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يدل وصول االشرتاكات اهلواتف اخللوية املتنقلة يف أحناء العامل إىل
ستة مليارات اشرتاك ووصول عدد من هم على اخلط إىل 2,3
مليار على أننا حققنا تقدما عظيماً يف توصيل العامل .وعلينا مواصلة
جهودنا لضمان سالمة وأمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وقد اختذ مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً خطوة
مهمة يف سبيل الشمول الرقمي .فقد وضع املؤمتر تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت جنباً إىل جنب مع االحتياجات األساسية األخرى مثل
املياه ،والنقل والكهرباء ،وهو ما يربهن على األمهية املتزايدة لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت  -ولعمل االحتاد الدويل لالتصاالت  -يف
كافة جماالت التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
ووقد ركز موضوع اليوم العاملي جملتمع املعلومات واالتصاالت
هذا العام وهو “حياة أفضل يف اجملتمعات الريفية بفضل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت” االنتباه على  3,5مليار نسمة يعيشون يف
مناطق ريفية وجمتمعات نائية هم يف الغالب من ضمن السكان األقل
توصيالً بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ولقد كانت مناسبة
عظيمة أن حنتفل بعيد ميالد االحتاد الدويل لالتصاالت السادس
واألربعني بعد املائة ،جنباً إىل جنب مع منتدى القمة العاملية جملتمع
كرسوا اهتمامهم من أجل النهوض
املعلومات ،بتكرمي ثالثة فائزين ّ
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتكوسيلة لتوفري حياة أفضل للجنس
البشري ،خاصة يف اجملتمعات الريفية ،وهم :السيدة تارجا هالونني،
رئيسة فنلندا ،والسيد سام بيرتودا ،مستشار رئيس وزراء اهلند لشؤون
البنية التحتية للمعلومات العامة واالبتكارات ،والسيدة كريستني
بيرتسون ،إحدى مؤسسي شركة  Inveneoومديرهتا التنفيذية.
واعتمدت الندوة العاملية احلادية عشرة هليئات تنظيم
االتصاالت يف أرمينيا سيت الواقعة يف مرتفعات كولومبيا املبادئ
التوجيهية اخلاصة بأفضل املمارسات لتعزيز نشر النطاق العريض
والتمكني من حتقيق الشمول الرقمي للجميع.

ITU/V. Martin

الدكتور محدون إ .توريه
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

االفتتاحية

 :2011سنة اإلجنازات العظيمة

وأصدر جملس االحتاد الكثري من املقررات املهمة ،مبا يف ذلك
عقد املنتدى العاملي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لعام  2013وتشكيل فريق عمل تابع للمجلس للعناية بقضايا
السياسات العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت.
واحتفل معرض تيليكوم العاملي هذا العام بعيده األربعني،
ومجع يف جنيف أكثر من  6 500مشارك باإلضافة إىل آالف من
املشاركني من أحناء العامل تفاعلوا يف الوقت احلقيقي عن طريق البث
عرب الشبكة ومواقع تويرت.
ويف االجتماع الرابع للجنة النطاق العريض املعنية بالتنمية
الرقمية ،الذي عُ ِقد أثناء معرض تيليكوم العاملي لعام ،2011
صادقنا على أهداف طموحة ولكنها قابلة للتحقيق تتعلق
بسياسات النطاق العريض والقدرة على حتمل تكاليفه وانتشاره.
ورحبنا مبشاركة اهليئات األكادميية ،واجلامعات ومؤسسات
البحوث املرتبطة هبا يف عمل أي قطاع من قطاعات االحتاد أو يف
مجيع القطاعات.
واعتمدت الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  2012باإلمجاع تقريراً موحداً للعرض
على املؤمتر.
ويف االجتماع السابع عشر لألطراف ( )COP-17يف اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،استطاع االحتاد ،بالتعاون
مع حتالف من األطراف ،زيادة الوعي بالدور الذي ميكن أن تقوم
به تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مساعدة البلدان على
التكيف مع اآلثار املرتتبة على تغري املناخ والتخفيف من حدهتا.
وهذه هي بعض ذُرى اإلجنازات اليت استطعنا حتقيقها ،استناداً
إىل جبل صلب من األعمال اليت قام هبا االحتاد ملصلحة أعضائه
يف  .2011وملا كان أمامنا الكثري جداً مما ينبغي عمله ،أثق يف أن
األداء الرفيع لالحتاد سوف يتواصل يف .2012
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عامل ألعاب الفيديو

االجتاهات يف ألعاب الفيديو والتسلية

سوق تجارية رائجة

انتشرت ألعاب الفيديو بسرعة إىل أن بلغ حجم مبيعاهتا على
املستوى العاملي عدة مليارات من الدوالرات .ويستعرض تقرير
عن رصد التكنولوجيا أصدره قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد يف
سبتمرب  2011بعوان “االجتاهات يف ألعاب الفيديو والتسلية”
*هذه املقالة مقتبسة من تقرير عن رصد التكنولوجيا بعنوان
“ ،”Trends in video games and gamingأعده Martin
 Adolphمن مكتب تقييس االتصاالت يف االحتاد .وتقارير
رصد التكنولوجيا تتضمن تقييم التكنولوجيات اجلديدة يف ضوء
املعايري اليت وضعها االحتاد الدويل لالتصاالت وغريها من املعايري،
وآثارها احملتملة على عمليات التقييس يف املستقبل .وعملية رصد
التكنولوجيا تديرها ُشعبة السياسات ورصد التكنولوجيا مبكتب
تقييس االتصاالت .وميكن االطالع على هذا التقرير وغريه من
تقارير رصد التكنولوجيا بالرجوع إىل املوقع التايل:
.http://itu.int/techwatch
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بعض املستجدات املهمة ويلقي الضوء على أنشطة التقييس الالزمة
لتزويد املستهلكني مبا هو أفضل يف جمال األلعاب والتسلية.
فخالل السنوات الثالثني املاضية ،تطورت ألعاب الفيديو من
ألعاب ميارسها شخص واحد إىل “ألعاب يشارك فيها عدد كبري
من الالعبني على اخلط كل حسب دوره” يشارك فيها ماليني
الالعبني .وقد أصبحت ألعاب الفيديو اليوم نشاطاً جتارياً ضخماً،
حتقق فيه الوحدات اليت متثل أفضل املبيعات إيرادات يف األسبوع
أشهر األفالم.
األول أعلى مما حتققه َ
وتشري تقديرات شركة  Gartnerإىل أن صناعة العاب الفيديو
العاملية – الربجميات ،واألجهزة وتوفري فرص اللعب والتسلية على
اخلط – سوف ترتفع من  74مليار دوالر أمريكي يف  2011إىل
 112مليار دوالر أمريكي يف  ،2015وأن جمموع إيرادات السينما
الذي بلغ  31,8مليار دوالر أمريكي يف  2010تعد ضئيلة باملقارنة
بإيرادات ألعاب الفيديو.

وقد اتسع اجلمهور الراغب يف التسلية ليشمل الفتيات،
والشابات ،واآلباء وكبار السن ،بعد أن كان مقصوراً على األوالد
والشبان .وكلما ارتفع عدد الالعبني ،سيصبح من املهم بشكل
متزايد حتليل اآلثار املرتتبة على ألعاب الفيديو ليس فقط على
التنمية االقتصادية بل وكذلك على اجملتمع نفسه.

الحاجة إلى معايير

مل ختضع صناعة ألعاب الفيديو التقليدية حىت اآلن للتقييس،
مفضلة حصر الالعبني يف نظام أساسي معني وبيع ألعاب غالية
ِّ
الثمن .بيد أن األلعاب اليت يتم حتميلها على اهلواتف املتنقلة
وشبكات التواصل االجتماعي أصبحت تُربك هذه السوق
التقليدية ،وإن كان يبدو أهنا تقيم حدائق متشاهبة حماطة بأسوار،
وتربط املستخدمني بأنظمة معينة لتشغيل اهلواتف املتنقلة أو
بشكات اجتماعية معينة.
وعدم توافر القدرة على التشغيل البيين ليس يف مصلحة
املستخدمني .وكلما ارتفعت قيمة فواتري الكهرباء وأصبحت البيوت
مزدمحة بصناديق التحويل ،وأجهزة استقبال السواتل ووحدات
التحكم يف األلعاب ،يتطلع املستهلكون إىل حل يقوم على
صندوق واحد يؤدي مجيع هذه املهام ،حبيث يشمل نقل الصوت
والفيديو ،واأللعاب وغريها من مواد التسلية ،وواجهة املستخدم
الطبيعية وتضمن آليات الدفع.
وللتعبري عن حقائق السوق ،جيب أن تشمل السياسات
املتصلة بألعاب التسلية وأعمال التقييس ألعاب التسلية على
اهلواتف املتنقلة وشبكات التواصل االجتماعي .وقد بدأت بعض
الشركات تنتقل إىل احلوسبة السحابية واملشاهدة ثالثية األبعاد.
ويعكف قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت
 الذي يعمل أيضاً على حتقيق التكامل بني التكنولوجياتالسمعية والبصرية ذات الصلة – على دراسة هذين اجملالني.
وعلى سبيل املثال ،تتخذ جلنة الدراسات  16التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت خطوات يف جمال مشاهدة التلفزيون عرب بروتوكول
اإلنرتنت ( ،)IPTVوالتقدم بالتكنولوجيا من نظام أساسي لنقل
البث التلفزيوين إىل حل متعدد األغراض ومتعدد الوسائط .ولدمج
جمموعة من التكنولوجيات السمعية والبصرية يف تكنولوجيا واحدة
للتلفزيون الثالثي األبعاد ،سيجمع االحتاد الدويل لالتصاالت بني

مقدمي اخلدمات ومقدمي احملتوى ،مبا يف ذلك مطورو األلعاب،
حملاولة وضع قواعد قياسية لربوتوكوالت االتصاالت ،وصناديق
التحويل ،وبرجميات الربط وأطر األمن.

األجهزة الطرفية واألنظمة األساسية

تقدمت ألعاب الفيديو كثرياً بعد أن أصبحت األجهزة الطرفية
تعكس أحدث التطورات اإللكرتونية .فبعد أن كانت ماكينات
األلعاب على شكل وحدات تعرض كل منها لعبة واحدة يف
صاالت األلعاب اإللكرتونية يف سبعينات ومثانينات القرن املاضي،
انتشرت ألعاب التسلية لتشمل وحدات للتحكم أو ألعاب على
أجهزة احلاسوب تُنقل على خراطيش ذاكرة القراءة فقط (،)ROMs
واألشرطة ،وأقراص الذاكرة ،وأقراص الفيديو الرقمي (،)DVDs
وكذلك اللعب على اهلواتف الذكية.
وقد ساعد النطاق العريض املتنقل وتزايد انتشار اهلواتف الذكية
على تعزيز النظام اإليكولوجي يف جمال األلعاب والتسلية .وتستطيع
جهات التطوير املستقلة والشركات الصغرية املبتدئة املنافسة يف
السوق وتقدمي ألعاهبا للجمهور الكبري .ولقد كانت آخر خطوة
يف هذا الصدد ارتفاع ألعاب شبكات التواصل االجتماعي على
األنظمة األساسية اليت ميارس األلعاب عليها مئات املاليني من
املستخدمني .وقد أدى كل ذلك إىل تغيري مجهور املستخدمني
ومناذج النشاط التجاري يف صناعة األلعاب ،وكذلك شكل
األلعاب ذاهتا.
وحدات التحكم
اجتذبت وحدات التحكم يف األلعاب من إنتاج ميكروسوفت،
و ،Nintendoو ،Segaوسوين – وبعضها يـُـحمل باليد – األبناء
كما أثارت فضول اآلباء .وعلى مر السنني ،أضافت هذه
املنتجات قدرات جديدة يف جماالت الشبكات واجلرافيك لزيادة
جاذبية األلعاب.
وقد طورت كل املاركات أنظمة االتصال املشرتكة اخلاصة هبا
لإلبقاء على العمالء .وهذه احلدائق احملاطة باألسوار واليت تضم
األجهزة ،واأللعاب ،والكماليات اإلضافية وجمموعات ممارسة
األلعاب على اخلط جتعل من املستحيل على العمالء استخدام
معدات أخرى أو نقل نتائج املباريات من وحدة حتكم إىل أخرى.
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أجهزة الحاسوب الشخصية
وقد سامهت ألعاب احلاسوب يف جناح وانتشار أجهزة احلاسوب
املنزلية والشخصية منذ األيام األوىل .وعلى سبيل املثال ،كانت
شركتا  Atariو Commodoreمها أول من جنح يف قطاعي صاالت
األلعاب ووحدات التحكم ،وجنحتا بعد ذلك يف إدخال األلعاب
والربجمة وغري ذلك من التطبيقات على أجهزة احلاسوب املنزلية.
الهواتف المتنقلة وأجهزة الحاسوب اللوحية ()tablets
وقد هيمنت ألعاب التسلية على اهلواتف املتنقلة على ثقافة
التسلية .وبدأ ذلك بألعاب ميارسها العب واحد مدجمة يف األجهزة
األساسية احملمولة باليد ،وتقدمت األلعاب على اهلواتف املتنقلة
إىل أن أصبحت تـُمارس على اهلواتف املتنقلة املزودة خبواص معينة.
واليوم – وحنن يف عصر التطبيقات املتنقلة – بلغت األلعاب على
اهلواتف املتنقلة مرحلة االزدهار على اهلواتف الذكية.
وأحدث اهلواتف الذكية مزودة بنفس قدرات التجهيز واجلرافيك
املوجودة يف وحدات التحكم احملمولة باليد .وخواص االتصاالت،
وخصوصاً النطاق العريض املتنقلِّ ،
متكن الالعبني من التواصل
والتفاعل ،واللعب على مواقع الشبكة العنكبوتية ،وشراء تطبيقات
األلعاب والسلع االفرتاضية أثناء اللعب.
وتكشف أحدث النتائج املالية من  NintendoوApple
عن حدوث انتقال من وحدات التحكم اخلاصة بأجهزة األلعاب
احملمولة باليد إىل أجهزة تشغيل ملفات ( MP3مثل iPod
 ،)Touchواهلواتف املتنقلة (مثل  )iPhoneوأجهزة احلاسوب
اللوحية (مثل .)iPad
ويشري تقرير هليئة تنظيم االتصاالت يف اململكة املتحدة
( )Ofcomإىل أن ما يقرب من نصف مجيع املراهقني ميلكون
هواتف ذكية ،وأن نصف مجيع األسر متلك وحدات حتكم
لأللعاب ،وأن األلعاب األكثر شيوعاً تقوم على التطبيقات
املدفوعة .ويف الواليات املتحدة ،تقوم األلعاب األكثر شيوعاً
على تطبيقات اهلواتف املتنقلة ،ويبلغ متوسط استخدام هذه
األلعاب على اهلواتف املتنقلة  7,8ساعة يف الشهر .وقد تبني
من مسح أجري على عدد ممن ميلكون أجهزة احلاسوب اللوحية
أن ألعاب التسلية هي أكثر االستخدامات شيوعاً على هذه
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األجهزة ،وأهنا تتقدم على تصفح الشبكة العنكبوتية ،أو تبادل
الرسائل اإللكرتونية أو القراءة.
ومع كثرة احملالت اليت تبيع التطبيقات ،أصبح من السهل على
من يقومون بتطوير هذه التطبيقات عرض منتجاهتم ،كما أصبح
من السهل على من يستخدموهنا حتديد أماكنها وشراؤها .ويعين
عدم توافر القدرة على التشغيل البيين بني النظم األساسية لتشغيل
التطبيقات ( ،Apple iOSو ،Androidو،RIM BlackBerry OS
و Symbianوغريها) أنه يتعني على املطورين إعادة تطوير ألعاهبم
باستعمال واجهات مناسبة لربجمة التطبيقات وكذلك استعمال
أدوات مناسبة لتطوير الربجميات.
وهذا ما كان على شركة  – Rovio Mobileوهي شركة
متخصصة يف تطوير ألعاب احلاسوب مقرها فنلندا – أن تفعله
بالنسبة للعبة  ،Angry Birdsوهي لعبة ألغاز كانت قد طورهتا يف
 .2010وبعد إطالق هذه اللعبة يف حمل لبيع تطبيقات ،Apple
سرعان ما أصبحت من أكثر األلعاب مبيعاً ،مما شجع الشركة على
تطويرها الستعماهلا على نظم تشغيل أساسية أخرى .وقد ذكرت
التقارير وقت إعداد هذه املقالة أن جمموع ما مت تنزيله من اإلنرتنت
من هذه اللعبة يبلغ  350مليون نسخة.
ألعاب شبكات التواصل االجتماعي
يف جمال ألعاب شبكات التواصل االجتماعي ،ال ختتلف
شركة  – Zyngaوهي شركة أمريكية متخصصة يف تطوير ألعاب
شبكات التواصل االجتماعي – عن شركة  Rovioيف أهنا حققت
جناحاً سريعاً .وتشمل األلعاب اليت أنتجتها شركة  Zyngaلعبة
 FarmVilleولعبة  ،CityVilleومها من األلعاب اليت يلعبها هواة
اللعب باملتصفح على مواقع التواصل االجتماعي ،وجتتذب حنو
 60مليون مستخدم يومياً ميارسون اللعب ملدة تصل إىل ملياري
دقيقة يومياً .ويف وقت كتابة هذه املقالة ،كانت شركة Zynga
تدرس تسجيل أسهمها يف بورصة  Nasdaqيف طرح عام مبدئي
ميكن أن تصل فيه قيمة الشركة إىل تسعة مليارات دوالر أمريكي.
وعلى الرغم من تشابه األلعاب االجتماعية يف مظهرها
باأللعاب العادية ،تستخدم األلعاب االجتماعية الوصالت
االجتماعية وبيانات العمالء (اليت يوفرها  Facebookأو مواقع
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طلبة يلعبون لعبة “الضربة املضادة” يف حفل على شبكة املنطقة احمللية يف فلينسيا،
إسبانيا .ويصف موقع ويكبيديا حفل شبكة املنطقة احمللية بأنه جتمع مؤقت ألفراد
معهم أجهزة حاسوب ،يكون أحياناً تلقائياً ،يقيمون فيما بينهم شبكة منطقة حملية
( ،)LANبغرض أساسي هو ممارسة ألعاب على احلاسوب يشارك فيها العبون متعددون.

الشبكات االجتماعية األخرى) كجزء من اللعبة .وجتتذب استخدام تقنيات وآليات تصميم األلعاب في حل
األلعاب االجتماعية األفراد الذين يرغبون يف منافسة أصدقائهم أو المشاكل وإشراك الجمهور ()Gamification

الدردشة أو املداعبة أثناء اللعب .وتكاليف اشرتاك شركات تطوير
األلعاب االجتماعية منخفضة ،مع مالحظة أن توزيع الفريوسات
من خالل مواقع الشبكات االجتماعية ميكن أن يصل بسرعة إىل
ماليني املستخدمني.

ألعاب الفيديو التعليمية

الغرض من ألعاب الفيديو التعليمية سواء كانت خمصصة
للصغار أو الكبار هو توعية املستخدمني بشأن موضوع معني،
وتوسيع جماالت املعرفة أو املساعدة يف اكتساب مهارات معينة.
واأللعاب التعليمية يقوم بتطويرها أخصائيون يف التعليم وأخصائيون
يف علم النفس ،وكذلك املعنيون بتطوير األلعاب عموماً.
ولعبة  ،DreamBox Learningهي لعبة تعليمية للصغار تبيع
تطبيق الرياضيات الذي يقوم على منصة  Adobe Flashعلى
الشبكة العنكبوتية للمدارس واآلباء .وهذه اللعبة ميكن ضبطها
مبا يتفق مع مستوى الطفل ،وتقوم على تعديل التتابع والسرعة
ومستوى الصعوبة وعدد ونوع االختيارات تلقائياً.
وقد أنشأت مؤسسة جائزة نوبل موقعاً على الشبكة العنكبوتية
لأللعاب التعليمية املخصصة للصغار الكبار ،يغطي موضوعات
مثل نظام املناعة ،والليزر واحلِمض النووي.
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يتضمن مفهوم “ ”Gamificationالذي يعين استخدام
عناصر األلعاب يف أغراض أخرى خبالف األلعاب مثل جذب
انتباه املستهلك ،ويف جماالت التسويق ،واالبتكار ،والتدريب،
والصحة ،والتغيري االجتماعي .وعلى سبيل املثال ،فإن موقع شركة
 Zyngaعلى الشبكة العنكبوتية حييط املستخدمني علماً بسياسة
اخلصوصية اليت تطبقها الشركة عن طريق لعبة.
ومن األمثلة اليت يُستشهد هبا كثرياً على هذا األسلوب شبكة
التواصل االجتماعي  Foursquareاليت تسمح للمستخدمني
بالدخول إىل مواقع األنشطة التجارية (مبا يف ذلك املطاعم
واحملالت) .ويفكل مرة يدخل فيها املستخدم إىل املوقع حيصل على
هدية تذكارية (ميدالية أو شعار) .ويستطيع أصحاب هذه األنشطة
التجارية تسجيل زبائنهم وتقدمي جوائز ملن يواظبون الرتدد عليها.
ومن األمثلة األخرى ،ساعة املسنني اليت طورهتا شركة Basis
 وهي شركة مقرها يف سان فرانسيسكو .وهذه الساعة تراقبمستوى اللياقة البدنية مثل قياس معدل ضربات القلب ،ودرجة
حرارة اجلسم وحركته .وإظهار هذه العملية يف شكل لعبة مسلية
عن طريق مكافأة املستخدم عن السعرات احلرارية اليت حيرقها ميكن
أن يساعد يف حتفيز املستخدم على البقاء يف حالة جيدة.
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المعايير التكنولوجية لأللعاب

يتم تطوير معظم ألعاب اهلواتف املتنقلة والشبكة العنكبوتية
على نظام  Adobe Flashأو غريه من األنساق احملمية حبقوق
املِلكية .وقد ظهر أسلوب منافس جديد هو  - HTML5وهو
نسق مفتوح قامت بصياغته رابطة الشبكة العنكبوتية وجمموعة
عمل متخصصة يف تطبيقات النصوص التشعبية (.)Hypertext
ويضيف هذا األسلوب خواص الوسائط املتعددة واجلرافيك
إىل لغة النصوص التشعبية اليت بنيت عليها الشبكة العنكبوتية.
ومن اخلواص اجلذابة يف هذا األسلوب أنه يعمل على أي جهاز
يستخدم متصفحاً حديثاً للشبكة.
ويُستخدم معيار التشفري  H.264الذي وضعه االحتاد الدويل
لالتصاالت والذي فاز جبائزة Primetime Emmy Engineering
يف ضغط مواد األفالم اليت تُعرض على  YouTubeوكذلككمحتوى
عايل الوضوح على أقراص  Blu-ray Discsوالتلفزيون عايل الوضوح.
وعلى الرغم من أن املعيار  H.264هو األكثر شيوعاً ،فإنه يواجه
منافسة من  ،WebMوهو نسق ترعاه وتروج .Google

األلعاب السحابية (ممارسة األلعاب تحت الطلب)

احلوسبة السحابية و “أي شيء كخدمة “as a
( )XaaS( ”serviceهلما تأثري كبري على األلعاب .فاأللعاب اليت
تُلعب على الشبكة العنكبوتية – وخصوصاً من خالل شبكات
التواصل االجتماعي – تتطلب قدرة حاسوبية ضخمة .وكثرياً ما
تتحقق هذه القدرة عن طريق اجلمع بني مراكز البيانات واحلوسبة
السحابية .وعل سبيل املثال ،تضيف شركة  Zyngaحنو ألف جهاز
خدمة أسبوعياً لتوصيل بـ ــيتابايت (مليون جيجابايت) من البيانات.
وتطمح شركات توفري األلعاب حتت الطلب ،مثل ،Gaikai
أو ،OnLiveأو Otoyيف نقل القدرة احلاسوبية الالزمة لالستمتاع
باأللعاب من املنازل إىل مراكز البيانات .فبدالً من شراء وحدات
التحكم يف األلعاب أو األقراص اليت حتتوي على األلعاب ،ميكن
للمستهلكني االشرتاك يف إحدى اخلدمات املتاحة طول الوقت .إذ
تُنقل األلعاب إىل احلاسوب – شأهنا شأن فيديوهات - YouTube
أو إىل أي جهاز متنقل أو صندوق ألعاب منخفض التكلفة خيضع
ِ
للملكية الفكرية وميكن توصيله جبهاز التلفزيون .بل إن بعض منتجي
anything
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األجهزة اإللكرتونية بدأوا يف إدخال برجميات يف أجهزة التلفزيون اليت
ينتجوهنا وأجهزة تشغيل أقراص الفيديو الرقمي (.)DVDs

فترة الخمول

شبكات اليوم ليست مصممة هندسياً حبيث تمُ ِّكن اجلميع
من ممارسة األلعاب بطريقة احلوسبة السحابية يف آن واحد .إذ أن
متطلبات النطاق العريض ،وفرتة اخلمول واالستجابة (ال�بُْعد عن
املستهلك) تعد مجيعها أساسية يف متكني األلعاب السحابية من
توفري جودة مساوية للجودة اليت توفرها وحدات التحكم التقليدية
يف األلعاب.
وللمحافظ على بقائها يف السوق أمام هتديد خدمات توفري
األلعاب حتت الطلب ،حصلت شركة  – GameStopوهي
شركة لبيع ألعاب الفيديو بالتجزئة هلا أكثر من ستة آالف حمل يف
أحناء العامل – على خدمة للعب على اخلط وبدأت نشاطاً لتوزيع
األلعاب الرقمية.

األم ــن

يف  19ابريل  ،2011أغلقت شركة
 Entertainmentأنظمتها وأجهزة اخلدمة التابعة هلا بعد أن
اكتشفت نشاطاً غري ُمرخص به يف شبكة مواقع األلعاب وخدمات
األلعاب على اخلط التابعة هلا .فقد انكشفت البيانات الشخصية
اخلاصة مبائة مليون مستهلك ،مبا يف ذلك معلومات بطاقات
االئتمان اخلاصة باثين عشر مليون ممن ميارسون اللعب .وأثناء فرتة
التوقف اليت استمرت شهراً ،مل يكن باستطاعة الالعبني تنزيل أي
حمتوى جديد أو التنافس على اخلط .وتشري تقديرات سوين إىل
أن الشركة خسرت  171مليون دوالر أمريكي يف إيراداهتا .وخالل
الشهرين التاليني ،اضطرت شركة  Nintendoوشركة  Segaإىل
االعرتاف بانتهاكات مماثلة لألمن واالعتذار عنها.
ويعد األمن من اجملاالت اليت تستحوذ على االهتمام يف جهود
التقييس املتصلة باحلوسبة السحابية .وهذه اجلهود يبذهلا عدد
متزايد من املنظمات واهليئات ،واملنتديات واجلمعيات ،ومن بينها
الفريق املتخصص يف احلوسبة السحابية بقطاع تقييس االتصاالت
يف االحتاد الدويل لالتصاالت.
Sony Computer

رصد التكنولوجيا
Microsoft

امرأة تلعب التنس باستعمال واجهة املستخدم الطبيعي  Kinectاليت طورهتا مايكروسوفت

اإلحساس بالحركة وواجهات المستخدمين الطبيعية

 Nintendo’s Wii console, launchedوقد أدخلت
وحدة التحكم  ،Wiiاليت أطلقتها شركة  Nintendoيف ،2006
قدرات لإلحساس باحلركة يف وحدات التحكم يف األلعاب .وقد
أدرجت موسوعة جينيس لألرقام القياسية (Guinness World
 )Recordsجهاز  Kinectالذي طورته شركة مايكروسوفت –
وهو واجهة مستخدم طبيعية للتحكم يف األلعاب – على أنه أسرع
جهاز إلكرتوين بيعاً للمستهلكني ،حيث بيعت منه مثانية ماليني
وحدة خالل  60يوماً بعد إطالقه.

مستقبل تكنولوجيات الغرض ثالثية األبعاد

يعمل مطورو األلعاب على حتسني أفضل ألعاهبم من حيث
البيع ،مدفوعني يف ذلك بنجاح األفالم ثالثية األبعاد (مثل
 Avatarيف  )2009وبالربامج التلفزيونية (مثل مبارياتكأس العامل
لكرة القدم يف .)2010
ويعد لبس النظارات اخلاصة ،اليت يُشرتط لبسها ملشاهدة
األفالم اجملسمة ،من العوامل اليت حتول دون قبول العروض ثالثية
األبعاد لالستخدام اليومي .ولكن ،ليس من املطلوب لبس نظارات
خاصة يف حالة تكنولوجيات العرض على شاشة التجسيم الذايت.

وتتجه األجهزة املتنقلة بالفعل  -مبا يف ذلك الوحدات احملمولة
للتحكم يف األلعاب ،واهلواتف الذكية ،واألجهزة اللوحية  -حنو
إدخال الشاشات ثالثية األبعاد .وقد أطلقت شركة Nintendo
وحدة التحكم ثالثية األبعاد اخلاصة هبا يف أوائل  ،2011وهي
مزودة بشاشة  3,5بوصة ثالثية األبعاد.
ويشرتك يف اجلهود اخلاصة بتقييس الشاشات ثالثية األبعاد
االحتاد الدويل لالتصاالت ،وكذلك مجعية مهندسي السينما
والتلفزيون ،و ،CEAو ،DVB ProjectوHDMI Founders
وغريهم .وعلى سبيل املثال ،وقع اختيار اجملموعة املسماة Blu ray
 disc associationعلى التوصية  ITU-T H.264الصادرة عن
قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد (تشفري الفيديو متعدد املشاهد)
لتوزيع احملتوى الثالثي األبعاد ،وسوف يضاف دعم التلفزيون ثالثي
األبعاد إىل املراجعة التالية للتوصية  .H.264كذلك ،تعمل جلنة
الدراسات  9التابعة لقطاع تقييس االتصاالت على تقييم جودة
الفيديو ثالثي األبعاد ،بينما قامت اللجنة  16بصياغة ورقة تقنية
عن تطبيقات التلفزيون ثالثي األبعاد على بروتوكول اإلنرتنت.
ويف نفس الوقت ،يناقش قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد
البث الرقمي للتلفزيون ثالثي األبعاد يف إطار املسألة  128/6ونشر
القطاع بالفعل تقريراً عن مالحمة ومزاياه.
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اإلعالنات الرقمية

املعلومات السليمة يف مجيع األماكن املناسبة
لم تعد بحاجة إلى زيارة ميدان تايمز بمدينة نيويورك،
أو بورصة لندن أو ميدان  Shinjukuفي طوكيو لكي
تشاهد اإلعالنات الرقمية التي تتغير بسرعة تثير
الدهشة واإلعجاب .فمن المحتمل أن تجد أحد هذه
اإلعالنات الرقمية في األماكن التي ينتظر فيها الناس،
أو يتسوقون أو أماكن االنتظار العابر .وغالباً ما تكون
هذه اإلعالنات جزءاً من شبكة تخضع إلدارة مركزية.
وتُسمى هذه الوسيلة المستجدة إلرسال معلومات
موجهة لفئات معينة ،وللتسلية ،واإلعالن عن البضائع
واإلعالن بصفة عامة باإلعالنات الرقمية.
تتضمن هذه املقالة عن “اإلعالنات الرقمية :املعلومات
السليمة يف مجيع األماكن املناسبة” – وهو عنوان آخر تقرير
عن رصد التكنولوجيا أصدره قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد
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يف نوفمرب  – 2011نظرة عامة على تكنولوجيات اإلعالنات
الرقمية وتطبيقاهتا الرئيسية ،وتنادي بوضع معايري قابلة للتشغيل
البيين ملنتجات اإلعالنات الرقمية.
وعلى الرغم من تزايد عدد الشركات املعنية بتقدمي اخلدمات
وبتصنيع مكونات اإلعالنات الرقمية ،تبدو املعايري املرتبطة
بذلك واليت حتكم النظام اإليكولوجي ضعيفة .وتدعو اجلهات
املعنية بصناعة اإلعالن ،واجلهات املعنية بتوريد املكونات التقنية،
واجملموعات املهتمة على املستوى الوطين ،وعدد من األجهزة
املعنية بوضع املعايري ،مثل االحتاد الدويل لالتصاالت ،إىل وضع
معيار للتشغيل البيين لتيسري نشر شبكات اإلعالنات الرقمية
على نطاق واسع ،ودعم التطبيقات املبتكرة وجتنب االعتماد
على جهة توريد واحدة .وقد اختذت جلنة الدراسات 16
خطوة أوىل مهمةً بأن بدأت العمل يف وضع “إطار خلدمات
اإلعالنات الرقمية”.

الخدمات متعددة التكنولوجيات

تعتمد اإلعالنات الرقمية على الكثري من التكنولوجيات
املختلفة – العرض ،والبنية التحتية للشبكة املستخدمة يف توصيل
احملتوى ،وبروتوكوالت االتصال ،والربجميات واملعدات املستخدمة
يف إدارة احملتوى وتكرار عرضه .وهذه األنظمة ختضع لنظام
حقوق املِ ِ
لكية وتعتمد على معايري خمتلفة.
وقد ازدادت أمهية شخصنة احملتوى والتفاعل بني
املستخدمني ،بفضل جوانب التقدم يف جماالت تكنولوجيات
العرض (مثل الشاشات اليت تعمل باللمس) ،وحتديد الرتددات
الراديوية ( ،)RFIDواالتصاالت الراديوية القريبة.
وتشمل االجتاهات األخرى واجهات برجمة التطبيقات
املفصلة ،ومناذج الربجميات اليت تسمح للجهات املعنية بتشغيل
شبكة اإلعالنات الرقمية بإنشاء شبكاهتا ،ومحالت التحكم
والرصد ،من مكان بعيد أو عن طريق الشبكة العنكبوتية .ويتابع
الكثري من شركات توريد خدمات اإلعالنات الرقمية االجتاه
القائم على احلوسبة السحابية وتعرض برجميات لإلعالنات الرقمية
كخدمة ختضع للقياس واإلدارة ،وتُدفع رسومها على أساس
مدة االستخدام بالساعة أو عدد العمليات .وهذه اخلدمة ميكن
االعتماد عليها وتعد جمدية من حيث التكلفة ،وميكن نشرها
بسرعة على شبكات اإلعالنات الرقمية مهما كان حجمها.

سوق اإلعالنات الرقمية

تتنبأ مؤسسة حبوث  Allied Business Intelligenceبأن
اإلنفاق على أنظمة اإلعالنات الرقمية ،مبا يف ذلك العرض،
وتشغيل الوسائط ،وتكاليف التجهيز والصيانة ،سوف يرتفع
من حنو  1,3مليار دوالر أمريكي يف  2010إىل  4,5مليار
دوالر أمريكي حبلول  .2016أما مؤسسة Global Industry
 ،Analystsوهي مؤسسة حبوث أخرى ،فتتوقع أن يصل اإلنفاق
العاملي على أنظمة اإلعالنات الرقمية إىل  13,8مليار دوالر
أمريكي حبلول .2017
ويف الوقت الذي متثل فيه الواليات املتحدة أكرب األسواق
اإلقليمية ،يعترب ازدهار سوق التجزئة يف بعض البلدان النامية

يف آسيا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط حمفزاً على انتشار
اإلعالنات الرقمية.

المحتوى

تُعد صياغة ونقل رسالة جذابة ومناسبة تستحوذ على اهتمام
املستهلك مهارة تشمل جواب حبوث السوقِ ،
وعلم النفس،
ِ
وعلم اجلَمال ،واالعتبارات التجارية .ويف كثري من تطبيقات
اإلعالنات الرقمية ،يتم حتديث احملتوى بانتظام وتكييفه مع
بيئة السوق.
وعلى الرغم من أن الرسائل املسموعة تعد من بني اخليارات،
فإن األسلوب السائد هو الرسائل املرئية .وتتطلب الرسائل
السمعية املزيد من عرض النطاق والقدرة على التجهيز وأجهزة
طرفية أعلى جودة .وميكن أن يؤدي ذلك إىل إثقال البنية التحتية
لالتصاالت وحيد من التجاوب يف توصيل احملتوى.

استخدامات الشركات ،والتعليم ،والضيافة ،والرعاية
الصحية واالستخدامات المصرفية

تستخدم املباين املكتبية احلديثة ،مثل املبين الذي يضم
مكتب تقييس االتصاالت يف االحتاد يف جنيف ،سويسرا،
اإلعالنات الرقمية لعرض املعلومات للزوار واملوظفني .والشبكات
اليت تعرض اإلعالنات الرقمية يف صاالت االنتظار تستهدف
املستهلكني الذين ينتظرون احلصول على ُمنتَج أو خدمة .وميكن
أن تشمل املعلومات توقيت ومكان االجتماعات املقبلة ،أو
أحدث األخبار أو األخبار املالية وأخبار الطقس ،أو جمرد
مضمون مصمم إلشاعة السرور يف املكان .وتعد املستشفيات،
والعيادات الطبية ،والبنوك ،واملتاحف ،واجلامعات ،واملالعب
الرياضية ،والفنادق واملطاعم من بني املواقع اليت كثرياً ما يتم فيها
تركيب شاشات العرض.
ويف متحف االحتاد الدويل لالتصاالت ،الذي يُطلق عليه
“اكتشف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” ،يتسلم الزوار
جهازاً صغرياً متنقالً يقوم بدور مرشد مسعي بصري ،كما ِّ
ميكنهم
من التفاعل مع حمتويات املعرض .فعندما يضع الزائر اجلهاز
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بالقرب من جهاز قراءة املوجات الراديوية تظهر على الشاشة تكنولوجيات العرض

معلومات عامة إضافية.

إعالنات المنتجات التي تباع بالتجزئة

تتضمن شبكات نقاط البيع إعالنات رقمية يشاهدها
املستهلكون بالقرب من ُمنتَج أو خدمة معروضة للبيع .أما
السالسل الكبرية للبيع بالتجزئة فتستخدم اإلعالنات الرقمية
لرتويج املنتجات ،وشخصنة وحتسني خربات املستهلكني،
وإبالغ املستهلكني بتوافر املنتجات واخلدمات .وتوضع
األكشاك والشاشات الرقمية يف األماكن اليت من املؤكد أن
يشاهدها املتسوقون.

معلومات إرشاد المسافرين واإلعالنات على
امتداد الطرق

تُستخدم اإلعالنات الرقمية يف كل أشكال النقل العام –
حمطات القطارات واملطارات واحلافالت والتاكسي – لتلبية
حاجة املشاهدين للمعلومات واإلعالنات يف الوقت احلقيقي
حبسب املكان والسياق .وجيب أن تليب اإلعالنات الرقمية اليت
تُعرض يف أماكن االنتظار العابر شروط ومعايري السالمة بكل
دقة ،وأن تكون مناسبة جملال واسع من درجات احلرارة (مثل
من 25º-إىل  )75º+وأن تكون مقاومة لالهتزاز .وغالباً ما يتم
تنفيذ اإلعالنات الرقمية يف أماكن االنتظار العابر يف تعاون وثيق
مع اهليئات املسؤولة عن تشغيل وسائل النقل والسلطات العامة.

االتصال في حاالت الطوارئ

ميكن أيضاً استخدام أنظمة اإلعالنات الرقمية اليت حتمل
إعالنات عن املنتجات اليت تباع بالتجزئة يف املراكز التجارية
الضخمة حتمل معلومات للمسافرين يف حمطات مرتو األنفاق
يف عرض إنذارات يف حاالت الطوارئ .إذ ميكن عرض
رسائل وحتذيرات وتعليمات للتصرف يف حاالت حدوث
الزالزل أو األعاصري فوراً على مجيع الشاشات عرب شبكات
اإلعالنات الرقمية.
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بدأت أجهزة العرض التقليدية خالل السنوات العشر املاضية
ختتفي لتحل حملها أجهزة مسطحة خفيفة من طراز ،LED
و LCDوشاشات البالزما .وقد أصبحت أجهزة العرض العضوية
من طراز  LEDهي املهيمنة على األجهزة ذات الشاشات
الصغرية واملتوسطة (اهلواتف الذكية ،وأجهزة تشغيل الوسائط
الرقمية وأجهزة احلاسوب احملمولة) ،وسوف تشق طريقها للهيمنة
أيضاً على شاشات العرض الكبرية مبجرد أن يصبح تصنيعها
مرحباً .كذلك ،فإذا جنحت شاشات العرض ثالثية األبعاد يف
سوق اإللكرتونات االستهالكية ،فمن املفرتض بدرجة معقولة
أن تُستخدم تكنولوجيا شاشات العرض ثالثية األبعاد اليت ال
يلزم ملشاهدهتا استخدام نظارات خاصة يف اإلعالنات الرقمية
يف القريب.
وترتبط شاشات العرض بالكثري من الوظائف ،وتكون شبيهة
سهل من تنفيذ
يف كثري من األحوال بصناديق التحويل .وهذا يُ ِّ
اإلعالنات الرقمية على األجهزة الطرفية ،وخصوصاً إذا كانت
مبنية على تكنولوجيات حمددة ،مثل استقبال خدمات التلفزيون
عرب بروتوكول اإلنرتنت (.)ITU T H.721

التفـاعــل

من بني طرائق التفاعل املتزايد أن يكون التفاعل عن طريق
األجهزة املتنقلة اليت يستخدمها املستهلكون .فجميع األجهزة
احملمولة باليد مزودة ببعض الوظائف األساسية ،من بينها الرسائل
القصرية ،وتكنولوجيا االتصاالت الراديوية قصرية املدى مثل
البلوتوث واالتصاالت الراديوية .فإذا كانت صاالت االنتظار
أو نقاط البيع أو أماكن االنتظار العابر مزودة بنفس الوظائف،
فإن رسالة قصرية أو تواجد مستهلك حيمل جهازاً يف مكان
قريب ميكن أن ينتج عنهما عرض حدث على الشاشة أو اجلهاز
احملمول – مثل بدء قصاصة فيديو أو إصدار كوبون.
ويعد إدخال وسائل التعرف بالقياسات احليوية يف اإلعالنات
الرقمية من املوضوعات الساخنة .وهذا ميكن أن يشمل تتبع
مسارات احلرارة إلظهار حركة املستهلك يف أحناء بيئة البيع
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AFP/Bilderberg

بالتجزئة ،أو التتبع عن طريق التحديق لتحديد منطقة اإلعالن
اليت يقضي املستهلك معظم وقته يف النظر إليها.
ويُعطي  Microsoft Surfaceتلميحاً عما ميكن أن تكون
عليه اإلعالنات الرقمية يف املستقبل .إذ تستطيع مخس كامريات
تعمل باألشعة حتت احلمراء مثبتة على شاشة عرض مسطحة
التعرف على بصمات املستخدمني الذي يلمسون شاشة العرض
وحتديد أماكنهم.
وقد أطلقت شركة نيبون للتلغراف واهلاتف يف اليابان ()NTT
إشارات رقمية بأجهزة تنبعث منها رائحة زكية .وهذا املنتَج،
الذي حيمل االسم التجاري  ،Kaoru Signageجيمع بني
اإلعالنات الرقمية وخدمة توصيل الروائح على اخلط اليت تبثها
شركة نيبون للتلغراف واهلاتف ،حيث تُ ِ
صدر تعليمات ألجهزة
معينة موصولة بالشبكة العنكبوتية بإطالق روائح ترفع الروح
املعنوية .فالوصلة عريضة النطاق ِّ
متكن من نقل الصورة والصوت
والروائح إىل العديد من املواقع.

المع ــايير

من الالزم أن تغطي معايري اإلعالنات الرقمية أنساق
الشاشات ،ووحدات اإلعالن ،ومتطلبات الشبكات ،وجماالت
مثل األمن واخلصوصية.

والواجهات املفتوحة اليت تساعد وتدير املواد واملوارد اليت
تعرضها الوسائط ،مثل ECMAscript (JavaScript)، ITU T
بسط إعادة
 H.761 LIMEو ،ITU T H.762 Ginga/NCLتُ ِّ
استخدام احملتوى ،وتكرار العرض والتفاعل عرب جمموعة كبرية من
األجهزة الطرفية .وبالتايل ،فإن األنظمة القائمة على املعايري ميكن
أن تزيد عائد االستثمار يف اإلعالنات الرقمية.
وتعتزم جلنة الدراسات  16التابعة لقطاع تقييس االتصاالت
يف االحتاد الدويل لالتصاالت ،املضي يف عملية التقييس بالتعاون
مع صناعة اإلعالنات الرقمية واجملموعات املهتمة ،دون تكرار
اجلهود اليت تبذهلا جهات أخرى .وسوف تركز بصفة خاصة على
حتديد العالقات مع التكنولوجيات ذات الصلة (مثل التلفزيون
عرب بروتوكول اإلنرتنت واحلوسبة السحابية) واالستفادة من
اإلمكانيات الكاملة لإلعالنات الرقمية.
وتتقدم جلنة الدراسات  16بسرعة يف جهودها اليت تستهدف
صياغة “إطار خلدمات اإلعالنات الرقمية” (مشروع التوصية
 H.FDSSلقطاع تقييس االتصاالت) يعاجل املتطلبات واملعمارية
واآلليات الرفيعة املستوى للتعامل مع حمتوى اإلعالنات الرقمية،
والشبكات ،والربجميات الوسيطة ،والبيانات الوصفية ،واألجهزة
الطرفية .وميكن استخدام الكثري من الوظائف واملكونات املنوه
عنها يف جمموعة توصيات قطاع تقييس االتصاالت اليت تتناول
التلفزيون عرب بروتوكول اإلنرتنت يف تنفيذ وظائف اإلعالنات
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ولغة  ،HTML5هي لغة جديدة تُستخدم يف تصميم وعرض
الرقمية – مثل مواصفات اجلهاز الطريف لصندوق التحويل وفقاً
للتوصية  ،ITU T H.721والتوصية  ،ITU T H.761 LIMEو ITUاحملتوى على الشبكة العنكبوتية ،على أساس IETF’s RFC
 ،T H.762 Ginga/NCLونص لقياس مدى اهتمام املشاهدين  ،4281وبالتايل ميكن اعتبارها أكثر مشوالً من أنساق شاشات
ووسائط رابطة .POPAI
يف مراحل اإلعداد النهائية.
وقد وضعت مؤسسة  Intelالعمالقة املعنية بإنتاج رقائق
وقد أنشأت رابطة  - POPAIوهي رابطة جتارية دولية
متخصصة يف صناعة التسويق للبيع بالتجزئة  -جمموعة للرتويج املعاجلة الدقيقة مواصفات مفتوحة قابلة للتنزيل للتعامل مع
لتطبيق تكنولوجيات وتطبيقات اإلعالنات الرقمية .وتشمل تفتت سوق اإلعالنات الرقمية .وكان الغرض هو تبسيط تنزيل
أنشطة اجملموعة تعريف وحتديد املعايري .وعلى سبيل املثال ،اإلعالنات الرقمية ،واستخدامها ،وصيانتها وحتديثها ،وتنفيذ
تقوم مواصفات التشغيل اليت ُو ِضعت لإلعالنات الرقمية على تطبيقات اإلعالنات الرقمية بأحجام خمتلفة حبيث تعمل على
نسق موحد جيعل تقاسم املعلومات أسهل بني شركات تقدمي معدات خمتلفة .وقد نشرت جمموعة اإلعالنات الرقمية  -وهي
خدمة اإلعالنات الرقمية .كذلك ،حتدد األنساق اليت وضعتها جمموعة يابانية للمعنيني بصناعة اإلعالنات الرقمية تضم حنو
الرابطة لشاشات العرض جمموعة أساسية من أنساق املعايري اليت  130عضواً  -ثالثة مبادئ توجيهية وكتباً إرشادية تتناول تصميم
ستُستخدم يف تطبيقات اإلعالنات الرقمية .وتتضمن القائمة وأداء أنظمة اإلعالنات الرقمية .وأخرياً ،نشر احتاد اإلعالنات
اليت تغطي اإلعالنات الرقمية املسموعة واملرئية ،والصور الثابتة الرقمية  -وهو احتاد عاملي لصناعة اإلعالنات الرقمية – جمموعة
وطريقة عرض الرسوم البيانية ،وكذلك أنساق الرسائل املعروضة ،من املبادئ التوجيهية بشأن اخلصوصية والشفافية.
 MPEG 1و MPEG 2و ،MPEG 4و ITU T H.264وJPEG
 )(ITU T T.81 | ISO/IEC 10918و.Flash

*هذه املقالة مأخوذة بتصرف من “اإلعالنات الرقمية :املعلومات السليمة يف مجيع األماكن املناسبة”
وهو عنوان آخر تقرير عن رصد التكنولوجيا الذي أعده  ،Franck Dupinالرئيس التنفيذي ومؤسس
شركة  ،Innesو ، Martin Adolphمن مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد .وشركة  Innesمقرها
رينيه يف فرنسا ،وهي متخصصة يف اإلعالنات الرقمية ،وتكنولوجيات وخدمات االستقبال التلفزيوين
من خالل الشبكة العنكبوتية ومن خالل بروتوكول اإلنرتنت .وتُعىن تقارير رصد التكنولوجيا بتقييم
التكنولوجيات اجلديدة فيما يتصل مبعايري قطاع تقييس االتصاالت احلالية وغريها من املعايري،
وآثارها احملتملة بالنسبة إىل التقييس يف املستقبل ،حتت إشراف ُشعبة السياسات ورصد التكنولوجيا
مبكتب تقييس االتصاالت .وميكن االطالع على هذا التقرير وتقارير رصد التكنولوجيا األخرى
بالرجوع إىل املوقع.http://itu.int/techwatch :
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منوذج جديد ألنشطة التواصل وتبادل
املعارف رفيعة املستوى

احتفل معرض تليكوم العالمي هذا العام بعيده األربعين،
وجمع في جنيف أكثر من  6 500مشارك كان من بينهم
رؤساء دول وحكومات ،ووزراء ،وعُ َمد مدن ،ومسؤولون
تنفيذيون للشركات الصناعية وأعالم التكنولوجيا،
باإلضافة إلى آالف من المشاركين من أنحاء العالم
تفاعلوا في الوقت الحقيقي عن طريق البث عبر الشبكة
ومواقع تويتر.

وكان من مالمح حفل االفتتاح املدوي يوم  25أكتوبر
 2011الذي كان برعاية شركة  :China Mobileحضور كل
من الرئيس على بوجنو ،رئيس الغابون؛ والعميد جوسايا فوريغي
بينيماراما ،رئيس فيجي؛ وإيغور شيغوليف ،وزير االتصاالت
واإلعالم ،االحتاد الروسي؛ ودوريس ليوتارد ،وزيرة البيئة والنقل
والطاقة واالتصاالت ،سويسرا؛ والشيخ عبد اهلل حممد سعود
آل ثاين ،رئيس شركة اتصاالت قطر؛ وجياجنو وانج ،رئيس
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الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد يرحب بالضيوف يف االحتفال الذي
أقيم مبناسبة العيد األربعني ملعرض تيليكوم العاملي يف ساحة العرض املفتوحة

China Mobile؛ والدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت.
وقال الدكتور توريه “إننا إذ نسرع اخلطى حنو مستقبل عايل
السرعة يف كل زمان ومكان ،يبقى احلوار الدويل ضرورياً لضمان
اختاذنا للقرارات السليمة ولتبادل خرباتنا لالستفادة منها ولتفادي
تكرار اجلهود .وسيقوم معرض تليكوم العاملي بدور أساسي تتزايد
أمهيته يف صياغة أفضل املمارسات اليت ميكن للقطاعني العام
اخلاص االستفادة منها عند حتديد ونشر الشبكات اليت تقدم
خدمات جلميع املستعملني بأفضل األسعار وبأعلى جودة”.
وأعقب االحتفال الرمسي حدث غري رمسي يف منطقة
مفتوحة ،حيث استمع املشاركون إىل عدد من كبار الشخصيات
كان من بينهم مارك مولر ،عضو جملس الدولة ملدينة جنيف
املكلف بدائرة اإلنشاءات وتكنولوجيا املعلومات؛ والدكتور
باباتوند أوسوتيميهني ،املدير التنفيذي ،صندوق األمم املتحدة
للسكان ()UNFPA؛ وحممد القمزي ،رئيس جملس إدارة هيئة
تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة ،ورضا جعفري،
رئيس جملس إدارة تليكوم االحتاد الذي انتهز الفرصة ليعلن فوز
ديب يف املناقصة العاملية لتقدمي عروض استضافة تليكوم العاملي
لالحتاد لعام .2012
وأعلن جون ديفيز ،نائب رئيس مؤسسة إنتل واملدير العام
لربنامج إنتل للنهوض بالعامل عن مبادرة إنتل والشركاء الذين
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وقع عليهم االختيار  -الوصول إىل املليار الثالث ملستخدمي
التكنولوجيا .ومبادرة الوصول إىل املليار الثالث ملستخدمي
التكنولوجيا تعين جعل النفاذ إىل اإلنرتنت يف متناول مليار
آخر من السكان .ولتحقيق هذا اهلدف ،يرمي الربنامج إىل
ختفيض تكاليف أجهزة التوصيل وكذلك ختفيض احلواجز املالية
أمام التوصيل.
وكشف االحتاد النقاب عن تقرير جديد مصغر بعنوان
“العامل يف  ”2011الذي يكشف عن منو مذهل يف جماالت
مثل استخدام شبكة اإلنرتنت العاملية ،ال سيما يف البلدان النامية.
ويؤكد هذا املنشور استمرار النمو املذهل لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،حيث من املتوقع أن يقرتب عدد االشرتاكات يف
اهلواتف اخللوية املتنقلة من ستة مليارات حبلول هناية ،2011
وأن يصل عدد مستعملي اإلنرتنت إىل حوايل  2,3مليار
شخص .وقد ازدادت حصة العامل النامي من جمموع مستعملي
اإلنرتنت يف العامل من  44يف املائة قبل مخس سنوات ،إىل
 62يف املائة اليوم .وازداد انتشار اإلنرتنت يف العامل بأكثر من
 50يف املائة خالل ثالث سنوات  -من  13يف املائة يف  2008إىل
 20يف املائة يف  .2011ويتضمن هذا التقرير اخلاص إلقاء الضوء
على بعض وقائع معرض تليكوم العاملي لعام .2011
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رضا جعفري ،رئيس جملس معرض تيليكوم العاملي ،مع كارلوس سليم احللو،
الرئيس التنف يذي لشركة اتصاالت  Telmexوشركة اخلدمات الالسلكية
 ،América Movílوالرئيس املشارك للجنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية

جلنة النطاق العريض حتدد أهدافاً جديدة للبلدان يف أحناء العامل
حددت لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية،
في اجتماعها الرابع ،الذي عُ ِقد أثناء انعقاد مؤتمر
تليكوم العالمي لعام  ،2011يومي  25-24أكتوبر ،أربعة
أهداف مهمة للعمل على تحقيقها بحلول  .2015وهذه
األهداف هي:
1.جعل سياسة النطاق العريض شاملة .ينبغي جلميع البلدان،
حبلول  ،2015أن يكون لديها خطة أو اسرتاتيجية وطنية
للنطاق العريض أو أن تُدرِج النطاق العريض يف تعاريفها
للنفاذ الشامل/اخلدمة الشاملة.
2.جعل النطاق العريض ميسور التكلفة .ينبغي ،حبلول
 ،2015أن تكون خدمات النطاق العريض األولية ميسورة
التكلفة يف البلدان النامية من خالل التنظيم املناسب وقوى
السوق (أي أن تـُكلِّف مثالً أقل من  5يف املائة من متوسط
الدخل الشهري).
3.توصيل المنازل بالنطاق العريض .ينبغي ،حبلول ،2015
أن حتصل نسبة  40يف املائة من األسر يف البلدان النامية على
النفاذ إىل اإلنرتنت.

4.حصول الناس على النفاذ إلى اإلنترنت .ينبغي ،حبلول
 ،2015أن تصل نسبة انتشار مستعملي اإلنرتنت إىل 60
يف املائة من سكان العامل ،و  50يف املائة يف البلدان النامية
و  15يف املائة يف أقل البلدان منواً.
وقد وافق االحتاد على حتمل مسؤولية قياس التقدم احملرز يف
كل بلد فيما يتعلق بتحقيق األهداف املنشودة ،وإصدار تقرير
سنوي عن النطاق العريض وتصنيف بلدان العامل من حيث
سياسة النطاق العريض والقدرة على حتمل تكاليفه واستيعابه.
وقال الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد ،بصفته نائب
الرئيس املشارك للجنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية
جنباً إىل جنب مع السيدة إيرينا بوكوفا ،املدير العام لليونسكو
“إن هذه األهداف طموحة ولكنها قابلة للتحقيق بفضل
اإلرادة السياسية من جانب احلكومات يف شراكة مع القطاع
اخلاص” .ويشارك يف رئاسة اللحنة الرئيس بول كاجامي رئيس
مجهورية رواندا وكارلوس حلو ،الرئيس واملدير التنفيذي لشركة
.Telmex and América Movíl
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قمة قادة النطاق العريض

النطاق العريض من أجل صاحل العامل
عُ ِقدت قمة قادة النطاق العريض أثناء انعقاد معرض
تليكوم العالمي لعام  2011يومي  25-24أكتوبر.
وقد جمعت هذه القمة  -التي شارك في استضافتها
معرض تليكوم ولجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية
الرقمية  -أكثر من  330من كبار صانعي السياسات،
ورؤساء الدول ،وقادة الصناعة ،واألكاديميين وقادة
الفكر .وركزت القمة على دور النطاق العريض باعتباره
البنية التحتية الحديثة شديدة األهمية في دفع عجلة
النمو االقتصادي والتجارة واإلنتاجية.
وقال السيد بيري دامني هابومورميي ،رئيس وزراء رواندا ،إن
اخلدمات والتطبيقات اجلديدة القائمة على النطاق العريض توفر
الكثري جداً من الفرص اجلديدة ،وخصوصاً للبدان النامية.
ووافق على ذلك السيناتور ستيفني كونروي ،وزير النطاق
العريض واالتصاالت واالقتصاد الرقمي يف أسرتاليا ،موكداً أن
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“النطاق العريض ميثل بنية القرن الواحد والعشرين التحتية
شديدة األمهية ،ويعد ذا أمهية أساسية للتنمية ”.وأشار السيناتور
كونروي إىل جتربة أسرتاليا يف بناء شبكة النطاق العريض الوطنية
باعتبارها متثل استثماراً ضخماً يف مستقبل النطاق العريض
يضمن جلميع مواطين أسرتاليا النفاذ الشامل بسرعات ال تقل
عن . Megabit/s 12
وشرح السيد إيغور شيغوليف ،وزير االتصاالت واإلعالم يف
االحتاد الروسي كيف أن االحتاد الروسي كان يرمي إىل توصيل
النطاق العريض إىل املناطق الريفية عن طريق شبكة ساتلية توفر
خدمة اإلنرتنت بسرعات ال تقل عما هي يف املناطق احلضرية.
وقال شيغوليف “يعد االحتاد الروسي أحد أكرب أقاليم العامل
قليلة الكثافة السكانية ،وحنن يف حاجة إىل أن نتيح الفرص
لقطاع األعمال الروسي يف كل مكان”.
وافق السيد كابيل سيبال ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات باهلند ،على أن الدعم احلكومي كان أساسياً.
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ومل يكن يُقدَّر ملشروع إعطاء  100 000حاسوب لوحي البنية التحتية عريضة النطاق (لدعم التعلم اإللكرتوين ،والطب
( )tabletلتالميذ املدارس يف اهلند أن ينجح بدون االستثمار اإللكرتوين ومؤمترات الفيديو) ،مع استثناء املناطق االقتصادية
العام .وقال الوزير سيبال إننا حنتاج إىل التعاون بني القطاعني اخلاصة من الضرائب جلذب االستثمار.
وأشار السيد  ،Alassane Dialy Ndiayeوزير الدولة يف
العام واخلاص لتوفري اخلدمات الالسلكية واألنظمة الرخيصة
ِّ
واملفتوحة للمناطق النائية والريفية .وأضاف يقول “ما مل نستطع السنغال ،إىل أن النطاق العريض ال ميكن األفراد فحسب ،بل
خفض التكاليف ،فلن نستطيع سد الفجوة الرقمية .ولدينا يف إنه يساعد أيضاً على حتويل األنشطة االجتماعية واالقتصادية
اهلند اآلن حاسوب لوحي يباع مببلغ  35دوالر أمريكي وأمامنا التقليدية من خالل مفاهيم مثل التعلم اإللكرتوين والطب
فرصة لوضع هذا احلاسوب بني يدي األطفال يف كل مكان ”.عن� بُْعد.
ِ
ويرى  ،Francis Gurryاملدير العام للمنظمة العاملية للملكية
ويعرف هذا احلاسوب اللوحي باسم “ ،”Aakashويُصنع يف
الفكرية ( ،)WIPOأن النطاق العريض هو مفتاح استعادة
حيدر آباد ويعمل بنظام تشغيل .Android 2.2
وأكد املشاركون أيضاً أن التعليم له دور حيوي يف سد التوازن للبلدان النامية الغنية تقليدياً باحملتوى ولكنها فقرية يف
الفجوة الرقمية .فهناك حاجة يف األسواق الناشئة إىل متكني التوزيع .وحذر السيد  Gurryقائالً “ومع ذلك فلتحقيق سوق
األفراد ذوي املهارات من العمل باإلنرتنت ،سواء يف اجلامعات عاملية للمحتوى الرقمي بالكامل ،جيب تعديل النماذج القانونية
واملناطق الريفية ،وليس فقط استخدام الربيد اإللكرتوين ،بل أيضاً واإلدارية املطبقة اآلن لتتالءم مع السوق الرقمية العاملية اجلديدة”.
لتشجيع االبتكار عن طريق استغالل الذكاء البشري يف أحناء
العامل .وقال  ،Paul Ndong Nguemaوزير االتصاالت والربيد النمو يفرض طلباً ثقيالً على البنية التحتية
واالقتصاد الرقمي يف الغابون “إن الذكاء ليس حكراً على جمتمع
كذلك ،كانت التحديات اليت يفرضها منو النطاق العريض
معني أو شعب معني ،ومن الالزم إتاحة الفرصة لألطفال يف حمل مناقشة .ويرى  ،Hans Vestbergالرئيس التنفيذي لشركة
مجيع أحناء العامل للتطور ”.وحدد معامل خطة السنوات الثالث إيركسون ،الذي قال للمندوبني إننا جيب أن نعيد التفكري يف
اخلاصة باالسرتاتيجية الوطنية للفضاء االفرتاضي ،غابون الرقمية ،االتصاالت اآلن بعد أن أصبحنا جمتمعاً تربط بينه الشبكات.
اليت تستهدف توسيع خدمات النطاق العريض على أساس وقال السيد “ Vestbergلقد استغرقنا مائة سنة لكي نصل
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إىل مليار وصلة ثابتة ومل نستغرق غري عشرين سنة لكي نصل
إىل مليار وصلة متنقلة .وسوف يكون بوسع ثالثة أمثال العدد
احلايل النفاذ إىل اإلنرتنت خالل السنوات اخلمس املقبلة،
وحبلول عام  2010سيصل عدد األجهزة املوصولة باإلنرتنت إىل
 50مليار جهاز”.
وخالل أقل من عشر سنوات ،ميكن أن يتجاوز عدد األجهزة
املوصولة عدد األفراد املوصولني بنسبة عشرة إىل واحد .وسوف
تكون التكنولوجيات الشبكية اجلديدة الناشئة يف جمال توزيع
الذكاء يف أحناء الشبكة وحتميلة على اجلهاز املوصول ،وجعل
جهاز االتصاالت تفاعلياً يف اجتاهني وليس جهاز استقبال يعمل
يف اجتاه واحد .وقال  ،Wim Elfrinkنائب الرئيس التنفيذي
ملؤسسة سيسكو ( )Ciscoوكبري املسؤولني عن العوملة إن دعم
االبتكار يتطلب أن تعمل اهليئات التنظيمية على توفري بيئة
متكينية .ومضى يقول “ال بد أن نتخلى عن التفكري التقليدي
عندما نتحدث عن اجملتمعات الذكية .ويتعني على اهليئات
التنظيمية أن تفكر يف إطالق القدرات االبتكارية بدالً من القيام
بدور “الشقيق األكرب”.
وباإلضافة إىل احلاجة إىل االبتكار ،أكدت جلسة بشأن
“ متويل الصناعة يف أوقات التحديات” أننا ال نستطيع جتاهل
احلاجة إىل االستثمار .وقال  ،Jay Naidooممثل التحالف
العاملي من أجل حتسني التغذية إن قمة قادة النطاق العريض قد
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أبرزت قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على دعم التنمية،
ولكن من أين ستأيت األموال الالزمة لتحقيق ذلك؟
ووافق  ،Lord Tu’ivakanoرئيس وزراء تونغا ،على أن
التحدي املتمثل يف تدبري األموال يعد حتدياً خطرياً ،وخصوصاً
بالنسبة للبلدان النامية الصغرية مثل بلده .ومضى يقول “ال ينبغي
أن نتحاشى االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
ولكن هناك اعتقاد مؤداه أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
متول نفسها .ويف بلدان مثل بلدي ،ال متلك احلكومات
ينبغي أن ِّ
املوارد الالزمة لدعم مشروعات كبرية”.
ويف الوقت الذي توجهت فيه تونغا إىل البنك الدويل
للحصول على قرض قيمته  37مليون دوالر أمريكي لتمويل
وصلة كبل حبري ،قالت  ،Omobola Johnsonوزيرة
تكنولوجيا االتصاالت يف نيجرييا ،إن االستثمار املتوقع
املطلوب لتحقيق أهداف نيجرييا يصل إىل  20مليار دوالر
أمريكي .وأشارت الوزيرة إىل جتربة نيجرييا يف جذب االستثمار
يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بفضل سياساهتا القوية،
وسوقها املتحررة والتنظيم االقتصادي السليم .وأكدت على
أن إطار السياسات العامة اجليد والثابت يعد من املقتضيات
احليوية لتنمية قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أي
بلد ،وجيب على اهليئات التنظيمية أن تتصرف مبا يضمن تنفيذ
هذه السياسة.
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جلسة عن تسخري وسائط التواصل االجتماعي من أجل التغيري االجتماعي

وقال  ،Christian Salbaingنائب رئيس شركة Hutchison
( Whampoaأوروبا) إن تكاليف توفري البنية التحتية يف تناقص

 فقد كان اجليل الثالث أرخص من اجليل الثاين ،كما أن اجليلالرابع سيؤدي إىل خفض التكاليف أكثر من ذلك .وقال Diego
 ،Molano Vegaوزير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
كولومبيا ،إن توفري النفاذ إىل خدمات النطاق العريض بتكلفة
معقولة ما زال ميثل حتدياً كبرياً بالنسبة ألقل الفئات قدرة
على الشراء.
وقال  ،Carlos Slim Helúرئيس  ،Grupo Carsoإن
انتشار اهلواتف املتنقلة بلغ نسبة مائة يف املائة يف األمريكتني،
يف الوقت الذي يتناقص فيه عدد اخلطوط الثابتة ،ولذلك فإن
اجليل الشاب من احملتمل أن يستخدم اهلواتف املتنقلة يف النفاذ
إىل خدمات النطاق العريض.
ولقد كان التمويل أيضاً على جدول األعمال يف اجللسة اليت
تناولت “سرعات التوصيل واألهداف اإلمنائية لأللفية” .وقال
 ،Pierre Nkurunzizaرئيس مجهورية بوروندي ،إن الشراكات
بني القطاعني العام واخلاص ينبغي أن تقوم بدور مهم يف متويل
البنية التحتية للنطاق العريض ،وأن حكومته تعمل يف شراكة مع
البنك الدويل من أجل بناء شبكة أساسية يف بوروندي لكي توفر
جلميع السكان القدرة على النفاذ عريض النطاق بسرعة عالية.

الوسائط االجتماعية كعامل من عوامل التغيير

يرى املشاركون يف جلسة قمة قادة النطاق العريض اليت
تناولت موضوع الوسائط االجتماعية من أجل التغيري االجتماعي
أن شبكات التواصل االجتماعي ال تعد وسيلة اتصال لتبادل
األفكار واآلراء فقط ،بل إهنا أصبحت حمركاً للثورة والتقدم
والتحول .وقد اقرتح  ،Janis Karklinsممثل اليونسكو ضرورة
تطبيق مبادئ حرية التعبري اليت تطبق على الوسائط التقليدية
على الوسائط االجتماعية .وقالت السيدة حصة اجلابر ،األمني
العام للمجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف
قطر إن حقوق اإلنرتنت ينبغي أن تشمل رؤية أوسع من ذلك
بكثري تقوم على هدف شامل ال يتضمن دعم حقوق اإلنسان
األساسية فقط ،بل كذلك احملافظة على بيئة صحية لإلنرتنت
ومستعملي اإلنرتنت ،بيئة ميكن أن تنمو فيها اإلنرتنت وحتقق
امكانياهتا الكاملة حبيث ال ميكن ألحد يف هناية املطاف السيطرة
على ما يكتبه الناس على اإلنرتنت.
وأشار  ،Dato’ Seri Utama Rais Yatimوزير املعلومات
واالتصاالت والثقافة يف ماليزيا ،إىل أن أحداث الربيع العريب
قد أقامت الدليل على أن الوسائط االجتماعية ميكن أن
تقوم بدور واضح يف التبشري بالتغيري االجتماعي .والحظ
 ،Suvi Lindénاملبعوث اخلاص لالحتاد لدى جلنة النطاق العريض
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ووزير االتصاالت السابق يف فنلندا إن الوسائط االجتماعية تـُغري
عملية صنع القرارات من خالل حتقيق املزيد من الشفافية.
واسرتعى  ،Michel Sidibéاملدير التنفيذي لربنامج األمم
املتحدة املشرتك املعين باإليدز ،االنتباه إىل مبادرة التعهيد
اجلماعي اجلديدة  -وهي خدمة جديدة للشبكات االجتماعية
تسعى إىل االستعانة مبائة ألف شاب كعوامل للتغيري للمساعدة
يف تنفيذ اسرتاتيجية شاملة ملكافحة مرض اإليدز .وأكد أن
إضفاء الطابع الدميقراطي على هذه القضية وإشراك الشباب
من خالل شبكات التواصل االجتماعي سوف يقطع شوطاً
كبرياً حنو حتقيق اهلدف السادس من األهداف اإلمنائية لأللفية
اخلاص باإليدز.
وقد أُ ِلقي الضوء يف جلسة قمة قادة اإلنرتنت ،اليت تناولت
قريتنا العاملية على اخلط ،على دور احلكومات املتغري .وقال السيد
حممد غريب بالل ،نائب رئيس مجهورية تنزانيا إن على احلكومات
مسؤولية خلق الطلب وترويج اخلدمات االبتكارية بالنسبة للبنية
التحتية للنطاق العريض .واتفق مع ذلك ،Tifatul Sembiring
وزير االتصاالت واملعلومات يف إندونيسيا ،مشرياً إىل أن حكومة
إندونيسيا طبقت هنجاً ابتكارياً يف الرتويج للنطاق العريض بإجياد
مستعملني قياديني يف اإلدارة العامة الوطنية ومتكني اجلمهور من
احلصول على اخلدمات العامة عن طريق النطاق العريض ،واقرتح
 ،Ali Abbasovوزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف
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أذربيجان ،أن تضطلع احلكومات مبسؤولية خاصة يف تتبع أنواع
معينة من املعلومات (مثل املواد اإلباحية اليت تتناول األطفال).
بينما دعا السفري  ،Philip Verveerمنسق االتصاالت الدولية
وسياسة املعلومات بالواليات املتحدة ،احلكومات إىل االهتمام
بالنطاق العريض عن طريق سد فجوة النفاذ والدخول يف شراكات
بني القطاعني العام واخلاص.

تحدي النطاق العريض يعترف بأن االتصاالت تمثل
“حاجة إنسانية وحقاً إنسانياً”

اختتمت القمة جلستها بأن أيدت جلنة النطاق العريض
التحدي الذي ميثله النطاق العريض الذي يعرتف بأن االتصاالت
متثل “حاجة إنسانية وحقاً إنسانياً” ،ويدعو احلكومات وقطاع
الصناعة اخلاص إىل العمل معاً لوضع أطر للسياسات العامة
املبتكرة ،ومناذج العمل وترتيبات التمويل الالزمة لتيسري التوسع
يف النفاذ إىل النطاق العريض على املستوى العاملي ،ويدعو
احلكومات إىل جتنب احلد من دخول السوق وفرض ضريبة
على خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بال ضرورة
لتمكني أسواق النطاق العريض من حتقيق إمكانيات النمو
بكاملها ،وتشجيع احلكومات على الرتويج لوضع معايري
دولية منسقة للتشغيل البيين والعمل على توفري طيف الرتددات
الراديوية الكايف.
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احلوار عايل املستوى ينتهي بإصدار بيان من أجل التغيري

شارك ،تعاون ،تواصل!

استحدثت جلسة منتدى تليكوم األوىل ،اليت ناقشت موضوع
الطريق إىل عامل موصول أسلوباً جديداً للحدث  -وجود الوسائط
املتعددة ،وأفرقة تتفاعل فيما بينها موصولة جبمهور عاملي .فقد
انضم إىل املندوبني واجلمهور يف جنيف آالف من األطفال
والشبان الذين تواصلوا من خالل مراكز للتواصل يف أحناء العامل،
باإلضافة إىل الذين شاهدوا البث احلي أو وجهوا أسئلة يف الوقت
احلقيقي من خالل موقع تويرت نشط.
وركزت األسئلة اليت تناولت البنية التحتية يف املناطق الريفية على
خفض التكاليف بقدر اإلمكان بالنسبة للمستخدمني النهائيني.

وقد حدد  ،Wang Jianzhouرئيس شركة  China Mobileكيف
ميكن خفض التكاليف من خالل نشر الشبكات كبرية احلجم
وواسعة النطاق ،وتعهد بالعمل اجلاد من أجل خفض التكاليف
كجزء من مسؤولية  China Mobileاالجتماعية.
ومع تطور األجهزة احملمولة باليد وزيادة الطلب على اخلدمات
الغنية باحملتوى مثل الفيديو املتنقل ،من املرجح أن يتواصل النمو
مبعدالت شديدة السرعة .وقد ناقشت حلقة العمل اليت تناولت
التطور تقسيم الزمن يف املدى البعيد يف استخدام الطيف إمكانية
انتقال تكنولوجيا التطور يف املدى البعيد إىل املرحلة التالية من
االتصاالت الالسلكية.
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وتعكف الصني يف الوقت احلاضر على اختبار تكنولوجيا جبنيف ،وإثارهتم وتوجيه األسئلة إليهم .وافتتح مؤمتر املدن الرقمية
التطور يف املدى البعيد .ويقول  Wangرئيس شركة  Chinaيوماً من احلوار بشأن كيف ميكن للتكنولوجيات املوصولة تشكيل
 Mobileإن االختبارات جتري بسالسة حىت اآلن وأن الشركة مستقبل احلياة احلضرية مبا حيقق مصلحة سكان املدن يف أحناء
تُعِد اآلن للتوسع يف التجربة .وسيكون التعاون الدويل ضرورياً جداً العامل .وبدأ املؤمتر مبناقشة املقصود من املدينة الذكية ،وكيف ينبغي
النتشار تكنولوجيا التطور يف املدى البعيد على املستوى العاملي .أن يعمل القطاعان العام واخلاص ومنظمات اجملتمع املدين معاً من
وتأكيداً لضرورة التعاون ،شرح السيد  Wangكيف أنه كان حيلم أجل تعزيز التنمية.
ومن الواضح أن حتويل األحالم الرقمية احلالية إىل حقيقة واقعة،
ب”وسيلة واحدة ميكن استخدامها يف أحناء العامل” وكيف أنه
ليس فقط يف بلدان العامل املتقدمة بلكذلك يف بلدان العامل النامية
اعتقد أن ذلك سوف يتحقق يف عصر اجليل الرابع.
يعتمد على عنصر أساسي واحد هو النفاذ إىل النطاق العريض يف
كل زمان ومكان .وقال هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد
كبار المسؤولين التقنيين يؤكدون ضرورة التقييس
حث اجتماع لكبار املسؤولني التقنيني يف الشركات الرائدة “أعتقد أننا سننجح يف حتسني ظروف املعيشة يف املدن ألننا منلك
يف صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االحتاد الدويل قوة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على جانبنا”.
لالتصاالت على التعجيل بأعمال التقييس التقنية يف جمال الصحة
اإللكرتونية ،وأكدوا أن املعايري املوثوقة القابلة للتشغيل البيين تعد دور جديد لوسائط التواصل االجتماعي
ضرورية لتزويد املرضى واملهنيني الصحيني بوسيلة الستخدام
ناقشت جلسة بعنوان الزوبعة العارمة كيف أن األحداث
اخلدمات االستشارية عن �بُْعد ،وتدابري التشخيص لقائمة على األخرية  -مثل الثورات السياسية يف مصر والشرق األوسط،
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات املعلومات الصحية والكوارث الطبيعية مثل الزلزال وأمواج التسونامي العاتية اليت
اإللكرتونية .ووافق الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد على تعرضت هلا اليابان يف مارس  - 2011تربهن على أن قنوات
ذلك قائالً“ :إن الصحة اإللكرتونية سوف تزود السكان املقيمني وسائط التواصل االجتماعي ميكن أن تكون قوة حقيقية لتحقيق
باملناطق النائية واحملرومة بأحدث مشورة طبية ،وسوف تحُِ دث ثورة الصاحل العام .وقد وصف الدكتور حممد عبد القادر حممد
يف النفاذ إىل اخلدمات الصحية يف بلدان العامل النامية .ويعمل سامل ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف مصر ،كيف
االحتاد بنشاط على وضع أطر هلذه التكنولوجيات”.
أن املواطنني اجتهوا إىل مواقع وسائط التواصل االجتماعي مثل
وفيما يتعلق بالتكيف مع تغري املناخ ،وبعد األحداث األخرية  Facebookو Twitterأثناء الثورة ”.وأضاف الدكتور سامل
يف اليابان ،حدد االجتماع جمالني حيويني للعمل يف املستقبل يف يقول “مل يفهم النظام وسائط التواصل االجتماعي إال بعد
جمال اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ،مها :نظام يسمح لألفراد بإبالغ فوات األوان .وقد حاول النظام قطع وسائل االتصال على
أصدقاء أو أسر الضحايا أو اجلهات اليت يعملون لديها؛ وآلية اإلنرتنت وكانت هذه هي القشة اليت قصمت ظهر البعري”.
توجيه ملساعدة الضحايا على الوصول إىل بر األمان.
وقال الدكتور سامل إن عدد مستخدمي  Facebookيف مصر قد
ارتفع من ستة ماليني إىل عشرة ماليني خالل ستة أشهر ،وأن
مجيع وزراء احلكومة يستخدمون اآلن موقع .Facebook
المدن الرقمية
ويف اليابان ،كانت األحداث خمتلفة بعض الشيء .ففي
انضم ما يقرب من ألف من بني  10 000طالب شاركوا
بشكل أو آخر يف معرض ومنتدى تليكوم العاملي لعام  ،2011يف شهر مارس ،شهد العامل سلسلة من ردود األفعال املرتتبة على
نقطة ما من اليوم الثاين إىل حتدي أفرقة اخلرباء يف معرض  Palexpoالزلزال ،وأمواج التسونامي ،وانصهار املواد النووية وانقطاع
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التيار الكهربائي اليت نشرت الفوضى يف حمطة توليد القوة
االقتصادية .فقد دمرت أمواج التسونامي حنو  400حمطة قاعدة
أو نقطة مركزية ،وهذا يعين مرور فرتة من الوقت توقفت فيها
الوسائط االجتماعية عن العمل .وقال ،Satoshi Miura
الرئيس التنفيذي لشركة  NTTاليابانية “لقد لعبت الوسائط
االجتماعية دوراً رئيسياً يف سرعة تبادل املعلومات ،ولكننا رأينا
أن املعلومات تتعرض للتشويه .ومع ذلك فقد كان هناك الصاحل
والطاحل وواجهنا أيضاً فرض قيود على الوسائط االجتماعية.
وكان من الصعب العثور على املعلومات نظراً لوجود قدر كبري
جداً من املعلومات”.

خفض تكلفة النطاق العريض المتنقل

ناقش اخلرباء أحد املوضوعات املهمة املطروحة يف هذا
احلدث ،وهو توفري القدرة على التوصيل املتنقل عريض النطاق.
ويرى براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد،
أن تكلفة التوصيل عريض النطاق يف تناقص .وتُظ ِهر النتائج اليت
توصل إليها االحتاد أخرياً أن تكاليف التوصيل باإلنرتنت اخنفضت
بنسبة  52يف املائة فيما بني  2008و  .2010وقال سانو “ولكن
أسعار النطاق العريض املتنقل ما زالت أعلى من متوسط الدخل
يف حنو  33بلداً حول العامل .فكيف ميكننا أن جنعلها أكثر يسرة
وكيف ميكننا خلق حوافز لالستثمار؟”

أشار  ،Christopher Mulleyكبري املستشارين لشركة
إىل أن الشركات املوردة ملعدات االتصاالت يقع عليها دور رئيسي
يف خفض تكاليف النطاق العريض املتنقل .وأضاف يقول “إننا
نعكف على تطوير التكنولوجيا واملعدات اليت ِّ
متكن الشركات
املسؤولة عن تشغيل شبكات االتصاالت املتنقلة من خفض
جمموع التكاليف يف شبكاهتم ”.وقال  ،John Finneyنائب
الرئيس التنفيذي لشركة  ،O3bإن شركته هتدف إىل توصيل
“ثالثة مليارات شخص” عن طريق استخدام االتصاالت
الساتلية حيثما تكون شبكات األلياف البصرية عالية التكلفة أو
حيثما ميثل نشرها حتدياً كبرياً .وقال “ Finneyإننا نطمح إىل
خفض أسعار االتصاالت الساتلية يف أحناء العامل حيثما يتعذر
مد شبكات األلياف البصرية”.
وألقى  ،Amaru Chavez Pujolرئيس قطاع التكنولوجيا
مبجموعة اتصاالت ،الضوء على أمهيةكفاءة الطيف ،مشرياً إىل أن
من الضروري أن تدرس شركات التشغيل التكنولوجيات اجلديدة
لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الطيف املتاح ،نظراً الرتفاع
تكاليف االستثمار يف الشبكات.
وحتدث  ،Oleg Nikolaenkoمدير التكنولوجيا بشركة
 ،Megafonعن مشروع جديد يف االحتاد الروسي لتوصيل
خدمات شبكات االتصاالت املتنقلة على امتداد طريق ريفي طوله
 2 000كيلومرت يربط بني شرق وغرب البالد .وقد مولت احلكومة
ZTE
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مائدة مستديرة وزارية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتغيري االجتماعي

نسبة  50يف املائة من استثمارات املشروع اليت تبلغ  100يورو ،مما المائدة المستديرة الوزارية بشأن تكنولوجيا
يدل على أن مبادرات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص متثل المعلومات واالتصاالت وتغير المناخ

جانباً رئيسياً من التوليفة املالية.
وألقى  ،Tom Phillipsاملسؤول األول عن الشؤون احلكومية
والتنظيمية برابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة (،)GSMA
الضوء على مدى ما ميكن أن تصل إليه مشكلة الضرائب .ففي
بعض البلدان ،متثل الضرائب  60يف املائة من تكلفة التوصيل.
واعرتافاً بأن الطيف الراديوي يعد من األصول السيادية املهمة،
حذر من حماولة احلصول على إيرادات كبرية من الطيف مبا جيعل
االستثمار غري جذاب.
واستشهد  ،Robert Pepperنائب مدير سيسكو لشؤون
السياسات العاملية للتكنولوجيا ،بتقرير صدر أخرياً عن سيسكو
جاء فيه أن احلركة عرب بروتوكول اإلنرتنت سوف تزداد مبعدل
سنوي يصل إىل  32يف املائة فيما بني  2010و  ،2015وقال
إن من الالزم توفري قدر أكرب من الطيف للوفاء بالطلب املتزايد
على البيانات.
وقال  ،Ernest Ndukweرئيس Openmedia Group
إن التحدي األخري الذي يواجه النطاق العريض املتنقل هو
الوعي .وأضاف يقول “إننا يف حاجة إىل زيادة الوعي بشأن
أمهية النطاق العريض .ومن الالزم أن تصل هذه الرسالة إىل
القادة ،وخصوصاً يف البلدان النامية .وما زال هناك جدل حول
من أين تأيت األموال الالزمة ،هل عن طريق الدعم واإلعانات،
أو اإلعفاءات الضريبية أو احلوافز”.
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حتدث هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت ،يف اجتماع املائدة املستديرة الوزاري بشأن تغري
املناخ ،فألقى الضوء على الدور األساسي لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف خفض اآلثار املرتتبة على تغري املناخ ،ورصدها
ومواجهتها ،قائالً “مل يعد العمل كاملعتاد ميثل خياراً مناسباً إذا
كنا نريد لكوكبنا أن يأخذ املسار الصحيح.
وقد مجعت املائدة املستديرة بني وزراء من البلدان يف أحناء
العامل ،كان من بينهم الدكتور حممد عبد القادر حممد سامل ،وزير
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف مصر؛ و،Jasna Matić
وزيرة الدولة لشؤون جدول األعمال الرقمي ،ووزيرة الثقافة واإلعالم
وجمتمع املعلومات يف صربيا؛ و ،Ruhakana Rugundaوزير
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أوغندا؛ وSalifou Lao
 ،Bouchéوزير االتصاالت والتكنولوجيات اجلديدة للمعلومات
يف النيجر؛ و  ،Philip Okundiرئيس هيئة االتصاالت يف كينيا.
والرسالة الواضحة اليت خرجت من هذه اجللسة هي أن البلدان
املتقدمة جيب أن تواجه النتائج املرتتبة على تصرفاهتا ،والحظ كل
من  Mr. Rugundaو Ms Matićأن البلدان النامية مل تساهم
يف أسباب انبعاثات غازات االحتباس احلراري ،ولكنها مضطرة
إىل التعامل مع نتائجها غري املرغوبة .ودعا الوزير  Rugundaإىل
اختاذ إجراء دويل للضغط على بلدان العامل املتقدمة لكي تنهض
وتساعد ،ألهنا هي “املسؤولة بكل تأكيد عن النسبة األكرب من
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انبعاثات غازات االحتباس احلراري ،بينما تواجه البلدان النامية بناء عالم سيبراني آمن ومأمون

الفيضانات واجلوع واملوت جوعاً”.
بعد كلمة مؤثرة ألقاها الدكتور توريه عن محاية األطفال
على اخلط ،وأمهية التوجيه األبوي وتوعية األطفال ،ركزت مائدة
مستديرة وزارية على كيفية بناء عامل سيرباين آمن ومأمون.
التحدي الذي يمثله طيف الترددات
طيف الرتددات الراديوية مورد عزيز وحيوي .إذ تعتمد عليه وتقاسم الوزراء أفضل املمارسات واخلربات عن كيفية تعاملهم مع
املهاتفة الالسلكية ،وتـُواصل احلكومات ختصيص هذه السلعة هتديدات اجلرمية السيربانية يف جماالت رئيسية مثل محاية األطفال
القيِّمة استجابة لالحتياجات املتنافسة من جانب خمتلف اجلهات على اخلط ،واالحتيال االقتصادي واإلرهاب السيرباين .وأشار
املستخدمة للطيف .ومع ذلك ،فإن احليز املتاح يف نطاقات  ، Bruno Nabagné Konéوزير الربيد والتكنولوجيات اجلديدة
الرتددات يف تناقص .وقد ناقشت هيئة مستشارين من  Alcatel-للمعلومات واالتصاالت يف كوت ديفوار ،إىل احلاجة إىل قوانني
 ،Lucentو ،RIMو Qualcommجوهر التحديات املتصلة إلنفاذ التعرف على من يرتددون على مقاهي اإلنرتنت ويستخدمون
بالطيف ،وأشارت إىل ضرورة التأكد ممن يستخدم ماذا ،وما إذا شبكات االتصاالت املتنقلة .وشرح السيد  Nabagnéكيف أن
عرض للخطر
كان الطيف يُستخدم بكفاءة .وقد تضمنت صحيفة استبيان سؤاالً اجلرمية السيربانية “هي يف جوهرها جرمية اقتصادية تُ ِّ
عنكيف ميكن للبلدان النامية اليت تفتقر إىل البنية التحتية أن توازن صورة البلد ،ولذلك أصبحت مكافحتها من القضايا اليت توليها
بني الوقت واجلهد اللذين تنفقهما يف ختصيص الطيف وتكاليف احلكومات أولوية”.
وأثىن املشاركون على برنامج االحتاد الدويل لالتصاالت
بناء البنية التحتية للوفاء مبتطلبات البيانات املتوقعة .وأشارت اهليئة
إىل تقاسم البنية التحتية كحل .واستشهد  ،Gabrielle Gautheyيف جمال األمن السيرباين العاملي والعمل الذي يقوم به يف
ممثل  Alcatel-Lucentبأمثلة للمناطق الريفية اليت ال توجد فيها مكافحة اجلرمية السيربانية .وينحصر دور الشراكة العاملية
شبكات مزدوجة واليت توافق فيها اجلهات صاحبة املصلحة بشكل املتعددة األطراف ملكافحة اإلرهاب السيرباين (- )IMPACT
متزايد على تقاسم التكاليف والنفاذ ،بل وتقاسم الطيف .وتساءل وهي الذراع التنفيذي الذي يستعني به االحتاد يف جمال األمن
 ،Marc Furrerرئيس هيئة االتصاالت الفيدرالية السويسرية “هل السيرباين  -يف “ترمجة األفكار إىل أعمال” .وكان من بني
من املطلوب قيام أربع أو مخس شركات تشغيل ببناء شبكات جماالت الرتكيز خالل االثين عشر شهراً املاضية تطوير آليات
متوازية؟ من املؤكد أن بناء شبكة واحدة فقط وإتاحة املنافسة يف وأدوات للمساعدة يف احلد من التهديدات ،والرتويج للتعاون
بني اجلهات صاحبة املصلحة.
تقدمي اخلدمات ميكن أن يساعد يف خفض التكاليف”.
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الحوسبة السحابية وإنترنت األشياء

عُ ِقدت جلستان يف اليوم األخري ملناقشة وتقييم أثر احلوسبة
السحابية وإنرتنت األشياء .ويرى  ،Daniel Reedنائب رئيس
شركة مايكروسوفت لشؤون اسرتاتيجية وسياسات التكنولوجيا،
ورئيس جمموعة احلوسبة املتطرفة ،أن احلوسبة السحابية والنفاذ
عريض النطاق ميكنان من “إضفاء الطابع الدميوقراطي على النفاذ”
كما مل حيدث من قبل ،حيث أن التطبيقات واخلدمات اجلديدة
“سوف تسمح بوضع قاعدة املعرفة الرقمية العاملية بني يدي أي
فرد بفضل نطاق احلوسبة السحابية وسهولة النفاذ إليها”.
وألقى  ،Joe Baguelyرئيس تكنولوجيا احلوسبة السحابية
لشؤون أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا بشركة  ،VMWareالضوء
على احليوية غري املسبوقة للنشاط باعتبارها داللة على إدراك مزايا
احلوسبة السحابية .واالستفادة من اخلدمات السحابية أشبه ما
تكون باستقالل عربة تاكسي تستطيع أن تستجيب يف أي حلظة
لتغريات الطلب بتوسيع حجمها إىل أن تتحول إىل حافلة ،بدون
أي خسارة يف جودة اخلدمة بالنسبة للراكب األصلي .وهذه
“القدرة على توسيع نطاق اخلدمة حسب ما يرتاءى للمستخدم”
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ِّ
متكن مناذج احلوسبة السحابية من استيعاب بيانات اجليل التايل مبا
فيها من تعقيد وضخامة مل تكن متصورة من قبل.
وقد ناقش املشاركونكيف أن إنرتنت األشياء سوف ِّ
متكن من
قيام أشكال من التعاون والتواصل بني الناس واألشياء ،وبني أشياء
ليست معروفة أو متصورة حىت اآلن .وقال ،Jonas Sundborg
رئيس جملس إدارة املعهد األورويب ملعايري االتصاالت ( ،)ETSIإن
القدرة على التشغيل البيين هي مفتاح جناح إنرتنت األشياء.

بيان من أجل التغيير

وبلغ معرض تليكوم العاملي لعام  2011ذروته بإصدار
بيان عاملي من أجل التغيري يعرتف بأمهية النطاق العريض يف
حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية .وقد شاركت مؤسسة
 Ernst & Youngيف إعداد هذا املنشور الذي يقوم على
مداخالت من املندوبني ومسامهات من الذين شاركوا على
اخلط .وسوف يشجع االحتاد الدويل لالتصاالت قادة العامل
على وضع األطر القانونية والتنظيمية الالزمة ملساعدة القطاع
اخلاص على تنفيذ هذا األمر.

تقرير خاص

معرض تليكوم العاملي لعام

2011

االبتكار على أرض العرض
كانت كلمة االبتكار هي الكلمة المتداولة في
معرض تليكوم العالمي لعام  ،2011حيث حرصت
الجهات والشركات المشاركة في هذا الحدث
على عرض ابتكاراتها .وكان من بين هذه الجهات
والشركات  ،Alcatel-Lucentو ،AT&TوChina
 ،Mobileو ،China Potevioو ،Ciscoو،Datang
و ،Duو ،Ericssonو ،Etisalatو،Fiberhome
و ،Fujitsuو ،Huaweiو ،IntelوNTT Group
و ،NTT DoCoMoو  ،Qtelو،Rohde & Schwarz
و ،RIMو ،Satorysو ،Swisscomو،Telkom SA
و ،Turk Telecomو ،TDIAو.ZTE

وقال الشيخ عبد اهلل بن حممد بن آل ثاين ،رئيس جملس إدارة
شركة اتصاالت قطر “ميثل االبتكار ،حسب التعريف ،مستقبل
صناعة االتصاالت  -وقد أثبت ما شاهدناه من أفكار مثرية
يعكف على تنفيذها شباب املبتكرين الرقميني الذي يشاركون
يف تليكوم العاملي لعام  2011كيف أن االبتكار أصبح اآلن
عاملياً حقاً”.
كذلك عرضت جهات جديدة من األسواق املستقرة
والناشئة نشاطها يف كثري من األجنحة الوطنية ،كان من بينها
اجلزائر وأنغوال واألرجنتني وأذربيجان وبيالروس وبوروندي والصني
ومجهورية التشيك وجيبويت وغانا وسويسرا واليابان وكينيا وكوريا
ومالوي وماليزيا وناميبيا ونيجرييا وبولندا وقطر واالحتاد الروسي
ورواندا وجنوب إفريقيا وإسبانيا وتنزانيا ،وتايلند ،وأوغندا وزامبيا.

ITU
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االبتكار على أرض العرض

ITU

وعلى الرغم من اجتاه تليكوم العاملي إىل احلوارات
واملنتديات ،بقي مفهومه األصلي باعتباره معرضاً لتكنولوجيا
صناعة االتصاالت ،وكشف تليكوم العاملي لعام  2011عن
بعض التكنولوجيات االبتكارية اجلديدة.
فقد كشفت شركة  ZTEالنقاب عن أول خدمة U-Safety
صممت خصيصاً للتطبيقات
لألمن قائمة على السحب ُ
احلكومية الرقمية ،اليت توفر خدمات األمن للحكومات ،وتغطي
على سبيل املثال النداءات اهلاتفية ،والفيديو ،ومؤمترات الفيديو.
وهذه اخلدمات مصممة ملساعدة احلكومات يف احليلولة دون
وقوع الكثري من الكوارث وحاالت الطوارئ أو سرعة مواجهتها.
وأعلنت شركة اتصاالت  Horizon Globexالقائمة على
بروتوكول اإلنرتنت عن إطالق تطبيقها اخلاص باهلواتف الذكية
الذي ِّ
ميكن من نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت باهلواتف
املتنقلة من  kbit/s 2فقط مقارنة بنحو  kbit/s 8من اخلدمات
األخرى .ويعمل تطبيق  Horizon Globexعلى شبكات
 ،EDGEو ،3Gو ،LTEو Wi-Fiو ،WiMAXوهو متاح بصفة
مبدئية هلواتف .iPhone
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وكشفت شركة  ،Huaweiاملتخصصة يف معدات
االتصاالت ،النقاب عن نظام التواجد الشخصي عرب اهلاتف،
 .ViewPoint TP3106وتنفيذاً لوعد الشركة بتوفري تكنولوجيات
جديدة لشركات األعمالِّ ،
ميكن هذا النظام املنظمات العاملية
من االتصال مبزيد من الكفاءة عرب املسافات البعيدة من خالل
مؤمترات الفيديو احلية القريبة من الواقع.
كذلك أعلنت شركة  Adeyaالسويسرية املتخصصة يف أمن
االتصاالت املتنقلة أن احلل الذي توصلت إليه يف جمال الصوت
( )Adeya for Voiceواحلل اآلخر اخلاص بالبيانات (Adeya
 )for Dataعن طريق التشفري أصبحا جاهزين للجيل اجلديد
من هواتف  BlackBerryالذكية .وقد عرف املعنيون باألمن منذ
سنوات طويلة أن االتصاالت املتنقلة تتعرض ملخاطر ولكن األمر
الذي تغري يف الفرتة األخرية هو سهولة التنصت عليها .وتوفر
الربجميات اليت توصلت إليها الشركة تأمني االتصال من طرف
آلخر ،وضمان سرية الصوت والبيانات باستخدام معيار التشفري
اجملرب.
العام َّ AES 256

تقرير خاص

معرض تليكوم العاملي لعام

2011

إعالنات
عُين الرئيس  ،Blaise Compaoréرئيس بوركينا فاسو
رئيساً للمجلس االستشاري الدولي للشراكة العالمية
المتعددة األطراف لمكافحة اإلرهاب السيبراني
( ،)IMPACTالتي تقوم بدور الذراع التنفيذي لالتحاد
في مجال األمن السيبراني .وقال الدكتور توريه “يسرني
أن أرحب بالرئيس  ،Compaoréفي الشراكة ،وهو
داعية نشيط وبارز التباع نهج أكثر شموالً إزاء األمن
ايد
السيبراني .فلن ننجح في مكافحة ذلك المد المتز
تكريم المبتكرين
من نشاط القراصنة األشرار ومرتكبي الجرائم السيبرانية
أعلن مالكومل جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت
إال بتطبيق نهج دولي حقيقي منسق”.
باالحتاد ،أمساء الفائزين يف مسابقة التطبيق اخلاص باستقبال

تنفيذ األنشطة املتصلة بنواتج القمة ،بتكرمي البلدان اليت سامهت
يف الصندوق االستئماين للقمة العاملية جملتمع املعلومات .وقدم
االحتاد شهادات تقدير لكل من اإلمارات العربية املتحدة ،وسلطنة
عُمان ،وباراغواي ،وزمبابوي ،ومقاطعة  Liegeالبلجيكية،
واملكسيك وتنزانيا .كذلك أشاد االحتاد يف هذا احلفل مبن
شاركوا من القطاع اخلاص يف عملية القمة  -وخصوصاً .Intel

جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات

ويف حفل منفصل ،اعرتف االحتاد بالتزام اجلهات صاحبة
املصلحة يف القمة العاملي جملتمع املعلومات ( )WSISإزاء دعم

اإلرسال التلفزيوين عرب اإلنرتنت .وقد ُمنِحت جائزة التطبيقات
ِ
“اكتشف اليابان” من هيئة اإلذاعة
اخلاصة بالشركات لتطبيق
اليابانية ( .)NHKوهذا التطبيق يعرض أفضل ما يف الثقافة
اليابانية ،قدمياً وحديثاً.

هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد (يف الوسط) مع الذين
حصلوا على جوائز القمة العاملي جملتمع املعلومات

ITU
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وانقسم التصويت على اجلائزة املخصصة ألفضل األفراد/
املشروعات الصغرية ،وشارك يف الفوز هبا 7 Days Gallery
و .Dengue Combatوقـ ــد قـ ــام  Alève MineوEric
 Bréchemierبتطوير تطبيق  ،7 Days Galleryوهو حيز
رقمي يشجع الفنانني واملصممني اجلدد .ويعرض هذا التطبيق
سبع أعمال فنية لكل فنان أو مصمم ،متثل جمموعة خمتلفة كل
يوم من أيام األسبوع .وبعد تصفح جمموعة األعمال الفنية،
ميكن للمستخدمني أيضاً العثور على معلومات عن الفنانني
أو املصممني.
أما  Dengue Combatفهـ ــو ب ـ ـرن ــامــج تلف ـ ـزي ــونـي
الدنْك
تفـ ــاعلي لتشجيع الـ ــوعي واملعرفـ ــة مبكافح ـ ــة محى َ
( .)dengue feverوحيصل مستخدمو التلفزيون عرب بروتوكول
اإلنرتنت على معلومات أثناء مشاهدهتم لربنامج فيديو عن هذه
احلمى .وميكنهم أيضاً معرفة أقرب مركز للرعاية الطبية عن طريق
إدخال الرقم الربيدي ،والتحقق من معلوماهتم عن هذا املرض
بالرد على بعض األسئلة.

التركيز على الشباب

استحدث معرض تليكوم العاملي لعام  2011عنصراً جيداً
يساعد على االبتكار من خالل مسابقة تُقدِّم جوائز قيمتها
 8 500فرنك سويسري يف شكل متويل أويل لتحويل مفاهيم
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املشروعات إىل حقيقة واقعة .وتضمنت مسابقة “املبتكرون
الشاب واملبتكرون الرقميون” دعوة  45متسابقاً من  22بلداً
إىل جنيف للتدريب على كيفية النهوض مبشروعاهتم املبتكرة
صوت
والتحول إىل مستثمرين حمتملني .وكان الفائزون ،الذين َّ
عليهم املندوبون يف جنيف واملشاهدون يف أحناء العامل الذين أدلوا
بأصواهتم عرب اإلنرتنت كما يلي:

فئة المبتكرين الشبان

_

_

_

_( Sanniti Pimpleyاهلند) عن مشروع لعرض احملتوى على
شاشة يف احلافالت ملساعدة شباب املناطق احلضرية على
التعلم وهم يف احلافلة يف طريقهم إىل العمل.
_( Fab-Ukozor Somtoنيجرييا) عن مشروع خلدمة
الرسائل النصية حيمل اسم ( MS2Cحتويل املهارات املتنقلة
إىل نقود) ويوفق بني احتياجات املنظمات غري احلكومية،
وشركات القطاع اخلاص والفرص املتاحة يف القطاع العام
وبني املهارات اليت جاء ذكرها يف طلبات التوظف اليت بعث
هبا املواطنون الباحثون عن عمل على شكل رسائل نصية.
_( Richard Seshieغانا) الشريك يف تأسيس مشروع
! ،Gas’Yoوهو مشروع يساعد على جعل توصيل البنزين
أكثر كفاءة يف امليل األخري من التوزيع ،وذلك بفضل
تطبيقات احملمول.

إعالنات

معرض تليكوم العاملي لعام

فئة المبتكرين الرقميين

_

_

_

_( Jian Min Simسنغافورة)،الذي يتضمن مشروعه تطوير
تطبيق للهواتف املتنقلة يوفر للمتطوعني املعلومات اليت
حيتاجوهنا للبقاء ساملني وعلى علم بآخر ما حيدث.
_( Hasjra Bibi Cassimجنوب إفريقيا) عن تطبيق يسمى
 ،Showmemobiوهو تطبيق على اهلواتف املتنقلة يتضمن
عرض قصص من جنوب إفريقيا عن طريق فيلم ويساعد
على رفع معنويات العاطلني.
_( Andrew Bensonسرياليون) عن خدمة األمل الرقمي
( ،)Digital Hopeوهي خدمة تقوم على استخدام أدوات

2011

تقرير خاص

رقمية لتمكني من تعرضوا لبرت أي من أطرافهم من بيع السلع
اليت يقومون بتصنيعها يف منازهلم.
وقال الدكتور توريه “إن الشباب هم املستقبل ،وال يص ّدق
هذا القول أكثر مما يصدق يف صناعة االتصاالت سريعة التغري،
اليت حيرك االبتكار فيها جيل جديد من ’املواطنني الرقميني‘ الذين
تعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جزءاً طبيعياً وأساسياً من
عاملهم .وال أشك يف أن املبتكرين الشبان اخلمسة واألربعني
الذين استضافهم االحتاد يف معرض تليكوم العاملي لعام 2011
سوف حيققون الكثري ،وسوف يساعدون يف إعادة تشكيل العامل
الرقمي بطرق ال يستطيع جيلي أن يتخيلها”.

إحصاءات رئيسية عن الحدث
شاركت في هذا الحدث أكثر من  6 500شخصية رفيعة المستوى ،كان من بينهم رؤساء دول وحكومات،
ووزراء ،وعُ َمد مدن ،ومسؤولون تنفيذيون للشركات الصناعية وأعالم التكنولوجيا ،باإلضافة إلى آالف من
المشاركين من أنحاء العالم تفاعلوا في الوقت الحقيقي عن طريق البث عبر الشبكة ومواقع تويتر.







 332من القادة العالميين شاركوا في قمة قادة النطاق العريض.
 34من كبار األسماء في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العالم شاركت في
الحدث كشركاء رئيسيين.
 251من المتحدثين المؤثرين من  64بلداً شاركوا في أعمال المؤتمرات التي تناولت
موضوعات عديدة.
 237شركة من  41بلداً على أرض العرض.
 324من وسائل اإلعالم من أنحاء العالم ،كان من بينها هيئات إذاعة عالمية رئيسية ،ووكاالت
أنباء ،وصحف وطنية وعدد من الصحف المهتمة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 10 000طالب من طلبة المدارس من أنحاء العالم ،تقاسموا خبراتهم مع 150 000
من زمالئهم عبر القارات الخمس.
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متحدثون في االحتفال
الرسمي المفتوح
بمعرض تليكوم العالمي
لعــام 2011
الدكتور محدون إ .توريه
األمني العا لالحتاد الدويل لالتصاالت

علي بوجنو أوندمبا،
رئيس اجلابون

الكومودور خوسايا فوريك بينيماراما،
رئيس وزراء فيجي

دوريس ليوثارد،
رئيسة دائرة البيئة والنقل والطاقة
واالتصاالت يف االحتاد السويسري

الشيخ عبد اهلل بن حممد
بن سعود آل ثاين،
رئيس شركة اتصاالت قطر

وانج جيانزو،
رئيس الشركة الصينية
لالتصاالت املتنقلة

إجيور شيجوليف،
وزير االتصاالت واالتصاالت
اجلماهريية يف االحتاد الروسي

منظر جزئي جلمهور احلاضرين يف االحتفال املفتوح
كريستينا مي ،مغنية األوبرا
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هيئات تنظيم االتصاالت يف العامل تضع املبادئ التوجيهية
ألفضل املمارسات الالزمة لنشر النطاق العريض
استضافت مدينة أرمينيا ،الواقعة في مرتفعات كولومبيا ،اإلسراع يف حتقيق التقدم يف تلبية األهداف اإلمنائية لأللفية،
الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت التي نظمها االتحاد ودفع عجلة التقدم االجتماعي واالقتصادي على املستوى
الدولي لالتصاالت في الفترة  23-21سبتمبر  ،2011العاملي.ومع ذلك فعلينا أن نعمل على خفض أسعار اإلنرتنت
تحت عنوان “التنظيم الذكي من أجل عالم النطاق على النطاق العريض إىل ما دون  10يف املائة بل إىل ما دون
العريض” .وتُعرف مدينة أرمينيا بأنها مدينة المعجزات  5يف املائة من الدخل الشهري قبل أن نتوقع أن يتمكن اجلميع
( )Ciudad Milagroلما تشهده المناطق الحضرية من الوجود على اخلط”.
من نمو وتطوير سريع ،بعد أن نهضت من ركام الزلزال
ورحب  ،Julio Cesar Lópezحمافظ مقاطعة كينديو
ِ
للب ،واملعروفة باألرض
المدمر الذي ضربها في  ،1999ومن فترة من الكساد باملشاركني يف مرتفعات كولومبيا املنتجة نُ
االقتصادي والمحن االجتماعية.
اخلضراء ،وقال “ميثل انعقاد هذه الندوة الدولية حدثاً مهم ًا
بالنسبة إىل كولومبيا وإىل مقاطعة كينديو على وجه اخلصوص،
وأشار السيد  ،Juan Manuel Santosرئيس مجهورية وهي منطقة استثمرت جيداً يف التكنولوجيا لتحقيق القدرة
كولومبيا ،إىل أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -وخصوصاً على التوصيل”.
ويرجع الفضل لسياسة “احلياة الرقمية” اليت تطبقها حكومة
النطاق العريض  -تساهم يف قيام بنية حتتية إنتاجية للبلد ،وقال
كولومبيا اليت جعلت مقاطعة كينديو أكثر املناطق تقدماً يف
“إن التنظيم الذكي هو ما حنتاجه على وجه التحديد”.
وقال الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل كولومبيا من حيث استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
لالتصاالت “إن النطاق العريض هو أقوى أداة متكننا من إذ تبلغ نسبة تغطية شبكات االتصاالت املتنقلة مائة يف املائة،
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وقد تقاسم املنظمون
باإلضافة إىل توافر القدرة
وصانعو السياسات أثناء
على التوصيل باإلنرتنت يف
الندوة األفكار مع القطاع
 276مؤسسة تعليمية يف
اخلاص يف املنتدى العاملي
املناطق احلضرية والريفية.
براهيما سانو
لق ــادة صناع ــة االتص ــاالت
وهناك اهتمام خاص بتوفري
مدير مكتب تنمية
وتكن ـولــوجيـ ــا املعلوم ـ ــات،
القدرة على النفاذ لألشخاص
االتصاالت باالحتاد
الذي نظمه االحتاد الدويل
الذين يعانون من اإلعاقة.
لالتصاالت يوم  20سبتمرب
وقال ،Diego Molano
وزير تكنولوجيا املعلومات
تــحت رئاسـ ــة Orlando
واالتصاالت يف كولومبيا
 ،Ayalaنائب رئيس مؤسسة
وهو يفتتح الندوة“ ،إن
مايكروسوفت .وقال السيد
“لقد رأينا على مر السنين كيف أن اإلصالح التنظيمي يقوم
انعقاد هذا احلدث يف
“ Ayalaإن الشراكات بني
بدور أساسي في خلق بيئة تستطيع فيها التكنولوجيات
كولومبيا يعد اعرتافاً باجلهود
القطاعني العام واخلاص تقوم
الجديدة أن تزدهر وأن يتقاسمها الجميع”
اليت بذلتها كولومبيا لضمان
بدور متزايد األمهية يف دعم
وصول تكنولوجيا املعلومات
التنمية التكنولوجية للبلدان،
واالتصاالت جلميع املواطنني وأن تصبح أداة فعالة يف احلد من ليس فقط فيما يتصل ببناء البنية التحتية اليت تسمح للبلدان
الفقر ،وخلق فرص العمل وحتقيق الرخاء ”.فمن حيث شبكات بأن تصبح أكثر كفاءة وأكثر إنتاجية ،بل والتشجيع على رفع
االتصاالت املتنقلة ،على سبيل املثال ،شهدت كولومبيا ارتفاع مستويات التعليم وتعزيز املضي يف التنمية االقتصادية”.
اشرتاكات اهلواتف املتنقلة من  3,2مليون (ميثلون  8يف املائة
وقد اعرتف املنظمون املشاركون يف الندوة العاملية بأنه ال
من السكان) يف  2001إىل  43,4مليون (ميثلون  93,7يف املائة يوجد خمطط واحد وشامل ألفضل املمارسات ،ولكنهم اتفقوا
على أن االستفادة من خربات البلدان ممكنة .واستناداً إىل سلسلة
من السكان) يف .2010
وقد رأس الندوة  ،Cristhian Lizcano Ortízاملدير التنفيذي من أوراق املناقشة اليت مت حتضريها ملناقشتها يف الندوة (انظر
هليئة تنظيم االتصاالت يف كولومبيا ،وقال “إن عقد الندوة عددي أخبار االحتاد الصادرين يف سبتمرب ونوفمرب ،)2011
العاملية ملنظمي االتصاالت يف كولومبيا ميثل معلماً رئيسياً بالنسبة وتبادل األفكار يف الندوة ،ومسامهات من اجلزائر ،وبيالروس،
إىل بلدنا واعرتافاً باإلجنازات اليت حققناها يف اجملال التنظيمي” .وكولومبيا ،وكوت ديفوار ،وإكوادور ،ومصر ،واألردن ،ولبنان،
وقال براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت “لقد ومالوي ،وباراغواي ،وبريو ،والربتغال ،ورواندا ،وسويسرا،
شهدنا على مر السنني كيف أن اإلصالح التنظيمي يؤدي دوراً وتايالند والواليات املتحدة ،ناقش املنظمون واعتمدوا “املبادئ
أساسياً يف هتيئة بيئة ميكن للتكنولوجيات اجلديدة فيها أن حتقق التوجيهية ألفضل املمارسات التنظيمية للنهوض بنشر النطاق
ازدهاراً وأن يتقامسها اجلميع ”.وأردف قائالً “إن وضع أطر العريض ،وتشجيع االبتكار ومتكني الشمول الرقمي للجميع”.
تنظيمية قوية ومرنة ميكن أن يساعد البلدان النامية على ختطي وتلقي الصفحات  41-37الضوء على النقاط الرئيسية اليت
التكنولوجيات وحتقيق أفضل استفادة من التطورات اجلديدة يف تغطيها املبادئ التوجيهية.
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”.
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املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات

التنظيمية للنهوض بنشر النطاق العريض ،وتشجيع
االبتكار ومتكني الشمول الرقمي للجميع

املفتوح لتعظيم املنافع االقتصادية عرب أوسع قاعدة ممكنة من
تمويل البنية التحتية للنطاق العريض
املستخدمني واملوردين .وينبغي تنفيذ بيع أو تأجري تسهيالت
البنية التحتية اليت مت تطويرها بدعم القطاع العام بشفافية وبطريقة
الشراكات بين القطاعين العام والخاص
اعرتف املنظمون بأن القطاع اخلاص سيلعب دوراً رئيسياً غري متييزية ،لتاليف تشويه السوق.
وعند ربط ذلك بإطار تنظيمي يزيل احلواجز أمام اجلهات
يف النهوض بالنطاق العريض ،ومع ذلك فإن السياسات العامة
املساندة واإلدارة اجليدة ضرورية لكي ينجح نشر وتبين النطاق اجلديدة اليت تريد دخول السوق (سواء كانت حملية أو دولية)
العريض .وعندما ال يوفر نشر النطاق العريض عائداً كافياً تكون اخلطط القائمة على السوق هي الطريق األكثر فعالية يف
لالستثمارات اخلاصة ،ميكن تعبئة األموال العامة من خالل تشجيع نشر الشبكات األساسية وشبكات النفاذ على السواء.
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص.
وحيثما تغطي هذه اخلطط عناصر البنية التحتية األخرى أيضاً
وعندما تُستثمر األموال العامة يف البينة التحتية للنطاق  -مثل الكهرباء وإمدادات املياه والنقل  -ميكن خفض تكاليف
العريض ،ميكن للهيئات التنظيمية استخدام ترتيبات النفاذ نشر النطاق العريض ،وتوفري حوافز أكرب لالستثمار اخلاص.
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الخدمة الشاملة

يعتقد املنظمون أن تعريف اخلدمة الشاملة حبيث تشمل النفاذ
عريض النطاق إىل اإلنرتنت ميكن أن يساعد يف تضييق الفجوة
الرقمية البادية للعيان .وميكن اختيار النفاذ الشامل خلدمات
النطاق العريض األساسية كجزء من برنامج اخلدمة الشاملة الذي
يطبقه البلد.
وينبغي تعريف اخلدمة الشاملة بطريقة حمايدة تكنولوجياً ،وذلك
بتعريف اخلدمات بدالً من الشبكات أو التكنولوجيات .وميكن
متويل برامج اخلدمة الشاملة من اإليرادات اليت حتققها أنشطة
جمموعة واسعة من األطراف الرئيسية يف السوق ،وكذلك من
املصادر البديلة .وميكن استخدام الدعم الذكي يف جتنب تشويه
السوق مع املضي يف حتقيق أهداف اخلدمة الشاملة .وحيثما يوجد
نفاذ شامل أو خدمة شاملة ،ميكن حتديثها باعتبارها:
_ _من العوامل اليت تيسر التعامالت يف السوق ،وجتربة
خدمات وتطبيقات مبتكرة يف املناطق الريفية ،وخلق
طلب على القدرة على التوصيل وعلى خدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املتقدمة (من خالل متويل النفاذ
عريض النطاق للمدارس واملستشفيات ،وتقدمي إعانات
مباشرة للمستخدمني)؛
_ _آلية لتمويل نشر شبكات النطاق العريض يف املناطق
الريفية واملناطق اليت تكون التكاليف فيها عالية ،عن
طريق تقدمي الدعم لقطاع التجزئة (مثل النفاذ املشرتك)
وقطاع اجلملة (كأن يكون ذلك من خالل دعم تسهيالت
الشبكات الوسيطة مثل الشبكات األساسية ،وأبراج
االتصاالت الالسلكية وغري ذلك من عناصر البنية التحتية
غري اإللكرتونية).

حوافز لالستثمار الخاص

توجد عدة طرائق ِّ
متكن صانعي السياسات واملنظمني من
تقدمي حوافز للقطاع اخلاص لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .ومن بني هذه الطرائق وضع سياسات عامة
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متكينية ،وتبسيط أنظمة الرتخيص ،وإتاحة املزيد من الطيف،
وخفض االلتزامات التنظيمية ،وتقدمي حوافز ضريبية.

السياسات الوطنية

يرى املنظمون أن من الضروري وجود سياسة عامة متوافقة
وشاملة لدعم النهوض بالنطاق العريض يف مجيع القطاعات
وحترير سوق النطاق العريض .وسوف يستلزم ذلك إعادة النظر
يف األطر القانونية والتنظيمية القائمة خلفض احلواجز اليت تعوق
انتشار واستعمال النطاق العريض.
ولدى صياغة اخلطط والسياسات واالسرتاتيجيات
الوطنية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بصفة
عامة ،أو للنطاق العريض على وجه اخلصوص ،فإن إجراء
مشاورات عامة شاملة وواسعة النطاق يضمن أن تستند هذه
االستثمارات الضخمة املقبلة على قرارات مجاعية من جانب
الصناعة واحلكومة واجملتمع .وميكن أن يكون إنشاء جهاز
للتنسيق يضم السلطات العامة ،واملستثمرين واملستخدمني،
وكذلك جمموعة واسعة من اجلهات صاحبة املصلحة مبثابة
منطلق للوصول إىل فهم ورؤية واسرتاتيجية مشرتكة .ومثة طريقة
أخرى إلجياد عالقة إجيابية مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة
وهي خلق حضَّانات لألفكار اخلاصة للتقدم بالنطاق العريض
إىل املستوى التايل.

إصدار التراخيص

لتيسري الدخول إىل سوق النطاق العريض وزيادة املنافسة،
ميكن إدخال إطار موحد للرتخيص يغطي مجيع اخلدمات.
وال شك أن ختفيض رسوم الرتخيص والشروط اإلدارية ِّ
ميكن
شركات تشغيل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من بدء
نشاطها بسرعة .وميكن إصدار تراخيص مؤقتة بدون مقابل (أو
برسوم تغطي التكاليف اإلدارية فقط) لفرتة جتريبية ،قبل إصدار
الرتخيص النهائي.

تقرير خاص الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
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الدكتور محدون إ .توريه األمني العام لالحتاد مع عدد من تالميذ املدارس يف كولومبيا

الطيف الالزم للنطاق العريض لالتصاالت المتنقلة

مع ارتفاع الطلب على خدمات النطاق العريض القوية
والشاملة والكاملة ،يصبح توزيع الطيف على خدمات النطاق
العريض الالسلكية مبثابة حجر الزاوية لنمو االقتصاد الرقمي
يف املستقبل .ويتعني على املنظمني وصانعي السياسات ،لدى
النظر يف األهداف الوطنية واحلقائق االقتصادية وضغوط السوق،
التأكد من أن الطيف سيُستخدم بأكثر الطرق فعالية.
ويعرتف املنظمون بأن من األفضل اتباع هنج يقوم على
احلوافز حتركه السوق ألن مثل هذا النهج ِّ
ميكن من قيام منافسة
بني األنظمة األساسية وتشجيع االبتكار .وميكن تصميم مناذج
جديدة من مزادات الطيف لتوسيع النفاذ إىل النطاق العريض
يف املناطق احملرومة من اخلدمات أو قليلة اخلدمات .وميكن أن
تشمل هذه النماذج مزادات حتفيزية طوعية ،ومزادات عكسية،
وعرض مجيع نطاقات طيف النطاق العريض يف مزاد واحد.
ويعد السماح باالستخدام املرن ،مبا يف ذلك إعادة توزيع
الطيف وفتح أسواق ثانوية للطيف ،من العناصر األساسية
للتأكد من أن الطيف يتحول  -مع نضج السوق وتغريه
 إىل استخدامات إنتاجية جديدة ،منها النطاق العريضلالتصاالت املتنقلة .وتوسيع نطاق الطيف الالزم لسد
“الفجوة الرقمية” يسمح بتوسيع بصمة النفاذ عريض النطاق
لالتصاالت املتنقلة ،يف الوقت الذي ميكن فيه إتاحة القنوات

التلفزيونية غري املستخدمة لالستخدام بدون تراخيص ،وبذلك
يتسع جمال خدمات النطاق العريض القوية.

إزالة الحواجز أمام النطاق العريض

وسوف تكون البلدان اليت تطبق سياسات وقواعد إلزالة
احلواجز أمام بناء البنية التحتية للنطاق العريض ،وخصوصاً
حيثما تبذل احلكومات جهوداً من أجل حتفيز الطلب ،يف
مقدمة االقتصاد الرقمي .ذلك ألن احلد من األعباء التنظيمية
وتقليل التدخالت التنظيمية سيقلل من تكاليف بناء البنية
التحتية ،مع توفري اخلدمات للمستخدمني النهائيني ،وحتفيز
التطبيقات اجلديدة واحملتوى الرقمي .فاحلتميات التنظيمية
املنصوص عليها يف الصكوك الرمسية ،اليت ال ميكن إعادة النظر
فيها ومراجعتها من حني آلخر ملواجهة الظروف املستجدة،
تعوق منو النطاق العريض ،وخصوصاً عندما تؤثر على
اختيار التكنولوجيا أو أنشطة التشغيل املرتبطة بنشر النطاق
العريض واستخدامه.
وباإلضافة إىل اتِّباع املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات اليت
وضعتها الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت يف  ،2008يتعني على
هيئات تنظيم االتصاالت أن تعمل على:
_ _تيسري منح التصاريح املناسبة لبناء البينة التحتية ،وخصوصاً
حيثما تتطلب شبكة النفاذ احلصول على حقوق الطريق
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تقرير خاص

ملد الكبالت الليفية إىل املنازل وكذلك الستيعاب خدمات تشجيع االبتكار

_

_

_

النطاق العريض املتعددة؛
_اتِّباع القواعد أو الرتويج للسياسات واحلوافز اليت تشجع
على تقاسم البينة التحتية ،وخصوصاً تقاسم األبراج وقنوات
التوصيل األرضية وغري ذلك من التسهيالت املعاونة األخرى؛
_التشجيع على إنشاء نقاط وطنية لتبديل اإلنرتنت ِّ
متكن
الشركات احمللية املعنية بتقدمي خدمات اإلنرتنت من تبديل
حركة اإلنرتنت على املستويات احمللية أو اإلقليمية أو الدولية،
مما يقلل من تكاليف توصيل احملتوى ويزيد من استخدام
عرض النطاق إىل املستوى األمثل ،وخصوصاً بالنسبة إىل
خدمات الوسائط املتعددة املتقدمة؛
_تيسري إنشاء حمطات افرتاضية اللتقاء الكبالت البحرية
باألرض  -حيث تكون احملطة االفرتاضية الزمة لتوفري عرض
النطاق عايل السعة جلميع شركات التشغيل املرخص هلا
يف البلد ،مبوجب شروط وأحكام أفضل املمارسات اليت
تطبق عادة على السوق ،مثل النفاذ املفتوح وغري التمييزي
وبأسعار شفافة.

الحوافز الضريبية

يتعني على املنظمني وصانعي السياسات التعاون من أجل
ختفيض الضرائب على اخلدمات ،واألجهزة واملعدات .فهذا،
بدوره ،سوف يزيد من مستويات االنتشار والطلب على
اخلدمات عريضة النطاق.
ميكن للحوافز الضريبية اهلادفة لشركات الشبكات واخلدمات
والتجهيزات يف االتصاالت الثابتة أو املتنقلة أن تساعد على
قيام سوق للنطاق العريض قوية وتنافسية .وميكن أن تشمل هذه
احلوافز :اإلعفاء من رسوم الطيف يف مناطق معينة؛ ومنح رسوم
استرياد تفضيلية على املعدات واملستلزمات؛ واإلعفاء من ضريبة
القيمة املضافة عل املعدات املستوردة واملستلزمات اليت تُصنع
أو تباع حملياً؛ وختفيض الضرائب على أنشطة البحوث والتطوير
املتصلة بالتطبيقات واحملتوى الرقمي.
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التطبيقات ،والخدمات والمحتوى الرقمي
يعتقد املنظمون أن نشر تطبيقات وخدمات احلكومة
اإللكرتونية والتطبيقات واخلدمات املالية اإللكرتونية سوف يزيد
كثرياً من طلب املستهلكني على النطاق العريض.
وميكن للتطبيقات اإللكرتونية مثل احلكومة اإللكرتونية،
واملدفوعات اإللكرتونية ،وتتبع الوثائق وإدارة تدفق العمل ،أن
تساعد على حتسني عمليات األنشطة احلكومية مع زيادة مشاركة
املواطنني يف التنمية االجتماعية واالقتصادية يف البلد.
وهناك تطبيقات ،مثل الصحة اإللكرتونية ،والزراعة
اإللكرتونية ،والتعليم اإللكرتوين ،تساعد احلكومات يف حتقيق
األهداف القومية املهمة ،بشرط وجود ثقة يف استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وصانعو السياسات
واملنظمون يقع عليهم دور يف النظام اإليكولوجي للنطاق العريض
خللق بيئة ميكن أن يزدهر فيها تطوير احملتوى الرقمي النشط،
ونشر التطبيقات وتبنيها .ومن األساسي ،كخطوة أوىل ،إجراء
استعراض دقيق واستشرايف لإلطار التنظيمي لقطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لتحديد التغيريات الالزمة للسماح
للخدمات والتطبيقات اجلديدة واملستجدة ،مثل الصريفة
اإللكرتونية وشبكات التواصل االجتماعي.

االستثمار في مجاالت البحث والتطوير

يعتمد منو اقتصاد النطاق العريض على االبتكار وعلى
ضمان حق النفاذ ،واستخدام وتطوير احملتوى الرقمي .ويعتقد
املنظمون أنه ينبغي تشجيع االستثمار اخلاص يف جماالت
البحث والتطوير بكل الوسائل املمكنة .وباإلضافة إىل ذلك،
فحيثما تكون األموال متوافرة ،ينبغي توجيه االستثمار العام
إىل جماالت البحث والتطوير .وعلى سبيل املثال ،ميكن
االستفادة من صندوق اخلدمة الشاملة جزئياً يف متويل أنشطة
البحث والتطوير.

تقرير خاص الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
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منظر جزئي للمندوبني يف الندوة

وميكن للحكومات أن تشجع االبتكار على التصدي
لتحديات معينة ،وخصوصاً من أجل حتفيز تطوير احملتوى احمللي
باللغات احمللية .كما تستطيع احلكومات تعزيز االبتكار عن طريق
إنشاء مراكز للتدريب التقين وتشجيع الدارسني على االبتكار.
وال يقل عن ذلك أمهية من زاوية التنمية االجتماعية واالقتصادية
احمللية إنشاء ورعاية حضَّانات لالبتكار يف جماالت تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ومراكز تنمية األعمال اليت تستضيف
التكنولوجيات الرفيعة ،والتدريب وتقدمي املشورة للمشروعات
الصغرية واملتوسطة ،وتقدمي املساعدات املالية وغريها من
املساعدات لشركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املبتدئة.

مستقراً وصلباً لالبتكار واجلديد .ويعين وضع قواعد وإجراءات
م ِ
إلنفاذ حقوق ال ِ
لكية الفكرية إجياد سبيل لتحفيز ومحاية مجيع
اجلهات املختلفة صاحبة املصلحة يف االقتصاد الرقمي ،مع توفري
احلماية الكاملة خلصوصية املستهلك.

المضي في محو األمية الرقمية

أصبح حمو األمية الرقمية يف اقتصاد عاملي رقمي مفتوح
وتنافسي من مصادر القوة الشخصية واملهنية األساسية .فالبلدان
اليت تكون مستويات املعرفة الرقمية فيها مرتفعة تكون أكثر قدرة
على االبتكار واإلنتاج ،كما أهنا تفوز حبصة أكرب من التجارة
العاملية ،واالستثمار وفرص العمل.
م ِ
إنفاذ حقوق ال ِ
وأمام املنظمني وصانعي السياسات دور ينبغي أن يقوموا به
لكية الفكرية
م ِ
من األمور األساسية محاية ال ِ
لكية الفكرية ألن ذلك ِّ
ميكن يف تشجيع وضع نظام للتدريب من الطراز األول يف مجيع البلدان
الباحثني واملبتكرين من املضي على الطريق الذي يفضي إىل لتهيئة موارد بشرية قادرة على االبتكار .ويعد االستثمار يف مجيع
اقتصاد رقمي ذكي وابتكاري .وميكن تشجيع االبتكار من خالل أشكال التعليم ،وخصوصاً التعليم املتصل بتكنولوجيا املعلومات
م ِ
أنظمة ال ِ
لكية الفكرية اليت توازن بني االستخدام االحتكاري واالتصاالت ،أمراً أساسياً .وينبغي توفري التمويل الكايف واملستدام
للجامعات وخمتربات احلاسوب وغريها من مؤسسات البحوث
لالبتكارات وبناء ميدان عام غين باملواد الفكرية.
يضمن وجود آلية قوية متوازنة وتناسبية يلجأ إليها من ميلكون العامة األخرى ،مع تشجيع الشراكات الدولية كلما كان ذلك
م ِ
احملتوى ملكافحة التعدي على حقوق ال ِ
لكية الفكرية أساساً ممكناً ومفيداً.
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الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد يقدم ميدالية االحتاد الفضية
وشهادة تقدير للسيد فابيو بيجي ،اعرتافاً بقيادته املثرية لإلعجابكنائب
للرئيس يف األسبوع األخري من دورة اجمللس عام .2011

جمـ ــلس 2011

اسرتاتيجيات النهوض بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

دور المجلس وتشكيله

عقد جملس االحتاد الدويل لالتصاالت دورته السنوية يف
جنيف يف الفرتة من  11إىل  21أكتوبر  ،2011بتشكيله اجلديد
القائم على  48عضواً (بعد أن كان  46عضواً) انتخبهم مؤمتر
املندوبني املفوضني يف غواداالخارا ،املكسيك ،يف أكتوبر .2010
وقد مت االتفاق على خطط تشغيلية طموحة لتنفيذ اخلطة
االسرتاتيجية لالحتاد للسنوات من  2012إىل  ،2015يف وقت
قال فيه الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد ،إن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تشارك ضمنياً يف كل قطاع
من قطاعات االقتصاد العاملي.
وأضاف الدكتور توريه يقول يف بيانه عن حالة االحتاد “لقد
شهدنا منواً استثنائياً يف االشرتاكات ،ومستخدمي اإلنرتنت،
وبطبيعة احلال حركة البيانات ،اليت تتضاعف سنة بعد أخرى،
وبلغت زيتابايت ( )zettabyteألول مرة يف  .2010أي أهنا
بلغت تريليون غيغابايت! ورمبا كانت هذه القضية هي أسخن
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قضية يتعني علينا أن نتعامل معها فيما يتصل بتنمية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف السنوات املقبلة :كيف نُنشئ طرقاً
عامة رقمية جديدة تستوعب الزيادة اهلائلة يف احلركة”.
ومن بني املقررات الرئيسية اليت اختذها اجمللس تنظيم املنتدى
العاملي لسياسات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لعام 2013؛
وتشكيل فريق عمل تابع للمجلس يُعىن بقضايا السياسات
الدولية املتصلة باإلنرتنت؛ واملوافقة على اتفاق منوذجي مع
البلدان املضيفة ملعارض تيليكوم اليت ينظمها االحتاد .كما مت
تعيني مراجع خارجي جديد وتعيني أعضاء اللجنة االستشارية
املستقلة اجلديدة املعنية باإلدارة.
وقد أسنِدت قيادة أعمال اجمللس ،اليت تكون بالتناوب بني
أقاليم العامل ،على األمريكتني ،وانتُ ِ
خب السيد Fernando
 ،Borjónالذي كان نائباً للرئيس يف  ،2010رئيساً للمجلس.
وقال السيد  ،Borjónالذي رأس االجتماعات العامة خالل
األسبوع األول “إننا هنا لكي نركز على اسرتاتيجيات تيسري

تقرير خاص جمـ ــلس

عمل االحتاد يف وضع جدول أعمال عاملي لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ”.وتوىل السيد ( Fabio Bigiإيطاليا) – وهو عميد
اجمللس – منصب القائم بأعمال رئيس اجللسات العامة خالل
األسبوع الثاين ،وساعده السيد ( Ahmet Cavusogluتركيا)،
نائب الرئيس اجمللس.

ميزانية الفترة

2013-2012

باإلضافة إىل الرتكيز على اخلطة االسرتاتيجية للفرتة
 ،2015ناقش اجمللس أيضاً ميزانية السنتني املقبلتني من خالل
اللجنة الدائمة املعنية بالشؤون اإلدارية واإلدارة ،اليت ترأسها
السيدة ( Blanca Gonzálezإسبانيا) ،مبشاركة C. Greenway
(أسرتاليا) ،و( Marcin Krasuskiبولندا) ،نائيب الرئيس.
واعتمد اجمللس ميزانية متوازنة لالحتاد للفرتة 2013-
 .2012وقد بلغت قيمة امليزانية املعتمدة  323 534 000فرنك
س ــويس ــري لف ــرتة السنت ــني ،منه ــا  166 584 000لع ــام ،2012
و 156 950 000لعام .2013
واألمني العام مفوض بتعديل املخصصات املرصودة لزيادة جدول
املرتبات ،واملسامهات يف صندوق املعاشات التقاعدية والعالوات،
مبا يف ذلك تعديل عالوة مقر العمل املطبقة على جنيف ،واليت أقرها
النظام املوحد لألمم املتحدة ،وكذلك فيما يتصل بالتقلبات اليت
تطرأ على سعر الصرف بني الدوالر األمريكي والفرنك السويسري
بقدر ما تؤثر هذه التقلبات على تكاليف املوظفني بالنسبة إىل من
يُطبق عليهم جدول املرتبات .ويأيت هذا التفويض مصحوباً بتحذير
مؤداه أن حساب االحتياطي جيب أن يظل يف مستوى أكثر من
 6يف املائة من جمموع اإلنفاق السنوي ،كما هو منصوص عليه يف
املقرر ( 5املراجع يف غواداالخارا.)2010 ،
وقد رحب اجمللس بزيادة االحتاد الروسي ملسامهته يف امليزانية،
وهي الزيادة اليت رفعت عدد وحدات مسامهته من  10وحدات
إىل  15وحدة .وتبلغ قيمة وحدة املسامهة ،اليت تقدمها الدولة
العضو على أساس طوعي 318 000 ،فرنك سويسري .كذلك
ساهم االحتاد الروسي مببلغ  5ماليني فرنك سويسري يف جتديد
قاعة املؤمترات الرئيسية مبقر االحتاد ،اليت أصبحت اآلن حتمل
اسم  ،)Alexander Stepanovich Popov (1859 1906وهو
عامل الفيزياء الروسي الذي كان أول من أقام الدليل على التطبيق
العملي للموجات الكهرمغنطيسية.
2012

2011

وقد أشار السيد  ،Andrey Mukhanovاملدير العام إلدارة
التعاون الدويل باالحتاد الروسي ،الذي حتدث بالنيابة عن Igor
 ،Shchegolevوزير االتصاالت ،وهو يعلن هذه الزيادة ،إىل
األعمال املهمة اليت يقوم هبا االحتاد الدويل لالتصاالت يف جمال
تنسيق تنمية االتصاالت يف أحناء العامل .وقال السيد Mukhanov
“إننا ال نستطيع أن حنيا حياة عادية بدون االتصاالت .ولذلك،
فإننا نرغب يف النهوض بدور االحتاد الدويل لالتصاالت وتقويته
وحتسينه يف املستقبل باعتباره املنظمة الدولية املعنية بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت”.
وقال الدكتور توريه يف كلمة الشكر اليت وجهها لالحتاد
الروسي ،وخصوصاً ملعايل وزير االتصاالت“ ،لقد جنحت دورة
اجمللس هذا العام حتت نظرة السيد  Alexander Popovاليقظة،
يف قاعة بوبوف بعد إعادة جتديدها.

دور االتحاد الدولي لالتصاالت فيما يتصل بنواتج
القمة العالمية لمجتمع المعلومات

سيقوم األمني العام ،مبوجب قرار اجمللس رقم  ،1332باطالع
اجمللس بانتظام على خرائط الطريق اليت حتدد أنشطة االحتاد يف
إطار واليته اخلاصة بتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات
حىت عام  ،2015وسيقدمها للمجلس من خالل فريق العمل
التابع للمجلس واملعين بالقمة العاملية جملتمع املعلومات.
وسوف يقوم األمني العام ومديرو املكاتب بوضع تعريف
عملي ملصطلح :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،من خالل
جلان الدراسات التابعة للقطاعات ،وتقدميه إىل اجمللس إلمكانية
إحالته إىل مؤمتر املندوبني املفوضني يف عام .2014
ومن املستصوب أن تشارك الدول األعضاء وأعضاء
القطاعات بقوة يف األنشطة املتصلة بالقمة العاملية جملتمع
املعلومات .وميكنها تقدمي مسامهات طوعية للحساب االستئماين
اخلاص بالقمة العاملية جملتمع املعلومات لدعم تنفيذ النواتج اليت
أسفرت عنها القمة ،وتقدمي معلومات عن أنشطتها لقاعدة
البيانات العمومية اليت حيتفظ هبا االحتاد لتقييم النواتج.
ونظراً لوجود توافق يف جملس الرؤساء التنفيذيني لألمم
املتحدة على أن االحتاد الدويل لالتصاالت ينبغي أن يقود عملية
االستعراض املتصلة بنواتج القمة ،حيتاج االحتاد إىل تفويض
واضح بذلك .وقد قدم الربوفيسور  ،Minkinرئيس فريق العمل
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التابع للمجلس واملعين بالقمة العاملية جملتمع املعلومات ،مشروع
قرار يدعو الدول األعضاء إىل مساعدة االحتاد يف قيادة عملية
القمة ،ويقرتح عقد اجتماع رفيع املستوى يف  2014الستعراض
نواتج القمة.
وبعد إعادة صياغة مشروع القرار ومناقشته ،وافق اجمللس على
تنظيم انعقاد حدث رفيع املستوى بشأن استعراض تنفيذ نواتج
القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد عشر سنوات من االنعقاد
( )WSIS+10بالتزامن مع املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يف
( 2014قرار اجمللس رقم  .)1334وقد عرضت مصر استضافة
هذا احلدث.
ويكلف القرار رقم  1334األمني العام بأن يواصل التنسيق
الشامل مع مجيع أصحاب املصلحة ،تبعاً ملبادئ القمة العاملية.
وينص القرار على أن يقرتح األمني العام على جملس الرؤساء
التنفيذيني لألمم املتحدة أن يؤدي االحتاد دوراً إدارياً قيادياً يف
عملية االستعراض ،وأن يطلق محلة ترمي إىل مجع موارد من
خارج امليزانية هلذا النشاط.
وسيقوم األمني العام ،من خالل فريق عمل األمم املتحدة
املعين مبجتمع املعلومات ( ،)UNGISبإعداد مشروع خطة عمل
لعملية حتضريية تكون ذات طابع حكومي دويل وشامل جلميع
أصحاب املصلحة ،وسيقدم تقريراً كل سنة إىل جملس االحتاد
يستعرض فيه ما حتقق من تقدم.
وسيستعرض الفريق العامل التابع للمجلس واملعين بالقمة
العاملية األنشطة التحضريية اليت يقوم هبا االحتاد يف سياق عقد
هذا احلدث رفيع املستوى ،ويرصد أنشطة األمني العام ومديري
املكاتب اليت ينص عليها القرار .1334

فريق العمل التابع للمجلس المعني بقضايا
السياسات العامة الدولية المتصلة باإلنترنت
(الق ـرار )1336

اختذ اجمللس قراراً بشأن اختصاصات فريق العمل اجلديد
التابع للمجلس املعين بقضايا السياسات العامة الدولية املتعلقة
باإلنرتنت ،على أن يعتمد الفريق يف عمله على املشاورات
املفتوحة مع مجيع أصحاب املصلحة ،وفقاً للقرارين 102
و( 140املراجعني يف غواداالخارا )2010 ،بشأن “دور االحتاد
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الدويل لالتصاالت فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية
املتصلة باإلنرتنت وبإدارة موارد اإلنرتنت ،مبا يف ذلك إدارة أمساء
امليادين والعناوين” ،وبشأن “دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف
تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات”.
وقد سجلت السويد بياناً ،أيدهتا فيهكندا ،وأسرتاليا والواليات
املتحدة ،يعكس وجهة النظر القائلة بأنه “مع تطور اإلنرتنت
أصبحنا نواجه التحدي املتمثل يف إجياد التوازن الصحيح يف
اهلياكل العاملية إلدارة اإلنرتنت اليت تراعي متاماً مصاحل أصحاب
املصلحة يف مجيع أحناء العامل .ولدينا اعتقاد راسخ أن املشاركة
الكاملة ألصحاب املصلحة املتعددين يف الفريق املخصص من
شأنه دعم عمل الفريق”.

المنتدى العالمي الخامس لسياسات االتصاالت/
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

قرر اجمللس عقد املنتدى العاملي اخلامس لسياسات
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جنيف،
سويسرا ،باالقرتان مع منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات
لعام ( 2013املقرر  .)562وسوف يستغرق هذا املنتدى ثالثة
أيام يناقش خالهلا مجيع القضايا املثارة يف القرار ( 101املراجع
يف غواداالخارا  )2010بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول
اإلنرتنت؛ والقرار ( 102املراجع يف غواداالخارا  )2010كما
هو موضح أعاله؛ والقرار ( 133املراجع يف غواداالخارا )2010
بشأن دور إدارات الدول األعضاء يف إدارة أمساء امليادين ذات
الطابع الدويل (املتعددة اللغات).
وسوف يشجع األمني العام الدول األعضاء يف االحتاد،
وأعضاء القطاعات واألطراف األخرى املهتمة ،على تقدمي
مسامهات طوعية للمسامهة يف تغطية تكاليف عقد املنتدى
وتسهيل مشاركة أقل البلدان منواً.
وكما كان احلال يف املاضي ،لن تصدر عن املنتدى العاملي
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نصوص تنظيمية
إرشادية ،ولكن سيقوم املنتدى بإعداد تقارير واعتماد آراء بتوافق
اآلراء .وقد وافق اجمللس على إضافة مبلغ  300 000فرنك
سويسري إىل ميزانية الفرتة  2013-2012لتغطية جزء من نفقات
املنتدى اخلامس يف .2013
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الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام
والمؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية
لعام  2012المقرر انعقادهما في دبي،
اإلمارات العربية المتحدة

2012

قرر اجمللس عقد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت
لعام  )WTSA 12( 2102يف ديب ،اإلمارات العربية املتحدة ،من
 20إىل  29نوفمرب  2102باالقرتان مع املؤمتر العاملي لالتصاالت
الدولية لعام  ،)21 TICW( 2102املقرر عقده يف ديب ،من
 3إىل  14ديسمرب ( 2102القرار .)5331
وسوف يتوىل األمني العام إبالغ هذا القرار إىل املنظمات
الدولية واإلقليمية املعنية .وسوف تسبق اجلمعية العاملية
لتقييس االتصاالت لعام  2102ندوة عاملية بشأن املعايري،
يوم  19نوفمرب.

المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية في

2015

بناءً على اقرتاح من الواليات املتحدة ،وافق اجمللس على
عقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام (.)51 CRW 5102
ونظراً النتهاء العديد من األنشطة املتصلة باالتصاالت
الراديوية يف ( 5102مثل النطاق العريض واملكاسب الرقمية)،
اقرتحت الواليات املتحدة أيضاً أن يكون انعقاد املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  5102يف الربع األخري من

عام  ،5102كي ميكن تنفيذ نتائجه على الفور .ووافق اجمللس
على هذا االقرتاح.
ومن املؤكد تقريباً أن تتم مراجعة القرار (،)608 51 CRW
الذي يشري إىل “جدول األعمال املبدئي للمؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  ”5102وتوسيعه يف املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام .2102

دور االتحاد كسلطة إشرافية فيما يخص نظام
التسجيل الدولي ألصول الفضاء في المستقبل
بموجب مشروع البروتوكول المتعلق بالفضاء

ذكر األمني العام أن بروتوكول الفضاء سيكون َمعلماً ،وأن
دور االحتاد كسلطة إشرافية لن تكون له آثار مالية حيث ستتم
تغطية تكاليفه من رسوم التسجيل الدويل.
وقد أثريت خماوف بشأن نطاق السلطة اإلشرافية وااللتزامات
اليت تنطوي عليها ،مثل اإلنفاذ ،والتقاضي ،واملسؤولية القانونية،
وتسوية املنازعات ،واآلثار املالية ،واملساءلة وحدود املسؤولية.
دبلوماسي من
متر
ومن املتوقع أن يوضح بعض هذه القضايا مؤ ٌ
ٌ
املقرر انعقاده يف برلني يف فرباير .2102
كما جرت مناقشة بشأن دور االحتاد ودور األمني العام
وفوض اجمللس األمني العام حبضور مؤمتر برلني
يف مؤمتر برلنيَّ .
كمراقب ،كما اتفق على أنه ال ينبغي احلكم مسبقاً على ما
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إذا كان االحتاد الدويل لالتصاالت ميكنه أو ال ميكنه أن يصبح
السلطة اإلشرافية .وسوف يقدم األمني العامل تقريراً إىل اجمللس
يف  ،2012وسوف يناقش اجمللس هذه املسألة يف ضوء ما
سيسفر عنه املؤمتر الدبلوماسي ،آخذاً يف االعتبار اآلثار املالية
والقانونية والتقنية.

تمكين النساء والفتيات

األمن السيبراني

أحاط اجمللس بعمل االحتاد مع مكتب األمم املتحدة
املعين باملخدرات واجلرمية ( )UNODCورأى أن هذه العالقة
متثل إطاراً مهماً للمساعدة يف مكافحة اجلرمية السيربانية على
املستوى العاملي.
وفيما يتعلق بالشراكة الدولية املتعددة األطراف ملكافحة
اإلرهاب السيرباين ( ،)IMPACTأحيط اجمللس ِعلماً بأن االحتاد
والشراكة تربطهما عالقة غري حصرية ،تعمل على أساس اسرتداد
التكاليف يف حدود ما تنص عليه الالئحة املالية لالحتاد .وأحيط
اجمللس ِعلماً أيضاً بأنه من املقرر عقد اجتماع ملناقشة احليلولة
دون االستعمال غري املشروع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
استجابة للقرار ( 174غواداالخارا  )2010أثناء انعقاد منتدى
القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام .2012

اعرتافاً بأمهية تنفيذ تدابري املساواة بني اجلنسني ،مبا يف ذلك
اهلدف الثالث من األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن تشجيع
املساواة بني اجلنسني يف التعليم ،اعتمد اجمللس القرار 1327
بشأن متكني النساء والفتيات .ورأى اجمللس أن على االحتاد
أن يقوم بدور قيادي يف مثل هذه املسائل بالنسبة إىل صناعة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وقرر اجمللس أن يكون موضوع اليوم العاملي جملتمع االتصاالت
واملعلومات لعام  2012هو “النساء والفتيات يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت”.
ودعا اجمللس مجيع الدول األعضاء يف االحتاد إىل إعالن يوم
دويل حتت عنوان “يوم الفتيات العامالت يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت” حيتفل به كل عام يوم اخلميس الرابع من
شهر أبريل مع تنظيم أيام مفتوحة يف مراكز البحوث والشركات
وأقسام اجلامعات املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واملؤسسات ذات الصلة.

اتفق اجمللس على أن من الضروري عمل ما هو أكثر فيما
يتعلق حبماية األطفال على اخلط ووافق ،بناءً على اقرتاح من
غانا ،على ضرورة وضع برنامج لألحداث اجلانبية أثناء اليوم
العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات لعام .2012

تغير المناخ

توصيل العالم

أعرب أعضاء اجمللس عن تأييدهم ألهداف االحتاد وإجنازاته
يف جمال تغري املناخ ومحاية البيئة ،ورحب بالتقدم الذي حققه قطاع
تقييس االتصاالت ( )ITU-Tيف وضع منهجيات مشرتكة لقياس
بصمة الكربون يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ودعا األمني العام الدول األعضاء إىل مواصلة الضغط من
أجل االعرتاف الكامل بدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها ،أوالً يف املؤمتر
السابع عشر لألطراف ( )COP-17يف اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغري املناخ ( ،)UNFCCCيف ديربان ،جنوب
إفريقيا ،يف نوفمرب-ديسمرب  ،2011ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية
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حماية األطفال على الخط

أعرب اجمللس عن تأييده الشامل لالستمرار يف تنفيذ مبادرة
توصيل العامل ،اليت تستهدف تعبئة املوارد املالية والبشرية والتقنية
الالزمة لتنفيذ نواتج املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت والقمة
العاملية جملتمع املعلومات.
أكد اجمللس على أمهية قياس التقدم حنو حتقيق األهداف
اليت حددهتا مؤمترات القمة اإلقليمية فيما يتعلق بتوصيل العامل.

صندوق تنمية المعلومات واالتصاالت

قام صندوق تنمية املعلومات واالتصاالت منذ إنشائه بتوفري
التمويل الكامل أو اجلزئي ملا جمموعه  88مشروعاً للتنمية يف
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أربع جماالت ،هي :بناء القدرات؛ تطوير البينة التحتية؛ وتطبيق
التكنولوجيات اجلديدة؛ والبلدان ذات االحتياجات اخلاصة.
وبعد موافقة اللجنة الدائمة املعنية بالشؤون اإلدارية واإلدارة،
وافق اجمللس على حتويل مليون فرنك سويسري من صندوق رأس
املال العامل للمعارض إىل صندوق تنمية املعلومات واالتصاالت.

مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل

وافق اجمللس ،مبوجب املقرر  ،560Tعلى عقد مؤمتر املندوبني
املفوضني املقبل يف بوسان ،مجهورية كوريا ،من  20أكتوبر إىل
 7نوفمرب  ،2014بشرط موافقة أغلبية الدول األعضاء يف االحتاد.

دولة جنوب السودان تلقى ترحيباً حاراً من المجلس

أصبحت دولة جنوب السودان ،وهي أحدث دول العامل،
هي الدولة العضو رقم  193يف االحتاد يوم  3أكتوبر .2011
ونقل السيد  ،Madut Biar Yelوزير االتصاالت واخلدمات
الربيدية جبنوب السودان ،إىل اجمللس حتيات الرئيس Salva
 ،Kiir Mayarditرئيس جنوب السودان الذي تعهد بالتزامه
الكامل لالحتاد وأسرة الدول األعضاء .وتقاسم السيد Biar Yel
مع اجمللس “مشاعر الفرح وبريق السعادة على وجوه شعب
جنوب السودان” مبناسبة إطالق الرقم الكودي الذي خصصه
االحتاد جلنوب السودان وهو “ – ”+211بعد ساعتني فقط من

االعرتاف الرمسي جبنوب السودان كدولة عضو يف األمم املتحدة
يوم  14يوليو .2011
وحتدث السيد  Biar Yelعن التحديات اليت تواجهها
دولة جنوب السودان يف جمال النهوض بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت فقال“ :من اليوم األول ،ويف الوقت الذي
تتحدث فيه معظم الدول يف أعقاب النزاعات عن إعادة
البناء ،بدأنا يف حالتنا من ال شيء ،ويف الوقت الذي تتقدم
فيه تكنولوجيا املعلومات خبطى أسرع مما ميكننا حنن ،رصدت
حكوميت ميزانية قد ال تغطي الكثري نظراً لكثرة األولويات اليت
ينبغي التعامل معها .ويف ظل هذه الظروف ،نرى أن الدعم
يف حاالت الطوارئ يف جماالت من بينها اجملاالت التالية ،وإن
مل تكن مقصورة عليها :النهوض بالشبكة األساسية الوطنية
عريضة النطاق ،واحلكومة اإللكرتونية واخلدمات يف حاالت
الطوارئ ،واألمن السيرباين ،وتقوية اجلوانب التشريعية والتنظيمية،
وإدارة الطيف ،واملساعدات التقنية ،وبناء املؤسسات
والقدرات البشرية.
وقال األمني العام “يسرنا أن نرحب جبنوب السودان كدولة
عضو يف االحتاد بعد حصوهلا على االستقالل الكامل”.
ووصف الدكتور توريه كيف تعمل القطاعات الثالثة واألمانة
العامة كوحدة واحدة ملساعدة دولة جنوب السودان يف جهودها
من أجل النهوض بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

أخبار االحتاد   2011 | 10 ديسمرب

2011

47

جمـ ــلس

2011

تقرير خاص

المبادئ التوجيهية الخاصة بتشكيل أفرقة العمل
التابعة للمجلس وإداراتها وحلها

أصبح واضحاً يف مؤمتر املندوبني املفوضني يف غواداالخارا أن
تزايد عدد أفرقة العمل التابعة للمجلس يحُ ِّمل الدول األعضاء
أعباءً ضخمة .واستناداً إىل اقرتاح مشرتك من دولة اإلمارات
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية بتوضيح شروط تشكيل
أفرقة العمل التابعة للمجلس وإداراهتا وحلها ،اعتمد اجمللس
القرار  ،1333الذي ينص بني ما ينص عليه ،على:
_ _أن من الالزم حتديد اختصاصات أفرقة العمل التابعة
للمجلس بوضوح لتفادي االزدواجية يف املهام.
_ _أن من الالزم تسيري اجتماعات هذه األفرقة بصورة تتسم
بكفاءة وفعالية من حيث التكاليف ،ويف حدود امليزانية اليت
خيصصها اجمللس وأال تتجاوز عادةً اجتماعني يف السنة.
_ _أنه ينبغي هلذه األفرقة االضطالع بأعماهلا بالوسائل
اإللكرتونية ،بأقصى قدر ممكن.
_ _أنه ينبغي حل هذه األفرقة عندما تنتهي من املهام املوكلة إليه
يف إطار واليتها ،وحيثما يوجد ازدواج يف اجلهود ،وحيثما
يكون من املمكن دمج أنشطة الفريق مع األنشطة اخلاصة
بفرق أخرى ،أو حيثما تكون املوارد املتاحة غري كافية.

فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد
المالية والبشرية

مت تشكيل فريق عمل تابع للمجلس يكون معنياً باملوارد املالية
والبشرية ليكون مبثابة جهة مركزية ملناقشة املسائل املتصلة باملوارد
املالية والبشرية يف الفرتات الفاصلة بني دورات اجمللس ،ال سيما
املسائل اليت تتطلب استعراض ،ورمبا تعديل اللوائح املالية والقواعد
املالية لالحتاد وقواعد النظامني اإلداري واألساسي للموظفني.
وسوف يتوىل الفريق اجلديد فحص أحكام اللوائح املالية
والقواعد املالية ،بغية كفالة التوافق واالتساق مع الصكوك
األساسية لالحتاد وقرارات مؤمتر املندوبني املفوضني واجمللس،
فضالً عن احتياجات االحتاد اآلخذة يف التطور .ومن بني املهام
األخرى اليت سيضطلع هبا الفريق أيضاً استعراض توصيات ُمراجع
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احلسابات اخلارجي اليت تُقدم سنوياً إىل اجمللس ،مع مراعاة القرار
( 94املراجع يف غواداالخارا )2010 ،املتعلق مبراجعة حسابات
االحتاد واختصاصات وظيفة املراجعة اخلارجية للحسابات املبينة
يف املادة  28وامللحق  1من اللوائح املالية.
وعلى وجه اخلصوص ،سيعمل الفريق اجلديد على اإلبقاء
على صلة وثيقة بإدارة االحتاد وجملس املوظفني بغية حتديد
املسائل ذات االهتمام املشرتك ،وخاصة اليت تتطلب مشورة
وتوجيهات اجمللس.

تعيين أعضاء اللجنة االستشارية المستقلة لإلدارة

أوضح السيد ( Peter Higginsأسرتاليا) ،رئيس الفريق املعين
باختيار أعضاء اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة ،العملية
اليت طبقها الفريق يف تقييم الطلبات اليت تلقتها اللجنة ،وقدم
التفاصيل اخلاصة باخلرباء املستقلني اخلمسة املقرتح على اجمللس
تعيينهم أعضاءً يف اللجنة .وأرسل الفريق إىل أمانة االحتاد أمساء
جمموعة من املرشحني املؤهلني بشكل مالئم مللء أي منصب
شاغر يطرأ ألي سبب خالل مدة خدمة اللجنة االستشارية
املستقلة لإلدارة.
وأوضح السيد  Higginsأن الفريق اتبع عملية اختيار
شفافة وفقاً للقرار ( 162غواداالخارا .)2010 ،واعتمد اجمللس
املقرر  ،565الذي ينص على تعيني اخلرباء املستقلني اخلمسة
التالية أمساؤهم أعضاءً يف اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة،
وهم :السيدة إمييلي بيت دجيني (أملانيا)؛ السيد عبد السالم
اهلاروشي (املغرب)؛ السيد أندري كوروتكوف (االحتاد الروسي)؛
السيد غراهام ميلر (اململكة املتحدة)؛ والسيد توماس ريباش
(الواليات املتحدة).

موعد انعقاد دورة المجلس لعام  2012ومدتها

قرر اجمللس عقد دورته املقبلة ملدة سبعة أيام ونصف من
العمل من األربعاء  4يوليو (بعد الظهر) إىل اجلمعة  13يوليو
( 2012املقرر .)561

Shutterstock

ديب ،اإلمارات العربية املتحدة

اإلمارات العربية املتحدة ترفع مكانتها يف تليكوم

ديب تستضيف معرض تليكوم لعام

2012

أعلن الدكتور  ،Reza Jafariرئيس جملس إدارة معرض تليكوم
الذي ينظمه االحتاد الدويل لالتصاالت ،يوم  25أكتوبر أثناء
افتتاح معرض تليكوم العاملي لالحتاد لعام  ،2011عن جناح
العرض الذي تقدمت به ديب الستضافة تليكوم العاملي لالحتاد
لعام  .2012وأعرب السيد حممد القمزي ،رئيس هيئة تنظيم
االتصاالت بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،عن شكره جمللس
إدارة تليكوم ،وللدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد
وللدول األعضاء يف االحتاد على الثقة اليت أبدوها يف اختيارهم
البلد الذي سيستضيف تليكوم العاملي لالحتاد املقبل .وقال
السيد القمزي إن اإلمارات أصبحت اآلن موطناً لشركات
التشغيل اليت ختدم أكثر من  100مليون عميل يف أحناء
آسيا والشرق األوسط وإفريقيا .وأضاف يقول “إن الوضع
العاملي لدولة اإلمارات العربية املتحدة باعتبارها بوابة رئيسية
لثالث قارات ،ومتر هبا طرق للتجارة وجتارة العبور تصل إىل

الغرب والشرق والشمال واجلنوب ،حتمل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف قلبها”.
وتواصل اإلمارات العربية املتحدة التوسع يف مشاركتها يف
األحداث واملناسبات اإلقليمية والدولية املتصلة باملعلومات
واالتصاالت .فقد كانت ممثَّلة بوفد على مستوى عال يف تليكوم
العاملي لالحتاد لعام  2011يف جنيف يف الفرتة من  24إىل
 27أكتوبر .وقد ضم الوفد الذي رأسه السيد القمزي كالً من
السيد عبيد الزعيب ،سفري اإلمارات يف جنيف ،والسيد حممد
الغامن ،مدير عام هيئة تنظيم االتصاالت ،وكذلك ممثلني على
مستوى عال من شركة اتصاالت اإلمارات (اتصاالت) على
رأسهم السيد أمحد عبد الكرمي جلفار ،الرئيس التنفيذي ،ومن
شركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة ( )Duعلى رأسهم السيد
عثمان سلطان الرئيس التنفيذي.
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يلت يف اهتناكم عفرت ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

وقال السيد القمزي “إننا نسعى – من خالل مشاركتنا
الدولية – إىل تقوية تفاعلنا مع الذين يعملون يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،لكي نكتسب خربات جديدة وننظر
فيما ميكن أن حنتذي به وننفذه يف القطاع على املستوى احمللي،
كي نرفع مستوى اخلدمات املقدَّمة وحتقيق الرضاء الكامل وبيئة
مأمونة للمستخدمني”.

“استراحة القيادات”

ودولة اإلمارات العربية املتحدة من الشركاء املؤسسني
للمتحف ،وقد شارك سفريها يف جنيف ،األمني العام لالحتاد
وغريه من كبار املسؤولني والوزراء واملسؤولني املنتخبني يف االحتاد،
يف حفل افتتاح املتحف .وأعرب األمني العام لالحتاد عن تقديره
لدولة اإلمارات العربية املتحدة ملا قدمته من دعم وتعاون يف
إنشاء املتحف .وأكد رئيس هيئة االتصاالت من جديد دعم
دولة اإلمارات العربية املتحدة ألنشطة االحتاد.

ُخصصت مساحة يف تليكوم العاملي لالحتاد لعام  ،2011جائزة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات

أطلِق عليها “ ”LeaderSpaceلرؤساء الدول واحلكومات،
ورؤساء وكاالت األمم املتحدة ،والرؤساء التنفيذيني للشركات
الكبرية ،واخلرباء واملبتكرين املشاركني يف املؤمتر .وقد تكفَّلت هيئة
تنظيم االتصاالت بدولة اإلمارات العربية املتحدة هبذه املنطقة،
باإلضافة إىل شركة “اتصاالت” وشركة “دو” ،وقد ِ
أعجب
قادة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالضيافة اليت قُدِّمت هلم
سرهم أن يتمتعوا فيه باالسرتخاء يف واحة
يف هذا املكان الذي َّ
هادئة وسط ضجيج احلدث.

“اكتشاف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت”

افتُتِح رمسياً يوم  25أكتوبر  ،2011متحف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت الذي أنشئ أخرياً مبقر االحتاد الدويل
لالتصاالت يف جنيف .وسوف يُفتح هذا املتحف الذي أطلِق
عليه “اكتشاف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” لعامة
اجلمهور يف أوائل  .2012والغرض من هذا املتحف هو تعريف
الزوار بأحدث التطورات املثرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ودور االحتاد يف املساعدة على “توصيل العامل”.
وسوف يركز املتحف على تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف املاضي واحلاضر واملستقبل على حياة اإلنسان حول العامل.
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أعرب السيد هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد
الدويل لالتصاالت ،يف حفل جائزة منتدى القمة العاملية
جملتمع املعلومات يوم  26أكتوبر  ،2011عن تقديره للدعم
الذي قدمه مجيع من سامهوا يف إجناح منتديات القمة العاملية
جملتمع املعلومات اليت ينظمها االحتاد ،وخص السيد جاو ِ
بالذكر
هيئة تنظيم االتصاالت بدولة اإلمارات العربية املتحدة لدعمها
والتزامها أثناء منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام .2011
وقدم شهادة تقدير هليئة تنظيم االتصاالت.
وأكد املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت من جديد على
التزام دولة اإلمارات العربية املتحدة القوي بأهداف ومقاصد
القمة العاملية جملتمع املعلومات .وقال إن اللجنة الوطنية املعنية
مبتابعة أهداف ومقاصد القمة العاملية جملتمع املعلومات يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة تعمل بنشاط من أجل حتقيق هذه
األهداف ،وأن اخلربات املكتسبة من تنفيذ املبادرات الوطنية
جيري تقامسها دولياً عن طريق املنشورات ،مثل التقرير الذي
نشرته اإلمارات عن القمة العاملية جملتمع املعلومات ،والذي
ُوِّزعت نسخ منه يف منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات
لعام .2011

اهليئات األكادميية
ITU/V. Martin

من اليسار إىل اليمني :فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد؛ وهولني جاو ،نائب األمني
العام لالحتاد؛ وبروفيسور توشيو أويب ،األستاذ جبامعة واسيدا واملبعوث اخلاص لالحتاد لدى اهليئات األكادميية؛
والدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد؛ ومالكومل جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد؛
وبراهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد

كيف ستمثل اهليئات األكادميية صوتاً جديداً
قوياً لالحتاد الدويل لالتصاالت
األستاذ Toshio Obi
جامعة  ،Wasedaرئيس

األكادميية الدولية لكبار املسؤولني يف جمال املعلومات ( ،)CIOواملبعوث اخلاص
لالحتاد الدويل لالتصاالت إىل اهليئات األكادميية ،وعضو اللجنة االستشارية لربنامج تليكوم يف االحتاد

يشرفين أن أقدم باب “اهليئات األكادميية” ،وهو قسم جديد
مبجلة أخبار االحتاد سوف يلقي الضوء على أنشطة وجناحات
املؤسسات األكادميية اليت تشارك يف أعمال قطاعات االحتاد
الثالثة (قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت
وقطاع تنمية االتصاالت) .وقد أصبحت هذه املشاركة ممكنة ،لفرتة
جتريبية مدهتا أربع سنوات ،مبوجب القرار  169الصادر عن مؤمتر
املندوبني املفوضني لالحتاد يف غواداالخارا ،املكسيك ،يف أكتوبر
 ،2010الذي ينص على السماح للهيئات األكادميية واجلامعات
ومؤسسات البحوث املرتبطة هبا باملشاركة يف أعمال القطاعات
الثالثة لفرتة جتريبية متتد حىت مؤمتر املندوبني املفوضني القادم ،املقرر
انعقاده يف .2014
وهتتم اهليئات األكادميية يف أحناء العامل بالعلوم والتكنولوجيا
اليت تدخل يف صلب والية االحتاد الدويل لالتصاالت .وتساعد

اهليئات األكادميية  -يف شراكة مع القطاع اخلاص (مبا يف ذلك
شركات تشغيل االتصاالت وشركات تصنيع املعدات) واحلكومات
 يف تشكيل وتطوير وحتفيز شكل االتصاالت يف املستقبل منخالل االهتمام بالتكنولوجيات واملعايري املستجدة.
ونقرتح هنا عدداً من السبل لتشجيع عضوية اهليئات األكادميية
يف االحتاد من أجل زيادة عددها خالل السنوات األربع املقبلة.
وسوف يقوي ذلك من دور املعنيني بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على املستوى العاملي كما سيكون خطوة إىل األمام
يف سبيل توسيع قاعدة العضوية يف االحتاد.
وإنين فخور جداً لكون جامعة واسيدا ()Waseda University
يف طوكيو  -وهي اجلامعة اليت أنتمي إليها  -كانت واحدة من أول
اثنيت عشرة مؤسسة أكادميية سمُِ ح هلا يف يناير  2011باملشاركة يف
أنشطة قطاعات االحتاد .وقد متت تسمييت ،يف احلفل الذي أعلِن
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اهليئات األكادميية

ل يلودلا داحتالل ًايوق ًاديدج ًاتوص ةيميداكألا تائيهلا لثمتس فيك

فيه عن مشاركة اهليئات األكادميية يف عضوية االحتاد يف  14يناير
 ،2011مبعوثاً خاصاً لالحتاد لدى اهليئات األكادميية .ومنذ ذلك
احلني وأنا أعمل على القيام هبذا الدور يفكل ركن من أركان العامل.
واملؤسسات األكادميية مثل اجلامعات أمامها اآلن فرصة للقيام
بدور نشط يف األنشطة اليت جتري حالياً يف قطاعات االحتاد،
والتأثري على التكنولوجيات واملعايري اجلديدة املستجدة وكذلك على
السياسات العامة .وسوف تساعد املشاركة النشطة يف األحداث
اليت ينظمها االحتاد  -مبا يف ذلك االجتماعات واحللقات الدراسية
وورش العمل  -على جذب املؤسسات األكادميية إىل االهتمامات
األوسع املتصلة بسياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأنشطة
األعمال واجملال التنظيمي الذي يتعدى االهتمامات التقنية والتجارية.
والذي أفكر فيه أنا شخصياً هو أن يكون للمؤسسات
األكادميية برنامج ميكن أن يتضمن األنشطة التالية:
_ _نشر مسامهات أعضاء املؤسسات األكادميية اليت تتناول التقدم
يف جماالت العلوم والتكنولوجيا املتصلة باالتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت؛
_ _دعوة أعضاء املؤسسات األكادميية إىل املشاركة يف ورش العمل
واحللقات الدراسية واملؤمترات اليت تتناول اجملاالت اليت حتظى
باألولوية مثل األمن السيرباين ،والتكنولوجيات املستجدة (مثل
احلوسبة السحابية والنطاق العريض) ،وتسخري تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف حتقيق التنمية ،والشمول الرقمي،
واحلد من الكوارث من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت؛
_ _إنشاء جامعة عاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
توفر التعليم والتدريب للمسؤولني يف جماالت املعلومات
والتكنولوجيا؛
_ _تشجيع أعضاء املؤسسات األكادميية على املشاركة يف جلسات
تليكوم األكادميية اليت ينظمها االحتاد واملسامهة فيها خبرباهتم؛
_ _تنظيم أفرقة حبوث للمسامهة ،بدور استشاري ،يف جماالت
عمل االحتاد؛
_ _إشراك أعضاء املؤسسات األكادميية  -يف شراكة مع الدوائر
الصناعية واحلكومات  -يف إجياد حلول للمشاكل العاملية احلرجة؛
_ _وضع برامج ومناهج عاملية مشرتكة للدراسة يف جماالت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
_ _تشكيل فريق دويل من األكادمييني يكون مبثابة جهاز حمايد
لتقييم ورصد األنشطة الرئيسية املقرر تنفيذها يف إطار
اسرتاتيجيات وخطط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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وسوف تتاح أمام املؤسسات األكادميية فرص كثرية للمسامهة
يف اجلهود اليت يبذهلا االحتاد .وعلى سبيل املثال ،قد نفكر يف إشراك
احتاد من أعضاء املؤسسات األكادميية  -مبا يف ذلك اجلامعات
الكربى املهتمة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -للرتكيز على
التحديات والفرص املتصلة خبلق جمتمع معلومات يف املستقبل.
وقد نوصي بأن يقوم أعضاء املؤسسات األكادميية بأنشطة لتعزيز
تنمية املوارد البشرية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وتعزيز االبتكار والبحث والتطوير يف جماالت تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وميكن أن يكون من بني أدوار أعضاء املؤسسات
األكادميية تقدمي املشورة والنصح يف جماالت مثل إنشاء مركز متفوق
يف جمال النهوض بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وإننا حنن األساتذة والباحثني العاملني يف املؤسسات اليت
انضمت بالفعل إىل االحتاد كأعضاء أكادمييني نُقدِّر ما نتمتع
به من سهولة يف النفاذ إىل البيانات اإلحصائية وتقارير جلان
الدراسات .وإنين على ثقة من أن الطلب على النفاذ إىل مثل
هذه املعلومات سوف يزداد يف املستقبل ،كلما أدركت األوساط
األكادميية فوائد عضويتها يف االحتاد.
ولتشجيع املؤسسات األكادميية على املشاركة يف أعمال
االحتاد ،يلزمنا إجياد دعم مايل خصوصاً لتلك املؤسسات العاملة
يف البلدان النامية ،لتغطية تكاليف عضويتها السنوية يف االحتاد.
ويف هذا الصدد ،فإنين شخصياً أتوقع أن تشجع احلكومات
األعضاء انضمام املؤسسات األكادميية إىل عضوية االحتاد عن
طريق توفري التمويل الالزم لتكاليف عضوية املؤسسات اليت
تطلب العضوية .وينبغي أن يقدِّم رجال األعمال والشركات احمللية
منحاً لتشجيع اجلامعات املوجودة يف حميطها على االنضمام إىل
االحتاد .كما ينبغي أن تقدِّم الشركات واملؤسسات العاملية منحاً
للمؤسسات األكادميية اليت تطلب عضوية االحتاد .كما أتوقع أن
يتعاون االحتاد تعاوناً وثيقاً مع اجلمعيات األكادميية الدولية املعنية
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مثل معهد مهندسي الكهرباء
واإللكرتونيات ( )IEEEواألكادميية الدولية لكبار املسؤولني يف جمال
املعلومات (.)CIO
وأمتىن خملصاً أن ختتار مجيع اجلامعات العاملة يف جماالت
االتصاالت ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجملاالت ذات
الصلة االنضمام إىل عضوية اهليئات األكادميية يف االحتاد ،ألن
ذلك لن ميكنها فقط من التمتع مبزايا أنشطة االحتاد فحسب ،بل
سيزيد أيضاً من خرباهتا  -كما فعلت جامعة واسيدا.

اهليئات األكادميية
ITU/V. Martin

من اليسار إىل اليمني :فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد؛ وهولني جاو ،نائب األمني العام
لالحتاد؛ والبوفيسور ديفيد ب .ميلور ،حامل وسام اإلمرباطورية الربيطانية ،ورئيس أكادميية االتصاالت باململكة
املتحدة ،واملبعوث اخلاص لالحتاد لدى اهليئات األكادميية؛ والدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد؛ ومالكومل
جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد؛ وبراهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد

حتدي النفاذ

االستاذ ديفيد ب .ميلور ،احلاصل على وسام اإلمرباطورية الربيطانية رئيس أكادميية االتصاالت
باململكة املتحدة ،ومبعوث االحتاد الدويل لالتصاالت إىل اهليئات األكادميية

وقَّع االحتاد الدويل لالتصاالت ،وأكادميية االتصاالت باململكة
املتحدة ( ،)UKTAواجلامعة املفتوحة بتنزانيا ( )OUTمذكرة
تفاهم لتيسري نقل املعرفة من اململكة املتحدة إىل إفريقيا.
وقام أساتذة أكادميية االتصاالت باململكة املتحدة ،بالتعاون
مع كلية احلقوق باجلامعة املفتوحة بتنزانيا بتصميم برنامج
لنيل درجة املاجستري ( )LLMيف قانون تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت عن �بُْعد ( .)e LLMوقد وضع هذا الربنامج األستاذ
( Lloydمدير أكادميية االتصاالت باململكة املتحدة) الذي ساند
منذ  1991برناجماً مماثالً يف جامعة  Strathclydeيف اسكتلندا.
ومن املتوقع أن يشارك الدارسون يف اجلامعة املفتوحة بتنزانيا
يف أربعة مقررات دراسية ،حيقق كل منها  30نقطة ،يتلوها تقدمي
رسالة لنيل درجة الدكتوراه حتقق  60نقطة أخرى ،وبذلك يصبح
اجملموع  180نقطة .وقد شارك األساتذة  Lloydو Clarkوأنا
يف وضع ستة مقررات دراسية للجامعة املفتوحة بتنزانيا تغطي

املوضوعات التالية :اجلوانب القانونية ألمن املعلومات ،واإلدارة
القانونية للعقود ،وسياسة ولوائح االتصاالت ،وقانون املِ ِ
لكية
الفكرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،واآلثار القانونية للتجارة
اإللكرتونية ،وقانون االتصاالت.
وأثناء املراحل األخرية لوضع الربنامج ،يف فرباير ،2009
حتدثت يف حلقة دراسية يف موروجورو (تنزانيا) غطيت فيها
ُ
مضمون املقرر الدراسي اخلاص بسياسة ولوائح االتصاالت
الختبار التحديات اليت يواجهها الدارسون يف إفريقيا.
ومن الشروط األساسية لاللتحاق بربنامج درجة املاجستري
يف القانون ،أن يكون لدى كل دارس حاسوب حممول .وعلى
جانب هيئة التدريس ،فمن املتوقع أن يقدم أساتذة أكادميية
االتصاالت باململكة املتحدة معظم املعلومات الالزمة للدراسة.
وقد أدت اخلربة املكتسبة يف هناية أسبوع الدراسة يف موروجورو
إىل استنتاج مؤداه أن كل مقرر دراسي لنيل درجة املاجستري يف
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القانون ال بد أن تصاحبه حماضرات وجهاً لوجه ملدة  35ساعة.
وسوف يتوىل أساتذة أكادميية االتصاالت باململكة املتحدة
أثناء هذه الدورات تزويد الدارسني مبواد الدراسة األساسية اليت
تسمح هلم على امتداد األسابيع الثمانية التالية بإعداد حبث يف
 6 000كلمة يف هناية الدورة الدراسية.
ويقوم الدارسون بتقدمي أحباثهم على اخلط إىل أكادميية
االتصاالت باململكة املتحدة .ومع ذلك ،فقبل تقدمي أي حبث
للمشرف على املقرر الدراسي لتقييمه ،تقوم أمانة األكادميية
بإرسال البحث إىل هيئة  Turnitinللكشف عن االنتحال.
وهذا ضروري لضمان أن املؤلف هو بالفعل صاحب البحث
وليس أي طرف آخر .ومعظم الدارسني يف إفريقيا على دراية
تقارن بالعمل الذي جيري
باستخدام احلاسوب ،ونوعية عملهم َ
يف جامعات اململكة املتحدة .ومع ذلك ،فنظراً لعدم توافر
الكتب الدراسية اليت يُستعان هبا يف إجراء األحباث ،مييل بعض
الدارسني إىل االستنساخ من اإلنرتنت ،وال حيرصون أحياناً على
التأكد من صحة املواد اليت حيصلون عليها من مصادر اإلنرتنت.
وقد ازدادت قدرة أكادميية االتصاالت باململكة املتحدة ،بفضل
االحتاد الدويل لالتصاالت وغريه من اجلهات ،على توفري الكثري
من مواد القراءة إلكرتونياً ،وقد تبني أن عدداً قليالً جداً من
األحباث منتحلة من دارسني آخرين ومن أعمال مؤلفني آخرين.
وعلى الرغم من أن أساتذة أكادميية االتصاالت باململكة
املتحدة وجدوا أن سرعات النفاذ عن طريق اإلنرتنت يف إفريقيا
أبطأ مما هي عليه يف أوروبا ،فقد ثبت أن من املمكن العمل
بكفاءة على الوثائق القائمة على النصوص ،بشرط عرض أي
شرائح  PowerPointمساندة على الدارسني أثناء التدريس
يف الفصول.
ويعد انقطاع التيار الكهربائي من املشكالت الرئيسية يف
كثري من أجزاء إفريقيا ،ولذلك فمن الضروري تسجيل نسخة
احتياطية بانتظام عندما يقوم الدارسون بإجراء أحباثهم .وكثرياً ما
انقطع التيار الكهربائي يف حالة التدريس يف الفنادق الكربى.
ومع ذلك ،فلما كان مجيع الدارسني لديهم أجهزة حاسوب
حممولة تعمل بالبطاريات ملدة ساعتني ،فمن املمكن أن يقدم
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احملاضرون حماضرات بطريقة  ،PowerPointطاملا كان بوسع
املحاضر والدارسني مشاهدة الشرائح على حواسيبهم الشخصية
ُ
علي أن أقول إن الدارسني األفارقة
احملمولة أثناء احملاضرة .وجيب َّ
يتحملون انقطاع التيار الكهربائي ويقبلون طواعية أي حلول
يقرتحها احملاضرون ملواصلة الدراسة.
وقد تبني من خربة السنتني املاضيتني أن تكاليف اجلامعة
املفتوحة بتنزانيا مرتفعة وأن من املمكن ختفيضها من خالل اجلمع
بني حماضرات التعلم وجهاً لوجه .وال أستطيع أن أختيل ما ميكن
أن يقوله أستاذ لو طُلِب منه إعطاء حماضرات ملدة  70ساعة
خالل مثانية أيام متتالية يف اململكة املتحدة! أما يف اجلامعة
املفتوحة بتنزانيا ،فإن أكادميية االتصاالت باململكة املتحدة
قررين دراسيني يغطيهما نفس األستاذ .واملقرران
جتمع بني ُم َ
الدراسيان املرتابطان مها :اإلدارة القانونية للعقود ،وسياسة ولوائح
االتصاالت (األستاذ )Mellor؛ وقانون املِ ِ
لكية الفكرية اخلاص
بتكنولوجيا املعلومات ،واآلثار القانونية للتجارة اإللكرتونية
(األستاذ )Clark؛ واجلوانب القانونية ألمن املعلومات ،وقانون
االتصاالت (األستاذ  .)Lloydوهذا اجلدول ترتتب عليه ثالثة
مستويات من الرسوم لتغطية الربنامج الدراسي بأكمله.
وهذا الربط بني املقررات الدراسية يتيح للدارسني خيارات
كثرية :من تركيز دراساهتم على هناييت أسبوعني مكثفني ،إىل
توزيع الدراسة والتكاليف خالل فرتة تصل إىل سنتني .وتعرض
اجلامعة املفتوحة بتنزانيا على الدارسني خيارات كثرية فيما يتعلق
بسداد الرسوم .والرسوم املستحقة لكل مقرر دراسي (مبا يف
ذلك رسالة التخرج) هي  1 000دوالر أمريكي .وتوجد أيضاً
مرونة يف الدورات الدراسية املطروحة .وعلى سبيل املثال ،فإن
احملامي التجاري الذي يهتم فقط بالتجارة اإللكرتونية ،واإلدارة
القانونية للعقود ميكن أن حيصل على شهادة عليا يف هذين
التخصصني مقابل  2 000دوالر أمريكي .وقد استطاع بعض
الدارسني االستثنائيني اجتياز املقررات الدراسية الستة مبا يف ذلك
رسالة التخرج خالل اثين عشر شهراً .ويعد ذلك إجنازاً كبرياً ألن
معظم الدارسني غري متفرغني للدراسة.
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AFP/Image Source

واملصطلح الذي تستخدمه أكادميية االتصاالت باململكة
املتحدة يف وصف هذه الطريقة الدراسية هي اجلمع بني العمل
والدراسة .ويبدو أن هذه الطريقة ال غبار عليها يف البيئة التنزانية.
ويف الواقع ،تعتقد أكادميية االتصاالت باململكة املتحدة أن
قطاعاً كبرياً يرحب هبذا الربنامج ،وقد تأكدنا من ذلك من
رابطة احملامني اإلفريقيني يف جمال االتصاالت (.)AACL
ويعمل األستاذ  ،Lloydمنذ تقاعده من جامعة
 ،Strathclydeمبدرسة القانون جبامعة  Southamptonحيث
يشرف بالفعل على عدد من الدارسني يدرسون قانون تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت عن �بُْعد على اخلط يف إطار برنامج قوانني
قمت يف الفرتة األخرية بإعداد مقرر
تكنولوجيا املعلومات .وقد ُ
دراسي ألكادميية االتصاالت باململكة املتحدة سوف يُستخدم
يف برنامج دراسة قانون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن
اختربت مدى صالحية تطبيق
�بُْعد جبامعة  ،Southamptonو ُ
حمتواه يف إفريقيا.
ونظراً لسرعة النفاذ يف أوروبا ،فمن املمكن إنشاء فصل
دراسي افرتاضي مبوقع جامعة  Southamptonيستضيف
احملاضرات واملواد األخرى ذات الصلة .ولكن هذه الطريقة لن
تنجح يف تنزانيا إال يف املناطق اليت تكون القدرة على التوصيل
فيها جيدة .ولذلك ،ماذا ميكن عمله؟ لقد عكفنا أنا واألستاذ

 Lloydخالل السنة املاضية على تسجيل ملفات صوتية ()MP3
تتضمن مجيع احملاضرات اخلاصة مبقررات دراسية معينة يف اجلامعة
املفتوحة بتنزانيا ،وتتوقع أكادميية االتصاالت باململكة املتحدة أن
يصبح بوسع الدارسني اعتباراً من سبتمرب  2012دراسة مقررين
دراسيني على األقل يتناوالن اإلدارة القانونية للعقود ،وسياسة
ولوائح االتصاالت دون االستماع إىل احملاضرات املتصلة هبذين
املوضوعني وجهاً لوجه .وسوف يكون لكل مقرر دراسي قرص
مدمج يتضمن مجيع املواد ذات الصلة .وسوف تأخذ دورة سبتمرب
شكل مقدمة تتلوها حماضرة وجهاً لوجه .وسوف يتم تصحيح
األوراق املقدمة من الدارسني بنفس الطريقة حلظة تقدميها ،مع
التأكد من عدم االنتحال .ويف الوقت املناسب ،وكلما ازدادت
سرعات التوصيل باملناطق الريفية يف إفريقيا ،ستوضع مجيع
املقررات الدراسية على موقع اجلامعة املفتوحة بتنزانيا.
وسوف تُنشر األفكار اليت وضعتها أكادميية االتصاالت
باململكة املتحدة واجلامعة املفتوحة بتنزانيا يف باب “اهليئات
األكادميية” مبجلة أخبار االحتاد .ولالطالع على املزيد
من املعلومات عن أنشطة أكادميية االتصاالت باململكة
املتحــدة ،ميكــن الرجــوع إىل املــوقــع الت ــايل على شبكـ ــة الويب:
.www.ukta.co.uk
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افتتاح احلفل (من اليسار إىل اليمني)
إيون-جو كيم ،مديرة املكتب اإلقليمي
آلسيا واحمليط اهلادئ؛ وبافيل فيليب،
وزير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف مولدوفا؛ وأوروزوبيك كايكوف ،رئيس
مكتب االحتاد لدى رابطة الدول املستقلة

منتديات النطاق العريض يف مولدوفا
– تقليد جديد
النطاق العريض هو أساس مجتمع المعلومات وجزء من
البينة التحتية األساسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية
الشاملة .وقد استطاعت مولدوفا ،خالل ثالث سنوات
فقط ،ترسيخ تقليد يقوم على تنظيم منتديات للنطاق
العريض ،وهو تقليد ساعد بلداناً كثيرة على التقدم.
ولقدكان آخر منتدى ،هو احللقة الدراسية املشرتكة بني األقاليم
اليت نظمها االحتاد بشأن النفاذ عريض النطاق (باالتصاالت الثابتة
واالتصاالت الالسلكية مبا يف ذلك االتصاالت املتنقلة) لبلدان
كومنولث الدول املستقلة وأوروبا وآسيا واحمليط اهلادئ اليت عُ ِقدت
مبدينة شيزينو ( )Chisinauمن  4إىل  6أكتوبر  .2011ويف هذه
املرة ،رفع االحتاد الدويل لالتصاالت احلدث إىل مستوى جديد من
خالل توسيع إطاره ليشمل بلدان آسيا واحمليط اهلادئ إىل جانب
بلدان كومنولث الدول املستقلة وأوروبا .وقد شارك يف هذا احلدث
أكثر من  120مشاركاً ميثلون  28بلداً من هذه املناطق ،حيث
تبادلوا اخلربات بشأن إدخال تكنولوجيات االتصاالت عريضة
النطاق يف بلداهنم.

56

أخبار االحتاد   2011 | 10 ديسمرب

2011

وقد حتدثت يف احللقة الدراسية السيدة  ،Eun-Ju Kimاملديرة
اإلقليمية ملكتب االحتاد الدويل لالتصاالت ملنطقة آسيا واحمليط
اهلادئ ،وأشارت إىل أن مولدوفا جاءت يف املرتبة  57بني 152
بلداً مشلها الرتتيب ،وبذلك يكون ترتيبها قد تقدم سبع درجات
منذ السنة السابقة ،وذلك وفقاً ملا جاء يف تقرير “قياس جمتمع
املعلومات لعام  ،”2011الذي يتضمن ترتيب البلدان من حيث
استخدامها لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ويتضمن أخر رقم
قياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسلة أسعار هلذه
التكنولوجيا .وحتتل مولدوفا املرتبة الثالثة بني بلدانكومنولث الدول
املستقلة ،بعد االحتاد الروسي ومجهورية بيالروس .وقد حتدثت
السيدة كيم باسم املكتب اإلقليمي لالحتاد ملنطقة آسيا واحمليط
اهلادئ ،كما حتدث السيد أوروزوبك كايكوف رئيس مكتب
املنطقة لكومنولث الدول املستقلة التابع لالحتاد.

تقاسم الخبرات

تدرك مجيع بلدان رابطة الدول املستقلة أن االتصاالت
عريضة النطاق أصبحت قوة حمركة لالقتصاد ،ولذلك اندفعت
بكل قوة يف نشر النطاق العريض .ومع ذلك ،فلكل بلد طريقته
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وخربته .وسوف حتدد التفاصيل اجلغرافية السياسية ،والتفاصيل
اجلغرافية واحمللية لكل بلد طريقة تنفيذ النطاق العريض واخليارات
املتاحة لتطويره .وعلى سبيل املثال ،تفضل البلدان الصغرية
نشر النطاق العريض باستخدام األلياف البصرية؛ أما البلدان
متوسطة احلجم والبلدان اجلبلية فتعتمد على النفاذ الالسلكي،
بينما تفضل البلدان الكبرية ،مثل االحتاد الروسي وكازاخستان،
االتصاالت الساتلية عريضة النطاق ،ألن من غري العملي تغطية
مثل هذه املناطق الشاسعة باستخدام شبكات األلياف البصرية
أو االتصاالت الالسلكية.
وجييء االحتاد الروسي يف مقدمة بلدان رابطة الدول املستقلة
من حيث النفاذ عريض النطاق .ومراعاة لتنوع طبيعة األراضي،
يعكف االحتاد الروسي على تنفيذ تكنولوجيات االتصاالت الثابتة
والالسلكية والساتلية ،ويتقدم حنو اليوم الذي سيكون بوسع مجيع
سكانه استخدام االتصاالت عريضة النطاق يف مجيع جماالت
احلياة اليومية.
ومن األمثلة الدالة على قدرة االتصاالت عريضة النطاق
على تغيري حياة آالف السكان التجربة اليت مرت هبا مجهورية
قريغيزستان ،اليت كانت رائدة يف تنفيذ مشروع “شبكات البث
اإلذاعي الرقمية التفاعلية متعددة الوسائط يف البلدان ذات
التضاريس اجلبلية” .ويسعى هذا املشروع إىل االستفادة من
االبتكارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تلبية
احتياجات التعليم والتنمية ،وخصوصاً يف البلدان النامية ،وجعل
املعرفة متاحة يف مجيع األوقات ومجيع األماكن ،بغض النظر عن
الوضع االجتماعي أو مكان إقامة املعلم أو الطالب.
وقد قام بتنفيذ املشروع االحتاد الدويل لالتصاالت ،يف شراكة
مع إدارة االتصاالت يف مجهورية قريغيزستان ،يف إطار املبادرة
اإلقليمية اخلاصة بكومنولث الدول املستقلة اليت وافق عليها املؤمتر
العاملي لتنمية االتصاالت لعام  2006يف الدوحة ،قطر وبفضل
االتصاالت عريضة النطاق ،يتمتع مجيع أطفال قريغيزستان اآلن
بفرصة الدراسة ،ويستطيعون بالتايل تغيري حياهتم إىل األفضل.
وقد عرض أول “درس للسالم” يف مجهورية قريغيزستان يوم
 29أغسطس  ،2011الدكتور محدون إ .توريه ،أمني عام االحتاد

والسيدة  ،Roza Otunbaevaرئيسة مجهورية قريغيزستان.
واعرتف املشاركون يف احللقة الدراسية هبذا املشروع باعتباره
ميثل منوذجاً بارزاً على كيف ميكن للتكنولوجيات اجلديدة تلبية
احتياجات البشرية.
وتُستخدم منتديات مولدوفا كمنصة معلومات لتكرار قصص
جناح ،شبيهة بتجربة مولدوفا ،يف بلدان أخرى .إذ ينبغي أن
تصبح التجارب اإلجيابية واستخدام االتصاالت عريضة النطاق
معروفة على نطاق واسع ،ألن هذه املعرفة تُولِّد الثقة يف النتائج
الناجحة اليت حتققها املبادرات التكنولوجية .وهذا ما جيعل عقد
هذه املنتديات بانتظام عظيم األمهية بالنسبة للمتخصصني يف جمال
االتصاالت على املستوى العاملي.

فجوة النطاق العريض

أخذت فجوة النطاق العريض تتضح يف جمال سرعة اخلدمة
وكذلك بالنسبة للفروق يف سعة الشبكات وجودة اخلدمة .وجتاهد
بعض البلدان مبا لديها من عرض نطاق حمدود ،وتوصيالت
منخفضة اجلودة وانقطاع اخلدمات .ففي منغوليا ،توفر نسبة
تتجاوز  90يف املائة من مجيع التوصيالت الثابتة عريضة النطاق
سرعات تقل عن  .2 Mbit/sوعلى النقيض من ذلك ،ال توجد يف
مجهوريةكوريا مثل هذه السرعات البطيئة .فقد حققت منطقة آسيا
واحمليط اهلادئ منواً ملموساً يف جمال النطاق العريض مع وجود أعلى
عدد من اشرتاكات االتصاالت املتنقلة عريضة النطاق يف العامل.
ومع ذلك ،ففي هناية  ،2010بلغت معدالت االنتشار  7,1يف
املائة فقط بالنسبة للنطاق العريض املتنقل و 5,7يف املائة بالنسبة
للنطاق العريض الثابت.
وتقول السيدة كيم ،مديرة مكتب االحتاد الدويل لالتصاالت
ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ ،إن البلدان الرائدة يف آسيا واحمليط
اهلادئ ،مثل سنغافورة ،ومجهورية كوريا وأسرتاليا ،قد جنحت يف
نشر الشبكات عريضة النطاق وإدماجها يف نسيجها االقتصادي
واالجتماعي من خالل “رؤية القادة والرتتيب املبكر واملتسق
ألولويات النطاق العريض على كل مستوى من مستويات صنع
السياسات ،وهتيئة بيئة تنظيمية مؤاتية.
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AFP/Imaginechina

برنامج الحلقة الدراسية المشتركة بين األقاليم
لعام 2011

يتضمن برنامج احللقة الدراسية املشرتكة بني األقاليم لعام
 2011جلسات عن املوضوعات التالية :مقدمة لتكنولوجيا النطاق
العريض الالسلكي؛ وبرامج النطاق العريض وتنفيذ األنظمة؛
وحلول النطاق العريض للمناطق الريفية والنائية؛ ومعايري وتكنولوجيا
النطاق العريض الالسلكي ،واجلوانب التنظيمية للنطاق العريض
الالسلكي؛ وختطيط وتنفيذ النفاذ الالسلكي عريض النطاق؛
والتقارب بني االتصاالت الثابتة واملتنقلة؛ واالنتقال إىل أنظمة
االتصاالت املتنقلة الدولية ( )IMTواالتصاالت املتنقلة الدولية
املتقدمة والنفاذ الالسلكي الساتلي عريض النطاق.
وقد عرض السيد  ،Kaiykovاملبادرات اإلقليمية اليت تعمل
بلدانكومنولث الدول املستقلة على تنفيذها .وأحيط املشاركون يف
املنتدى ِعلماً بشأن :إمكانية إنشاء االحتاد ملخترب افرتاضي الختبار
املعدات والتكنولوجيات واخلدمات اجلديدة عن �بُْعد؛ ومشروع
إنشاء إدارات كومنولث الدول املستقلة لشبكة ملؤمترات الفيديو
لتبادل اخلربات؛ وإمكانية إنشاء نظام لتحويل األموال إلكرتونياً يف
بلدان كومنولث الدول املستقلة.
وقد أشعلت هذه املبادرة وغريها من املبادرات اإلقليمية
األخرى اهتماماً قوياً بني املشاركني يف املنتدى ،لسبب وجيه.
إذ كانت املناقشات اخلاصة بالنفاذ عريض النطاق تركز يف املقام
األول على اجلوانب التقنية والتكنولوجية .أما هذا املنتدى فقد
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أظهر وجود إمكانيات هائلة لتنفيذ النطاق العريض بالنسبة إىل
عدد من اجملاالت احليوية يف حياة اإلنسان ،مبا يف ذلك التعليم
والطب واإلدارة.

قصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مولدوفا

تعد مولدوفا ،مبا فيها من تعدد عرقي وسكان متعددو
الثقافات ،نقطة التقاء بني أوروبا الغربية والشرقية ،واملكان الطبيعي
لتنظيم منتديات النطاق العريض.
ويف  ،2000ويف أعقاب توقيع قادة الدول الثماين ()G8
على ميثاق أوكيناوا بشأن جمتمع املعلومات العاملي ،ركزت مولدوفا
اهتمامها على بناء جمتمع معلومات ،وأصبحت تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت منذ ذلك احلني قطاعاً اسرتاتيجياً بالنسبة
إىل اقتصاد مولدوفا .وتأمل مولودوفا يف اإلفالت من آثار األزمة
االقتصادية العاملية ،باحملافظة على استقرار القطاع وتطوره بشكل
مستمر .وتكشف معظم مؤشرات التنمية عن وجود ميل إجيايب،
حيث ارتفع احلجم العام ملبيعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من  360مليون دوالر أمريكي يف  2006إىل  530مليون دوالر يف
 .2010وبلغت اإليرادات السنوية للقطاع أكثر من  9يف املائة من
الناتج احمللي اإلمجايل .ويقوم االستثمار بدور يف النهوض بقطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مولدوفا ،حيث ميثل أكثر من
 13يف املائة من جمموع االستثمارات.
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ومما ال شك فيه أن حتسن ترتيب مولدوفا جاء نتيجة لاللتزام
الذي أظهرته اإلدارة يف مولدوفا خالل السنوات العشر املاضية،
وبطبيعة احلال تعاوهنا الوثيق مع االحتاد الدويل لالتصاالت،
ومكتب االحتاد ملنطقة بلدان كومنولث الدول املستقلة .وبفضل
هذا التعاونُ ،و ِضعت فكرة مشروع جترييب إلنشاء نقاط عمومية
للنفاذ عريض النطاق إىل اإلنرتنت باملناطق الريفية من مولدوفا،
ومت تنفيذها يف ما جمموعه  25جمتمعاً حملياً ،ونتيجة لذلك أصبح
حنو  90 000مواطن يتمتعون بالنفاذ عريض النطاق إىل اإلنرتنت.
كذلك ،يخُ طط االحتاد الدويل لالتصاالت وإدارة مولدوفا إلطالق
مشروع جترييب لربط املؤسسات التعليمية باإلنرتنت عريضة النطاق.

النظر إلى الخلف والنظر إلى األمام

أصبح منتدى النطاق العريض أكثر أمهية وإثارة لالهتمام
وشعبية سنة بعد أخرى .ولقد كان الدكتور محدون توريه ،األمني
العام لالحتاد الدويل لالتصاالت ،قوة حمركة يف إثارة هذا االهتمام
والرتويج ملفهوم االتصاالت عريضة النطاق على املستوى العاملي.
ويدعو االحتاد وكذلك جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية

حبماس إىل اختاذ تدابري وقرارات معينة يف جمال السياسات بشأن
االتصاالت عريضة النطاق كي تستطيع مجيع البلدان يف أحناء
العامل التمتع مبزايا هذه التكنولوجيا اجلديدة .وسوف يفتح النطاق
العريض فرصاً لتوفري التعليم عايل املستوى ،واالستفادة من املعارف
العلمية والتكنولوجية ،وتعزيز التماسك االجتماعي ،وتعزيز التنوع
الثقايف وتيسري احلوار بني الثقافات ،وبالتايل تقوية السالم الذي ال
يزال هشاً.
ويف زيارته األوىل ملولدوفا يف  ،2009خالل افتتاح أول منتدى
للنفاذ عريض النطاق لبلدان كومنولث الدول املستقلة وأوروبا ،قال
الدكتور توريه “لقد شهدنا خالل السنوات العشر املاضية التطور
السريع لالتصاالت املتنقلة ،بينما ستكون السنوات العشر املقبلة
عصر النفاذ عريض النطاق ”.وواصل الدكتور توريه ،وهو يتطلع
إىل املستقبل ،قائالً “إن النطاق العريض هو نقطة التحول املقبلة،
وتكنولوجيا التحول احلقيقية املقبلة .وميكن للنطاق العريض أن
يُولد فرص العمل ،وأن يدفع عجلة النمو واإلنتاجية ،ودعم القدرة
التنافسية االقتصادية على املدى الطويل .كما يُعد أقوى أداة نعتمد
عليها يف سباقنا لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية”.

مندوبون يف احللقة الدراسية املشرتكة بشأن النفاذ إىل النطاق العريض (باخلطوط الثابتة ،واخلطوط الالسلكية مبا يف ذلك
اخلطوط املتنقلة) اليت عقدها االحتاد لبلدان رابطة الدول املستقلة ،وإقليم أوروبا وإقليم آسيا واحمليط اهلادئ يف شيزينو
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توصيل مدرسة ،توصيل جمتمع

منوذجان خمتلفان من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

“توصيل مدرسة ،توصيل جمتمع” هي شراكة بني القطاعني العام
واخلاص أطلقها االحتاد الدويل لالتصاالت أثناء معرض ومنتدى
تليكوم العاملي لعام  2009لتشجيع توصيل املدارس باإلنرتنت
عريض النطاق يف البلدان النامية يف أحناء العامل .ولكن ،ملاذا الرتكيز
على املدارس؟ ألن املدارس املوصولة ال تنقل الشباب إىل اجملتمع
الرقمي فحسب ،بل ميكن أن تكون مبثابة مراكز جمتمعية جتعل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متاحة للمجموعات احملرومة
واملعرضة للمشاكل ،مبن فيهن النساء والفتيات.
وقد تطورت هذه الفكرة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ إىل
جمهود يستهدف إتاحة النطاق العريض ألكرب عدد ممكن من
املدارس واجملتمعات احمللية ،وخصوصاً يف املناطق الريفية .وعلى الرغم
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من أن بعض البلدان يأيت ترتيبها مرتفعاً يف دليل تنمية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،الذي نشره االحتاد الدويل لالتصاالت يف
سبتمرب  ،2011توجد فروق كبرية يف ترتيب البلدان داخل املنطقة.
وتتناول هذه املقالة منوذجني خمتلفني لتوصيل املدارس واجملتمعات
احمللية ،قد يكونان مفيدين للبلدان األخرى

سري النكا :الشراكة بين القطاع العام والقطاع
الخاص والجمهور

ما زالت غالبية سكان الريف والفئات احملرومة خارج جمتمع
املعلومات ،على الرغم من اهلدف الذي حددته القمة العاملية
جملتمع املعلومات وهو توصيل مجيع القرى واملدارس واملستشفيات

متجم ليصوت ،ةسردم ليصوت

واملراكز العامة حبلول عام  .2015واألمر املؤكد هو أن ارتفاع
تكاليف البنية التحتية ،والتعقيدات املتصلة بتوفري اخلدمة ،والطلب
غري املعلوم على خدمات النطاق العريض تعطل االنتشار الطبيعي
للتوصيل عريض النطاق يف املناطق الريفية والنائية .فتوفري القدرة
على التوصيل للسكان احملرومني ،وخصوصاً يف اجملتمعات الريفية،
يتطلب بذل جهود مركزة.
وقد مضى منتدى شباب اخلرجيني املنبثق عن أحداث تليكوم
االحتاد يف إطالق مبادرات يف بلداهنم حىت تستطيع جمتمعاهتم
االنضمام إىل العصر الرقمي .ففي سري النكا ،على سبيل
تزعم منتدى شباب اخلرجينيSedara Hettige Supun ،
املثالَّ ،
 ،Madurangaقضية توصيل املدارس واجملتمعات احمللية ،مما أدى
باالحتاد الدويل لالتصاالت إىل وضع مشروع جيري تنفيذه يف
مقاطعة  .Akuressaوحصل السيد  ،Madurangaالطالب يف
السنة النهائية يف جامعة  Sri Jayawardenapuraعلى منحة
من منتدى شباب االحتاد الدويل لالتصاالت ومثَّل سري النكا
يف منتدى ومعرض تليكوم آسيا لعام  2008يف بانكوك ،تايالند.
ومل ينجح مشروع  Akuressaفقط يف تزويد املدارس الريفية
بالتوصيل عريض النطاق يف تلك املقاطعة ،بل ويف دعم الشراكات
يف سري النكا باعتبارها من العوامل اليت حتفز على تنفيذ مشروعات
أخرى يف املنطقة .وقد وفَّر املشروع أجهزة احلاسوب والنفاذ عريض
النطاق خلمس وعشرين مدرسة ريفية ،مل يسبق ألي منها التعامل
مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وهذا املشروع يدل على أن
من املمكن التغلب على حتديات التمويل والتنفيذ واالستدامة عن
طريق إجياد شراكة واسعة ومستدامة بني القطاعني العام واخلاص.
ويُعد االحتاد الدويل لالتصاالت ،وهيئة تنظيم االتصاالت يف
سري النكا ،والسلطات التعليمية احمللية من شركاء القطاع العام
يف مشروع  .Akuressaوقد التزمت هذه اجلهات ،لدى افتتاح
املشروع يف  3مايو  ،2011برصد ما حيققه من تقدم وتوسيع
نطاقه ليشمل مناطق أخرى .كذلك انضمت شركتان حمليتان
من شركات تشغيل االتصاالت (توفران التوصيل باإلنرتنت)
ومؤسسة ( Intelتدريب املعلمني) كشركاء من القطاع اخلاص.
واألهم من ذلك أن املعلمني ومنظمات حملية غري حكومية وأفراد
من اجملتمع شاركوا أيضاً يف تنفيذ املشروع .ومل تؤد هذه الشراكة

متعددة اجلهات صاحبة املصلحة إىل توسيع قاعدة التمويل
فقط ،بل مسحت للمشاركني باملسامهة بأفكار خالقة ساعدت
على فعالية التنفيذ.

أثر المشروع على المدارس والمجتمعات المحلية

ال يقتصر مشروع  Akuressaعلى تقدمي املعدات والربجميات
الالزمة لربط املدارس فحسب ،بل يتجاوز ذلك إىل تنمية املوارد
البشرية .وتوفري أجهزة احلاسوب والقدرة على التوصيل باإلنرتنت
للمدارس الريفية يعزز من حمو األمية يف جماالت تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بني الطالب ويؤدي إىل حتسني نوعية
التدريس .وميكن ألجهزة احلاسوب املزودة بالقدرة على النفاذ
عريض النطاق أن تكون مبثابة منصة فعالة للمحتوى التعليمي
الرقمي ،كما ميكن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف احلد من األعباء اإلدارية امللقاة على املعلمني .وسوف ِّ
متكن
تسهيالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة املعلمني من
التدريس لطالهبم مبزيد من الكفاءة واإلبداع.

تعزيز الوعي بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

جيتذب املشروع بالفعل املزيد من االستثمارات لتوصيل املدارس
يف سري النكا .وقد ساعد جناح املشروع على زيادة وعي وزارة
التعليم باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدارس.
وقد زادت وزارة التعليم يف الفرتة األخرية االستثمار يف توصيل
املدارس اليت يشملها املشروع مبقدار أربعة أمثال .كذلك حاول
نظار املدارس إجياد سبل لزيادة التسهيالت اليت يقدموهنا يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وعلى سبيل املثال ،استطاعت
إحدى املدارس مجع أموال من املتربعني احملليني ،وبذلك أمكن
إقامة خمترب للحاسوب.

تعزيز الشراكات في المستقبل

يشرتك االحتاد الدويل لالتصاالت ،وهيئة تنظيم االتصاالت يف
سري النكا يف الوقت احلاضر يف البحث عن شركاء وعن جهات
ماحنة لتجميع املوارد الالزمة لتكرار جتربة النجاح اليت حققها
مشروع  Akuressaعلى نطاق أوسع يف املقاطعات األخرى يف
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سري النكا .ومن املقرر إجراء أول تقييم للمشروع يف هناية  ،2011واملكاتب التعليمية احمللية ،ومراكز التدريب املهين .ويغطي االلتزام
وسوف يُستفاد من الدروس املستفادة كأساس ملشروعات أكرب توفري معدات التوصيل باإلنرتنت – بدون مقابل – مبا يف ذلك
يف أحناء أخرى من سري النكا .وسوف تُبذل جهود ،على وجه أجهزة املودم الالزمة خلط املشرتك الرقمي الالمتاثلي ،ومتديد
اخلصوص ،لتوصيل املدارس واجملتمعات يف املقاطعات الشمالية الكبالت ،وتوصيل مجيع اإلدارات التعليمية وإدارات التدريب
من سري النكا ،حيث ما زال األهايل ال يتمتعون بالتوصيل نظراً – بدون مقابل – عن طريق خطوط األلياف البصرية املؤجرة
بسرعة . Mbit/s 4
ملرورهم بثالثني سنة من الصراع ولصعوبة تضاريس املنطقة.
كذلك عرضت شركة  Viettelختفيض سعر التوصيل الدويل
فيتنام :المبادرة التي تحركها شركات تقديم الخدمات بسرعة  ،256 kbit/sوختفيض رسوم التوصيل للجامعات خبطوط
على الرغم من أن التوصيل الدويل يف فيتنام بدأ يف ديسمرب األلياف البصرية املؤجرة بنسبة  70يف املائة .وأخرياً ،عرضت
 ،1997كان انتشار استخدام اإلنرتنت ما زال منخفضاً جداً يف شركة  Viettelالتوصيل باإلنرتنت عن طريق شبكة اجليل الثالث
 ،2002حيث كانت نسبته تقل عن  0,25يف املائة .وكان النفاذ لالتصاالت املتنقلة بسرعة  Mbit/s 1بدون مقابل (مبا يف ذلك
إىل اإلنرتنت هتيمن عليه طريقة املراقمة اليت توفر نطاقاً عريضاً معدات التوصيل والرسوم الشهرية) جلميع املدارس يف املناطق
حمدوداً جداً ) ،(kbit/s 64مع ارتفاع تعريفات النفاذ .وكانت إدارة الريفية والنائية.
ويف ديسمرب  ،2010وفَّرت شركة  Viettelالتوصيل باإلنرتنت
تكنولوجيا املعلومات بوزارة التعليم والتدريب ترى أن حتقيق حلم
بدون مقابل ملا جمموعه  29 559مؤسسة تعليمية ،مبا فيها مجيع
توصيل مجيع املدارس لن يتحقق قبل .2030
املدارس .وقد حصلت نسبة  72يف املائة من هذه املؤسسات على
توصيالت عريضة النطاق بسرعة ال تقل عن  .Mbit/s 1وتتوقع
توصيل جميع المدارس
ويف يناير  ،2008تعهدت شركة  Viettelلتشغيل االتصاالت شركة  Viettelاستثمار ما يُقدَّر بنحو  24مليون دوالر أمريكي يف
لوزارة التعليم والتدريب بتوفري وصالت عريضة النطاق بدون مقابل بناء البنية التحتية والتوصيالت خالل تنفيذ املشروع الذي يستغرق
لوقت غري حمدود جلميع املدارس واملؤسسات التعليمية .وتشمل ثالث سنوات ،باإلضافة إىل نفقات التشغيل السنوية اليت تبلغ حنو
اجلهات املستفيدة من ذلك مدارس احلضانة ،واملدارس االبتدائية  4ماليني دوالر أمريكي.
والثانوية والعليا ،ومراكز التعليم العام ،ومراكز التدريب ،واإلدارات
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االستثمار في المستقبل

إن النفاذ املبكر إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو أسرع
طريقة لنشر املعرفة ،وخصوصاً عندما يكون املعلمون والطالب هم
املستفيدين األوائل .كذلك ،فإن توصيل غري املوصولني سوف
يساعد الفئات منخفضة الدخل عن طريق متكينها من النفاذ إىل
املعرفة واملعلومات ،األمر الذي سيؤدي يف مرحلة الحقة إىل زيادة
فرص العمل والدخل .وهذا بدوره سوف يحُ ِّول من ال يتمتعون
بفرصة احلصول على املعلومات إىل عمالء حمتملني.

الفوائد المترتبة على المشروع

أكدت وزارة التعليم والتدريب أن مشروع  Viettelقد خفَّض
تعريفات اإلنرتنت مبا يصل إىل  80يف املائة خالل السنوات الثالث
املاضية ،مما خيلق فرصاً قيِّمة لألسر ،ويوفر للمواطنني يف أحناء
فيتنام القدرة على النفاذ إىل اإلنرتنت .كذلك ،تُعزي الوزارة ازدهار
استخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الشبكة

التعليمية يف فيتنام إىل التوسع الكبري يف البنية التحتية يف إطار
مشروع .Viettel
وجيري تنفيذ مشروع  Viettelمن خالل بنية حتتية من األلياف
البصرية ،ومن املتوقع أن يشجع ذلك على تنمية النطاق العريض
بأسعار رخيصة ،ويتيح إمكانية استقبال البث التلفزيوين .وسوف
يفيد هذا املشروع املدارس بل واجملتمع احمللي بصفة عامة.

توسيع نطاق المشروع عن طريق إضافة تطبيقات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ميثل توصيل مجيع املدارس باإلنرتنت بداية ملشروع جديد
أوسع نطاقاً .وقد وقَّعت شركة  Viettelووزارة التعليم والتدريب
اتفاقاً آخر يف ديسمرب  2010لالستفادة من البنية التحتية املوجودة
بالفعل لتحسني التعليم اإللكرتوين .وسوف يتم تطوير العديد
من تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مثل الكتب
اإللكرتونية ،واملدارس اإللكرتونية ،والتعلم اإللكرتوين ملدارس الغد.
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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

منصة اتصاالت ساتلية حلاالت الطوارئ من أجل
تعزيز االستجابة العاملية يف حاالت الكوارث
اتفق االحتاد الدويل لالتصاالت وحكومة دوقية لكسمربغ اإلدارات ،خاصةً هيئات تنظيم االتصاالت ،على تكوين أطر
الكربى على التعاون فيما بينهما يف سبيل تعزيز االتصاالت تنظيمية وقانونية مالئمة تساعد على ذلك النشر.
وقال األمني العام لالحتاد السيد محدون توريه إن مبادرة
املخصصة للطوارئ واالستجابة السريعة حلاالت الكوارث
الطبيعية .واالحتاد ولكسمربغ عضوان يف تكتل اتصاالت حكومة لكسمربغ جاءت يف وقتها املناسب ومتثل خطوة كبرية
الطوارئ ( )ETCالذي يضم وكاالت تابعة لألمم املتحدة على طريق خدمة اجملتمع اإلنساين وضحايا الكوارث يف أرجاء
األرض قاطبة .وأضاف الدكتور توريه قائالً “ومن خالل وضع
وشركاء آخرين من اجملال اإلنساين.
وقد طورت حكومة لكسمربغ نظام اتصاالت نقاالً منصة  emergency.luرهن تصرف اجملتمع اإلنساين الدويل
قائماً على السواتل  - ”emergency.lu“ -يستهدف كمنفعة عامة عاملية ،وفرت حكومة لكسمربغ للبشرية ثروة ال
مسعى إلنقاذ األرواح  -وسيتخذ االحتاد كل ما
إعانة الوكاالت اإلنسانية يف مساعدة اجملتمعات اليت تضرهبا تقدر بثمن يف
ً
كوارث طبيعية أو نزاعات أو أزمات ممتدة .وستتاح هذه يلزم من تدابري لتسهيل نشرها”.
وقد وقع على االتفاق يف نيويورك يوم  6ديسمرب 2011
املنصة كمنفعة عامة عاملية للمجتمع اإلنساين الدويل اعتباراً
من  1يناير  2012بتمويل من لكسمربغ لتطويرها وتنفيذها
كل من السيدة ماري-جوزي جاكوبز وزيرة التعاون التنموي
ٌ
والشؤون اإلنسانية بلكسمربغ والسيد براهيما سانو مدير
وتشغيلها وصيانتها يبلغ حوايل  17,2مليون يورو.
وسيعمل االحتاد حتت مظلة “إطار االحتاد الدويل مكتب تنمية االتصاالت ( )BDTباالحتاد ،الذي قال“ :ميثل
لالتصاالت للتعاون يف حاالت الطوارئ” ( )IFCEعلى حث إطالق نظام اتصاالت تعاوين منسق خلدمة اجملتمع اإلنساين
دوله األعضاء اليت يبلغ عددها  193دولة على استخدام منصة خطوة مهمة جتاه إنقاذ األرواح” .كما أعلن السيد سانو
“ ”emergency.luوتسهيل النشر السريع ألنظمة اتصاالت عن قرب إطالق االحتاد “منوذجاً مستداماً ذكياً” سيكفل
الطوارئ يف حالة اندالع كارثة فجائية ،أو النشر األطول استخدام املوارد احملجوزة للحد من خماطر الكوارث وإدارهتا
أمداً يف السياقات اإلنسانية املزمنة أو املتكررة أو كجزء من لالستفادة منها يف التنمية املستدامة كذلك.
اسرتاتيجية التأهب يف البلدان النامية .وسيتفاوض االحتاد مع
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زيـارات رمسيـة

زيارات رمسية
يف هناية شهر أكتوبر ،وخالل شهري نوفمرب وديسمرب  ،2011قام السادة الوزراء وسفراء
الدول لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف وغريه من املنظمات الدولية يف جنيف
والضيوف املهمون التالية أمساؤهم بزيارات جماملة للدكتور محدون توريه ،األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت.

هناية شهر أكتوبر

فرانسوا روكس ،سفير بلجيكا

مالوم بامانجا ،سفير تشاد

هاشم أحمد الهاشمي ،ممثل دولة قطر
لدى االتحاد الدولي لالتصاالت

عبد الرحمن محمد عبد اهلل ضرار،
سفير السودان
مجيع الصور من إعداد ب .م .فريو/االحتاد الدويل لالتصاالت
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لقاءات مع األمني العام

يف شهر نوفمرب

رومان أبيلي هويهو (بنن) ،منسق
الشبكة اإلفريقية لمستهلكي تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

بول مارتين ،نائب الرئيس والعميد التنفيذي
لجامعة غرب أسكوتالند

ريتشارد باتلر ،األمين العام األسبق لالتحاد
الدولي لالتصاالت ()1989-1983

لوك-جوزيف أوكيو ،سفير جمهورية الكونغو
والرئيس الحالي للمجموعة اإلفريقية في جنيف

ألفا درامي ،األمين العام لرابطة التدريب بدون
حدود ،وديانا كومنوس ،رئيسة البرامج بالرابطة

بيتر ستاراي ،نائب وزير الدولة لشؤون
سياسات األمن (المدير السياسي) في هنغاريا

مجيع الصور من إعداد ب .م .فريو/االحتاد الدويل لالتصاالت
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مايي أنتيلون جوريرو ،وزير االقتصاد والصناعة
والتجارة في كوستا ريكا

أندريه ريجونو ،المدير العام لمركز األمن السيبراني
العالمي (إيطاليا) بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين
االتح ــاد والمرك ــز

يف شهر ديسمرب

حميد فظلي،
رئيس وكالة الفضاء اإليرانية

جينادي ميخايلوفتش جاتيلوف ،نائب
وزير الشؤون الخارجية باالتحاد الروسي
مع هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد
أمام قاعة بوبوف بمقر االتحاد

جاسنا ماتيش ،وزيرة الدولة لشؤون
جدول األعمال الرقمي ،ووزيرة الثقافة
واإلعالم ومجتمع المعلومات في صربيا

ناصر محمد القرني ،المسؤول
التنفيذي عن الشؤون الدولية،
قطاع الشؤون التنظيمية ،شركة
االتصاالت السعودية ،المملكة العربية
مجيع الصور من إعداد ب .م .فريو/االحتاد الدويل لالتصاالت
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لقاءات مع األمني العام

زيـارات رمسيـة

لقاءات مع األمني العام

السعوديةفاليري لوشينين (في الوسط) ،سفير االتحاد الروسي المنتهية واليته ،بعد أن قدم له
الدكتور توريه شهادة تقدير وميدالية االتحاد الدولي لالتصاالت في حضور (من اليمين إلى
اليسار) براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد ،وهولين جاو ،نائب األمين العام
لالتحاد ،وفرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد

إليسا جولدبرج ،سفيرة كندا

روبرتو ماسوتي ،نائب رئيس شركة االتصاالت
اإليطالية (إيطاليا)

بيتر جودرهام ،سفير المملكة المتحدة

جيمس مانزو ،سفير زمبابوي

مجيع الصور من إعداد ب .م .فريو/االحتاد الدويل لالتصاالت
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