرة بأكثر من  12 500فرصة ،وفرص
العمل غري املباشرة بنحو  150 000فرصة أخرى) ،محلت معها
منافع اقتصادية أخرى.
وعلى الرغم من هذه التطورات ،ما زالت هناك فجوة ملحوظة
من حيث البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني
املراكز احلضرية واجملتمعات احمللية الريفية .وقد أظهرت دراسة
استقصائية أجرهتا أخرياً هيئة االتصاالت النيجريية أن  17يف
املائة فقط من اجملتمعات احمللية الريفية لديها تسهيالت اإلنرتنت،
مقابل  79يف املائة بالنسبة للمجتمعات احمللية احلضرية.
ردوا على
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن نسبة  11يف املائة فقط ممن ّ
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واسرتاتيجية تقاسم البنية التحتية هي إحدى
االستبيان يف اجملتمعات احمللية الريفية املزودة بتسهيالت اإلنرتنت
كان بوسعهم التمتع هبذه التسهيالت .وهكذا ،تعكف هيئة االسرتاتيجيات اليت تقرتحها هيئة االتصاالت النيجريية -
االتصاالت النيجريية  -عن طريق صندوق توفري اخلدمة الشاملة باعتبارها جهاز تنظيم االتصاالت يف نيجرييا  -من أجل
 على تنفيذ أنشطة خمتلفة لتوسيع تغطية النطاق العريض حتقيق بنية حتتية وطنية عريضة النطاق بأسرع مما لو تُركتوالنهوض بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية .السوق لتأخذ جمراها.
ويعد منوذج النفاذ املفتوح إطاراً لتمكني الشركات الناقلة
اليت تستخدم كبالت األلياف البصرية من تقاسم البنية التحتية
املستخدمة يف نشر كبالهتا .وهذا النموذج ِ
يفصل بني دور
تطوير شبكات األلياف البصرية عريضة النطاق
شركات تقدمي اخلدمات وشركات الشبكات ،ويوفر خدمات
نموذج النفاذ المفتوح
لشركات التشغيل على أساس عادل وغري متييزي .والغرض
على الرغم من مزايا شبكات األلياف البصرية ،كانت من ذلك هو سد الثغرات يف توافر النطاق العريض عن طريق
ُخطى االستثمار يف هذا اجملال بطيئة على املستوى العاملي نظراً قيام شركة مستقلة لتوفري البنية التحتية (هي شركة )Infraco
لتكاليف االستثمار املرتفعة املرتتبة على ارتفاع تكاليف أعمال بنشر الشبكات الليفية على أساس مركزي لشركات التشغيل
اهلندسة املدنية املتصلة ببناء قنوات التوصيل األرضية؛ والصعوبات واملستعملني الرئيسيني اآلخرين ،بسعر مدعوم.
التنظيمية اليت تكتنف احلصول على حق الطريق الذي يسمح
وسوف يتم تأجري شبكة النفاذ املفتوح على أسس عادلة
بالنفاذ إىل الشوارع والطرق وغريها من األراضي العامة؛ والطلبات لشركات تقدمي اخلدمات ،وشركات التشغيل ،مما سيوفر بيئة
املتكررة من جانب شركات تشغيل االتصاالت بإجراء عمليات حمايدة بالنسبة للمنافسة لدفع تطوير سوق النطاق العريض.
احلفر يف نفس الشوارع أو الطرق ،وافتقار مقدمي اخلدمات إىل وميكن منح العمالء حقوق قصرية باستخدام خط أو اهليكل
تقاسم البنية التحتية لأللياف البصرية.
الكامل لشبكة .ومن بني ما مييز النموذج املقرتح خيار التملك،
وقد تضرر النهوض بشبكة األلياف يف نيجرييا بسبب واسرتاتيجية للتسعري ،واسرتاتيجية لنشر الشبكات ،كما هو
وض ْعف مبني فيما يلي.
التضارب يف اإلجراءات اإلدارية املتصلة حبق الطريقَ ،
التخطيط احلضري واإلقليمي ،ويف املناطق اليت كانت توجد هبا
شبكات األلياف البصرية ،أسفرت جوانب القصور التنظيمية خيار التملك
وغياب التنسيق يف نشر الشبكات الليفية عن تدهور حالة الطرق
إن أنسب خيار للتملك بالنسبة لنشر القدرة على النفاذ يف
ومرافق البنية التحتية العمومية.
نيجرييا هو أن متنح هيئة االتصاالت النيجريية ترخيصاً بذلك
التشغيلية
املشاكل
و
التحتية
بالبنية
ونظراً للمشاكل املتصلة
لشركة مستقلة لتوفري البنية التحتية ( ،)Infracoتقوم بتوفري
اليت تعاين منها نيجرييا يف الوقت احلاضر ،مثل ازدحام الشبكات قنوات التوصيل األرضية بالتوازي مع شبكات األلياف القائمة.
وعدم رغبة شركات التشغيل يف تقاسم البنية التحتية األساسية ،وسوف تكون اختصاصات شركة  Infracoهي توفري شبكة ليفية
قررت هيئة االتصاالت النيجريية استطالع منوذج النفاذ املفتوح مفتوحة حمايدة بالنسبة للمنافسة على املستوى الوطين .وسوف
يف نشر شبكات األلياف البصرية ،هبدف ضمان نشرها بشكل تكون املهام الرئيسية للشركة هي إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة
فعال ووجود مستوى من تكافؤ الفرص لتحقيق األهداف اليت اتصاالت من األلياف البصرية ،وتأجري وصالت األلياف البصرية
تتوخاها نيجرييا ،ومنها االقتصاد اإللكرتوين والنفاذ الشامل.
لشركات التشغيل والشركات األخرى وكذلك للجمهور.
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استراتيجية التسعير
لكي يكون هذا النموذج جذاباً من الناحية املالية لشركات
التشغيل وشركات تقدمي اخلدمات ،ستكون األسعار مما يتحمله
اجلميع .ومن املتوقع أن يتحقق ذلك من خالل اسرتاتيجية
للتسعري تقوم على التكلفة ،حيث تدفع شركات التشغيل سعر
تكلفة تقدمي اخلدمة ،باإلضافة إىل تكاليف الصيانة .وينبغي أن
تكون هذه االسرتاتيجية حمايدة بالنسبة لشركات التشغيل ،وأن
توفر شبكة مفتوحة جلميع اجلهات املعنية بشروط متساوية.
استراتيجية نشر الشبكات
سيجري تطوير الشبكة على مراحل ،على أن يبدأ ذلك
بإجراء مشاورات مع اجلهات صاحبة املصلحة وشركات تقدمي
اخلدمات .وسيوضع بعد ذلك تصميم مفصل ،تُبين الشبكة
على أساسه .وسوف تُنشر الشبكة الرئيسية يف البداية يف
األحياء اليت يرتكز فيها قطاع األعمال واملراكز التجارية الرئيسية
يف املناطق احلضرية ،وهي املناطق اليت يصل الطلب فيها على
النطاق العريض إىل ذروته .مث سيجري بعد ذلك توسيع الشبكة
لتشمل املراكز التجارية يف املناطق شبه احلضرية واملناطق الريفية.
وبعد نشر الشبكة يف املناطق التجارية ،سيتم توسيعها لتشمل
املؤسسات العامة الرئيسية واملناطق السكنية ،مع إعطاء األولوية
للمناطق السكنة وتفضيلها على الفيالت املتباعدة.

وكما هو موضح يف الشكل البياين (انظر الصفحة ،)28
سوف تُ ِ
صدر هيئة االتصاالت النيجريية ترخيصاً للشركة املستقلة
لتوفري البنية التحتية ،وتقوم بتنظيم األسعار اليت ستتقاضاها
شركة  Infracoمن شركات التشغيل مقابل تأجري البنية التحتية،
وتنظيم األسعار اليت سيدفعها املستهلكون مقابل النفاذ عريض
النطاق .وباإلضافة إىل ذلك ،فسوف تتعاون هيئة االتصاالت
النيجريية مع اجلهات األخرى صاحبة املصلحة يف متويل شركة
 ،Infracoوتيسري االتفاقات بني خمتلف الطبقات احلكومية
وشركة  ،Infracoوفض النزاعات بني خمتلف اجلهات صاحبة
املصلحة.

إنشاء مراكز لالتصاالت المجتمعية

ومن أنشطة هيئة االتصاالت النيجريية األخرى اليت جنحت
يف حتقيق زيادة ملموسة يف انتشار االتصاالت يف املناطق الريفية
والنفاذ الشامل ،إدخال مراكز االتصاالت اليت ختدم اجملتمعات
احمللية .وهذه املراكز مصممة لتوفري اخلدمات الصوتية ،واإلنرتنت،
والتدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وغري ذلك من
اخلدمات للمجتمعات احمللية الريفية احملرومة من اخلدمات .ويوفر
كل مركز من هذه املراكز خدمة إلجراءات النداءات ،ومقهى
لإلنرتنت مزود بوصلة إنرتنت ال سلكية عريضة النطاق ،وينظم
دورات للتدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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اسرتاتيجية النطاق العريض يف نيجرييا

النطاق العريض واالقتصاد

نظرة عامة على منوذج النفاذ املفتوح بالنسبة لشبكة األلياف البصرية يف نيجرييا ،مع توضيح اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة،
ومسؤولياهتا والعالقات فيما بينها

احلكومة

(احمللية ،الوالية،
االحتادية)

حق الطريق

املِلكية

مستثمرو
األسهم

توفري البنية التحتية
التمويل

حتويالت اإليرادات
شركة
رسوم التأجري /الرسوم
الناقلة
نشر الشبكات

Infraco

اتفاقات التأجري رسوم التأجري /الرسوم
التملك

الليفية

تقدمي اخلدمات

اتفاقات االستثمار
املشرتك

شركات التشغيل

رسوم اخلدمة

كذلك ،يعد املركز منصة لتوفري النفاذ الالسلكي لإلنرتنت
للمجتمعات احمللية اجملاورة يف دائرة نصف قطرها من  5إىل 15
كيلومرتاً .ويوفر مركز االتصاالت اجملتمعية القدرة على النفاذ
إىل اإلنرتنت لألفراد ،وشركات األعمال ،واملكاتب احلكومية،
واملدارس ،واملستشفيات ،ومراكز الشرطة ،ومقدمي خدمات
اإلنقاذ وغريهم من اهليئات القائمة على اجملتمعات احمللية .وتدير
هذه املراكز شركات التشغيل اخلاصة ،كما أهنا توفر خدمات
حتويل األموال يف اجملتمعات احمللية املستهدفة.
وتشمل املنافع االقتصادية واالجتماعية ملراكز االتصاالت
اجملتمعية ما يلي:
_ _حتفيز التنمية االجتماعية واالقتصادية يف املناطق احملرومة من
اخلدمات وقليلة اخلدمات؛
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هيئة
الرتخيص
دعم تنظيم االتصاالت
األسعار النيجريية
تيسري

دور الجهاز التنظيمي
› إصدار الرتاخيص
› تنظيم األسعار
› تقدمي اإلعانات
› تيسري االتفاقات
عالقات إىل أسفل
عالقات إىل أعلى

املستهلك

2011

تيسري

_
_
_
_

_

_تشجيع حقوق االتصال بالنسبة للنيجرييني؛
_احلصول على خدمات جيدة بأسعار عادلة ويف قدرة
املستهلكني؛
_تشجيع التمكني التعليمي؛
_حتسني الربامج احلكومية ،مثل برنامج التعلم عن �بُْعد
الذي تنظمه اجلامعة الوطنية املفتوحة ،وبرنامج املعلومات
واالتصاالت والتعليم ،ومشروع توصيل عموم نيجرييا (Wire
)Nigeria؛
_احلد من نزوح السكان من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية
عن طريق سد الفجوة بني احلضر والريف فيما يتعلق بالقدرة
على النفاذ؛

النطاق العريض واالقتصاد اسرتاتيجية النطاق العريض يف نيجرييا

_ _توليد فرص عمل يف املناطق الريفية احملرومة من اخلدمات
وقليلة اخلدمات؛
_ _وتقليل تكاليف االتصاالت واملعامالت التجارية واالجتماعية
يف املناطق الريفية احملرومة من اخلدمات وقليلة اخلدمات.
وهذا املشروع يغري بسرعة حياة األفراد يف اجملتمعات احمللية
اليت تستضيف املراكز ،وطريقة تعاملها مع األنشطة التجارية،
ويزيد من كفاءة االستثمار وجيتذب االستثمارات .وقد مكنت
املراكز سكان الريف عن طريق تزويد املدارس ،واملستشفيات،
ومراكز الشرطة ،وخدمات اإلنقاذ بالبنية التحتية لتكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت .ويوجد يف الوقت احلاضر أكثر من 150

مركزاً من مراكز االتصاالت اجملتمعية يف أحناء نيجرييا ،وجاري
إنشاء  109مراكز إضافية.
ويؤكد جناح مراكز االتصاالت اجملتمعية قدرة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت  -وخصوصاً النطاق العريض  -على
حتفيز التنمية االقتصادية ،وخصوصاً يف اجملتمعات احمللية الريفية،
يف الوقت الذي تتحرك فيه نيجرييا حنو حتقيق هدف حتوهلا إىل
أحد أكرب  20اقتصاداً يف العامل حبلول سنة .2020

Alamy
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النفاذ للجميع

للصم
خدمات الرتحيل ُ
استناداً إىل مسامهة من كريستوفر جونز،
أحد الداعني إىل نشاط التنسيق املشرتك
بشأن النفاذ والعوامل البشرية ()JCA-AHF

كيف ميكنك إجراء مكاملة هاتفية إذا كنت
تعاين من الصمم؟ أو ،مبزيد من الدقة ،كيف
ميكنك الرد على مكاملة هاتفية؟ هل يتعني
عليك أن تطلب من ابنك أو جارك حتديد
مواعيدك أو تقدمي تفاصيل شخصية عنك لطالب املكاملة؟ هل
تضطر إىل اخلروج إىل الشارع حبثاً عن شخص يطلب لك خدمة
الطوارئ؟ هذه بعض السيناريوهات اليت ال يعبأ هبا شخص ال
ضعف السمع.
يعاين من الصمم أو ْ
وهناك أنواع كثرية خمتلفة من الصمم :فهناك أشخاص يعانون
من الصمم العميق ويستخدمون لغة اإلشارة؛ وأشخاص يعانون
من الصمم العميق ولكنهم يستطيعون النطق بكلمات مفهومة؛
وأشخاص يعانون من الصمم العميق ولكن الكلمات اليت
ينطقوهنا ال تكون مفهومة متاماً؛ وأشخاص يعانون من العمى
والصمم يف آن واحد؛ وأشخاص جيدون صعوبة يف السمع.
واألشخاص الذين يعانون من حاالت العجز املرتبطة بالتقدم يف
العمر ميكن أن يندرجوا ضمن هذه الفئات.
ويعاين الكثري من الصم مشاكل يف حياهتم اليومية ليس
ألهنم ال يستطيعون إجراء مكاملات هاتفية مع أشخاص آخرين
أو مع أي هيئات بدون وجود شخص جبانبهم ملساعدهتم .وهلذا
السبب تعد خدمات الرتحيل شديدة األمهية بالنسبة للتواصل
بني الصم .وهذه اخلدمات خدمات مهنية ال تعتمد على كرم
ولطف األصدقاء أو األسرة أو الغرباء.
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ومع ذلك ،فعلى الرغم من أن
خدمات الرتحيل كانت متاحة منذ أكثر
من أربعني عاماً ،فإن معظم البلدان ال
توفر هذه اخلدمات ملواطنيها الصم ،حىت
ضعف حاسة
وإن كانت التقارير تقول إن ْ
السمع هو العجز األكثر شيوعاً بني بين
البشر ،حيث يعاين منه ما ي َقدَّر بنحو
 250مليون شخص يف العامل.
واليوم تعد القدرة على االتصال عن
طريق اهلاتف من املقتضيات األساسية
للمشاركة الفعالة يف اجملتمع .وتنص اتفاقية
األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على “مشاركتهم
مشاركة كاملة فعالة يف جمتمعهم على قدم املساواة مع اآلخرين”.

من المبرقة الطابعة إلى هواتف الفيديو وأكثر

يف ستينات القرن املاضي ،بدأ الصم يستخدمون املربقات
الطابعة املزودة بأجهزة مودم تحُ ِّول الصوت إىل كلمات مطبوعة
يف التواصل مع بعضهم البعض عرب الشبكة اهلاتفية .وكانت
أجهزة املودم تستخدم اهلواتف العادية كوسيلة للنقل ،وبذلك
كان من املمكن إرسال النصوص عرب الشبكة اهلاتفية ،حرفاً
بعد اآلخر .وكان ذلك جيري يف الوقت احلقيقي ألول مرة ،وقد
مت تقييس ذلك يف االحتاد الدويل لالتصاالت كجزء من احملادثة
الكاملة وطُبِّق يف أول معيار للنفاذ بالنسبة للهواتف اليت تنقل
النصوص (.)ITU–T V.18
وقد أدت املربقات الطابعة إىل تطوير اهلواتف اليت تنقل
النصوص ،وكانت تشمل جهازاً للطباعة ومودم يف وحدة واحدة
متنقلة.
وعندما يريد الصم التواصل مع غري الصم ممن ليست لديهم
هواتف تنقل النصوص ،هنا تكمن املشكلة .فاستناداً إىل
الدراسات والبحوث اليت أجراها الرواد األوائل (انظر الصفحتني

Ultratec
BT

هواتف الفيديو وهواتف نقل النصوص
من بني األجهزة اليت تستفيد من عمل
قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد الدويل
لالتصاالت

 ،)37–36وكان مجيعهم من الصم،
كان الرد على ذلك هو اخرتاع خدمة
للرتحيل.
ومع تقدم التكنولوجيا وتطور
اإلنرتنت ،أصبح من املمكن للصم
التواصل مع بعضهم البعض باستخدام
الفيديو .وهذا يصلح للصم الذين
يستخدمون لغة اإلشارة .ومع ذلك،
جيد كثري من الصم الذين تعد لغة
اإلشارة لغتهم األوىل صعوبة يف
استخدام اهلواتف اليت تنقل النصوص
ألهنم حيتاجون إىل لغة مكتوبة .وقد
ازداد انتشار هواتف الفيديو بشكل
متزايد بني الصم .وهم يستخدموهنا
يف التواصل مع بعضهم البعض ومع
األشخاص غري الصم الذين يستخدمون
لغة اإلشارة.

ما هي خدمة الترحيل؟

خدمة الرتحيل هي ببساطة طريقة
لتمكني الصم  -مهما كانت طريقة التواصل اليت يستخدموهنا
 -من التواصل مع غري الصم ،والعكس (الشكل .)1

وقد تكون طريقة التواصل اليت يستخدمها طالب املكاملة هي
اإلشارة أو النص ،أو الصوت .واألنواع املختلفة من خدمات
الرتحيل تليب االحتياجات الفردية املختلفة .وهذه األنواع
املختلفة من خدمات الرتحيل هي :خدمة ترحيل النصوص؛
وخدمة ترحيل النصوص ونقل الصوت؛ وخدمة الرتحيل اهلاتفي
املصحوبة بعناوين؛ وخدمة ترحيل الفيديو.
خدمة ترحيل النصوص
يف خدمة ترحيل النصوص التقليدية عرب اهلاتف (الشكل
 ،)2يستخدم طالب املكاملة األصم جهاز هاتف معدَّل لرتحيل
النصوص يف كتابة الكلمات اليت يريد أن يقوهلا عرب اهلاتف.
وتستخدم صيغة حديثة من املودم اإلنرتنت ،تُعرف باسم خدمة
الرتحيل عن طريق بروتوكول اإلنرتنت ،وهذه ميكن النفاذ إليها عن

الشكل  – 1خدمة ترحيل نمطية
طالب مكاملة أصم

طالب مكاملة غري أصم

طريقة التواصل:
اإلشارة
النص
الصوت

(صوت فقط)

مركز خدمة الرتحيل
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النفاذ للجميع

ُصلل ليحرتلا تامدخ

النفاذ للجميع

ُصلل ليحرتلا تامدخ

طريق احلاسوب الشخصي ،أو احلاسوب احملمول ،أو املساعد
الرقمي الشخصي أو اهلاتف الذكي ،ويف هذه احلالة ،يستخدم
طرفا املكاملة نفس طريقة التشغيل:
_ _ويقوم طالب املكاملة بكتابة الكلمات اليت يريد توصيلها
إىل مركز خدمة ترحيل النصوص ،حيث يقوم جهاز تشغيل
الرتحيل بقراءة الكلمات بصوت مرتفع للطرف اآلخر الذي
ال يعاين من الصمم.
_ _أما طالب املكاملة الذي ال يعاين من الصمم فيتحدث إىل
جهاز تشغيل الرتحيل ،الذي يقوم بتحويل الكلمات املنطوقة
إىل نص مكتوب مث ينقلها إىل الشخص األصم على الطرف
اآلخر سواء كان يستخدم هاتفاً إلظهار النصوص أو أي
وسيلة أخرى تعمل من خالل اإلنرتنت مثل احلاسوب
املتنقل أو اهلاتف الذكي.
خدمة ترحيل النصوص ونقل الصوت
بالنسبة للشخص األصم الذي يستطيع النطق مبا يفهمه
طالب املكاملة ،ميكنه استخدام نوع من خدمة الرتحيل اهلاتفية
تعرف بنقل الصوت (الشكل  .)3فبدالً من كتابة الكلمات،
يتحدث الشخص األصم مباشرة إىل طالب املكاملة الذي ال
يعاين من الصمم .ويتحدث طالب املكاملة إىل جهاز تشغيل
الرتحيل الذي يقوم بتحويل الكلمات إىل نص مكتوب يظهر
الشكل  - 2خدمة ترحيل النصوص

نص يف االجتاهني

مركز خدمة الرتحيل

أو

(نص من جهاز
مساعدة الرتحيل)

هاتف لنقل النصوص
جهاز يعمل بربوتوكول
اإلنرتنت

شخص أصم
يتحدث إىل
شخص غري
أصم

مركز خدمة الرتحيل

جهاز مساعدة الرتحيل

جهاز مساعدة الرتحيل

(صوت يف االجتاهني)
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خدمة الترحيل الهاتفي المصحوبة بعناوين
خدمة الرتحيل اهلاتفي املصحوبة بعناوين (الشكل  )4هي
أنسب نوع من خدمات الرتحيل بالنسبة لألشخاص الذين
يعانون من صعوبة السمع ،والذين أصيبوا بالصمم ،والصم الذين
ميكن لغري الصم فهم كلماهتم .وهذا نظام محُ ّسن لنقل الصوت
حيث يستطيع الشخص األصم إجراء حمادثة هاتفية هباتف
عادي يف االجتاهني مع طالب مكاملة غري أصم.
تنقسم كلمات الشخص غري األصم إىل شرحيتني :تتجه
إحدامها مباشرة إىل طالب املكاملة األصم الذي يستطيع فهم
معظم الكلمات اليت تصل إليه أو بعضها أو قد ال يفهم شيئاً
منها ،حبسب مستوى فقدانه حلاسة السمع أو مستوى الضوضاء
احمليطة به .أما الشرحية الثانية فتتجه إىل مركز خدمة الرتحيل
اهلاتفي املصحوب بعناوين ،حيث يقوم جهاز مساعدة يف
إعداد العناوين بتكرار كل ما يقوله الشخص غري األصم ،كلمة
الشكل  - 3خدمة ترحيل النصوص ونقل الصوت

هاتف لنقل النصوص
جهاز يعمل بربوتوكول
اإلنرتنت

على شاشة العرض أمام الشخص األصم .وهكذا ،جتري احملادثة
إما بالصوت أو بالنص ،على أن يكون ذلك يف االجتاهني يف
نفس الوقت.
وخدمات ترحيل النصوص متوافرة يف كثري من البلدان ،مبا
يف ذلك الواليات املتحدة ،وكندا ،وأسرتاليا ،ونيوزيلندا ،واململكة
املتحدة ،والسويد ،والدامنارك.
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طالب املكاملة الذي
ال يعاين من الصمم

(صوت يف االجتاهني)

طالب املكاملة الذي
ال يعاين من الصمم

بعد كلمة ،يف حمرك يتعرف على الصوت .وبعد ذلك ،يُنقل
النص املكتوب إىل شاشة العرض لدى املستخدم األصم ،على
حاسوب متنقل أو هاتف ذكي.
وميكن النفاذ إىل خدمة الرتحيل اهلاتفي املصحوبة بعناوين
عن طريق اإلنرتنت باستخدام أي برنامج للتصفح ،مثل احلاسوب
الشخصي ،أو احلاسوب احملمول ،أو جهاز تصفح الشبكة ،أو
املساعد الرقمي الشخصي أو اهلاتف الذكي.
وخدمات الرتحيل اهلاتفي املصحوبة بعناوين متوافرة يف
الواليات املتحدة على مدار الساعة يف مجيع أيام السنة .والتكلفة
اليت يتحملها املستخدم مماثلة لتكلفة النداءات اهلاتفية العادية.
وتجُ ري أسرتاليا جتارب على خدمة الرتحيل اهلاتفي املصحوبة
بعناوين ،بينما أعلنت نيوزيلندا عن عطاء لتقدمي هذه اخلدمة.
وال يستطيع الكثري ممن يعانون من حاالت العجز املرتبطة
بالتقدم يف العمر استخدام احلاسوب؛ بل هم يف حاجة إىل
هواتف تزودهم بعناوين .وهذا النوع من اهلواتف شبيه باهلواتف
العادية ولكنها مزودة بشاشة كبرية متكنهم من رؤية النص املنقول
من طالب املكاملة غري األصم.
خدمة ترحيل الفيديو
يستخدم الصم الذين تكون لغة اإلشارة لغتهم األوىل خدمة
ترحيل الفيديو (الشكل  .)5وكثري من هؤالء ال يتمتعون مبهارات

كتابية كافية متكنهم من استخدام خدمات ترحيل النصوص،
كما ال يتمتعون بالقدرة على النطق بكلمات مفهومة متكنهم
من استخدام خدمة الرتحيل اهلاتفي املصحوبة بعناوين .وهم
يستخدمون إما هواتف الفيديو أو كامريات الويب املركبة على
حواسيبهم الشخصية ،أو حواسيبهم املنقولة ،أو هواتفهم الذكية
(مع وجود كامريا أمامهم) ،باإلضافة إىل حتميل الربجميات أو
التطبيقات اليت تناسب هواتف الفيديو .وهم يقومون بالتعبري
عن أفكارهم بلغة اإلشارة وإرساهلا إىل مركز ترحيل الفيديو،
حيث يقوم مرتجم للغة اإلشارة برتمجتها إىل لغة منطوقة ،تُنقل
بعد ذلك إىل طالب املكاملة غري األصم .ويتحدث طالب املكاملة
غري األصم إىل مرتجم لغة اإلشارة الذي يرتجم كلماته إىل لغة
اإلشارة لطالب املكاملة األصم.
تمويل خدمات الترحيل
ينبغي متويل خدمات الرتحيل ،نظراً لضرورة التواصل اإلنساين
بني الصم وغري الصم .وميكن أن يتم هذا التواصل اإلنساين
بواسطة أجهزة تشغيل خدمات ترحيل النصوص؛ أو أجهزة
املساعدة يف إعداد العناوين يف خدمة الرتحيل اهلاتفي املصحوبة
بعناوين؛ أو أجهزة ترمجة لغة اإلشارة يف خدمة ترحيل الفيديو.
فكيف ميكن متويل هذه اخلدمات؟ تنهج البلدان املختلفة
طرقاً خمتلفة لتمويل هذه اخلدمات .ففي بعض البلدان ،تقوم

الشكل  – 4خدمة الرتحيل اهلاتفي املصحوبة بعناوين
(طالب مكاملة غري أصم)

طالب مكاملة غري أصم

(الشرحية السمعية األوىل
من طالب مكاملة غري أصم)

(الشرحية السمعية الثانية
من طالب مكاملة غري أصم)

مركز خدمة الرتحيل
جهاز مساعدة الرتحيل

مستخدم هاتف مزود بعناوين

(نص منقول للعرض على شاشة
مستخدم هاتف مزود بعناوين)
جهاز التعرف على الصوت

(جهاز مساعدة يف وضع العناوين يكرر
الشرحية السمعية من طالب مكاملة غري أصم)

الشكل  - 5خدمة ترحيل الفيديو
أو

كامريا الويب

هاتف فيديو

(مستخدم لغة اإلشارة يعرب
عن أفكاره بلغة اإلشارة
ويتلقى إشارات من مرتجم
لغة اإلشارة)

مركز خدمة ترحيل الفيديو
مرتجم لغة اإلشارة

(يتحدث طالب املكاملة غري األصم
إىل مرتجم لغة اإلشارة ويُنصت له)
طالب مكاملة غري أصم
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AFP/Josep Lago

ميكن النفاذ إىل خدمة الرتحيل اهلاتفي املصحوبة بعناوين من خالل اإلنرتنت باستخدام أي جهاز للتصفح ،مثل احلاسوب الشخصي،
أو احلاسوب املتنقل ،أو املساعد الرقمي الشخصي أو اهلاتف الذكي

احلكومة بتمويل خدمات الرتحيل (كما هو احلال يف السويد)،
ويف بلدان أخرى متوهلا صناعة االتصاالت (كما هو احلال يف
الواليات املتحدة) ،أو كجزء من اخلدمة الشاملة (كما هو احلال
يف اململكة املتحدة).

التكاليف في المملكة المتحدة

ِ
أدخلت خدمة ترحيل النصوص يف اململكة املتحدة منذ
أكثر من  27عاماً وهي تقوم على استخدام تكنولوجيا قدمية
جاري إعادة النظر يف ذلك يف الوقت احلاضر .فقد كلّفت اجلهة
احملتملة لتوفري هذه اخلدمات إحدى مؤسسات البحوث بدراسة
املنافع االقتصادية خلدمة ترحيل الفيديو للصم الذين يستخدمون
لغة اإلشارة .ووفقاً لنتائج البحوث اليت استمرت عشر سنوات،
ستتكلف خدمة ترحيل الفيديو ما بني  734مليون جنيه إسرتليين
و 851مليون جنيه إسرتليين ،بينما ستبلغ املنافع االقتصادية ما
بني  996مليون جنيه إسرتليين و 1,1مليار جنيه إسرتليين.
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ورغم التكاليف املالية املرتتبة على توفري خدمات الرتحيل،
فإن املنافع احلقيقية تتجاوز هذه التكاليف .فسوف يؤدي توفري
خدمات الرتحيل إىل زيادة فرص العمل وحتسني املنافع الصحية
للصم ،وزيادة اندماجهم يف اجملتمع.

األطفال الذين يعانون من الصمم في البلدان النامية

صور قرية ريفية يف إفريقيا يُولد فيها طفل أصم ألبوين ال
تَ َّ
يعانون من الصمم .فسيكون الوالدان يف حاجة إىل معلومات
توضح هلم كيفية تنمية القدرة اللغوية البنهم .فبدون هذه
املعلومات قد يبقى الطفل األصم معزوالً متاماً عن اآلخرين يف
القرية ،لعدم وجود أحد قادر على التواصل معه.
والقدرة على التواصل ميكن أن تكسر هذا الطوق .وتوافر
اإلنرتنت املتنقلة وأجهزة اإلنرتنت اليت تعمل بالطاقة الشمسية
يزيد من قدرة أبوي الطفل األصم على احلصول على املعلومات.
واألهم من ذلك ،ميكن للطفل األصم أن يشارك يف التفاعل
االجتماعي عن طريق هاتف الفيديو ،الذي يساعد على حتسني

النفاذ للجميع

ُصلل ليحرتلا تامدخ

Getty Images

لغته وتنمية قدراته املعرفية .وهذا يمُ ّكن األطفال الصم من الخالصة

استخدام خدمات الرتحيل يف املستقبل ،األمر الذي يؤدي إىل
حتسني حياهتم من خالل إدماجهم يف اجملتمع ،وحتسني قدرهتم
على العمل وحتسني احتماالهتم الوظيفية.
وميكن لقطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت
التعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) يف تنفيذ
مشروع جتريبي لتوفري خدمات الرتحيل لألطفال الصم يف البلدان
النامية .وسوف تكون هذه طريقة قوية لتحسني حياة األطفال
الصم.

استقرت تكنولوجيا خدمات الرتحيل منذ سنوات طويلة.
واآلن ،يعد العمل الذي يقوم به قطاع تقييس االتصاالت يف
االحتاد الدويل لالتصاالت لوضع معايري خلدمات الرتحيل شديد
األمهية .ومن الضروري جداً ضمان أن يكون مجيع األشخاص
الصم قادرين على التواصل مع أي شخص يف أي مكان ،شأهنم
شأن أقراهنم األصحاء.

من هو كريستوفر جونز
أنشأ كريستوفر جونز ،الذي يعاين من صمم عميق ،خدمة حملية للرتحيل يف سبعينات القرن املاضي ،مستخدماً يف ذلك  24مربقة
طابعة ،بعد أن استطاع مجع أموال عن طريق إنتاج وبيع لعب األطفال .واملربقات الطابعة  -اليت سبقت اهلواتف النصية  -م ّكنت
الصم يف اململكة املتحدة من التواصل عرب الشبكة اهلاتفية ألول مرة يف حياهتم .وقد أدى ذلك ،خالل سنتني إىل تطوير اخلدمة
الثانية احمللية لرتحيل النصوص عن طريق اهلواتف قبل سنوات طويلة من إنشاء خدمة وطنية للرتحيل اهلاتفي للنصوص .ومنذ عام
 ،2007توىل كريستوفر جونز منصب مدير شركة استشارية هي شركة  AccEquE Ltdتعمل على تشجيع حتسني القدرة على النفاذ
واملساواة يف التواصل اإللكرتوين للصم ،واألشخاص الذين يعانون من الصمم والعمى يف آن واحد ،واألشخاص الذين يعانون من
ض ْعف حاسة السمع.
َ
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هب صاخ فتاه ريوطت مصلا عاطتسا فيك

كيف استطاع الصم تطوير هاتف خاص هبم
TDI

أدت إىل متكني الصم يف أحناء
قبل استخدام الرسائل
العامل من امتالك نظام هاتفي
الفورية عن طريق الحاسوب،
أو تبادل الرسائل النصية
يستطيعون استخدامه .وكان
على الهواتف المتنقلة ،كان
ثالثتهم من الصم ،وكانوا
األشخاص الذين يعانون
أيضاً مستقلني ويعتقدون أن
ض ْعف السمع يعتمدون
الصم ميكنهم ،بل وينبغي هلم
من َ
على جهاز متصل بالهاتف
أن يساعدوا أنفسهم بدالً من
يسمى المبرقة الطابعة استطاع روبرت ه .ويتربخت ،وجيمس مارسرتز ،وأندرو ساكس االعتماد على األصحاء.
(.)teletypewriter
وكان أندرو ساكس قد
حتطيم حاجز اهلاتف بالنسبة للصم يف  ،1964عندما استطاعوا
حتويل آلة طابعة قدمية وضخمة وعالية الصوت إىل جهاز ميكنه أصيب بالصمم نتيجة إلصابته
ويف ستينات وسبعينات ترحيل حمادثة مطبوعة عن طريق خط اهلاتف .وكان ذلك هو بعدوى اخلُشاء ( )mastoidيف
القرن املاضي ،استطاع بعض
طفولته .وأندو ساكس هو حفيد
النموذج األول ملا أصبح يُعرف عموماً اآلن باملربقة الطابعة.
الرواد ممن يعانون من الصمم
مؤسس متجر ساكس الشهري
ِّ
يف الواليات املتحدة تطوير خدمة للرتحيل تمُ كن الصم من يف الشارع اخلامس يف نيويورك ( ،)Saks Fifth Avenueوقد درس
التواصل مع بعضهم البعض .وقد أطلِق على هذه اخلدمة اهلندسة الكهربائية جبامعةكاليفورنيا يف لوس أجنليس .وكان ساكس
“هاتف خاص بنا :الصم يعلنون عصياهم لشركة  ”Ma Bellحياول تعديل أجهزة التواصل البصرية اليت تساعد الصم .وهذه األجهزة
وكانت هذه اخلدمة بداية لقفزة مهمة إىل األمام يف سبيل التواصل تعمل مبلفاتكهربائية تُ ِ
صدر إشارات ضوئية لتنبيه الشخص األصم
بني الصم يف ستينات وسبعينات القرن املاضي .وقد نشر هاري هو وأصدقائه إىل رنني اهلاتف أو إىل وجود شخص على الباب ،بل
ج .النج ( ،)Harry G. Langاألستاذ بقسم البحوث باملعهد إنه أنشأ خدمة ترحيل خاصة به يف كاليفورنيا .وذات مرة وهو مقيم
الفين الوطين للصم ،يف سنة  ،2000كتاباً يلقي الضوء على دور يف أحد فنادق نيويورك هو وزوجته استطاع استخدام تلك اخلدمة يف
ثالثة من الرجال يف سعيهم من أجل توفري التواصل بني جمتمع طلب اإلفطار يف الغرفة .كما عمل على تطوير منوذج مبكر جلهاز
الصم عن طريق اهلاتف.
اإلشارة الذي يسمح لآلباء الصم باكتشاف بكاء الطفل.
ِ
ففي عام  ،1964بدأ الرجال الثالثة ،وهم روبرت
أما روبرت ويتربخت ،فقد ُولد أصم وكرب ليصبح عامل فيزياء
ومشغالً هاوياً ُمرخص
ه .ويتربخت ( ،)1983–1920وجيمس سي .مارسرتز ناجح مبعهد البحوث جبامعة ستانفورد ُ
( ،)2009–1924وأندرو ساكس ( )1989–1917العملية اليت له لالتصاالت الراديوية ،وكان يستخدم مربقة طابعة موصولة
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جهاز المبرقة الطابعة جهاز
خاص ِّ
يمكن من يعانون
الصمم ،أو ِ
ضعاف السمع،
أو من يعانون من صعوبات
في النطق من استخدام
الهاتف في التواصل ،بأن
يسمح لهم بتبادل الرسائل
النصية .وهذا الجهاز
مطلوب تركيبه على طرفي
المحادثة لكي يمكن
التواصل.

ماكينات املربقة الطابعة اليت ختلت عنها
جبهاز راديو على املوجة القصرية .واهتم كثرياً
خدمات وشركات األنباء مثل وسرتن
باستخدام شفرة مورس يف التواصل مع هواة
يونيون وإعادة جتهيزها.
الراديو من أمثاله يف مجيع أحناء العامل .وحصل
واستطاع ويتربخت تطوير جهاز مسعي
على ترخيص استخدام املربقة الطابعة يف
يتم توصيله باهلاتف (يُعرف اآلن باسم
“تلقي الرسائل فقط” من إحدى الصحف
املودم) وخرج بفكرة استخدام هذا اجلهاز
يف لوس أجنليس يف  .1950واستطاع تعديل
يف الربط بني جهازي املربقة الطابعة .وقد
جهاز املربقة الطابعة لكي يبعث بالرسائل
أيضاً باستخدام الراديو .وأثناء صعوده قمة السني ،التقى برجل غيرّ جهاز الربط اإلشارات اإللكرتونية الصادرة من أحد جهازي
وحوهلا إىل نغمات حتولت بعد ذلك إىل إشارات
له ابن يعاين من الصمم وقامت بينهما صداقة .ودعاه ذلك املربقة الطابعة َّ
الرجل بعد ذلك إىل حفل عشاء ،وقام أحد الضيوف بتعريفه إلكرتونية يف اجلهاز اآلخر ،وهكذا أمكن طباعة الرسالة.
وسأل ويتربخت الدكتور مارسرتز أثناء أول تراسل ناجح بني
جبيمس مارسرتز ،وكان من كبار أطباء تقومي األسنان وطياراً
مرخصاً له ،وأصيب بالصمم بعد إصابته مبرض احلمى القرمزية منزليهما يف ريدوود سيت وباسادينا على خط اهلاتف التقليدي:
“هل أنت تطبع اآلن؟ دعنا إذن نرتك كل شيء على ما هو عليه
يف طفولته.
وكان مارسرتز يتواصل مع مرضاه العاديني عن طريق قراءة ونسعد مبا حققناه من جناح”.
وقد أنشأ الرجال الثالثة بعد ذلك شركة للبحوث والتطوير
حركة شفاههم .ويقول هاري النج يف الفصل األول من كتابه
هاتف خاص هبم“ :لقاء مبحض الصدفة” :عندما مل يكن خاصة هبم ( ،)APCOMكان الغرض األساسي منها هو تطوير
ذلك ممكناً ،كان مساعده يكرر كلماهتم .وشأنه شأن من ُمعدَّة اتصال عملية الستخدام الصم .واستثمر الشركاء الثالثة
يعانون من الصمم ،كان مارسرتز جيد خمرجاً من معظم حواجز أمواهلم يف الشركة وقاموا بتسويق جهاز املودم (،)Phonetype
طوره
التواصل ،ولكنه مل جيد حالً كافياً ملشكلة استخدام اهلاتف ،وهو االسم الذي كان يُعرف به اجلهاز السمعي الذي َّ
على الرغم من أنه أمضى عقدين من الزمان باحثاً عن طريقة ويتربخت .وبدأ مارسرتز جولة يف أحناء الواليات املتحدة
الستعمال اهلاتف املنزيل العادي .وعندما عرف خبلفية ويتربخت كمتحدث باسم الشركة ،موضحاً فعالية املربقة الطابعة
اإللكرتونية ،شعر بأن القدر قد مجع بينهما”.
ومؤكداً على احلاجة إليها لسالمة كل شخص .وحث الصم،
وكان مارسرتز جيري جتارب على مكبرِّ صوت حلل مشكلة واملستشفيات وإدارات املطافئ على تركيب هذه املاكينة كي
كيف ميكن متكني شخص أصم من استعمال اهلاتف .وطار ميكن قراءة املكاملات يف حاالت الطوارئ.
مارسرتز إىل سان فرانسيسكو لزيارة ويتربخت يف منزله .وعندما
وأنشأ بول تايلور ،وهو مهندس أصم وأستاذ مساعد بقسم
شاهد مربقة ويتربخت الطابعة موصولة خبط هاتف شخصي ،تكنولوجيا احلاسوب التطبيقية باملعهد الفين الوطين للصم ،أول
أدرك على الفور أن ذلك يقدم له حالً ملشكلة كيف يتيح للصم جمموعة حملية للرتويج يف سانت لويس ،بوالية ميسوري يف
طريقة مستقلة للنفاذ إىل االتصاالت.
 ،1968جلمع وجتديد وتوزيع املربقة الطابعة على أسر الصم.
وعندما عاد مارسرتز إىل منزله ،اشرتى مربقة طابعة من وسرتن وقد اشتهر أيضاً بتأييده خلدمة ترحيل االتصاالت .وقد أدى
يونيون ،وواصل تشجيع ويتربخت على مواصلة جتاربه.
استخدام املربقة الطابعة بعد جتديدها إىل تطوير هواتف لنقل
وقدم مارسرتز صديقه ويتربخت إىل ساكس الذي أطلع النصوص مث تطوير خدمة لرتحيل النصوص بعد ذلك (انظر
اجملموعة على جتاربه وبدأ ثالثتهم يعملون معاً حيث بدأوا جبمع املقالة املنشورة على الصفحات .)35–30
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النفاذ للجميع

هب صاخ فتاه ريوطت مصلا عاطتسا فيك

األمن السيبراني
AFP/Image Source

حتويل عامل اإلنرتنت إىل عامل أكثر أمناً
تحدث الهجمات السيبرانية اآلن ،وحتى الشركات
الكبرى البارعة في مجال التكنولوجيا ليست في مأمن
منها – إذ غزا القراصنة فعالً شركات  GoogleوSony
و Lockheed Martinو PBSو EpsilonوCitibank
مؤخراً .ونشر القراصنة معلومات كاذبة على الموقع
اإللكتروني لمؤسسة  ،PBSوسرقوا أسماء حوالي
 200 000زبون من زبائن  Citibankوأرقام حساباتهم
وعناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم – وأكد البنك
وقوع هذا العمل المخالف في أوائل يونيو .2011

تزايد التهديدات السيبرانية

نستعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )ICTيف كل
جانب من جوانب حياتنا .فقد اتسع نطاق تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ليشمل التسوق واملعامالت املصرفية وإمدادات
املياه والكهرباء والشبكات االجتماعية والرعاية الصحية والتعليم
وإدارة حركة املرور والتجارة .وهذه األمور كلها جتعلنا عرضة
للجرائم السيربانية بشكل متزايد.
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واالعتماد املتزايد على وسائل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يعين أن انقطاع اخلدمة ،حىت وإن كان لفرتات
قصرية ،ميكن أن يؤدي إىل أضرار مالية بالغة .كما أن توافر
القدرة على النفاذ إىل اإلنرتنت من أي مكان يزيد من عدد
األهداف بالنسبة للجرمية السيربانية ،وجيعل من األيسر على
مرتكيب هذه اجلرائم اإلفالت من حتديد هويتهم .وإن احلجم
اهلائل للمعلومات وكثرة عدد املستعملني واألجهزة يزيد من
صعوبة تتبع مرتكيب اجلرائم السيربانية وحتديد مكان تواجدهم.
ويعترب االحتيال من اجلرائم السيربانية األكثر شيوعاً.
فاالحتيال ببطاقات االئتمان واالحتيال بالتسويق على اإلنرتنت
وعن طريق جتارة التجزئة واالحتيال عن طريق املزادات اليت
تستخدم فيها منصات مزادات إلكرتونية عرب اإلنرتنت ليست
سوى بعض األمثلة عن ذلك .وتزايدت انتهاكات حقوق
التأليف والنشر نتيجة لسهولة تنزيل امللفات وتبادهلا .وقد أثرت
األنشطة غري القانونية على صناعات املوسيقى واألفالم بشكل
خاص .وتشري التقديرات إىل أن أكثر من  95باملائة من مجيع
عمليات تنزيل امللفات املوسيقية يف العامل يتم بشكل غري قانوين،

وأن إيرادات مبيعات املصنفات املوسيقية على املستوى العاملي
قد اخنفضت بنحو  30باملائة بني  2004و 2009مما ميثل فقدان
مليارات الدوالرات من حصيلة املبيعات ،وفقاً لتقرير االحتاد
“ اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت  :2011–2010تفعيل عامل
الغد الرقمي”.

عولمة الجريمة السيبرانية

تنتشر اجلرمية السيربانية عادة عرب احلدود الوطنية ومن أمثلة
ذلك عندما تنتقل الفريوسات إىل عدد من البلدان أثناء النقل
من ِ
املرسل إىل املتلقي .وكما أشري يف تقرير اجتاهات اإلصالح
يف االتصاالت “ ،2011–2010أصبحت اجلرائم السيربانية
عاملية الطابع إىل حد كبري ألهنا ميكن أن ترتكب ضد مستعملي
اإلنرتنت يف أي مكان من العامل .ويستطيع مرتكب اجلرمية
السيربانية إرغام اهليئات املعنية بإنفاذ القوانني على الدخول
يف عملية مطاردة افرتاضية حول العامل باستخدام عدد من
التقنيات” اليت حتجب هويته وجتعل اتصاالت التتبع صعبة .ومن
أمثلة هذه التقنية استعمال خمدمات االتصال اجملهولة اهلوية اليت
تقوم بتشفري اإلرسال (انظر اخلريطة).
ويشري تقرير االحتاد كذلك إىل أن مرتكيب اجلرائم السيربانية
غالباً ما يفلتون من أي عقوبة نظراً ألهنم يعملون من بلدان
ذات أطر قانونية ضعيفة أو ال توجد هبا مثل هذه األطر.
ولكن حىت يف البلدان اليت توجد هبا تشريعات قوية ،فإن
السرعة اليت تقع هبا جرائم السرقة واالحتيال اإللكرتونية مثالً
جتعل من الصعب على اهليئات املعنية بإنفاذ القانون إلقاء
القبض على مرتكيب اجلرائم السيربانية .وكثرياً ما تنشأ صعوبات
قانونية نظراً لعدم وجود تعاون دويل يف هذا الشأن .وحىت
بالنسبة للبلدان اليت توجد هبا اتفاقات للمساعدة القانونية
املتبادلة ،فإن عمليات تقاسم املعلومات غالباً ما جتري بالطرق
الرمسية وتستغرق وقتاً طويالً.
ويشري تقرير “اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت
 ”2011‑2010إىل أن :اجلرائم السيربانية ستظل حتقق مكاسب
كبرية ملرتكبيها دون التعرض ملخاطر كبرية إىل أن يتم وضع

تشريعات وطنية وأطر دولية قادرة على إجراء التحقيقات يف تلك
اجلرائم ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم”.
ويدعو التقرير صانعي السياسات إىل السعي من أجل محاية
األنشطة املشروعة ضد أربع فئات من اجلرائم السيربانية :اجلرائم
اليت ترتكب ضد سرية البيانات وسالمة أجهزة احلاسوب مثل
النفاذ غري القانوين والتدخل يف البيانات؛ واملخالفات املتصلة
باحلاسوب مثل السرقة واالحتيال السيرباين؛ والقرصنة الرقمية
وانتهاك حقوق التأليف والنشر؛ واجلرائم املتصلة باحملتوى اليت
قد تشمل احملتوى غري املشروع واملضاربة على اخلط والقذف
والتشهري والتحرش السيرباين.

االستجابات العالمية – الشراكات الجديدة والقائمة
لالتحاد
االتحاد الدولي لالتصاالت ومكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة
سيجري التعاون بني االحتاد الدويل لالتصاالت ومكتب
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ( )UNODCيف إطار
مساعدة الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت واألمم
املتحدة على احلد من املخاطر اليت تشكلها اجلرمية السيربانية،
وذلك مبوجب مذكرة التفاهم املوقعة بني املنظمتني يف منتدى
القمة العاملية جملتمع املعلومات يف جنيف يف مايو.
وستعمل اهليئتان معاً لتوفري ما يلزم من اخلربة واملوارد الختاذ
التدابري القانونية ووضع األطر التشريعية على الصعيد الوطين،
لفائدة مجيع البلدان املهتمة .وهذه هي املرة األوىل اليت تربم فيها
منظمتان تابعتان ملنظومة األمم املتحدة اتفاقاً رمسياً بشأن التعاون
يف جمال األمن السيرباين على الصعيد العاملي.
وقال األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت ،الدكتور
محدون إ .توريه “إن هذا التحالف اجلديد مع مكتب األمم
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية معلم رئيسي يف تنفيذ هنج
عاملي منسق فيما يتعلق مبشكلة عاملية متزايدة اخلطورة .وستولد
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الوكالتان معاً التآزر القوي الذي سوف يساعد مجيع البلدان
املهتمة على حماربة آفة التهديدات واجلرائم السيربانية ،وهتيئة بيئة
على اخلط تكون أكثر أمناً للجميع”.
وSymantec

االتحاد الدولي لالتصاالت
ومتاشياً مع تقاليد االحتاد العريقة يف جمال إقامة الشراكات
بني القطاعني العام واخلاص ،قام االحتاد أيضاً بتوقيع مذكرة
تفاهم مع مؤسسة  Symantecوهي شركة رائدة يف جمال توفري
حلول األمن وختزين البيانات وإدارة األنظمة .وسيستعمل االحتاد
الدراسات األمنية الصادرة عن شركة  Symantecيف التقارير
الربع سنوية بشأن هتديد أمن اإلنرتنت ،لزيادة فهم خماطر األمن
السيرباين والتأهب هلا.
ومن خالل توزيع هذا التقرير – الذي جيمع البيانات
من الشبكة االستخبارية العاملية لشركة  - Symantecعلى
الدول األعضاء املهتمة ،يهدف االحتاد إىل مساعدة حكومات
البلدان النامية واملتقدمة على حد سواء يف االستعداد بشكل
أفضل لالستجابة للخطر املتزايد باستمرار الناجم عن الربجميات
اخلبيثة واملهامجني السيربانيني وخمتلسي املعلومات .إن رفع
يكمل عمل
مستوى الوعي ونقل املعرفة هبذه الطريقة سوف ّ
االحتاد ويعزز فعاليته باعتباره حمفالً عاملياً للحكومات والقطاع
اخلاص لبناء الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
وقال إنريكيه سامل ،الرئيس واملدير التنفيذي لشركة
 Symantecمعلقاً على هذه الشراكة“ :إن الباحثني الذي
أقاموا الشبكة االستخبارية العاملية لشركة  Symantecالحظوا
على مدى فرتة السنة والنصف املاضية زيادة هائلة يف عدد
املهامجني السيربانيني وتزايد تعقيد اهلجمات وآثارها .وإن
الشراكة بني االحتاد و Symantecمن شأهنا أن تيسر زيادة
فهم خماطر األمن السيرباين وكيفية احلد منها ،مما يسمح بتعزيز
الثقة يف التكنولوجيات اجلديدة والناشئة وتيسري تطور العامل
الرقمي”.
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استجابة فرنسا للقرصنة الرقمية

للتغلب على مشكلة القرصنة الرقمية ،تفرض البلدان
بشكل متزايد عقوبات وغرامات ثقيلة على األفراد الذين
يقومون بتنزيل املواد احملمية حبقوق امللكية الفكرية .ويُطلب
من شركات تقدمي خدمات اإلنرتنت املساعدة يف حتديد
من يقومون هبذه األعمال املنافية للقانون ويف إنفاذ قوانني
مكافحة القرصنة.
ومن بني اإلجراءات اليت استلفتت انتباه العامل قانون
مكافحة القرصنة الذي أصدرته فرنسا بعنوان
“ ”Création et Internetالذي بدأ تطبيقه يف يناير
 .2010ويُعرف هذا القانون بقانون “الضربات الثالث”
ملكافحة القرصنة ،وهو يشرتط على شركات تقدمي خدمات
اإلنرتنت إرسال إنذارين لكل من يُشتبه يف ارتكاهبم جلرائم
القرصنة الرقمية وتنبيههم إىل أهنم يرتكبون أنشطة غري
قانونية .ويف حالة االشتباه للمرة الثالثة يف أن شخصاً قد
قام بتنزيل ملفات من اإلنرتنت بشكل غري قانوين ،يكون
مطالباً باملثول أمام قاض ميكن أن يفرض عليه غرامة تصل
 300 000يورو ،أو احلبس أو توقيف النفاذ إىل اإلنرتنت
درج املخالفون يف قائمة سوداء لقانون
ملدة عام .كذلك ،يُ َ
“الضربات الثالث” ملنعهم من احلصول على خدمات
اإلنرتنت من شركة أخرى .ويقول مؤيدو هذا القانون إنه
سيوقف التنزيل غري القانوين للموسيقى ،واألفالم وغريها من
املواد احملمية حبقوق املِ ِ
لكية الفكرية أو حيد من نشاطهم،
وبالتايل ترويج التعبري الفين عن طريق محاية حقوق التأليف
والنشر لصاحب العمل .أما املعارضون ،فيقولون إن القانون
لن يؤدي إىل التقليل من تقاسم امللفات بشكل غري قانوين
نظراً لوجود طرائق عديدة لاللتفاف حول القيود اليت ينص
عليها القانون ،مثل املشاهدة املباشرة ألفالم الفيديو بدالً
من تنزيلها .وبدالً من منع انتهاكات حقوق التأليف
والنشر ،فإهنم يعتقدون أن القانون يضع املستعملني األبرياء
يف خطر التعرض للعقاب ألن القراصنة يستخدمون عناوين
بروتوكول اإلنرتنت اخلاصة هبم يف تنزيل املواد بطريقة غري
قانونية.
وقد أصدرت بلدان أوروبية أخرى ،من بينها السويد
واململكة املتحدة ،إجراءات ملناهضة القرصنة.
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االتحاد الدولي لالتصاالت وإمباكت
تعزى زيادة تعزيز جهود االحتاد يف هذا اجملال إىل عمل
االحتاد وعالقاته مع الشراكة الدولية متعددة األطراف ملكافحة
اإلرهاب السيرباين ( )IMPACTاليت ما زالت تكتسب زمخاً ،إذ
أصبح اآلن أكثر من  130دولة عضواً يف االحتاد أطرافاً يف
التحالف بني االحتاد وإمباكت.
وهذا التحالف بني االحتاد وإمباكت هو أول مشروع تعاوين
عاملي لتقدمي اخلربة الفنية يف جمال األمن السيرباين واملوارد الالزمة
لتمكني الدول األعضاء املهتمة من كشف التهديدات السيربانية
فعال .وهذا التحالف الذي
وحتليلها واالستجابة هلا على حنو ّ
يعترب ذا فائدة خاصة للبلدان اليت ال متلك القدرة واملوارد الالزمة
إلقامة مراكز االستجابة السيربانية املتطورة اخلاصة هبا ،يساعد
أيضاً الدول املتقدمة تقنياً من خالل تزويدها مبعلومات أساسية
عن احلالة السائدة يف العامل فيما يتعلق بالتهديدات على اخلط
احملتملة والفعلية.
ويتمتع أعضاء التحالف بني االحتاد وإمباكت مبا يلي:
_ _النفاذ إىل مركز االستجابة العاملية التابع إلمباكت ،وهو
املركز الرئيسي ملوارد التهديد السيرباين يف العامل الذي يسمح
باحلصول على معلومات التهديد العاملي بدون تكلفة.

_ _النفاذ إىل املنصة اإللكرتونية اآلمنة للتطبيقات التعاونية من
أجل اخلرباء ( )ESCAPEاليت تسمح للخرباء عرب خمتلف
البلدان بتبادل املعارف وأفضل املمارسات فيما يتعلق باألمن
السيرباين ،إىل جانب تيسري احلد من التهديدات السيربانية
بدون تكلفة.
_ _إجراء تقييمات يف املوقع ووضع اسرتاتيجيات التنفيذ إلنشاء
أفرقة االستجابة الوطنية للحوادث احلاسوبية ( .)CIRTوقد
خضع  24بلداً حىت اآلن للتقييم وجيري العمل من أجل
االنتقال إىل مرحلة التنفيذ.
_ _برامج متخصصة لبناء القدرات يف جمال األمن السيرباين
لتزويد الدول األعضاء والوكاالت الدولية باملعارف ذات
الصلة ملواجهة التهديدات السيربانية وإثباطها .وحىت هذا
التاريخ ،حصل أكثر من  200موظف يف جمال األمن
السيرباين و 50موظفاً يف جمال إنفاذ القانون على التدريب
املتخصص .وباإلضافة إىل ذلك ،قُدمت  155منحة تدريبية
إىل  29بلداً من البلدان الشريكة على الصعيد العاملي.
كما يقدم التحالف بني االحتاد وإمباكت خدمات اإلدارة
األمنية للوكاالت التابعة ألسرة األمم املتحدة.
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ITU/V. Martin

ITU/V. Martin

ITU/V. Martin

© Eric Flogny

الدكتور محدون إ .توريه
األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت

هولني جاو
نائب األمني العام لالحتاد
الدويل لالتصاالت

مالكومل جونسون
مدير مكتب تقييس االتصاالت
باالحتاد

فرانسوا رانسي
مدير مكتب االتصاالت
الراديوية باالحتاد

براهيما سانو
مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالحتاد

املنتدى يسلط الضوء على خماوف بشأن التداخل الراديوي
جتهيزات الشبكات املنزلية غري املتوافقة مع معايري االحتاد قد تتسبب يف مشاكل
إن املخاوف املعرب عنها بشأن منتجات الربط الشبكي املنزيل التنظيمية .وقد اتفقوا معاً على املتطلبات الضرورية لضمان
القائم على استعمال تكنولوجيا االتصاالت بالطاقة الكهربائية عدم تسبب املنتجات املطابقة ملعايري االحتاد يف تداخل قد
( )PLTاليت ميكن أن تؤدي إىل التداخل مع خدمات االتصاالت يؤدي إىل عواقب خطرية .ونود أن حنذر مقدمي اخلدمات
الراديوية أدت إىل تنظيم منتدى عُقد يف  27مايو  2011يف وغريهم من تنفيذ تكنولوجيات مطابقة ملواصفات ال تفي
جنيف ملعاجلة هذه القضية .ونظراً لتوفر جمموعة متنوعة من مبتطلبات االحتاد”.
وقد عُقد املنتدى بالتوازي مع حدث قابلية التشغيل
األجهزة اإللكرتونية يف بيوتنا ،هناك متطلبات صارمة فيما
يتعلق بالتوافق الكهرمغنطيسي .وميكن أن تتعرض خدمات البيين مما أتاح ملوردي جمموعات الشرائح القائمة على املعيار
البث املباشر بوجه خاص للتداخل من أنظمة االتصاالت  ITU–T G.hnفرصة الختبار منتجاهتم اليت ستعرض يف األسواق
العاملة بالطاقة الكهربائية .وقد اعترب املشاركون يف املنتدى أن يف وقت الحق من هذا العام .ومجع هذا احلدث بني خرباء
معيار االحتاد الدويل لالتصاالت  ITU–T G.hnبشأن الربط الطيف الراديوي من املنظمني الوطنيني وموردي اخلدمات
الشبكي املنزيل يتضمن تقنيات للتوافق الكهرمغنطيسي ( )EMCومصنعي املنتجات واملنظمات املعنية بوضع املعايري وحتالفات
وللتخفيف من التداخل تفوق تلك اليت تعترب أساسية حلماية الصناعة مبا يف ذلك املعهد األورويب ملعايري االتصاالت واللجنة
الكهرتقنية الدولية ومعهد املهندسني الكهربائيني واإللكرتونيني
خدمات االتصاالت الراديوية.
وقال الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد ومنتدى  HomeGridواالحتاد الدويل هلواة الراديو وNAJO/IAU
الدويل لالتصاالت “إن هناك منتجات لالتصاالت بالطاقة وحتالف .HomePlug
الكهربائية يف السوق ال تفي مبعايري التوافق الكهرمغنطيسي
واتفق مجيع أصحاب املصلحة يف املنتدى على االلتزامات
( )EMCالضرورية ،وهذا مصدر قلق كبري” .وأضاف قائالً واإلجراءات املستقبلية حلل مسائل التداخل لفائدة املستهلكني.
“إننا حمظوظون يف االحتاد بوجود خرباء يف االتصاالت وكان من بني النتائج الرئيسية للمنتدى أن يضطلع االحتاد الدويل
واخلدمات الراديوية من القطاع اخلاص واحلكومات واهليئات لالتصاالت بدور جهة االتصال للتنسيق مع املنظمات املعنية
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®Bigstock

بوضع املعايري وحتالفات الصناعة األخرى بغية االتفاق حول
املزيد من التطورات.
وقال السيد جون شو ،ممثل قناة ،BBC World Service
يف االجتماع “إنه من املهم جداً بالنسبة للهيئات اإلذاعية أال
تتداخل املنتجات املعروضة للبيع مع استقبال الربامج أو حتد

من التغطية .وحنن نشيد جبهود االحتاد لضمان القبول الدويل
للمبادئ التوجيهية الصارمة للمنظمة بشأن التوافق بني أنظمة
االتصاالت اإللكرتونية واستعمال طيف الرتدد الراديوي”.
وأعرب أيضاً ممثلو دوائر املالحة اجلوية وعلم الفلك الراديوي
عن آراء شبيهة.

الشاحن العاملي حل أكثر مراعاة للبيئة
دوائر الصناعة تتطلع إىل حتديث الشاحن
ليشمل استعماله جمموعة أكرب من األجهزة
جرى حتسني جهاز الشحن العاملي املوحد الذي يناسب مجيع
األجهزة لتحقيق أكرب قدر من الفوائد للمستعملني النهائيني
وذلك من خالل توسيع استعماله ليشمل جمموعة واسعة من
األجهزة وجعله أكثر فعالية من حيث استخدام الطاقة .ولن يعود
من الضروري توفري شاحن جديد مع كل جهاز جديد من أجهزة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وسيسمح كبل ميكن فصله ،يُستعمل مع موصالت هنائية
موحدة ،بالتوصيل بأجهزة تشمل مجيع اهلواتف احملمولة وغريها
من األجهزة احملمولة باليد (مبا يف ذلك أجهزة MP4/MP3
وأجهزة احلاسوب اللوحي وآالت التصوير والسماعات الرأسية
الالسلكية وأجهزة النظام العاملي لتحديد املواقع ( .))GPSوهذا
يعين أيضاً أنه ميكن استخدام الشاحن لنقل البيانات مما يسمح
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بتفادي وجود كبل إضايف ال داعي له وبالتايل زيادة خفض
التكاليف والنفايات اإللكرتونية.
واتفق أعضاء االحتاد أيضاً على حتديد استهالك الطاقة يف
حالة عدم الشحن ملكيف الطاقة بقيمة أدىن من  0,03وات
وهي أكثر القيم فعالية املتاحة اليوم .وأخذاً بعني االعتبار أن
املليارات من أجهزة الشحن هذه ستصبح متاحة يف السوق يف
السنوات القليلة املقبلة ،فإن املعيار اجلديد سيسمح بتخفيض
كبري يف استهالك الطاقة على الصعيد العاملي.
وستكون أجهزة الشحن املصممة وفقاً للمعيار اجلديد آمنة
وتستعمل مواد مراعية للبيئة .وسيذ ّكر دليل املستعمل الناس
بوقف توصيل أجهزة الشحن لديهم يف حالة عدم االستعمال
لزيادة احلد من األثر البيئي للشحن .وإضافة إىل ذلك ،متت
زيادة تيار الشحن املوصى به – من  750إىل - mA 1500
لتقليل وقت الشحن .وأصبح املعيار يفي اآلن مبتطلبات اتفاقية
بازل بشأن النفايات اإللكرتونية.
وقال األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت الدكتور محدون
توريه “إن معايري أخرى ت ّدعي أهنا تتسم بطابع عاملي وبالكفاءة

من حيث الطاقة ،ولكن احلل الذي يقدمه االحتاد هو احلل
الوحيد الذي يعترب عاملياً حقاً وخطوة حقيقية إىل األمام يف
إطار معاجلة القضايا البيئية وتغري املناخ .وهذا املعيار احملدث
سيجلب فوائد الشاحن العاملي إىل جمموعة أوسع من األجهزة
واملستهلكني .وأنا واثق من أن أعضاء االحتاد سريحبون به –
 192حكومة وأكثر من  700كيان من كيانات القطاع اخلاص.
وسيكون التأثري البيئي العتماد هذا املعيار بشكل واسع هائالً.
ويبني هذا التحسني الكبري يف املعيار املتفق عليه أوالً يف 2009
مدى سرعة استجابة االحتاد لطلبات السوق املتغرية بسرعة”.
وقد التزمت املؤسسات التالية فعالً هبذا املعيار:
France
وTelecom-Orange
Telecom
Italia
China
Academy
of
وTelecommunication
 Researchو Research In MotionوSwisscom
و Belgacomو AT&Tو Telefónicaو TDCوHuawei
و Telia Soneraو.A1 Telekom Austria

االحتاد الدويل لالتصاالت واملكتب األورويب
لرباءات االخرتاع يتفقان على تبادل املعلومات
االتفاق سوف يسهل اعتماد التكنولوجيات اجلديدة
تعد املعايري ضرورية العتماد التكنولوجيات اجلديدة يف السوق
بشكل واسع .غري أنه قد حيدث تعارض بني الرباءات واملعايري
عندما يقتضي تنفيذ املعايري استعمال تكنولوجيا تكون حممية
برباءة اخرتاع واحدة أو أكثر .واعرتافاً باحلاجة إىل تبادل املعلومات
يف هذا اجملال ،وقّع االحتاد الدويل لالتصاالت واملكتب األورويب

44

أخبار االحتاد   2011 | 5 يونيو

2011

لرباءات االخرتاع اتفاقاً من شأنه أن مي ّكن املكتب من حتسني
جودة الرباءات وزيادة الوضوح القانوين من خالل حتسني نفاذ
املكتب إىل وثائق االحتاد.
ومن شأن هذا االتفاق اجلديد أن يساعد على إجياد التوازن
الصحيح بني مصاحل مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة

لمحة عن االتحاد الدولي لالتصاالت

الذين يشملون أصحاب الرباءات ومنفذي املعايري واملستعملني
النهائيني مع السعي إىل إتاحة احللول الالزمة لتلبية االحتياجات
اليت حتركها قوى السوق على الصعيد العاملي.
وقال األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت الدكتور محدون
توريه “إن االحتاد الدويل لالتصاالت لطاملا دافع عن وضع
سياسة للملكية الفكرية تراعي احتياجات أصحاب الرباءات
فضالً عن احلاجة إىل تلبية احتياجات املستعملني النهائيني بأكفأ
طريقة ممكنة ”.وأردف قائالً “إن هذا االتفاق سيوفر اإلطار
الالزم لالستجابة على حنو أفضل للتحديات الناجتة عن العالقة
بني الرباءات واملعايري وسيزيد شفافية املعلومات املتعلقة بالرباءات
املعلن عنها لالحتاد”.
وقال السيد بنوا باتيستيلي ،رئيس املكتب األورويب لرباءات
االخرتاع “إن هذا االتفاق يعد اعرتافاً بأمهية التعاون بني
املنظمات املعنية بوضع املعايري ومكاتب الرباءات والعالمات
التجارية هبدف حتسني الشفافية بشأن العالقة بني النظامني

ITU/D. Court

مالكومل جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد؛ والدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت؛
وبنوا باتيستيلي ،رئيس املكتب األورويب لرباءات االخرتاع؛ ووين فان دير إيك ،املدير الرئيسي ،قانون الرباءات والشؤون الدولية،
يوقعون على مذكرة تفاهم

وتسهيل عمل القائمني على فحص الرباءات أثناء عمليات
الفحص”.
وسيسمح هذا االتفاق لالحتاد بربط قاعدة بياناته لرباءات
االخرتاع بقاعدة بيانات املكتب األورويب لرباءات االخرتاع اليت
حتتوي على وثائق الرباءات املتصلة بأنشطة التقييس يف االحتاد.
ومن املتوقع أيضاً تنظيم ورش عمل بشأن العالقة بني حقوق
امللكية الفكرية ( )IPRواملعايري.
وبغية احلد من خماطر النزاع وضمان التوحيد القياسي
للتكنولوجيا ونشرها نشراً سلساً وواسعاً ،قام االحتاد باالشرتاك
مع شركاء التعاون يف جمال املعايري الدولية ،اللجنة الدولية للتوحيد
القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية ،بوضع سياسة براءات
مشرتكة يف  .2007وتوفر هذه السياسة املشرتكة الطمأنينة لدوائر
الصناعة اليت ترى فيها محاية ملصاحلها عند تقاسم موارد امللكية
الفكرية مع هيئات تنفيذ املعايري .كما أهنا تضمن إتاحة الرباءات
املتجسدة يف معايري االحتاد للجميع بدون قيود ال مربر هلا.
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Eutelsat

يوتلسات تُطلق

الساتلKA-SAT

توفري النطاق العريض للمنازل يف أوروبا وحوض البحر األبيض املتوسط

أعلنت شركة يوتلسات القابضة التي تعمل في مجال
تطوير وتشغيل سواتل االتصاالت دخول الساتل
 KA-SATالخدمة التجارية في  31مايو  ،2011وبذلك
تكون قد أطلقت رسمياً خدمة جيلها الجديد “”Tooway
عريضة النطاق.
وقد علّق ميشيل دي روسني ،املدير التنفيذي للشركة على ذلك
بقوله “إن دخول  - KA-SATوهو أقوى ساتل للحزم النقطية يف
العامل  -يف اخلدمة يفتح صفحة جديدة يف جمال حلول بروتوكول
اإلنرتنت املتاحة على الفور بأسعار مقبولة ،ويضع أوروبا يف
مقدمة تكنولوجيا السواتل عالية القدرة اليت ميكنها أن تساعد
يف سرعة سد فجوة النطاق العريض .وإننا نتطلع إىل العمل مع
شركائنا يف اخلدمات والتكنولوجيا إلطالق اإلمكانيات اهلائلة
هلذه البنية التحتية الالسلكية اجلديدة اليت تشمل عموم أوروبا”.
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وتوضح خريطة النطاق العريض يف أوروبا أن ما ال يقل
عن  13مليون منزل ما زالت خارج نطاق خط املشرتك الرقمي
(  ،)ADSLوأن  17مليون نفاذ إىل اإلنرتنت تتم بسرعة أقل
من  .Mbit/s 2أما اجليل اجلديد “  ”Toowayمن اخلدمة
عريضة النطاق ،الذي تديره شركة  Skylogicالتابعة لشركة
يوتلسات القابضة ،فيستطيع تزويد املنازل خبدمة مستدمية
تصل سرعتها إىل  Mbit/s 10يف التنزيل و  Mbit/s 4يف
التحميل.
وبالنسبة للشركات اخلاصة ،والنفاذ عريض النطاق بواسطة
الشركات واملؤسسات ،وخدمات امللفات االحتياطية واملراقبة عن
�بُْعد ،ميكن لتكنولوجيا  Toowayأن توفر سرعات تصل إىل
 Mbit/s 40يف التنزيل و Mbit/s 10يف التحميل .كذلك ،فإن
النطاق  Ka-bandالذي يوفره الساتل  KA-SATعايل القدرة
سوف يفتح فرصاً جديدة أمام مجع األنباء الساتلية بطريقة

السواتل

جمدية باستخدام هوائيات خفيفة الوزن سهلة النقل متصلة مبودم
 Toowayاألساسي.
وشركة  Astriumهي اليت قامت بتصنيع الساتل KA-SAT
حلساب شركة  .Eutelsatوهذا الساتل تقوم محولته النافعة على
 82حزمة نُقطية ضيقة موصولة بعشر حمطات أرضية تمُ ِّكن من

إعادة استخدام الرتددات عشرين مرة وترفع جمموع الصبيب
إىل ما يتجاوز  .Gbit/s 70وهذا الساتل املربوط بتكنولوجيا
الشبكات األرضية سوف يمُ ِّكن من توصيل اإلنرتنت بسرعات
مماثلة لسرعة خط املشرتك الرقمي ألكثر من مليون منزل يف أوروبا
ويف أجزاء كبرية من حوض البحر األبيض املتوسط.

شركة  Arianespaceتطلق بنجاح الساتلني
وIntelsat New Dawn
نجحت شركة  Arianespaceيوم  22أبريل ،2011
في إطالق ساتلين لالتصاالت هما،Yahsat Y1A :
الذي قامت بتصنيعه شركة Astrium and Thales
 Alenia Spaceلحساب شركة AI Yah Satellite
 )Yahsat( Communications Companyباإلمارات
العربية المتحدة ،والساتل ،Intelsat New Dawn
الذي قامت بتصنيعه شركة Orbital Sciences
 Corporationلحساب شركة New Dawn Satellite
 ،Company Ltdوهي مشروع مشترك بين Intelsat
و .Convergence Partnersوقد نفذت هذه المهمة
شركة  Ariane 5 ECAإلطالق السواتل من ميناء أوروبا
الفضائي كورو ،بغيانا الفرنسية (انظر الصورة).
الساتل  Intelsat New Dawnيوسع البنية التحتية
لالتصاالت في إفريقيا
صممت وحدات أجهزة اإلرسال واالستجابة اليت تعمل
ُ
على الرتدد  MHz 36يف النطاقني  C 28و Ku 24حبيث توفر
البنية التحتية لالتصاالت شديدة األمهية للعمالء يف إفريقيا وتلبي
االحتياجات املرتتبة على النمو والتنمية املمتازة يف املنطقة.

Yahsat Y1A

وقال ديفيد ماكجليد ،املدير التنفيذي لشركة إنتلسات:
“إن شركة إنتلسات والقارة اإلفريقية تشرتكان يف تاريخ ميتد
أربعني عاماً يف تنمية البنية التحتية لالتصاالت يف إفريقيا .وسوف
يتم إدماج الساتل  Intelsat New Dawnبأسطول إنتلسات
القوي ،مما سيسمح بتوسيع وحتسني خدمات االتصاالت احليوية
اليت يقدمها عمالؤنا للعمالء يف قطاع األعمال يف أحناء إفريقيا.
والساتل  Intelsat New Dawnيعمل من مدار ثابت
بالنسبة لألرض على خط العرض  °32,8شرقاً ،وبذلك يكون
يف موقع منوذجي خلدمة إفريقيا بفضل احلمولة النافعة املثلى لتوفري
طاقة جديدة للصوت ،وقنوات االتصال الالسلكي ،والبنية
التحتية للخطوط الثابتة والالسلكية ،والنطاق العريض والوسائط
 وهي أسرع التطبيقات القائمة على السواتل يف إفريقيا.وقال أنديل جنكابا ،رئيس شركة :Convergence Partners
“هذا الساتل لن يوفر خدمات شديدة األمهية مصممة خصيص ًا
مبا يليب احتياجات إفريقيا ،بل إنه يبشر بفجر عهد جديد سوف
يتمتع فيه األفارقة مبزيد من املشاركة يف صناعة االتصاالت
الفضائية.

أخبار االحتاد   2011 | 5 يونيو

2011

47

السواتل

2011 ESA/CNES/Arianespace/Photo Optique vidéo du CSG—S. Martin

وقد قام  Ariane 5 ECAبإطالق ساتلني لالتصاالت يف مدار ثابت بالنسبة لألرض مها الساتل  Yahsat Y1Aالذي قامت بتصنيعه شركة
 Astrium and Thales Alenia Spaceحلساب اإلمارات العربية املتحدة ،الذي سيوفر التلفزيون عايل الوضوح يف الشرق األوسط ،وإفريقيا،
وأوروبا وجنوب غرب آسيا ،والساتل  ،،Intelsat New Dawn satelliteالذي قامت بتصنيعه شركة ،Orbital Sciences Corporation
الذي سيوفر جمموعة من اخلدمات إلفريقيا ،منها اإلنرتنت ،وشبكات الوسائط والبيانات.

لالتصاالت والسواتل لعام  ،2011الذي عُ ِقد يف أبوظيب ،
الساتل  Yahsat Y1Aيوفر شبكة اتصاالت عمومية
جنح الساتل  Yahsatيف الوصول إىل نقطة التشغيل على اإلمارات العربية املتحدة يف  9مايو “ :2011منذ بداية أول
خط العرض  °52,5شرقاً ،أي فوق اإلمارات العربية املتحدة األنظمة الساتلية التجارية يف ستينات القرن املاضي وحىت إطالق
تقريباً .وبذلك ،تشمل منطقة خدمة  Yahsatاآلن إفريقيا ،الساتلني األخريين  Yahsatو ،New Dawnكان االحتاد شريكاً
يف صناعة السواتل ،حيث يقوم بعمليات التنسيق التقين احليوية
وأوروبا ،والشرق األوسط وجنوب غرب آسيا.
وقال جاسم حممد الزعايب ،الرئيس التنفيذي للساتل  Yahsatويشرف على الوظائف الضرورية بالنسبة الستمرار منو الصناعة”.
ويضيف رانسي“ :لقد برز دور السواتل كأحد العوامل
ومدير مبادلة املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا“ :هذه خطوة
شديدة األمهية وحنن نتحرك حنو تزويد عمالئنا يف أحناء مناطق الرئيسية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية .فاملسافات
الطويلة ،والتحديات اجلغرافية ،والتكنولوجيات اجلديدة اليت تعمل
التغطية باخلدمات اليت يوفرها الساتل .”Yahsat
وبعد النجاح يف إطالقه ،قام الساتل بسلسلة من املناورات بسرعات عالية والضغوط املتزايدة من أجل حتقيق االقتصادات
نقلته من مدار بيضاوي إىل مداره الدائري النهائي الثابت بالنسبة واسعة النطاق كلها جتعل السواتل االختيار الواضح ،بل االختيار
لألرض على مسافة  35 786كيلومرتاً تقريباً من األرض .وسوف الوحيد” .وأضاف أن االستخدام الكفء والعادل للطيف
يوفر للجهات احلكومية وللعمالء يف القطاع التجاري حلوالً وموارد املدارات يتطلب اتباع هنج دويل منسق وشفاف .ومع
مبتكرة يف جمال النطاق العريض واخلدمات التلفزيونية عالية ذلك ،فإن إدارة هذه املوارد بكفاءة تتطلب أيضاً توافر حسن
النية وتعاون الصناعة واحلكومات .ولكي تواصل االتصاالت
صمم حبيث يكون عمره االفرتاضي  15سنة.
الوضوح .وقد ُ
ويقول فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية الساتلية ازدهارها ،جيب أن يتصرف كل جانب مبا تقضي به
يف االحتاد الدويل لالتصاالت ،متحدثاً يف املنتدى العاملي اللوائح”.
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املرأة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تونس
النتائج اليت توصلت إليها دراسة استقصائية
تقع تونس على ساحل البحر األبيض املتوسط يف مشال إفريقيا
ويتجاوز عدد سكاهنا عشرة ماليني نسمة بقليل .وهي بوتقة
انصهرت فيها العديد من احلضارات – الرببرية ،والقرطاجانية،
والرومانية ،والبيزنطية ،والعربية .وتُعد من أغىن البلدان يف العامل
من ناحية الرتاث األثري.
وعلى الرغم من افتقارها إىل املوارد الطبيعية ،تعد تونس من
البلدان الناشئة اليت حققت نتائج اقتصادية جيدة .ويقوم جناحها
على أساس دعامتني رئيسيتني تشكالن حتديني – حتقيق املساواة
بني الرجال والنساء وتوفري التعليم للجميع.
وفيما يتعلق حبقوق املرأة ،صدر قانون األحوال الشخصية
(حقوق املرأة) يف تونس مبجرد حصوهلا على االستقالل يف
 ،1956وألغى هذا القانون تعدد الزوجات ،كما أن املادة 6
من الدستور التونسي تنص على املساواة بني مجيع املواطنني.
وتونس من الدول املوقعة على اتفاقية كوبنهاغن للقضاء على
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.

ويف جمال التعليم ،تتماثل نسبة االلتحاق باملدارس بني البنني
والبنات .والتعليم يف تونس جماين وإلزامي .وقد تعزز الطابع
اإللزامي للتعليم يف  1991بصدور قانون يعاقب على تسرب
األطفال من املدارس وخصوصاً الفتيات.

دراسة استقصائية بشأن المرأة
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تطبق تونس سياسة ثابتة تقوم على تطوير وتشجيع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويتضح ذلك جبالء يف
خطيت التنمية العاشرة واحلادية عشرة يف االسرتاتيجية الوطنية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ويف اخلطة الرئيسية اليت تسري
عليها وزارة تكنولوجيات االتصال .وملا كانت القضايا املتصلة
باجلنسني قد حتددت كاسرتاتيجية وطنية تدعو إىل اتباع هنج
املقارنة بني الرجال والنساء يف مجيع القطاعات ،بادرت وزارة
تكنولوجيات االتصال إىل إجراء دراسة عن “املرأة وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف تونس” .وأجريت الدراسة بدعم من
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يف تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتو ةأرملا

قرض من البنك الدويل من أجل تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف تونس.
وكانت أهداف الدراسة كما يلي:
_ _حتليل الوضع القائم استناداً إىل املؤشرات والبيانات املتاحة
عن املرأة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
_ _حتديد ووضع واختيار مؤشرات حمددة لتطبيقها على هذا
املشروع ،وحتديد طرق حساهبا أو تقديرها من واقع البيانات
املتوفرة أو الدراسات االستقصائية ،مع مراعاة املعايري الدولية
ذات الصلة يف هذا الصدد؛
_ _حتليل البيانات حبسب اجلنسني ودراسة التفاوت بني الرجال
والنساء ،وبني قطاعات التنمية ،وبني سكان احلضر وسكان
الض ْعف يف الوضع القائم
الريف .وحتديد جوانب القوة و َ
الذي خضع للتحليل؛
_ _إنشاء قاعدة بيانات مبؤشرات قابلة للقياس عن املرأة
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
_ _وضع منهجية إلنشاء قاعدة بيانات عن اجلنسني.
أجريت الدراسة يف أربع مناطق ،وتشمل العينة 11
والية ،هي:
_ _تونس الكربى (تونس العاصمة) ،وهي تشمل سكاناً أتوا
من اجلهات املختلفة باجلمهورية وتكشف عن تنوع كبري يف
الفئات االجتماعية؛
_ _والية سليانة ووالية القصرين ،ويغلب على سكاهنما الطابع
الريفي؛
_ _والية صفاقس ووالية سوسة ،وكالمها من مناطق اجلذب
اجلامعية والصناعية؛
_ _والية قفصة ووالية مدنني ،وتقعان يف جنوب البالد وتوجد
بكل منهما منطقة هتيمن عليها صناعة واحدة.
كان حجم العينة اليت وقع عليها االختيار  1 500فرد
(يف سن اخلامسة عشرة وما فوقها) منهم  1 200امرأة و300
رجل .واختريت العينة اليت تشمل  300رجل كمجموعة مقارنة،
للتمكن من تقييم أي تفاوت يقوم على نوع اجلنس يف إطار
هذه الدراسة.
وتبني املعايري املطبقة يف أخذ العينات املتغريات اليت هلا
تأثري كبري على وضع النساء والرجال يف العالقة مع تكنولوجيا
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املعلومات واالتصاالت .وأشري إىل هذه املتغريات يف العديد من
الدراسات السابقة اليت أجريت يف البلدان املختلفة وهي :السن
ومستوى التعليم ونوع البيئة املعيشية (ريفية ،أو حضرية ،أو شبه
حضرية).

لمحة عن نتائج الدراسة االستقصائية
العينة ككل
الهواتف المحمولة :ميلك أربعة من بني كل مخسة أفراد
تونسيني ممن مشلتهم عملية االستقصاء هاتفاً متنقالً (79,1
باملائة) .وذكر ثُلث عدد من ميلكون هواتف متنقلة (31,2
باملائة) أهنم ليسوا املستخدم الوحيد هلا .وذكر نصف عدد
األفراد الذين ميلكون هواتف متنقلة أهنم يستخدموهنا لألغراض
املهنية والشخصية ،بينما يستخدمها النصف اآلخر لألغراض
الشخصية فقط .ويبلغ املتوسط الشهري لإلنفاق على اهلاتف
املتنقل  30,4دينار تونسي.
أجهزة الحاسوب :ذكرت نسبة  43,9باملائة من بني نفس
األفراد الذين مشلتهم العينة أهنم ميلكون أجهزة حاسوب ،بينما
ذكرت نسبة  46,4باملائة املتبقية أهنم يستخدمون احلاسوب.
نسبة  75باملائة ممن يستخدمون احلاسوب يستخدمونه
ألغراض شخصية ،يف حني أن نسبة  48,9باملائة يستخدمون
احلاسوب أثناء أداء أعماهلم املهنية؛ ونسبة  28,4باملائة من
األفراد ذكروا أهنم يستخدمونه يف املكتب أو يف العمل ،و69
باملائة منهم يف املنزل و 22,6باملائة يف مقهى اإلنرتنت (“املراكز
العمومية لإلنرتنت”).
نسبة  84,2باملائة ممن حصلوا على تدريب ذكروا أهنم تابعوا
تدريبهم يف سياق رمسي ومنظم (باملدرسة ،أو مبعهد للتدريب
املهين أو جبامعة ،أو مبعهد للتدريب تابع للقطاع اخلاص) و15,8
باملائة يف سياق غري رمسي وغري منظم.
اإلنترنت :ويف ما يتعلق باستعمال اإلنرتنت ،نسبة 34,6
باملائة ذكروا أهنم استخدموا اإلنرتنت ويعرفون كيفية الوصول إىل
املواقع وتصفحها .وبالنسبة للذين مل يستخدموا اإلنرتنت ،فإن
أسباب عدم االستخدام هي ،حبسب تكرارها :عدم االهتمام
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( 57,8باملائة) ،قِلة املهارات (“شديدة التعقيد”) ( 16,6العوامل التي تؤثر في استعمال النساء لتكنولوجيا
باملائة) ،قِلة وقت الفراغ ( 10,6باملائة) والبعد عن األماكن اليت المعلومات واالتصاالت

ميكن من خالهلا النفاذ إىل اإلنرتنت ( 8باملائة).
وأكثر نقاط التوصيل باإلنرتنت انتشاراً هي املنزل (48,5
باملائة) ،ومقهى اإلنرتنت ( 47,1باملائة) ،واملكتب (21
باملائة) .ومن بني مستخدمي اإلنرتنت ،تجُ ري نسبة  87باملائة
التوصيل باإلنرتنت ألغراض شخصية ،و 55,2باملائة ألغراض
مهنية ،و 71,6باملائة للبحث عن موضوعات أو وثائق معينة،
و 66,9باملائة للتواصل مع أقراهنم ،ونسبة  41,7باملائة للتواصل
االجتماعي ،ونسبة  43,5باملائة ملمارسة األلعاب ومتضية وقت
الفراغ ،ونسبة  30,4باملائة لالطالع على مواد إعالمية وأنباء،
ونسبة  20باملائة لسداد الفواتري ،ونسبة  11,5باملائة إلجراء
املعامالت اإلدارية ونسبة  6,5باملائة فقط للشراء على اخلط.
وقد كشفت الدراسة االستقصائية أن نسبة  24باملائة ممن مشلتهم
الدراسة هلم عناوين للربيد اإللكرتوين.

المقارنة بين الرجال والنساء
إن الفرق بني الرجل واملرأة من حيث امتالك اهلاتف احملمول
ليس له داللة إحصائية كما هو موضح يف الرسوم البيانية .وتظهر
هذه الرسوم البيانية أيضاً االختالفات بني املرأة والرجل من حيث
امتالك جهاز احلاسوب واستعمال برنامج إكسل “.”Excel
وتوصلت الدراسة إىل أن دخول النساء إىل اإلنرتنت يف
املكتب أقل من الرجال ( 18,6باملائة مقابل  29,9باملائة) ،وأن
الرجال يستخدمون اإلنرتنت أكثر من النساء يف االتصاالت
الشخصية ،واحلصول على الوثائق اإلدارية.

نسبة  34باملائة من النساء يعرفن كيفية الدخول إىل اإلنرتنت
والتصفح ،و 34باملائة يستخدمن اإلنرتنت فعالً؛ و 57باملائة ال
يستخدمن اإلنرتنت ألهنن ال يرين أي فائدة من ذلك ،و 9باملائة
ال جيدن مكاناً قريباً ميكن منه الدخول إىل اإلنرتنت؛ وهناك
استنتاج آخر هو أن  23باملائة من النساء يدخلن اإلنرتنت مرة
واحدة على األقل يف الشهر ،و 19باملائة مرة واحدة على األقل
يف األسبوع ،و 26باملائة مرة واحدة على األقل يف اليوم.
البيئة الجغرافية :عدد النساء الاليت ميتلكن هواتف متنقلة
يف املناطق الريفية أقل من عددهن يف املناطق احلضرية .ويتميز
استخدام النساء للهواتف املتنقلة يف املناطق الريفية مبا يلي:
تُستخدم لألغراض الشخصية أكثر من استخدامها لألغراض
المقارنة بين الرجال والنساء
اإلنفاق الشهري على
االتصاالت ()TND
37,7
28,5

رجال

امتالك هاتف محمول
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امتالك جهاز حاسوب واستعمال برنامج
نساء
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76,1%
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استعمال برنامج
Excel

امتالك جهاز
حاسوب

0

املهنية؛ وجود صعوبات أكثر يف استخدام اهلاتف املتنقل؛
استخدام باالشرتاك مع آخرين يف كثري من األحيان؛ ويكون
االستخدام إىل حد كبري مقصور على إجراء املكاملات.
عدد صغري من النساء ميتلكن أجهزة حاسوب يف املناطق
الريفية أو شبه احلضرية أو يعرفن كيفية استخدامه .يف املناطق
شبه احلضرية ،يكثر إىل حد ما استخدام النساء ألجهزة
احلاسوب دون أن ميتلكن أجهزة احلاسوب .والنساء الاليت
يعشن يف املناطق احلضرية من املرجح أن يعرفن كيفية تصفح
اإلنرتنت ويقمن بتصفح اإلنرتنت بالفعل .وهذه الفئة تتصفح
اإلنرتنت بانتظام ،ويف أوقات متقاربة مع قضاء فرتات طويلة على
اإلنرتنت .ومجيع من هلن عناوين للربيد اإللكرتوين تقريباً يقمن
يف املناطق احلضرية.
المستوى التعليمي :من غري املفاجئ أنه كلما ارتفع مستوى
تدريب النساء ،ازداد استخدامهن ألدوات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وكلما صغر سن النساء ازدادت معرفتهن مبثالب
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
الوضع المهني :املدرسات والنساء العامالت يف الصناعة
واملشتغالت باألعمال املنزلية هن األكثر استخداماً للهواتف
املتنقلة يف أنشطتهن املهنية .والنساء املشتغالت باألعمال
اإلدارية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هن الاليت
من املرجح أن ميتلكن أجهزة حاسوب ويستخدمنها بكثرة يف
املكاتب .والنساء األقل قدرة على استخدام أجهزة احلاسوب
هن النساء املشتغالت بالزراعة واألعمال املنزلية.

خصائص النساء التي تبرز عالقاتهن بتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

تسمح نتائج الدراسة االستقصائية بتصنيف النساء من
حيث عالقتهن بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويرد أدناه
وصف خلصائص النساء ونسبة النساء اليت تقع ضمن كل فئة:
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“مستخدمات غير ملتزمات” ( 52,38بالمائة)
هذه الفئة من النساء ليس من املرجح أن ميتلكن هواتف
متنقلة ،كما أهنن ينفقن نسبة أقل على املكاملات ،ومن املرجح
أن تكون أجهزة احلاسوب ،أو اإلنرتنت أو البطاقات املصرفية
غري معروفة هلن .ونسبة كبرية من أفراد هذه الفئة تعاين أكثر مما
هو احلال يف الفئات األخرى من األمية أو يقتصر تعليمهن على
املستوى االبتدائي ،وهن من كبار السن نسبياً ،أو من ربات
البيوت أو يعملن يف الزراعة أو األعمال املنزلية ،ويعشن يف بيئة
ريفية.
“مستخدمات عاديات” ( 13,50بالمائة)
مجيع أفراد هذه الفئة من النساء تقريباً ميتلكن هواتف متنقلة،
وتستخدمن أجهزة احلاسوب ،ويستخدمن برنامج ،Word
ويتصفحن اإلنرتنت .وقد حصل أفراد هذه الفئة عموماً على
التعليم الثانوي ،ومعظمهن من غري املتزوجات ،وتعمل غالبيتهن
بأعمال إدارية أو يبحثن عن عمل.
“مستخدمات متمرسات” ( 20,58بالمائة)
مجيع أفراد هذه الفئة تقريباً يستخدمن اهلواتف املتنقلة وأجهزة
احلاسوب .وقد تلقى أكثر من نصفهن تدريباً رمسياً أو غري رمسي
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتقضي هذه الفئة وقتاً
طويالً يف تصفح اإلنرتنت وحنو نصف عددهن هلن عناوين للربيد
اإللكرتوين .ونسبة كبرية من أفراد هذه الفئة من الفتيات الاليت
حصلن على التعليم الثانوي أو التعليم العايل ،ونسبة  80باملائة
منهن يأتني من بيئة حضرية.
“مستخدمات ملتزمات” ( 13,33بالمائة)
ختصص هذه الفئة أكرب نسبة من ميزانيتها للهواتف املتنقلة.
ومجيع نساء هذه الفئة يستخدمن أجهزة احلاسوب ويتمتع
معظمهن تقريباً بالقدرة على استخدام أجهزة احلاسوب،
واستخدام اإلنرتنت ،وهلن عناوين للربيد اإللكرتوين ،وتلقني
تدريباً على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ويستخدمن أكثر
من نوع واحد من الربجميات كما أهنن نشيطات على اإلنرتنت.
ومجيع نساء هذه الفئة تقريباً يعشن يف املناطق احلضرية ،وأعلى
تعليماً من نساء الفئات األخرى ،كما أهنن صغريات السن
نسبياً .ونسبة تلميذات املدارس والطالبات عموماً أعلى يف هذه
الفئة مما هي يف الفئات األخرى.
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AFP/ Jiu / Imaginechina

إنشاء قاعدة بيانات عن النساء وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

كانت نقطة البداية يف هذه الدراسة عن النساء وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت افرتاضاً مؤداه أنه قد تكون هناك فجوة
رقمية بدرجة ما بني النساء والرجال ،وبالتايل كان هدف املشروع
اقرتاح اإلجراءات الالزمة لسد أي فجوات موجودة.
وقدكشفت نتائج الدراسة االستقصائية عن وجود فجوة رقمية
بني خمتلف فئات النساء أكثر مما هي بني النساء والرجال ،وأن
عوامل التمييز بني النساء هي السن والبيئة اجلغرافية ومستوى التعليم.
ولذلك ،تقرر وضع اسرتاتيجية إلنشاء قاعدة بيانات
تُستخدم يف التقييم الدوري للتقدم الذي يتحقق يف سد
الفجوة بني فئات النساء املختلفة .وقد مت حتديد املؤشرات
الالزمة إلجراء تقييم دوري للوضع املتعلق بالنساء وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت :مؤشرات العمليات لتقييم التقدم احملرز
يف العمليات املنفذة ،ومؤشرات النتائج لقياس االخنفاض الفعلي
يف أشكال التفاوت.
ولالستفادة من قاعدة البيانات ،تقرر حتليل البيانات وفق ًا
لثالثة أبعاد :الزمن (تطور املؤشرات مبرور الزمن) ،واملكان (البيئة
الريفية/احلضرية ،والوالية واملنطقة) والتبويب املتقاطع ملختلف
املتغريات وفقاً لالحتياجات .وسيجري حتديث البيانات كل
ثالث سنوات على األقل.
وسوف متكننا املؤشرات اليت وقع عليها االختيار من قياس مدى
تضييق الفجوة بني الفئات املختلفة للنساء املستخدمات لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت :غري ملتزمات وعاديات ومتمرسات

وملتزمات .وقد أضيفت هذه القائمة من املؤشرات إىل قاعدة
البيانات اليت تستضيفها وزارة تكنولوجيات االتصال ،مبا يضمن
أن تأخذ يف االعتبار بالشكل الواجب أبعاد التباين بني اجلنسني.

الدروس المستفادة

ألقت هذه الدراسة الضوء على واقع البيئة احملايدة للجنسني
يف تونس فيما يتعلق باملرأة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وتشري نتائج الدراسات االستقصائية إىل ارتفاع درجة تأثري البيئة،
مما يساعد على النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دون
متييز بني اجلنسني.
وبعد االطالع على حتليل تفصيلي لألرقام اليت أسفرت عنها
الدراسة االستقصائية ،ميكن استخالص أنه ال توجد اختالفات
كبرية بني النساء والرجال يف تونس من حيث امتالك واستخدام
خمتلف أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ومل تتأكد
أيضاً فرضية وجود فجوة رقمية بني الرجل واملرأة.
والشيء الذي أسفرت عنه الدراسة هو أن البلد الذي اختار
التعليم الشامل واملساواة بني اجلنسني يف قوانينه ويف ممارساته
سوف يدخل العصر الرقمي بنجاح .وهذا هو احلال بالنسبة
إىل تونس اليت ألقت بثقلها وراء تنمية املوارد البشرية – النساء
والرجال على حد سواء ،على الرغم من افتقارها إىل املوارد
الطبيعية .ومن املالحظات اليت تثلج الصدر أن التأثري االقتصادي
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الناتج احمللي اإلمجايل
يف تونس قد حتقق من خالل الدور اإلجيايب للنساء يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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مقابلة مع السيدة فائزة عزوز
رئيسة المشروع
كيف نشأت فكرة إجراء دراسة عن المرأة وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في تونس؟
كان هناك عدد من العوامل اليت أدت إىل هذه الدراسة:
_ _تونس من الدول املوقعة على اتفاقية كوبنهاغن ،وتقدم
تقاريرها إىل جلنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء على مجيع
أشكال التمييز ضد املرأة ،عن وضع املرأة يف مجيع قطاعات
التنمية ،مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويف
هذا اخلصوص ،تقرر إجراء دراسة استقصائية للحصول على
عول عليها.
إحصاءات يُ ّ
_ _تعرتف تونس بأمهية تنفيذ توصيات القمة العاملية جملتمع
املعلومات اليت تشمل توصية بشأن احلد من الفجوة الرقمية
بني الرجال والنساء.
هل يمكن اعتبار العينة ممثلة؟
نعم – لقد حاولنا بالقدر املمكن تغطية الدولة بأكملها
بأن اخرتنا أقاليم متثل البلد من النواحي اجلغرافية واالقتصادية
واالجتماعية .ومسحت جمموعة املقارنة من الذكور بإجراء
املقارنات بني اجلنسني.

ما رأيك في النتائج؟
النتائج تُبني أننا ال نتحدث عن
معجزات ،ولكننا جنين ما زرعناه.
ومبعىن آخر ،عندما تركز الدولة
على التعليم وعلى املساواة بني
الرجال والنساء ،فمن املؤكد أهنا
ستحصد مثار هذه السياسة .ومن
الواضح أيضاً أننا جيب أال هنمل
التنمية األساسية يف سعينا وراء الرتويج لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وهذه التكنولوجيات ليست بسلع استهالكية فقط
وإمنا متثل أيضاً األدوات األساسية لتحقيق التنمية واللحاق بركب
التقدم أياً كان احلال.
ما هو في تقديرك األثر اإلقليمي والدولي المحتمل لنتائج
الدراسة؟
توضح الدراسة جبالء قيمة االستخدام املناسب لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت مع مواصلة الرتكيز القوي على التنمية
األساسية .وآمل أن يكون من املمكن إجراء دراسة تشمل عموم
إفريقيا عن املرأة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبساعدة
املنظمات اإلقليمية والدولية للحصول على معلومات دقيقة عن
األوضاع القائمة.

كان من املقرر نشر هذا املقال يف سبتمرب  2010ومت حتديثه يف مارس-أبريل  2011لنشره هنا كدراسة حالة عن املرأة وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
عُرضت أوالً نتائج الدراسة اليت أجرهتا وزارة تكنولوجيات االتصال يف تونس مبناسبة اليوم الوطين للمرأة التونسية ( 13أغسطس ،)2009
حبضور منظمات منها االحتاد الدويل لالتصاالت ( )ITUواللجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم املتحدة ( )ECAواملنظمة العربية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )AICTOواجمللس الوطين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (فرنسا).
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زيـارات رسميـة

زيارات رمسية
أثناء شهر مايو  ،2011قام وزراء وسفراء الدول التالية لدى مكتب األمم املتحدة
واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف وغريهم من الضيوف البارزين اآلخرين بزيارات
جماملة لألمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت الدكتور محدون إ .توريه.

مارشيلو إبرارد ،عمدة مكسيكو سيتي

إبراهيم خريشي ،سفير فلسطين

كابيل سيبال ،وزير تكنولوجيا
االتصاالت والمعلومات في الهند

أرشفت ييفس عثمان ،وزير الدولة
للعلوم وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في بنغالديش

جون دافيس ،نائب رئيس قسم
المبيعات والتسويق بشركة إنتل،
والمدير العام لبرنامج “Intel World
 ”Aheadلشركة إنتل

جون مروز ،المدير التنفيذي لمعهد
الشرق والغرب

مجيع الصور من إعداد ف .مارتن/االحتاد الدويل لالتصاالت
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ديبورا تايلور تيت ،الحائزة على جائزة
االتحاد العالمية لالتصاالت ومجتمع
المعلومات لعام  2009والمفوضة
السابقة للجنة االتصاالت الفيدرالية
بالواليات المتحدة

دارلنغتون إموابي ،سفير زامبيا

نيريسا كوك ،نائبة السكرتير المساعد،
بعثة الواليات المتحدة األمريكية

كريزو أنطونوفيتش ،مدير بوزارة البحار
والنقل والبنية التحتية بكرواتيا

طالل سليمان الرحبي ،نائب
الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية
المعلومات ( ،)ITAسلطنة عمان

إيغور دانيكا ،رئيس مكتب أعضاء البرلمان في س .دوفهي؛ وأوليكسي
سيدورينكو ،رئيس إدارة أنظمة الحاسوب في فيرخوفنا رادا (أو البرلمان) في
أوكرانيا؛ وستانيسالف دوفهي ،عضو البرلمان األوكراني؛ والدكتور حمدون توريه؛
وكيريلو غوليايف ،مستشار أعضاء البرلمان األوكراني؛ وأوليكسي هولوبوف،
مستشار البعثة الدائمة ألوكرانيا في جنيف

زهرة دردوري ،رئيسة سلطة الضبط
للبريد والمواصالت السلكية
والالسلكية بالجزائر ()ARPT
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زيـارات رسميـة

لقاءات مع األمني العام

أليس مونيوا ،مدير بمجلس إدارة لجنة
االتصاالت بكينيا

جاسنا ماتيتش ،وزيرة االتصاالت
ومجتمع المعلومات في صربيا

إيليا ماسوح ،نائب وزير االتصاالت
واالتصال الجماهيري باالتحاد الروسي

هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد
ولورا ميراشيان ،سفيرة إيطاليا

عبد اهلل ناصر لوتاه ،األمين العام لمجلس
اإلمارات للتنافسية بمكتب رئيس الوزراء وهولين
جاو ،نائب األمين العام لالتحاد

ميخائيل كريتسكي ،نائب المدير العام لمجموعة شركات سفيازانفست
((Svyazinvest؛ وفيكتور بريخودكو ،المدير العام للمكتب التقني الراديوي
الوطني ( )NRTBفي االتحاد الروسي؛ والوفد المرافق
مجيع الصور من إعداد ف .مارتن/االحتاد الدويل لالتصاالت
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