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سيتيح تليكوم العالمي لالتحاد المقرر عقده في الفترة
من  24إلى  27أكتوبر بمدينة جنيف فرصاً منقطعة
النظير للتواصل والتعاون والتوصل إلى توافق في اآلراء
واالتفاق على أدوات حقيقية للتغيير تساعد على فتح
األسواق وتشجيع االبتكار وتغيير حياة الناس.

وفرة النطاق العريض

سوف تشرتك جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية
وتليكوم االحتاد يف استضافة قمة لعدد من القادة املعنيني بالنطاق
العريض ،يناقش خالهلا رؤساء الدول ،وقادة الصناعة ،وصانعو
السياسات وأصحاب الرؤى العقبات والفرص اليت تواجههم يف
جمال نشر البنية التحتية وخدمات النطاق العريض .فمن املهم يف
املناخ االقتصادي الذي حييط بنا اليوم أن نستكشف دور النطاق
العريض باعتباره ميثل بنية أساسية شديدة األمهية لتشجيع النمو
االقتصادي والتوسع التجاري وزيادة اإلنتاجية.
وكلما ازداد انتشار البنية التحتية للنطاق العريض يف خمتلف
البلدان يف أحناء العامل ،ستصبح خدمات املعلومات واملعارف
والتعليم اليت يوفرها النطاق العريض من السلع العامة سريعة
االنتشار على املستوى العاملي .فما هي اآلفاق اليت تتطلع إليها
السياسات العليا فيما يتصل باملنافع األوسع اليت يتيحها النطاق
العريض؟ وكيف ميكن متويل شبكات وخدمات النطاق العريض؟

ITU/V. Martin

الدكتور محدون إ .توريه
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

االفتتاحية

شا ِرك يف تليكوم العاملي لالحتاد
ِ ،2011
وساعد يف حتديد
مستقبل تكنولوجيا املعلومات

وما هي الوسائل املثلى للنفاذ إىل اإلنرتنت يف األسواق الناشئة؟
وكيف ميكن توسيع نطاق النفاذ ليشمل مجيع شرائح اهلرم الذي
ميثل املشرتين؟
والنطاق العريض يبشر بأنه سوف حيقق حتوالً يف تقدمي
خدمات الرعاية الصحية والتعليم يف البلدان املتقدمة والنامية
على السواء .ولكن ،كيف ميكن للنطاق العريض أن يساعد يف
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؟ إن رؤساء دول البلدان النامية
سوف تكون أمامهم فرصة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول
كيفية االستفادة من البنية التحتية وخدمات النطاق العريض يف
حتقيق أفضل املنافع للمواطنني يف البلدان النامية.

االستثمار في الصناعة من أجل إقامة مجتمع ذكي

سوف يعرض قادة الصناعة أفكارهم فيما يتعلق مبستقبل
التواصل الشبكي ،وسوف يناقشون مجيع اجملاالت اليت جيب
االستثمار فيها جلعل اجملتمع أكثر ذكاء .واملعروف أن التكنولوجيا
ال تنمو من فراغ ،بل جيب أن تصاحبها استثمارات يف جمال
االبتكار ،وتوفري خدمات اجليل التايل وكذلك وضع القواعد
التنظيمية اليت تساعد على جعل اجملتمع أكثر ذكاء.
فهل ميكن أن يواكب توفري البنية التحتية ذلك االنفجار
الذي يشهده الطلب ومنو احلركة؟ هذا سؤال جوهري سوف تتم
مناقشته بتعمق.
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االفتتاحية

ITU/V. Martin

وسائط التواصل االجتماعي :هل هي نعمة أم نقمة؟

شهدت األحداث األخرية استخدام وسائط التواصل
االجتماعي كأداة لتبادل األخبار والتقارير يف الوقت الفعلي
من مناطق الزالزل ،وكعامل مساعد قوي إلحداث التحوالت
االجتماعية .ومع ذلك ،فقد أثبتت سرعة وجمال انتشار
الوسائط االجتماعية على اخلط أن من الصعب على السلطات
منافستها ،سواء يف االنتفاضات العربية أو يف أحداث الشغب
اليت وقعت أخرياً يف اململكة املتحدة .فما هي الدروس اليت ميكن
استخالصها من األحداث األخرية؟
إن لدينا الطموحات ذاهتا ،ولذلك ينبغي أن ننظر إىل املخاطر
اليت ينطوي عليها بناء مستقبل قائم على النطاق العريض.

المدن الرقمية

سوف يُعقد مؤمتر عن املدن الرقمية ،كجزء من تليكوم
العاملي لالحتاد .وسوف يناقش هذا املؤمتر كيف ميكن لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أن تساعد يف تلبية التحديات اجلديدة
اليت متثلها املناطق احلضرية .إن الكوكب الذي نعيش عليه سرعان
ما سيصبح موطناً لسبعة مليارات نسمة .وملا كانت املدن تطلب
املزيد واملزيد من صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وملا
كان سكان املدن ميثلون نِصف سكان العامل ،نرى أن الوقت قد
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حان إلمعان النظر يف املستقبل الرقمي للحياة يف املناطق احلضرية
اليت حتتاج إىل التواصل.

التكنولوجيا المتطورة

يتضمن تليكوم العاملي لالحتاد تنظيم منتدى للحوار وتبادل
املعارف بشأن املوضوعات املهمة مثل إنرتنت املستقبل ،وإدارة
طيف الرتددات الراديوية ،واحلياة بأساليب أكثر ذكاء ،واحلوسبة
السحابية ،وشبكات التواصل االجتماعي واخلصوصية .وسيتم
تنظيم ندوة تقنية تناقش بتعمق التطورات التكنولوجية اليت حتدد
مستقبل الشبكات واخلدمات وتؤثر فيه.

مرحباً بالشباب

سيكون هناك أيضاً مكان للشباب ،حيث سيتم تنظيم
مسابقات عاملية للمبتكرين الشباب واملبتكرين الرقميني  -مع
جوائز مالية تتجاوز قيمتها  50 000فرنك سويسري .كذلك
فإن حنو  10 000طفل من تالميذ املدارس من مجيع أحناء العامل
مدعوون إىل تصميم ابتكارات ميكن أن تحُ ِدث فارقاً حقيقياً يف
عاملهم.
مرحباً بك يف هذه املناسبة لكي تشارك يف حتديد مستقبل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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__كوكبة من قادة العالم الذين يشاركون في تليكوم العالمي لالتحاد لعام
__تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المؤاتية للبيئة :االتحاد الدولي لالتصاالت
يحقق تقدماً ملموساً فيما يتعلق بالمعادن والبطاريات
__جنوب السودان تصبح الدولة العضو الثالثة والتسعين بعد المائة في االتحاد
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تنويـه :اآلراء اليت مت اإلعراب عنها يف هذا
املنشور هي آراء املؤلفني وال تُلزم االحتاد
الدويل لالتصاالت .والتسميات املستخدمة
وطريقة عرض املواد الواردة يف هذا املنشور،
مبا يف ذلك اخلرائط ،ال تعين اإلعراب عن أي
رأي على اإلطالق من جانب االحتاد الدويل
لالتصاالت فيما يتعلق باملركز القانوين ألي
بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو فيما
يتعلق بتحديدات ختومها أو حدودها .وذكر
شركات بعينها أو منتجات معينة ال يعين أهنا
معتمدة أو موصى هبا من جانب االحتاد
الدويل لالتصاالت تفضيالً هلا على سواها
مما مياثلها ومل يرد ذكره.
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العيش في عالم يبلغ عدد سكانه سبعة مليارات نسمة
مدن رقمية من أجل مستقبل أفضل

 18مبادرة السبعة مليارات إجراء
 20بوسطن تحصل على لقب المدينة الرقمية األولى في الواليات المتحدة
 23إندهوفين وشراكة برينبورت
منوذج االبتكار املفتوح
 28مدينة شنغهاي توفر القدرة على التوصيل للمقيمين
فيها ولقطاع األعمال والزائرين

مكتب التحرير/معلومات اإلعالن:
هاتـف+41 22 730 5234/6303 :
فاكـس+41 22 730 5935 :
بريد إلكتـروينitunews@itu.int :
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االتحاد الدولي لالتصاالت تحت األضواء

قرى األلفية واالستعانة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق التنمية
جفري د .ساكس هو مدير معهد األرض ،ومدير مشروع قرى األلفية ،واملستشار
اخلاص للسيد بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة يف األمور اخلاصة باألهداف
اإلمنائية لأللفية

+ 41 22 730 6303
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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

كوكبة من قادة العامل الذين يشاركون
يف تليكوم العاملي لالحتاد لعام 2011
من خالل برنامج عمل مفعم باألنشطة اليت تركز على القضايا
العاملية الرئيسية يف عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
سيجمع حدث تليكوم العاملي لالحتاد ( 2011جنيف27-24 ،
أكتوبر) بني رؤساء دول وحكومات ووزراء ومنظمي تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وقادة الشركات التجارية العاملية وأبرز
املبتكرين الشباب للمشاركة يف جمموعة من املناقشات الدينامية
اليت يقوم بإدارهتا عدد من أشهر الشخصيات يف صناعة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وستتاح للمشاركني فرصة مساع آراء قادة الشركات
العاملية للتكنولوجيا واالتصاالت من مجيع أحناء العامل ،مبا يف
ذلك  Alcatel Lucentو AT&Tو China Mobileو Duو
 Ericssonو Etisalatو Fujitsuو Huaweiو Intelو KDDIو
 Microsoftو NTT Corporationو NTT DoCoMoو Q Telو
 Swisscomو Telkom SAو Türk Telekomو VerizonوZTE
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و China Potevioو Ciscoو Datangو FiberhomeوRIM
و Satorysو Swisscomو.Telkom SA

قمة قادة النطاق العريض

وسيستهل احلدث بقمة القادة بشأن النطاق العريض واليت
تضم رؤساء دول وحكومات ووزراء تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت إضافة إىل شخصيات أخرى بارزة مثل السيد
كارلوس سليم (املكسيك)؛ والسيدة نيلي كرويس ،نائبة
رئيس املفوضية األوروبية؛ والسيد أجنيل غوريا ،األمني العام
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ والسيدة إرينا
بوكوفا ،مدير عام منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(اليونسكو) والكثري من أعضاء جلنة النطاق العريض املعنية
بالتنمية الرقمية املشرتكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة
اليونسكو.

االحتاد الدويل لالتصاالت حتت األضواء

إنترنت المستقبل

وسينضم رائد اإلنرتنت السيد روبرت إ .كان إىل مبتكري
 Web 2.0مثل السيدة جوليانا روتيتش ،املديرة التنفيذية لشركة
أوشاهيدي ) ،(Ushahidiويف جلسات ملناقشة موضوعات مثل
قدرة الوسائط االجتماعية وإنرتنت املستقبل .وسيدير السيد
فرانسيس غوري ،مدير عام املنظمة العاملية للملكية الفكرية
) (WIPOمناقشة مثرية أخرى بشأن تطور أطر امللكية الفكرية
وتقارب احملتوى اإللكرتوين.

وغانا واليابان وكينيا ومجهورية كوريا ومالوي وماليزيا وناميبيا
ونيجرييا وبولندا ورواندا وجنوب إفريقيا وإسبانيا وسويسرا وتنزانيا
وأوغندا وزامبيا.
كما سيشمل احلدث أجنحة خمصصة ملواضيع حمددة
تعرض أحدث اخلدمات واألجهزة والتطبيقات يف جماالت مثل
األساليب الذكية للمعيشة والصحة والتعليم.

مؤتمر المدن الرقمية لعام  2011في تليكوم
العالمي لالتحاد لعام 2011

هل ميكن للتكنولوجيا التصدي للتحديات املتزايدة املطروحة
التنمية بفضل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ويف جمال التنمية ،يشمل املتحدثون جمموعة كبرية من أمام خمططي املدن وحتسني حياة سكان املناطق احلضرية ،يف
الشخصيات البارزة مثل الدكتورة مارغريت تشان ،مدير عام عامل يؤدي فيه تزايد النمو السكاين إىل وضع ضغوط على البُىن
معرضة لالهنيار؟ (انظر
منظمة الصحة العاملية؛ والدكتور باباتوند أوسوتيميهني ،املدير التحتية احلضرية اليت أصبحت شبه ّ
التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان والسيد دويل املقاالت يف الصفحات ).30-12
جاليجوس ،رائد عاملي يف جمال البنية التحتية للتوصيلية يف البنك
سريكز مؤمتر املدن الرقمية لعام  2011الذي سيُعقد يف
الدويل والربوفيسور جيفري ساكس ،املستشار اخلاص ألمني عام إطار تليكوم العاملي لالحتاد  2011على اجتاهات تنمية املدن
األمم املتحدة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية ،مما يدل على يف العامل ،وسيدعو حمافظي املدن ،وأبرز القائمني على التنمية
أن النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أصبح عامالً احلضرية واخلرباء يف جمال توفري اخلدمات العامة األساسية إىل
أساسياً للتنمية يف مجيع اجملاالت.
إبداء وجهات نظرهم بشأن الفرص واحللول اليت توفرها تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
وسريكز هذا املؤمتر الذي تدعمه شركة Alcatel-Lucent
نشر الشبكات والخدمات
وسيتم تسليط الضوء على الدور احليوي الذي يقوم به على كيفية تعاون القطاعني العام واخلاص لتصميم وتطوير
القطاع العام يف دفع نشر الشبكات واخلدمات ،وذلك عن أسلوب احلياة للجيل القادم يف املناطق احلضرية .وسيتطرق
طريق خرباء بارزين مثل جاسنا ماتيتش ،وزير الدولة الصربية املشاركون أيضاً إىل مسألة التنمية احلضرية يف عصر التوصيل
للربنامج الرقمي وأوموبوال جونسون ،وزير تكنولوجيا االتصاالت وكيف ميكن لشبكات اجليل التايل أن تعزز التنمية االجتماعية
يف نيجرييا وفيل الفني ،رئيس اإلذاعة الفيديوية الرقمية لدى احتاد واالقتصادية ،وحتسني صحة مواطين املناطق احلضرية ورفاههم
ومتكني االستدامة البيئية.
اإلذاعات األوروبية.
وستضم حلقات النقاش وورش العمل حمافظني من املدن
الكربى يف العامل ،ومبتكري األنظمة الرقمية ،وخرباء يف جمال
األجنحة الوطنية والمواضيعية
ويشمل احلدث أيضاً أجنحة وطنية يزيد عددها على  25املرافق العامة وكبار املديرين التنفيذيني من قطاع الصناعة
جناحاً وطنياً ،تشمل أجنحة لكل من اجلزائر وأنغوال واألرجنتني وأخصائيي ختطيط املدن والنقل .ويشمل املتحدثون واملشاركون
وأذربيجان وبيالروس وبوروندي والصني واجلمهورية التشيكية رفيعو املستوى :غابرييل غوتيه (نائب الرئيس التنفيذي للشؤون

أخبار االحتاد   2011 | 8 أكتوبر

2011

7

االحتاد الدويل لالتصاالت حتت األضواء
وتشمل أبرز أحداث مؤمتر املدن الرقمية لعام
العامة ،شركة )Alcatel-Lucent؛ وكيم سينغ -تاي (رئيس
الوكالة الوطنية جملتمع املعلومات ومستشار رئيس كوريا)؛ وومي جلسات عامة لبحث جماالت يذكر منها :التعاون يف تعزيز
إلفرينك (املسؤول عن شؤون العوملة ،شركة )Cisco؛ وسويف سبل احلياة املستدامة يف املدن للجيل القادم ،وحاجة املدن
ليندن (وزيرة االتصاالت السابقة ،فنلندا واملبعوثة اخلاصة لدى إىل تصميم حضري جديد وإدارة قوية للمدن الكربى ،ومناذج
جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية)؛ وبيرت بيتش (مدير استثمار مبتكرة يف البنية التحتية ،وأفضل السبل لالستفادة
سياسة االتصاالت ،شركة إنتل)؛ وخوان سابينيس غرييو (حمافظ املثلى من املوارد بذكاء ،وحتسني نوعية حياة املواطنني .كيف
ميكن للمواطنني أن يشاركوا بشكل أفضل يف تصميم مستقبل
والية تشياباس ،املكسيك).
مدهنم الرقمية وحتديد مالحمه؟ ستعقب مناقشات اجللسات
العامة مناقشات تفاعلية بشأن مواضيع منها اقتصادات املدن
حوار مفتوح حول التنمية الرقمية في المدن
“علّق بني فريفاين ،املدير التنفيذي لشركة  Alcatel-Lucentاملستدامة ،وأفضل اسرتاتيجيات النطاق العريض ،وابتكارات
قائالً “إن مؤمتر املدن الرقمية يقصد به خصيصاً أن يكون مركزاً احلياة العملية ،والصحة العامة والسالمة يف املدينة الرقمية.
وستبحث ورش العمل أيضاً السبل الكفيلة باملضي قدماً يف
لنقاش مستنري وحاسم بشأن مستقبل التنمية الرقمية يف املناطق
احلضرية ”.وأردف قائالً “نظراً للسرعة اليت حيتضن هبا الناس تشكيل مدن املستقبل ،مع نتائج حمددة بوضوح يف بنود قابلة
توصل للتنفيذ ،مما يساعد املشاركني يف تسليط الضوء على الطريق
احلياة الرقمية ،أصبح من الضروري بشكل متزايد أن ِّ
الصناعة البنية التحتية للمدن واخلدمات بالتكنولوجيات اليت حنو املستقبل وحيث أصحاب املصلحة على إعادة التفكري يف
سوف تساعد على ضمان استدامة املدن وحتسني حياة سكاهنا اسرتاتيجيات املستقبل القريب بشأن التنمية احلضرية.
ويرد برنامج املنتدى يف املوقع التايل:
وعملهم ورفاههم”.
http://world2011.itu.int/sites/default/files/Event_Calendar.pdf.
2011
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املؤاتية للبيئة :االحتاد الدويل
لالتصاالت حيقق تقدماً ملموساً فيما يتعلق باملعادن والبطاريات
شدد االحتاد الدويل لالتصاالت على دوره الرئيسي يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة من خالل
جمموعة اتفاقات أعلنتها جلنة الدراسات  5التابعة لقطاعه لتقييس
االتصاالت ) (ITU-Tيف  28سبتمرب .2011
شهد اجتماع جلنة الدراسات يف سيول ،كوريا إبرام اتفاق
بشأن جمموعة من األساليب املعرتف هبا عاملياً لتقييم األثر البيئي
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .واتفقت اللجنة أيضاً على
إعداد املبادئ التوجيهية املتعلقة ببذل العناية الواجبة فيما يتعلق
بتوريد املعادن الواردة من مناطق نزاعات ،ودراسة محاية البيئة
وحلول إعادة التدوير املتعلقة ببطاريات اهلواتف احملمولة وغريها
من أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

كيفية قياس االنبعاثات؟

ما زال هناك تباين واسع بني التقديرات املتعلقة بكمية
االنبعاثات العاملية اليت ميكن الستخدام تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت أن يقلل منها وتقديرات االنبعاثات الناجتة عن قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذاته ،وذلك يعود إىل تطبيق
أساليب قياس خمتلفة .وبعد أن أثار املندوبون هذه املشكلة يف
ندوة االحتاد بشأن “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري
املناخ” يف  ،2008أخذ االحتاد على عاتقه التصدي هلذا
التحدي واضطلع بدور ريادي يف اعتماد جمموعة معايري جديدة
متفق عليها عاملياً.
ولضمان االتساق بني النهج املختلفةُ ،وضعت املنهجية
اجلديدة بالتعاون مع منظمات أخرى معنية بتوحيد املعايري مثل
املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية واملعهد
األورويب ملعايري االتصاالت والتحالف إلجياد حلول لصناعة
االتصاالت ) .(ATISوتتسق هذه املنهجية اجلديدة أيضاً مع
الربنامج الرقمي للمفوضية األوروبية .وقال الدكتور محدون توريه،
األمني العام لالحتاد“ :إن هذه املنهجية وضعها أعضاء االحتاد
الدويل لالتصاالت من صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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االحتاد الدويل لالتصاالت حتت األضواء
وسيكون ذلك مهماً يف ضمان قبوهلا على نطاق واسع من دوائر توحيد المعايير الخاصة بالبطاريات

هذه الصناعة يف العامل .وتعين منهجية متفق عليها دولياً أن
التقديرات املتعلقة بتأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على
انبعاثات غازات االحتباس احلراري واستهالك الطاقة سيكون هلا
اآلن مصداقية أكرب .كما أهنا ستُظهر مدى أمهية املسامهة اليت
ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تقدمها من خالل
احلد من االنبعاثات العاملية يف قطاعات أخرى”.
وقالت السيدة نيلي كروس ،نائبة رئيس املفوضية األوروبية:
“إنه ملن دواعي سروري أن تضطلع هذه الصناعة مبهمة قياس
أثرها هي هبذه اجلدية .ويسرين أيضاً أن يقوم االحتاد باعتباره
يسهل
إحدى هيئات األمم املتحدة ،مبثل هذا العمل اجليد مما ّ
املفاوضات والوصول إىل القطاعات الفرعية للصناعة واملبادرات
األخرى املتعلقة بتوحيد املعايري يف العامل”.

وأخذاً بعني االعتبار النجاح الذي حققه حل الشاحن العاملي
لالحتاد املتعلق باألجهزة املتنقلة (التوصية  ،)ITU T L.1000وافقت
جلنة الدراسات  5لقطاع تقييس االتصاالت أيضاً على دراسة
مزايا وعيوب توحيد معايري البطاريات املتعلقة باألجهزة املتنقلة
وغريها من أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وستنظر
اللجنة يف كفاءة استخدام الطاقة على مدى دورة تشغيل البطارية
والعمر االفرتاضي للبطارية وقابلية استبداهلا واعتبارات السالمة
ومحاية البيئة وإعادة التدوير وإعادة االستعمال .وميكن أن يؤدي
ذلك إىل احلد من املواد الضارة املستخدمة يف البطاريات وزيادة
العمر االفرتاضي ملنتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويرى اخلرباء أن ذلك سيعود بالنفع على مجيع الشركات املصنعة
للبطاريات والشركات املصنعة لألجهزة واملشغلني واملستعملني.

مبادئ توجيهية جديدة بشأن المعادن الواردة من
مناطق نزاعات

أعمال لجنة الدراسات  5لقطاع تقييس االتصاالت
تؤتي ثمارها

سيبدأ عمل االحتاد بشأن “املعادن الواردة من مناطق
نزاعات” استجابة لطلب من مجهورية الكونغو الدميقراطية.
وسيقوم االحتاد بدراسة استقصائية حول املتطلبات واملبادئ
التوجيهية احلالية املتعلقة ببذل العناية الواجبة فيما خيص مصادر
املعادن الواردة من مناطق نزاعات (ال سيما تلك اليت تستخدم
يف سبائك القصدير والتانتامل والتنغسنت والذهب) ،فضالً عن
استعماهلا وفقاً للمعاهدات الدولية املعرتف هبا والتشريعات
الوطنية ،إن وجدت.
تستخدم املعادن األرضية النادرة يف املنتجات اإللكرتونية
االستهالكية مثل اهلواتف احملمولة وأجهزة قراءة قرص الفيديو
الرقمي وألعاب الفيديو وأجهزة احلاسوب .ويبني االتفاق بشأن
معاجلة هذه املسألة التزام صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بتحقيق االستدامة على مجيع مستويات سلسلة القيمة.
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وقال أمحد زيدام ،رئيس جلنة الدراسات  5التابعة لقطاع
تقييس االتصاالت“ :إن هذا االجتماع كان أهم االجتماعات
املثمرة يف التاريخ العريق للجنة الدراسات  .5ومت االتفاق على
اثين عشر معياراً من املعايري اجلديدة اهلامة ،مبا يف ذلك املعايري
احلامسة ملنهجيات تقييم األثر البيئي لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ومحاية أجهزة الشبكات املنزلية وشبكات اجليل
التايل ) (NGNمن حيث التوافق الكهرمغنطيسي ) (EMCواآلثار
البيئية .وشهد االجتماع أيضاً مراجعة جمموعة رئيسية من املعايري
املتعلقة بالقدرة على مقاومة الفلطية الزائدة أو التيارات املفرطة
ألجهزة االتصاالت .ويعد االحتاد الدويل لالتصاالت املنظمة
الوحيدة اليت تنتج هذه املعايري العاملية اهلامة”.

االحتاد الدويل لالتصاالت حتت األضواء
Shutterstock

جنوب السودان تصبح الدولة العضو
الثالثة والتسعني بعد املــائـ ـ ـ ــة يف االحت ـ ـ ـ ــاد
انضمت جنوب السودان إىل االحتاد الدويل لالتصاالت لتصبح
الدولة العضو الثالثة والتسعني بعد املائة يف االحتاد اعتباراً من
 3أكتوبر  .2011وقد خصص االحتاد هلذا البلد ،الذي نال
استقالله يف  9يوليو  ،2011رمز املهاتفة الدويل  211+عقب
اعرتاف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالبلد .وأصبح رمز املهاتفة
الدويل هذا فعاالً يوم  28سبتمرب.
وقال الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد“ :حنن
سعداء بأننا نستطيع الرتحيب جبنوب السودان كدولة عضو
يف االحتاد بعد وقت قصري من استكماهلا شروط بناء الدولة.
ومن الواضح أن حكومة جنوب السودان تدرك أمهية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت كمحرك للتنمية االجتماعية واالقتصادية.
وسنعمل جنباً إىل جنب مع السلطات الوطنية لالستفادة من
قوة التكنولوجيا ،من أجل املساعدة على االرتقاء بالبلد إىل
مستويات جديدة وحتقيق شعاره الوطين ’عدالة ،حرية ،ازدهار”.

ويعين انضمام جنوب السودان كدولة عضو يف االحتاد
قبوهلا لوائح الراديو ،وهي املعاهدة الدولية اليت حتكم استخدام
االتصاالت الراديوية بني بلدان العامل .ومتنح لوائح الراديو جنوب
السودان احلقوق الكاملة للنفاذ إىل موارد طيف الرتددات
واملدارات الساتلية اليت يديرها االحتاد.
وقد التقى مؤخراً وفد رفيع املستوى لالحتاد بقيادة السيد
براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد ،بوزراء
احلكومة يف جنوب السودان هبدف احلصول على معلومات
مباشرة عن احتياجات البلد والتحديات املاثلة أمامه يف جمال
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ومتهد هذه الزيارة
األوىل اليت يقوم هبا االحتاد الطريق لتقدمي املساعدة املركزة للبلد
يف الوقت الذي ينطلق فيه على طريق التنمية.
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مـ ــا هــي المدينـ ــة الرقميـ ــة؟
تتصف المدينة الرقمية بالخصائص التالية:
  التوصيل عريض النطاق :إن النطاق العريض ،بالنسبة للمدن الرقمية ،أداة لها
نفس القدر من األهمية مثل مياه الشرب والطرق الممهدة .وللمدن الرقمية
رؤية واضحة بشأن مستقبل النطاق العريض فيها وتنفذ سياسات لتشجيع
نشره واعتماده.
  الشمول الرقمي :تشجع المدن الذكية الشمول الرقمي من خالل تزويد “من ال
يملكون” بالنفاذ إلى التكنولوجيا الرقمية والنطاق العريض وإتاحة التدريب لصقل
المهارات والوصول إلى الخدمات الحكومية والتجارية.
  االبتكار :تستعمل الشركات في المدن الذكية النطاق العريض من أجل االبتكار
واستحداث فرص العمل وتخفيض التكاليف ،مع توفير الخدمات في أي مكان
وفي أي وقت.
  القوة العاملة المزودة بالمعارف :تقر المدن الرقمية بأن العاملين المزودين
بالمعارف يولدون قيمة اقتصادية ولذا فهي تستخدم تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت لدعم التعليم والتدريب من أجل تطوير قوة عاملة ماهرة.
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العيش يف عامل يبلغ عدد سكانه سبعة مليارات نسمة

مدن رقمية من أجل مستقبل أفضل

وفقاً لتقديرات األمم المتحدة ،سيصل اتساع المناطق الحضرية وتزايد الحاجة إلى الخدمات
تعداد سكان العالم إلى سبعة مليارات
نسمة في  31أكتوبر  .2011وفي الوقت
الذي يقترب فيه سكان العالم من هذا
الرقم ،نكتشف أن عدد السكان الذين
يرومون المعيشة في المناطق الحضرية
يتجاوز طاقة النظم االقتصادية والبيئية
القائمة على إعالتهم .فماذا يمكننا أن
نفعل؟ من بين الردود المناسبة على
هذا التساؤل أن نستفيد من تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،ألنها يمكن
أن تعزز نهجاً أقدر على االستمرار في
تصميم المدن وبنائها وإدارتها.
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حبلول عام  ،2010وألول مرة يف التاريخ ،كان أكثر من نصف سكان العامل
يعيشون يف مناطق حضرية .وسوف يستمر هذا االجتاه حنو النزوح إىل املناطق احلضرية،
وتشري تقديرات األمم املتحدة إىل أن ما يقرب من  70يف املائة من أبناء اجلنس البشري
سيكونون من سكان املدن حبلول عام .2050
بيد أن التمدن والتحضر السريع ميثل ضغطاً متزايداً على قدرة املدن على توفري
اخلدمات البلدية األساسية ملواطنيها ،مثل الرعاية الصحية ،واملواصالت ،والتعليم،
واألمن العام ،واإلسكان واملياه .فاملواطنون ذوو الدخل املنخفض تعوزهم القدرة على
احلصول على اخلدمات الكافية ،وكلما ازداد عدد السكان ،ازدادت صعوبة حصوهلم
على اخلدمات .واألرقام املتاحة خميفة :فهناك  828مليون نسمة يقيمون يف األحياء
الفقرية على املستوى العاملي ،و 2,6مليار نسمة ال حيصلون على مرافق النظافة الصحية
الكافية .وإذا استمر هذا االجتاه ،ميكن أن يرتفع هذا الرقم إىل  2,7مليار نسمة حبلول
عام  ،2015حسب “تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية الصادر يف .”2010
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وميكن فيها التحكم يف الطاقة اليت تستهلكها املساكن باستعمال
مواكبة التغيير وعدم اإلضرار بالبيئة
أدخل تزايد أعداد سكان املدن ،وخصوصاً يف أقل البلدان منواً ،هاتف ذكي ،وتوجد هبا “أجهزة قياس خضراء” تسمح للمقيمني
حكومات املدن يف حلقة مفرغة .فلم تعد سلطات املناطق احلضرية فيها بتتبع استهالكهم اليومي من الطاقة .وتوجد مدينتان من مدن
قادرة على حتسني احلصول على اخلدمات بالسرعة الكافية ملواكبة املستقبل توضحان مدى قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
مها :مدينة سونغدو جبمهورية كوريا ومدينة مصدر يف أبو ظيب.
النمو السكاين السريع.
ومن املقرر االنتهاء من إقامة مدينة سونغدو يف عام .2015
ويتطلع ذلك العدد الضخم من سكان احلضر إىل احلصول
على اخلدمات اليت جيب أن يكون احلصول عليها مستمراً .ويؤدي وسوف تكون مجيع الشقق السكنية فيها مزودة بتسهيالت لعقد
تغري املناخ إىل زيادة تفاقم التحدي املتمثل يف زيادة القدرة على مؤمترات فيديو عالية الوضوح ،مما سيمكن سكاهنا ،على سبيل
احلصول على خدمات أفضل يف املناطق احلضرية .فاملدن مسؤولة املثال ،من احلصول على استشارات صحية من املستشفيات دون
عن  70يف املائة من انبعاثات غازات االحتباس احلراري على أن يربحوا أماكنهم ،ومزودة أيضاً بتطبيقات لعقد اجتماعات
املستوى العاملي ،ولذلك هناك حاجة ملحة ألن جتد السلطات من املنازل .وسوف تكون املباين مزودة بأنظمة إدارية قائمة على
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق الكفاءة يف استخدام
احلضرية سبالً جديدة لتقدمي اخلدمات مع محاية البيئة.
الطاقة ،وسوف تساعد األنظمة اهلوائية للتخلص من النفايات
والغازات واألخبرة على تاليف احلاجة إىل استعمال سيارات النقل
هل يمكن أن تساعد تكنولوجيا المعلومات
للتخلص من النفايات املنزلية.
واالتصاالت المدن في مواجهة التحديات؟
والغرض من إقامة مدينة مصدر يف أبو ظيب هو أن تكون أول
كثرياً ما يُقابَل التقدم التكنولوجي ،وخصوصاً يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،بالرتحيب باعتباره مفتاحاً مدينة يف العامل خالية من امللوثات الكربونية ،ومن املتوقع أن ينتهي
لتحسني اخلدمات يف املناطق احلضرية .ومن الواضح أن التكنولوجيا بناؤها يف  2022تقريباً .ولن تتحرك داخل املدينة أي سيارات
تستطيع أن تقوم بدور مهم ،ومع ذلك فليسكل فرد على استعداد تعمل حمركاهتا بالوقود ،وسوف تُستخدم بدالً من ذلك وسائل
حديثة ومبتكرة يتحكم فيها احلاسوب يف نقل القاطنني باملدينة
للحاق بالركب.
ومن املؤكد أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي جزء بني أرجائها.
وعلى الرغم من أن مدينة سونغدو ومدينة مصدر تلقيان
ال يتجزأ عن بناء املدن الذكية اجلديدة وتشغيلها .إذ تستطيع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساعد يف حتقيق أحالم الرتحيب والثناء باعتبارمها متثالن منوذجني ملا ميكن أن حتققه
املعنيني بتطوير املدن يف قيام مدن ال تعاين من االختناقات املرورية ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال إقامة املدن الذكية،

Flikr/Kiva.Dang’s

من املقرر االنتهاء من إقامة مدينة سونغدو،
مجهورية كوريا ،يف عام 2015
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فإن التقديرات تشري إىل أن مدينة سونغدو سوف تتكلف
مليار دوالر أمريكي لكي يقيم هبا  65 000فرد طوال الوقت،
بينما من املتوقع أن تتكلف إقامة مدينة مصدر  22مليار دوالر
أمريكي الستيعاب  50 000فرد .وهذه املبالغ تفوق القدرات املالية
مليزانيات معظم احلكومات .وعلى الرغم من أن مدينة سونغدو
ومدينة مصدر ميكن أن تصبحا مبثابة خمتربات لبحوث املدن
الذكية ،فلن يكون هلما دور كبري يف إجياد حلول للتحديات اليت
تواجه املدن احلالية مبا تعاين منه من األنظمة املوروثة.
ويف كثري من املدن اليت ما زالت تعتمد على األنظمة املوروثة،
تُستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدرجة مفيدة يف
املساعدة على النهوض باملناطق احلضرية .ومع ذلك ،ال تستطيع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبفردها حل مجيع املشاكل.
فعلى سبيل املثال ،تساعد تكنولوجيا غوغل برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية (برنامج املوئل التابع لألمم املتحدة) يف وضع
قاعدة معيارية أساسية ألنشطة مرفق املياه مبدينة نريويب وتساعد يف
االستثمارات اليت تعود باملنفعة على الفقراء .ومع ذلك ،ال تستطيع
التكنولوجيا التخلص من العصابات اإلجرامية اليت حتصل على
املياه من املرفق بشكل غري قانوين لبيعها لسكان األحياء الفقرية
الذين ال جيدون أمامهم أي منفذ إال شراء املياه من العصابات
بأسعار مبالغ فيها.
ومن األمثلة األخرى أداة التنبؤ حبركة املرور اليت استنبطتها
شركة أي يب إم ،واليت أسفرت عن حتقيق تقدم عظيم يف سنغافورة
يف احلد من االختناقات املرورية وتنظيم حركة املرور .ومع ذلك،
ففي مدن مثل ساو باولو ،اليت تتأتى فيها نسبة  77يف املائة
من انبعاثات غازات االحتباس احلراري من السيارات ،لن تكون
تكنولوجيا أي يب إم وحدها كافية حلل املشكلة.
40

المدن الذكية والمدن القائمة على المعلومات

إن من الضروري أن تصبح املدن أكثر ذكاءً .ويستخدم
الكثري من املدن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املساعدة
على توصيل خدماهتا .ومع ذلك ،فللتصدي للتحديات اليت
يفرضها التوسع يف املناطق احلضرية ،جيب أن تكون املدن أكثر
ذكاءً باملعين التقليدي.
وميكن أن تصبح املدن أكثر ذكاءً إذا هي استطاعت االستفادة
من جتارب وخربات املدن األخرى .وحيثما تكون التكنولوجيا أو
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التعليم أو متويل االبتكارات ،أو أي توليفة من بعض هذه العوامل
أو مجيعها ،قد ساعدت مدينة يف حتسني توصيل خدماهتا ،يتعني
إرسال هذه الرسالة إىل مدن أخرى.
وعلى الرغم من عدم وجود حل يصلح للجميع فيما يتعلق
بتوصيل اخلدمات إىل مجيع قطاعات السكان يف منطقة حضرية،
ينبغي أن تبذل املدن جهداً نشطاً من أجل تقاسم أفضل
املمارسات وأوجه النجاح مع اآلخرين .وما زال الكثري من أفضل
املمارسات يف الوقت احلاضر يندرج ضمن املعارف احمللية ،بل إن
هذه املمارسات مل يتسع نطاقها على املستوى الوطين .وينبغي أن
تصبح أفضل املمارسات معلومة على املستوى الدويل لكي تستفيد
منها اجملتمعات يف البلدان األخرى.

تبادل المعلومات والتوجيه

للمساعدة يف تبادل املعرفة ،انتقلت منظمات املدن من تبادل
املعلومات يف املؤمترات إىل إطالق خطط رمسية للتوجيه .فقد
أطلقت منظمة املدن املتحدة واحلكومات احمللية ) ،(UCLGوهي
أكرب جتمع عاملي لقادة املدن واحلكومات احمللية ،برناجماً للتوجيه
يستهدف جتاوز ترتيبات التوأمة االحتفالية .وسوف تقوم املدينة
اليت يقع عليها االختيار للقيام بعملية التوجيه بدور نشط يف توعية
املدن األخرى بكيفية إحداث حتول يف حكومتها احمللية وتوصيل
خدماهتا.
ومن أمثلة األنشطة اليت جتري يف إطار برنامج منظمة املدن
املتحدة واحلكومات احمللية أن مدينة جوهانسربج يف جنوب إفريقيا
قامت بتوجيه مدينة ليلوجنوي ،عاصمة مالوي ،عن طريق وضع
اسرتاتيجية للنهوض باملدينة بدأت رمسياً يف  .2010وقد حقق
تبادل األفكار بشأن اجلوانب التقنية يف املدينتني قيمة حقيقية
عظيمة .فعلي سبيل املثال ،طبقت مدينة ليلوجنوي اسرتاتيجيات
اسرتداد الديون وشرعت يف برنامج الستثمار رؤوس األموال.
وينبغي زيادة االستفادة من هذا النوع من تقاسم املعارف
واخلربات ،بأن تتحدث املدن أيضاً إىل شركات القطاع اخلاص
العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكي ميكن
توجيهها إىل كيفية حتسني توصيل اخلدمات احمللية بطريقة جمدية
من حيث التكلفة.
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باحلكومة اإللكرتونية ،مبا يف ذلك إشراك املواطنني .وسوف تصبح
استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
هذه البوابة املستودع العاملي الرئيسي هلذه املعلومات اليت ميكن أن
في اإلدارة اإللكترونية
من السبل األخرى املتاحة أمام املدن لكي تصبح أكثر ذكاءً تساعد  -لدى ربطها باخلربات العملية  -يف وضع السياسات
دون أن تضطر إىل استثمار أموال ضخمة يف التكنولوجيات العامة وحل املشاكل.
اجلديدة استخدام األدوات املتاحة على اخلط يف تقدمي خدمات
أفضل .فعلى سبيل املثال ،ميكن على املستوى الفردي أن تمُ ِّكن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارة المناطق
مواقع اإلنرتنت املواطنني من التقدم للحصول على تراخيص أو الحضرية
سداد املدفوعات .أما على املستوى احلكومي ،فمن املمكن حتسني
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هلا دور متزايد األمهية
تقدمي اخلدمات عندما يكون بوسع املوظفني املدنيني التشاور على ينبغي االستفادة منه يف النهوض باملدن القائمة من خالل نظم
اخلط واالستفادة من جتارب وخربات املدن والبلدان األخرى.
اإلدارة ونشر املعلومات .ومبزيد من التحديد ،تتمتع تكنولوجيا
وقد أنتجت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املعلومات واالتصاالت بدور رئيسي يف لب ختطيط املدن
املتحدة بعض األدوات اليت حتقق منافع اإلدارة اإللكرتونية اجلديدة اليت جتري إقامتها .إذ ينبغي التصدي للتحديات اخلطرية
للحكومات احمللية من خالل شبكة األمم املتحدة لإلدارة العامة املتصلة بتغري املناخ وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف تلك
) .(UNPANوالغرض من ذلك هو بناء قدرات املؤسسات اإلقليمية املدن ،وينبغي أن يكون مجيع أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت
والوطنية كي تستطيع جتهيز املعلومات ونشرها باستخدام أحدث جزءاً من هذا احلوار املتنامي.
ما وصلت إليه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويتمثل اهلدف
وينبغي مساع صوت املدن ،خصوصاً املدن يف البلدان
العام من ذلك يف التشجيع على حتقيق مستوى أفضل يف جمال النامية .فسوف يساعد ذلك على خلق شراكات جديدة للتوعية
اإلدارة العامة.
والتوجيه ونشر املعلومات اخلاصة باملدن قبل الشروع يف امتالك
وسوف تسمح بوابة خاصة أنشأهتا األمم املتحدة ،هي بوابة التكنولوجيات اجلديدة .وسوف تستفيد مجيع األطراف عندما
الدراسات ال ُقطرية يف جمال اإلدارة العامة ) ،(UNPACSللمدن تستطيع اجلهات املعنية توفري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واحلكومات احمللية بعدد من األنشطة منها :االطالع على مدونات تلبية أهداف السياسات العامة اليت تضعها املدن من أجل
السلوك اخلاصة باملوظفني املدنيني؛ واستعراض القوانني املتصلة حبرية توصيل اخلدمات لقاطنيها.
تداول املعلومات ومحاية البيانات؛ ودراسة االسرتاتيجيات اخلاصة
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UN Photo/Paulo Filgueiras

أطلق األمني العام لألمم املتحدة ،السيد بان كي-مون مع املدير التنفيذي
لصندوق األمم املتحدة للسكان ،السيد باباتوندي أوسوتيمهني مبادرة عاملية هي
مبادرة “السبعة مليارات إجراء” ،يف نيويورك يف  14سبتمرب 2011

مبادرة السبعة مليارات إجراء
أطلقت األمم املتحدة يف  14سبتمرب  2011مبادرة عاملية هي
مبادرة السبعة مليارات إجراء اليت جتمع بني احلكومات ،وقطاع
األعمال ،ووسائل اإلعالم واألفراد للتصدي للتحديات واغتنام
الفرص يف عامل يبلغ تعداد سكانه سبعة مليارات نسمة  -وهو الرقم
الذي من املتوقع أن يبلغه سكان العامل يف  31أكتوبر .2011
وقد قال بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة أمام حلقة نقاش
يف االحتفال الذي أقيم مبقر األمم املتحدة يف نيويورك “إننا مل
جنتمع هنا جملرد التسليم بأننا سوف نصل إىل هذا الرقم ،ولكننا هنا
لكي نتصدى لآلثار الضخمة اليت سوف ترتتب على ذلك”.
“وسوف يولد املواطن الذي سيكتمل به رقم السبعة مليارات نسمة
يف عامل يعج باملتناقضات .فعلى الرغم من توافر الكثري من املواد
الغذائية ،ما زال املاليني يتضورون جوعاً .وعلى الرغم من توافر سبل
املعيشة املرتفة ،ما زال املاليني يعانون من الفقر .إن أمامنا فرص
عظيمة لتحقيق التقدم ،ولكن توجد أيضاً عقبات كؤود”.
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وباإلضافة إىل التحديات اليت ميثلها الفقر املدقع والتفاوت الشديد،
أشار السيد بان إىل التمييز ،والتعدي على حقوق اإلنسان ،واالفتقار
إىل الدميقراطية ،وممارسة العنف ضد املرأة ،ووفيات األمهات يف فرتة
النفاس ،وتغري املناخ وتدهور البيئة .وقال“ :هذه هي مجيع التحديات
اليت نستطيع بل وجيب علينا أن نتغلب عليها .ولو أننا استثمرنا يف
النهوض بالناس فسوف جنين فوائد ال تعد وال حتصى”.
وقد الحظ صندوق األمم املتحدة للسكان ) ،(UNFPAوهو الوكالة
املسؤولة عن “مبادرة السبعة باليني إجراء” اآلثار املرتتبة على بلوغ
السكان هذا الرقم القياسي اجلديد بالنسبة لالستدامة واهلجرة يف
عامل تضطر فيه الصراعات والكوارث املناخية السكان إىل النزوح من
ديارهم ،كما أن تغري املناخ يزيد من تفاقم نقص املواد الغذائية واملياه.
ويف نفس الوقت ،فإن تكنولوجيا وسائل اإلعالم اجلديدة تمُ ِّكن من
إجراء اتصاالت مباشرة بني الناس يف أحناء العامل ،مما خيلق فرصة
غري مسبوقة لبناء جمتمعات أفضل وتبادل األفكار عرب احلدود.

AFP/Comstock Images

بوسطن حتصل على لقب املدينة الرقمية األوىل يف الواليات املتحدة
سواء كان األمر يتعلق بتطبيق لإلبالغ عن جهاز منزلي
تعرض للتلف أو عالمات طريق ضائعة ،أو استعمال الهواتف
المتنقلة في توصيل الطالب بفرص العمل المتاحة للشباب،
تتقدم مدينة بوسطن ،عاصمة والية ماساشوستس ،بخطى
أسرع من معظم المدن األخرى .ونناقش في هذه المقالة
كيف أصبحت بوسطن المدينة الرقمية األولى في أمريكا.
وقد منحها هذا الترتيب االستقصاء السنوي العاشر للمدن
الرقمية الذي أجراه مركز الحكومة الرقمية .ويتناول هذا
االستقصاء المدن التي نجحت في استخدام التكنولوجيا
في تحسين األداء الحكومي وخدمة المواطنين .وبعد أن
حصلت بوسطن على جائزة أفضل موقع حكومي على
الويب في الواليات المتحدة منذ عدة أشهر ،أصبحت
المدينة األولى التي تفوز بالجائزتين في نفس السنة.
وقد حققت مدينة بوسطن أثناء األشهر الثمانية عشر املاضية
العديد من جوانب التقدم التكنولوجي املهمة اليت تفيد قطاع
األعمال ،واملواطنني والزوار .فبعد أن جنحت يف تنفيذ أول تطبيق
على هاتف  ،iPhoneيسمى “توصيل املواطنني” ،استحدثت
عاصمة ماساشوستس صيغة متنقلة من موقع املدينة على الويب ،يف
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شكل موقع متنقل غري ُمكلِّف يعتقدون أنه سيضع املدينة يف وضع
أفضل من حيث االتصال باملواطنني اآلن ويف املستقبل.
ويقول توماس منينو ،عمدة بوسطن“ :مع تزايد عدد األفراد الذين
يستخدمون األجهزة املتنقلة يف احلصول على األنباء واملعلومات،
أصبح من األساسي أن يكون ملدينة بوسطن موقع متنقل يوفر
اخلدمات جلميع مواطنينا .وهذا يعد أيضاً دليالً على سعينا الدائم من
أجل تشجيع االبتكار واستخدام التكنولوجيا احلديثة”.
ويؤكد تصميم املوقع على طريقة عملية جداً للحصول على
املعلومات اعتماداً على معايري تتعلق باملستعمل واجلهاز املستخدم
واحملتوى .ويتيح املوقع اجلديد ملستعملي اهلواتف املتنقلة القدرة على
احلصول على املعلومات اليت يريدوهنا بسرعة وسهولة .ويستطيع
مستعملو اهلواتف اإلبالغ عن شكوى ضد سائق تاكسي أو اإلبالغ
عن فقدان أي أشياء خاصة فور النزول من احلافلة ،وحتديد مكان
السيارة اليت ُس ِحبت من املكان اليت تركها فيه قائدها ،ومشاهدة نتائج
االنتخاباتكلما ظهرت ،واكتشاف ما ميكن له عمله أثناء التواجد
خارج املنزل ،واحلصول على معلومات عن الزوار.
ويعد موقع الشبكة املتنقل ،شأنه شأن التطبيق اخلاص باهلواتف
املتنقلة ،جزءاً من اسرتاتيجية املدينة اليت ترمي إىل متكني املواطنني
من احلصول على اخلدمات “يف أي وقت ويف أي مكان” .وقد

المدن الرقمية

بوسطن

اهلدف من مبادرة “النطاق العريض يف بوسطن” اليت أعلنها توماس منينو،
عمدة املدينة هو رأب الفجوة الرقمية عن طريق توفري القدرة على النفاذ إىل
اإلنرتنت فائقة السرعة جلميع مناطق بوسطن واملناطق احمليطة هبا

ظل تطبيق “توصيل املواطنني” اخلاص باهلواتف املتنقلة الذي حاز الجوائز تشهد على نجاح بوسطن

على اجلائزة يتطور منذ إطالقه .وهذا التطبيق ِّ
ميكن املواطنني والزوار
وعلى شاكلة التطبيق اخلاص باهلواتف من طراز ،iPhone
من اإلبالغ عن املشاكل اليت تواجههم (مثل مطبات الطرق أو أطلقت بوسطن أيضاً منذ عامني موقع بيانات يعمل بنظام املعلومات
نقص اإلنارة يف الشوارع) مباشرة من هواتفهم من طراز  iPhoneاجلغرافية ،وأدخلت نظاماً مبتكراً إلرسال إنذارات إلكرتونية ،وأشركت
إىل اإلدارات املختصة يف املدينة إلصالحها .وكان من بني أحدث املواطنني عن طريق منافذ الوسائط االجتماعية.
وقال بيل أوتيس ،رئيس مكتب اإلعالم باملدينة“ :تعد مدينة
اإلضافات خاصية جديدة تسمح للمواطنني بسهولة اإلبالغ عن
العالمات اإلرشادية املفقودة أو التالفة على الطريق ،مما يسمح بوسطن موطناً لسكان متنوعي املشارب ويدركون جدوى النظام
للحكومة احمللية بالتجاوب مبزيد من الكفاءة مع طلبات املواطنني الرقمي .وقد كان لزاماً علينا أن نوفر احملتوى املناسب واخلدمات
املناسبة على اهلواتف الذكية ملواطنينا وزوارنا”.
يف هذا اخلصوص.
ومن املؤكد أن جوانب التقدم التكنولوجي اليت حتققها بوسطن ال
وقال توماس ج .تينلني ،مدير املواصالت مبدينة بوسطن“ :إن
إدارة املواصالت مبدينة بوسطن ترحب مبساعدة من خندمهم يف ختفى على أحد ،حيث حصلت املدينة على العديد من اجلوائز يف
حتديد مواقع العالمات اإلرشادية التالفة يف شوارعنا .إن مواطنينا كثري من اجملاالت املختلفة ،كما حصلت على املركز األول من مركز
يتصرفون كعيون ساهرة وآذان صاغية يف مدينتنا وسوف تساعدنا احلكومة الرقمية يف  ،2010وميثل هذا املركز أفضل اجلوائز املمنوحة
هذه األداة يف زيادةكفاءتنا وحتسني مظهر شوارعنا ”.وهذه اخلاصية للمواقع على الويب .وينظم مركز احلكومة الرقمية برناجماً سنوياً
اجلديدة تضيف زراً على قائمة أنواع طلبات اخلدمات لإلبالغ عن للجوائز ومينحها ألكثر البوابات احلكومية واحمللية ابتكاراً وسهولة يف
العالمات املفقودة أو التالفة.
االستعمال.
وقال منينو ،عمدة املدينة“ :إننا نواصل البحث عن سبل
ورمبا كانت أهم اجلوائز اليت حصلت عليها مدينة بوسطن أن
جديدة الستخدام التكنولوجيا من أجل جعل احلكومة أكثر قرباً سمُ يت أكثر املدن الرقمية تقدماً يف الواليات املتحدة ،كما جاء يف
من املواطنني وأكثر قدرة على االستجابة لتطلعاهتم .ولقد كان نتيجة االستقصاء السنوي العاشر للمدن الرقمية الذي أجراه مركز
تطبيق “توصيل املواطنني” أداة عظيمة القيمة بالنسبة للمدينة احلكومة الرقمية .ويقر هذا االستقصاء بأن البلديات جنحت يف
وسوف تسمح لنا هذه اخلاصية اجلديدة بزيادة كفاءة مراقبة هذه استخدام التكنولوجيا يف حتسني اخلدمات املقدَّمة للمواطنني وتنفيذ
القضايا واالستجابة هلا”.
العمليات احلكومية .وملا كانت بوسطن قد حصلت بالفعل على
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جائزة أفضل موقع حكومي على الويب قبل عدة أشهر ،أصبحت
بوسطن أول مدينة تفوز باجلائزتني يف نفس السنة.
وقد صرح تود ساندر ،مدير اجملتمعات الرقمية بقوله“ :إن الفائزين
يواصلون تأكيد قدرة تكنولوجيا املعلومات على إحداث حتوالتكبرية.
والظروف االقتصادية تفرض علينا اإلقدام على عملية إعادة تفكري
أساسية يف هياكل احلكم احمللي واسرتاتيجيات الدعم .ويتضح من
النتائج أن التكنولوجيا الرقمية تعد من العوامل األساسية يف مساعدة
اهليئات ليس فقط على االستمرار وعلى حتقيق حتسن حقيقي يف أداء
اخلدمات عندما ينخفض عدد املوظفني وتنخفض امليزانيات”.
وعلى الرغم من حصوهلا على الكثري من اجلوائز اعرتافاً مبا أحرزته
من أشكال التقدم ،مل تتوقف بوسطن ولكنها واصلت استخدام
التكنولوجيا يف حتسني اخلدمات اليت حيصل عليها مواطنوها وحتسني
ظروف معيشتهم.

توفير النطاق العريض لجميع المواطنين

أقدمت املدينة على استثمارات ضخمة يف برنامج يوفر التدريب،
وأجهزة احلاسوب والفرصة على فهم اجملتمعات احملرومة من اخلدمات،
مبساعدة منحة بلغت قيمتها  4,3مليون دوالر أمريكي حصلت
عليها من اإلدارة الوطنية لالتصاالت واملعلومات .وقد است ِ
خدمت
ُ
هذه األموال يف متويل ثالثة برامج متقدمة لتوفري التدريب علىكيفية
استخدام النطاق العريض لإلنرتنت فائقة السرعة الذي ميكن أن
يؤدي إىل حتسني حياة املواطنني ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للعمل.
و ٍ
كجزء من مبادرة “النطاق العريض يف بوسطن” اليت أطلقها
مينينو عمدة املدينة ،واليت تستهدف رأب الفجوة الرقمية عن طريق
توفري القدرة على النفاذ إىل اإلنرتنت فائقة السرعة جلميع مناطق بوسطن
واملناطق احمليطة هبا ،عُ ِرضت هذه الربامج على املدارس ،واملكتبات
العامة ،ومراكز الشباب واألسر يف بوسطن ،وعلى خمتربات احلاسوب
التابعة هليئة اإلسكان ،وعلى مراكز جمتمع الشبكة التابعة هليئة تيموثي
مسيث ،وكذلك على املنازل لكي يستفيد منهاكبار السن.
وقد صرح منينو ،عمدة بوسطن بقوله“ :إنين فخور بأن أقول إن
هذه املنحة تعد دليالً على أن بوسطن ،خبروجها عن التفكري املألوف،
تقود الطريق إىل توفري القدرة على النفاذ العريض النطاق وتدريب
الفئات احملرومة واليت هي يف حاجة إىل ذلك أكثر من غريها .وقد
أتاح هذا التمويل توفري جمموعة من الربامج شديدة األمهية ليس فقط
يف جمال التدريب على أداء العمل ،وتدريب تالميذ املدارس واألسر
على استخدام اإلنرتنت ،ولكبار السن الذين ميكنهم استخدام هذه
التكنولوجيا يف مداومة االتصال بأحبائهم ومبن يقدمون هلم الرعاية”.
وكانت أوىل املبادرات اليت استفادت من هذا التمويل برنامج
توفري النطاق العريض لألسر ،وهو الربنامج الذي يُسمى “الوصول
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بالتكنولوجيا إىل املنازل” .وقد استطاع الربنامج توسيع نطاق منهجه
الفريد املتصل اتصاالً وثيقاً باحلياة عن طريق توفري التدريب وأجهزة
احلاسوب احملمولة الصغرية ملا جمموعة  5 800فرد من التالميذ
واآلباء ،ومضاعفة عدد املنضمني إىل برنامج “الوصول بالتكنولوجيا
إىل املنازل” ،وكذلك توسيع نطاق الربنامج ليشمل مراكز احلاسوب
العامة اليت متوهلا اإلدارة الوطنية لالتصاالت واملعلومات لتدريب
 1 500فرد آخرين.
وكان من بني الربامج األخرى اليت حصلت على استثمارات
مشروع “العيش يف بيئة موصولة” ،وهو مشروع للنطاق العريض
وثيق الصلة بالظروف املعيشية يقوم على إنشاء مساكن لكبار السن.
وقد تعاون هذا املشروع مع هيئة اإلسكان يف بوسطن مباشرة يف
ثالث مناطق لكبار السن لتحقيق معدالت عالية من تبين النطاق
العريض .وكان هذا الربنامج يستهدف تقوية الصالت اليت تربط بني
كبار السن وأسرهم وأصدقائهم واجلهات اليت توفر هلم اخلدمات،
وكذلك زيادة قدرهتم على االستقالل والتواصل االجتماعي وحتسني
قدراهتم العقلية .وقد ق ّدم هذا املشروعكذلك أجهزة حاسوب لكبار
السن الستخدامها يف حمل سكنهم.
وكانت آخر مبادرة تستفيد من هذا التمويل برنامج زيادة القدرة
على التعليم املباشر على اخلط الذيكان حيرص على إحلاق  800فرد
ممن انتهت مدة خدمتهم بربنامج للتدريب املتعمق لتزويدهم مبهارات
العمل يف بيئة رقمية .وقد جرى التدريب يف املراكز التابعة لشبكة
تيموثي مسيث .وحصل من أمتوا التدريب على مساعدة يف احلصول
على عمل وعلى حاسوب حممول صغري ملواصلة التدريب يف املنزل.
وقد صرح السيناتور جون كريي بقوله“ :إن هذه املنحة متثل
الكثري بالنسبة لبوسطن .وسوف تُفيد الباحثني عن عمل ،وتالميذ
املدارس ،وكبار السن الذي مل يكن بوسعهم التمتع مبزايا النفاذ إىل
النطاق العريض .وقد كان من دواعي فخري أن أجاهد من أجل
احلصول على هذا التمويل ألنينكنت أعرف ما ميكن أن حيققه من
مزايا”.
وتواصل بوسطن دورها الرائد يف جماالت التقدم التكنولوجي
واالبتكار ،وحتسني كفاءة احلكم احمللي ونوعية حياة املواطنني.
وقد ساعدت تطبيقات مثل تطبيق “توصيل املواطنني” عن طريق
اهلواتف املتنقلة على زيادة قدرة املواطنني على االتصال باألجهزة
احلكومية بطريقة شفافة وإجيابية ،مع حتقيق قفزات كبرية يف توفري
أدوات التكنولوجيا والتدريب للمجتمعات احملرومة .وتعد بوسطن
منوذجاً بالنسبة للمدن األخرى لكيفية تضييق الفجوة الرقمية
واستخدام التكنولوجيات اجلديدة املبتكرة اليت ميكن أن تساعد على
حتسني ظروف املعيشة ،ليس فقط يف الواليات املتحدة ،بل وكذلك
يف أحناء العامل.
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إندهوفني وشراكة برينبورت

منوذج االبتكار املفتوح

تشغل بلدة إندهوفين مساحة صغيرة جنوب مدينة
أمستردام في هولندا .ويبلغ عدد سكانها  730 000نسمة
وال يتجاوز عدد القوى العاملة فيها  400 000فرد ،وتعتبر
المنطقة التي تقع فيها إندهوفين من أنجح المناطق في
هولندا ،حيث تعد المركز الصناعي لهولندا منذ زمن بعيد.
وقد أطلق عليها منتدى المجتمعات الذكية – وهو أحد
المراكز الفكرية في الواليات المتحدة اسم المجتمع الذكي
لعام  ،2011وكان ذلك إلى حد كبير بفضل شراكة بين
القطاعين العام والخاص اسم “شراكة برينبورت للتنمية”.
وYvonne

وقد تسلم  ،Rob van Gijzelعمدة إندهوفني،
 ،van Mierloمستشارة الشؤون االقتصادية ملدينة هيلموند الواقعة
بالقرب من إندهوفني ،جائزة منتدى اجملتمعات الذكية يف نيويورك
يف يونيو  .2011وقال السيد “ :Gijzelنستطيع اآلن أن نفخر

بأدائنا .وقد أعطانا هذا اللقب قوة دفع هائلة لكي جنعل إندهوفني
وبرينبورت أكثر استقراراً على املستويني الوطين والدويل”.
وقدَّم  ،Louis A. Zacharillaوهو أحد الذين شاركوا يف إنشاء
منتدى اجملتمعات الذكية ،اجلائزة إىل ممثلي إندهوفني اليت خلفت
 ،Suwonجبمهورية كوريا ،اليت فازت باجلائزة يف  .2010ويقوم
بتقدمي هذه اجلوائز مركز فكري مستقل يف إطار القمة السنوية
اليت يعقدها حتت عنوان “بناء االقتصاد العريض النطاق” .ويقوم
املنتدى لدى اختيار األماكن املرشحة لنيل لقب اجملتمع الذكيكل
عام ،بتقييم  300منطقة أو مدينة على أساس مدى جناحها يف
استحداث تطبيقات مبتكرة للنطاق العريض وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ختدم اجملتمع على نطاق واسع.
ويعرتف منتدى اجملتمعات الذكية بأن اجملتمع الذكي ميثل أجنح
منوذج ألفضل املمارسات يف التنمية االقتصادية وتنمية اجملتمع يف
مجيع أحناء العامل .ويعد اجملتمع احلضري الذكي األساس البشري
لقيام مدينة ذكية ينتشر فيها استخدام النطاق العريض ،وتبين قوة
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عمل قائمة على املعرفة وحتافظ عليها ،وتسعى من أجل حتقيق نموذج برينبورت
الشمول الرقمي واالبتكارات ،وخلق األسواق وتدافع عن جناحها.

كيف ستحافظ إندهوفين على نجاحها؟

تساهم منطقة إندهوفني مببلغ  24مليار يورو يف الناتج
احمللي اإلمجايل و 55مليار يورو يف الصادرات ،متثل ُربع
جمموع صادرات هولندا .وتستوعب املنطقة  36يف املائة من
جمموع اإلنفاق اخلاص على البحث والتطوير يف هولندا وتوجد
هبا مقرات للعديد من الشركات العاملية ،منها شركة فيليبس،
وشركات تعمل يف جمال الرعاية الصحية ،واإلضاءة واملنتجات
االستهالكية؛ وشركة  ASMLاملتخصصة يف تصنيع مستلزمات
إنتاج شرائح السيليكون .وتعد جامعة إندهوفني للتكنولوجيا اليت
يدرس هبا أكثر من  7 000طالب واحدة من أفضل ثالث
جامعات حبثية يف أوروبا ،كما أن املنطقة اليت أنشأهتا شركة
فيليبس للدراسات التكنولوجية الرفيعة تضم أكثر من  80شركة
يعمل هبا  7 000فرد.
ومتثل احملافظة على هذا النجاح حتدياً .فمدينة إندهوفني منطقة
صناعية يف بلد مرتفع التكاليف .وملا كانت إندهوفني تركز على
إنتاج منتجات تكنولوجية عالية القيمة ،فإهنا جتد نفسها يف منافسة
مع مراكز إنتاجية تنمو بسرعة يف بلدان أخرى وميكنها أن تعمل
بتكلفة أقل .وجياهد الكثري من هذه البلدان من أجل الوصول
بقدراهتا التصنيعية املعقدة إىل مستوى الكمال الذي جنحت
إندهوفني يف حتقيقه ،األمر الذي جيعل منطقة إندهوفني حمل ضغط
متواصل لتحسني إنتاجيتها.
ويف نفس الوقت ،فإن العوامل الدميغرافية األوروبية ،مثل
اخنفاض معدل املواليد وشيخوخة السكان تقلل من حجم القوى
العاملة يف املنطقة .ولكسب معركة االستحواذ على املواهب اليت
توفر هلا القدرة على املنافسة ،جيب أن حترص املنطقة على أن
تتمتع باجلاذبية من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية الجتذاب
من يتمتعون باملواهب والقدرات املعرفية من مجيع أحناء العامل.
كذلك حيرص املنافسون األجانب على رفع مستواهم يف
جماالت البحث والتطوير ،ولذلك ستظل منطقة إندهوفني ،اليت
خترج منها نسبة  50يف املائة من براءات االخرتاع ،حمل ضغط
لكي حتافظ على ما حققته من تقدم.
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وكان رد إندهوفني على هذه التحديات هو إقامة شراكة
بني القطاعني العام واخلاص أطلِق عليها “شراكة برينبورت
للتنمية” ،وهي تضم أصحاب األعمال ،ومعاهد البحوث،
والغرفة التجارية ،وكربى اجلامعات ،وحكومات أكرب ثالث مدن
يف املنطقة .وجيتمع عدد صغري من املوظفني املهنيني بانتظام
مع أصحاب املصلحة لتحديد جوانب القوة اليت يتمتعون هبا
واحتياجاهتم واألهداف اليت يعكفون على حتقيقها ،مث يبحثون
عن فرص لتعاوهنم من أجل حتقيق األهداف العملية واالجتماعية
والثقافية .وأي صاحب مصلحة يف برينبورت أمامه فرصة لإلقدام
على مبادرات جديدة أو مشاركة أصحاب املصلحة اآلخرين.
ويقوم عملهم على خطة اسرتاتيجية للنهوض بربينبورت حىت
( 2013جيري إعداد خطة تنتهي يف  ،2020بتمويل جزئي من
احلكومة اهلولندية) تدعو إىل الرتكيز على مخس جماالت رئيسية
من جماالت التنمية ،هي :التكنولوجيات احلياتية ،وتكنولوجيا
السيارات ،والنظم عالية التقنية ،والتصميم ،واألغذية والتغذية.
وهذه اخلطة تبدو بسيطة متاماً وال ختتلف كثرياً عن
االسرتاتيجيات ومبادرات التعاون اجلاري تنفيذها يف مدن ومناطق
أخرى يف أحناء العامل .بل قد تتعرض لالستهزاء بدعوى أهنا
“مكْلمة” حتل فيها االجتماعات اليت ال تنتهي حمل العمل .ولكن
َ
هذا خطأ .فلنأخذ الرعاية الصحية .إذ يوجد يف املنطقة حنو 825
مشروع نشط يف القطاع الصحي ،يعمل هبا  17 000فرد .ولدفع
عجلة النمو أكثر من ذلك ،أنشئ مشروع يسمى االبتكار يف
جمال الصحة يف برينبورت ،الغرض منه زيادة االهتمام بكبار السن
واملواطنني الذين يعانون من أمراض مزمنة ،واحلد من نفقات الرعاية
الصحية ،وزيادة اإلنتاجية ،مع فتح فرص اقتصادية أمام املنطقة.
ويشمل مشروع االبتكار يف جمال الصحة مستشفيات،
وشركات تأمني ،وشركات إلنتاج التكنولوجيا ،واحلكومة احمللية
وأفراد من املرضي من أجل تصميم وتنفيذ تكنولوجيات واقعية
بطريقة توفر منوذج تشغيل مربِح .ومن األمثلة على ذلك ،مشروع
خمترب الصحة اإللكرتونية ،الذي يُستخدم يف إجراء اختبارات على
اخلدمات واملنتجات اجلديدة اليت يطرحها املشاركون يف مبادرة
االبتكار يف جمال الصحة يف برينبورت ،مبا يف ذلك متابعة حاالت
املرضى عن �بُْعد وتشخيص اإلصابات على النطاق العريض.

المدن الرقمية إندهوفني ،هولندا

وهناك مشروع آخر هو مشروع “دوائر الرعاية الصحية”
الذي يستهدف تنظيم نشاط اجلهات املعنية بتقدمي الرعاية الصحية
املنزلية لكبار السن واملعوقني .وكلما طالت فرتة رعاية هؤالء املرضى
يف منازهلم ،ازدادت سعادهتم بصفة عامة واخنفضت تكاليف
رعايتهم .ومتثل ساعات الليل أكرب حتدي بالنسبة للرعاية الصحية
املنزلية .ومع ذلك ،فمن خالل “دوائر الرعاية الصحية” يتلقى
مكتب مركزي مجيع النداءات ،ويبحث عن مكان أقرب منظمة
مشاركة يف املشروع من مكان إقامة املريض .وتكون النتيجة هي
توافر الرعاية الصحية مبستوى أجود مع تقليل التكاليف اإلمجالية.
وسط املدينة ليالً يف آيندهوفن

وسوف تواجه الرعاية الصحية مبنطقة إندهوفني ارتفاعاً يف
التكاليف من  17مليار يورو إىل  25مليار يورو حبلول سنة
 ،2020ويرجع جانب كبري من هذه الزيادة إىل احلاجة إىل
 100 000فرد جديد من املشتغلني بالرعاية الصحية .وحياول
مشروع االبتكار يف جمال الصحة يف برينبورت مواجهة ذلك عن
طريق حتقيق زيادة يف اإلنتاجية بنسبة واحد يف املائة سنوياً ،مما
سيؤدي إىل اخنفاض احلاجة إىل العاملني الطبيني اجلدد بنحو
 25 000فرد وتوفري حنو  750مليون يورو .ويف نفس الوقت،
فمن املتوقع أن تؤدي املشروعات اجلديدة إىل تأسيس 150
شركة جديدة يف جمال اخلدمات الصحية يعمل هبا
حنو  10 000فرد .وهكذا ،فعن طريق خفض الطلب
على العمل يف إحدى املناطق وزيادته يف منطقة أخرى،
ميكن أن تستفيد املنطقة بأكملها.

سجل حافل في مجال العمل المشترك

Shutterstock

توجد مبنطقة برينبورت تشكيلة واسعة من
املشروعات .ففي جمال التعليم ،كان مشروع برينبورت
وراء خطة تنص على تزويد  800مدرسة ابتدائية
هولندية مبعدات وبرجميات احلاسوب لتبسيط إدماج
تكنولوجيا املعلومات يف العملية التعليمية.
توفر شركة بارادجييت ) - (Paradigitوهي شركة
هولندية لتصنيع أجهزة احلاسوب أنشئت يف القسم
الداخلي إلحدى اجلامعات كما أهنا عضو يف جمموعة
الشركات العاملة يف برينبورت – أجهزة احلاسوب املتنقلة
للمدارس مع تزويدها بالربجميات املدرسية .وعندما يقوم
التالميذ بتشغيل أجهزة احلاسوب للمرة األوىل ،يتصل
اجلهاز تلقائياً جبهاز خدمة الربجميات املدرسية ،ويقوم
بتحميل مجيع التطبيقات احملددة لتلك املدرسة وتثبيتها
على اجلهاز .وتوفر الربجميات املدرسية التحكم عن �بُْعد
يف مجيع أجهزة اخلدمة وأجهزة احلاسوب الشخصية يف
املدارس املسجلة يف النظام ،وتوفر واجهة على اخلط
للتالميذ واملعلمني من أجل التواصل وتقاسم احملتوى
يف أمان .وتعد األجهزة والربجميات قوية ويُعتمد عليها
لدرجة أن قسم الدعم التقين للربامج املدرسية يقوم على
ثالثة أفراد فقط.
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وللوهلة األوىل ،يبدو منوذج االبتكار يف جمال الرعاية الصحية االبتكار المفتوح

يف برينبورت جديراً بالدراسة وإن مل يكن ينطوي على تدابري
ثورية .ولكن هذه هي الطريقة املتبعة يف برينبورت .إذ تبدأ العملية
باجلمع بني األطراف الرئيسية من قطاعات األعمال ،واحلكومة،
واملؤسسات وجمموعات املواطنني ،مث حتديد مشروعات معينة ميكن
هلذه األطراف أن تتعاون يف تنفيذها من أجل مصلحة متبادلة
واضحة ،مث إدارة املشروعات بعناية إىل أن حتقق النتائج املرجوة
وتكتسب القدرة على الصمود جبهودها الذاتية.

البنية التحتية التمكينية

إن أهم املشروعات املبتكرة ذات األثر طويل األجل يف
برينبورت وإندهوفني تتعلق بالنطاق العريض .ففي الفرتة ما بني
 1999و ،2005مولت احلكومة اهلولندية برناجماً جتريبياً أُطلِق عليه
( Kenniswijkأي مدينة املعرفة) لدعم توصيل املنازل باأللياف
البصرية .وعلى الرغم من أن الربنامج انتهى بعد توصيل 15 000
منزل ،فقد أعقبه مشروع تقليدي آخر ،سمُ ي “كن موصوالً”،
حلشد الشركات ،واملؤسسات ،واملنظمات االجتماعية ،واحلكومات
واملقيمني لتشجيع نشر شبكات وتطبيقات النطاق العريض.
ومبضي السنني ،حفز هذا املشروع جمموعة كبرية من األنشطة.
فقد قامت شركة  Reggefiberاملعنية بتمديد شبكات األلياف
البصرية بتوسيع نطاق خدماهتا يف البلديات ،اليت يوجد هبا ما ال
يقل عن  40يف املائة من السكان الذين يستخدمون اآلن اخلدمة
اليت ختدم أكثر من  230 000أسرة .كذلك قامت مثانية جممعات
صناعية برتكيب شبكات األلياف البصرية اخلاصة هبا مستفيدة
من ضمانات القروض اليت قدمتها مدينة إندهوفني ،كما عرضت
املدينة على ما ال يقل عن مائة مدرسة توصيلها بشبكة األلياف
البصرية عريضة النطاق بتكلفة ثابتة منخفضة ،وكذلك مساعدهتا
يف استخدام الشبكة يف تبسيط اإلدارة املدرسية وحتسني نتائج
عملية التدريس.
املصدر“ :أفضل سبعة جمتمعات ذكية يف  :2011الصحة يف
اجملتمع الذكي” ،تقرير صادر عن منتدى اجملتمعات الذكية يف
 1يونيو .2011
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يف مثال مبتكر آخر للرتويج لزيادة القدرة على التوصيل ،جنح
اثنان من املقيمني يف قرية صغرية هي قرية نيونني يف إقناع احلكومة
للم ِ
اهلولندية مبد شبكة األلياف البصرية من خالل منوذج ِ
لكية
التعاونية .وطُلِب من أصحاب األبنية دفع قيمة الوصلة اليت تغطي
“امليل األخري” من الشبكة األساسية إىل أبنيتهم .وكانت طريقة
إقناع املواطنني باملسامهة بأمواهلم بسيطة :وهي أهنم يستثمرون يف
حتسني منازهلم ،وأن ذلك سوف يزيد من قيمة ممتلكاهتم.
واستطاعت الشبكة اليت سمُ يت  ،OnsNetحتقيق تغطية بنسبة
 97يف املائة خالل ثالثة أشهر من بداية العمل فيها .وملا كان
مواطنو قرية نيونني ميثلون نسبة  95يف املائة من ُمالّك شبكة
 ،OnsNetفإهنم ينضمون إىل التنفيذيني التقنيني والتشغيليني يف
االجتماعات الستعراض األفكار اجلديدة وإجياد حلول للمشاكل.
وقد أعقبت ذلك ابتكارات أخرى.
وتوفر قناة “نافذة على نيونني” القدرة على متابعة ما يظهر
علىكامريات الفيديو املوجودة يف مواقع اسرتاتيجية يف أحناء البلدة.
وهذا يسمح لكبار السن ممن ال يربحون منازهلم بأن يظلوا على
صلة مبا جيري حوهلم .وتقوم خدمة التلفزيون احمللي التابعة لشبكة
 OnsNetبتدريب احملليني على استعمال معدات الفيديو وحتميل
أشرطة الفيديو ،األمر الذي ِّ
ميكن األندية واجلمعيات من نشر
أشرطة فيديو عن اجتماعاهتا وأحداثها .وتعد شبكة OnsNet
مثاالً ملا تسميه برينبورت “االبتكار املفتوح”.
وتُسمي برينبورت نفسها منصة االبتكارات املفتوحة ،اليت
يستطيع كثري من األطراف الفاعلة يف إطارها السعي من أجل
حتقيق مصلحتها يف تعاون مع اآلخرين ،مع قيام برينبورت بدور
التشجيع والتيسري والتفاوض والتحكيم.
وعلى الرغم من سهولة شرح هذا النموذج وتفسريه ،فمن
الصعب تنفيذه على أرض الواقع .فاألسواق العاملية تشهد تغريات
متالحقة ،كما أن املالمح الدميغرافية متثل حتديات أمام النمو يف
مجيع أحناء العامل .واألمل الذي تتعلق به منطقة إندهوفني هو أن
ممارسة االبتكار املفتوح لسنوات على أساس تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت سوف توفر ميزة سيجد املتنافسون أن من الصعب
مضاهاهتا.

Committed to International Cooperation in the ﬁeld of ICT

Proud Sponsors of ITU Telecom World 2011

Shutterstock

مدينة شنغهاي توفر القدرة على التوصيل للمقيمني فيها
ولقطاع األعمال والزائرين
أعلنت بلدية شنغهاي في بداية عام  2002استراتيجية
لتطوير المدينة وتحويلها إلى مدينة رقمية .وقد ُسميت
هذه الخطة “مدينة شنغهاي الرقمية” وكان الغرض منها
هو تطوير منصة متكاملة للمعلومات والخدمات تلبي
احتياجات المقيمين والزائرين وقطاع األعمال .وبعد
ذلك بعشر سنوات ،بدأت المدينة التصدي ألحد أكبر
التحديات أمام تحقيق هذا الهدف بالكامل – وهو زيادة
سرعة التوصيل باإلنترنت في شنغهاي.
وقد كشف فرع شنغهاي من شركة االتصاالت الصينية عن
خطة للنهوض بالنطاق العريض لتوفري أعلى سرعة توصيل يف
أحناء الصني حبلول هناية  .2012كما توفر الشركة للمستعملني
أداة للتأكد من سرعة التوصيل على اخلط .وقد تلقى مستعملو
اإلنرتنت الذين يدخلون اإلنرتنت من خالل شركة االتصاالت
الصينية يف شنغهاي وعداً بزيادة سرعة الشبكة بدون مقابل أو
ختفيض االشرتاكات الشهرية بالنسبة للوصالت البطيئة.
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كذلك ستقام قبل هناية  2012شبكة عريضة النطاق
لالتصاالت املتنقلة يف مجيع أحناء املدينة مع زيادة احملطات القاعدية
اليت ختدم اجليل الثالث لالتصاالت املتنقلة واجليل التايل لشبكة
البث اإلذاعي .وتعد شنغهاي واحدة من اثنيت عشرة مدينة جتري
اختبارات على الرتابط بني الشبكات الثالث (شبكة اإلنرتنت،
وشبكة البث التلفزيوين وشبكة االتصاالت املتنقلة) .وتقوم شبكة
اجليل التايل للبث التلفزيوين على تكنولوجيا تلفزيون الكبل الرقمي
وتكنولوجيا البث اإلذاعي املتنقل ،هبدف توفري عرض نطاق للنفاذ
بسرعة  30ميغابت/ثانية لكل مشرتك.
وق ــد أنشـ ــأت شركـ ـ ـ ــة االتص ـ ــاالت املتنقل ـ ـ ــة الصينيـ ـ ــة
) - (China Mobileوهي الشركة اليت وفرت خدمات االتصاالت
للمعرض العاملي الذي أقيم يف شنغهاي يف  – 2010شبكة جتريبية
على اإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن ) (TD LTEيف املدينة .وقد
وصف يل يو ،الرئيس التنفيذي هليئة االتصاالت املتنقلة الصينية،
كيف أن الشبكة الالسلكية اليت حققت تغطية شاملة أثناء
معرض شنغهاي العاملي قد أفادت املاليني من زوار املعرض .وقال

المدن الرقمية

أمام املشاركني يف “منتدى صناعة املعلومات واملدينة الرقمية”
أثناء معرض شنغهاي لعام “ :2010إن هذا يعين أنه ليس من
املستحيل أن حنلم بسهول النفاذ عن طريق شبكة ال سلكية يف أي
مكان ويف أي وقت يف مدينة املستقبل”.
وقد وعدت شركة االتصاالت املتنقلة الصينية بعد انتهاء
املعرض العاملي بتشجيع قيام “مدن ال سلكية” يف أحناء البالد.
وختطط الشرطة جلعل قيام “املدن الالسلكية” البنية التحتية
العامة اخلامسة بعد املياه ،والكهرباء ،والغاز ،والنقل ،وكذلك
جلعلها نافذ ًة مهمةً لوظائف اخلدمات احلكومية ،مما سيفيد
التنمية الصناعية ويساعد على حتسني الظروف املعيشية للسكان.
ويف هناية  ،2010بدأت الشركة استعداداهتا إلجراء جتارب
على نطاق واسع على اإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن )(TD LTE
يف ست مدن ،هي شنغهاي ،وهاجنزو ،ونانجينغ ،وغوانغزو،
وشينزين ،وزيامني ،وكذلك إلنشاء شبكة جتريبية يف بيجني.
ويف سبتمرب  ،2011أقدمت شركة  Alcatel Lucentوشركة
االتصاالت املتنقلة الصينية على خطوة أخرى رئيسية يف سبيل
تقدمي خدمات النطاق العريض املتنقلة فائقة السرعة للعمالء
يف الصني مع انتهاء املرحلة األوىل من االختبارات اليت جتريها
وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات الصينية ،والشبكة التجريبية
لإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن ) (TD LTEيف شنغهاي.
وتوفر الشبكة التجريبية تغطية ملنطقة من شنغهاي تضم
حي  Lujiazuiاملايل وحي  Zhangjiangالذي يضم الشركات
املتخصصة يف التكنولوجيا املتقدمة .وانتهاء شركة Alcatel-
 Lucentمن االختبارات ميهد الطريق أمام حتقيق األهداف اليت
تتوخاها شركة االتصاالت املتنقلة الصينية وحكومة شنغهاي
املتمثلة يف إقامة “منطقة جتريبية ملدينة ذكية” .وتوفر شركة
 Alcatel Lucentيف هذه املناطق التجريبية القدرة على تنظيم
املؤمترات املرئية عالية الوضوح ،ونقل امللفات بسرعة عالية ،والنفاذ
إىل تطبيقات متضية وقت الفراغ مثل األلعاب ثالثية األبعاد.
وتعد الشبكة التجريبية يف شنغهاي جزءاً من برنامج أوسع
تعكف عل تنفيذه وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات الصينية
وشركة االتصاالت املتنقلة الصينية لبيان كيف أن اجلودة والسرعة
اليت حتققت أثناء التجارب امليدانية باالستعانة بتكنولوجيا اإلرسال
املزدوج بتقسيم الزمن ) (TD LTEميكن أن تستجيب للطلب الذي

شنغهاي

يتزايد بسرعة على االتصاالت املتنقلة عريضة النطاق .وقد أمكن
إظهار بعض الفوائد يف هناية أغسطس  2011عندما أجرت
شركة  Alcatel Lucentأول مهاتفة فيديو عرب احمليط األطلسي
باستخدام تكنولوجيا “املوجات الراديوية الضوئية” .وأثناء املهاتفة،
نُِقل الفيديو إىل أحد املشاركني عن طريق عربة متنقلة موصولة
بشبكة اإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن تتجول يف أحناء شنغهاي.

ما هي “مدينة شنغهاي الرقمية”؟

تتألف مدينة شنغهاي الرقمية من مخسة أجزاء :احلكومة
الرقمية ،واملشروعات الرقمية ،والتسوق عن �بُْعد ،والتعليم عن
�بُْعد ،واجملتمع الرقمي .وشبكات التسوق على اخلط ،وشبكات
التعليم ،والشبكات اجملتمعية معروفة وليست يف حاجة إىل
توضيح .ووفقاً لتقرير صادر يف  2005بعنوان مدينة شنغهاي
الرقمية :املفاهيم ،واألسس ،واحلالة الراهنة ،تعترب احلكومة الرقمية
هي اجلهة اليت تنظم وتدير مدينة شنغهاي الرقمية ،مستخدمة
يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إصالح التنظيم
احلكومي والتدفق العام لسري العمل.
أما املشروعات الرقمية فتمكن املصانع والشركات يف حتقيق
التكامل بني معلوماهتا يف العديد من املهام الرئيسية ،مثل إجراء
دراسات اجلدوى ،ووضع تصميمات اإلنتاج ،وشراء املواد،
واإلدارة ،ومراقبة اجلودة ،واملبيعات.
وميكن تقسيم املشروعات يف مدينة شنغهاي الرقمية إىل أربعة
جماالت رئيسية :البنية التحتية لبيانات األحواز ،ودرجة اعتماد
املناطق اجلغرافية أو االقتصاد أو اجملتمع يف املدينة على املعلومات،
وشبكة مدينة شنغهاي ،ومنصة شنغهاي للمعلومات اللوجستية.
ويشمل إطار مشروع مدينة شنغهاي الرقمية تطوير أنظمة
التطبيقات اخلاصة بالطب عن �بُْعد ،والتجارة اإللكرتونية ،واحلكومة
اإللكرتونية ،والتعليم عن �بُْعد ،وإدارة املدينة.
ويعترب الطب عن �بُْعد من اجملاالت اآلخذة يف التطور ،حيث
جتري االستشارات الطبية وعمليات التشخيص عن �بُْعد للمرضى
الذين يقيمون بعيداً عن املرافق الطبية .ويفسر من وضعوا تقرير
مدينة شنغهاي الرقمية :املفاهيم ،واألسس ،واحلالة الراهنة ،كيف
أن شبكة االستشارات الصحية مبدينة شنغهاي تستخدم تكنولوجيا
اإلنرتنت يف اجلمع بني األطباء يف املستشفيات لتغطية جماالت
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أكثر وتقدمي املزيد من خدمات الرعاية الطبية للمواطنني .وهذه
التكنولوجيا مطبقة يف الوقت احلاضر يف أكثر من  20مقاطعة.
وقد ذكر كل من زيلونج وانج و هونج جو ،من جامعة داليان
للتكنولوجيا للمجلة اإللكرتونية لالتصاالت الفضائية أن الطب
عن �بُْعد يف الصني تطور بسرعة يف السنوات األخرية مع النمو
السريع لشبكات االتصاالت .وتشمل الشبكات الرئيسية للطب
عن �بُْعد يف الوقت احلاضر شبكة .Golden Health
والطب عن �بُْعد أمامه إمكانات عظيمة للنمو واالنتشار،
ألن املراكز الطبية ما زالت يف حاجة إىل املزيد من املديرين الذين
يتمتعون بقدركاف من تكنولوجيا املعلومات لكي يستطيعوا حتقيق
االستفادة الكاملة من النظام ،كما أن هناك حاجة إىل االستعانة
مبوظفني مهرة لإلشراف على إدارة النظام وصيانة الشبكة.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكأداة لتحقيق
النمو االقتصادي الذكي

جاء يف تقرير ملركز معلومات شبكة اإلنرتنت يف الصني أن
مدينة شنغهاي يوجد هبا يف الوقت احلاضر  420مليون مستعمل
لإلنرتنت ،و 364مليون مستخدم للنطاق العريض ،و11,21
مليون اسم ميدان ،و 250مليون عنوان  ،IPv4و 2,79مليون موقع
على الشبكة العنكبوتية ،كما أن سرعة عرض النطاق الدويل تصل
إىل  998 217ميغابت/ثانية.
وقد أغرت األصول املعرفية الغنية اليت تتمتع هبا شنغهاي،
والسوق التنافسية ،وما يوجد هبا من الشركات واملؤسسات املتعددة
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العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،أكثر من  30شركة كبرية
متعددة اجلنسيات على إقامة مراكز للبحث والتطوير يف شنغهاي.
وهذه املراكز تؤسس شركات جديدة تابعة هلا ومراكز حبوث مشرتكة
مع اجلامعات ،وتصقل مهارات املهندسني والباحثني الصينيني.
ومما يدل على التزام مدينة شنغهاي بالنهوض بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أهنا استضافت يف الفرتة األخرية برناجمها
التدريبي الثالث الذي يستهدف توعية املدن يف أحناء العامل بالكيفية
اليت ميكن هبا أن تساعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بناء
مدن ذكية .وقد أدار هذا الربنامج معهد األمم املتحدة للتدريب
والبحث باالشرتاك مع وزارة التجارة ،ووزارة الصناعة وتكنولوجيا
املعلومات ،ووزارة الشؤون اخلارجية .وكان من بني املوضوعات
املدرجة على جدول أعمال الدورة اليت استغرقت  20يوماً تطوير
اخلدمات املتكاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
شنغهاي ،وكيف أن رفع مستوى التكنولوجيا الرقمية املطبقة يف
املدينة قد ساعد على حتقيق منافع اقتصادية ال يُستهان هبا.
وكلما تقدمت شنغهاي يف حتسني سرعات اإلنرتنت ،بدا أن
إنشاء مدينة رقمية حقيقية ليس بعيد املنال .إذ يتمتع مواطنو
شنغهاي بالفعل بالعديد من اخلدمات والتطبيقات اإللكرتونية اليت
تساعدهم يف حياهتم اليومية .وقد أغرت املعرفة احلالية بتكنولوجيا
املعلومات يف املدينة بالفعل على إنشاء مراكز جديدة للبحث
والتطوير .وميكن اآلن حتقيق اخلطة اخلاصة بتطوير وإقامة منصة
متكاملة للمعلومات واخلدمات من خالل النهوض بالبنية التحتية.
وسوف جيعل ذلك من حلم مدينة شنغهاي الرقمية حقيقة واقعة.
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قرى األلفية واالستعانة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف حتقيق التنمية

جفري د .ساكس

يعد مشروع قرى األلفية برنامجاً إنمائياً فريداً إلقامة
الدليل على قدرة النطاق العريض على تحقيق التنمية.
وقرى األلفية ،عندما تنشر أحدث تطبيقات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في ثالث مجاالت رئيسية -
الصحة ،والتعليم والبنية التحتية  -تساعد العالم على
إدراك قدرة النطاق العريض على دعم تحقيق األهداف
اإلنمائية لأللفية.

إنجازات قرى األلفية

مشروع قرى األلفية شراكة غري مسبوقة بني اهليئات
األكادميية ،واجملتمع املدين ،واحلكومات احمللية ،ووكاالت األمم
املتحدة والقطاع اخلاص من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية
لأللفية .وميثل هذا النهج تقدماً عاماً يف سبيل حتقيق األهداف
اإلمنائية لأللفية يف املناطق احملرومة والفقرية عن طريق جمموعة
كاملة من التدخالت يف جماالت الزراعة ،والتعليم ،والصحة،
والطرق ،والطاقة ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،واملياه
والصرف الصحي ،وتنمية قطاع األعمال .وقد أكد مشروع قرى
األلفية ،خالل السنوات اخلمس األوىل من تنفيذه ،أن مثل هذا
النهج ميكن أن يؤدي إىل تعزيز األمن الغذائي ،واحلد من الفقر،
وحتسني التعليم ،واحلد من وفيات األمهات واألطفال ،وحتسني
البنية التحتية احمللية ،ومكافحة املالريا ومتالزمة نقص املناعة
املكتسب والسل.
ويتم تنفيذ مشروع قرى األلفية يف الوقت احلاضر يف 14
جمموعة من القرى يف  10بلدان يف إفريقيا جنوب الصحراء
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جفري د .ساكس هو مدير معهد األرض ،ومدير
مشروع قرى األلفية ،واملستشار اخلاص للسيد بان
كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة يف األمور
اخلاصة باألهداف اإلمنائية لأللفية .كما أنه عضو يف
جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية ،ويرأس
الفريق العامل املنبثق عن اللجنة واملعين بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والصحة.

 قيقحت يف تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتب ةناعتسالاو ةيفلألا ىرق

Ericsson

تتبع املعلومات الصحية اخلاصة باألطفال وحديثي الوالدة بواسطة
اهلواتف املتنقلة باستخدام الرسائل النصية القصرية

الكربى ،يتجاوز عد سكاهنا  500 000نسمة .وقد وقع
االختيار على هذه القرى من تشكيلة من املناطق الزراعية البيئية
واالقتصادية ،وهي متثل معظم املناطق احملرومة من االمتيازات
يف إثيوبيا ،وكينيا ،ورواندا ،وأوغندا ،وتنزانيا ،ومالوي ،ومايل،
ونيجرييا ،وغانا والسنغال .وميثل جناح مشروع قرى األلفية خالل
السنوات اخلمس املاضية حافزاً على تبين برامج التنمية الريفية
املتكاملة على نطاق واسع يف بلدان مثل نيجرييا.
والشراكة بني احلكومات املضيفة ووكاالت األمم املتحدة
تضمن وجود تأييد قوي على املستوى الوطين وتربطه جبداول
أعمال السياسات العامة ،بينما تضمن العالقات بني املشروع
والدوائر الصناعية واألكادميية أن تكون التدخالت على أحدث
األسس العلمية اليت ميكن تطبيقها على نطاق أوسع .وتشمل
الشراكات مع وكاالت األمم املتحدة :برنامج األمم املتحدة
املشرتك ملكافحة متالزمة نقص املناعة املكتسب/اإليدز لوقف
انتقال متالزمة نقص املناعة املكتسب من األم إىل الطفل،
والتوسع يف نشر املرشدات الصحيات يف اجملتمعات احمللية؛
وصندوق األمم املتحدة للسكان لتشجيع تنظيم األسرة وصحة
األمهات؛ وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتشجيع السياسات
اليت تتوخي حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛ ومكتب األمم
املتحدة خلدمات املشاريع لضمان الدعم التشغيلي على مستوى
القرى؛ وبرنامج األغذية العاملي لضمان األمن الغذائي وحتسني
سبل معيشة صغار املزارعني .وتوجد أيضاً عشرات املؤسسات

والشركات املشاركة من قطاعات كثرية تشمل الصحة ،والتعليم،
والبنية التحتية ،ومتويل املشروعات متناهية ِ
الصغر وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تدعم جميع
القطاعات

تعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من العناصر األساسية
للتدخالت يف مجيع القطاعات ،مبا يف ذلك الصحة ،والتعليم،
والزراعة ،والبنية التحتية ،والطاقة ،والنهوض بقطاع األعمال .وقد
مت توفري القدرة على االتصال الالسلكي يف كل موقع من مواقع
قرى األلفية من خالل إقامة شراكات مع شركات ،Ericsson
و ،Bharti AirTelو ،MTNو ،Orangeوغريها .وأثبت مشروع
قرى األلفية كيف أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنطاق
العريض ميكن أن تُستخدم يف تعزيز التنمية من خالل مشروعات
ترتاوح بني التطبيقات املتنقلة لدعم اختاذ القرار يف القطاع
الصحي ،واستخدام اهلواتف املتنقلة يف مجع البيانات وإدارة
النظم ،والفصول الدراسية املزودة بالتكنولوجيات املبتكرة.
وميكن أن توفر تكنولوجيات املعلومات مثل اهلواتف املتنقلة،
ووصالت اإلنرتنت يف املدارس واملراكز اجملتمعية ،والراديو
التدريب للعاملني يف جماالت الصحة ،والتعليم ،والزراعة ،واملياه.
كما ميكن أن تساعد على حتسني إدارة نظم الرعاية الصحية،
وتساعد املزارعني عن طريق تزويدهم باملعلومات يف الوقت
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املناسب عن األسواق واألسعار والطقس .وميكن االستفادة
من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتسني احلصول على
القروض وتنظيم التحويالت ،كما توفر معلومات عن كيفية
إنشاء املشروعات التجارية وإدارهتا .وميكن أن تساعد الربامج
اإلذاعية والنفاذ إىل اإلنرتنت على زيادة الوعي ،بينما ميكن
أن تؤدي زيادة القدرة على االتصال إىل التمكني وزيادة أثر
أصوات أصحاب املصلحة .ويوفر مشروع قرى األلفية منصة قوية
لوضع وتنفيذ حلول جديدة توضح مدى قدرة النطاق العريض
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حتقيق حتوالت كبرية
وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
ويركز مشروع قرى األلفية بصفة خاصة على استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ثالثة جماالت رئيسية
هي :تعزيز نظم الرعاية الصحية األولية من خالل التوسع يف
تقدمي اخلدمات الصحية باستخدام اهلواتف املتنقلة؛ وتعزيز
القدرة على االلتحاق بالتعليم الثانوي اجليد للفتيات من خالل
تزويد املدارس بالقدرة على التوصيل؛ وتوفري احلصول على
الطاقة املتجددة (الكهرباء) واملياه النظيفة باستخدام أجهزة
القياس الذكية واألنظمة اليت تعمل بالنطاق العريض .وتأيت
هذه العناصر الثالثة يف رزمة واحدة ،مبا يرتتب على ذلك من
وفورات النطاق واحلجم .وقرى األلفية هي جمتمعات حملية
تتمتع مبزايا النطاق العريض ،وال ترى تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت كتدخل قائم بذاته ،بل كطريقة حياة جديدة
وأداة لتنمية للمجتمع احمللي.

المرشدات الصحيات في المجتمعات المحلية

من العناصر األساسية يف قطاع الصحة يف نظام قرى األلفية
وجود كادر من املرشدات الصحيات املهنيات .واملرشدات
الصحيات ،يف سياق قرى األلفية ،هن فتيات من خرجيات
املدارس الثانوية من بنات اجملتمع احمللي يعملن مقابل مرتبات،
بعد تدريبهن على احلد األدىن من الكفاءات األساسية وتزويدهم
هبواتف متنقلة وبأنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويوجد اآلن ما يقرب من  800من الفتيات املدربات على
اإلرشاد الصحي يف مواقع قرى األلفية األربعة عشرة ،مبعدل
مرشدة واحدة تقريباً لكل  200-100أسرة.
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وتعد املرشدات الصحيات حلقة وصل مهمة بني القطاع
الصحي واجملتمعات احمللية ،وتوجد أدلة كثرية تشري إىل أهنن ميكن
أن تكن أدوات فعالة يف احلد من وفيات األمهات واألطفال
وحتسني النتائج الصحية .وتستطيع املرشدات الصحيات مجع
معلومات عظيمة القيمة عن اجملتمع احمللي ،كأن يكون ذلك
عن طريق تسجيل الوقائع الصحية يف اجملتمع احمللي ،مثل املواليد
والوفيات ،وتقدير مدى انتشار األمراض مثل األمراض الناجتة
عن سوء التغذية احلاد أو اإلصابة باملالريا ،وتقدمي التقارير عن
مستويات تغطية التدخالت األساسية مثل محالت التحصني،
والرعاية أثناء مرحلة احلمل وأداء اخلدمات الصحية مبهارة.

جمع البيانات وتقاسمها عن طريق الهواتف المتنقلة

وتتمتع مجيع قرى األلفية تقريباً مبستويات عالية من التغطية
باهلواتف املتنقلة بفضل شراكة مع شركة إريكسون ،وكل مرشدة
صحية جمتمعية مزودة هباتف متنقل .وتعد منصة الصحة
املتنقلة ) (mHealthاملسماة  ChildCount+املعنية باحلد من
وفيات األمهات واألطفال ) (www.ChildCount.orgنظاماً
جمرباً ومتدرجاً يستخدم أحدث جوانب التقدم يف تكنولوجيا
االتصاالت املتنقلة جلمع بيانات األسر اليت تقدمها املرشدات
الصحيات واالستفادة منها .واهلدف من نظام  ChildCount+هو
احلد من وفيات األطفال واألمهات عن طريق تيسري االكتشاف
املبكر حلاالت اإلصابات العامة مبا يف ذلك املالريا وسوء التغذية،
وإحالتها ،وعالجها ومتابعتها .وهذا ِّ
ميكن املرشدات الصحيات
من متابعة املعلومات الصحية لألطفال وحديثي الوالدة عن طريق
اهلواتف املتنقلة باستخدام الرسائل النصية القصرية ،كما ِّ
ميكنهن
من أداء املهام املوكلة هلن مبزيد من الكفاءة وتقدمي رعاية صحية
جيدة جملتمعاهتن.
ويعمل نظام  ChildCount+بنظام التشريح اللفظي ،حيث
يقوم أخصائيون مزودون هبواتف ذكية تعمل بنظام Android
أو ما شاهبها ،ختضع لتقييم خوارزمي لألسباب الطبية للوفيات
والظروف االجتماعية احمليطة بالوفاة .وخوارزميات أسباب الوفاة
حمددة بالفعل استناداً إىل تقنيات سليمة لتحديد األسباب
احملتملة للوفاة ،وقد مت توفيق اخلوارزميات مبا يتفق مع السياق
احمللي .وهذا النظام املبتكر يلغي احلاجة إىل قيام األطباء بإجراء
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Ericsson

مشروع قرى األلفية ومعهد األرض يقومان بدور رائد لتزويد
اجملتمعات احمللية بنظم جديدة عاملة بالطاقة الشمسية على نطاق
واسع خارج الشبكة الكهربائية

تقيمني لسبب الوفاة مبا يرتتب على ذلك من تكاليف وتأخري يف تزويد المجتمعات المحلية بالمناطق النائية
تزويد مديري الربنامج باملعلومات يف الوقت احلقيقي.
بالطاقة الشمسية

ويوفر نظام  ChildCount+والتشريح اللفظي معلومات
تفيد املعنيني بصنع القرار على ثالث مستويات هي :تيسري
إرسال رسائل نصية قصرية إىل املرشدات الصحيات لتنبيههن إىل
مساعدة اجملموعات املستهدفة؛ وتوفري أدوات لإلبالغ والتحقق
من سالمة املعلومات اليت جمُِ عت عن طريق اإلبالغ عن حاالت
اإلصابة يف اجملتمعات احمللية؛ وتوليد معلومات عن األسباب
والظروف االجتماعية احمليطة بتأخري العالج والوفاة كي ميكن
حتسني تنفيذ التدخالت الصحية واإلمنائية.
وقد سجلت املنصة حىت اآلن  140 000مريض يف قرى
األلفية 90 ،يف املائة منهم من األطفال الذين تقل أعمارهم
عن مخس سنوات .ومن الدالئل املبكرة على جناح قرية سوري
(كينيا) اليت هي جزء من قرى األلفية ،أن النسبة املئوية لألطفال
الذين تقل أعمارهم عن سبعة أيام ومت الكشف عليهم يف
منازهلم ارتفعت من  31يف املائة يف بداية الربنامج إىل أكثر
من  80يف املائة .وقد استطاع نظام  ،ChildCount+باعتماده
على االبتكارات التكنولوجية يف متكني املرشدات الصحيات،
وحتفيزهن وإدارهتن – استطاع توسيع جمال اخلدمات الصحية
والتدخالت األساسية لكي تصل مباشرة إىل األسر اليت هي يف
أشد احلاجة إليها.

يقوم مشروع قرى األلفية ومعهد األرض بدور رائد يف
تزويد قرى األلفية بنظم جديدة لتزويد اجملتمعات احمللية بالطاقة
الشمسية على نطاق واسع خارج الشبكة الكهربائية .فلتحقيق
هدف خفض نسبة من يعيشون يف فقر إىل النصف ،سيكون من
الالزم تزويد ما يقرب من  1,2مليار نسمة بالكهرباء حبلول عام
 .2015ووفقاً لتقديرات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،يفتقر
أكثر من  560مليون نسمة يف إفريقيا جنوب الصحراء الكربى
يف الوقت احلاضر للتيار الكهربائي .وتعد البلدان النامية متخلفة
كثرياً يف جمال زيادة القدرة على احلصول على الطاقة احلديثة،
سواء لتلبية األهداف اليت تنص عليها اخلطط الوطنية اخلاصة
بتوفري الطاقة أو لتيسري حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،مثل
تزويد املدارس والعيادات الطبية بالكهرباء .ومن الواضح ،يف
ضوء املستويات احلالية للحصول على الطاقة ،أن املستويات اليت
تتفق مع حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لن يكون من املمكن
الوفاء هبا يف مجيع أقل البلدان منواً تقريباً ويف البلدان اإلفريقية
الواقعة جنوب الصحراء الكربى ما مل حتدث تطورات مفاجئة.
وتقوم أنظمة الطاقة الشمسية اليت ينادي هبا معهد األرض
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وعمليات القياس الذكية،
والسداد املسبق لقيمة استهالك الكهرباء (كما هو احلال بالنسبة
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للهواتف املتنقلة) ،ومناذج العمل اليت تقوم على قاعدة اهلرم
االقتصادي واالجتماعي .وتستطيع نهُ ج مماثلة دعم مناذج العمل
اخلاصة بتزويد اجملتمعات احمللية مبياه الشرب املأمونة ،عن طريق ربط
الربط بني مضخات املياه ،وعدادات املياه الذكية ،وأنظمة سداد
فواتري املياه ،واألنشطة احمللية الصغرية اليت تعزز هذه األنظمة.
واستناداً إىل وجود تقارب بني قياس استهالك الكهرباء،
وتكنولوجيا اهلواتف املتنقلة ،واملعامالت سابقة الدفع وأنظمة
األنشطة التجارية ،توفر أنظمة “القياس املشرتك” (سواء بالنسبة
للطاقة ،أو املياه أو غريمها من اخلدمات) وسيلة جديدة وعملية
لألسر ذات الدخل املنخفض لشراء الكهرباء ،واملياه اليت تصل
إىل املنازل عرب األنابيب وغري ذلك من اخلدمات األخرى،
باستعمال منوذج الدفع املسبق ،حيث تُسدد املدفوعات
باستعمال هاتف متنقل ،وتضاف القيمة املقابلة من الكهرباء
(أو املياه) إىل حسابات تلك األسر وعداداهتا.
ومنوذج  SharedSolarهو منوذج مبتكر أنتجه معهد األرض
لتزويد املناطق النائية اليت يصعب مد شبكات توزيع الكهرباء
إليها ،عن طريق منوذج الدفع املسبق الذي يُستخدم على نطاق
واسع يف سداد قيمة املكاملات اهلاتفية مقدماً .وقد أنشئت أنظمة
 SharedSolarيف تيبي (مايل) ومبوال (تنزانيا) وروهريا (أوغندا)،
وأظهرت نتائج مبكرة واعدة ومفيدة .والنتيجة األساسية هي أن
األسر الفقرية يف البلدان النامية تستطيع أن تتحول إىل عمالء
حقيقيني للحصول على مستوى منخفض من الطاقة على أساس
فردي  -إذا كانت هذه اخلدمة مصممة مبا يناسب احتياجاهتم.
ويستطيع هؤالء العمالء حتمل تعريفات الطاقة املرتفعة وقبوهلا إذا
كان بوسعهم سداد قيمتها يف شكل أقساط صغرية مرنة .وكلما
اتسع نطاق النظام يف إفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،سوف
توفر بيانات الرصد واملتابعة رؤية أعمق ومفيدة عن اقتصاديات
توليد الطاقة وتوزيعها يف قرى األلفية.

فتح الفرص التعليمية

واجملال الرئيسي األخري لالستفادة من تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت هو جمال التعليم .فاليوم ،وعلى الرغم من التقدم يف
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حتقيق اهلدفني الثاين والثالث من األهداف اإلمنائية لأللفية ،تشري
التقديرات إىل أن  67مليوناً من الشباب ما زالوا خارج املدارس،
وأن أكثر من نصفهم من اإلناث .بل وال تتوافر إمكانية مواصلة
التعليم يف املدارس الثانوية ألعداد أكرب ،رغم جناحهم يف االنتهاء
من مرحلة التعليم االبتدائي واجتياز االختبارات الوطنية .ومن
بني املعوقات اليت تعرتض تعميم التعليم الثانوي التكاليف،
ونقص التسهيالت املادية ،وقِلة عدد املعلمني املدربني ،وإمهال
السياسات العامة.
وميكن أن توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنطاق
العريض حلوالً جيدة منخفضة التكلفة هلذه املعوقات .إذ أن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متُ ِّكن املدارس من التواصل مع
عامل املعلومات ،وتربط بني التالميذ املوجودين يف أجزاء العامل
املختلفة من أجل تعزيز ُحسن النوايا والتفاهم على املستوى
العاملي .وميكن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والنطاق العريض يف عمليات التدريب الضخمة ،وحتديث
املناهج ،وبناء املهارات العملية اليت حتتاجها أسواق العمل (مبا
يف ذلك املعارف احلاسوبية نفسها).
ومييل العامل بقوة حنو التصدي للتحديات املتصلة جبودة
التعليم والتعليم الثانوي العام .ويستطيع قطاع النطاق العريض،
بل وجيب أن يكون يف مقدمة التعامل مع هذه التحديات.
وقد بدأ زعماء العامل السياسيون يدركون أن التعليم الثانوي
يهيئ الشباب  -إناثاً وذكوراً  -ملواجهة األعباء االقتصادية
والشخصية ،وأن له تأثرياً كبرياً على النمو االقتصادي والقدرة
على املنافسة ،وكذلك على الصحة العامة ،واملساواة بني
اجلنسني ،ومكافحة األمراض وصحة األمهات .ومشروع قرى
األلفية يُثبِت أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن
جتعل هدف تعميم التعليم الثانوي ممكن التحقيق.
ومبادرة التوصيل من أجل التعليم مبادرة عاملية من أجل
التعليم أطلقها معهد األرض ،وشركة إريكسون ،وشركة Airtel
ومشروع قرى األلفية .والنهج الذي يطبقه هذا املشروع هو
زيادة القدرة على االلتحاق باملدارس عن طريق املنح الدراسية،
وزيادة القدرة على التوصيل عريض النطاق للمساعدة يف

 قيقحت يف تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتب ةناعتسالاو ةيفلألا ىرق

Ericsson

مبادرة التوصيل من أجل التعليم مبادرة عاملية من أجل التعليم أطلقها معهد األرض ،وشركة إريكسون ،وشركة
 Airtelومشروع قرى األلفية .والنهج الذي يطبقه هذا املشروع هو زيادة القدرة على االلتحاق باملدارس عن
طريق املنح الدراسية ،وزيادة القدرة على التوصيل عريض النطاق للمساعدة يف االرتفاع مبستوى التعليم من
خالل النفاذ إىل املوارد التعليمية على اخلط

االرتفاع مبستوى جودة التعليم من خالل النفاذ إىل املوارد تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
التعليمية على اخلط .وقد استطاعت هذه املبادرة توفري في خدمة التنمية

التوصيل عريض النطاق ملواقع مشروع قرى األلفية يف غانا
وتنزانيا ،حيث يتمتع به أكثر من  5 000طالب و 70معلماً يف
مخس مدارس ثانوية .وعملية التنفيذ يف املواقع والتدريب على
استعمال احلوسبة السحابية توفر نافذة على العامل ،وعلى مجيع
املعلومات واملوارد املتاحة .وقد التحق العشرات من فتيات
وفتيان قرى األلفية باملدارس الثانوية بفضل املنح الدراسية
الكاملة اليت وفرهتا املبادرة؛ ومت تنظيم التدريب األساسي
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمعلمني باستخدام
أجهزة احلاسوب ،وآالت وشاشات العرض اليت تغري طبيعة
وأثر التدريس يف املدارس ،كما أن برنامج التوأمة يربط بني
مدرسة يف إحدى قرى األلفية مبدرسة يف الواليات املتحدة أو
غريها من البلدان املتقدمة لتقاسم اخلطط التعليمية والدروس،
والتبادل الثقايف بني املعلمني والدارسني.

إن عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتغري بسرعة غري
مسبوقة .ففي بداية مشروع قرى األلفية يف  ،2005مل أكن
أستطيع أن أتنبأ باالنفجار الذي شهدته االتصاالت املتنقلة
وما ترتب على ذلك من تأثري شامل على مجيع جماالت
احلياة اليومية يف إفريقيا .ويف الواقع ،ففي بداية املشروع ،مل
تكن بالقرى خطوط أرضية أو هواتف متنقلة؛ وكانت العزلة
التامة هي احلقيقة الواقعة والسائدة .واآلن ،يقوم مشروع قرى
األلفية بتسخري أحدث التكنولوجيات ملكافحة الفقر ،ودفع
عجلة التنمية ،وضمان حصول املقيمني يف املناطق النائية على
الرعاية الصحية ،والكهرباء والتعليم .وقرى األلفية ،عندما تنشر
أحدث تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ثالث
جماالت هي الصحة ،والتعليم والبنية التحتية ،تُثبِت كيف ميكن
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تقوم بدور أساسي يف
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
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AFP

أفضل البلدان أداءً

مجهوريةكوريا حتتل الصدارة يف ترتيب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تصف البيانات الجديدة المنشورة في التقرير الذي أصدره
االتحاد الدولي لالتصاالت بعنوان قياس مجتمع المعلومات لعام
 ،2011جمهورية كوريا بأنها أحدث اقتصاد في العالم من حيث
تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ،تليها السويد ،وأيسلندا،
والدانمارك وفنلندا .ويتضمن تقرير قياس مجتمع المعلومات
في كل سنة أحدث رقم قياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وسلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت –
وهما من األدوات األساسية لرصد التطورات التي يشهدها مجتمع
المعلومات على المستوى العالمي .ويتضمن التقرير الجديد عن
الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ترتيب
 152اقتصاداً ويقارن بين ما كانت عليه في عام  2008وما
وصلت إليه في عام  .2010وهذه المقالة تلقي الضوء على أداء
بعض أفضل البلدان أداءً.
هذا املقال مقتطف بتصرف من الفصل “ :2مؤشر تنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” من تقرير قياس مجتمع
المعلومات ،طبعة  ،2011من إعداد شعبة اإلحصاءات
واملعلومات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مكتب
تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت.

ويربط الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني
 11مؤشراًيف مقياس واحد يتتبّع تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مبرور الوقت .والرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يقيس مدى القدرة على النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
واالستخدام واملهارات ،ويتضمن مؤشرات مثل االشرتاكات يف
اهلواتف املتنقلة ،واألسر اليت لديها أجهزة حاسوب ،واالشرتاكات يف
اإلنرتنت على اخلطوط الثابتة واملتنقلة عريضة النطاق ،ومعدالت املعرفة
األساسية .وقد حتدد ترتيب االقتصادات اليت تشملها عملية القياس،
وعددها  152اقتصاداً ،على مقياس من  1إىل ( 10انظر اجلدول الذي
يوضح الرتتيب ،صفحة  .)42وميكن تصنيف هذه االقتصادات يف
أربع جمموعات هي :جمموعة القمة (أعلى من )6,16؛ وجمموعة مرتفعة
(بني  4,09و)6,04؛ وجمموعة متوسطة (بني  2,59و)4,05؛ وجمموعة
منخفضة (أقل من .)2,55
ومعظم االقتصادات اليت حتتل قمة الرتتيب تنتمي إىل أوروبا وآسيا
واحمليط اهلادئ .وباستثناء مجهوريةكوريا وهونغكونغ (الصني) ،تنتمي
مجيع االقتصادات العشرة املتفوقة إىل أوروبا .وإذا نظرنا إىل الثالثني
اقتصاداً اليت تأيت يف املقدمة سنجد أهنا تنتمي إىل أوروبا أو شرق آسيا
ومنطقة احمليط اهلادئ ،وذلك باستثناء الواليات املتحدة وكندا .وهي
تتطابق إىل حد بعيد مع أعلى االقتصادات دخالً يف العامل ،نظراً
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لالرتباط القوي بني مستوى تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والناتج اإلمجايل.
ويأيت ترتيب اإلمارات العربية المتحدة واالتحاد الروسي يف
املرتبة األوىل داخل اإلقليمني اللذين تنتميان إليهما ،بينما يأيت ترتيب
أوروغواي يف أعلى مرتبة يف أمريكا الالتينية .وكان من أكثر البلدان
نشاطاً يف هذا املضمار اململكة العربية السعودية ،واملغرب وفيتنام
واالحتاد الروسي ،حيث حققت مجيعها حتسناً ملموساً من حيث
الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما بني عامي
 2008و .2011وقد صرح الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت بقوله“ :على الرغم من أن البلدان اليت
حتتل مراكز القمة من حيث الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت هي مجيعاً من العامل املتقدم ،فمما يثلج الصدر أن نرى
أن أكثر البلدان نشاطاً من حيث األداء هي من البلدان النامية”.
وقدكانت جمهوريةكوريا منذ فرتة طويلة رائدة يف نشر تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وزيادة تبنّيها ،وجعلت منها حمركاً للنمو
االقتصادي .وقد أصبحت مجهوريةكوريا ،عندما أوجدت بيئة تنافسية
وبيئة تنظيمية ديناميكية ،جمتمع معلومات شامل .وسوف يساعد عدد
من املبادرات احلكومية  -منها مشروع  Giga internetالتجريبي الذي
يستهدف توصيل اإلنرتنت إىل املنازل بسرعة جيغابت/ثانية حبلول
عام  ،2013ويتضمن إنشاء شبكات عريضة النطاق تصل سرعتها
إىل  100ميغابت/ثانية يف املناطق الريفية  -على تلبية الطلبات يف
املستقبل .وحتتل مجهورية كوريا أيضاً قمة الرقم الدليلي الفرعي اخلاص
باالستخدام .فهي تتمتع بأعلى انتشار للنطاق العريض املتنقل على
املستوى العاملي ( 91يف املائة) ،ونسبة انتشار مرتفعة للنطاق العريض
على اخلطوط الثابتة ( 37يف املائة) وحققت نتائج ممتازة من حيث
توصيل األسر باإلنرتنت ( 97يف املائة) .كذلك حتتل مجهورية كوريا
مركزاً ممتازاً يف الرقم الدليلي الفرعي اخلاص باملهارات ،ويعد أداؤها
مرتفعاً يف مجيع املؤشرات الثالثة (االلتحاق باملدارس الثانوية والتعليم
العايل ،ومعدالت املعرفة بني البالغني).
ويأيت ترتيب السويد يف املرتبة الثانية للمرة الثانية .فهي تكشف
عن أداء مرتفع يف مجيع األرقام القياسية الفرعية الثالثة .وملاكانت نسبة
السكان الذين يستعملون اإلنرتنت تصل إىل  90يف املائة ،تُعد السويد
بني أعلى مخسة بلدان على اخلط ،باإلضافة إىل أيسلندا والنرويج
وهولندا ولكسمربغ .وتندرج السويد أيضاً ضمن أعلى عشرة بلدان
يف العامل من حيث ربط املنازل بشبكة األلياف البصرية على مستوى
جتاري .وقد حتقق ذلك بفضل اسرتاتيجية الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص اليت جنحت يف إشراك شركات التشغيل اخلاصة والسلطات
احمللية .وانتشار النطاق العريض يف االتصاالت املتنقلة يأيت يف املرتبة
الثالثة بني أعلى املعدالت يف العامل (بعد مجهوريةكوريا واليابان) .وعدد
االشرتاكات يف االتصاالت املتنقلة عريضة النطاق اآلن يف السويد
يساوي تقريباً عدد االشرتاكات يف شبكة اخلطوط الثابتة عريضة
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النطاق .وما زالت حركة البيانات يف االتصاالت املتنقلة تزداد بقوة،
حيث جتاوزت نسبة الزيادة  90يف املائة يف عام  ،2010األمر الذي
يدل على أن انتشار االتصاالت املتنقلة عريضة النطاق واستعماالهتا
تضاهي انتشار واستعماالت اخلطوط الثابتة عريضة النطاق.
وقد ارتفع ترتيب أيسلندا إىل املرتبة الثالثة يف الرقم القياسي لتنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عام  ،2010بعد أن كانت يف
املرتبة السابعة يف عام  ،2008مما يدل على وجود عالمات واضحة
على االنتعاش من األزمة .ومع وصول نسبة السكان على اخلط إىل
 95يف املائة ،أصبحت أيسلندا حتتل أعلى مرتبة من حيث انتشار
استخدام اإلنرتنت ( 92يف املائة من األسر لديهم وصالت باإلنرتنت)،
وكذلك أعلى مرتبة من حيث انتشار اخلطوط الثابتة وأعلى نسبة لألسر
اليت لديها أجهزة حاسوب ( 93يف املائة) .وقد نتج هذا االرتفاع يف
الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نتيجة لإلقبال
الشديد على النطاق العريض يف االتصاالت املتنقلة ،حيث بلغت
نسبة االنتشار  45يف املائة يف عام ( 2010مل تكن االتصاالت املتنقلة
عريضة النطاق قد دخلت أيسلندا يف عام  .)2008وكانت أيسلندا بني
آخر البلدان اليت خصصت ترددات للجيل الثالث يف أوروبا ،حيث
تأخرت هذه العملية حىت عام  .2007وقد أدى إصدار تراخيص
تشغيل اجليل الثالث وإعادة ختصيص طيف الرتددات إىل ظهور طرف
رئيسي جديد ،هي شركة  ،Novaاليت دخلت سوق االتصاالت املتنقلة
اليتكانت هتيمن عليها من قبل شركتا  Siminnو .Vodafoneوحبلول
هناية عام  ،2010كانت شركة  Novaقد استحوذت على أكرب حصة
من شرحية االتصاالت املتنقلة عريضة النطاق.
وقد انتقلت فنلندا من املركز الثاين عشر يف عام  2008إىل املركز
اخلامس يف عام  ،2010مما ميثل قفزة واسعة بني أعلى ثالثني بلداً من
حيث الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وعلى
الرغم من أن نسبة انتشار شبكة اخلطوط الثابتة اخنفضت من  31إىل
 23يف املائة ،فقد رفعت فنلندا النطاق العريض الدويل بنسبة  150يف
املائة (من  200 000ميغابت/ثانية إىل  500 000ميغابت ثانية) ،كما
ارتفعت نسبة اإلقبال على االتصاالت املتنقلة عريضة النطاق من 24
إىل  78يف املائة.
وباإلضافة إىل حتديث التزامات فنلندا فيما يتعلق باخلدمة الشاملة،
اشرتطت هيئة تنظيم االتصاالت الفنلندية ) (FICORAعلى شركات
التشغيل الستة والعشرين توفري وصالت عريضة النطاق للعمالء يف
مناطق التغطية التابعة هلا ،حبيث ال تقل سرعة الوصلة عن  1ميغابت/
ثانية اعتباراً من يوليو  ،2010مع رفع السرعة إىل  2ميغابت/ثانية
حبلول عام  2012وإىل  100ميغابت/ثانية حبلول عام  .2015ويف عام
 ،2010أدخلت فنلندا تكنولوجيا اجليل الرابع اجلديدة يف اثنتني من
املدن الرئيسية (توركو ،وإسبو) ،وكسبت بذلك مشرتكني يف نطاقات
 UHFعلى أساس أولوية االشرتاك.

قياس جمتمع املعلومات

الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ًءادأ نادلبلا لضفأ

AFP

وارتفع ترتيب سويسرا إىل املستوى الثامن من حيث الرقم القياسي
لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عام  ،2010بعد أنكانت
يف املستوى التاسع .ويعد معدل انتشار اخلطوط الثابتة عريضة النطاق
من أعلى املعدالت على املستوى العاملي ( 38يف املائة) ،كما أن
نسبة األسر اليت تستخدم أجهزة احلاسوب وتنفذ إىل اإلنرتنت (86
يف املائة) تندرج بني النسب املرتفعة .ووفقاً هليئة االتصاالت الفيدرالية
السويسرية ،بلغ عدد املنازل ومقار الشركات اليت ختدمها شبكة
األلياف البصرية  250 000يف هناية عام  ،2010وهذا ميثل ما يقرب
من  8يف املائة من األسر .ومن ناحية أخرى ،ما زالت االتصاالت
املتنقلة عريضة النطاق يف بداية انطالقها ،وقد بلغت نسبة االنتشار
 44يف املائة ،لتحتل سويسرا املرتبة اخلامسة والعشرين على املستوى
العاملي وتعد بذلك متخلفةً عن َرْكب الدول السبّاقة يف ذات اجملال.
وارتفع ترتيب نيوزيلندا إىل املستوى الثاين من حيث الرقم القياسي
لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عام  .2010فقد ارتفع
النطاق العريض الدويل لكل مستخدم لإلنرتنت من  9 700ميغابت/
ثانية لكل مستخدم يف عام  2008إىل  19 300ميغابت/ثانية لكل
مستخدم يف عام  ،2010كما ارتفعت أيضاً املؤشرات الرئيسية األخرى
 مثل االتصاالت املتنقلة عريضة النطاق ،والنفاذ إىل اإلنرتنت يف املنازل،واستخدام اإلنرتنت ،ومهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقد
جعلت حكومة نيوزيلندا النطاق العريض “من املكونات احليوية يف منو
اقتصاد نيوزيلندا ،وحتسني اإلنتاجية واسرتاتيجية احلكومة األوسع اليت
تتوخى زيادة قدرة نيوزيلندا على املنافسة على املستوى العاملي ”.ولرفع
مستوى البنية التحتية ،رصدت احلكومة ما جمموعه  1,5مليار دوالر
نيوزيلندي ،منها  300مليون خمصصة لتحسني القدرة على التوصيل
بالنطاق العريض يف املناطق الريفية.

وارتفع ترتيب النمسا من املستوى الواحد والعشرين يف عام 2008
إىل املستوى السادس عشر يف عام  2010من حيث الرقم القياسي
لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويرجع السبب الرئيسي
يف ذلك إىل الزيادة يف عدد اشرتاكات اهلواتف املتنقلة واالتصاالت
املتنقلة عريضة النطاق ،والزيادة يف النطاق العريض الدويل .وقد أظهرت
الدراسات االستقصائية اليت أجريت على العمالء أن نسبة  76يف املائة
من عمالء املنازل املزودين بالقدرة على إجراء اتصاالت متنقلة عريضة
النطاق تستخدم هذا النوع من االتصاالت على أساس منفصل ،يكون
عادة من موقع ثابت .وقد دفع ذلك هيئة تنظيم االتصاالت إىل استنتاج
مؤداه أن االتصاالت املتنقلة عريضة النطاق أصبحت بديالً للخطوط
الثابتة عريضة النطاق – وليست استكماالً هلا .وتعد النمسا حىت اآلن
الدولة الوحيدة يف االحتاد األورويب اليت اتضح فيها أن االتصاالت املتنقلة
عريضة النطاق قد حلت اخلطوط الثابتة عريضة النطاق.
أما الواليات المتحدة فقد احتفظت باملرتبة السابعة عشرة يف
عامي  2008و .2010ويعد معدل انتشار اهلواتف املتنقلة  -الذي
بلغ  85يف املائة  -منخفضاً باملقارنة مبعدالت االنتشار اليت جتاوزت
 100يف املائة بالنسبة ملعظم البلدان األوروبية .كذلك يعد معدل النفاذ
إىل اإلنرتنت من املنازل  -الذي بلغ  71يف املائة  -أقل من املعدالت
األوروبية (اليت ترتاوح بني  85و 90يف املائة) .أما فيما يتعلق بالرقم
الدليلي الفرعي اخلاص بالنفاذ ،فقد اخنفضت الواليات املتحدة من
املركز العشرين إىل املركز الثالث والعشرين .ومع ذلك ،فإن االتصاالت
املتنقلة عريضة النطاق تتزايد بشكل سريع ،حيث ارتفعت معدالت
االنتشار إىل  54يف املائة يف هناية عام  2010مقارنة بنسبة  26يف املائة
يف هناية .2008
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الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎد

2010

ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺴﻮﻳﺪ
أﻳﺴﻠﻨﺪا
اﻟﺪاﳕﺎرك
ﻓﻨﻠﻨﺪا
ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ،اﻟﺼﲔ
ﻟﻜﺴﻤﱪغ
ﺳﻮﻳﺴﺮا
ﻫﻮﻟﻨﺪا
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
اﻟﻴﺎﺑﺎن
أﺳﱰاﻟﻴﺎ
أﳌﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻨﻤﺴﺎ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻣﻜﺎو ،اﻟﺼﲔ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
أﻳﺮﻟﻨﺪا
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻛﻨﺪا
اﻟﱪﺗﻐﺎل
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻣﺎﻟﻄﺔ
اﻟﻴﻮﻧﺎن
ﻛﺮواﺗﻴﺎ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
ﻗﱪص
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ
ﻻﺗﻔﻴﺎ
ﺑﺮﺑﺎدوس
أﻧﺘﻴﻐﻮا وﺑﺮﺑﻮدا
ﺑﺮوﱐ دار اﻟﺴﻼم
ﻗﻄﺮ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
روﺳﻴﺎ
روﻣﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
ﺻﺮﺑﻴﺎ

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ
2008
ﻓﻲ 2010

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﻓﻲ 2008

1

8,40

1

7,80

2

8,23

2

7,53

3

8,06

7

7,12

4

7,97

3

7,46

5

7,87

12

6,92

6

7,79

6

7,14

7

7,78

4

7,34

8

7,67

9

7,06

9

7,61

5

7,30

10

7,60

10

7,03

11

7,60

8

7,12

12

7,43

16

6,65

13

7,42

11

7,01

14

7,36

14

6,78

15

7,27

13

6,87

16

7,17

21

6,41

17

7,09

17

6,55

18

7,09

18

6,48

19

7,08

15

6,71

20

6,87

23

6,20

21

6,84

27

5,84

22

6,83

22

6,31

23

6,78

19

6,43

24

6,75

24

6,19

25

6,73

25

6,18

26

6,69

20

6,42

27

6,64

29

5,70

28

6,57

26

6,10

29

6,43

31

5,68

30

6,28

30

5,70

31

6,21

36

5,43

32

6,19

32

5,63

33

6,16

28

5,81

34

6,04

34

5,47

35

6,04

35

5,44

36

5,98

43

5,02

37

5,97

37

5,42

38

5,95

41

5,29

39

5,94

40

5,30

40

5,90

39

5,31

41

5,83

33

5,47

42

5,63

38

5,32

43

5,61

44

4,97

44

5,60

48

4,50

45

5,57

42

5,16

46

5,42

55

4,13

47

5,38

49

4,42

48

5,20

46

4,67

49

5,19

45

4,75

50

5,11

47

4,51

املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت ،قياس جمتمع املعلومات ،2011
الفصل “ 2الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”.
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 2010و2008
اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﳉﺒﻞ اﻷﺳﻮد
ﺑﻴﻼروس
ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ اﻟﻴﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
أوروﻏﻮاي
ﺷﻴﻠﻲ
اﻷرﺟﻨﺘﲔ
ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻋُﻤﺎن
ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد وﺗﻮﺑﺎﻏﻮ
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ
اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﳍﺮﺳﻚ
اﻟﱪازﻳﻞ
ﻓﻨﺰوﻳﻼ
ﺑﻨﻤﺎ
ﻣﻠﺪﻳﻒ
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
ﻣﻮرﻳﺸﻴﻮس
ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ
ﺟﺰر ﺳﻴﺸﻴﻞ
أرﻣﻴﻨﻴﺎ
اﻷردن
أذرﺑﻴﺠﺎن
اﳌﻜﺴﻴﻚ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﺟﻮرﺟﻴﺎ
أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﺼﲔ
ﻓﻴﺘﻨﺎم
ﺳﻮرﻳﻨﺎم
ﺑﲑو
ﺗﻮﻧﺲ
ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ
ﲨﻬﻮرﻳﺔ إﻳﺮان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻹﻛﻮادور
ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ
اﳌﻐﺮب
ﻣﺼﺮ
اﻟﻔﻠﺒﲔ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ
ﻓﻴﺠﻲ
ﻏﻴﺎﻧﺎ
ﺳﻮرﻳﺎ
ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺴﻠﻔﺎدور
ﺑﺎراﻏﻮاي
ﻗﲑﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﻓﻲ 2008
2008
ﻓﻲ 2010
2010
51

5,03

50

4,29

52

5,01

58

3,93

53

4,98

52

4,20

54

4,93

51

4,21

55

4,65

54

4,14

56

4,64

53

4,16

57
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AFP/RIA NOVOSTI

بعض البلدان األكثر نشاطاً
ما الذي رفع مستواها يف الرتتيب؟

حقق عدد من البلدان النامية تقدماً واضحاً من حيث الزيادة
في الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
واستعمالها.وتلقي هذه المقالة الضوء على بعض العوامل
التي رفعت مستوى البلدان الدينامية في الترتيب.
نتائج أفضل ،ترتيب أعلى

قفزت أذربيجان تسع مستويات لتصل إىل املرتبة الرابعة
والسبعني ورفعت رقمها الدليلي لتنمية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت (IDI)بنسبة 27 يف املائة .ونظراً لعدم وجود اتصاالت
هذا املقال مقتطف بتصرف من الفصل “ :2مؤشر تنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” من تقرير قياس مجتمع
المعلومات ،طبعة  ،2011من إعداد شعبة اإلحصاءات
واملعلومات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مكتب
تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت.

متنقلة عريضة النطاق تقريباً ،يكون التقدم الذي حققته أذربيجان
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بفضل انتشار اخلطوط
الثابتة عريضة النطاق ،اليت ارتفعت من ما يقرب من الصفر إىل
5 يف املائة ،وكان ذلك على األرجح نتيجة الخنفاض األسعار بنسبة
90 يف املائة.
وقد استطاعت بيالروس حتسني مستوى الرقم الدليلي لتنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة 28 يف املائة ،وكان ذلك
يف املقام األول نتيجة للنمو املرتفع يف عدد مستعملي اإلنرتنت،
ويف عدد االشرتاكات يف اخلطوط الثابتة عريضةالنطاق واالتصاالت
املتنقلة عريضة النطاق.
وصعدت جورجيا مثانية مستويات لتصل إىل املرتبة السابعة
والسبعني ،وبذلك تكون قد حققت تقدماً كبرياً يف مؤشريالنفاذ
واالستعمال .وارتفع مستوى انتشار االتصاالت املتنقلة عريضة
النطاق إىل 18,8 يف املائة (بعد أن كان 9 يف املائة) ،وهو أعلى
مستوى بني دول الكومنولث املستقلة.
وصعدت مولدوفا سبعة مستويات لتصل إىل املرتبة اخلامسة
والسبعني ورفعت درجتها بنسبة 25 يف املائة .وتضاعف النطاق
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العريض الدويل ،وارتفعت نسبة نفاذ األسر إىل اإلنرتنت من 16 طريق اجلمع بني األلياف البصريةوتكنولوجياWiMAX وتكنولوجيا
إىل  4 3يف املائة .كما حتققت زيادات كبرية يف انتشار اخلطوط السواتل .وقد وسعت شركة التشغيل الرئيسية يف أرمينيا ،وهي شركة
الثابتة عريضة النطاق واالتصاالت املتنقلة عريضة النطاق واستعمال  ،ArmenTelنطاق اجليل الثالث؛ حيث نشرت حمطات قاعدة
اإلنرتنت.
إضافية للجيل الثالث يف املناطق اجلديدة من أجل حتسني التغطية.
وصعدت قطر أربعة مستويات لتصل إىل املرتبة الرابعة واألربعني،
بفضل ارتفاع نسبة استعمال اإلنرتنت من 38 يف املائة إىل 69 كينيا  -أسرع سوق لإلنترنت في إفريقيا
يف املائة ،وحدوث زيادة كبرية يف امتالك األسر ألجهزة احلاسوب
حققت كينيا زيادات كبرية يف نطاقها العريض الدويل ،وانتشار
واستعمال اإلنرتنت.
اهلواتف املتنقلة واالتصاالت املتنقلة عريضة النطاق ،وكذلك يف
عدد مستعملي اإلنرتنت .وينعكس هذا التقدم املتسارع يف شكل
انطالق عربة النطاق العريض
زيادة بنسبة29 يف املائة يف الرقم الدليلي لتنميةتكنولوجيا املعلومات
سعت شركات التشغيل يف أحناء العامل للحصول على قدرات واالتصاالت .وتعد كينيا أحد أفضل البلدان العشرة من حيث
إضافية لتلبية احتياجات عدد متزايد من مستعملي اإلنرتنت.وقد ختفيض أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وهذا يساعد
ازداد النطاق العريض الدويل بسرعة يف مجيع األقاليم ،مما أدى إىل على تفسري الزيادة يف عدد اشرتاكات االتصاالت املتنقلة واستعمال
ختفيض أسعار النطاق العريض باجلملة والتجزئة .وقد أدى عدد اإلنرتنت .ويوجد يف كينيااآلن حنو1 0,2 مليون مستعمل لإلنرتنت
من الكبالت البحرية اجلديدة اليت تعتمد على األلياف البصرية ،وتصل نسبة االنتشار إىل26 يف املائة.
وخصوصاً يف إفريقيا ،إىل توفري زيادة كبرية يف قدرات النطاق
وقد اخنفضت كثرياً تعريفات االتصاالت اهلاتفية املتنقلة نتيجة
العريض .وعلى سبيل املثال ،فإن جزر القمر مت توصيلها بكبل لزيادة املنافسة بني شركات توفري االتصاالت املتنقلة.وقد أشعلت
حبري للمرة األوىل يف 2010 ،مما أدى إىل زيادة النطاق العريض شركة Airtel ،اليت دخلت السوق مؤخراً ،حرب األسعار يف السوق
بعشرة أضعاف ما كان عليه خالل فرتة مل تتجاوز عدة أشهر .الكينية عندما خفضت أسعار النداءات الصوتية إىل النصف
وزادت مدغشقر النطاق العريض الدويلمن 155 ميغابت/ثانية إىل وخفضت سعر الرسائل النصية القصرية من 3 شلنات كينية إىل
ما يقرب من   2جيغابت/ثانية.
شلن واحد (من 0 ,03 دوالر أمريكي إىل 0,01 دوالر أمريكي).
وقد تبعتها يف ذلك شركات التشغيل املنافسة ،مثل Safaricom
انطالق أرمينيا في استعمال اإلنترنت
و ،Telkom Kenyaبأن طبقت ختفيضات أكرب على أسعار
التحسن،
من
قدر
أكرب
كانت أرمينيا هي البلد الذي حقق
االتصاالت املتنقلة .وقد أدى رخص املكاملات إىل إغراء مشرتكني
حيث صعدت 41 درجة لتحتل املرتبة الثانية والسبعني ،بينماارتفع جدد يف شرائح السوق اليتكانت نسبة االنتشار فيها منخفضة،
رقمها الدليلي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة 31 كما جعل خدمات االتصاالت املتنقلة يف متناول الكثريين.
يف املائة .وازداد انتشار االتصاالت املتنقلة من 75 إىل  25 1يف
وما زالت شركة Airtel تغري من شكل السوق عن طريق مد
املائة ،كما ارتفعت قدرة األسر على احلصول على أجهزة احلاسوب شبكة اجليل الثالث التابعة هلا ومضاعفة عدد حمطات اجليلالثاين
والدخول إىل اإلنرتنت بدرجةكبرية .وازدادت استعماالت اإلنرتنت القائمة بالفعل .وقد أكدت هيئة االتصاالت الكينية التفويض
بفضل هذه العوامل باإلضافة إىل توافر خدمات اخلطوط الثابتة اخلاص بإمكانية نقل أرقام اهلواتف املتنقلة .وسوف يتيح ذلك
واملتنقلة عريضةالنطاق.
للمستعملني مرونة التغيري بني شركات تقدمي اخلدمة.
ميغابت/


1
083


من
الدويل
يض
ر
الع
النطاق
وسامهت زيادة
وباالشرتاك مع بوابة األعمال اإلفريقية(Gateway Business
ثانية إىل 10 547 ميغابت/ثانية كما سامهت زيادة اشرتاكات  ،Africa)جنحت Verizon Business (وهي إحدىوحدات شركة
اهلواتف املتنقلة يف زيادة القدرة على النفاذ .وقد ازدادت اشرتاكات اتصاالت Verizon األمريكية) يف توسيع تغطية شبكة بروتوكول
االتصاالت املتنقلة عريضة النطاق من صفر إىل5 يف املائة.
اإلنرتنت التابعة هلا يف كينيا خلدمةعمالء Verizon .واهلدف من
وتبلغ نسبة انتشار اخلطوط الثابتة عريضة النطاق حنو 3 يف ذلك هو حتسني القدرة على التوصيل يف شرق إفريقيا واألقاليم
املائة ،ومع ذلك هناك دالئل على حدوث منو .وختطط وزارة النامية األخرى .ومن بنيالعمليات األخرى لتوسيع الشبكات يف
االقتصاد يف أرمينيا لتوسيع شبكة النطاق العريض فائق السرعة عن كينيا مشروع شبكة جنوب احمليط اهلندي .ويتضمن هذا املشروع،
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الذي يتم تنفيذهيف شراكة مع مشروع الكبل البحري الذي سريبط
الساحل اإلفريقي بأوروبا ،متديد كبالت حبرية يف احمليط اهلندي
توفر خدمة اإلنرتنت عريضة النطاق بني أوروبا وجنوب إفريقيا.
ومن املتوقع أن يكتمل املشروع برمته حبلول عام2012 .وقدبدأت
املرحلة الثانية من املشروع اليت ستؤدي إىل زيادة قدرة النطاق
العريض إىل ,28 1تريابت/ثانية.

اإلنترنت المتنقلة في المغرب

 ADSL)( الثابت عريض النطاق تسيطر عليها شركة التشغيل املهيمنة
يف املغرب ،وهي شركة اتصاالت املغرباليت حتتكر السوق.
وتواصل اتصاالت املغرب تطوير شبكة األلياف البصرية
األساسية اليت سرتبط املغرب ببلدان غرب إفريقيا .وحبلول عام
2010 ،كان العمل قد انتهى يف 6 0 يف املائة من املرحلة األوىل.
وختطط اتصاالت املغرب لعرض تسهيالت التجارة عن�بُْعد ،نظراً
للطلب املتزايد على املعامالت املالية املتنقلة.
وقد حددت الوكالة الوطنية لتنظيم االتصاالت يف املغرب الفرتة
ما بني 2013-2010 كموعد هنائي لشركات تشغيل االتصاالت
املتنقلة يف املغرب لكي ختفض تعريفات إهناء املكاملات على
اخلطوط الثابتة واملتنقلة يف التوصيل البيينبنسبة70-65 يف املائة.
وقد وضعت الوكالة الوطنية لتنظيم االتصاالت ختفيض تعريفة
التوصيل البنيي الالتناظري بنسبة  0-24 4يف املائة كهدف تسعى
للوصول إليه حبلول عام 2 013 .وتُتخذ هذه التدابري مبا حيقق
املصلحة النهائية للمستخدمنيالنهائيني.

صعدت املغرب 10 مستويات لتحتل املرتبة التسعني .فقد
ازدادت القدرة على النفاذ إىل اإلنرتنت من املنازل بدرجة كبرية،
كما ازداد انتشار النطاق العريض ،مما ساهم يف حدوث منو شامل
يف عدد مستعملي اإلنرتنت .واخنفضت أسعار النطاق العريض
للخطوط الثابتة بنسبة40 يف املائة.
وازداد النطاق العريض الدويل من25 130 ميغابت/ثانية إىل 5
7
000 ميغابت/ثانية ،بينما ازداد عدد مستعملي اإلنرتنتمبا يقرب
من 0 5يف املائة ،وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو النطاق العريض
املتنقل .وأدى توافر خدمات اجليل الثالث على النطاق العريض توصيل المدارس باإلنترنت في عُمان
املتنقل إىل زيادة انتشار النطاق العريض املتنقل من ,3 2يف املائة إىل
صعدت عُمان مثانية مستويات لتحتل املرتبة الستني ،وبذلك
 0 1يف املائة .وعلى النقيض منذلك ،سجل انتشار النطاق العريض تكون قد رفعت الرقم الدليلي لتنمية تكنولوجيا املعلومات
الثابت منواُ بنسبة 1 يف املائة فقط .وميثل النطاق العريض املتنقل نسبة واالتصاالت بنسبة 27 يف املائة .وقد حدث حتسن يف مجيع
76 يف املائة منجمموع اشرتاكات النطاق العريض يف املغرب.
املؤشرات تقريباً ،ولكن املؤشر األهم كان الزيادة يف عددمستعملي
وتتنافس شركات التشغيل الثالث يف سوق اإلنرتنت املتنقلة اإلنرتنت .وقد حدث ذلك يف األساس نتيجة لتوافر النطاق العريض
عريضة النطاق ،مما أدى إىل اخنفاض أسعار النطاق العريض املتنقل واقرتان ذلك بزيادة القدرة على النفاذالعمومي إىل اإلنرتنت.
املتنقل .وتعد أسعار النطاق العريض املتنقل اليوم منافسة ألسعار
وقد ارتفع عدد مستعملي اإلنرتنت بني كل مائة مواطن من
النطاق العريض الثابت .وخدمة خط املشرتك الرقمي الالتناظري 20 إىل 63 .وساهم انتشار استعمال مقاهي اإلنرتنت ،ومشاركة
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جيل الشبان يف أنشطة الوسائط االجتماعية والتدوين يف حتريك المملكة العربية السعودية تعتاد الهواتف المتنقلة

النمو يف استعمال اإلنرتنت .وما زالت االشرتاكات يف اإلنرتنت
على اخلطوط الثابتة عريضة النطاق منخفضة ،حيث ال تتجاوز2
يف املائة ،ولكن من الواضححدوث منو يف النطاق العريض املتنقل
حيث بلغ معدل االنتشار 11 يف املائة (بعد أن كان 6 يف املائة).
وقررت عُمان االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف جمال التعليم ،وتولت وزارة الرتبية والتعليم تنفيذ خمتلفالسياسات
لتوصيل املدارس من أجل حتسني املهارات املتصلة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وإدماجها يف املناهجالدراسية .وختطط هيئة
تنظيم االتصاالت لتوصيل مجيع املدارس باإلنرتنت وتزويد مجيع
الطالب واملدرسني بأجهزة حاسوب حممولة .وهذه املبادرات جزءٌ
من مشروع عُمان اإللكرتونية الذي تعكف احلكومة على تنفيذه،
والذي يهدف إىلإقامة اقتصاد وجمتمع قائمني على املعرفة.
وقد أصبح قطاع االتصاالت املتنقلة يف عُمان اآلن شديد
املنافسة ،حيث دخلت إىل السوق يف2 010 مخس شركات إلعادة
البيع .وشركة عُمانتل (Omantel) هي شركة التشغيل الرئيسية ،وقد
دخلت السوق شركة جديدة لتشغيل االتصاالتاملتنقلة هي شركة
النورس .وقد جاء السماح بدخول شركات إلعادة البيع نتيجة
للجهود اليت بذلتها احلكومة لزيادة املنافسةيف قطاع االتصاالت يف
سوق بلغت مرحلة التشبع (حيث يبلغ معدل انتشار االتصاالت
املتنقلة 166 يف املائة) .وارتفعقطاع االتصاالت املتنقلة بنسبة 3
4
يف املائة ليصل إىل 4,6 مليون اشرتاك .وعادة ما تضع الشركات
اجلديدة اليت تدخل السوق مناذج نشاطها على أساس أسعار
منخفضة وخطط للتخفيض.
وعلى النقيض من سوق االتصاالت املتنقلة ،انكمش قطاع
اخلطوط الثابتة الذي حتتكره شركتا عُمانتل والنورس.وقد حصلت
النورس على ترخيصني للخطوط الثابتة والبوابة الدولية .ورمبا تستطيع
شركة النورس اخلروج بقطاع اخلطوط الثابتة من حالة االنكماش
بإطالق خدمات اخلطوط الثابتة على مستوى جتاري.
وشركة عُمانتل هي جزء من جمموعة الكبل البحري الذي
يربط بني أوروبا واهلند ،وقد أعلنت يف أوائل 0112 تنشيط الكبل
البحري بشكل جزئي .وسوف يؤدي ذلك إىل حتسني قدرات
االتصال بني الشرق األوسط وآسيا وأوروبا حيث ستصل سرعة
الكبل عندما يكتمل إىل ,84 3تريابت/ثانية.
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قفزت اململكة العربية السعودية تسعة مستويات لتصل إىل املرتبة
السادسة واألربعني ،وبذلك تكون قد رفعت رقمها الدليلي لتنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة 31 يف املائة .وتعد نسبة
انتشار االتصاالت املتنقلة يف اململكة العربية السعودية يف الوقت
احلاضر ثالث أعلى نسبة يف العامل 186( يف املائة) ،بعد ماكاو
(الصني) وهونغ كونغ (الصني).
وقد ارتفعت سرعة النطاق العريض الدويل من20 000 ميغابت/
ثانية إىل 317 940 ميغابت/ثانية ،وارتفعت اشرتاكات اهلواتف
املتنقلة من  38 1إىل  88 1لكل مائة من السكان .ويبلغ معدل
انتشار استعمال اإلنرتنت  1 4مستعمالً لكل مائة من السكان،
وكشفت اشرتاكات اخلطوط الثابتة عريضة النطاق عن زيادة بنسبة
 63 يف املائة ،بينما ارتفع انتشار اخلطوطاملتنقلة عريضة النطاق من
9 يف املائة إىل 58 يف املائة.
وكانت الزيادة الكبرية يف عدد اشرتاكات االتصاالت املتنقلة
عريضة النطاق هي احملرك الرئيسي للتوسع يف االستفادةمن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .ويعد العمالء املغرتبون وجيل الشباب جزءاً
مؤثراً يف قاعدة االشرتاكات ،وما زالتهناك إمكانية حلدوث منوكبري
يف سوق النطاق العريض.
وسوق االتصاالت املتنقلة يف اململكة العربية السعودية سوق
تنافسية ،حيث توجد هبا ثالثة من أكرب شركات االتصاالت يف
منطقة الشرق األوسط (شركة االتصاالت السعودية ،وشركة
اتصاالت ،وشركة زين) .وتضغط شركة موبايلي من أجل توسيع
شبكة االتصاالت املتنقلة عريضة النطاق ،بعد فوزها برتخيص اجليل
الثالث من النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة يف 2004 ،ولديها
خطط لتوفري خدمات WiMAX للعشرين مدينة اليت تغطيها.
وقد بقي انتشار اخلطوط الثابتة مستقراً،ويبلغ عدد اخلطوط الثابتة
 165 750 4خطاً بينما تبلغ نسبة االنتشار15 يف املائة.
وقد أطلقت احلكومة عدة مشروعات ،يف إطار اخلطة الوطنية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وخصوصاً يف قطاع التجارة
اإللكرتونية ،لتيسري النفاذ إىل اإلنرتنت وحتسني األداء.

توسع النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات
أوروغواي ِّ
واالتصاالت واستعماالتها

حتتل أوروغواي أعلى مرتبة بني بلدان أمريكا الالتينية من حيث
الرقم الدليلي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (جاءت يف
املرتبة الرابعة واخلمسني) .ويتناقض معدل انتشار اخلطوط الثابتة البالغ

قياس جمتمع املعلومات

الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

اطاشن رثكألا نادلبلا ضعب

اإلنرتنت ،وأصبح أكثر من أربعة أفراد بني كل عشرة أفراد
يستعملون اإلنرتنت.
ووفقاً خلطط مد كبالت األلياف البصرية إىل املنازل ،تستهدف
Antel ربط ما يقرب من80 000 أسرة حبلول هناية2011والوصول
هبذا الرقم إىل  00 000 2أسرة يف هناية 2012 .كما استطاعت
الشركة حتديث تكنولوجيا  ،HSDPA+وختطط إلدخال تكنولوجيا
LTE يف املستقبل.

AFP

29 يف املائة مع معدل انتشار االتصاالتاملتنقلة الذي حقق زيادة
مذهلة بلغت  311 يف املائة (بعد أن كانت نسبة الزيادة 105 يف
املائة) .وقد حققت سوقاالتصاالت املتنقلة قفزات عظيمة ،بقيادة
شركة ،Ancelوهي الفرع املعين باالتصاالت املتنقلة بشركةAntel
املهيمنةاململوكة للدولة .ومع منو السوق ،ستدخلها شركات جديدة،
وسوف يؤدي ذلك إىل الضغط على التعريفات وإىل التنافس من
أجل احلصول على حق تغطية مناطق جديدة.
وقد حتققت زيادة كبرية يف النطاق العريض الدويل .وبدأت
شركة  ،Antelيف شراكة مع شركة خدمات الكبل البحري الجيل الثالث يدخل فيتنام
 (IT Telecom)وشركة Alcatel-Lucent ،يف مد شبكة كبالت
جاء ترتيب فيتنام يف املرتبة الواحدة والثمانني ،وبذلك تكون قد
حبرية طوهلا 250 كيلومرتاً يف 2010 .وهذا املشروع جزءمن اجلهود رفعت الرقم الدليلي لتنمية تكنولوجيا املعلوماتواالتصاالت بنسبة
املبذولة من أجل توفري مزيد من القدرة على االتصال للبلدان  8 2يف املائة ،وصعدت بذلك10 مستويات .وارتفعت نسبة انتشار
اليت ختدمها Antel وTelcom Argentina .وقد ازداد استعمال اهلواتف املتنقلة من  7 8إىل  751 يف املائة .وهذا يضع فيتنام يف
املرتبة الثامنة على مستوى العامل من حيث انتشار اهلواتف
املتنقلة .وعلى النقيض من ذلك ،ما زالت قدرة األسر
على احلصول على أجهزة احلاسوب واستعمال اإلنرتنت
منخفضة .ومل يطرأ تغيري تقريباً على نسبةالزيادة يف النطاق
العريض املتنقل حيث بقيت عند مستوى 3 1يف املائة.
وقد أبلت فيتنام بالء حسناً يف جمال النفاذ ،حيث
حققت مكاسب كبرية فيما يتعلق بانتشار االتصاالت
املتنقلة وعرض النطاق الدويل لكل مستعمل .وحقق
إطالق خدمات اجليل الثالث رمسياً يف هناية 2009 زيادة
كبرية حيث تضاعفتاشرتاكات االتصاالت املتنقلة.
ووفقاً لشركةVinaphone املعنية بتشغيل االتصاالت،
فإن توافر خدمات اجليل الثالث عالية السرعة مثل ألعاب
اإلنرتنت على األجهزة املتنقلة ،والوسائط املتعددة،
والتلفزيون املتنقل وقراءة الصحف على اخلط ،باإلضافة
إىل منتجاتiPhoneو ،HTCسامهت مجيعها يف جناح
النطاق العريض املتنقل .وارتفعت سرعة النطاق العريض
الدويل من  0 0645 ميغابت/ثانية إىل 134 420
ميغابت/ثانية .وقد أصبحت فيتنام اآلن مربوطة بثالث
بوابات دولية ،حيث افتُتِحت البوابة الثالثة اليت تربطبني
آسيا وأمريكا يف نوفمرب2009 ،وهي تربط جنوب آسيا
بأمريكا عن طريق شبكة كبالت حبرية تصل سرعتها إىل
500 جيغابت/ثانية.
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أسعار النطاق العريض تستمر يف اخنفاضها

ولكن ما زالت الفوارق بني البلدان هائلة من حيث معدالت البيانات والتكاليف

نشر االحتاد الدويل لالتصاالت تقريره بعنوان “قياس جمتمع االتصاالت المتنقلة في كل مكان وزمان اآلن

املعلومات ”2011 ،الذي يتضمن أرقاماً تبني أن انتشار تكنولوجيا
ال يزال انتشار شبكات االتصاالت املتنقلة يف البلدان النامية
املعلومات واالتصاالت يستمر يف التزايد يف مجيع أحناء العامل مدفوعاً مزدهراً ،مع منو االشرتاكات يف االتصاالت املتنقلة بنسبة  20يف
باخنفاض مطرد يف أسعار اخلدمات اهلاتفية وأسعار اإلنرتنت عريضة املائة خالل السنة املاضية ،وال تلوح أي عالمات تباطؤ .ويف
النطاق .وجاء على لسان الدكتور محدون إ .توريه األمني العام البلدان املتقدمة بلغ انتشار االتصاالت اخللوية املتنقلة مستوى
لالحتاد يف تعليقه على التقرير اجلديد“ :إن معجزة “االتصاالت التشبع اآلن ،إذ فاق متوسط انتشارها  %100يف هناية عام
املتنقلة” تضع خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف متناول  2010مقارنة مع  %70يف البلدان النامية .ومع وجود أكثر من
معظم الناس واجملتمعات األقل حظاً .والتحدي الذي نواجهه اآلن مخسة مليارات اشرتاك ،وتغطية لسكان العامل تزيد عن ،%90
هو تكرار هذا النجاح يف النطاق العريض”.
صارت االتصاالت اخللوية املتنقلة منتشرة يف كل مكان اآلن
حبكم األمر الواقع.
وتنتشر بسرعة أيضاً خدمات االتصاالت املتنقلة عريضة
هذا املقال مقتطف بتصرف من الفصل “ :3سلة أسعار تكنولوجيا
النطاق (من اجليل الثالث ) .)(3Gوحبلول هناية عام ،2010
املعلومات واالتصاالت” والفصل “ :4فهم النطاق العريض:
أُطلقت شبكات اجليل الثالث يف  154بلداً يف مجيع أحناء العامل.
معاجلة القضايا املتعلقة بسعة اخلدمة وسرعتها ونوعيتها” من
ويظل النفاذ الالسلكي عريض النطاق إىل اإلنرتنت القطاع
تقرير قياس مجتمع المعلومات ،طبعة  ،2011من إعداد شعبة
اإلحصاءات واملعلومات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األقوى منواً يف البلدان النامية ،حيث منت االتصاالت املتنقلة
عريضة النطاق بنسبة  %160بني عامي  2009و.2010
يف مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت.
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ضافخنا يف رمتست ضيرعلا قاطنلا راعسأ

االشرتاكات يف النطاق العريض الثابت (السلكي) حسب السرعة ،بلدان خمتارة،

ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ
ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
اﻟﱪﺗﻐﺎل
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
أﻳﺴﻠﻨﺪا
روﻣﺎﻧﻴﺎ
ﻫﻮﻟﻨﺪا
اﻟﺪاﳕﺎرك
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
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مالحظة – تشري البيانات املقدمة من أيسلندا إىل التوصيالت  ADSLفقط ،اليت متثل  87باملائة من
السوق .وتشري قيم السرعة يف النرويج إىل kbit/s 128 :إىل ≤ Mbit/s 2؛ و Mbit/s 2إىل ≤ Mbit/s 8؛
و<  . Mbit/s 8ومتثل البيانات املقدمة من هولندا  95باملائة من جمموع االشرتاكات يف اخلدمات عريضة
النطاق يف البلد وال تشمل االشرتاكات يف التوصيالت القائمة على األلياف البصرية وال البيانات املقدمة
من شركات التشغيل الصغرى.
املصدر :قاعدة بيانات مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل،
االحتاد الدويل لالتصاالت

وعلى العكس من ذلك ،شهد عدد االشرتاكات
باإلنرتنت عرب االتصال اهلاتفي اخنفاضاً سريعاً منذ
عام  ،2007واستناداً إىل االجتاهات احلالية ،يُتوقع
اندثار “اإلنرتنت عرب االتصال اهلاتفي” خالل
السنوات القليلة املقبلة.

تحسن القدرة على تحمل التكاليف،
ولكن العالم النامي ال يزال يدفع أكثر
مما ينبغي

على الصعيد العاملي ،صار الناس أقدر على
حتمل تكاليف خدمات اإلنرتنت واالتصاالت.
ووفقاً لسلة أسعار تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ) (IPBلعام  ،2010اليت تشمل 165
بلداً وجتمع بني متوسط تكلفة االتصاالت اهلاتفية
الثابتة واخللوية املتنقلة وخدمات اإلنرتنت الثابتة
عريضة النطاق ،اخنفض سعر خدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على الصعيد العاملي بنسبة
 %18بني عامي  2008و .2010وحصل أكرب
اخنفاض يف خدمات اإلنرتنت الثابتة عريضة
النطاق حيث هبط متوسط األسعار بنسبة .%52
وتتميز البلدان العشرة األوائل مجيعها وفق سلة
أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )(IPB
مبستوى ٍ
عال لنصيب الفرد من الدخل القومي
ً
اإلمجايل .وباستثناء دولة اإلمارات العربية املتحدة،
تقع كلها يف أوروبا وآسيا واحمليط اهلادئ .ففي
البلدان املتقدمة ،ال يشكل متوسط أسعار خدمات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أكثر من %1,5
من الدخل الشهري للفرد الواحد ،مقارنة مع %17
يف البلدان النامية .ولكن يف حني أن أسعار النطاق
العريض يف مجيع أحناء العامل اخنفضت اخنفاضاً
حاداً ،يبقى سعر توصيل اإلنرتنت عايل السرعة
بعيد املنال يف كثري من البلدان املنخفضة الدخل.
ففي إفريقيا مثالًُ ،حددت تكلفة اخلدمات الثابتة
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قياس جمتمع املعلومات

ضافخنا يف رمتست ضيرعلا قاطنلا راعسأ

عريضة النطاق يف هناية عام  2010مبا يعادل  %290من الدخل
الشهري يف املتوسط ،نزوالً من  %650يف عام .2008

تفاوتات كبيرة في السرعة وجودة الخدمة

مبقارنة تكنولوجيات وخدمات النطاق العريض الثابتة واملتنقلة
يف بلدان خمتلفة ،جيد التقرير أيضاً اختالفات هائلة يف سرعة
الشبكة وسعتها وجودهتا .وتبني البيانات املتعلقة باالشرتاكات يف
اخلدمة الثابتة عريضة النطاق املصنفة حسب السرعة (املعلنة) أنه
يف بلدان مثل الربتغال واململكة املتحدة وبلغاريا يوجد عدد قليل
جداً من االشرتاكات بسرعات تقل عن  - Mbit/s 2فيما ينعدم
وجودها يف مجهورية كوريا .أما يف أذربيجان وعُمان وغانا ومنغوليا
وفنزويال فتمثل هذه السرعات أكثر من  90يف املائة من إمجايل
التوصيالت الثابتة عريضة النطاق (انظر املخطط).
ويف كثري من البلدان النامية ،قد يكفي احلد األدىن لسرعة
النطاق العريض ) (kbit/s 256للربيد اإللكرتوين وغريها من
اخلدمات األساسية جداً ،بيد أنه غري كاف للتطبيقات واخلدمات
املتطلبة للكثري من البيانات والغنية بالرسومات .باإلضافة إىل ذلك،
يشري التقرير إىل أن السرعة الفعلية اليت يتمتع هبا عمالء النطاق
العريض عرب االتصاالت الثابتة واملتنقلة على السواء تقل كثرياً عن
السرعة املعلن عنها يف كثري من األحيان .وبالتايل ،يدعو التقرير
منظمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل اختاذ إجراءات
لتشجيع املشغلني على تزويد املستهلكني مبعلومات أوضح عن
التغطية والسرعة واألسعار.
ويقول السيد براهيما سانو مدير مكتب تنمية االتصاالت يف
االحتاد“ :تتشكل فجوة رقمية جديدة بني من يستطيعون احلصول
على نفاذ بسرعة/سعة/جودة عالية  -كما هو احلال يف كثري من
البلدان ذات الدخل املرتفع  -وبني من ال حيصلون عليه بنفس
الدرجة كما هو احلال يف العديد من البلدان املنخفضة الدخل.
وينبغي لصانعي السياسات التحرك بسرعة لتسهيل انتشار النطاق
العريض وضمان تقدمي خدمات عريضة النطاق تكون أسرع وأكثر
اعتمادية وبأسعار معقولة”.
ويشري التقرير أيضاً إىل اختالفات نوعية هامة بني خدمات
النطاق العريض الثابتة واملتنقلة .إذ إن متوسط السرعة اليت يتيحها
االشرتاك يف خدمة النطاق العريض املتنقلة ال جياري عادةً السرعة
العالية اليت يتيحها االشرتاك يف خدمة النطاق العريض الثابتة ،وتوضع
حدود قصوى عاد ًة على بيانات النطاق العريض املتنقل خبالف
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“البيانات غري احملدودة” اليت يقدمها النطاق العريض الثابت املتاح
اآلن على نطاق واسع .وميثل ذلك حتدياً للبلدان اليت تكون فيها
االتصاالت املتنقلة هي السبيل الوحيد أمام املستخدمني النهائيني
للنفاذ إىل النطاق العريضكما هو احلال يفكثري من البلدان النامية.

استهداف الشباب قد يُحدث تحوالً

تشري حبوث االحتاد الدويل لالتصاالت إىل أن استهداف
الطالب قد يكون السبيل األكثر فعالية لزيادة استخدام اإلنرتنت
يف البلدان النامية .إذ ال يستخدم اإلنرتنت إال حنو  21يف املائة من
السكان يف العامل النامي ،مقارنة مع  70يف املائة تقريباً يف البلدان
املتقدمة.
ويشري التقرير إىل أن العوائق الرئيسية اليت تعرتض استخدام
اإلنرتنت ليست دائماً ذات صلة بالبنية التحتية واألسعار .وتظهر
أمناط االستخدام االختالفات الرئيسية املتعلقة بالتعليم واجلنسني
والدخل والعمر واملوقع اجلغرايف للمستخدمني (حضريون/ريفيون).
فعلى سبيل املثال ،الفرق ضئيل جداً يف أمناط استخدام اإلنرتنت
بني السكان املتعلمني تعليماً عالياً ذوي الدخل املرتفع على
امتداد العاملني املتقدم والنامي .فالناس احلائزون شهادات التعليم
العايل يستخدمون اإلنرتنت أكثر من أولئك ذوي مستوى التعليم
املنخفض ،ويف معظم البلدان ميضي الرجال على شبكة اإلنرتنت
وقتاً أطول من النساء.
وميضي الشباب (حتت سن  )25وقتاً أطول على شبكة اإلنرتنت
من الوقت الذي ميضيه األشخاص األكرب سناً ،ويعلو مستوى
استخدام اإلنرتنت بني أولئك امللتحقني حالياً باملدارس مقارنةً مبن
انتهى عهدهم بالدراسة .وبافرتاض أن الناس سيواصلون استخدام
اإلنرتنت بعد أن يكونوا قد اعتادوا عليه ،فالراجح أن امللتحقني
باملدارس أو اجلامعات حالياً سيستخدمون اإلنرتنت يف املستقبل
أيضاً .وبالنسبة للشباب يف مجيع أحناء العامل ،صارت شبكات
التواصل االجتماعي واحملتوى الذي يعده املستخدم ،مثل مدونات
اإلنرتنت ،من العوامل الرئيسية اليت تدفع انتشار اإلنرتنت قدماً.
ونظراً إىل أن  46يف املائة من السكان يف البلدان النامية تقل
أعمارهم عن  25سنة (ويشكلون أكثر من  2,5مليار نسمة)،
يشري التقرير إىل أن أحد أجنع السبل لزيادة استخدام اإلنرتنت يف
هذه البلدان يتمثل يف استهداف جيل الشباب  -من خالل مثالً
توصيل املدارس واملؤسسات التعليمية األخرى وحتسني معدالت
االلتحاق باملدارس.

توصيل مدرسة ،توصيل جمتمع

اخلطة الوطنية لتوصيل املدارس يف نيكاراغوا
توفري القدرة على النفاذ إىل العامل الرقمي لتالميذ املدارس يف املناطق النائية
في أقل من ستة أشهر ،وفَّر مشروع رائد لالتحاد الدولي سميكة من الطين نتيجة لسقوط أمطار غزيرة .ومع
لالتصاالت في نيكاراغوا للتالميذ في خمس مدارس في ذلك ،فقد كان كل ذلك يستحق ما بُ ِذل فيه من عناء.
مناطق نائية أجهزة الحاسوب ،والكهرباء والقدرة على
ويستهدف االحتاد الدويل لالتصاالت عن طريق مبادرة
النفاذ إلى اإلنترنت ،كما وضع أدوات تحقيق التنمية “توصيل مدرسة ،توصيل جمتمع” ضمان متتع مجيع الناس بالقدرة
االجتماعية واالقتصادية في أيدي المجتمعات المحلية على النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتطبيقات
التي تقع المدارس في دائرتها .ولقد كان النجاح في اليت توفرها .وحتقيق هذا اهلدف النبيل معناه تأمني القدرة على
الوصول إلى هذه المدارس المنعزلة دليالً على النجاح في استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للسكان املقيمني
مواجهة تحدي لوجستي .فقد كان على فريق المشروع ،يف املناطق احلضرية والريفية والنائية .وهذا يعين بذل كل جهد
في بعض المواقع ،أن يستخدم طائرة هليكوبتر ،مستطاع إلتاحة القدرة على الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات
وسيارات رباعية الدفع بل وعربات تجرها الثيران لحمل واالتصاالت للمجموعات احملرومة والضعيفة ،مبن فيهم النساء،
المواد الالزمة للمشروع .وكان عليه أن يخوض في مياه وذوو اإلعاقة ،واألطفال والشباب ،والسكان احملليون.
األنهار ،وأن يعبر بحيرة واسعة باستخدام عبّارة ،وأن
وقد ساعد االحتاد الدويل لالتصاالت على توصيل مخس
يتسلق منحدرات شديدة االنحدار كانت تغطيها طبقة مدارس منوذجية ،يف نيكاراغوا ،منها واحدة يف منطقة بعيدة
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متجم ليصوت ،ةسردم ليصوت

جداً لدرجة أن أجهزة احلاسوب كان ال بد من محلها على
عربات جترها الثريان يف دروب موحلة .ويشعر األوالد يف هذا
املوقع البعيد بالسرور بعد أن أصبح باستطاعتهم استعمال أجهزة
احلاسوب والنفاذ إىل اإلنرتنت للمرة األوىل.
وقد بدأت العملية برمتها باتفاق تعاون بني االحتاد
الدويل لالتصاالت وهيئة تنظيم االتصاالت يف نيكاراغوا،
ومعهد االتصاالت والربيد ) .(TELCORوتعهد االحتاد الدويل
لالتصاالت بالتعاون يف وضع مشروع خطة وطنية لتوصيل
املدارس يف نيكاراغوا ،وتنفيذ مشروع جترييب لتوصيل املدارس
العامة ومتكينها أيضاً من العمل كمراكز للمجتمعات احمللية
باستخدام التكنولوجيات املختلفة للتواصل الشبكي.

تحضير خطة نيكاراغوا

توجد يف نيكاراغوا  8 154مدرسة ابتدائية وثانوية يف نظام
التعليم العام ،وكان ال بد أن تأخذ أي خطة وطنية لتوصيل
املدارس يف االعتبار عدد األطفال املقيدين يف تلك املدارس،
ومواقعها ،وكذلك مدى توافر القدرة على النفاذ إىل اإلنرتنت
بالنسبة هلذه املدارس.
وقد بدأت عملية وضع اخلطة باستعراض السياسات واللوائح
املطبقة يف قطاع االتصاالت من حيث أثرها على تيسري النفاذ
إىل اإلنرتنت .وأعقب ذلك إجراء حتليل لعناصر السياسات
واللوائح اليت تمُ ِّكن من توفري قدرة على توصيل املدارس أفضل مما
كان الوضع قبل بداية املشروع.
واستناداً إىل هذا التحليل والوضع القائم يف قطاع االتصاالت
يف نيكاراغوا ،أوصت الدراسة بأن أي خطة وطنية لتوصيل
املدارس ينبغي تنفيذها على مراحل .وميكن أن تتضمن هنج
السياسة اليت ميكن اتباعها على أعلى مستوى حكومي خطوات
من أجل:
_ _إلغاء ضريبة القيمة املضافة على خدمة اإلنرتنت للمدارس؛
_ _حتديد أسعار تفضيلية للقطاع التعليمي؛
_ _فرض شروط على الشركات قبل منح أو جتديد االمتيازات
اخلاصة باستعمال الرتددات ،حبيث يُشرتط على الشركات

_

_

_

توفري خدمة اإلنرتنت للمدارس بدون مقابل أو بأسعار
تفضيلية؛
_التشجيع على خفض األسعار اخلاصة بالتوصيل الدويل
لشركات التشغيل يف نيكاراغوا ،حبيث ينعكس ذلك على
خفض األسعار اليت يتحملها العمالء؛
_إجراء مزاد لتخصيص طيف الرتددات غري املستخدم ،بشرط
أن توفر الشركات اليت ستحصل على ال ُرتاخيص توصيل
املدارس بدون مقابل أثناء فرتة الرتخيص؛
_واستخدام عائد صندوق االستثمار يف االتصاالت )(FITEL
يف توفري خدمات اإلنرتنت للمدارس ومتويل شراء املعدات
الالزمة لتحقيق هذا الغرض.

مشروع تجريبي لتوصيل المدارس كمراكز مجتمعية

بدأ تنفيذ املشروع التجرييب يف يوليو  ،2010عندما سافرت
السيدة كالوديا غوميز كوستا ،خبرية االحتاد الدويل لالتصاالت
إىل املناطق الداخلية من نيكاراغوا ،حيث قضت أكثر من
شهرين ،استطاعت خالهلما – بالتعاون مع السلطات احلكومية
– اختيار املدارس اليت ستكون جزءاً من املشروع ،بقصد تطويرها
لكي تصبح مراكز جمتمعية .ويف البداية ،مت توصيل مدرستني.
وتعاون االحتاد الدويل لالتصاالت ومعهد االتصاالت والربيد
يف نيكاراغوا على شكل فريق مشرتك نشيط ،وكانت النتيجة
أن املشروع جتاوز توقعات معهد االتصاالت والربيد .وقد متكن
االحتاد الدويل لالتصاالت ،بفضل اإلدارة احلصيفة للمشروع
وحشد موارد إضافية ،من توصيل ثالث مدارس أخرى باإلضافة
إىل املدرستني اللتني كان من املخطط توصيلهما يف األصل.
وتقول السيدة كالوديا غوميز كوستا“ :كانت مجيع املدارس
املقرر توصيلها لتكون مبثابة مراكز جمتمعية يف منطقة Rivas
وقد وقع عليها االختيار استناداً إىل معيارين :موقعها اجلغرايف
وإمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت .وكان اهلدف هو أن املدارس اليت
سيتم توصيلها باستخدام خمتلف التكنولوجيات يف إطار املشروع
التجرييب ميكن اعتبارها بعد ذلك مناذج تقتدي هبا معظم مدارس
نيكاراغوا اليت مل يتم بعد توصيلها باإلنرتنت.
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وملا كان اخلرباء التقنيون واملدربون الرئيسيون يعملون جنباً وعلى اخلط ،مرة كل أسبوع ملدة مخسة أسابيع .ويستفيد من
إىل جنب مع املعلمني والتالميذ واآلباء ،ويشاركوهنم رحالهتم املشروع ما جمموعه  921طالباً و  2 923فرداً يف اجملتمعات اليت
ووجباهتم وأنشطة التدريب املكثفة وفرتات الراحة ،قويت بينهم تقع هبا املدارس اخلمس.
الروابط مما جعلهم يركزن على مواصلة العمل يف املشروع .وقد
وقال براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد
أدى ذلك إىل إجياد مستوى من الطاقة دفع كل فرد إىل التقدم الدويل لالتصاالت معلّقاً على ذلك”:إنين مسرور لنجاح هذا
إىل األمام وحتقيق هدف مشرتك.
املشروع يف نيكاراغوا ،مما يدل على ما ميكن أن يتحقق عندما
وحبلول هناية املشروع يف ديسمرب  ،2010كانت كل مدرسة يتعاون االحتاد الدويل لالتصاالت والدول األعضاء يف توصيل
قد مت تزويدها بعشرين جهاز حاسوب ،بإمجايل مائة حاسوب املدارس .وإننا نساعد الدول األعضاء يف االحتاد يف العديد من
كان من بينها  60حاسوباً قدمها االحتاد الدويل لالتصاالت البلدان لوضع خطط وطنية لتوصيل املدارس ،وإنشاء مدارس
بدون مقابل كجزء من املشروع و 40جهازاً منحة من مؤسسة منوذجية ومراكز جمتمعية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تقوم
إنتل .ووفرت شركة  Claro-Enitelتوصيل املدارس اخلمس على هذه املدارس .وإنين أشجع مجيع إدارات االحتاد الدويل
لالتصاالت على اختاذ اخلطوات الالزمة لتوصيل مدارسها حبلول
باإلنرتنت بدون مقابل ملدة سنة.
وقد مت تدريب ُ 98معلماً يف املدارس الريفية على استعمال سنة  2015متاشياً مع األهداف اليت حددها قادة العامل أثناء
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتلقى العاملون باملدارس اليت القمة العاملية جملتمع املعلومات”.
ستُستخدم كمراكز جمتمعية تدريباً ملدة أربع ساعات يف املوقع

مجيع الصور يف هذه املقالة من إعداد كالوديا غوميز كوستا.
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الم ــدارس

تقع مدرسة  Pedro Joaquín Chamorroعلى �بُْعد 16
كيلومرت من بلدية  San Juan del Surيف منطقة – Genízaro

وهي منطقة ريفية مالحمها شبه حضرية ،تقع على مقربة من طريق
رئيسي مرصوف ومن السهل الوصول إليها .وقد است ِ
خدمت يف
ُ
مدرسة  Pedro Joaquín Chamorroوصلة تقليدية من اجليل
الثالث مزودة هبوائي ياغي ) (Yagiللحصول على إشارة قوية .وقد
انبهر املعلمون عندما علموا أن مدرستهم قد وقع عليها االختيار،
وحتمسوا للتدريب لضمان القدرة على إدارة هذا املورد اجلديد بالشكل
املناسب كأداة للتدريس.
وهذه املدرسة قريبة جداً من جمتمع  Torovenadoاحمللي ،وختضع
باإلضافة إىل ست مدارس أخرى إلدارة املدارس الريفية احمللية .وقد
قال املعلمون إنه سيكون أمراً رائعاً لو أن معلمي املدارس األخرى قد
تدربوا .وأيدت وزارة التعليم هذه املبادرة بقوة ألهنا تعين أن املعلمني
الذين سيتم تدريبهم من املدارس الساتلية ميكنهم أخذ طالهبم وآباء
طالهبم إىل املدرسة املوصولة باإلنرتنت الكتساب خربة على استعمال
اإلنرتنت يف األغراض التعليمية.

وكان من التكنولوجيات التقليدية األخرى استخدام هوائي على شكل
مظلة ) (canopy antennaمت تركيبه أعلى خزان للمياه يف مدرسة
 Fidel Gonzálezمبنطقة  ،Cárdenasوهي أحد أحياء منطقة
 Rivasبالقرب من حدود كوستاريكا على شاطئ حبرية نيكاراغوا،
وعلى مسافة  145كيلومرت جنوب ماناغوا .ومنطقة Cárdenas
منطقة ريفية تتمتع ببعض املالمح احلضرية ،وميكن الوصول إليها
بطريق مرصوف ،مير مبزرعة لتوليد الكهرباء من الرياح هبا  19جهاز
لتوليد الكهرباء.
ويرى معلمو مدرسة  Fidel Gonzálezأن ارتفاع نسبة االلتحاق
باملدرسة وكوهنا توفر التعليم الثانوي وقبل االبتدائي واالبتدائي ،كانت
من العوامل اليت عززت اختيارها لتزويدها بوصلة اإلنرتنت والنفاذ إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لألغراض التعليمية .وتقول التلميذة
ناتايل“ :إننا نستطيع الدخول إىل اإلنرتنت من هنا .ولن يتعني علينا
أن ندفع رسوماً إضافية مقابل املعلومات اليت حنتاج إليها إلجناز
أعمالنا املدرسية .وهذا شيء رائع ”.كذلك ،يريد اجملتمع احمللي
استخدام وصلة اإلنرتنت اجلديدة لتشجيع السياحة واالنضمام إىل
برامج اإلرشاد الريفي.
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وتقع مدرسة  Francisca Hernándezبقرية ،El Ostional
وهي قرية صغرية يقطن هبا الصيادون على مسافة  21كيلومرت جنوب
 .San Juan del Surوتعد هذه املدرسة حبق قلب اجملتمع احمللي.
والطريق املؤدي إىل القرية غري صاحل للحركة يف مجيع األوقات ألنه
غري مرصوف ومقام على قاعدة من احلَ َجر اجملروش .فعندما تسقط
أمطار غزيرة ،ختتفي معامل الطريق تقريباً بسبب تدفق املياه من األهنار
والروافد اليت تشق املنطقة .وقد حتدث أهايل القرية مع فريق املشروع
عن أنشطة الصيد اليت يزاولوهنا وأملهم يف بدء محلة سياحية .وكان
توصيل اجملتمع احمللي هو اهلدف األمسى منذ البداية .ونظراً ل�بُْعد موقع
املدرسة ،تقرر استخدام تكنولوجيا السواتل بنظام ( VSATاألجهزة
الطرفية ذات الفتحات شديدة ِ
الصغَر) يف توفري التوصيل باإلنرتنت.
وقال املعلمون إهنم مل يسبق أن خطر بباهلم أن قريتهم سيكون من
املمكن توصيلها باإلنرتنت .وعندما ُسئل تالميذ املدرسة عما إذا
كانت قدرهتم على التعامل مع احلاسوب تعد شيئاً جيداً ،كان ردهم
“نعم!” بصوت مرتفع.

وتقع مدرسة  Andrés Castroبقرية  Tichanáعند سفح بركان
 Maderasيف الطرف اجلنويب الغريب من جزيرة  ،Ometepeبإقليم
 .Altagraciaوهذه املدرسة قريبة من الطريق الرئيسي الذي يربط بني
 Santa Cruzو ،San Pedroوختضع باإلضافة إىل ثالث مدارس
أخرى على امتداد ساحل اجلزيرة حىت مدينة  Méridaإلدارة املدارس
الريفية احمللية.
ويستلزم الوصول إىل املدرسة استخدام معدية لعبور حبرية نيكاراغوا إىل
 Puerto Moyogalpaعلى اجلزيرة ،مث االنتقال إىل موقع املدرسة
على طريق جزء منه ممهد مث يتحول إىل طريق شديد الوعورة .وأثناء
موسم األمطار ،تغمر املياه أجزاءً عديدة من الطريق وال ميكن أن
الدفع .وهنا أيضاً ،وألن املدرسة تقع يف
تسري فيه إال السيارات رباعية َ
منطقة نائية كانت تكنولوجيا  VSATهي الوسيلة الوحيدة للتوصيل
باإلنرتنت.
وقد أدرك املعلمون على الفور مزايا أن تكون مدرستهم موصولة
باإلنرتنت ،ألن ذلك يتيح للتالميذ فرصة ملواصلة التعليم وااللتحاق
باملدارس الثانوية ،خاصة وأن أعلى مستوى من التعليم الرمسي يف
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هذا اجملتمع احمللي الصغري هو املدرسة االبتدائية .وقالت والدة أحد
التالميذ حبياء شديد إهنا سوف تتصل باألمهات األخريات من
أجل االستفادة من اإلنرتنت يف إجياد سبل لتحسني حمصول موز
البالنتني .وتسويق منتجاهتن احلِرفية.
وتقع مدرسة  ،Francisco Morazánوهي املدرسة اخلامسة
اليت وقع عليها االختيار لضمها للمشروع التجرييب ،بقرية
ِ
 Panzuacaمبنطقة  ،Tolaوتعد من أفضل اجلوانب املرضية يف
العملية بأكملها .ويقع هذا اجملتمع احمللي الريفي املتناثرُ وسط غابة
 Tolaالكثيفة ،على ارتفاع  125مرتاً فوق سطح البحر .وميكن
الوصول إىل منطقة  ،Tolaمن مدينة  Rivasعاصمة مقاطعة Rivas
بطريق ممهد .وللوصول من  Tolaإىل املدرسة يعين ركوب هنر هائج
مث السري ملدة ساعتني خالل الغابة أو امتطاء ظهور البغال .واملدرسة
القائمة يف  Panzuacaتعين فصوالً سابقة للتعليم قبل االبتدائي
أو فصوالً للتعليم االبتدائي تُعقد يف اهلواء الطلق ،أو حتت أسقف

تنفذ منها مياه األمطار لثالثني تلميذاً ،أو حنو ذلك .ومل تكن هبا
كهرباء أو مولدات كهربائية ،ولذلك كان ال بد من استخدام الطاقة
الشمسية وتكنولوجيا .VSAT
وقد قامت جمموعات من اجملتمع ببناء الفصول .وتوىل العمدة توفري
مواد البناء ،بينما قدم أهايل القرية عربات جترها ثريان لنقل مواد
ِ
البناء .وعلى الرغم من الظروف اجلوية الصعبة ووعورة الطريق ،نُقلت
األبواب واألعمدة والقرميد وألواح اخلشب احلبييب إىل ،Panzuaca
وأصبحت الفصول جاهزة خالل أسبوع واحد.
واستغرق نقل اهلوائي الذي يعمل بنظام  VSATسبع ساعات قبل
أن يصل إىل القرية على عربة جيرها ثور .وساعد أهل القرية عن
بكرة أبيهم يف تركيب اهلوائي ،فقد قام الرجال بتقطيع األعمدة
املستخدمة يف رفع اهلوائي وحفر اخلنادق اليت متر فيها األسالك،
بينما قامت النساء حبمل األكياس اليت حتتوي على الكتل احلجرية
الثقيلة من شاطئ النهر واستُخدمت عربة جيرها ثور يف رفع اهلوائي
أثناء تثبيته.
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نتائج المشروع

مع هناية املشروع ،كان أهايل القرى اليت توجد هبا
املدارس املوصولة باإلنرتنت يستخدمون بالفعل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بكل ثقة وجناح .ومن املؤكد أن النفاذ
إىل اإلنرتنت سوف يساعد على حتقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية هلذه اجملتمعات ،وعلى حتسني نوعية حياهتم .وقد
اعتاد التالميذ اآلن على استخدام الربيد اإللكرتوين ،والدردشة
واالشرتاك يف املؤمترات املرئية ،والبحث عن املعلومات املتصلة
باملواد الدراسية (الرياضيات ،واللغات ،والعلوم ،والدراسات
االجتماعية ،والفنون ،وغريها) ،وإنشاء مدونات خاصة هبم
ونشر جتارهبم.
ويقول  ،José Pablo de la Rocaمدير التخطيط والتنمية
مبعهد االتصاالت والربيد ،ومسؤول االتصال الوطين ملشروع
االحتاد الدويل لالتصاالت“ :إن مشروع “توصيل مدرسة،
توصيل جمتمع” الذي توىل تنفيذه االحتاد الدويل لالتصاالت
ومعهد االتصاالت والربيد الذي يقوم بدور هيئة تنظيم االتصاالت
بالتعاون مع وزارة التعليم ،قد أتاح الفرصة للمجتمعات احمللية
اخلمسة املستفيدة للنفاذ إىل املعلومات واملعارف ،بتكنولوجيا مت
تسخريها من أجل أغراض إنتاجية واجتماعية هلا منافع معينة
بالنسبة جليل الشباب .كذلك ،فإن املشروع جعل من املمكن
حتديد سبيل لتوصيل املدارس على املستوى الوطين ،وحتديد
خمتلف التحديات الرئيسية مثل التمويل ،واحلاجة إىل توثيق
عالقات التعاون بني القطاعني العام واخلاص ،والتغيري الثقايف

فيما يتصل باستخدام التكنولوجيا ،وأمهية النهوض بالقدرات
البشرية على املستوى احمللي”.
وعلى نطاق أوسع ،كانت اخلطة الوطنية لتوصيل املدارس
اليت وضعها املشروع حمل ترحيب من جانب معهد االتصاالت
والربيد الذي أوضح أنه سوف يعترب هذه اخلطة أساساً لتزويد
معظم املدارس العامة يف نيكاراغوا بإمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت.
ويقول “ :José Pablo de la Rocaلقد استفدنا دروساً قيِّمة
من هذا املشروع ،مثل إمكانية استخدام التكنولوجيات املختلفة
بالنسبة للمناطق احلضرية والريفية يف املشروعات املقبلة؛ وضرورة
ال مركزية املساعدات التقنية والتعليمية على املستوى احمللي ،ألن
مركزية هذه املساعدات جتعل من املستحيل ضمان جناح مشروع
كهذا؛ وضرورة أن تعمل مؤسسات القطاع العام معاً استناداً إىل
أهداف مشرتكة .ويف هذا الصدد ميكننا أن نعتمد على وزارة
التعليم اليت تستفيد من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
حتسني التعليم ،وعلى هيئة تنظيمية ملتزمة بضمان استفادة كل
فرد من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”.
وقد بدأت املراكز اجملتمعية القائمة على هذه املدارس واملزودة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تفتح عاملاً جديداً ،بفضل
توفري التدريب املناسب .وميكن تنفيذ أنشطة قائمة على الويب
بني جمموعات املدارس .وميكن للمجتمع احمللي أن يستفيد
من فرص التدريب ،ويكتسب القدرة على إنتاج حمتوى حملي،
وتشجيع نشر ثقافته .ومن الواضح أن املشروع الذي مت تنفيذه يف
نيكاراغوا ميكن أن يكون منوذجاً للبلدان النامية األخرى.

ولالطالع على مزيد من املعلومات فيما يتصل مببادرة “ توصيل مدرسة ،توصيل جمتمع”،
يُرجى زيادة املوقع التايلwww.connectaschool.org :

58

أخبار االحتاد   2011 | 8 أكتوبر

2011

Connecting your world.
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and investing to improve the way people
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وسائط التواصل االجتماعي

مواجهة التحديات التنظيمية

مع وجود أكثر من مليار مستعمل لشبكات التواصل
االجتماعي ،أصبحت منصات التواصل االجتماعي في
الوقت الحاضر تمثل جزءاً أساسياً من النظام البيئي
لإلنترنت ،وهو جزء يتطلب استراتيجية استشرافية من
الهيئات التنظيمية في أنحاء العالم.
هذا املقال مقتطف بتصرف من ورقة مناقشة مقدمة إىل
املنتدى العاملي لقادة الصناعة لعام  .2011وحتمل الورقة عنوان:
“التصدي للتحدي التنظيمي لوسائل اإلعالم االجتماعية”،
وهي من إعداد مايكل غيست ،رئيس البحث يف جمال قانون
اإلنرتنت والتجارة اإللكرتونية ،جامعة أوتاوا ،كلية احلقوق ،كندا.
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وعلى خالف  Facebookو Twitterو- LinkedIn
و ،Google Plusالتي انطلقت في يونيو  2011وسرعان
ما انضم إليها عشرات الماليين من المستعملين  -أوجد
الكثير من شبكات التواصل االجتماعي مجتمعات
محلية موضعية ضخمة تفاعالتها الدولية محدودة
(انظر اإلطار).

فيسبوك

خالل أقل من مخس سنوات ،جتاوز عدد مستعملي فيسبوك
 750مليون مستعمل نشط يف أحناء العامل ،أكثر من  70يف املائة
منهم يقيمون خارج الواليات املتحدة .واملستعمل العادي لشبكة
فيسبوك له  130صديقاً ،وموصول بثمانني صفحة وجمموعة

عامتجالا لصاوتلا طئاسو

وحدث جمتمعي ،وينشر  90قطعة حمتوى كل شهر .ويبلغ عدد ت ــويت ــر

قطع احملتوى اليت يتم تبادهلا كل شهر  30مليار قطعة ،كما أن
أكثر من  250مليون مستعمل نشط يدخلون على فيسبوك من
خالل األجهزة املتنقلة مثل اهلواتف الذكية.
ويقوم املقاولون واملطورون يف أكثر من  190بلداً بالبناء على
منصات فيسبوك ،كما يقوم املستعملون بتنزيل  20مليون تطبيق
يومياً .وأكثر من  2,5مليون موقع على الشبكة العنكبوتية يوجد
تكامل بينها وبني فيسبوك ،منها أكثر من نصف املائة موقع
األهم على مستوى العامل حسب تصنيف مؤسسة .comScore

مواقع وسائط التواصل االجتماعي التي يتردد
عليها مستعملون محليون
_ _( QQالصني)
_ _( Vkontakteاالحتاد الروسي)
_ _( Mixiاليابان)
_ _( Orkutالربازيل ،اهلند ،باراغواي)
_ _( Hi5كولومبيا ،اإلكوادور ،بريو)
_ _( Friendsterالفلبني)
_ _( Iwiwهنغاريا)
_ _( Cyworldمجهورية كوريا)
_ _( Hyvesهولندا)
_ _( Nasza-klasaبولندا)
_ _( Lidéاجلمهورية التشيكية)
_ _( Oneليتوانيا)
_ _( Draugiemالتفيا)
_ _( Zingفيتنام)
_ _( Skyrockفرنسا ،بلجيكا ،السنغال)
_ _( Studiverzeichnisأملانيا ،النمسا)

ازداد عدد مستعملي موقع تويرت إىل أكثر من مائيت مليون منذ
انطالقه يف يوليو  ،2006وينضم إليه يومياً  460 000مستعمل
جديد .ويرسل املستعملون أكثر من مليوين رسالة يومياً .ويف
الواليات املتحدة ،تنفذ نسبة  38يف املائة من املستعملني إىل
موقع تويرت من أجهزهتم املتنقلة.
ويرتبط مبوقع تويرت نشاط اقتصادي ال يُستهان به ،حيث
يتجاوز عدد تطبيقات تويرت املسجلة اليت تتصل باخلدمة رقم
املليون .وكثري من الربجميات واخلدمات األخرى تمُ ِّكن من
الدخول املباشر على املناقشات اليت جتري على موقع تويرت ،دون
أن يتطلب ذلك زيارة موقع تويرت ) (Twitter.comعلى الشبكة
العنكبوتية.
LinkedIn

يبلغ عدد مستعملي موقع  LinkedInما يقرب من
مليون مستعمل ،يقيم حنو نصفهم يف الواليات املتحدة .ومن
البلدان األخرى اليت يوجد هبا العديد من مستعملي هذا املوقع
الربازيل ،واهلند واململكة املتحدة .ويشهد هذا املوقع منواً متسارعاً
يف أمريكا الالتينية وإفريقيا.
ويف أبريل  ،2011فتح املوقع أبواب منصته للمطورين ،الذين
أدخلوا عدداً من اإلضافات من بينها تقاسم احملتوى وأصبح أكثر
من  100 000ناشر يستخدمون هذه اخلدمة يف حتويل احلركة
إىل مواقعهم.
120

كيف تستخدم الهيئات التنظيمية
وسائط التواصل االجتماعي

يستخدم عدد من اهليئات التنظيمية وسائط التواصل
االجتماعي كطريقة إلبالغ املعلومات إىل األطراف املعنية
بسرعة وبطريقة مضمونة .وعدم وجود اسرتاتيجية لالتصاالت
خاصة بوسائط التواصل االجتماعي ميكن أن يؤجج النقد
املوجه إىل اهليئات التنظيمية بدعوى أهنا تقاوم التغيري أو فقدت
َّ
الصلة بالواقع.
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وبعض اهليئات التنظيمية تستخدم تويرت كشكل آخر من
أشكال نشر البيانات الصحفية ،بينما تستخدمها هيئات
أخرى يف أغراض تتطلب املزيد من التفاعل .وعلى سبيل
املثال ،فإن حساب اللجنة الفيدرالية لالتصاالت يف الواليات
املتحدة على موقع تويرت يقوم بإعادة توجيه احملتوى املفيد،
ويشجع على تطوير اهليئات التنظيمية ،ويشجع على مشاركة
اجلمهور يف املنافسات وغريها من األنشطة .ويعد حساب
اللجنة الفيدرالية لالتصاالت يف الواليات املتحدة ،الذي
يتابعه أكثر من  435 000فرد هو األكرب بني هيئات تنظيم
االتصاالت يف العامل.
ومثة مثال آخر هو استعمال اهليئة الكندية لإلذاعة والتلفزيون
واالتصاالت ملوقع تويرت يف متكني مئات املتابعني من االطالع يف
نفس اللحظة تقريباً على الوثائق املقدمة أثناء جلسات االستماع
اخلاصة بأسعار اجلملة للنفاذ إىل اإلنرتنت .وكان املسؤولون
باهليئة يردون على االستفسارات يف الوقت احلقيقي  -باللغة
اإلنكليزية والفرنسية.
وقد أعلنت هيئة تنظيم االتصاالت يف البحرين تواجدها
على موقع تويرت يف أبريل  ،2011كجزء من مبادرة لتشجيع
االنفتاح والشفافية .وأعلنت اهليئة أن “استعمال مواقع وسائط
التواصل االجتماعي مثل تويرت يتزايد بسرعة هائلة ،ومما يساعد
على ذلك رخص خدمات النطاق العريض يف البحرين ”.وقد
اجتذب وجود اهليئة على موقع تويرت مئات املتابعني بسرعة.
ومن بني اهليئات التنظيمية األخرى اليت توجد هلا حسابات
على موقع تويرت هيئة االتصاالت والوسائط يف أسرتاليا ،وجلنة
االتصاالت يف كينيا ،وهيئة االتصاالت يف مالطة ،وهيئة تنظيم
االتصاالت واملنافسة يف اململكة املتحدة ).(Ofcom
كذلك تطور موقع فيسبوك إىل أداة مهمة للتواصل بالنسبة
هليئات تنظيم االتصاالت .إذ تستخدم هيئة االتصاالت
والوسائط يف أسرتاليا موقع فيسبوك يف إبالغ املستعملني بآخر
أنباء األحداث املقبلة وإرشاد اجلمهور يف األمور املتصلة حبماية
املستهلك .وصفحة فيسبوك مفتوحة للجمهور ،ومرتبطة بنفاذ
خارج اخلط ،وتوفر معلومات بشأن مراكز نداءات العمالء
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وساعات العمل يف املكاتب .وتستخدم جلنة االتصاالت الكينية
صفحة فيسبوك بنفس الطريقة تقريباً .وتتضمن الصفحة مواقع
ألحدث البيانات الصحفية ،وفيديوهات يوتيوب وصوراً .ونظراً
لكوهنا صفحة مفتوحة ،فإهنا تُتيح للزوار أيضاً القدرة على توجيه
األسئلة مباشرة إىل اللجنة.
وقد برز دور يوتيوب كخدمة عامة بالنسبة للهيئات
التنظيمية اليت تندرج ضمن واليتها توعية اجلمهور .وعلى سبيل
املثال ،فإن هيئة تنظيم االتصاالت واملنافسة يف اململكة املتحدة
حتتفظ بصفحة يوتيوب كبرية تعرض عشرات الفيديوهات اليت
تتضمن توجيهات للجمهور بشأن كيفية تقدمي شكاواهم أو
ممارسة حقوق املستهلكني .كما تتضمن الفيديوهات املوضوعة
على الصفحة مؤمترات صحفية وعروضاً عامة .وقد أطلِقت هذه
الصفحة يف عام  ،2006ودخل على الفيديوهات اليت تعرضها ما
يقرب من  150 000مشاهد .كما يستفيد العديد من هيئات
تنظيم االتصاالت من موقع  Flickrيف عرض شريط متصل من
الصور .وعلى سبيل املثال ،تعتمد صفحة اللجنة الفيدرالية
لالتصاالت يف الواليات املتحدة على االجتماعات اليت تعقدها
اللجنة وعلى األحداث العامة.
واستخدام هذه اخلدمات يستكمل بشكل متزايد مواقع
اهليئات التنظيمية القوية على الشبكة العنكبوتية اليت كثرياً ما
تتضمن إضافات ووظائف خاصة بالوسائط االجتماعية.
وباإلضافة إىل الوثائق التنظيمية التقليدية واملعلومات اخلاصة
باهليئة ،كثرياً ما تتضمن مدونات ومواقع لصفحات فرعية على
الشبكة غري رمسية الطابع مصممة خصيصاً إلشراك اجلمهور.

كيف تستخدم الجهات صاحبة المصلحة وسائط
التواصل االجتماعي في التأثير على الهيئات
التنظيمية

يتجه الكثري من اجلهات صاحبة املصلحة يف الوقت
احلاضر إىل وسائط التواصل االجتماعي يف حماولة منها للتأثري
على الرأي العام ،واملشاركة يف الدفاع عن الشمول الرقمي،
وتشجيع النتائج التنظيمية اليت تفضلها .وقد استخدمت
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اجلهات صاحبة املصلحة خمتلفة االهتمامات وسائط التواصل
االجتماعي ابتداءً من األحداث السياسية املهمة يف الدول
العربية إىل القضايا املتصلة بسياسات االتصاالت املختلفة
كآلية لكسب التأييد الشعيب.
ومن وجهة نظر العامة ،تعد واحدة من أفضل اجملموعات
شعبية منظمة الصحافة احلرة ،وهي منظمة وطنية يف الواليات
املتحدة غري تابعة ألي حزب وال تبغي الربح وتعمل من أجل
اإلصالح يف وسائل اإلعالم .وقد تشكلت منظمة الصحافة
احلرة يف  2002وظلت تنمو إىل أن أصبحت أكرب منظمة
تعمل على إصالح وسائل اإلعالم يف الواليات املتحدة ،حيث
أصبحت تضم أكثر من نصف مليون ناشط وعضو ،ويعمل
هبا عدد كبري من املوظفني املتفرغني .ومن بني األدوات اليت
يستعني هبا الناشطون أن هلم وجوداً على فيسبوك ،وفليكر،
وماي سبيس ،وتويرت ويوتيوب.
وهناك الكثري من اجملموعات األقل عدداً اليت تستخدم
الوسائط االجتماعية يف “إحداث أثر يفوق وزهنا” .ففي
فرنسا ،ظهرت جمموعة  La Quadrature du Netكصوت
معارض إلصالح االتصاالت يف االحتاد األورويب ،وكذلك
لبذل جهود من أجل تطبيق حقوق املِ ِ
لكية الفكرية الدولية.
وعلى الرغم من أن هذه املنظمة ال يعمل هبا غري عدد قليل
من املوظفني ،فقد استطاعت التأثري على العملية السياسية

والتنظيمية عن طريق استخدام اإلنرتنت يف تشجيع املشاركة
الواسعة والدفاع السياسي.
أما منظمة  ،Open Mediaاليت مل تكن معروفة تقريباً
منذ سنوات قليلة ،فقد لعبت دوراً أساسياً يف حتريك مشاعر
املستهلكني يف كندا بشأن املسائل املتصلة باالتصاالت .ففي
أوائل عام  ،2011وقّع أكثر من  450 000مواطن كندي على
التماس ُمق ّدم من  Open Mediaيدعو إىل إهناء العمل بالفواتري
القائمة على االستعمال .ونُشر هذا االلتماس على نطاق
واسع على فيسبوك ،وتويرت ،وغريمها من مواقع وسائط التواصل
االجتماعي ،وأثار در فعل من جانب احلكومة الكندية.

وسائط التواصل االجتماعي وتنظيم االتصاالت

إن وسائط التواصل االجتماعي ليست متماثلة ،على الرغم
من أن خدمات الشبكات االجتماعية كثرياً ما تُ ِ
دمج وظائف
االتصاالت ضمن خدماهتا .وعلى سبيل املثال ،أعلن موقع
فيسبوك أخرياً عن إبرام اتفاق مع سكايب ) (Skypeيسمح
ملستعملي فيسبوك باالنتقال دون عناء إىل إجراء مناقشات صوتية
مع األصدقاء على شبكة فيسبوك .وباملثل ،تعمل Google+
على استحداث منتج صويت ) (Google Voiceكي يستطيع
املستعملون املوصولون إجراء دردشات بالصوت أو الصورة داخل
بيئة الشبكة االجتماعية.
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وعلى سبيل املثال ،وضعت بعض هيئات تنظيم االتصاالت،
مثل هيئة تنظيم االتصاالت يف البحرين ،مبادئ توجيهية
الستعمال الوسائط االجتماعية .وتوجه اهليئة مستعملي هذه
الوسائط إىل عدم نشر أو إحالة أو إعادة إرسال الرسائل غري
الدقيقة ،أو اليت تتضمن أفكاراً متطرفة ،أو اليت تتسم بالعنف
أو اإلباحية الداعرة .وحتاول اهليئة تطبيق املعايري الصحفية على
الوسائط االجتماعية ،حيث تعمل الصحافة احملرتمة وفقاً ملدونة
سلوك (للتأكد من احملتوى املنشور ومحاية املشاهدين من الصور
اليت جترح مشاعرهم) ولكن هذا ال ينطبق على البث باستعمال
الوسائط االجتماعية.

إعاقة النفاذ إلى وسائط التواصل االجتماعي

اختذت هيئات تنظيمية كثرية خطوات إلعاقة النفاذ إىل
وسائط التواصل االجتماعي  -بشكل مؤقت يف كثري من
األحيان  -رداً على حادثة معينة أو بند من بنود احملتوى.
وعلى سبيل املثال ،أعاقت كل من هيئة االتصاالت يف باكستان
وهيئة تنظيم االتصاالت يف بنغالديش النفاذ إىل موقع فيسبوك
نظراً الحتوائه على صور غري مقبولة .ووجهت هيئة االتصاالت
يف أوغندا شركات تقدمي خدمة اإلنرتنت إىل وقف الدخول بصفة
مؤقتة إىل مواقع التواصل االجتماعي مبا يف ذلك فيسبوك وتويرت
يف أبريل  2011مراعاة حلالة االضطرابات املتزايدة .ويف مارس
ُ ،2011ح ِجب موقع تويرت يف الكامريون يف حماولة ملنع املعارضة
من ممارسة نشاطها على املوقع .كما ُح ِجب املوقع يف يناير
 2011يف مصر يف حماولة ملنع املتظاهرين من استخدامه يف تنظيم
املظاهرات وتوصيل املعلومات إىل اجلمهور .وحجبت تايالند
موقع يوتيوب بعد نشر فيديو يتضمن إهانة للملك.

الخصوصية وحماية البيانات

تتعرض معايري وقواعد اخلصوصية القائمة منذ زمن بعيد
النتهاكات متزايدة نتيجة للشعبية الكاسحة اليت تتمتع هبا
الشبكات االجتماعية مما يشجع املستعملني على تبادل
معلومــات مل يــكن مـن املمكن إطــالع اجلمهــور عليهــا يف
اجليل السابق.
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ويقول خرباء اخلصوصية إن شركات الوسائط االجتماعية
جتعل من الصعب على املتعاملني معها محاية خصوصياهتم عن
طريق ضبط برجمياهتا على أن تكون اخلصوصية مفتوحة .ويتيح
موقع فيسبوك ومواقع الوسائط االجتماعية األخرى للمستعملني
تعديل ضبط الربجميات ،ومع ذلك فإن الضبط املعتاد يدفع
املستعملني دائماً إىل املزيد من االنفتاح.
ولقد خُِّ
اتذ أفضل إجراء معلوم لتطبيق قواعد اخلصوصية
مفوض اخلصوصية الكندي حتقيقاً عن
يف كندا ،حيث أجرى َّ
املمارسات املتصلة باخلصوصية يف موقع فيسبوك يف الفرتة
املفوض ضد فيسبوك ألسباب
 .2009-2008وكان ُحكم َّ
املفوض بنقص املعلومات
عديدة .فعلى سبيل املثال ،سلَّم َّ
اخلاصة بتطبيقات األطراف األخرى ،وإتاحة الكثري جداً من
املعلومات الشخصية للمطورين اآلخرين بدون مراقبة من جانب
فيسبوك ،وعدم الكشف بالدرجة الكافية للمستعملني عن
طبيعة املعلومات املنشورة ،وعدم قبول املستعملني ،وعدم سيطرة
املستعملني على املعلومات الشخصية.
املفوض الكندي عدداً من القضايا املقلقة
كذلك أثار َّ
بشأن تعطيل احلساب ،حيث يتم اإلبقاء على احلساب ولكن
املفوض أنه “طاملا
اجلمهور ال يستطيع الدخول عليه .والحظ َّ
بقي احلساب معطالً لفرتة طويلة وعدم استخدام املعلومات
املدونة عليه ،زادت صعوبة القول بأن اإلبقاء على املعلومات
الشخصية اخلاصة باملستعمل يعد منطقياً بالنسبة ألغراض
التواصل االجتماعي اليت جمُ عت هذه املعلومات من أجلها”.
املفوض عن قلقه إزاء عدم الوضوح
وعالوة على ذلك ،أعرب َّ
الكايف للفرق بني تعطيل احلساب وإلغائه.
ويف مجهورية كوريا ،طلبت جلنة االتصاالت الكورية
من فيسبوك تشديد تدابري محاية اخلصوصية .فإذا مت تقدمي
معلومات شخصية لطرف ثالث ،يتعني على فيسبوك إبالغ
املستعملني بالغرض الذي ستُستخدم فيه هذه التفاصيل ومدة
استخدامها .كذلك طُلِب من فيسبوك أن يكشف عن كيفية
استخدامه للمعلومات الشخصية يف أغراض اإلعالن ألغراض
خاصة وما إذا كان فيسبوك يتقيد بالتدابري اخلاصة حبماية
املعلومات الشخصية.

عامتجالا لصاوتلا طئاسو

AFP

ويف عام  ،2010طلبت هيئة محاية البيانات يف أملانيا من
موقع فيسبوك تعديل التطبيق اخلاص بتحديد عناوين األصدقاء
) ،(Friend Finderووافق املوقع على إبالغ املستعملني بأنه إذا
قاموا بتحميل دفاتر العناوين اإللكرتونية على التطبيق اخلاص
بتحديد عناوين األصدقاء ،فإن املوقع سوف حيتفظ باملعلومات
املبينة يف هذه الدفاتر ،وقد يستخدمها يف دعوة أصحاهبا إىل
االنضمام إىل فيسبوك .كذلك وافق املوقع على إضافة وصلة
واضحة يف خانة رسائل الربيد اإللكرتوين غري املرغوبة تتيح
للمستعملني رفض استقبال هذه الرسائل ،وعلى أنه لن يضيف
صوراً مأخوذة من بيانات املستعملني إىل هذه الرسائل.
ولدى إطالق خدمة  ،Google Buzzخصص موقع
جوجل ملستعمليه بشكل تلقائي شبكة من “األتباع” من
بني األفراد الذين يرتاسلون معهم أكثر من غريهم باستخدام
 .Gmailوقد أثار هذا التصرف غضب املستعملني والداعني
إىل محاية اخلصوصية .وسرعان ما ألغى املوقع هذه اخلاصية
املزعجة ،ولكن بعد أن تنبهت اهليئات التنظيمية إىل املخاوف
اليت أثريت.
ويف عام  ،2011أرغمت اللجنة االحتادية للتجارة يف
الواليات املتحدة ) (FTCجوجل على تنفيذ برنامج شامل حلماية
اخلصوصية ،وإجراء عملية مراجعة تقوم هبا جهة مستقلة على

امتداد عشرين عاماً حلماية املستهلك ،بعد أن انتهكت خدمة
 Google Buzzقانون اللجنة.
وقد حاول االحتاد األورويب التصدي للمشكلة العامة
املتصلة حبماية البيانات بأن وضع قيوداً على تصدير البيانات،
واشرتط أن يقتصر تصدير البيانات على البلدان اليت تطبق قواعد
“كافية” حلماية البيانات .وجلأت كندا إىل طريقة خمتلفة حيث
حتاشت فرض قيود على تصدير البيانات ولكنها قررت أن تكون
املنظمات خاضعة للمساءلة بالنسبة للبيانات اليت تقوم جبمعها،
بغض النظر عن موقعها.
ويف عام  ،2011توصلت اللجنة االحتادية للتجارة يف الواليات
املتحدة إىل تسوية مع تويرت بعد االنتهاكات اليت تعرضت هلا
اخلصوصية .ومبوجب هذه التسويةُ ،منِع موقع تويرت ملدة 20
سنة من التعمية على املستهلكني فيما يتصل مبدى محاية أمن
وخصوصية وسرية معلومات املستهلكني اليت ال ينبغي أن تكون
معروفة للعامة .وكان على موقع تويرت أن يضع برناجماً حلماية أمن
وخصوصية وسرية معلومات املستهلكني اليت ال ينبغي أن تكون
معروفة للعامة .وسوف خيضع هذا الربنامج للمراجعة من جانب
طرف ثالث مستقل على مدى السنوات العشر املقبلة .واشترُِط
على تويرت أيضاً االحتفاظ بسجل للممارسات والسياسات
اخلاصة حبماية اخلصوصية واإلبالغ عنها.
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زيارات رمسية
خالل شهري أغسطس وسبتمرب  ،2011قام السادة الوزراء وسفراء الدول لدى مكتب
األمم املتحدة وغريه من املنظمات الدولية يف جنيف والضيوف املهمون التالية أمساؤهم
بزيارات جماملة للدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت.

عبدي حسين أحمد ،وزير االتصاالت في
جيبوتي ،استقبله السيد براهيما سانو ،مدير
مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد نيابة عن
األمين العام

يف شهر أغسطس »

يف شهر سبتمرب »
سولين نيراهابيمانا ،سفيرة رواندا

مجيع الصور من إعداد ف .مارتن وب .م .فريو/االحتاد الدويل لالتصاالت
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منصف البعثي ،سفير تونس

محمدو أراباني سايبو،
المدير العام للمعهد العالي متعدد الجنسيات
لالتصاالت ) (ESMTفي داكار ،السنغال

الدكتور إكوو سبيو-غاربرا،
خالل زيارة توديعية بصفته الرئيس التنفيذي
لمنظمة اتصاالت الكومنولث )(CTO

روبيرتو فلوريس بيرموديز،
سفير هندوراس

نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت،
السيد هولين جاو برفقة عبيد بابيال،
نائب وزير االتصاالت في جنوب إفريقيا

ميخائيل كريتسكي،
نائب المدير العام لشركة سفيازينفست،
االتحاد الروسي

ميخائيل خفوستوف،
سفير بيالروس

ليوبولد إسماعيل سامبا،
سفير جمهورية إفريقيا الوسطى

وفد مجموعة االتصاالت السعودية (من اليسار إلى اليمين :ناصر الغرني ،مدير العالقات
مع االتحاد الدولي لالتصاالت؛ الدكتور محمود عبد الكريم الخطيب ،نائب الرئيس للشؤون
التنظيمية؛ الدكتور سعد ظافر القحطاني ،المدير التنفيذي للمجموعة فيما يتعلق بالعمليات
االستراتيجية؛ الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛
الدكتور عبد اهلل م .الحميدان ،نائب الرئيس للموارد البشرية؛ علي العمري ،رئيس الشؤون الدولية
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لقاءات مع األمني العام

المؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية
لعـام 2012
جنيف 23 ،يناير –  17فبراير 2012
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