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اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات

المقـالاالفتتـاحي

تكريم ثالث نساء لقيادتهن
الحكيمة في مجال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
ITU/P. M. Virot

الدكتور محدون توريه
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

نحتفل باليوم العالمي لمجتمع االتصاالت والمعلومات في
السابع عشر من مايو من كل عام ،بمناسبة تأسسي االتحاد
الدولي لالتصاالت في  .1865وموضوع االحتفال هذا
العام هو “النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت” ،وقد احتفلنا بهذه المناسبة هذا العام قبل يوم
من الموعد المعتاد ألن يوم السابع عشر من مايو إجازة
وطنية في سويسرا .وتشمل هذه المناسبة اختيار الفائزات
بجائزة اليوم العالمي لمجتمع االتصاالت والمعلومات.
والفائزات حبائزة هذا العام هن ،Fernández de Kirchner
و ،Sun Yafangو - Geena Davisوقد سامهن مجيعهن يف توفري
أفضل فرص ممكنة للنساء الاليت متثلن نصف سكان العامل لالستفادة
من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقد مشلت جهودهن تشجيع
النساء والفتيات على التطلع إىل مهن تكنولوجية ،ومتكينهن من اغتنام
كل فرصة رقمية متاحة .وقد قامت النساء الثالثة الفائزات جبائزة
االحتاد هذا العام بأدوار منوذجية ،حيث أظهرن ملاذا ينبغي أن تشغل
النساء أعلى مراكز اختاذ القرارات يف جمتمعاتنا.
فقد حققت تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قفزات
ضخمة يف األرجنتني ،حتت قيادة الرئيسة Cristina Fernández de
 .Kirchnerفخالل فرتة رئاستها األوىل ،من  2007إىل  ،2011ازدادت
القدرة على التوصيل يف جمال االتصاالت املتنقلة بأكثر من ِ
الض ْعف
من حنو  23مليون إىل أكثر من  55مليون اشرتاك يف االتصاالت

اخللوية املتنقلة ،وبذلك ازدادت نسبة االنتشار بأكثر من  140يف
املائة ،مقارنة بنسبة  95يف املائة يف املتوسط يف إقليم األمريكتني ككل.
وقد عقدت األرجنتني العزم على أن تُ ِظهر للعامل أن النساء
والفتيات أمامهن دور قيادي مهم جيب أن يقمن به يف منو وتنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
والسيدة  Sun Yafangهي رئيسة شركة  Huaweiالصينية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت منذ عام  .1999وقد قادت السيدة Yafang
اإلصالحات اإلدارية اليت ساعدت على حتويل الشركة من شركة حملية
صغرية إىل شركة عاملية عمالقة توفر تكنولوجيات مبتكرة وحلوالً
وخدمات مصممة بالشكل الذي يليب احتياجات أكرب شركات
تشغيل االتصاالت يف أحناء العامل ،فضالً عن مشاركتها بنشاط يف
الكثري من الربامج املتصلة مبسؤولة الشركة واألنشطة اخلريية.
أما  Geena Davisفهي إحدى أشهر الفائزات جبائزة أكادميي يف
صناعة السينما ) ،(Academy Awardولكنها فازت باجلائزة العاملية
جملتمع االتصاالت واملعلومات لدفاعها املتواصل دون كلل عن النساء
والفتيات .وهي مؤسسة معهد  Geena Davisاملتخصص يف حتقيق
املساواة بني اجلنسني يف أجهزة اإلعالم ،وهو مؤسسة ال تبغي الربح.
وهي أيضاً شريك رمسي يف مجعية نساء األمم املتحدة يف جهد عاملي
لتغيري طريقة متثيل وسائل اإلعالم للنساء والفتيات يف أحناء العامل.
وحنن يف االحتاد الدويل لالتصاالت مصممون على تعزيز
اإلمكانيات الكاملة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا يعود
بالفائدة على النساء والفتيات عن طريق إزالة أوجه التفاوت
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اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات
املقـال االفتتـاحي

Thinkstock

بيــن اجلنس ـيــن ومتكــني النس ــاء والفتي ــات من حتقي ــق أه ــدافــهن
وحتقيق طموحاهتن.
وعلى الرغم من أن النساء متثلن األساس الراسخ الذي تقوم عليه
جمتمعاتنا ،يبقى التفاوت بني اجلنسني راسخاً بعمق يفكثري من األماكن.
فالنساء والفتيات حمرومات من احلصول على الرعاية الصحية والتعليم
واملساواة يف فرص العمل ،وتواجهن التمييز يف اختاذ القرارات السياسية
واالجتماعية وكثرياً ما تعانني من العنف واالستبعاد .وهذا وضع غري
مقبول وجيب علينا أن نصححه بالوسائل املتاحة لنا .فاملساواة بني
اجلنسني أحد حقوق اإلنسان األساسية املنصوص عليها يف ميثاق األمم
املتحدة ،كما أهنا أحد املقاصد الرئيسية لألهداف اإلمنائية لأللفية.
وميكن ألدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تدفع التقدم
يف سبيل حتقيق هذا اهلدف وغريه من األهداف اإلمنائية األخرى
لأللفية .ولذلك ،فنحن نركز على استعمال قوة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف متكني النساء والفتيات لشغل مكاهنن املناسب على
قدم املساواة مع الرجال يف جمتمعاهتن ويف احلياة االقتصادية.
وإنين أدعو الدول األعضاء يف االحتاد ،وأعضاء القطاعات
واملنتسبني ،وكذلك األوساط األكادميية وجمموعات املدنيني إىل حشد
كل الطاقات املتصورة لضمان نفاذ النساء والفتيات يف كل جمتمع
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يف أحناء العامل إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكينهن من
خالل املعلومات واملعرفة.
كما أنين أدعو مجيع شركائنا اآلخرين ومجيع اجلهات صاحبة
املصلحة  -القادة السياسيني ،وصانعي السياسات ،واهليئات
التنظيمية ،والصناعة واجملتمع املدين  -إىل اعتماد السياسات
واالسرتاتيجيات اليت تعزز فرص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بالنسبة للنساء والفتيات.
وينبغي أن تعرتف احلكومات ،والقطاع اخلاص ،واجلهات املاحنة،
واجملتمع املدين واملسؤولون عن التعليم بالدور الرئيسي الذي ميكن
أن تقوم به النساء يف النهوض بقطاع نابض وتنافسي لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وتعزيز هذا الدور .وميثل الطلب املتزايد على
الكثري من املهارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
أحناء العامل فرصة فريدة لوضع الفتيات والنساء يف مواقع مناسبة يف
الصناعة وتزويدهن باألدوات اليت تضمن هلن النجاح.
وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتيح سبالً لتقدم النساء
املهنيات وتويل أرفع املناصب يف جمال اختاذ القرارات .ويتعني علينا
أن نشجع الفتيات على السعي من أجل احلصول على مهن يف هذا
القطاع .فدعونا نعمل معاً من أجل حتقيق ذلك!
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الجائزة العالمية لالتصاالت
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اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات
رسالـ ــة

رسالة بان كي-مون
األمين العام لألمم المتحدة

UN Photo/Paulo Filgueiras

إين أرحب بالرتكيز على النساء والفتيات كموضوع لليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع
املعلومات هذا العام..
وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت تعود فعالً بالفائدة على النساء والفتيات
توسع فرص ممارسة األعمال احلرة .و ِّ
متكن
بطرائق متعددة .فالتجارة اإللكرتونية ِّ
اهلواتف احملمولة القابالت من جعل والدة طفل عملية أكثر أماناً .وتتيح الشبكات
االجتماعية اإللكرتونية للنساء يف خمتلف بقاع العامل أن حيشدن صفوفهن يف سبيل
الدميقراطية والكرامة وحقوق اإلنسان مثلما مل حيدث قط من قبل.
ويف الوقت ذاته ،حنن ندرك أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنطوي على
إمكانية التسبب يف أذى .فعمليات اإليذاء العمدي عرب اإلنرتنت ،واإلجتار بالبشر
والتجاوزات األخرى اليت حتدث من خالل اإلنرتنت ،كثرياً ما تكون موجهة ضد
النساء والفتيات .وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لوقف هذه اجلرائم والتشجيع على
زيادة األمن للجميع على اإلنرتنت.
وينبغي لنا ،بوجه أعم ،أن نعمل على تعظيم قوة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لدعم التنمية املستدامة .وبإمكاننا ،عن طريق مجع املعلومات ونشرها
نعجل باختاذ إجراءات حلماية املوارد الطبيعية ،ومكافحة تغري املناخ،
وحتليلها ،أن ِّ
ومساعدة الضعفاء ،ومن بينهم النساء والفتيات.
وهذا أمر هام خصوصاً يف سياق مؤمتر “ريو ”20+للتنمية املستدامة الذي
مفضية إىل
ستعقده األمم املتحدة يف الربازيل يف يونيو  .2012ويف املرحلة النهائية ال ُ
املؤمتر ،مث الحقاً على وجه اخلصوص عندما ننفذ القرارات اليت ستتخذ فيه ،ميكن
بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تبين هنج وحلول جديدة ملستقبل مستدام.
وإين ،مبناسبة هذا اليوم العاملي لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،أدعو مرة أخرى
إىل بذل جهود واسعة النطاق لسد الفجوة الرقمية ولسد الفجوة بني اجلنسني على
حد سواء .إذ جيب أن يكون مجيع الناس قادرين على استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على أفضل وجه للمساعدة على بناء املستقبل الذي نصبو إليه.

بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة
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من اليسار إىل اليمني :هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت؛ سون يافانغ ،رئيسة شركة Huwaei؛ أمودو بودو ،نائب رئيسة مجهورية
األرجنتني ،نيابة عن السيدة كريستينا فرينانديز دي كريشنر ،رئيسة األرجنتني؛ الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد؛ والسيدة جينا دافيز ،مؤسسة معهد
جينا دافيز املتخصص يف حتقيق املساواة بني اجلنسني يف أجهزة اإلعالم؛ السيد فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد؛ والسيد براهيما
سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد

الجائزة العالمية لالتصاالت ومجتمع المعلومات لعام
مقابلة مع الفائزات
2012

Govt. of Argentina

كريستينا فيرنانديز كيرشنر
رئيسة األرجنتني

انتُ ِخبت السيدة كريستينا فرينانديز كريشنر ،رئيسة لألرجنتني يف
أكتوبر  ،2007وتولت منصبها يف  10ديسمرب  .2007وقد أعيد
انتخاهبا يف أكتوبر  .2011وكانت خالل الفرتة  ،2007-2005متثل
والية بيونس أيرس يف جملس الشيوخ ،حيث رأست جلنة الشؤون
الدستورية مبجلس الشيوخ .ويف الفرتة السابقة لذلك ،من  1997إىل
 ،2001كانت عضواً يف الكوجنرس ،ممثلة لوالية سانتا كروز ورئيسة
للجنة التعليم مبجلس النواب .ويف الفرتة من  2001إىل  ،2005كانت
متثل والية سوانا كروز مبجلس الشيوخ.

وحتت قيادهتا ،حققت تنمية االتصاالت قفزات عظيمة يف األرجنتني.
وحققت خطة االتصاالت الوطنية  -اليت نشرهتا السلطة التنفيذية
من خالل الوزارة الفيدرالية للتخطيط وخدمات االستثمار العام –
خطوات واسعة يف توصيل السكان يف األرجنتني بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
والسيدة كريستينا فرينانديز كريشنر ،رئيسة األرجنتني ،ملتزمة بالدفاع
عن حقوق اإلنسان ،كما أهنا من املؤيدين األقوياء حلركة العدالة
االجتماعية ).(Movimiento Justicialista
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األرجنتين تحقق نمواً رائعاً في
مجال االتصاالت المتنقلة

السيد أمودو بودو نائب رئيسة األرجنتين
يوجه رسالة أمل بالنسبة للمستقبل
ِّ

تـُويل حكومة األرجنتني أمهية بالغة يف سياساهتا للتخلص من
كل أنواع التمييز ،ولتحقيق حقوق اإلنسان والعدالة .فهي ال حتارب
التمييز ضد املرأة فحسب ،بل إن هذه احلرب تقودها امرأة – وهذا
دليل واضح على أن األرجنتني تتعامل مع مناهضة التمييز بني اجلنسني
بشكل جدي .وقد رأست هذه السيدة األرجنتني ملدة أربع سنوات،
وأعاد الشعب انتخاهبا للمضي يف حتقيق طموحات األرجنتني خالل
السنوات األربع املقبلة.

8
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Govt. of Argentina

رحب الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
َّ
بالسيد أمودو بودو ،نائب رئيسة مجهورية األرجنتني الذي حضر
االحتفال مبنح جوائز اجملتمع العاملي لالتصاالت واملعلومات لعام
 ،2012نيابة عن السيدة كريستينا فرينانديز دي كريشنر ،رئيسة
األرجنتني – فأشار إىل أنه خالل الوالية األوىل للسيدة كريستينا
فرينانديز دي كريشنر ،من  2007إىل  ،2011ازدادت القدرة على
التوصيل املتنقل بأكثر من ِ
الضعف ،من حنو  23مليون اشرتاكات
يف اهلواتف اخللوية املتنقلة إىل  55مليون اشرتاك ،وبذلك يكون
معدل الزيادة  140يف املائة ،مقارنة بنحو  94,5يف املائة يف املتوسط
يف إقليم األمريكتني ككل .وال شك يف أن هذا التقدم العظيم
سيصيبنا مبزيد من الدهشة لو أننا عدنا بالذاكرة إىل سنة 2003
عندما كان عدد اشرتاكات اهلواتف اخللوية املتنقلة يف األرجنتني أقل
من مثانية ماليني اشرتاك.
وقال الدكتور توريه ،وهو يلقي الضوء على هذه التطورات إن
األرجنتني يف وضع جيد يُظ ِهر للعامل أن النساء والفتيات أمامهن دور
قيادي ينبغي أن يقمن به يف منو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والنهوض هبا.

القضاء على التمييز

إذا حنن جتاوزنا عن الكلمات الرقيقة والبيانات املغرقة يف اخليال،
نقول إن حكومة األرجنتني تدرك أن حتويل سياساهتا إىل حقيقة على
أرض الواقع يعين دعم هذه السياسات باملوارد ،وإال بقيت األفكار
جمرد كلمات جوفاء .وحنن نعرف أن من األساسي حتويل األفكار
والطموحات إىل إجراءات عملية – ومبعىن آخر ،حتويل السياسات
إىل واقع يؤدي إىل إحداث حتول يف حياة مواطنينا اليومية .وهذا هو
مفتاح الفوز يف مناهضة التمييز يف مجهورية األرجنتني – أي القدرة
على إحداث حتول يف حياة النساء والرجال يف بلدنا.

الجائزة العالمية لالتصاالت ومجتمع المعلومات لعام
مقابلة مع الفائزات
2012

أمودو بودو ،نائب
رئيسة األرجنتين ،الذي
حضر االحتفال نيابة
عن السيدة كريستينا
فيرنانديز دي كيرشنر،
رئيسة األرجنتين ،يتسلم
جائزة عام  2012من
الدكتور حمدون توريه،
األمين العام لالتحاد

ITU/P. M. Virot

المساواة في الحصول على المعلومات

ينشأ جانب خاص من جوانب التمييز فيما يتعلق باملعلومات
واالتصاالت .وهنا تكون الكلمة الرئيسية هي القدرة على النفاذ
– وهي مفهوم يتصل يف عاملنا احلديث بكل ما يتعلق بتكافؤ
الفرص .ويف هذا السياق ،تعين القدرة على النفاذ بطبيعة احلال القدرة
الدميقراطية على النفاذ :مساواة يف الفرص تتيح لكل فرد من سكان
األرض القدرة على النفاذ .إذ جيب أن تكون القدرة على النفاذ
متاحة بالتساوي للنساء والرجال .وجيب يف األرجنتني – بسكاهنا
كثريي العدد يف املناطق الريفية ومبساحة أراضيها الواسعة – أن تكون
القدرة على النفاذ متاحة لكل فرد يف كل مكان ،دون متييز فيما يتعلق
بالوضع االقتصادي أو الفئة االجتماعية .وينبغي أن يكون النفاذ إىل
خدمات املعلومات متاحاً لكل فرد من املواطنني.

شبكة األلياف البصرية

لقد نفذنا عدداً من الربامج اليت جعلتنا حنصل على شرف احلصول
على هذه اجلائزة ،كان أوهلا الربنامج الفيدرايل لشبكات األلياف
البصرية ،الذي أصبحت بفضله مجيع املناطق يف بلدان مغطاة بشبكة
عمومية من األلياف البصرية .وقد استثمرت الدولة يف هذه الشبكة

لضمان قدرة مجيع املواطنني على احلصول على خدمات النطاق
العريض يف أي ركن من الدولة اليت متتد أراضيها من املنطقة املدارية يف
الشمال إىل املنطقة اليت تُعرف باسم  ،Ushuaiaوهي قريبة من القطب
اجلنويب ويعتربها كثريون آخر نقطة يف العامل – كما جاءت تسميتها
يف قصص جول فرين الشهرية .ومن الواضح أن حتقيق هذه التغطية
الشاملة بشبكات األلياف البصرية يعد داللة على اجلهد الكبري من
جانب حكومتنا.

َّ
المشفر
التلفزيون الرقمي غير

والربنامج الثاين هو التلفزيون الرقمي غري املشفَّر .فلما كان تلفزيون
الكبل نظاماً جتارياً ،ولعدم وجود خدمة عمومية تليب احتياجات مجيع
السكان ،نشأت فجوة بني من يقدرون على حتمل تكلفة تلفزيون
الكبل ومن ال يقدرون.
واليوم ،يستطيع  40مليوناً من سكان األرجنتني بفضل التلفزيون
الرقمي غري املشفَّر استقبال اخلدمات التلفزيونية بدون مقابل .ويغطي
هذا النظام املفتوح اجلانب التقين فقط للبث التلفزيوين ،وإن كان يقوم
أيضاً بتوليد احملتوى وإنتاج برامج غري جتارية ،وبرامج ثقافية وتعليمية.
وحنن ال نعين بالربامج التعليمية التعليم التقليدي فقط ،بل نعين ايضاً
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التعليم القائم على القيمة والذي يركز على موضوعات حيوية مثل عدم
التمييز ،وعدم العنف ،واملساواة يف احلقوق أمام القانون ،وتكافؤ الفرص.

حواسيب محمولة مجانية

الربنامج القريب من قلوبنا والذي نعتز به حنن يف احلكومة هو
عرف بربنامج التوصيل املتعادل .فمن خالل هذا
الربنامج الذي يُ َ
الربنامج ،يلتحق ثالثة ماليني من أطفال األرجنتني مبدارس حكومية
جمانية (أنشئت أساساً ألبناء األسر منخفضة الدخل) ،وحيصلون على
حواسيب حممولة الستخدامهم الشخصي ،وحيفظون هبا بعد االنتهاء
من دراستهم.
وال شك يف أن هذا الربنامج يعد أفضل وسيلة لتحقيق التقدم
حنو تكافؤ الفرص يف جمال التكنولوجيات اجلديدة .فهؤالء األطفال
ال جيدون أنفسهم فقط على نفس مستوى األطفال اآلخرين الذين
يستطيع آباؤهم أن يشرتوا هلم أجهزة حاسوب ،بل ِّ
ميكنهم الربنامج
من احلصول على فرص العمل يف املستقبل على قدم املساواة مع
اآلخرين .وهذا من شأنه تضييق الفجوة الرقمية ،ألن القدرة على
التوصيل والقدرة على النفاذ مرتادفتان مع الدميقراطية فيما يتصل
بتكنولوجيا املعلومات .وسوف يتضح تضييق الفجوة بني خمتلف
فئات السكان يف تدريب املوارد البشرية وما يرتتب على ذلك من
فرص احلصول املتكافئ على فرص عمل أفضل وأكثر.
وبرنامج التوصيل املتعادل هو الربنامج الذي حنرص على اطالعكم
عليه ،ألنه ال ينطوي فقط على ختصيص املوارد الالزمة لشراء
احلواسيب احملمولة ،بل يرتبط أيضاً بعمليات توفري هذه احلواسيب
وتوزيعها ،وإعداد برجميات خاصة لدعم احملتوى التعليمي .وباختصار،
فهذا جهد رائع من جانب احلكومة األرجنتينية لتعزيز املساواة بني
خمتلف فئات السكان يف بلدنا.

إدارة الموارد بحكمة وإنصاف

يرتبط احلكم بكل ما من شأنه اختاذ قرارات بشأن توزيع املوارد
– وهي عملية ليست سهلة على الدوام ألن توجيه املوارد حنو نشاط
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معني يعين سحبها من نشاط آخر .ويف ظروف األزمة الدولية اليت
نعيشها ال يتعني علينا أن نتنصل من النهج الذي انتهجناه ،بل يتعني
علينا أن نعززه.
وسوف تضطلع الدولة ،من خالل سياساهتا العامة ،بدور كبري
يف تعزيز قيام جمتمع قائم على املساواة .وعندما يتحقق ذلك ،ستبدأ
املساواة يف الظهور بني البلدان ،مما سيقوي فرص قيام عامل أكثر أماناً
وأكثر فرصاً للجميع.
ومما يربر جناح األرجنتني يف تنفيذ براجمها اإلمنائية أننا حىت سنة
 2003كنا نستخدم نسبة  5يف املائة من ناجتنا احمللي اإلمجايل يف
سداد الديون اخلارجية ،بينما كنا نستثمر نسبة  2يف املائة فقط يف
النظام التعليمي .ومع ذلك ،فمنذ سنة  ،2003ويف ضوء التوجهات
السياسية اجلديدة ،أصبحنا قادرين على تغيري الوضع إىل عكس ما
كان عليه لدرجة أن احلكومة استطاعت حبلول سنة  2011ختصيص
نسبة  2يف املائة فقط من الناتج احمللي اإلمجايل لسداد الديون
اخلارجية ،وختصيص نسبة  6,5يف املائة للنظام التعليمي.

مزيد من المساواة ،مستقبل أكثر إشراقاً

إن كل هذه التدابري متكننا من حتقيق مزيد من املساواة ،ليس
فقط بني اجلنسني بل وكذلك من حيث تكافؤ الفرص بالنسبة جلميع
فئات اجملتمع .وهلذا السبب يشرفين أن أمثل رئيسة األرجنتني ،وأن
أنقل إليكم يف هذه األوقات الصعبة احملفوفة باألزمات ،رسالة أمل
يف املستقبل وثيقة الصلة باجلائزة وبالفرص املرتتبة عليها .وتشمل
هذه الفرص فرصة إمعان التفكري يف أوضاعنا وتقاسم اخلربات اليت
اكتسبناها يف حياتنا مهما كان السياق الذي حنيا بني جنباته.
فإذا حنن استطعنا أن نرى بعضنا البعض كمتساوين رغم اختالفنا،
فإننا سنستطيع معاً أن نعمل كل ما يلزم لكي ينعم العامل مبزيد من
األمان واملساواة ،ومبزيد من الفرص ،وأن ينعم فوق كل ذلك مبستقبل
أكثر إشراقاً ألبنائنا وبناتنا.

الجائزة العالمية لالتصاالت ومجتمع المعلومات لعام
مقابلة مع الفائزات
2012

Huawei

سون يافانغ

رئيسة شركة Huawei
تولت السيدة سون يافانغ ،رئيسة شركة  Huaweiالصينية لتكنولوجيا
حولت قيادة السيدة
املعلومات واالتصاالت ،منصبها منذ  .1999وقد ّ
يافانغ للشركة من شركة حملية صغرية إىل شركة عاملية عمالقة توفر
تكنولوجيات مبتكرة وحلوالً وخدمات مصممة بالشكل الذي يليب
احتياجات أكرب شركات تشغيل االتصاالت يف أحناء العامل .ويُشهد
هلا بأهنا املساهم الرئيسي يف إنشاء وتطوير قسم التسويق واملبيعات
والنهوض بقيادة املوارد البشرية بالشركة .وقد قادت السيدة Yafang
اإلصالحات اإلدارية اليت ساعدت على حتويل الشركة إىل شركة
متعددة اجلنسيات تعترب من الشركات الرائدة يف صناعة االتصاالت.

ومتثل السيدة  Yafangشركة  Huaweiيف جمتمع األعمال ،وتتواصل
مع ممثلي الشركة واملسؤولني عن تنمية نشاطها يف اخلارج وكذلك مع
املسؤولني احلكوميني وكبار املسؤولني بالدول املختلفة يف أحناء العامل،
فضالً عن مشاركتها بنشاط يف الكثري من الربامج املتصلة مبسؤولة
الشركة واألنشطة اخلريية.
والسيــدة  Yafangعضــو نشــط يف جلنــة النطــاق العـريــض املعني ــة
بالتنميــة الرقميــة.
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لقدكان حصويل على جائزة اجملتمع العاملي لالتصاالت واملعلومات نقطة
حتول عظيمة بالنسبة يل .وإنين أدرك أنناكنساء نستطيع أن نتعلم ،وكيف
نكون فخورات مبا نفعله يف هذه الصناعة .وإنين يف الواقع أكن تقديراً
عميقاً لالحتاد الدويل لالتصاالت ألنه يويل اهتماماً كبرياً للنساء والفتيات
يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .إن النساء والفتيات يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لسن إال كلمات بسيطة ،ولكنين أعتقد أن
تغريات عظيمة سيتم حتقيقها خالل السنوات العشرين أو الثالثني املقبلة.

المرأة تحمل نصف السماء

يعرف الشعب الصيين ،منذ قيام مجهورية الصني الشعبية يف ،1949
أن ماو سي تونغ قال “املرأة ترفع نصف السماء” .وأعتقد أن هذه
الكلماتكانت مؤثرة جداً بالنسبة ألجيال عديدة ،ليس بالنسبة للمرأة
فقط بل أيضاً بالنسبة للرجال.
وحنن النساء يف الصني نعتقد أننا ينبغي أن حنصل على فرص عمل
وعلى التعليم .وتعتقد مجيع النساء يف اجليل الذي تنتمي إليه والديت،
واجليل الذي أنتمي إليه ،واجليل املقبل – أننا ينبغي أن حنصل على
فرص عمل.
وأعتقد أن االحتاد الدويل لالتصاالت باختياره موضوع املرأة
والفتيات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد أقدم على إحداث
تغيريات ستؤيت مثارها يف املستقبل.
وظيفة ُمرضية في شركة Huawei

لقد عملت يف شركة  Huaweiملدة  23سنة وتوليت منصب رئاسة
الشركة منذ  .1999وشهدت طوال هذه السنوات حدوث تغيرياتكثرية
يف االحتاد الدويل لالتصاالت.
وأتذكر أنين التحقت بالشركة يف وظيفة هندسية عادية .ففي ذلك
الوقت ،كانت معدات الشبكات مكلفة جداً ،حيث كانت تبلغ حنو
 300دوالر أمريكي لكل خط موصول بالبدالة .أما اآلن ،فتبلغ تكاليف
كل خط حنو دوالرين فقط .ومنذ ثالثني عاماً مل تكن هناك هواتف
متنقلة ،أما اآلن فيوجد ستة مليارات اشرتاك يف اهلواتف اخللوية املتنقلة
عي مستوى العامل .وهكذا تكون صناعة االتصاالت قد تغريت كثرياً.
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ويبلغ عدد النساء العامالت يف شركتنا  30 000امرأة ،ميثلن 20
يف املائة من جمموع العاملني بالشركة ،تعملن يف  140بلداً لدعم تلبية
أكثر من ثالث مليارات نسمة الحتياجاهتم اليومية يف جمال االتصاالت
بفضل ما نقدمه من حلول ومنتجات.
وتنعكس سياسة تكافؤ الفرص اليت تطبقها شركتنا على التوظيف
والرتقية والتعويضات ،وغري ذلك من اجلوانب .وتشرتط هذه السياسة
عدم التمييز من حيث “اجلنس ،أو النوع االجتماعي ،أو الدين،
أو اجلنسية ،أو العمر ،أو فرتة احلمل بالنسبة للنساء ،أو اإلعاقة.
وأنا أشغل منصبني ،أحدمها رئيسة شركة  Huaweiوالثاين عميدة
جامعة  .Huaweiويف كال الدورين ،أبذل قصارى جهدي من أجل
وصول النساء إىل الوظائف القيادية ،وآمل أن يزداد عدد اإلناث الاليت
تعملن يف وظائف اإلدارة العليا.

النطاق العريض يحقق منافع للمرأة والفتيات

وجه الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد،
يف سنة َّ ،2010
دعوة لشركة  Huaweiللمشاركة يف جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية
الرقمية .وتعد هذه اللجنة مبادرة عظيمة بالنسبة لصناعة تكنولوجيا
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سون يافانغ ،رئيسة شركة
 ،Huaweiتتسلم جائزة
عام  2012من الدكتور
حمدون توريه،
األمين العام لالتحاد

ITU/P. M. Virot

املعلومات واالتصاالت .ونأمل أن يصبح بوسع كل أسرة ،وكل فرد ،هدفنا هو توصيل كل قرية .واآلن ،توجد بكل قرية يف الصني حمطة
مبا يف ذلك النساء والفتيات ،النفاذ إىل خدمات النطاق العريض يف معلومات .ويف بعض القرى ،توجد توصيالت من األلياف البصرية
الثابتة عريضة النطاق يف حمطات املعلومات اليت أصبحت موصولة
املستقبل القريب.
لقد قمنا بعمل شاق خالل السنتني املاضيتني ،بالتعاون مع بالفعل ،وتوجد ببعضها توصيالت متنقلة .وتوفر حمطات املعلومات
احلكومات ،والشركات الناقلة وشركات التصنيع ،وكذلك مع صناعات مراكز معلومات تعمل بالنطاق العريض وميكنها دعم التعليم اإللكرتوين
أخرى .ومن أمثلة ذلك سأعرض احلاالت التالية املتعلقة بالنطاق والصحة اإللكرتونية .كذلك ،يستطيع املزارعون بيع ما ينتجونه من
العريض الوطين وكيف لقيت النساء الدعم واملساندة يف هذه الصناعة .منتجات وخضروات وفواكه على اخلط.
وعندي قصة عن ربة بيت كان زوجها يركب دراجة إىل املدينة
ففي أنغوال ،إفريقيا ،ساعدنا احلكومات على إنشاء ما نسميه مركزاً
رقمياً للمعلومات الصحية .وهذا املركز مل يساعد املستشفيات فقط ،بل لبيع منتجاهتما .وكان دخلهما منخفضاَ جداً .ولكنهما ،اآلن ينجزان
إنه ساعد أيضاً برنامج تدريب النساء والفتيات على أعمال التمريض ،أعماهلما التجارية على اإلنرتنت – الزراعة على اخلط .وميكنهما حتقيق
بغض النظر عما إذا كن يعشن يف املدن أو يف املناطق الريفية .كما دخل يصل إىل  3 000دوالر سنوياً .وهذه الزوجة معاقة وال تستطيع
تتوىل شركة  Huaweiتنفيذ اسرتاتيجية للتوطني يف جنوب إفريقيا ،حتاول احلركة ،ولكنها تستطيع إجناز أعماهلا التجارية عن طريق هاتف ذكي.
التوسع يف توظيف النساء للعمل يف مكتب الشركة جبنوب إفريقيا ،وقد أحدث ذلك تغيرياً كبرياً يف حياة املزارعني.
وعندي قصة أخرى عن سيدة تستعمل اهلاتف املتنقل يف
وتدريبهن ،وتوجيههن ،واالحتفاظ هبن.
بنغالديش .فمن أربع سنوات ،قمنا بدعم وإدارة مشروع بالتعاون
مع إحدى الشركات الناقلة احمللية .وعن طريق هذا املشروع ،حصلت
تزويد القرى بالنطاق العريض ،وتشجيع االقتصاد
لقد عملنا منذ حنو عشر سنوات يف الصني مع شركة  Chinaالسيدة على هاتف يربطها بالقرى اجملاورة .وكان اهلاتف املتنقل يف ذلك
 ،Mobileوشركة االتصاالت الصينية ،وشركة  .China Unicomوكان الوقت جمرد هاتف عادي للتحدث فقط وال توجد به أي وظائف
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أخرى .واستعملت السيدة اهلاتف يف مساعدة الناس على التحدث مع
بعضهم البعض .كان ذلك منذ أربع سنوات فقط .أما اآلن ،فقد ازداد
عدد النساء الاليت يعملن هبذه الطريقة على النطاق العريض ،ليس يف
بنغالديش فقط بل ويف بلدان أخرى.
وال يستطيع بعض الناس شراء هاتف ذكي ،ولذلك تعرض النساء على
أهايل القرى تأجري اهلواتف الذكية ليوم أو يومني ،أو حىت لساعات قليلة،
لتمكينهم من النفاذ إىل اخلدمات اإللكرتونية مثل الصحة اإللكرتونية،
وفرصة بيع املنتجات على اخلط .وملاكان النطاق العريض متوافراً اآلن على
املستوى العاملي ،ميكن أن يوفر ذلك مساعدة عظيمة للناس يفكل مكان.
إننا نعيش يف حقبة ميكن أن توصف بأهنا حقبة التوصيل الشامل،
حيث يبلغ عدد اهلواتف املتنقلة املوصولة على املستوى العاملي
 6مليارات ،منها  1,3مليار تعمل على النطاق العريض املتنقل .ويوجد
أيضاَ ما يُقدَّر بنحو  2,4مليار مستعمل لإلنرتنت ،من بينهم  600مليون
على النطاق العريض الثابت .وهذا يوفر منصة عظيمة لتحقيق التقدم.

إثراء الحياة من خالل االتصاالت

تتمثل رؤية شركة  Huaweiيف إثراء احلياة من خالل االتصاالت.
ومن املفيد أن تكون أمام النساء والفتيات فرص أكثر لتحصيل املزيد من

املعرفة من خالل التعلم اإللكرتوين ،وكذلك احلصول على فرص عمل
سواء يف املكتب أو البيت.
وإنين واثقة جداً من أن أعداداً أكري من النساء سوف يشتغلن
بصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وأؤمن بالفكرة القائلة بأن
النساء ميكنهن محل نصف السماء .وقد استحدثت شركة Huawei
عملية إلدارة املوظفني ذوي االحتياجات اخلاصة تُستخدم يف إدارة
املوظفات يف أربع مراحل خاصة .والغرض من ذلك هو محاية صحة
املوظفات وحقوقهن ومصاحلهن.
ومشروع “بذور االتصاالت من أجل املستقبل” الذي تنفذه
شركة  Huaweiيف تايالند ميكن اإلناث والذكور من التخصص يف
االتصاالت جبامعات  ،Chulalongkornو  ،Kasetsartو ،Mahidol
و  ،Thammasatلدراسة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا االتصاالت
(مثل اجليل الثالث و  .)LTEوقد وفرت الشركة  3 000ساعة تدريب منذ
إطالق املشروع يف سنة .2008
وإننا إذ نتطلع إىل األمام ،حيدونا األمل يف أن يستطيع الذكور
واإلناث العمل معاً ،وأن تصبح املليارات السبعة من الرجال والنساء
موصولني وأن يتمتعوا حبياة أفضل.

Huawei
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Getty Images

جين ــا ديفي ــز

مؤسسة معهد جينا ديفيز
ِّ
املتخصصة يف حتقيق املساواة بني اجلنسني يف أجهزة اإلعالم
السيدة جينا ديفيز إحدى معبودات هوليوود وواحدة من أكثر
ممثالهتا احرتاماً ،بعد ظهورها يف العديد من األدوار البارزة .وقد فازت
جبائزة أكادميي السينمائية ) (Academy Awardلقيامها بدور البطولة
أمام املمثل الشهري  Dustin Hoffmanيف فيلم توتسي ).(Tootsie
وقد واصلت جناحها باشرتاكها يف عدد من األفالم األخرى مثل
“ ،”The Flyو“ ،”Beetlejuiceو“،”Earth Girls are Easy
و” .”Stuart Littleكذلك فإهنا من الرياضيات وشاركت يف العديد
من املسابقات الدولية يف رياضة الرماية.
وقد اشتهرت السيدة جينا ديفيز بدفاعها املتواصل دون كلل عن
النساء والفتيات .وأسست معهداً متخصصاً يف حتقيق املساواة بني
اجلنسني يف أجهزة اإلعالم ،وهو مؤسسة ال تبغي الربح وتقوم على

البحوث ويرتكز نشاطها على صناعة اإلعالم والرتفيه بغرض إشراك
الناس وتوعيتهم والتأثري عليهم من أجل ضمان حتقيق التوازن بني
اجلنسني ،والتقليل من النماذج النمطية ،وإجياد توليفة واسعة من
الشخصيات النسائية يف جمال الرتفيه تستهدف األطفال يف سن
احلادية عشرة وما دون ذلك.
وعالوة على ذلك ،فإن جينا دافيز شريك رمسي يف مجعية نساء
األمم املتحدة يف جهد عاملي لتغيري طريقة متثيل وسائل اإلعالم
للنساء والفتيات يف أحناء العامل .وهي مبعوث خاص لالحتاد
الدويل لالتصاالت للدفاع عن النساء والفتيات يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
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جينا ديفيز تحكي قصة حياتها

نصف العالم بعيد عن األنظار

أسست معهد جينا ديفيز ،وهو معهد
منذ مخس سنوات،
ُ
متخصص يف حتقيق املساواة بني اجلنسني يف أجهزة اإلعالم ،به
وحدة للربجمة تسمى “شاهدوا جني” .وقد خطر ذلك يل عندما
كنت أشاهد الربامج التلفزيونية وأشرطة الفيديو اخلاصة باألطفال
واألفالم العامة (األفالم املسموح لكل األعمار مبشاهدهتا) مع
ابنيت أليزة اليت كانت يف ذلك احلني يف السنة الثانية من عمرها.
صعِقت عندما اتضح يل أن عدد الشخصيات الذكور أكرب
ولقد ُ
كثرياً من عدد الشخصيات اإلناث يف هذه الربامج الرتفيهية
اليت كانت تستهدف أصغر األطفال .واستفسرت من معاريف
ومن كبار املسؤولني يف صناعة الربامج ،ومل أجد من بينهم من
هو على علم بالتفاوت اخلطري بني اجلنسني الذي نغرسه يف
أذهان األطفال عن طريق الصور اليت يشاهدوهنا .ويف شراكة
مع مدرسة  Annenbergلالتصاالت ،وجامعة ساوث كاليفورنيا،
مولنا أكرب حتليل حبثي (أجراه الدكتور تراسي مسيث) حملتوى
َّ
األف ــالم والربام ــج التلفزيوني ــة اخلاص ــة باألطف ــال .وكانت النتائ ــج
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لقد قمت بأدوار عديدة على الشاشة ابتداءً من القيام بدور حارس
خاص لرئيس الواليات املتحدة .وكان أول دور قمت به هو أنين
مثلت شخصية رجل .فعندما كنا فتيات صغريات يف ستينات القرن
املاضي ،قمت أنا وأعز صديقايت بأدوار شخصيات شجاعة من
أبناء الغرب .وملا كنت أنا أطول من صديقيت ،فكثرياً ما كنت أقوم
بدور األب ،بينما كانت هي تقوم بدور االبن .وملا كنا صغريتني،
فلم حيدث أن الحظنا وجود شخصيات نسائية يف األفالم والربامج
التلفزيونية نريد تقليدها.
ولقد قضيت معظم حيايت البالغة دفاعاً عن النساء والفتيات ،وكان
من بني الطرق السهلة أنين حاولت القيام بأدواركنت أعتقد أهنا تساعد
النساء .فقد اشرتكت يف متثيل فيلم بعنوان “،”Earth girls are easy
ولكن ذلك كان يف مرحلة مبكرة حتولت بعدها إىل األدوار اجلادة.

صاعقة  -على الرغم من أنين كنت أعرف يف قرارة نفسي أهنا من
احملتمل أن تكون كذلك.
ويف بداية األلفية اجلديدة  -وقد أصبح النساء ميثلن نسبة 50
يف املائة من التعداد العاملي للسكان  -جند أن الرسالة اليت توجهها
وسائل التسلية إىل األطفال  -وهي رسالة تبدو بريئة  -هي أن النساء
والفتيات ال يشغلن نصف مساحة العامل ،وأن قيمتهن يف اجملتمع أقل
بكثري من قيمة الرجال والفتيان.
وميكننا أن نفرتض اليوم أن هتميش الشخصيات النسائية وعدم
إبرازها ميكن أن يكون من بقايا املاضي .ولألسف ،فاحلقيقة هي أن
النماذج النمطية للجنسني ما زالت راسخة بعمق يف برامج التسلية
احلالية ،وأنه مل حيدث أي تقدم ملموس خالل السنوات العشرين
املاضية .فاآلن ،يوجد ما يقرب من ثالث شخصيات من الذكور مقابل
كل شخصية واحدة من اإلناث .ولقد كانت الزيادة يف الشخصيات
النسائية اليت ظهرت يف األفالم العامة خالل العقدين املاضيني بنسبة
 0,7يف املائة .وحسب تقديرايت ،فلو أننا حافظنا على زيادة عدد
الشخصيات النسائية هبذا املعدل ،فسوف حنقق املساواة بني اجلنسني
يف غضون  700سنة .وال شك يف أن هذا املعدل شديد البطء.
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جينا دافيز ،نجمة
هوليوود ومؤسسة معهد
جينا دافيز المتخصص
في تحقيق المساواة
بين الجنسين في
أجهزة اإلعالم ،تتسلم
الجائزة من الدكتور
حمدون توريه،
األمين العام لالتحاد

ITU/P. M. Virot

رموز جنسية وكيانات تافهة

كذلك كشفت أحباثنا أنه عندما توجد شخصيات نسائية يف
وسائل التسلية املوجهة لألطفال ،تكون الغالبية العظمى منهن من
الشخصيات النمطية أو املثرية للغرائز اجلنسية .فالشخصيات النسائية
املتحركة يف األفالم العامة ترتدي نفس املالبس اليت تكشف عن
مالحمهن اجلنسية كما هو احلال يف الشخصيات النسائية اليت تظهر
يف األفالم العامة (تتطلب املشاهدة املقيدة ملن هم دون سن السابعة
عشرة مرافقة أحد األبوين أو وصي بالغ) .وباإلضافة إىل ذلك ،فلما
كانت الشخصيات النسائية املتحركة ميكن تقدميها على هذا النحو،
فمن املرجح إظهارها ِخبصر صغري جداً بدرجة تثري التساؤل عما إذا
كان من املمكن أن يكون هلا عمود فقري.
وهذا التفاوت الصارخ بني اجلنسني يف وسائل اإلعالم املوجهة
لألطفال له أمهيته يف مناقشتنا للنساء والفتيات يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،ألن التلفزيون واألفالم السينمائية ميكن أن
كون لديهم فكرة عن دورهم يف
تحُ دث أثراً هائالً على الصغار ألهنا تُ ِّ
اجملتمع وجتعلهم يفكرون يف اختيار جماالت العمل يف املستقبل .وقد
أظهرت أحباثنا أن اإلناث ال وجود هلن يف القطاعات املهنية املهمة.
ويف دراسة على األفالم العامة خالل الفرتة من  2006إىل  ،2009تبني

أن نسبة  80,5يف املائة من الوظائف يشغلها الذكور من بني  800من
الشخصيات الناطقة ،وأن نسبة  19.5يف املائة من الوظائف كانت
تشغلها نساء .وهذا يتناقض تناقضاَ شديداً مع العامل احلقيقي الذي
تقوم فيه النساء بنسبة  66يف املائة من األعمال .كما أظهر أحباثنا
أنه ال توجد امرأة واحدة يف األفالم العامة ظهرت على أهنا تعمل يف
جمال العلوم الطبية ،أو كشخصية قيادة يف جمال األعمال ،أو يف مهنية
قانونية أو يف جمال السياسة .وعلى الرغم من وجود شخصيات تعمل
يف هذه اجملاالت فإهنا مجيعاً من الرجال .كذلك كان مجيع اجملرمني
من الذكور ،ولكنين لن أطالب باملساواة يف هذا اجملال.
ولقد كانت طموحات الشخصيات النسائية حمدودة وتكاد
تقتصر على اجلري وراء احلب والزواج ،وكان من أكثر الرغبات
النسائية شيوعاً يف األفالم العامة شخصيات األمريات والنبيالت،
وهذا شيء لطيف رغم غرابته إذا أمكن حتقيقه.

تعميم األنماط الثقافية

أظهرت الدراسات أنه كلما زادت ساعات مشاهدة البنات
للتلفزيون تضاءلت االختيارات اليت يعتقدن أهنا متاحة هلن يف احلياة،
وكلما زادت ساعات مشاهدة األوالد للتلفزيون ازدادت توجهاهتم
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اجلنسية .وملا كان األطفال مييلون إىل مشاهدة نفس الربامج التلفزيونية
واألفالم مرات عديدة ،ترسخ يف أذهاهنم النماذج النمطية السلبية يف
هذه السن شديدة احلساسية.
وهكذا ،ما هي الرسالة اليت نبعث هبا إىل األوالد والبنات إذا كان
عدد الشخصيات النسائية قليل ،وإذا كانت الشخصيات النسائية
وحيدة ال�بُْعد وجانبية ومنطية ومثرية للغرائز اجلنسية أو أهنا ببساطة
غري موجودة؟ إن األطفال يف حاجة إىل رؤية الكثري من الشخصيات
النسائية من كل جماالت املهن اليت هي حق طبيعي للنساء .فمشاهدة
النساء وهن يضطلعن بأدوارهن الكاملة سوف يعزز الوعي بفائدهتن
لألسرة واجملتمع من خالل متكينهن وتدريبهن املهين واخليارات املهنية
غري التقليدية.

المشاهدة والمحاكاة

حنن نعرف أنه عندما تشاهد البنات شخصيات نسائية تقوم
بأنشطة غري منطية ،فإن ذلك ميكن أن يقوي لديهن احتمال توليهن
لوظائف مهنية يف جماالت العلوم أو التكنولوجيا أو اهلندسة أو
الرياضيات .ومبعىن آخر ،فإهنن إذا شاهدن هذه الشخصيات ميكن
هلن حماكاهتا .وإذا شاهد األوالد شخصيات نسائية يقمن بأدوار
تعرب عن املهن غري التقليدية ،فإهنم سوف يعتربون ذلك هو املعتاد
وليس االستثناء .وأجهزة اإلعالم هلا تأثري قوي على اجملتمع ،وميكن
أن يكون هلا تأثري قوي إذا هي است ِ
خدمت يف إحداث حتول ثقايف.
ُ
فأجهزة اإلعالم ميكن أن ختلق فرصاً إجيابية للتغلب على احلواجز
االجتماعية والثقافية  -وهذا هو السبب الذي دفعين إىل تأسيس
معهد متخصص يف حتقيق املساواة بني اجلنسني يف أجهزة اإلعالم.
وبتسلحنا باألحباث ،نتشارك مع صانعي القرارات ومع خمرجي برامج
التسلية املوجهة لألطفال يف هوليوود من أجل العمل على حتقيق حتسن
ملموس يف التوازن بني اجلنسني يف الربامج اليت يشاهدها أطفالنا.

18

أخبار االحتاد   2012 | 4 مايــو

2012

والتغيري ال يتأتى بسهولة .ويف الصناعة اليت أعمل هبا ،ال ِ
يالحظ
خمرجو احملتوى ضآلة عدد الشخصيات النسائية اليت يقدموهنا.

زيادة عدد الشخصيات النسائية يغير كل شيء

توجد يف الواليات املتحدة هيئة تُسمى مشروع البيت األبيض
تدافع عن زيادة عدد النساء يف املناصب القيادية .وقد نشرت هذه
اهليئة تقريراً أساسياً منذ سنتني تناول عشرة قطاعات من قطاعات
اجملتمع الكتشاف نسبة النساء يف املناصب القيادية ومناصب
السلطة .وكانت النسبة  18يف املائة .والشعار الذي تطبقه هيئة
مشروع البيت األبيض هو “زيادة عدد الشخصيات النسائية يغري
كل شيء” ،ويغطي هذا املفهوم مجيع األعمال اليت نقوم هبا لتمكني
النساء والفتيات .وحتسني صورة النساء يف وسائل اإلعالم ليس إال
وجهاً واحداً من متكني النساء والفتيات.

اآلن وإال فال

إن وضع النساء والفتيات مير بالفعل حبالة تغري ،وأعتقد أن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سيكون هلا دور رئيسي يف حتقيق
املساواة .وجيب علينا مجيعاً  -املنظمات غري احلكومية ،والشراكات
بني القطاعني العام واخلاص ،باإلضافة إىل االحتاد الدويل لالتصاالت
ووكاالت األمم املتحدة  -أن نعمل على تعزيز ما لنا من تأثري
مشرتك يف الدعوة إىل املساواة بني اجلنسني .وسوف نتمثل يف ذلك
ما قاله الدكتور مارتني لوثر كينج حني قال “اآلن وإال فال” .ولن
ننتظر لنرى ما إذا كانت املساواة احلقيقية بني اجلنسني ستتحقق
بشكل طبيعي مبرور الوقت ،يف الوقت الذي تقول فيه الشواهد إن
ذلك لن يتحقق .إذ ال ميكن لعاملنا أن يتحسن إال عندما تُعطى
للنساء والفتيات حقوقهن كمسامهات ومشاركات على قدم املساواة
مع الرجال والفتيان يف كل جمال من جماالت اجملتمع.

النسـاء والفتيـات في مجــال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

Thinkstock
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حوار رفيع المستوى

آراء بشأن كيف ميكن للتكنولوجيا متكني النساء والفتيات

قالت دورين بوغدان-مارتني ،رئيسة دائرة التخطيط االسرتاتيجي
وشؤون األعضاء باالحتاد الدويل لالتصاالت ،يف كلمتها الرئيسية
يف احلوار رفيع املستوى الذي جرى يوم  16مايو يف جنيف ،يف
أعقاب حفل توزيع جوائز القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام
“ :2012يف عاملنا اليوم ،تقوم النساء بثلثي العمل ،وينتجن نصف
الغذاء ،ولكنهن حيصلن على عُشر الدخل العاملي ،وميلكن  1يف
املائة فقط من املمتلكات على املستوى العاملي .ويف  ،2011كانت
 12امرأة يتولني منصب الرئيس التنفيذي من بني  500شركة شاركت
يف منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات ،بعد أن كان عددهن 15
امرأة يف  .2010أما يف عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،فإن
الوضع يعد أفضل قليالً – حيث تتوىل  16امرأة مناصب وزارية يف
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الدول األعضاء البالع عددها  193دولة ،كما أن  10هيئات من
اهليئات التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعددها 158
هيئة يف أحناء العامل توجد على رأسها نساء .وعلى الرغم من أن
هذه األعداد تعد اآلن كبرية بالفعل ،فإهنا توضح أننا حباجة إىل
متكني النساء من اجللوس على املائدة الرئيسية”.
وقد رَّكز احلوار رفيع املستوى الذي مت تنظيمه أثناء منتدى
القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  ،2012على موضوع “النساء
والفتيات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” – وهو موضوع
اليوم العاملي جملتمع االتصاالت واملعلومات .وكان الرتكيز خالل
احلوار على التمكني ،واملساواة ،والتعليم وفرص العمل .ومتثل هذه
الكلمات األربع بــؤرة الرتكيز يف احلملــة اليت أطلقها االحتــاد يــوم

ITU

من اليسار إىل اليمني :مارتا توموفسكا ،كارلوس مارتينيز ،جاسنا ماتيش ،دورين بوغدان-مارتني ،ساره المب،
ماجدالينا غاج وميجيل رمييال

النساء والفتيات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ىوتسملا عيفر راوح

دورين بوغدان-مارتين ،رئيسة دائرة التخطيط
االستراتيجي وشؤون األعضاء باالتحاد الدولي
لالتصاالت ،تلقي كلمتها في جلسة الحوار
رفيع المستوى

ITU

 26أبريل يف نيويورك ملدة ثالث سنوات حتت عنوان “التكنولوجيا
يف حاجة إىل فتيات” .والسيدة بوغدان-مارتني تتوىل أعلى منصب
تشغله امرأة يف االحتاد الدويل لالتصاالت ،وقد انضم إليها عدد
آخر من كبار الرجال والنساء من القطاعني العام واخلاص يف إلقاء
الضوء على الدور الذي ميكن أن تقوم به التكنولوجيا يف متكني املرأة
يف أحناء العامل .وقالت السيدة بوغدان-مارتني “إن متكني النساء
والفتيات ليس جمرد حق ولكنه من قبيل ُحسن التقدير؛ فلماذا
نريد استبعاد نصف سكان العامل من أي معادلة ،أو نضن عليهن
باإلمكانات الكاملة اليت نتمتع هبا يف حتقيق النمو االجتماعي
واالقتصادي املستدام؟”
وقد أدارت احلوار رفيع املستوى السيدة نيشا بيالي  -وهي
صحفية كانت تعمل يف املاضي هبيئة اإلذاعة الربيطانية – وشاركت
يف احلوار جينا دافيز ،وهي ممثلة شهرية حصلت على جائزة أكادميي
كما أهنا مؤسسة معهد جينا دافيز املتخصص يف حتقيق املساواة بني
اجلنسني يف أجهزة اإلعالم؛ وجاسنا ماتيش ،وزيرة الدولة املسؤولة
عن جدول األعمال الرقمي يف صربيا؛ وكارلوس مارتينيز ،املدير
العام لربنامج  World Aheadبشركة إنتل؛ والسيدة ماجدالينا غاج،
رئيسة مكتب االتصاالت اإللكرتونية يف بولندا؛ والسيدة آن مي
شانغ ،كبرية املستشارين لشؤون املرأة والتكنولوجيا بوزارة اخلارجية
األمريكية؛ والسيدة مارتا توموفسكا ،نائبة وزير جمتمع املعلومات
واإلدارة ،جبمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة؛ وميجيل رمييال،
املدير التنفيذي ملؤسسة  Telecentre.org؛ وسارة المب ،مهندسة
ومؤسسة مؤسسة  GirlGeek Dinners Londonاليت تشجع
الربجميات ِّ
على مشاركة املرأة يف صناعة تكنولوجيا املعلومات.
ومتثل السيدة جينا دافيز املرأة القوية على الشاشة الفضية ،ولكن
دورها كامرأة قوية يف احلياة الفعلية ال يقل أمهية عن دورها على
الشاشة الفضية .ففي هذا اجملال األخري متثل دور البطولة النسائية
يف عامل الرياضة وتتحدى القوالب التقليدية للجنسني يف وسائل
اإلعالم .فقد اشرتكت السيدة دافيز يف مباريات الرماية الدولية اليت
أقيمت يف سيدين استعداداً لالشرتاك يف للمباريات الصيفية اليت
أقيمت مبدينة سيدين يف  .2000وهي تقول يف ذلك “إن الرماية
تساعد على بناء الشخصية وتضعك على احملك أمام نفسك”.
وكانت هذه الروح التنافسية هي اليت حدت هبا يف  2004إىل تأسيس
معهد جينا دافيز لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف وسائل اإلعالم.
وقد أبلغت املشاركني بأن متثيل النساء منخفض جداً يف مجيع

قطاعات اجملتمع ،وخصوصاً يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وأشارت إىل أن من بني املشاكل يف هذا اجملال أن الرجال ال
يعتربون أن النساء صاحلات بالدرجة الكافية لتويل الوظائف يف جمال
التكنولوجيا .وهناك مشكلة أخرى وهي أن النساء والفتيات ال

أخبار االحتاد   2012 | 4 مايــو

2012

21

النساء والفتيات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ىوتسملا عيفر راوح

Shutterstock

يتصورن قيامهن بشغل وظائف مهنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات تفعل نفس الشيء يف مواقع ومدن أخرى .وقد قامت السيدة المب
واالتصاالت .وهلذا السبب ،فمن الضروري جداً تشجيعهن على بتدريبهن على كيفية تنظيم هذه املناسبات ،اليت انتشرت بعد ذلك
يف أوروبا وكندا.
املشاركة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وإللقاء الضوء على أمهية النساء بالنسبة لالقتصاد وقيمة
دافيزوالسيدة جاسنا ماتيش هي القوة الدافعة وراء إنشاء الشبكة
العاملية للنساء متخذات القرارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات التعليم ،أشار كارلوس مارتينيز إىل ثالثة برامج أطلقتها شركة إنتل
واالتصاالت ،اليت أطلِقت يف نيويورك يف فرباير  2011يف حضور ملساعدة النساء والفتيات على حتقيق إمكاناهتن الكاملة .وأحد
السيدة ميشيل باشيليه ،املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة ،هذه الربامج “برنامج إنتل للخطوات السهلة” الذي يتيح لراغيب
أثناء الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة وضع املرأة .وقد أكدت التعلم من الكبار الفرصة لتحسني قدرهتم على حتقيق االكتفاء
السيدة ماتيش على أن جناح جمتمعنا واملرأة توجد بينهما عالقة الذايت االجتماعي واالقتصادي من خالل حمو األمية الرقمية.
سلبية عموماَ ،وأن املرأة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ليس ويقوم هذا الربنامج على استعمال تقنيات تعليم الكبار اليت ثبتت
من السهل قبوهلا على الدوام .ومضت تقول “إن الناس مل يعتادوا صالحيتها يف زيادة مهارات ذوي اخلربات القليلة باحلاسوب أو من
رؤية النساء يف املراكز التقنية ومراكز اختاذ القرارات ”.وأضافت أن ليست هلم خربة باحلاسوب .والربنامج الثاين هو “برنامج النساء
يف التكنولوجيا” وهو برنامج للمنح الدراسية تأمل إنتل من خالله
من املهم تغيري هذه املفاهيم.
وشرحت السيدة سارة المب األسباب اليت جعلتها تؤسس يف زيادة وعي النساء وخلق جيل جديد من النساء القادرات
مؤسسة  ،GirlGeek Dinners Londonمضيفة أننا “إذا استطعنا على حتقيق إجنازات كبرية ملواجهة التحديات اليت تكتنف تويل
تغيري موقف الرجال وحصلنا على تأييدهم ،سيكون بوسع اجملتمع الوظائف يف جمال التكنولوجيا .أما الربنامج الثالث فهو “مشروع
متكني املرأة ”.وقالت إهنا أسست هذه املؤسسة لشعورها باإلحباط إنتل الدويل للعلوم واهلندسة” ،وهو أكرب منافسة دولية يف جمال
“لكوهنا واحدة من النساء املعدودات الاليت تشارك يف األحداث العلوم قبل االلتحاق باجلامعة .وينظم هذا املشروع منتدى سنوياً
التقنية ويُطلب منها تربير أسباب وجودها يف هذه املناسبات جنباً ألكثر من  1 500من تلميذات املدارس العليا لعرض ما تقمن يه
إىل جنب مع أقراهنا من الرجال ”.وأضافت أهنا كانت تفعل ذلك من أحباث مستقلة.
على سبيل التغيري ولكي تعامل على أهنا شخصية مملة شأهنا شأن
وأكدت السيدة آن ماي شانغ على ضرورة زيادة الوعي بني
الشخصيات اململة األخرى ،بغض النظر عن نوعها وعمرها .الفتيات باجلوانب اجملزية الكثرية اليت ينطوي عليها العمل يف جمال
وقد التقت ببعض املدونني ونشرت على اخلط فكرهتا عن قيام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واسرتعاء انتباه الشركات إىل
الشخصيات اململة بتبادل األفكار على مائدة عشاء ،ونظمت أول هذه املواهب غري املستغلة بشكل كامل .وشددت على أنه يف
حفل عشاء للفتيات املمالت يف لندن .وبعد ذلك بفرتة وجيزة ،الوقت الذي ينبغي للبلدان املتقدمة أن تواجه الكثري من القضايا،
أعربت الشخصيات اليت شاركت يف عشاء لندن عن رغبتها يف أن تعد التحديات اليت تواجه الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات
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ىوتسملا عيفر راوح
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واالتصاالت أشد من ذلك يف البلدان النامية .ومع ذلك ،فإن
األخبار الطيبة هي أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ستكون
بكل تأكيد عنصراً أساسياً يف قصص النمو القائمة على توفري النفاذ
إىل األسواق وخلق فرص عمل جديدة يف هذه البلدان.
وقدَّم ميجيل رمييال شريط فيديو يلقي الضوء على قصة مثرية
وهي كيف طرأ حتول كامل على حياة إحدى النساء من أسرة
فقرية يف الفلبني بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وأشار
السيد رمييال إىل أن املهم جداً توعية النساء بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتركهن يقررن ما تريدن عمله هبا.
وعلّقت السيدة ماجدالينا غاج بأن ليس العمل الشاق فقط
هو الذي ِّ
ميكن املرء من حتديد فرص احلياة العملية بل كذلك النوع
االجتماعي الذي ينتمي إليه املرء .وأثنت على قرار االحتاد الدويل
لالتصاالت بإعالن سنة  2012سنة للنساء والفتيات يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وعرضت مشروعاً ساعد على زيادة عدد
الشابات الاليت اخرتن االلتحاق مبهن تقنية يف بولندا .وأشارت إىل
أن جناح جمتمع املعلومات سوف يتوقف على نفاذ الرجال والنساء
بالتساوي إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وحتدثت السيدة مارتا توموفسكا عن قصة جناحها يف حياهتا
العملية ،وأكدت أيضاً على قِلة عدد النساء يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،مشرية إىل أن النساء تتمتعن بإمكانيات
هائلة يف جمايل اإلبداع واألفكار .ودعت السيدة توموفسكا إىل
النظر يف الطرق اليت حتفز النساء على االنضمام إىل عامل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
واتفق املشاركون واملتحدثون على العديد من اجلبهات :أن
مشكلة النساء والفتيات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ينبغي إجياد حل هلا من الطفولة .فمن الضروري جداً إتاحة فرص
وإمكانات متساوية للرجال والنساء .وسوف جتد الشابات ما
يشجعهن على العمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إذا
ما متت توعيتهن بطريقة أفضل مبزاياها وإذا ما مت إبراز النساء الاليت
حققن جناحاً مشهوداً يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وينغي حتسني جودة وكمية اإلحصاءات اخلاصة باملرأة يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،كما ينبغي حتسني نظام وضع
التقارير عن ذلك .وينبغي ،لدى حل مشاكل النساء والفتيات يف
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،أن ندرك أن التكنولوجيا

التمكين
المساواة
التعليم
فرص العمل

ليست فقط يف حاجة إىل فتيات ،بل أن الفتيات أيضاً يف حاجة
إىل التكنولوجيا .وعلى حد تعبري السيدة بوغدان “إن نسبة 95
يف املائة من األعمال يف القرن الواحد والعشرين هبا عنصر رقمي.
وهكذا ،حتتاج التكنولوجيا إىل الفتيات ،كما أن الفتيات يف حاجة
إىل التكنولوجيا .وسوف تعثر الفتيات والشابات الاليت تتمتعن
مبهارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على وظائف
توفر هلن القدرة على اإلبداع واالبتكار ،كما توفر هلن طرقاً جديدة
متاماً للعمل”.
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جولونكتلا ةينهملا فئاظولا يف قــلأـت

تـألــق في الوظائف المهنية التكنولوجية
تتنبأ معظم البلدان املتقدمة حبدوث عجز ي ِ
نذر باخلطر يف عدد
ُ
املوظفني املهرة الالزمني لشغل الوظائف يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املستقبل .وتشري حسابات االحتاد األورويب إىل أنه
من املتوقع وصول عدد الوظائف املتاحة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت خالل السنوات العشر املقبلة إىل  700 000وظيفة أكثر
من عدد املهنيني الالزمني لشغل هذه الوظائف .وسوف حيدث عجز
يف القريب بنحو  200 000فرد من أصحاب املهارات يف جمال “قواعد
البيانات الضخمة” يف الواليات املتحدة وحدها .وعلى املستوى
العاملي ،تشري التقديرات إىل أن العجز العاملي يف املهنيني املهرة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سيصل إىل ما يتجاوز مليوين فرد.
وقد برزت الفتيات اآلن يف كثري من البلدان يف املواد الدراسية
العلمية ،وأصبحت املراهقات يستعملن أجهزة احلاسوب ،واهلواتف
الذكية واإلنرتنت مبعدالت مماثلة للفتيان  -ومع ذلك ،فليس من املرجح
أن يُقبِلن على شغل وظائف مهنية يف قطاعات التكنولوجيا مبعدل مخس
مرات قياساً على الفتيان.

حملة عالمية لجذب الفتيات إلى مجاالت التكنولوجيا

أطلق االحتاد محلة حتت عنوان “التكنولوجيا يف حاجة إىل فتيات”
يف نيويورك يف  26أبريل  ،2012تركز على أربعة جماالت هي:
 التمكني  -تسخري قوة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق
تغيري إجيايب يف حياة النساء والفتيات ،وجمتمعاهتن ،يف أحناء العامل.
 املساواة  -ضمان نفاذ النساء ،بشكلكامل وبالتساوي مع الرجال،
إىل املعلومات والفرص اليت تتيحها التكنولوجيات اجلديدة ،مع خلق
قطاع أكثر قبوالً لإلناث.
 التعليم  -إتاحة خيارات تعليمية للفتيات مماثلة ملا هو متاح للفتيان،
وتزويدهن بتوجيهات إجيابية تقودهن إىل تويل الوظائف املهنية يف
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 التوظيف  -إظهار وجود وظائف مهنية مثرية حتقق طموحاهتن يف
تويل الوظائف املهنية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
ووجود فرص ممتازة أمام الفتيات للمسامهة بدور إجيايب يف اجملتمع.
وسوف يتم تعيني “سفريات للفتيات يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت” للمساعدة يف نشر هذه الرسائل .ويف نفس الوقت ،أنشأ
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مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد بوابة على الشبكة العنكبوتية للفتيات
يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتت اسم www.girlsinict.
 ،orgتتضمن معلومات ونصائح عملية للفتيات الاليت يفكرن يف تويل
وظائف مهنية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتتضمن
هذه البوابة معلومات عامة عن النساء الاليت يقمن بأدوار منوذجية
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتوضح لآلباء واملدرسني
وغريهم من اجلهات صاحبة املصلحة األسباب اليت جتعل جذب
الفتيات إىل قطاع تكنولوجيا املعلومات االتصاالت مفيداً للمجتمع
ككل .وتتيح البوابة النفاذ إىل حنو  400مشروع ،منها أكثر من مائة
برنامج للمنح الدراسية ،ومسابقات وجوائز ،وفرص للتدريب ،كما
تتضمن وصالت ألكثر من مائة شبكة على اخلط توفر الدعم والرعاية
الوظيفية ،ومعسكرات دراسية ،وأنشطة وأحداث مثل “يوم الفتيات يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”.
ومن أمثلة قصص النجاح املنشورة على البوابة قصة ،Carola Aliaga
وهي مهندسة نظم حاصلة على درجة املاجستري يف نظم االتصاالت
والشبكات ،وتشغل وظيفة املدير الوطين ملشروع شركة إريكسون يف
طوكيو ،اليابان ،حيث تتوىل إدارة فريق مسؤول عن متابعة تقدم املشاريع،
وتقوم بدور حلقة االتصال مع خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة.
وتقول السيدة “ :Aliagaلقد التقيت خالل سنوات عملي يف
هذا القطاع بعدد قليل جداً من النساء املشتغالت بأعمال تقنية،
أو النساء الاليت يشغلن مناصب يف اإلدارة .ومعظم النساء يقمن
باألدوار املتصلة بالدعم ”.وتضيف “إن نسبة  10يف املائة فقط من
الطالبات الاليت حتضرن الدراسات اجلامعية اليت أقوم بتدريسها يف
جمال هندسة النظم من الفتيات .وقد عملت على مر السنني مع أفرقة
خمتلطة ،ولكن املكان الوحيد الذي كان فريقي معظمه من النساء كان
يف فيتنام .فاالتصاالت نادي الذكور ”.وتقول إن نصيحتها للفتيات
الاليت تفكرن يف شغل وظائف مهنية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت هي “ال تقللن من تقدير أنفسكن .وانظرن إىل ما أننت
عليه اآلن ،وإىل ما ترغبنه ،وكيف ميكن حتقيقه ،وعليكن بالرتكيز على
ذلك .وإياكن بفقدان الثقة بأنفسكن ”.وهذه رسالة يريد االحتاد
أيضاً أن ينقلها إىل العامل ،يف إطار جهوده املمتدة لتشجيع املساواة
بني اجلنسني كأحد أولوياته.
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تشجيع محو األمية الرقمية

من الواضح أن متكني النساء يتطلب ما هو أكثر من جمرد ضمان
النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ففي احلاالت اليت تكون
فيها الفتيات حمرومات من فرص التعليم ،فإهنن – وخصوصاً النساء
البالغات  -جيب أن حيصلن على فرصة لتعلم القراءة والكتابة .وميكن
استعمال شبكات النطاق العريض يف نقل التعليم إىل مجيع اجملتمعات
احمللية ،حىت وإن كانت باملناطق النائية .وميكن أيضاً لشبكات النطاق
العريض أن تصبح قنوات للتدريب على املهارات األساسية الالزمة للعمل
يف العامل احلديث ،مبا يف ذلك يف جمال املسائل املالية وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت نفسها .وسوف يساعد هذا التدريب النساء يف إنشاء أنشطة
جتارية على اخلط ،على سبيل املثال ،أو االستفادة من اخلدمات مثل مواقع
شبكات التواصل االجتماعي من أجل حتسني حياهتن.
ويف أبريل  ،2011تضافرت جهود االحتاد وأعضاء قطاع تنمية
االتصاالت باالحتاد ،ومؤسسة مراكز االتصال (Telecentre.org
) ،Foundationإلطالق محلة مراكز اتصاالت النساء حملو األمية الرقمية
وحتقيق فارق يف حياة ما ال يقل عن مليون امرأة من النساء احملرومات
من املزايا يف البلدان النامية .وهذه احلملة املشرتكة توفر للنساء فرصة حملو
األمية الرقمية ،وتفتح أمامهن فرصاً لتغيري حياهتن باستعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

ومنذ إطالق احلملة ،استطاع ما يقرب من  225 000من النساء
العاديات حمو أميتهن الرقمية الوظيفية عن طريق التدريب الذي ما كان
له أن يتحقق بدون دعم ومسامهات الشركاء من  67بلداً وأكثر من
مائة منظمة.
ولتحقيق هدف تدريب مليون من النساء ،يسعى الشركاء يف احلملة
اآلن للحصول على مزيد من الدعم يف شكل التزامات بتدريب النساء،
وتوفري مواد التدريب وتقدمي منح مالية .وقد أعلن االحتاد ومؤسسة
مراكز االتصال ) (Telecentre.org Foundationعن مسابقة تتضمن
منح معدات مراكز االتصال ملراكز االتصال اليت تنجح يف تدريب أكرب
عدد من النساء حبلول أول سبتمرب ( 2012لالطالع على تفاصيل
املسابقة ،انظر املوقع  .) www.telecentre.orgويساند االحتاد هذه
احلملة بتزويد مراكز االتصال مبواد التدريب على حمو األمية الرقمية اليت
استطاع االحتاد تطويرها .وميكن العثور على هذه املواد يف قسم مواد
التدريب ،وطلبات التقدمي واألدوات مبوقع “توصيل مدرسة ،توصيل
جمتمع” على اخلط.
(انظر http://www.connectaschool.org/itu-training/3/149/
.)/Training-Materials

أخبار االحتاد   2012 | 4 مايــو

2012

25

النساء والفتيات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
لاو تامولعملا ايجولونكت لاجم يف تايتفلا مويب لفتحي ملاعلا

Shutterstock

العالم يحتفل بيوم الفتيات في مجال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

العديد من االحتفاالت الرائعة

سبق التنويه في عدد أبريل  2012من أخبار االتحاد إلى أن يوم الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت يُحتفل به في أنحاء العالم يوم الثالثاء الرابع من شهر أبريل من كل عام .ويوم الفتيات في
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مبادرة دولية وافقت عليها الدول األعضاء في االتحاد بموجب
القرار  70الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (غواداالخارا ،)2010 ،من أجل إيجاد بيئة عالمية
تساعد على تمكين الفتيات والنساء الشابات وتشجيعهن على التفكير في تولي الوظائف المهنية في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وتماشياً مع الروح التي تغلب على االحتفال بهذا اليوم ،ينبغي أن ينظم
االتحاد الدولي لالتصاالت هذه األحداث بطريقة تحقق أغراض اإلعالم والتوعية فضالً على االحتفال
بالمناسبة .وينبغي أن تكون النساء والفتيات الالتي يدعون للمشاركة في هذه المناسبات من القادرات على
أن يكتشفن ألنفسهن اإلمكانيات الهائلة التي ينطوي عليها قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لهن
ولمستقبلهن .وقد تقرر نشر هذا المقال الجديد في أخبار االتحاد إللقاء الضوء على أمثلة تتجاوز مجرد
االحتفال ،وتفتح كنوز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أمام النساء والفتيات.
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GIRLS IN
ICT DAY
لدعوة
أعضاء االتحاد الدولي لالتصاالت يستجيبون
2012
العمل من أجل تشجيع المساواة بين الجنسين

لالحتفال باليوم الثاين للفتيات يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،دعا األمني العام لالحتاد أعضاء االحتاد إىل تنظيم
أحداث وطنية وحملية يوم  26أبريل  .2012ومت بالفعل تنظيم حنو
 120احتفاالً هبذا اخلصوص يف أكثر من  80بلداًُ ،دعيت خالهلا
الفتيات وطالبات اجلامعة حلضور مؤمترات إلذكاء الوعي ،وقضاء
يوم يف مكاتب شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتوعيتهن
بالفرص اليت ينطوي عليها قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بالنسبة ملستقبلهن.
ِ
ويف ذلك اليوم ،كانت االحتفاالت ُمتابعة حلركة الشمس ،حيث
بدأت يف نيوزيلندا وأسرتاليا ،مث يف اجتهت حنو آسيا ،حيث نُظِّمت
احتفاالت يف الصني وماليزيا ،مث واصلت حركتها مع الشمس لتصل
إىل الدول العربية ،حيث احتفلت عُمان ،واإلمارات العربية املتحدة
واألردن هبذا اليوم .ويف كومونولث الدويل املستقلة ،نُ ِظمت احتفاالت
يف قرغيزستان ،وأرمينيا .واجتهت احلركة بعد ذلك غرباً ،بتنظيم
احتفاالت يف إفريقيا ،وأوروبا ،مث انتقلت إىل منطقة الكارييب ،وأمريكا
الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا الالتينية .وأسفرت هذه االحتفاالت
العاملية عن متكني مباشر ألكثر من عشرة آالف من الفتيات.
وقد اهتمت مجيع الدويل األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاعات
بإجياد بيئة متكينية تشجع الفتيات والنساء الشابات على التفكري يف تويل
الوظائف املهنية يف جمال التكنولوجيا .وأثبتت منظمات اجملتمع املدين،
واهليئات األكادميية واألفراد امللتزمون أهنم شركاء يقومون بدور كبري يف
االحتفال هبذه املناسبة ،على الرغم من أهنم يفكثري من احلاالت يعملون
بقليل جداً من التمويل للجهود اليت يبذلوهنا من أجل إذكاء الوعي
بإمكانيات التوظف يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني
اجملتمعات ،واملعلمني ،والقائمني على التوجيه الوظيفي .وكان للقطاع
اخلاص  -مبا يف ذلك شركات مثل سيسكو  -الذي نظَّم أكثر من
 40حدثاً ،أثر كبري يف إجناح كثري من األحداث يف أحناء العامل .وقد
استخدمت سيسكو شبكات التواجد عن �بُْعد كي تستطيع الفتيات
املوجودات يف أحد البلدان تبادل جتارهبم مع أخريات يف بلدان أخرى
بعيدة ،وهذا ما حدث على سبيل املثال بني شيلي وكولومبيا.
وال يوجد منوذج حمدد أو وصفه حمددة من قبل ملا ينبغي
أن يكون عليه االحتفال بالفتيات يف يوم تكنولوجيا املعلومات

مبناسبة “يوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”
قام  82بلداً بتنظيم  1320حدثاً شارك فيها أكثر من  30 000من
الفتيات والشابات .وإلبراز هذه املبادرة االحتفالية يوم  16مايو
 2012كجزء من فعاليات منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام
وجه براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد،
َّ ،2012
الدعوة إىل  14من الشخصيات اليت نظمت هذه الفعاليات من
أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب ،وإفريقيا ،والدول العربية ،وآسيا
واحمليط اهلادئ وأوروبا للحديث عما قاموا به احتفاالً هبذه املناسبة يف
بلداهنم .وقد افتتح الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت االحتفال هبذه املناسبة اليت تشرفت حبضور السيدة
جاسنا ماتيش ،وزيرة الدولة لشؤون الربنامج الرقمي يف صربيا.
وقد عرض املشاركون صوراً وتسجيالت فيديو لألحداث اليت قاموا
بتنظيمها ،وحتدثوا عن جناحاهتم وعن العقبات اليت واجهوها وكيف
استطاعوا التغلب عليها.
وكان من بني الفتيات والشابات الاليت وجهت إليهن الدعوة حلضور
االحتفال مبناسبة “يوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت” السيدة  ،Aisyah Shakirah Suhaidiوهي سيدة شابة
من ماليزيا وجهت إليها الدعوة للحضور إىل جنيف لعرض خربهتا
املباشرة يف تنظيم احلدث يف مدرستها .وقد عرضت على املشاركني
رمساً توضيحياً قامت بإعداده وقالت إن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت تعين بالنسبة هلا سبيالً ملستقبل أكثر إشراقاً.

واالتصاالت .فالغرض من االحتفال هو ببساطة إذكاء الوعي
بالنقص احلايل يف األفراد املؤهلني واإلمكانيات املبشرة اليت تتيحها
االحتياجات املزايدة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وكذلك بأمهية تضييق الفجوة بني اجلنسني يف جمال يعترب خطأً جماالً
مقصوراً على الرجال.
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الفتيات والنساء الشابات يرون الوظائف المهنية
التكنولوجية من الداخل

أتاحت التشكيلة الواسعة من اجلهات اليت شاركت يف تنظيم
االحتفال باليوم الثاين للفتيات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
العديد من النُهج التلقائية واملتحمسة لتمكني الفتيات والنساء
الشابات .وقد خضعت مجيع هذه األحداث لتخطيط جيد.
وكان من بني أهم أنواع األحداث ،اليت حظيت بدعم من
معظم اجلهات صاحبة املصلحة والشركاء ،تنظيم زيارات ألطفال
وتالميذ املدارس لشركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
أو مراكز االبتكار ،أو استوديوهات اإلذاعة ،أو اهليئات التنظيمية
أو شركات اهلواتف املتنقلة .وقد تضمن عدد من هذه الزيارات تقدمي
النساء القياديات يف عامل تكنولوجيا املعلومات لعروض توضيحية،

كما نُظِّمت اجتماعات مائدة مستديرة استطاعت املشاركات فيها
توجيه ما يعن هلن من أسئلة وعرض ما لديهن من أفكار .كذلك
وضع بعض املنظمني خططاً لتنفيذ برامج متابعة لتقوية إرادة النساء
َ
الشابات املهتمات وتعزيز مهاراهتن ،مبا يضمن أن يكون ليوم
الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أثر دائم على
األجيال املقبلة.

التكنولوجيا تنتقل إلى المجتمعات المحلية

نُقلت بعض األحداث التكنولوجيا مباشرة إىل التالميذ والدارسني.
وكان من أمثلة ذلك حافالت التكنولوجيا اليت زارت عدداً من املدارس
الكائنة يف املناطق الريفية أو النائية لتوعية التالميذ ،وخصوصاً الفتيات،
باألعمال املهنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ومت تنظيم

AFP
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جلسات توعية يف املدارس باملناطق الريفية ،وكذلك حلقات نقاشية ليبيريا تحقق الكثير بإمكانيات ضئيلة
لزيادة الوعي لدى التالميذ من الذكور واإلناث .ومشلت بعض األحداث
تنظيم مسابقات حول موضوع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

النساء المهنيات يشجعن التكنولوجيا

قالت  ،Thea Smithنائبة مدير االتصاالت بوزارة النقل
واالتصاالت والسياحة يف سورينام“ :إن الفتيات لديهن بالفعل
أفكار ويتمتعن بروح ابتكارية .وينبغي أن نوفر هلن األدوات الالزمة
للنهوض بقدراهتن” .وقد قررت هذه الوزارة ،بالتعاون مع الوزارات
األخرى ،واهليئات التنظيمية وشركات تقدمي االتصاالت ،تنظيم دورة
دراسية جبامعة سورينام للفتيات الاليت هن يف السنوات األخرية من
التعليم الثانوي حيث التقني بالنساء الاليت تشغلن وظائف مهنية يف
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وبعد االستماع إىل كلمات
حتفيزية من املهنيات ،انتقلت الفتيات إىل جلسة عملية يف خمترب
االبتكار .وقد علقت إحدى الفتيات بعد قضاء نصف يوم يف هذه
البيئة التكنولوجية بقوهلا“ :كنت أعتقد على الدوام أن العمل يف
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ممل ،ولكنه ليس كذلك!”
ومما يُذكر أن السيدة  Thea Smithكانت القوة الدافعة وراء هذا
املشروع يف سورينام.

كانت  ،Roberta Sonkarleyاليت نظمت حدثاً ملدة يومني يف
ليبرييا ،من بني املنظمني الذين استخدموا اإلمكانيات الضئيلة جداً اليت
كانت متاحة هلا يف متكني مئات الفتيات وحتفيزهن .فقد قضت مائة
فتاة من العديد من املدارس يوم عمل يف إدارات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بالعديد من الشركات للوقوف على االستخدامات
العملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .أما اليوم الثاين ،فقد بدأ
مبؤمتر تفاعلي وجلسة لتوضيح املهن اليت ميكن للفتيات االشتغال هبا
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقامت جمموعة أخرى
من مائة من الفتيات والنساء الشابات مت اختيارهن من املدارس العليا

مصادر مفيدة للقائمين على تنظيم األحداث
يوجد املزيد من املعلومات احملددة عن يوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على الشبكة العنكبوتية من خالل بوابة
خاصة هباذ املشروع عنواهنا  ،www.girlsinict.orgميكن من خالهلا
النفاذ إىل صور ،وأشرطة فيديو ،وبرامج وغري ذلك من الوثائق بدون
مقابل .والغرض من ذلك هو إعالم وحتفري عدد أكرب من األفراد
للقيام بتنظيم األنشطة املتصلة بالفتيات يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لالحتفال هبذا اليوم.
أخبار االحتاد   2012 | 4 مايــو

2012

29

النساء والفتيات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
لاو تامولعملا ايجولونكت لاجم يف تايتفلا مويب لفتحي ملاعلا

AFP

والكليات بزيارة وزارة الربيد واالتصاالت يف مونروفيا لإلملام بالوظائف
املهنية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وشارك العديد من
الشخصيات البارزة يف مؤمتر تفاعلي عُ ِقد بالوزارة ،وألقى الكلمات
الرئيسية  ،Dr Frederick B. Norkehوزير الربيد واالتصاالت يف ليبرييا،
و ،Angelique E. Weeksرئيسة هيئة االتصاالت .وقد حتدثا عن أمهية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ليبرييا ،وشجعا شركات تقدمي
خدمات اإلنرتنت على املبادرة بعقد شراكات مع املنظمني من أجل
النهوض بقدرات عدد أكرب من الفتيات.
وخالل هذا احلدث ،تقامست النساء الاليت يعملن يف الوظائف
القيادية واهلندسية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف
الصناعات املتصلة باالتصاالت يف ليبرييا خرباهتن ،وشرحن التأثري الذي
يحُ دثنه على اجملتمع الليبريي واألسباب اليت جعلتهن خيرتن هذا املسار
الوظيفي .وانتهى اليوم الثاين بتنظيم اجتماع مائدة مستديرة أطلِقت
اثناءه مبادرة لتوجيه الفتيات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ودعيت اجلهات صاحبة املصلحة إىل املشاركة يف دعم هذه املبادرة.
ُ
وقد كان هذا احلدث الذي نُظِّم يف ليبرييا بداية حلملة متواصلة
لتمكني الفتيات والنساء الشابات وتوعيتهن يف جمال تكنولوجيا

30
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املعلومات واالتصاالت .وكان من النتائج املباشرة هلا أن أعربت
فتاة عن اهتمامهن القوي بشغل وظائف مهنية يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
267

التطلع إلى األمام

اآلن ،وحنن نقرتب من سنة  ،2015وهو التاريخ احملدد لتحقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية ،ومن أمهها إلغاء التفاوت بني اجلنسني،
يعد مشروع الفتيات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سبيالً
خللق عالقات حتفز األفكار واالبتكارات اليت تليب االحتياجات
اجملتمعية .وقد أصابتنا الدهشة ،كمنسقني للمشروع ،عندما
رأينا الروح اإلجيابية والرغبة الصادقة من جانب املنظمني يف مجيع
أقاليم العامل ،الذين يعملون بإمكانيات ضئيلة جداً ،ومع ذلك
فقد استطاعوا حتريك اجلبال والوصول إىل مئات من الفتيات.
واألحداث اليت أضاء شعلتها هذا العام يوم الفتيات يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،قد بَذرت بذور متكني آالف
من الفتيات والنساء الشابات يف أحناء العامل.
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Thinkstock

حلقة دراسية في موسكو بشأن إتاحة فرص متكافئة
للنساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

النساء املهنيات يتبادلن اآلراء

عُ ِقدت ،يومي 20-19أبريل  ،2012حلقة دراسية في موسكو بمكتب االتحاد الدولي لالتصاالت لمنطقة
كومونولث الدول المستقلة ،لالحتفال باليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات ( 17مايو) ويوم
الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( 26أبريل).
وباإلضافة إىل جمرد االحتفال هبذين اليومني املهمني ،كان اهلدف
من احللقة الدراسية هو توعية النساء والفتيات مبنطقة كومونولث
الدول املستقلة بفرص التطور املهين يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وقد عزز هذا احلدث مبادرة االحتاد اخلاصة باملساواة
بني اجلنسني ،وهي املبادرة اليت تعرتف بأن التكنولوجيا تعد أداة
لتحقيق املساواة من خالل توسيع نطاق احلقوق أمام النساء والفرص
املتاحة أمامهن.

وقد نظّم هذه احللقة الدراسية االحتاد الدويل لالتصاالت بالتعاون
مع معهد اليونسكو لتسخري تكنولوجيا املعلومات يف التعليم )،(IITE
وأكادميية الشبكات يف مؤسسة سيسكو ،كما عززهتا اإلدارات يف
كومونولث الدول املستقلة .وشاركت يف احللقة الدراسية  33امرأة ،متثل
بلدان كومنولث الدول املستقلة (أذربيجان ،وأرمينيا ،وكازاخستان،
ومولدوفا ،واالحتاد الروسي ،وطاجيكستان ،وأوزبكستان ،وأكرانيا).
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الفتيات والنساء ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
والوظائف المهنية

قال براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد ،يف
مع ِرض ترحيبه باملشاركات يف احللقة الدراسية إن أربعة عناصر رئيسية
– الفتيات والنساء ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والتعليم،
والوظائف املهنية – تتضافر من أجل خلق تآزر ميكن أن يؤدي
بالعامل إىل مستقبل أفضل .وقال “مبناسبة اليوم الثاين للفتيات يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،أود أن ألقي الضوء على
اإلمكانيات اهلائلة غري املستغلة أمام الفتيات والنساء الشابات يف
أحناء العامل ”.واختتم كلمته بقوله “إذا استطعنا أن نضمن إتاحة
الفرصة هلن لتحقيق قدراهتن الكاملة من خالل التعليم ،والنفاذ إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على قدم املساواة مع الرجال،
فسوف تفوز مجيع جمتمعاهتن واقتصاداهتن”.
وقد كان برنامج احللقة الدراسية مثقالً مبحتوى متنوع ومفيد.
وحتدث كل من  ،Orozobek Kaiykovمدير مكتب االحتاد مبنطقة
بلدان كومونولث الدول املستقلة ،و Andrei Untilaـ مسؤول
الربنامج باملكتب ،عن أنشطة منظومة األمم املتحدة واالحتاد الدويل
لالتصاالت وخصوصاً يف بلدان كومونولث الدول املستقلة ،وجهود
املنظمات الدولية لضمان املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع املعاصر.
وكان من بني املتحدثني رفيعي املستوى،Natalya Tokareva ،
رئيسة قطاع معهد اليونسكو لتسخري تكنولوجيا املعلومات يف
التعليم ،يف مراحل الطفولة املبكرة ،والتعليم األويل والتعليم الشامل،
و ،Gajane Valchevskajaمديــرة أكـادمييــة الشبكــات يف مــؤسســة
سيسكو ،و ،Elena Onishkoاملستشارة بوزارة االتصاالت باالحتاد
الروسي و ِ
احملاضرة مبعهد العالقات الدولية جبامعة موسكو ،حيث
تقامسن خرباهتن الشخصية القيِّمة فيما يتصل بالتطور املهين يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -وهو من اجملاالت اليت تعترب
تقليدياً حكراً على الرجال  -وقمن بتبديد بعض التحيزات السائدة
بشأن دور املرأة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بزعم أنه
دور ثانوي.
وقالت “ Gajane Valchevskajaعندما علمت باالحتفال بيوم
الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،شعرت بداية
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بكثري من الشك .إذ أنين ،شأن الكثريين منكن ،شعرت بأن دوري
قد تعرض للتهميش .وكنت أعتقد أنه ال يهم أن تكون رجالً أو
امرأة  -فإذا كنت تريد التقدم يف عملك املهين فسوف تنجح .ومع
ذلك ،فقد رأيت أنه ما زالت هناك مشكلة ،وأنه املرأة تبدأ يف إدراك
هذه املشكلة عندما تتقدم لشغل وظيفة عليا ويبدأ الرجال يف اعتبارها
منافسة هلم .وهنا تدرك النساء ما يعنيه وجودهن يف بيئة ذكورية قاسية
ومدى صعوبة أن تصعد النساء إىل القمة”.

فرص العمل في قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

رّكز اليوم األول من احللقة الدراسية على اجلوانب املتصلة باجلنسني
الستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم ،وإمكانيات
تطور املرأة يف اجملاالت التطبيقية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ونوقش التحدي املتصل بسد العجز يف العمالة املاهرة ،مع استخدام
أكادميية الشبكات يف مؤسسة سيسكو كمثال.
وأشارت  ،Tatiana Trukhanنائبة املدير العام للمجلس التنفيذي
للكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت ) (RCCإىل نقص العمالة
املاهرة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقالت إنه يف
سنة  ،2010بلغ عدد العاملني يف قطاع الربيد واالتصاالت بدول
الكومونولث املستقلة حنو مليون فرد ،وأن نسبة  57يف املائة من
العاملني بقطاع الربيد من النساء ،مقابل حنو  36يف املائة يف قطاع
االتصاالت .وأضافت تقول “وهذه األرقام تتحدث عن نفسها.
فهناك حاجة واضحة إىل تعزيز دور النساء وعددهن يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وزيادة عددهن يف املناصب العليا
عن طريق إدخال النساء املؤهالت تأهيالً عالياً وممن يتمتعن خبلفية
وخربات عملية تقنية يف هيئات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
كذلك ألقت  Orozobek Kaiykovالضوء على فرص العمل يف
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وأضافت تقول “على الرغم
من املزايا الواضحة ،فإن كثرياً من الفتيات مل يسبق أن فكرن يف حياة
مهنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويتنبأ الكثري من
البلدان واألقاليم حبدوث نقص يف العمالة املاهرة املدربة يف جماالت
الرياضيات ،والعلوم ،والتكنولوجيا ،وممن يتمتعن مبهارات يف جمال
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تكنولوجيا املعلومات ،الالزمة لتلبية الطلب املتزايد .وقد عقدت بلدان
كثرية العزم على زيادة عدد النساء املشتغالت يف القطاع .وهذا يعين
أن فرصاً ممتازة سوف تُفتح ،يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء،
أمام النساء املؤهالت تأهيالً عالياً يف اجملاالت التقنية.

خبرات النساء الشخصية في وظائف تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

يف اليوم الثاين من احللقة الدراسية ،قدَّمت
ورقة وقادت مناقشة عن “األطفال والشباب يف جمتمع املعلومات
العاملي :التحديات اليت تواجهها املدارس ،والطرق املمكنة حلل
املتناقضات” .وأعقبت ذلك مناقشة مائدة مستديرة – رمبا كانت

Elena Onishko

اجلزء األهم من الربنامج – كان موضوعها “خلف كواليس احلياة
املهنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” .وأشارت
املشاركات خالهلا إىل كيفية دخوهلن إىل جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وتعليمهن ،وخرباهتن املهنية ،واملشروعات اليت اشرتكن
فيها ،واألفراد الذين أثروا على قراراهتن بالعمل يف هذا اجملال،
واألدوار اليت قمن هبا خالل حياهتن املهنية.
وقالت السيدة “ Onishkoلقد بدأت دراسيت يف أكادميية العلوم
الروسية ،وختصصت يف اللغات األجنبية وتكنولوجيا املعلومات.
وتزوجت يف سن مبكرة وقررت البقاء يف مدينيت،Magnitogorsk ،
التحقت بكلية اللغات األجنبية ،وبعد
ومواصلة دراسايت هناك .و
ُ
سنة ونصف من ذلك بدأت أشعر بنقص يف جمال تكنولوجيا

الحلقة الدراسية التي عُ ِقدت في موسكو لتوعية الفتيات والنساء في منطقة
كومنولث الدول المستقلة بفرص التطور المهني في مجال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

ITU/Moscow office
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املعلومات واالتصاالت يف حيايت لعدم استعمال مهارات الربجمة تشجيع المساواة بين الجنسين

وغريها من مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وعندئذ،
حولت إىل كلية تكنولوجيا املعلومات واجتزت مجيع االختبارات،
َّ
موجهة للدفعة اجلديدة.
ويف السنة التالية أصبحت ِّ
وقد وجدت السيدة  Onishkoأن الدراسة اليت التحقت هبا
شيقة ومثرية ،وأن حياهتا العملية تطورت بالتوازي مع اجلانب
األكادميي .وحتدثت عن ذلك بقوهلا “لقد كنت أعمل على
الدوام ،حيث بدأت العمل يف مدينة  Magnitogorskكأخصائية
يف تكييف وهتيئة الربجميات يف املكتبة املركزية لألطفال ،مث عملت
مع زمالء آخرين يف تركيب نظام للتعلم عن �بُْعد بأكرب مشروع
لألعمال املعدنية يف االحتاد الروسي ”.وفيما يتعلق بقيام النساء
بأدوار قيادية ،فهي ترى أن النساء والرجال يعملون بالتوازي.
وأضافت تقول “ميكن للرجال أن يصبحوا قياديني أفضل إذا هم
عملوا مع النساء ،والعكس صحيح”.
وأيدت  ،Sineva Irina Sergeevnaرئيسة قسم الربامج
واملشروعات والصناديق الدولية جبامعة موسكو التقنية لالتصاالت
واملعلومات ،هذا الرأي قائلة “إن عقولنا مركبة بطريقة خمتلفة.
فالنساء يقمن بالعمليات املوازية ،بينما يقوم الرجال بتجهيز
املعلومات بطريقة متعددة املراحل وخطية وتتابعية .ولذلك فكالنا
حيتاج إىل اآلخر” .وحتدثت عن مسارها العملي قائلة “لقد
خترجت يف قسم امليكانيكا والرياضيات من جامعة موسكو .وكنت
أهوى على الدوام التثبت من صحة النظريات .ولكن النظريات كما
يقولون “نظريات جافة ،يف حني أن شجرة احلياة دائمة اخلضرة”.
وجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مليء باملشاكل وكان
تدرييب يف جمايل الرياضيات والفيزياء مفيداً .وهلذا السبب أعمل يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كباحثة بالتعاون مع الربامج
الدولية – وهذا يستهويين كثرياً”.
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قالت  ،Dendev Badarchنائبة مدير معهد اليونسكو لتسخري
تكنولوجيا املعلومات يف التعليم “إن حل مشكلة عدم املساواة
والتفاوت يف الفرص التعليمية بالسنة للنساء والفتيات كان إحدى
أعلى أولويات األمم املتحدة ألكثر من ثالثني عاماً” .ومضت
تقول “جيب أن يتمتع النساء والرجال بفرص متساوية يف مجيع
مستويات التعليم .إذ يعتمد مركز النساء يف سوق العمل وقدرهتن
على القيام بدور كامل يف احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية
إىل حد كبري على حصوهلن على التعليم .وقد أعلنت األمم املتحدة
العقد  1985-1976كعقد للمرأة :املساواة ،والتنمية والسالم ،مما
أدى إىل زيادة الوعي باملشكلة وضرورة التعامل معها على املستوى
العاملي .ونتيجة لذلك ،أضيفت قضية املساواة بني اجلنسني يف سنة
 2000كأحد األهداف اإلمنائية لأللفية.

نقطة تحول

اتفقت مجيع املشاركات يف احللقة الدراسية على أن هذه املناسبة
متثل نقطة حتول يف حياهتن ،من حيث أهنا ألقت الضوء على التحدي
الذي يواجه املرأة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وعلى
حد قول السيدة “ :Valchevskajaلقد كان من نتائج احللقة الدراسية
أنين بدأت أنفتح على أفكار جديدة .وسوف أبذل كل ما يف وسعي
لدعم الفتيات يف يوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وأعتقد اآلن
أن من املهم حقاً تنظيم مثل هذه املناسبات اليت تستهدف املرأة.
وإنين أنصح تلميذات املدارس ،مهما كانت تطلعاهتن العملية يف
املستقبل ،بتحسني مهاراهتن األساسية يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وأن ينظرن حوهلن بعيون مفتوحة لرؤية ما ميكن أن توفره
املاركات الرئيسية يف العامل .إذ توجد اآلن فرص غري مسبوقة للتدريب،
كما أن االحتماالت املهنية جيدة جداً ”.وقد أظهرت النساء
املتعلمات الطَموحات للعامل أهنن على استعداد لتغيري حياهتن وتويل
أدوار قيادية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،معتمدات يف
ذلك على طرقهن املتميزة.

األمم المتحدة واالتحاد الدولي لالتصاالت
بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة

“االحتاد الدويل لالتصاالت يساعد
يف بناء جسور افرتاضية حول العامل.
وحنن ال نستطيع رؤية اخلطوط
الالسلكية اليت تربط بني الناس،
ولكننا نستطيع قياس آثارها”.

بان كي-مون،
األمني العام لألمم املتحدة

ITU/P. M. Virot

بان كي-مون ،األمين العام لألمم المتحدة يعرض أفكاره
أمام موظفي االتحاد الدولي لالتصاالت
تحدث السيد بان كي-مون ،األمين العام لألمم المتحدة ،أمام موظفي االتحاد الدولي لالتصاالت يوم
 12أبريل  ،2012عشية اجتماع الربيع لمجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة ،حيث عرض
األولويات الرئيسية لألمم المتحدة في الفترة  ،2017-2012مركزاً بصفة خاصة على التنمية المستدامة،
والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب .وأذيعت وقائع االجتماع على اإلنترنت ،وبذلك استطاع موظفو
االتحاد في المكاتب اإلقليمية في أنحاء العالم مشاهدة االجتماع واالستماع بشكل مباشر.
“وهبذه املناسبة ،قال الدكتور محدون توريه ،األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت ،يف معرض ترحيبه بالسيد بان كي مون
“إننا مجيعاً ممتنون للسيد بان كي-مون لقيادته لألمم املتحدة،
اليت تواصل العمل يومياً لتحويل العامل إىل مكان أفضل للجميع.
وأضاف يقول إن االحتاد الدويل لالتصاالت أقدم املنظمات
الدولية يف العامل ،حيث متتد جذوره إىل سنة  ،1865ويشمل تارخيه

االتصاالت احلديثة ابتداءً من التلغراف إىل اهلاتف ،وإىل اإلذاعة
والتلفزيون ،وإىل السواتل واإلنرتنت.
وألقى الدكتور توريه الضوء على تاريخ االحتاد نيابة عن مجيع
موظفي االحتاد قائالً “إن العامل الذي نعيش فيه ما كان من املتصور
أن يكون على ما هو عليه اآلن بدون العمل الذي قمنا به وما زلنا
نقوم به يف االحتاد .وينبغي لنا أن نفخر هبذا اإلجناز – يف عامل يوجد
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به أكثر من  6مليارات اشرتاك يف اهلواتف املتنقلة ،ويتمتع فيه أكثر
األسر يف العامل مبشاهدة التلفزيون ،ويستعمل فيه
من ثالثة أرباع َ
اإلنرتنت  2,4مليار شخص .والكرة األرضية املوصولة عاملياً إجناز
استطعنا حتقيقه وينبغي أال نغفله”.
ومضى الدكتور توريه يقول إن االحتاد الدويل لالتصاالت فخور
جداً بوضعه كإحدى وكاالت األمم املتحدة املتخصصة ،مضيفاً أنه
كأمني عام لالحتاد يشرفه أن يكون العمل الشاق الذي يقوم به
املوظفون والتزامهم سنداً له .فالعمل الذي يقومون به يساعد ليس
فقط على حتقيق والية االحتاد باعتباره وكالة األمم املتحدة املتخصصة
املسؤولة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،بل ويساعد كذلك
على حتقيق والية األمم املتحدة ،وعلى وجه اخلصوص األهداف اليت
حددها بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة يف خطة السنوات
اخلمس املقبلة .وأضاف يقول قبل أن يعطي الكلمة لألمني العام
لألمم املتحدة “أعتقد أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سيكون
هلا دور أساسي يف تنفيذ هذه اخلطة ،وسوف تواصل القيام بدور أكثر
أمهية من ذي قبل يف عامل اليوم – ويف املستقبل”.
ورداً على هذه املالحظات ،قال السيد بان كي-مون “إنين سعيد
جداً أن أعود إىل االحتاد الدويل لالتصاالت وأن ألتقي بكم مجيعاً.
لقد جئت إىل هنا يف يوليو  2007يف السنة األوىل من والييت األوىل
وأعود اليوم يف السنة األوىل من والييت الثانية .وهذا أمر له داللته ألن
عملكم يشمل برنامج عمل األمم املتحدة بأكمله”.

الحديث عن القدرة على التوصيل

قال السيد بان كي-مون “ال شك يف أنكم تتوقعون مين أن
أحتدث على القدرة على التوصيل ،هنا يف االحتاد .ولكن احلقيقة هي
أنين أحتدث عن هذا املوضوع كل يوم تقريباً .ويف كل يوم اعتمد على
تكنولوجيا االتصاالت ،شأين شأن الكثري من الناس يف عاملنا الذين
يتزايد عددهم كل يوم”.
وشرح األمني العام لألمم املتحدة أنه عندما يزور عيادة صحية
يف قرية (يف نيجرييا أو إندونيسيا مثالً) ،جيد أن القابالت يتحدثن
يف اهلواتف املتنقلة إلنقاذ حياة املرضى .وعندما يتحدث يف إحدى
اجلامعات (يف مدينة نيويورك مثالً) ،يشري إىل احتشاد العامة من
أجل لفت األنظار وإثارة الوعي .وعندما يلتقي بالقادة ،يقول هلم
“انصتوا إىل شعوبكم .لقد أصبحت املعلومات متاحة أكثر من ذي
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قبل ،وأصبح عدد أكرب من الناس حيصلون عليها أكثر من ذي قبل.
وعالوة على ذلك ،أصبح املواطنون يستعملون تكنولوجيا املعلومات
يف املطالبة بالدميقراطية والكرامة وتكافؤ الفرص بشكل مل يكن متاحاً
هلم من قبل”.
وأضاف السيد بان كي-مون أن املطالبة بالعدالة وحقوق اإلنسان
ال تضعف مبرور األيام ،ولكن االبتكارات التكنولوجية غريت طريقة
االستماع إىل هذه املطالب والتجاوب معها .وأكد أن هذا قد جعل
من العمل الذي يقوم به االحتاد أكثر أمهية من ذي قبل.

برنامج عمل األمم المتحدة

قال السيد بان كي-مون إن التنمية املستدامة حتتل قمة برنامج
العمل الدويل ،وميكن لالتصاالت أن تساعد يف حتركنا حنو مستقبل
أخضر .وأعرب عن أمله يف أن يشارك االحتاد الدويل لالتصاالت
يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو )20+املقرر عقده يف
يونيو  ،2012ألنه على الرغم من أن االحتاد أنشئ منذ ما يقرب من
 150سنة ،فإنه يف مقدمة التقدم يف عاملنا املوصول.
وحتدى السيد بان كي-مون االحتاد الدويل لالتصاالت ،مؤكداً
أن التنمية املستدامة هي أحد اجملاالت اخلمسة على جدول أعمال
األمم املتحدة للسنوات املقبلة قائالً “ساعدونا على خلق املستقبل
الذي نصبو إليه ”.وأضاف أن اجملاالت األخرى هي الوقاية ،وبناء
عامل يتمتع باملزيد من األمان واألمن ،ومساعدة البلدان اليت متر مبرحلة
االنتقال ،ومتكني النساء والشباب .وأكد على أن “االتصاالت تعد
أساسية يف سبيل حتقيق هذه األهداف ،وأضاف أن “االحتاد الدويل
لالتصاالت يساعد على بناء جسور افرتاضية تربط العامل .إذ إننا ال
نستطيع رؤية اخلطوط الالسلكية اليت تربط بني الناس ،ولكننا نستطيع
قياس آثارها”.

حماية الناس من الجرائم السيبرانية

أشار السيد بان كي-مون إىل أنه على الرغم من أن عدداً أكرب
من األفراد يضمون صفوفهم من أجل الصاحل العام العاملي ،ميكن
للبعض استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إحداث
الضرر .إذ إن نفس التكنولوجيا اليت تساعد األطفال على التعلم ميكن
أيضاً أن تُستخدم يف استغالهلم .كما أن جوانب التقدم التكنولوجي
اليت جعلت التجارة اإللكرتونية ممكنة ميكن أن تُستخدم أيضاً يف

األمم المتحدة واالتحاد الدولي لالتصاالت
بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة
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من اليسار إىل اليمني :هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت؛ والدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد؛
والسيد بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة؛ وكاسيوم-جومارت توكاييف ،املدير العام ملكتب األمم املتحدة يف جنيف

سرقة اهلوية .بل إن موقع األمم املتحدة ذاته على اإلنرتنت تعرض
لالخرتاق .وينبغي للجميع توخي احلذر .وهلذا السبب فإنه مسرور
بأن االحتاد يعمل على محاية الناس من اجلرائم السيربانية.

العلم والتكنولوجيا والمساواة بين الجنسين

يركز االحتاد على األعمال اليت هتم اجملتمعات احمللية الكادحة
بتأمني الشبكات الالزمة خلدمات الطوارئ ،والغذاء ،والنقل ،والرعاية
الصحية ،والتعليم وغري ذلك من االحتياجات األساسية األخرى.
وأثىن السيد بان كي-مون على األعمال اليت يقوم هبا االحتاد من أجل
سد الفجوة الرقمية ،وطالب بتوسيع اجملاالت اليت يركز عليها االحتاد
لتشمل رأب فجوة أخرى – الفجوة بني اجلنسني.
وقال السيد بان كي-مون “إنين ملتزم بكل تأكيد بتحقيق املساواة
بني اجلنسني يف عاملنا ،بدءاً بتحقيقها يف داخل “بيتنا” – أي أسرة
األمم املتحدة .ولذلك ،جعلت تعيني عدد أكرب من النساء يف مجيع
املواقع والدرجات إحدى أولويايت .وإنين أشعر بفخر شديد عندما أرى
أن عدد النساء يتساوى مع عدد الرجال يف اجتماعاتكبار املستشارين
الذين أجتمع هبم ”.وأكد على أنه ال خيتار النساء جملرد أهنن نساء ،بل
ألنه جيد من النساء من هن أفضل من يشغلون الوظائف.

وأعرب السيد بان كي-مون عن أمله يف أن يكون االحتاد أيضاً
من املنظمات اليت تقوم بدور قيادي على هذه اجلبهة .وأضاف يقول
“لقد كان الرجال عادة هم الذين يهيمنون على العلوم والتكنولوجيا.
ولكن ،ليس هناك أي سبب مهما كان جيعل الفتيات ال يتفوقن يف
هذه اجملاالت شأهنن شأن الذكور ”.وليس هناك سبب جيعلنا نقبل
عدداً من النساء أقل من عدد الرجال يف هذه اجملاالت داخل أسرة
األمم املتحدة.

موظفون ملتزمون ،عالم أفضل

قال السيد بان كي-مون إنه يتطلع على الدوام إىل السبل اليت من
شأهنا حتسني األمم املتحدة لكي تستطيع خدمة سكان العامل بطريقة
أفضل .وشكر موظفي االحتاد على إخالصهم وتفانيهم هلذه القضية،
وطالبهم مبواصلة تقدمي خرباهتم وإظهار محاسهم قائالً “إن عندكم
أفكاراً ،وتتمتعون بالطاقة ،كما أن لديكم االتصاالت”.
وميكن لالحتاد يف واقع األمر أن ينهض هبذا التحدي .وعلى
حد قول الدكتور توريه “إن لدينا األدوات كما أن التكنولوجيا
متاحة جلعل العامل مكاناً أفضل للجميع .ومن واجبنا أن نضمن أن
يكون هذا هو الرتاث الذي خنلفه – عامل رقمي موصول يتيح فرصاً
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مركز استكشاف تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

)(ICT Discovery

وقد أعقب االجتماع مع املوظفني
القيام بزيارة ملركز استكشاف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وهو متحف
تفاعلي جديد جداً شاهد فيه السيد
بان كي-مون واألعضاء اآلخرون جمللس
الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة
ماضي االتصاالت وحاضرها ومستقبلها.
وتلقي املعروضات الضوء على تاريخ
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وكيف
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الدكتور محدون توريه
األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت

ITU/P. M. Virot

للتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة
جلميع سكان العامل”.

“إن العامل الذي نعيش
فيه ما كان من املتصور أن
يكون على ما هو عليه
اآلن بدون العمل الذي
قمنا به وما زلنا نقوم به
يف االحتاد .وينبغي لنا أن
نفخر هبذا اإلجناز – يف
عامل يوجد به أكثر من
 6مليارات اشرتاك يف
اهلواتف املتنقلة ،ويتمتع
فيه أكثر من ثالثة أرباع
األسر يف العامل مبشاهدة
َ
التلفزيون ،ويستعمل
فيه اإلنرتنت  2,4مليار
شخص .والكرة األرضية
املوصولة عاملياً إجناز
استطعنا حتقيقه وينبغي
أال نغفله”.

أهنا أحدثت حتوالً يف حياتنا ،كما تلقي الضوء
على مستقبل التكنولوجيا والفرص اليت قد تتيحها.
وقال الدكتور توريه “إن املعروضات يف مركز
استكشاف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تعطينا فكرة عن العامل املوصول الذي نعيش
فيه ،ومسريتنا حنو اتصاالت فورية عاملية متعددة
الوسائط يف جمتمع املعرفة الذي نصبو إليه يف
املستقبل”.
قال السيد بان كي-مون “إنين سعيد جداً
أن أعود إىل االحتاد الدويل لالتصاالت وأن
ألتقي بكم مجيعاً .لقد جئت إىل هنا يف يوليو
 2007يف السنة األوىل من والييت األوىل وأعود
اليوم يف السنة األوىل من والييت الثانية .وهذا أمر
له داللته ألن عملكم يشمل برنامج عمل األمم
املتحدة بأكمله”.

األمم المتحدة واالتحاد الدولي لالتصاالت
اجتماع الرؤساء التنفيذيني

ITU

االتحاد الدولي لالتصاالت يستضيف مجلس الرؤساء التنفيذيين
المعني بالتنسيق في منظومة األمم المتحدة
الرتكيز على القضايا العاملية

عُ ِقدت دورة الربيع لمجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في منظومة األمم المتحدة ) (CEBهذا
العام بالمقر الرئيسي لالتحاد الدولي لالتصاالت في جنيف يوم  13أبريل  ،2012تحت رئاسة بان كي-
مون ،األمين العام لألمم المتحدة .وقد أعقب هذه الدورة اجتماع خاص للمجلس بالمقر الرئيسي للمنظمة
العالمية لألرصاد الجوية في نفس اليوم ،حيث ناقش المجلس عدداً من المسائل السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والمتصلة بحقوق اإلنسان .ثم انسحب الرؤساء التنفيذيون يوم  14أبريل لالجتماع في
معتكف منظم في فندق  ،Le Mirador Kempinskiبمنطقة  Mont Pèlerinالجبلية ،بسويسرا ،حيث تبادلوا
أفكارهم بشأن الشباب والتنمية المستدامة.
ويضم جملس الرؤساء التنفيذيني رؤساء مجيع وكاالت وصناديق
وبرامج األمم املتحدة ،وهو أعلى آلية للتنسيق يف منظومة األمم املتحدة،
وجيتمع مرتني يف السنة .ومتثل اجتماعات اجمللس فرصة للرؤساء التنفيذيني

الستعراض القرارات اليت تقرتحها اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى ،أو جلنة
الربامج الرفيعة املستوى ،التابعتني جمللس الرؤساء التنفيذيني ،أو جمموعة
األمم املتحدة اإلمنائية ،والتصديق عليها.
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وتتناول هذه املقالة القرارات اليت ِ
اختذت أثناء االجتماع الذي االتحاد الدولي لالتصاالت يقوم بدور رائد في إدارة
استضافه االحتاد الدويل لالتصاالت .وتشمل هذه القرارات تصديق عملية االستعراض الشامل لنتائج القمة العالمية لمجتمع
جملس الرؤساء التنفيذيني على خطة عمل لتنفيذ االستعراض الشامل المعلومات

لنتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ،وخطة عمل لتحقيق املساواة
كان جملس الرؤساء التنفيذيني ،يف اجتماعه يف ربيع  ،2011قد
َّ
بني اجلنسني ومتكني املرأة على نطاق املنظومة ،وخطة عمل األمم كلف جمموعة األمم املتحدة املعنية مبجتمع املعلومات )(UNGISبأن
املتحدة لسالمة الصحفيني وقضية احلصانة .كذلك قرر جملس تقوم حتت قيادة االحتاد الدويل لالتصاالت ،بإجراء مشاورة مفتوحة
الرؤساء التنفيذيني تعيني الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد بشأن االستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العاملي جملتمع املعلومات
الدويل لالتصاالت ،رئيساً لشبكة األمم املتحدة العاملية للمعلومات يف  .2015وقال الدكتور توريه تعليقاً على هذه املشاورة إن العملية اليت
واالتصاالت اإللكرتونية ،والتصديق على النداء املوجه إىل مؤمتر األمم قادها االحتاد الدويل لالتصاالت قد أسفرت عن وضع خطة عمل
املتحدة املعين بالتنمية املستدامة (ريو.)20+
تقوم على عنصرين ،يغطي أوهلما النتائج املتوقعة لعملية االستعراض
(القمة العاملية جملتمع املعلومات )10+وتشمل وضع جدول أعمال
استشرايف ملا بعد سنة  ،2015وكذلك سلسلة من تقارير التقييم .أما
تمهيد الطريق لالجتماعات الذكية من منظور االقتصاد
العنصر الثاين فيغطي العملية التحضريية حىت  ،2015وهي العملية اليت
في استهالك الورق
قال الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل سيتعاون االحتاد فيها تعاوناً وثيقاً مع اجمللس االقتصادي واالجتماعي
لالتصاالت “من دواعي سروري العظيم أن أرحب بكم يف أول لألمم املتحدة ومع جلنة تسخري العلوم والتكنولوجيا يف حتقيق التنمية.
وأبلغ الدكتور توريه جملس الرؤساء التنفيذيني بأن اخلطة
اجتماع جمللس الرؤساء التنفيذيني ال يعتمد على استعمال الورق،
ِ
كما أنين سعيد بأن أتيحت الفرصة لالحتاد لتيسري ذلك .وإننا يف ُوضعت على أساس تنظيم اجتماعني بشأن القمة العاملية جملتمع
االحتاد ننظر إىل االستدامة نظرة شديدة اجلدية يف واقع األمر ،كما املعلومات ،10+يشرتك فيهما العديد من اجلهات أصحاب املصلحة.
أننا فخورون بتسيري كل ما نستطيع تسيريه من اجتماعات بدون وسوف تستضيف منظمة اليونسكو االجتماع األول يف باريس يف
 .2013أما االجتماع الثاين (لقاء رفيع املستوى بشأن القمة العاملية
استعمال الورق”.
وقد استطاع االحتاد تطوير تطبيق على  iPadخصيصاً الجتماع جملتمع املعلومات )10+فسوف يستضيفه االحتاد الدويل لالتصاالت
جملس الرؤساء التنفيذيني .وهذا يشمل جدول أعمال االجتماع ،يف  ،2014مقرتناً باملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ،بعد القرار الذي
ومعلومات أساسية عن احلاضرين ،ومكتبة حتوي مجيع منشورات اختذه جملس االحتاد يف هذا الشأن يف دورة أكتوبر  .2011وسوف
األمم املتحدة ومجيع وثائق االجتماع ،وأداة لتسجيل املالحظات .يكون املنتدى السنوي للقمة العاملية جملتمع املعلومات مبثابة منصة
وقد أثبت  iPadجناحاً كبرياً لدرجة أن قرر املشاركون استعماله أيضاً للتحضري هلذين االجتماعني.
ومتاشياً مع تعليمات جملس االحتاد ،اقرتح الدكتور توريه على
يف االجتماع اخلاص الذي عُ ِقد مبقر املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
جملس الرؤساء التنفيذيني أن يقوم االحتاد بدور رائد يف إدارة عملية
ويف االجتماع الذي تاله يف منتجع .Mont Pèlerin
ويشجع بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة االجتماعات االستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات
الذكية من منظور االقتصاد يف استهالك الورق كي ميكن أن تعتمد معتمداً على اآلليات القائمة بالفعل يف األمم املتحدة .وقد صدَّق
قمة ريو 20+وكذلك الدورة السابعة والستون للجمعية العامة لألمم جملس الرؤساء التنفيذيني على خطة العمل اليت قدمها الدكتور توريه،
وأشري أيضاً إىل أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة سوف تنظر يف
املتحدة بدرجة أكرب على املعلومات اإللكرتونية.
األساليب اليت ستتبع يف عملية االستعراض يف الدورة السابعة والستني
يف أواخر السنة احلالية.
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الرؤساء التنفيذيون ملنظومة األمم املتحدة أثناء اجتماع جملسهم يف جنيف يف أبريل

خطة عمل لقياس المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
في منظومة األمم المتحدة

أجرت هيئة األمم املتحدة للمرأة  -وهي الكيان املعين باملساواة
بني اجلنسني ومتكني املرأة يف األمم املتحدة – مشاورات يف 2011
بشأن وضع خطة عمل على نطاق املنظومة لتنفيذ السياسة اليت أقرها
جملس الرؤساء التنفيذيني يف  2006بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني
املرأة .وأسفرت املشاورات عن اعتماد جملس الرؤساء التنفيذيني يف دورة
الربيع عام  2012خطة عمل لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
) (UN-SWAPتُطبق على نطاق منظومة األمم املتحدة.
ومن بني اختصاصات هيئة األمم املتحدة للمرأة تنسيق األنشطة
املتصلة بتحقيق املساواة بني اجلنسني يف منظومة األمم املتحدة .وسوف
يسمح إطار املساءلة اخلاص خبطة عمل حتقيق املساواة بني اجلنسني
ومتكني املرأة ) (UN-SWAPللهيئة بتحقيق ذلك .وسوف تواصل خمتلف
وكاالت األمم املتحدة العمل على مواءمة مؤشرات أدائها يف جمال حتقيق
املساواة بني اجلنسني مع سياساهتا وعمليات عملها.
وقد دعت السيدة ميشيل باشيليه ،املديرة التنفيذية هليئة األمم
املتحدة للمرأة ،إىل وضع مؤشرات خاصة باجلنسني وقيام كل وكالة
بتجميع بيانات لتتبع مدى التقدم احملرز حبيث ميكن مقارنتها بني

2012

الكيانات .وأضافت تقول “إن هذا ال يعين ذكر النساء والفتيات –
جنباً إىل جنب مع ’القضايا األخرى‘ – يف السياسات والربامج ،ولكنه
يعين ضمان أن نقوم بإدماج مسامهة املرأة بالكامل يف عملنا ،وتأثري ما
نفعله على املرأة”.
وحثت السيدة باشيليه على إلقاء الضوء على املساواة بني اجلنسني
ومتكني املرأة باعتبارها من األولويات يف وثيقة النتائج اليت سيسفر عنها
مؤمتر ريو ،20+وكذلك يف أي ترتيبات خاصة بأهداف التنمية املستدامة
بعد عام .2015
ومتاشياً مع خطة العمل على نطاق املنظومة ،اليت مت اعتمادها
حديثاً ،سيقدم االحتاد الدويل لالتصاالت تقريراً بشأن الطريقة اليت
تضمن انعكاس منظور املساواة بني اجلنسني يف ممارساته التنظيمية
وسياساته وبراجمه .كما سيشارك االحتاد يف أنشطة التوعية والتنسيق
واالتصاالت وإقامة الشبكات اليت تشملها االسرتاتيجية.

شبكة األمم المتحدة للمعلومات واالتصاالت

أنشئت شبكة األمم املتحدة للمعلومات واالتصاالت لتبسيط
وتنسيق املمارسات اإلمنائية ملنظومة األمم املتحدة ،وزيادة كفاءة
وفعالية أنشطتها .وقد قرر جملس الرؤساء التنفيذيني تعيني األمني
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موجه إلى مؤتمر
العامل لالحتاد الدويل لالتصاالت رئيساً جديداً للشبكة .ويعد هذا نداء قوي َّ

القرار مهماً بالنسبة لالحتاد ألنه يؤكد على دوره الرائد داخل منظومة
األمم املتحدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقد أعرب
الدكتور توريه عن قبول هذه املهمة قائالً “إن تويل رئاسة شبكة األمم
املتحدة للمعلومات واالتصاالت ميثل حتدياً جديداً بالنسبة يل ،وهي
مهمة أقبلها من كل قليب .فوجود شبكة قوية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ميثل العمود الفقري ملنظومة األمم املتحدة يف املستقبل.
وسوف تساعدنا هذه الشبكة على توحيد جوانب القوة الكثرية اليت
نتمتع هبا كمنظمات منفردة لكي نقوم بعملنا كمنظمة واحدة”.

خطة العمل الخاصة بسالمة الصحفيين

أبلغت إيرينا بوكوفا ،املدير العام ملنظمة اليونسكو زمالءها يف
جملس الرؤساء التنفيذيني أن “سالمة الصحفيني تعد من األمور
األساسية لتنفيذ املادة  19من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي
يضمن احلق يف حرية التعبري”.
وقد لقي أكثر من  500من الصحفيني والعاملني بأجهزة اإلعالم
حتفهم يف أحناء العامل خالل السنوات العشر املاضية ،كما أصيب
عدد أكرب من ذلك جبراح أو تعرضوا للتهديد أثناء قيامهم مبسؤولياهتم
املهنية .وطبقاً ألحدث تقرير تصدره منظمة اليونسكو كل سنتني
بعنوان “تقرير بشأن سالمة الصحفيني واملخاطر اليت تتعرض هلا
احلصانة” الذي صدر يف مارس  ،2012بلغ عدد الصحفيني الذين
لقوا حتفهم يف سنة  2011فقط  62صحفياً.
وقد ص ّدق جملس الرؤساء التنفيذيني على خطة عمل األمم
املتحدة اخلاصة بسالمة الصحفيني وحصانتهم اليت تستهدف هتيئة
بيئة حرة ومأمونة للصحفيني والعاملني بأجهزة اإلعالم يف حاالت
النزاعات وحاالت ما بعد النزاعات ،وذلك هبدف تعزيز السالم
والدميقراطية والتنمية يف مجيع أحناء العامل.
وتشمل التدابري اليت تنص عليها اخلطة إقامة آلية مشرتكة بني
الوكاالت للتعامل مع املسائل املتصلة بسالمة الصحفيني .كما تتوقع
اخلطة قيام اليونسكو بتوسيع جهودها احلالية للحيلولة دون حدوث
جرائم ضد العاملني بأجهزة اإلعالم.
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من املتوقع أن يتوصل مؤمتر ريو 20+إىل اتفاق بشأن اإلجراءات
والتدابري الكفيلة بوضع العامل على مسار أكثر استدامة لتحقيق
التنمية – حبيث جيمع بني األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية
لتقدم اإلنسان ورفاهته ،ويشجع املساواة وكرامة اإلنسان ،وحيافظ
على البيئة الطبيعية اليت تعتمد عليها حياتنا بالكامل.
واسرتعى العديد من أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني االنتباه
إىل أمهية أهداف التنمية املستدامة اليت هي أهداف واضحة وموقوتة
جبدول زمين وحمددة ،ومن شأهنا أن تتوافق مع جدول أعمال التنمية
فيما بعد عام  .2015وأشار جملس الرؤساء التنفيذيني إىل أن مفهوم
البيئة أوسع بكثري من مفهوم احملافظة على البيئة ،ألنه يشمل ،على
سبيل املثال ،ضرورة إطعام الناس وتوظيفهم .ويف الوقت الذي متثل
فيه القرائن العلمية أداة أساسية لتحديد األهداف واملقاصد ،فمن
الضروري أيضاً إدخال إصالحات على طريقة احلكم .وألقى الرؤساء
التنفيذيون الضوء على أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
حتقيق اقتصاد يراعي الظروف البيئية.
واعرتف اجمللس بأن قادة منظومة األمم املتحدة عليهم التزام
بتحسني جهودهم يف جمال الدعوة وإعالن مواقفهم بشأن االهتمامات
الكثرية اليت تـُعرب عنها الدول وهي يف سبيلها إىل االنتقال إىل اقتصاد
يراعي الظروف البيئية .وحتقيقاً هلذه الغاية ،أشري إىل التقارير اليت
تتحدث عن االقتصاد الذي يراعي الظروف البيئية ،مبا يف ذلك
التقرير الصادر عن برنامج األمم املتحدة للبيئية بعنوان “حنو اقتصاد
أخضر :سبل لتحقيق التنمية املستدامة واستئصال الفقر” والتقرير
الذي شاركت فيه املنظومة بأسرها بعنوان “العمل على بناء اقتصاد
أخضر متوازن وشامل”.
ويف هناية املناقشات ،أصدر جملس الرؤساء التنفيذيني بياناً مشرتكاً
على شكل نداء قوي موجه إىل مؤمتر ريو .20+وقد نُ ِشر البيان على
اجلمهور يوم  20أبريل ( 2012انظر املقالة على الصفحات .)45-43
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Shutterstock

بيان مشترك من مجلس الرؤساء التنفيذيين
لمنظومة األمم المتحدة إلى مؤتمر ريو20+
أضواء كاشفة

وجه الرؤساء التنفيذيون لمنظومة األمم المتحدة ،في نهاية التنمية املستدامة مبا هلا من دعائم اقتصادية واجتماعية وبيئية مرتابطة،
ّ
اجتمـاعـهم الــذي عُق ـِد يـومي  13و 14أبريــل  ،2012بيان ـاً ما زالت متثل أولوية قصوى بالنسبة ملنظماهتم.

مشتركاً إلى مؤتمر ريو ،20+ناشدوا فيه قادة العالم تجديد
التزامهم السياسي بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة ،التقدم في سبيل تحقيق التنمية المستدامة
وإعادة تحديد مسار العالم في سبيل تحقيق هذا الهدف.
يعرتف الرؤساء التنفيذيون بالتقدم الذي حتقق يف سبيل التنمية

واعرتافاً بأن التنمية املستدامة كانت أحد األهداف األساسية اليت
ينشدها اجملتمع الدويل منذ مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية
يف  ،1992أكد أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني على أن حتقيق

املستدامة ،مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية .فقد أمكن إخراج
مئات املاليني من الناس من أسوأ أنواع الفقر ،وأصبح كثري من الناس
يتمتعون اآلن حبياة أطول وأكثر صحة ،كما حتقق اخنفاض جوهري
يف معدالت وفيات األطفال ،واخنفضت معدالت وفيات األمهات
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أثناء الوالدة .وقد ازداد عدد النساء الاليت أصبح بوسعهن احلصول
على خدمات الصحة اإلجنابية ،كما ازداد عدد األطفال والصغار –
من الذكور واإلناث على السواء  -الذين أصبح بوسعهم االلتحاق
باملدارس واستكمال دراستهم .وحتقق تقدم جوهري يف متكني املرأة
والفئات احملرومة .كما أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أصبحت
توسع آفاق الناس وتساعد على حتسني وتوسيع فرصتهم يف التعليم.
بيد أنه على الرغم من هذه املكاسب ،الحظ الرؤساء التنفيذيون
وجود تفاوت كبري بني األقاليم والبلدان ويف داخلها .وهم يقولون إن
هناك الكثري مما ينبغي حتقيقه ألن اإلجراءات اليت تُتخذ اليوم واليت
ستُتخذ يف غضون العقود املقبلة سوف حتدد مستقبل الناس.

وأشار الرؤساء التنفيذيون إىل أن االزدهار املتزايد والتقدم يف
جماالت العلوم والتكنولوجيا قد َّ
مكن البلدان من احلد من النكبات
النامجة عن الكوارث ،وأكدوا على أن كثرياً من التحديات البيئية
تتطلب ،رغم ذلك ،تعاوناً دولياً وإجراءات دولية عاجلة لتاليف
األضرار الكارثية اليت تتعرض هلا الكرة األرضية .وهم يقولون ،على
وجه اخلصوص ،إنه جيب التوصل على وجه السرعة إىل اتفاق
للحد من انبعاث غازات االحتباس احلراري للحيلولة دون حدوث
هجرات مجاعية ونزوح السكان بأعداد كبرية نتيجة لآلثار املرتتبة
على تغري املناخ.

إعادة النظر في النموذج االقتصادي الحالي

يشري الرؤساء التنفيذيون إىل األزمات العاملية الكثرية ،مثل
إطار عالمي جديد
يرى الرؤساء التنفيذيون أن منافع العوملة ليست موزعة بالتساوي األزمة الغذائية وأزمة الوقود ،اليت تـُلقي بظالل الشك على النموذج
على الرغم من التغريات اليت حققتها البلدان النامية النشطة ،وعلى االقتصادي احلايل .وهم يقولون إنه أصبح من الالزم وضع منوذج
الرغم من حتول النساء والشباب يف كثري من البلدان إىل أطراف نشطة جديد للتنمية يركز على الكرة األرضية وعلى سكاهنا ،وعلى حتقيق
يف حتديد اخلطوات اليت ينبغي اختاذها .بيد أن النمو االقتصادي مل العدالة ،مع مراعة االحرتام الكامل حلقوق اإلنسان واحلريات
حيقق عدداً كافياً من فرص العمل ،ولذلك بقيت أعداد كبرية من األساسية .وعلى الرغم من أن النمو االقتصادي القائم على قاعدة
الشباب تعاين من البطالة .وما زالت النساء والشباب يتعرضون يف عريضة يساعد على استئصال الفقر ،فإن تلبية احتياجات سكان
كثري من احلاالت لتجاهل صانعي السياسات.
العامل الذين ال يكف عددهم عن الزيادة تتطلب توزيعاً أكثر توازناً
وأشار الرؤساء التنفيذيون إىل أن ما يقرب من مليار نسمة للموارد.
وخيلـُص الرؤساء التنفيذيون إىل أن النمو يف القرن الواحد
يعانون من اجلوع وأن حنو  200مليون طفل يعانون من التقزم،
وناشدوا زعماء العامل مضاعفة جهودهم والتخلص من اجلوع والعشرين جيب أن يستخدم قدراً أقل من الطاقة واملوارد ،وأن تكون
وحتقيق األمن الغذائي والتغذوي للجميع .ويدعوا الرؤساء امللوثات املرتتبة عليه أقل مما هي اآلن ،وأن حيقق فرصاً كافية للعمل
التنفيذيون إىل زيادة االستثمار يف برامج احلماية االجتماعية ،الكرمي ،وأن يشمل مجيع قطاعات السكان مبا يف ذلك النساء
واإلنتاج الزراعي املستدام ،وضمان توافر األطعمة ِّ
املغذية وقدرة والشباب .وهم يرون أن قيام اقتصاد أخضر شامل يعد من أدوات
اجلميع على احلصول عليها ،وخصوصاً أكثر فئات السكان تعرضاً حتقيق هذا النمو ،وأن بناء القدرات يف البلدان النامية يف جماالت
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار – مع االستعانة بالدعم املتزايد من
ملشاكل التغذية.
اجملتمع الدويل وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – أصبح أمراً
ضرورياً لتيسري التحول إىل التنمية املستدامة.
التعاون الدولي واإلجراءات الدولية
يعرتف الرؤساء التنفيذيون بصعوبة التعامل مع العوامل طويلة
األجل اليت هتدد بين اإلنسان والبيئة من خالل التعاون الدويل في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
واإلجراءات الدولية ،وخصوصاً ألن احلكومات كثرياً ما تكون
يرى الرؤساء التنفيذيون وجود رغبة شديدة يف التوصل يف مؤمتر
مضطرة إىل مواجه الصعوبات االجتماعية واالقتصادية العاجلة ويف ريو 20+إىل اتفاق على أهداف التنمية املستدامة اليت ستشكل جزءاً
أعقاب الكوارث.
من جدول أعمال مرتابط منطقياً للفرتة التالية لسنة  ،2015ولكنهم
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األمم المتحدة واالتحاد الدولي لالتصاالت
ريــو20+

AFP

يؤكدون على أن كثرياً من البلدان النامية ستظل حمتاجة إىل الدعم
املايل والتكنولوجي.
ووضع الرؤساء التنفيذيون قائمة باألولويات اليت ينبغي أن تؤخذ
يف االعتبار لدى حتديد أهداف التنمية املستدامة ،مثل :املساواة،
واستئصال الفقر ،وتوفري فرص العمل الكرمي ،والزراعة املستدامة
واألمن الغذائي ،والطاقة ،واملياه ،والنظافة الصحية العامة ،وتغري
املناخ ،واحمليطات ،واملدن املستدامة ،والنقل املستدام ،والسياحة،
واحلد من خماطر الكوارث ،والصحة مبا يف ذلك الصحة اإلجنابية،
والسكان ،والتعليم مبا يف ذلك من أجل حتقيق التنمية املستدامة،
والعلوم ،والثقافة ،والشباب ،والنفاذ إىل املعلومات ،واملساواة بني
اجلنسني ومتكني املرأة.

تماسك منظومة األمم المتحدة واإلطار المؤسسي

يسلـِّم الرؤساء التنفيذيون بأنه جيب عليهم حتسني تنظيم اخلربات
يف منظومة األمم املتحدة واجملتمع الدويل للتمكن من تقدمي نصائح

متوائمة يف جمال السياسات وبناء القدرات والتمويل ملساعدة احلكومات
على وضع وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات للتنمية املستدامة.
ويرى الرؤساء التنفيذيون أن تعمل منظومة األمم املتحدة مع
أصحاب املصلحة من احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص من
أجل إجياد حلول مبتكرة ومستدمية للتحديات اليت تواجهها التنمية
املستدامة .وهم يعتقدون أن ذلك يستدعي تقوية األطر املؤسسية ،بل
ورمبا وضع أطر مؤسسية جديدة.

إحيــاء روح ري ــو

ويؤكد الرؤساء التنفيذيون على أن مؤمتر ريو 20+جيب أن يضع
خريطة طريق للمستقبل الذي يصبو إليه الناس  -مستقبل قائم على
السالم ،والتنمية االقتصادية واالجتماعية النشطة ،والرفاه االجتماعي
الشامل ،وبيئة سليمة ومنصفة لألجيال احلالية املقبلة ،بالشكل الذي
ِّ
ميكن النساء والرجال والفتيان والفتيات من املسامهة على قدم املساواة
يف التنمية واالستفادة منها.
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أضواء على االحتاد الدويل لالتصاالت

أضواء على االحتاد الدويل لالتصاالت

الدكتور محدون توريه
األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

هولني جاو
نائب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

فرانسوا رانسي
مالكومل جونسون
مدير مكتب تقييس االتصاالت مدير مكتب االتصاالت
باالحتاد
الراديوية باالحتاد

براهيما سانو
مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالحتاد

االتحاد يتطلع إلى الجيل القادم من أصحاب المشاريع االجتماعية
بإمكان الشباب من المبتكرين الفوز بفرصة لتقديم أفكارهم إلى رواد الصناعة في تليكوم العالمي لالتحاد 2012

أطلق االتحاد الدولي لالتصاالت ،في  1مايو  ،2012المسابقة
العالمية الثانية للمبتكرين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين
 18و 25سنة .وسوف تتاح للفائزين فرصة حضور تليكوم
العالمي لالتحاد لعام  ،2012في الفترة  18-14أكتوبر في
دبي ،كما سيحصلون على التمويل والتوجيه والدعم.
وتدعو هذا املسابقة اليت حتمل عنوان “االبتكار والشباب من أجل
التنمية” ،إىل تقدمي مشاريع أو أفكار تقوم على تسخري تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من أجل مواجهة التحديات اإلمنائية يف العامل
احلقيقي يف أحد اجملاالت الرئيسية الثمانية التالية :األمن السيرباين،
والتعليم ،ومتكني املرأة ،واالستدامة البيئية ،والرعاية الصحية ،وحقوق
اإلنسان ،والشفافية ،وتوفري فرص العمل للشباب.
وجيب تقدمي هذه املشاريع واألفكار يف موعد ال يتجاوز  1يوليو
 ،2012وميكن أن تشمل املسامهات أفكاراً مدروسة بعناية ومشاريع
عملية أظهرت بالفعل نتائج أولية .ومن خالل املسامهات ،سوف يتم
اختيار االثين عشر متسابقاً األكثر متيزاً – اليت ترى هيئة التحكيم أن
من املتوقع أن يكون هلم أكرب أثر اجتماعي ومن املتوقع هلم النجاح يف
األعمال التجارية .وسوف يستفيد الفائزون ،لدى حضورهم ملعرض
تليكوم العاملي لالحتاد  2012من دورات توجيهية على أساس فردي مع
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ممثلني رفيعي املستوى من خمتلف القطاعات ،وحلقات تدريبية تركز على
تطوير مهارات تنظيم املشاريع ،كما ستتاح هلم فرصة عرض أفكارهم
ومشاريعهم يف مكان مميز وسط ساحة املعرض.
وباإلضافة إىل احلصول على جائزة نقدية تصل قيمتها إىل 10 000
فرنك سويسري ،سيكون بوسع الفائزين النفاذ إىل شبكة املوجهني طوال
سنة كاملة .كما سيدعون إىل االنضمام إىل جمتمع املبتكرين الشباب
وعرض مشاريعهم يف املوقع اإللكرتوين للمبتكرين الشباب.
ومبناسبة إطالق املسابقة ،قال الدكتور محدون توريه ،األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت “إن املشاركة يف هذه املسابقة تتيح فرصة
عظيمة للجيل املقبل من املبتكرين الشباب لكي يعرضوا أفكارهم
وابتكاراهتم يف ظروف عاملية حقيقية أثناء هذا احلدث ،وإلظهار كيف
ميكن لتفكريهم الرقمي اجلديد أن يغري العامل حنو األفضل ”.وأردف
يقول “ومما يكتسب أمهية بالغة يف هذا السياق أن برنامج املبتكرين
الشباب سيفتح اجملال بعد هذا احلدث لبناء جمتمع دويل متماسك
ألصحاب املشاريع االجتماعية املوهوبني الذين يقومون بتنفيذ مبادرات
تقوم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجملاالت ذات األمهية
احليوية للقضايا اإلمنائية اليت يواجهها العامل”.
ولالشرتاك يف املسابقة أو احلصول على مزيد من التفاصيل ،يُرجى زيارة
املوقع التايلworld2012.itu.int/young-innovators-competition. :

منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام
رشبلا ةمدخ يف ةيجولونكتلا تاراكتبالا
2012

ITU

حفل افتتاح منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات
لعام  – 2012الذي اجتذب  1 300من أصحاب المصلحة
من أكثر من  140بلداً

االبتكارات التكنولوجية في خدمة البشرية
شارك أكثر من  1 300من أصحاب المصلحة من أكثر من  140بلداً ،يمثلون الحكومات ،والمجتمع المدني
والقطاع الخاص في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  ،2012الذي استضافه االتحاد الدولي
لالتصاالت في جنيف من  18-14مايو .وقد ساهم بحماس في هذا الحدث العديد من الممثلين رفيعي
المستوى كان من بينهم  35من الوزراء ونواب الوزراء ،والسفراء ،وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات،
وقادة المجتمع المدني.
وقد شارك يف تنظيم منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام
 ،2012االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة (يونسكو) ،ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)،
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،مبقر منظمة العمل الدولية .ويضع زعماء
العامل يف هذا احلدث السنوي اسرتاتيجيات ملساعدة البلدان واملنظمات
على زيادة فعالية تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دفع
عجلة التقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف القدرة على
التوصيل اليت حددهتا القمة العاملية جملتمع املعلومات – على أن تتحقق
مجيعها حبلول سنة .2015

وقد شارك يف حفل االفتتاح متحدثون رفيعو املستوى ميثلون مجيع
اجلهات صاحبة املصلحة يف القمة العاملية جملتمع املعلومات ،كان من
بينهم الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت؛
وكاسيوم-جومارت توكاييف ،املدير العام ملكتب األمم املتحدة يف
جنيف ،ممثالً للسيد بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة؛ والسيد
سوباتشاي بانتشباكدي ،األمني العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية (أونكتاد)؛ والسيد جانيس كاركلينز ،املدير العام املساعد
لليونسكو لشؤون االتصاالت واملعلومات؛ والسفري عبيد سامل سعيد
الزعيب ،املمثل الدائم لإلمارات العربية املتحدة لدى مكتب األمم املتحدة
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يف جنيف؛ والسيد خوان ديفيز ،نائب رئيس مؤسسة إنتل ،مدير عام
برنامج  World Aheadالتابع ملؤسسة إنتل وممثل الغرفة التجارية الدولية؛
والسيدة سيسيل ريتشي ،رئيسة مؤمتر املنظمات غري احلكومية ذات
العالقة االستشارية مع األمم املتحدة ).(CoNGO
وقد أثىن الدكتور توريه على مجيع اجلهات صاحبة املصلحة للنهج
االستباقي الذي طبقته إزاء منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات ،من
حيث اشرتاكها النشط يف العملية التحضريية واملسامهات الضخمة
املسبقة اليت تلقاها االحتاد ،واليت تعكس روح القمة العاملية جملتمع
املعلومات من حيث حتويل األهداف إىل عمل .وقال الدكتور توريه
“إن روح التعاون هذه تضمن أن يكون املنتدى مبثابة منصة خللق وتقوية
شراكات وإجراءات وأن يكون حمفالً ملناقشات شديدة األمهية.
ومضى يقول إن جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة
صدَّق على خطة العمل اخلاصة باالستعراض العام لنتائج القمة العاملية
جملتمع املعلومات بعد مضي عشر سنوات  – WSIS+10 -يف اجتماعه
الذي عُ ِقد يف جنيف يف أبريل  ،2012وهو االجتماع الذي تشرف
االحتاد باملشاركة يف استضافته .وقد تقرر يف هذا االجتماع تكليف
االحتاد بالقيام بالدور القيادي يف عملية االستعراض الشامل .ويف هذا
السياق ،يطلِق منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات التحضريات
اخلاصة باالستعراض الشامل للقمة العاملية جملتمع املعلومات بعد عشر
سنوات من انعقادها”.

تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق
التنمية المستدامة

وكنموذج للسياسة اإلمنائية بعد عام  ،2015ركـَّـز منتدى القمة
العاملية جملتمع املعلومات لعام  2012على املوضوع العام لتسخري
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق التنمية املستدامة ،متوقعاً أن
تؤدي االبتكارات التكنولوجية احلديثة إىل النجاح عندما تقرتن بالقرارات
السياساتية اليت تتخذ يف الوقت املناسب.
وأشري إىل أن احلكومات يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية
(املعروف أيضاً أيضاً باسم “قمة األرض”) الذي عُ ِقد يف ريو دي
جانريو ،الربازيل ،يف  ،1992اعرتفت باحلاجة إىل إعادة توجيه اخلطط
والسياسات الدولية والوطنية بالشكل الذي يضمن مراعاة مجيع القرارات
املتصلة باالقتصاد ألي آثار بيئية .ويقول املبدأ  1من إعالن ريو بشأن
البيئة والتنمية “يقع البشر يف صميم االهتمامات املتعلقة بالتنمية
املستدامة ،وحيق هلم أن حييوا حياة صحية ومنتِجة يف وئام مع الطبيعية”.
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وبعد عشرين سنة من صدور هذا اإلعالن ،جيتمع اجملتمع العاملي
مرة أخرى يف ريو دي جانريو يف يونيو  2012يف مؤمتر األمم املتحدة
املعين بالبيئة والتنمية (ريو ،)20+للنظر يف التقدم املقرر حتقيقه يف سياق
حتقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر ،وتقوية اإلطار املؤسسي
للتنمية املستدامة – ومها املوضوعان الرئيسيان ملؤمتر ريو.20+
وقال الدكتور محدون توريه “ينبغي لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أن تأيت على رأس أي نواتج يعتمدها مؤمتر ريو.”20+
وأضاف يقول “إن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أثرا حتفيزيا
على الدعائم الثالث للتنمية املستدامة – النمو االقتصادي ،والشمول
سهل توصيلية النطاق العريض على
االجتماعي ،واالستدامة البيئية .وتُ ِّ
حنو خاص التغيري التحويلي يف جمال واسع من القطاعات الرئيسية ،مثل
الطاقة والنقل والبناء والتعليم والصحة والزراعة ،مع إمكانيةكبرية لتحقيق
أهدافنا اخلاصة بالتنمية املستدامة”.
ووجه قاسيم-جومارت توكاييف ،املدير العام ملكتب األمم املتحدة
َّ
يف جنيف ،رسالة مماثلة يف سياق مؤمتر ريو ،20+حيث قال “يف عصر
التصنيع ،اعتُبرِ ت شبكات الطرق ،والسكك احلديدية والطاقة مقومات
أساسية للبنية التحتية .وينبغي يف عصر املعلومات الذي نعيش فيه
أن نضيف النفاذ إىل اإلنرتنت إىل هذه القائمة .وتستطيع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أن تساعدنا وأن تقودنا إىل عامل أكثر نظافة
وأكثر اخضراراً”.
وأثناء احملاورات رفيعة املستوى بشأن “التقدم حنو جدول أعمال
أخضر” و “تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق التنمية
املستدامة بعد عام  ،”2015كان الرتكيز على كيف ميكن لعملية القمة
العاملية جملتمع املعلومات أن تعزز حتقيق أهداف مؤمتر ريو .20+وعرض
املشاركون يف املنتدى رؤاهم وخرباهتم بشأن الطرق الكفيلة بتحقيق
التقدم يف تنفيذ جدول أعمال التنمية املستدامة من خالل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

البرنامج – مزيج من االرتباطات

اشتملت ندوة القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  2012على
أكثر من  150جلسة مت تنظيمها يف  20نوعاً خمتلفاً من االجتماعات.
وتضمن احلدث ،الذي امتد ملدة أسبوع ،إجراء مخسة حوارات رفيعة
املستوى ،وتنظيم اجتماع وزاري يف شكل مائدة مستديرة ،وعقد اجتماع
لإلعالن عن االنطالق الرمسي لعملية االستعراض العام لنتائج القمة
العاملية جملتمع املعلومات بعد مضي عشر سنوات ،وعقد اجتماعات
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المائدة المستديرة الوزارية التي عُ ِقدت أثناء منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام

2012

ITU

لتيسري تنفيذ خطوط العمل اليت وضعتها القمة العاملية جملتمع املعلومات،
وعقد جلسات تفاعلية ،وتنظيم حلقات عمل مواضيعية وقُطرية ،وتبادل
املعرفة وتنظيم معرض .وناقش املشاركون موضوعات مثل التنمية الريفية،
والتعدد اللغوي ،واالستدامة البيئية ،والتعليم ،والرعاية الصحية ،واإلعاقة
واالبتكار .كذلك تضمن املنتدى اجتماعات ملنتدى إدارة اإلنرتنت.
وعرض املسؤولون عن تيسري تنفيذ خطوط العمل من العديد من
وكاالت األمم املتحدة ،واللجان اإلقليمية ،والقطاع اخلاص ،واحلكومات
واجملتمع املدين ما بذلوه من جهود يف سبيل تنفيذ ومتابعة نتائج القمة
العاملية جملتمع املعلومات ،كما قاموا بتقييم هذه اجلهود وتقامسوا اخلطط
املستقبلية لتحقيق أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات.
واستطاع أكثر من ألف من أصحاب املصلحة من مجيع أحناء
العامل متابعة هذا احلدث واملسامهة فيه عن �بُْعد ،عن طريق موقع
.imeetYouatWSIS
وقد استفاد برنامج منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام 2012
من الشراكة االسرتاتيجية مع كل من اإلمارات العربية املتحدة (حكومة)
ومؤسسة إنتل (قطاع خاص) ،وما قدمتاه من مسامهات .فقد قامت
اإلمارات العربية املتحدة على وجه اخلصوص بتنظيم حلقات عمل
ألقت الضوء خالهلا على جوانب النجاح اليت حققتها مشاريع احلكومة

اإللكرتونية والتحديات اليت صادفتها – مثل برنامج احلكومة اإللكرتونية
يف إمارة الشارقة ،وشبكة العنكبوت (شبكة اإلمارات املتقدمة للبحوث
املؤمنة
والتعليم) ،ومشروع بطاقة اهلوية اليت متثل وثيقة اهلوية الوحيدة َّ
يف اإلمارات العربية املتحدة وتساعد على حتديث املعلومات اخلاصة
باملواطنني بدولة اإلمارات العربية املتحدة واملقيمني فيها ،وهو املشروع
الذي تقوم بتنفيذه هيئة اإلمارات للهوية.
وقدمت مؤسسة إنتل مشروعها“ ،بلوغ املليار الثالث” ،الذي
يستهدف توصيل املليار التايل من مستعملي اإلنرتنت من األسواق
الناشئة أساساً .وقد وضعت إنتل واجلهات الشريكة هلا ،من خالل هذا
املشروع ،منوذجاً جديداً للمبيعات يربط بني توفري خدمة النطاق العريض
بسعر منخفض وتوفري أجهزة احلاسوب الشخصية بأسعار منخفضة مع
حتميلها قبل بيعها باحملتوى الرقمي باللغات احمللية .ويقوم املستعملون
بسداد اشرتاك شهري منخفض للنطاق العريض أو سداد قيمة حمددة
مقابل جمموعة حمددة من خدمات النطاق العريض .واملطلوب من
احلكومات أن تقوم بدور أكرب يف جعل أسعار باقات اخلدمات ميسرة،
كأن يكون ذلك باتباع سياسات ضريبية مواتية (حوافز و/أو ختفيضات
ضريبية لشركات األعمال واملستهلكني ،أو استعمال صناديق اخلدمة
الشاملة يف تيسري نشر النطاق العريض.

أخبار االحتاد   2012 | 4 مايــو

2012

49

منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام
رشبلا ةمدخ يف ةيجولونكتلا تاراكتبالا

2012

كذلك قدَّم الشركاء التالية أمساؤهم دعماً ألنشطة معينة :مدينة االجتماعية واالقتصادية .إذ يتزايد التوصيل بني األجهزة ،كما تشري
لييج البلجيكية ،وإثيوبيا ،وكازاخستان ،وعُمان ،وبولندا ،واململكة العربية التوقعات إىل أن عدد األجهزة املوصولة سيصل إىل  50مليار حبلول سنة
السعودية ،وتنزانيا وزمبابوي.
 .2020ومع ذلك ،فعلى الرغم من أن هذه األخبار طيبة ،فإن األخبار
ويف كل سنة ،يتم تزويد منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات السيئة هي أنه مع تزايد القدرة على التوصيل تزداد اجلرمية السيربانية
بدراسات حالة ومشاريع تضاف إىل قاعدة بيانات املنتدى ،كما ويتزايد االستعمال غري املشروع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
يتضمن برنامج املنتدى عرض قصص حقيقية عن تنفيذ أصحاب وقد دعا املشاركون إىل زيادة التعاون الدويل بني احلكومات وصناعة
املصلحة لربنامج املنتدى ،وربط احلدث باألحداث اجلماهريية .وقد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتصدي لتهديدات األمن السيرباين
ُمنحت جوائز مشاريع القمة العاملية جملتمع املعلومات لثمانية عشر فائزاً اليت اكتسبت اليوم طابعاً عاملياً.
من أحناء العامل ،تقديراً للمشروعات اليت كانت هلا مسامهات بارزة يف
وأشار املشاركون إىل أن االحتاد الدويل لالتصاالت يدعو ،من
تنفيذ أهداف القمة (انظر املقالة على الصفحات .)65-60
منسق
خالل جدول األعمال العاملي لألمن السيرباين ،إىل إجراء َّ
من جانب أصحاب املصلحة املتعددين على املستوى العاملي ،كما
أنه يتعاون مع األعضاء والشركاء من أجل إجياد سبل أفضل لضمان
المائدة المستديرة الوزارية والحوارات رفيعة المستوى
عُ ِقدت مائدة مستديرة وزارية عن موضوع “القمة العاملية جملتمع سالمة وسالم الفضاء السيرباين .وتعد الشراكة الدولية متعددة األطراف
املعلومات :اإلجنازات والتحديات واملسار بعد عام  ،”2015قام ملكافحة التهديدات السيربانية ) (IMPACTمن العناصر األساسية يف
خالهلا  25وزيراً باستعراض التقدم الذي حتقق يف بلداهنم يف سبيل جدول األعمال العاملي لألمن السيرباين .واليوم ،تضم املبادرة املشرتكة
حتقيق أهداف القمة ،مع إلقاء الضوء على التحديات املتبقية .وحتدث بني االحتاد الدويل لالتصاالت والشراكة الدولية متعددة األطراف
الوزراء عن النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملكافحة التهديدات السيربانية  142بلداً التزمت بتحسني قدرة اجملتمع
بعد عام  ،2015ودور التكنولوجيا يف منوذج التنمية يف املستقبل ،العاملي على منع التهديدات السيربانية ،واحلماية منها ومواجهتها .كما
واالسرتاتيجيات اليت تستهدف تتبع التقدم الوطين مبزيد من الكفاءة يعمل االحتاد مع املنظمات الدولية األخرى ،مثل مكتب األمم املتحدة
من أجل حتديد جدول أعمال التنمية بعد عام  .2015وأكدوا على املعين باملخدرات واجلرمية ) (UNODCومنظمة الشرطة اجلنائية الدولية
ضرورة وضع اسرتاتيجيات وطنية ،ونظام وطين لإلبالغ عن مدى ) (ICPO–INTERPOLمن أجل تعزيز األمن السيرباين.
التقدم وعن املسامهات الدولية يف استعراض نتائج القمة العاملية جملتمع
املعلومات بعد عشر سنوات من انعقادها.
أضواء على االجتماعات التفاعلية لتيسير تنفيذ
كما مشلت احلوارات رفيعة املستوى موضوع “تكنولوجيا املعلومات خطوط العمل
واالتصاالت يف جمال إعادة اإلعمار بعد النزاعات” ،وموضوع “إدارة
يف اجتماع تفاعلي تيسريي بشأن “بناء الثقة واألمن يف استعمال
الفضاء السيرباين والسالم السيرباين” ،وقد أثار ذلك حواراً بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” ،انتقد املشاركون بعنف كيف أن
األمن السيرباين .كما تناولوا موضوع “النساء والفتيات يف تكنولوجيا األطفال – وهم أحدث املواطنني الرقميني – يعيشون يف عامل سيرباين
املعلومات واالتصاالت” ،مركزين على كيف ميكن للتكنولوجيا أن ال حتكمه قوانني أو قواعد للسلوك .وقالت ديبورا تيت ،مبعوثة االحتاد
تساعد يف حتقيق اهلدف الثالث من األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن الدويل لالتصاالت حلماية األطفال على اخلط “إن احرتام كل طفل،
تشجيع املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء (انظر الصفحات  .)23-20كما هو منصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة ،ينبغي أال يقل يف
الفضاء السيرباين عما هو يف العامل احلقيقي ”.واقرتح املشاركون يف
االجتماع ضرورة وضع قواعد أكثر تشدداً حلماية خصوصية البيانات –
إدارة الفضاء السيبراني والسالم السيبراني
اعرتف املشاركون بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أصبحت وخصوصاً فيما يتصل باهلواتف املتنقلة – كما ينبغي وضع مدونة سلوك
جزءاً أساسياً من العامل احلديث ،وأهنا ستلعب دوراً أكرب يف التنمية أخالقية لبناء إنرتنت أكثر أماناً بالنسبة لألطفال .ويف هذا السياق ،وافق
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Thinkstock

االجتماع على أن الشباب ينبغي أن يشاركوا يف منتدى القمة العاملية
جملتمع املعلومات لعام .2013

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
كان من بني املوضوعات الرئيسية األخرى االنتقال من البث
التلفزيوين التماثلي إىل البث التلفزيون الرقمي إىل األرض .ورأى املشاركون
أن حترير الطيف الالزم للخدمات اجلديدة يعد من اجلوانب املهمة
لعملية االنتقال اليت ستحقق منافع للمستهلكني (خيارات أوسع وجودة
يف اخلدمات التلفزيونية ،والقدرة على نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة)
ومنافع للصناعة (سبل جديدة لتحقيق اإليرادات ومناذج عمل جديدة).
ففي الوقت الذي ستُستخدم فيه نطاقات الرتددات اليت سيؤدي
إىل حتريرها االنتقال إىل البث التلفزيوين الرقمي إىل األرض (املكاسب
الرقمية) أساساً للنطاق العريض املتنقل ،فإن التقارب بني اخلدمات
(مثل اإلنرتنت ،والتلفزيون واالتصاالت املتنقلة) يعد أيضاً من التطورات
الرئيسية اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار.
والطلب على خدمات النطاق العريض يف البلدان النامية يف تزايد.
وتعد املواءمة يف ختصيص الرتددات من األمور األساسية لتوفري خدمات
النطاق العريض الالسلكية يف املناطق الريفية والنائية بتكلفة أقل فيما

سيوسع جمال االختيار ويقلل من أسعار
يتعلق بالبنية التحتية ،مما
ِّ
االتصاالت .وأشار املشاركون إىل أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  ،(WRC-12) 2012الذي عُ ِقد يف يناير-فرباير  ،2012اعرتف
بأمهية االتصاالت الالسلكية عريضة النطاق وقرر ختصيص نطاق
ترددات إضايف هلذا الغرض اعتباراً من عام .2015

التعلم اإللكتروني وبناء القدرات
أشار املشاركون إىل التطور السريع يف جمال التعلم املتنقل ،والفرص
اليت أتاحها بالنسبة لنظام التعليم التقليدي .وكان من بني العروض اليت
قُدِّمت :نظرة عامة على االستعراضات اإلقليمية اليت أجرهتا منظمة
اليونسكو لسياسات التعلم املتنقل؛ واستعمال تكنولوجيا االتصاالت
املتنقلة يف دعم النهوض باملعلمني ،واسرتاتيجية الكتب الدراسية الرقمية
الوطنية اليت وضعتها مجهورية كوريا؛ ونتائج دراسة استقصائية عن نسبة
تنفيذ احلواسيب الصغرية املستعملة يف النفاذ إىل اإلنرتنت يف ستة بلدان
أوروبية؛ ووصف لكيفية دعم التعلم املتنقل ووسائط التواصل االجتماعي
املتنقلة ملن يرغبون يف التعلم واملشتغلني باخلدمات الصحية يف األوضاع
قليلة املوارد؛ ودور القطاع اخلاص يف النهوض مببادرات التعلم املتنقل.
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وميكن أن يكون التعلم املتنقل أداة قوية لتحقيق النمو يف البلدان
النامية ،ويوجد جمال لدمج التعلم املتنقل يف البيئات التعليمية الرمسية،
ولكن ذلك يتطلب إعادة تدريب املدربني وحدوث حتول يف طريقة
النظر إىل التعلم .وكان من بني اخلطوات اليت اقرتح املشاركون اختذاها
إذكاء الوعي ودعم الشراكات بني أصحاب املصلحة من أجل تشجيع
التعلم املتنقل.

الوسائ ــط
أحاط االجتماع املعين بتشجيع حرية التعبري على اإلنرتنت ووسائط
التواصل االجتماعي ِعلماً بأن منظمة اليونسكو تُ ِّروج للمنشور الذي
أصدرته بعنوان “حرية التواصل  -حرية التعبري :تغري البيئة القانونية
والتنظيمية يعيد رسم مالمح االنرتنت”.

واعرتف احملاضرون واملشاركون بأن حرية التعبري على اإلنرتنت
تعد أساسية يف خلق جمتمع معلومات جامع .وحتدثوا عن التحديات
والتهديدات املختلفة اليت تواجه حرية التعبري ،وتبادلوا الرأي يف املعايري
الدولية واإلقليمية اليت ُو ِضعت يف الفرتة األخرية ويف التوصيات اخلاصة
بسياسات محاية حرية التعبري على اإلنرتنت.

الثقـاف ــة
يف جلسة خاصة عن اجلوانب االقتصادية إلنتاج احملتوى احمللي
والبنية التحتية احمللية ،أعلنت منظمة اليونسكو ومنظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي ،وجمتمع اإلنرتنت عن دراسة حبثية مشرتكة عن
طبيعة العالقة بني إنتاج احملتوى احمللي ،وتطوير البنية التحتية احمللية
لإلنرتنت وأسعار النفاذ إىل اإلنرتنت .وقد أجريت هذه الدراسة يف
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 2012-2011استناداً إىل البيانات اإلحصائية والتحليالت التجريبية،
وكذلك استناداً إىل سبع دراسات حالة من سبعة بلدان خمتلفة.

القدرة على النفاذ
لدى مناقشة “االستعمال املبتكر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف النفاذ إىل التعليم” استعرض املشاركون كيف ميكن للمبتكرات
التكنولوجية أن توفر فرصاً تعليمية جديدة لألفراد ذوي اإلعاقة .وناقش
املشاركون احلواجز اليت ما زالت حتد من استعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف العملية التعليمية .وخلص املشاركون إىل أن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ميكن أن تكون أداة قوية يف دعم التعليم ومشول
األفراد ذوي اإلعاقة .وعلى الرغم من وجود ممارسات جيدة يف مجيع
األقاليم ،هناك مشكلة مشرتكة وهي اخنفاض اإلملام بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،ليس فقط بني التالميذ بل وكذلك بني املعلمني.
القدرة على النفاذ
لدى مناقشة “االستعمال املبتكر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف النفاذ إىل التعليم” استعرض املشاركون كيف ميكن للمبتكرات
التكنولوجية أن توفر فرصاً تعليمية جديدة لألفراد ذوي اإلعاقة .وناقش
املشاركون احلواجز اليت ما زالت حتد من استعمال تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت يف العملية التعليمية .وخلص املشاركون إىل أن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ميكن أن تكون أداة قوية يف دعم التعليم ومشول
األفراد ذوي اإلعاقة .وعلى الرغم من وجود ممارسات جيدة يف مجيع
األقاليم ،هناك مشكلة مشرتكة وهي اخنفاض اإلملام بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،ليس فقط بني التالميذ بل وكذلك بني املعلمني.

العلوم اإللكترونية
بدأت اجللسة اخلاصة بالعلوم اإللكرتونية باعرتاف املشاركني باجلهود
العلمية اليت تقوم عليها التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة وبأن
جوانب التقدم العلمي تعتمد على تكنولوجيا املعلومات .ومع ذلك،
فقد ملـِس املعلمون ،خالل العقود األخرية ،حدوث اخنفاض يف اإلقبال
على دراسة العلوم واخفاض معدالت االلتحاق بالدراسات العلمية.
وسوف يتعني استعمال طرق جديدة للتعليم والتعلم الجتذاب أعداد
أكرب من الشباب إىل االشتغال باجملاالت العلمية.
األبعاد األخالقية لمجتمع المعلومات
أكد املتحدثون على أن حمو األمية املعلوماتية يعد من األمور
األساسية يف متكني املستعملني من االختيار عن ِعلم وكذلك متكينهم
من ممارسة ومحاية حقوقهم يف البيئة املعقدة على اخلط .والتكنولوجيا
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متكن من انتهاج طرق المركزية إزاء وضع السياسات واختاذ القرارات.
وعلى الرغم من أن النهج الشامل قد يستغرق وقتاً أطول ،يبدو أنه
يؤدي إىل اختاذ قرارات أكثر دميقراطية تصاحبها زيادة يف الثقة والقدرة
على املساءلة .وقد أقدمت بعض األعمال التجارية طواعية على اتباع
مدونات للممارسة ألهنا ترى أن حقوق اإلنسان متثل مسامهة إجيابية يف
التجارة اإللكرتونية.

األعمال التجارية اإللكترونية
لدى مناقشة موضوع “تشجيع القطاع احمللي لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت” اتفق املشاركون على أن وجود قطاع نابض لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يفيد احلكومات والشركات واألفراد واجملتمع
ككل .وأعرب املشاركون عن أهنم يعلقون آماالً كبرية على قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املستقبل ألنه يحُ ِدث ثورة يف
طريقة النهوض باالقتصادات ،وزيادة التفاعل بني أفراد اجملتمع ،وتسيري
األعمال التجارية وتنفيذ السياسات .وخلصوا من مناقشاهتم إىل أن
وجود قطاع حملي قوي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن
يساعد يف خلق فرص للعمل ،ويساهم يف تنويع االقتصاد ،ويشجع على
االبتكار احمللي وحتسني قدرة مجيع أفراد اجملتمع على احلصول على فرص

إمنائية .وينبغي للحكومات أن تتصرف بالشكل الذي يساعد على
تيسري ذلك ،مبا يف ذلك أن تكون سوقاً للشركات احمللية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وبناء القدرات واملهارات احمللية ،وإجياد بيئة
تنظيمية متكينية.
ويقوم مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ومركز التجارة
الدولية بإجراء مشاورات على اخلط مع اجلهات صاحبة املصلحة لتحديد
أهم اإلجنازات ،والدروس املستفادة واألفكار اليت تفيد العمل يف جمال
التجارة اإللكرتونية يف املستقبل .وسوف تكون نتائج هذه املشاورات
مبثابة مسامهة يف منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  2013ويف
استعراض نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مضي عشر سنوات.
املقصود من منتديات القمة العاملية جملتمع املعلومات أن تكون
مبثابة أحداث ترتتب عليها نتائج .ويف هذا السياق ،أصدرت أمانة
القمة العاملية جملتمع املعلومات “وثيقة نتائج” تتضمن ملخصات
للجلسات اليت جرت أثناء منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام
 2012والنتائج احملددة اليت أسفرت عنها .وما زالت هذه الوثيقة قيد
اإلعداد (ميكن االطالع عليها بالرجوع إىل املوقع التايل على اإلنرتنت:
 .)www.wsis.org/forumوسوف يُعقد منتدى القمة العاملية جملتمع
املعلومات لعام  2013يف جنيف يف الفرتة  17-13مايو .2013
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استعراض نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات
بعد مرور عشر سنوات على انعقادها )(WSIS+10
ما هو استعراض مدى حتقيق أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات
بعد مرور عشر سنوات؟ جرى تنظيم القمة العاملية جملتمع املعلومات
على مرحلتني – يف جنيف يف  2003وتونس يف  – 2005وأصدرت
القمة أربع وثائق رئيسية .وقد أصدر زعماء العامل ،يف املرحلة األوىل
اليت عُ ِقدت يف جنيف ،إعالن مبادئ وخطة عمل ،مت استكماهلما
يف  2005بصدور التزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع
املعلومات .وقد أكد زعماء العامل من جديد يف التزام تونس تعهدهم
ببناء جمتمع معلومات يكون حموره الناس ،كما يكون شامالً للجميع
وموجهاً حنو التنمية ،ويستند إىل مبادئ ميثاق األمم املتحدة ويدعم
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان .واهلدف من ذلك هو أن يكون
بوسع الناس يف كل مكان تقاسم واستعمال املعلومات واملعرفة لكي
ميكن حتقيق إمكاناهتم الكاملة وحتقيق األهداف اإلمنائية املتعارف
عليها دولياً ،مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية.

وقد تقرر يف برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات،
كما قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب القرار 60/252
إجراء استعراض يف  2015لتحديد مدى التقدم يف تنفيذ نتائج
القمة اليت حتددت يف هذه الوثائق األربع .وطلب مؤمتر املندوبني
املفوضني لالحتاد مبوجب القرار ( 172غواداالخارا )2010 ،من
األمني العام لالحتاد الشروع يف عملية حتضريية إلجراء االستعراض
أثناء اجتماع جملس الرؤساء التنفيذيني ) (CEBاملعين بالتنسيق يف
منظومة األمم املتحدة.
ويف  ،2011طلب جملس الرؤساء التنفيذيني من فريق األمم
املتحدة املعين مبجتمع املعلومات ) (UNGISأن يقوم – من خالل
مشاورات مفتوحة – بتحضري خطة عمل لتنظيم االجتماع اخلاص
باستعراض نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات .وفريق األمم املتحدة
املعين مبجتمع املعلومات آلية مشرتكة بني الوكاالت ويقوم بتنسيق

أخبار االحتاد   2012 | 4 مايــو

2012

55

منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2012
استعراض نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مرور عشر سنوات على انعقادها

)(WSIS+10

سياسة األمم املتحدة فيما يتعلق بتنفيذ خطة عمل جنيف وبرنامج التوافق في اآلراء بشأن استعراض نتائج القمة العالمية
عمل تونس جملتمع املعلومات .ويتوىل االحتاد الدويل لالتصاالت رئاسة لمجتمع المعلومات بعد مرور عشر سنوات

الفريق خالل الفرتة .2012-2010
وقد أعد الفريق خطة عمل إلجراء استعراض شامل لتنفيذ نتائج
القمة بعد مرور عشر سنوات ) (WSIS+10وقدمها يف اجتماع الربيع
جمللس الرؤساء التنفيذيني الذي استضافه االحتاد الدويل لالتصاالت
يف مقره الرئيسي يف أبريل  .2012ومل يوافق جملس الرؤساء التنفيذيني
على اخلطة فحسب ،بل طلب من االحتاد أيضاً أن يتوىل القيادة من
الناحية اإلدارية لعملية االستعراض بأكملها .وتتوقع خطة العمل تنظيم
سلسلة من اللقاءات سوف تستضيفها منظمة األمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة (يونسكو) يف  ،2013واالحتاد الدويل لالتصاالت يف
 ،2014واجلمعية العامة لألمم املتحدة يف .2015

ويف إطار هذه اخللفية ،أعلِنت العملية التحضريية الستعراض
نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مرور عشر سنوات أثناء
انعقاد منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  .2012وسوف
تتناول العملية النظر إىل املستقبل وإىل املاضي ليس فقط الستعراض
اإلجنازات اليت حتققت خالل عشر سنوات ،بل وكذلك لتحديد
التحديات بعد سنة  2015أيضاً.
ولدى مناقشة نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مرور عشر
سنوات يف اجتماع مائدة مستديرة وزارية ،وفرت جلستان عامتان
واجتماعات جانبية عديدة الفرص أمام مسامهة العديد من اجلهات
صاحبة املصلحة ،مبا أدى مبنتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات إىل
التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن:

Shutterstock
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 املؤشرات األولية بشأن الرؤية ملا بعد سنة 2015؛
 مناذج التقارير اليت سيقدمها املسؤولون عن تيسري
تنفيذ خطوط العمل اليت حددهتا القمة العاملية
جملتمع املعلومات؛
 مناذج تقدمي تقارير التقييم الذايت الوطنية بشأن
تنفيذ أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات.
وقد وصف الدكتور محدون توريه ،األمني العام
لالحتاد ،هذه البداية بأهنا “بداية طيبة جداً”،
ألن مناذج تقدمي التقارير سوف حتدد إطاراً عاماً
للتبليغ عن اإلجنازات ،وكذلك طريقة إللقاء الضوء
على التحديات املتبقية املقرر التصدي هلا .وقال
الدكتور توريه للمشاركني “سنبذل قصارى جهدنا
بالتعاون معكم مجيعاً لضمان التطابق الكامل بني هذه
العملية واالحتياجات الفعلية جملتمع املعلومات ”.وسوف
تناقش اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا السابعة والستني
األساليب اليت ستُتبع يف إجراء عملية االستعراض قبل هناية .2012

الجهات صاحبة المصلحة تضع تصوراً لجدول األعمال
لما بعد سنة 2015
إىل أن اجملتمع الدويل ينبغي أن حيشد موارد مالية للمساعدة يف تنفيذ

لدى مناقشة مدى حتقيق أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات
بعد مرور عشر سنوات ،تعرضت اجلهات صاحبة املصلحة لبعض
املوضوعات احليوية مثل إمكانية التوصيل البيين ،واألمن السيرباين،
ومحاية األطفال على اخلط ،واحلكومة اإللكرتونية ،والصحة اإللكرتونية،
ومشول الشباب ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والفتيات ،والنطاق
العريض ،واحلوسبة السحابية ،ومحاية البيانات ،واخلصوصية ،والتعدد
اللغوي ،والشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،وبناء قدرات املواطنني
واحلكومات ،وتوصيل املؤسسات التعليمية .وقال مندوب مصر وآخرون
إن جدول األعمال ال بد أن يواكب التغريات السريعة احلادثة داخل
صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ألن ما كان مهماً يف 2005
قد ال يكون كذلك يف .2015
ورأى مندوبو اليابان ،وعُمان واإلمارات العربية املتحدة أن تدابري بناء
الثقة الزمة ملواجهة التحديات اليت تنشأ يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الذي يزداد اتساعاً بسرعة.
وقال مندوب مجهورية إيران اإلسالمية وآخرون إنه من الالزم وضع
مؤشرات لتقييم أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وأشاروا أيضاً

خطوط العمل اليت حددهتا القمة العاملية جملتمع املعلومات ،والعمل على
حتقيق املساواة يف النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والرتكيز
على التنفيذ الكامل إلدارة اإلنرتنت متاشياً مع برنامج عمل تونس.
وأكد مندوبو كثري من البلدان العربية ،مبا يف ذلك عُمان واململكة
العربية السعودية ،على أمهية إنتاج احملتوى احمللي ،مشريين إىل ندرة
املعلومات املتاحة باللغة العربية على اإلنرتنت .وأعرب مندوب اجلزائر
عن أسفه ألن االلتزامات مل تواكب حجم العمل الالزم لتضييق
الفجوة الرقمية.
كما استمع احلاضرون إىل وجهات نظر اجملتمع املدين والقطاع
اخلاص .وعلى سبيل املثال ،حتدث ممثل من مركز حبوث التصميمات
ِ
املساعدة وكيف أن هذه
الشاملة (تورنتو ،كندا) عن التكنولوجيات
الصناعة ال تساير ركب التطور ،بينما طالب ممثل من التحالف العاملي
لتكنولوجيا وخدمات املعلومات ) (WITSAباستمرار عملية القمة العاملية
جملتمع املعلومات القائمة على تعدد اجلهات صاحبة املصلحة.
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منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2012
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ITU

تقرير  2012عن تقييم أنشطة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
يكشف عن االبتكار والتفاني

جاء في تقرير تقييم أنشطة القمة العالمية لمجتمع المعلومات طبعة  ،2012الذي أصدره االتحاد الدولي
لالتصاالت يوم  15مايو أن أكثر من  6 000مساهمة قد تم تسجيلها في قاعدة بيانات تقييم أنشطة
القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ  ،2004تصف المشاريع ،والبرامج ،واالجتماعات المواضيعية،
والمؤتمرات ،والمنشورات ،ومبادرات التدريب ،والمبادئ التوجيهية ومجموعات األدوات .وقد جاء أكثر
من نصف هذه المساهمات من الحكومات ،بينما كان ُربعها من منظمات دولية ،وجاء الجزء المتبقي من
المجتمع المدني ( 12في المائة) ،وقطاع األعمال ( 6في المائة) وجهات أخرى ( 2في المائة) ،كما يوضح
الجانب األيسر من الرسم البياني التالي .وكان نحو نصف األنشطة من األنشطة الوطنية ،ونحو  30في
المائة منها أنشطة دولية ،بينما كانت النسبة المتبقية ذات طابع محلي أو إقليمي .وكان غرب أوروبا وأمريكا
الشمالية يمثالن نسبة  26في المائة من جميع المساهمات ،يليهما آسيا والمحيط الهادئ ( 18في المائة)،
كما هو مبين في الجانب األيمن من الرسم البياني.
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منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام
تقرير  2012عن تقييم أنشطة القمة العاملية جملتمع املعلومات
2012

ويصدر تقرير تقييم أنشطة القمة العاملية جملتمع املعلوماتكل سنتني.
وتعرض هذه الطبعة اجلديدة من التقرير أكثر من ألف مشروع مبتكر يف
جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تغطي الفرتة ما بني مايو 2010
ومايو  .2012وقال الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت وهو يعلن عن التقرير “إن اجملموعة الضخمة من األنشطة
اليت يعرضها هذا املنشور دليل على العمل الشاق الذي تضطلع به خمتلف
اجلهات صاحبة املصلحة يف أحناء العامل من أجل حتقيق أهداف التوصيل
اليت حددها اجملتمع الدويل” .وأضاف أن احلكومات ،ووكاالت األمم
املتحدة ،واجملتمع املدين ودوائر الصناعة يف القطاع اخلاص تعمل على
بناء جمتمع معلومات جامع ،وحتقيق أهداف التوصيل واألهداف اإلمنائية
لأللفية حبلول سنة .2015
وستكون عملية تقييم أنشطة القمة العاملية جملتمع املعلومات مبثابة نقطة
مرجعية أساسية لالستعراض والتقييم يف عملية االستعراض الشاملة لتنفيذ
نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مرور عشر سنوات ).(WSIS+10
وقد اعتمدت احلكومات يف كثري من البلدان هنجاً يقوم على تعدد
اجلهات صاحبة املصلحة يف وضع اسرتاتيجيات وطنية لتكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت ،مراعية يف ذلك العمل بنشاط على إشراك وتسخري
املواهب واملهارات وقدرات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص .وخيتلف هدف
وجمال املشاريع اليت يعرضها التقرير اختالفاً كبرياً – فبعضها يستهدف
متكني املاليني من القدرة على التوصيل ،مثل مشروع طريق املعلومات
فائق السرعة العابر للبلدان األوروبية واآلسيوية ) (TASIMالذي يسعى إىل
توفري القدرة على التوصيل بتكلفة معقولة للبلدان غري املطلة على السواحل
يف أوروبا وآسيا ،وخصوصاً يف آسيا الوسطى ،بينما تستهدف مشاريع
أخرى حشد استثمارات إقليمية لتعزيز النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،والتطبيقات واخلدمات .وهتدف مشاريع قليلة أخرى إىل
إذكاء الوعي مبواضيع معينة من خالل املؤمترات وحلقات العمل.
وتشمل جماالت الرتكيز املهمة النطاق العريض الذي أصبح ميثل
بشكل متزايد جزءاً رئيسياً من االسرتاتيجيات الوطنية ويربط أكثر من
مليار شخص ممن يعانون من بعض أشكال اإلعاقة ،ويساعد يف تضييق
فجوة األمية الرقمية للمجتمعات احمللية احملرومة من اخلدمات ،كما يشمل
األمن السيرباين واخلدمات اإللكرتونية والتطبيقات اإللكرتونية.

نظرة عامة على األنشطة :مصنفة حبسب التغطية اجلغرافية واجلهات صاحبة املصلحة
ﻛﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى

ﻛﻴﺎﻧﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ

ﻏﺮب أوروﺑﺎ
وأﻣﺮﻳﻜﺎ
أﻧﺸﻄﺔ
27%دوﻟﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
26%

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 13%آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ
18%

2%

ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل

6%

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﺎرﻳﱯ

8%

ﺷﺮق أوروﺑﺎ

تقاسم األفكار وأفضل الممارسات

اﳊﻜﻮﻣﺎت
55%

12%

اﳌﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ
25%

7%

ويتضمن التقرير أيضاً نظرة مفصلة على دور االحتاد يف االنتقال
إىل اقتصاد مؤ ٍ
ات للبيئة ،كما يتضمن معلومات مهمة عن التنمية
املستدامة ،وتغري املناخ والتحديات البيئية يف املستقبل.
وقد قال السيد هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد يف تقدميه
للتقرير “ساعدت منصة تقييم أنشطة القمة العاملية جملتمع املعلومات
يف السنوات القليلة املاضية على إقامة شراكاتَّ ،
ومكنت من زيادة
وضوح أمهية مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وزادت من

قيمتها يف أحناء العامل .وإن اجلهات صاحبة املصلحة الكثرية واملتنوعة
اليت قامت بتنفيذ مشاريع مبتكرة وسامهت يف جناح عملية تقييم
أنشطة القمة العاملية جملتمع املعلومات تستحق منا خالص االمتنان”.
ومضي حيث هذه اجلهات ،ومجيع الدول األعضاء ،واملنظمات
الدولية ،والقطاع اخلاص واجملتمع املدين ،على مواصلة تقدمي التقارير
عن األنشطة املتصلة بالقمة العاملية جملتمع املعلومات.
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2012

تقييم أنشطة القمة العالمية لمجتمع
المعلومات :قصص النجاح في 2012

جوائز من أجل توصيل العامل

منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام
يعرتف بإجنازات بارزة تتعلق بتوصيل العامل

2012

أعلن االتحاد الدولي لالتصاالت ،يوم  14مايو  ،2012عن الفائزين الثمانية عشر
الذين فازوا بجوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات أثناء حفل افتتاح
منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  ،2012الذي انعقد في جنيف في
الفترة  18-14مايو .وتعترف هذه الجوائز بالتميز في تنفيذ المشاريع والمبادرات
التي تعزز أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات المتمثلة في تحسين التوصيل
بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تماشياً مع خطوط العمل األحد عشر المحددة
في الوثائق الختامية التي اعتمدتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
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الفائزون بجوائز مشاريع القمة العالمية
لمجتمع المعلومات ،التي أعلن عنها
حمدون توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت أثناء منتدى القمة العالمية
لمجتمع المعلومات لعام 2012

تقييم

منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2012
أنشطة القمة العاملية جملتمع املعلومات :قصص النجاح يف 2012

ITU/P. M. Virot

وقد تنافس على هذه اجلوائز أكثر من  170مشروعاً من  50بلداً.
وقد وردت هذه املسامهات من احلكومات ،واملنظمات الدولية ،واجملتمع
املدين ،والقطاع اخلاص واألفراد ،مما يربز طبيعة عملية القمة العاملية
جملتمع املعلومات اليت تشمل العديد من اجلهات صاحبة املصلحة .وقد
مت اختيار الفائزين ،الواردة أمساؤهم فيما يلي حبسب الفئة ،بعد عملية
تقييم صارمة متعددة املراحل ،ومت تسليط الضوء عليهم يف طبعة 2012
لتقرير تقييم القمة العاملية جملتمع املعلومات بشأن قصص النجاح.

وهذه اجلوائز تستجيب لرغبة املشاركني يف منتدى القمة العاملية
جملتمع املعلومات لعام  2011يف وضع آلية لتحديد حاالت النجاح
الباهر يف تنفيذ اسرتاتيجيات موجهة حنو التنمية باالستفادة من
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وأصبحت اجلوائز اآلن تشكل
جزءاً من عملية تقييم أنشطة القمة العاملية جملتمع املعلومات.

فئات الجوائز والفائزون
الفئة :دور السلطات الحكومية العمومية وجميع الجهات
صاحبة المصلحة في تشجيع تسخير تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في تحقيق التنمية
الفائز :رابطة االتصاالت التقدمية (جنوب إفريقيا) ،مشروع
مراقبة مجتمع المعلومات العالمي )(GISWatch
الغرض من مشروع مراقبة جمتمع املعلومات العاملي )(GISWatch
هو مراقبة كيفية تنفيذ احلكومات اللتزاماهتا من أجل إقامة جمتمع

معلومات شامل .وبالرتكيز على برنامج عمل القمة العاملية جملتمع
املعلومات وغري ذلك من االلتزامات املتصلة باملعلومات واالتصاالت،
يتضمن املشروع حتليل املؤسسات املعنية بالتنفيذ ويشجع على احلوار
النقدي .ويستهدف املشروع متكني وحتفيز اجملتمع املدين ،وتوعية
صانعي القرارات ووسائط اإلعالم .ويُصدر املشروع تقريراً سنوياً عن
حالة جمتمع املعلومات من منظور اجملتمع املدين.
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الفئة :البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت
الفائز :المركز القومي للمعلومات (السودان) ،مشروع نقطة
تبادل اإلنترنت
أنشأ املركز القومي للمعلومات يف السودان نقطة لتبادل اإلنرتنت
يف أغسطس  ،2010بدأ بأربع شركات لتقدمي خدمات اإلنرتنت
(هي  Sudatelو Zainو ،Canarو )Vision Valleموصولة عن طريق
توصيالت اإلثرنت السريعة .ونقطة التبادل هذه تسمح لألعضاء
بتبادل احلركة ،وتشجع استعمال املوارد احمللية وتقلل من األعباء على
اإلنرتنت العاملية .وتسمح هذه الشركات لألعضاء بتبادل احلركة فيما
بينهم من خالل شبكاهتم احمللية .واهلدف من املشروع هو توصيل
مجيع شركات تقدمي خدمات اإلنرتنت يف السودان ،لتقليل استخدام
احلركة احمللية لعرض النطاق الدويل.
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“حراس
مع إطالق محلة توعية للبالغني .وسوف حيصل حنو  200من َّ
املنارات” على منح للمشاريع التعليمية يف جمتمعاهتم احمللية.

الفئة :بناء الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
الفائز :أكاديمية أوديسا الوطنية لالتصاالت N.A. Popov -
– (أوكرانيا) ،مشروع بناء إنترنت أكثر أماناً للمؤسسات التعليمية
الغرض من مشروع بناء إنرتنت أكثر أماناً للمؤسسات التعليمية
هو تزويد املؤسسات التعليمية بأداة لتحديد احملتوى غري املناسب.
وتشمل قاعدة البيانات املرتبطة هبذا املشروع ،واملسجلة على 130
خمدِّماً ،مدخالت تزيد على املليون حىت اآلن .وميكن حتديث قاعدة
البيانات بسهولة ألن العمليات تتم مركزياً.

الفئة :النفاذ إلى المعلومات والمعرفة
الفائز :وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهيئة أجهزة
الحاسوب من أجل التعليم (كولومبيا) ،مشروع تسخير أجهزة
الحاسوب في العملية التعليمية
“تسخري أجهزة احلاسوب يف العملية التعليمية” مشروع حكومي
ينقل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل األطفال يف املناطق الريفية
والنائية من كولومبيا ،ويدرب املعلمني على استعمال التكنولوجيا.
والغرض منه هو حتسني جودة التعليم يف املدارس العامة ،وتضييق
الفجوات االجتماعية يف آخر املطاف .كما يساعد الربنامج على
محاية البيئة عن طريق إعادة تدوير أجهزة احلاسوب القدمية.

الفئة :البيئة التمكينية
الفائز :حضانة التكنولوجيا واألعمال التجارية الريفية (الهند)،
مشروع حضانة التكنولوجيا واألعمال التجارية الريفية
تقوم شركة حضانة التكنولوجيا واألعمال التجارية الريفية ببناء
القدرات يف املناطق الريفية قليلة اخلدمات عن طريق دعم الشركات
اجلديدة اليت تعزز الشمول االجتماعي .ولتعويض نقص اخلربة يف
هذه الشركات ،تتوىل الشركة تقييم األسواق وإجراء جتارب ميدانية،
كما تعمل على تطوير مناذج لتكنولوجيات مبتكرة منخفضة التكلفة
للزراعة ،واالحتواء املايل ،والرعاية الصحية والطاقة.

الفئة :بناء القدرات
الفائز :وزارة شؤون اإلدارة والرقمنة (بولندا) ،مشروع
حراس المنارات
َّ
خيطط الربنامج الوطين البولندي حملو األمية الرقمية ،باالشرتاك
مع وزارة شؤون اإلدارة والرقمنة ،لالستعانة بنحو  2 600من قادة
“حراس املنارات” .وسوف
اجملتمعات احمللية ،سوف يُعرفون باسم َّ
يقوم قادة اجملتمعات احمللية بتعليم ما ال يقل عن  54 000من األفراد
البالغني – ممن يبلغ عمرهم  45سنة أو أكثر – كيفية استعمال
“حراس املنارات” وتزويدهم
أجهزة احلاسوب .وسيتم تدريب مجيع َّ
بأدوات التعليم ،وسوف يساعدهم فريق من الباحثني االجتماعيني،

فئات تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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الحكومة اإللكترونية
الفائز :شبكة تكنولوجيا المعلومات والحاسوب (الهند)،
مشروع Samadhan
اهلدف من مشروع  Samadhanهو تنفيذ قدرات احلكومة
اإللكرتونية ،باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعزيز
الشفافية وتقليل الوقت الذي تستغرقه احلكومة يف الرد على أسئلة
املواطنني .فعن طريق احلكومة اإللكرتونية ،مل يعد املواطنون حباجة إىل
االنتقال إىل أقرب مركز خدمات.

تقييم

منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2012
أنشطة القمة العاملية جملتمع املعلومات :قصص النجاح يف 2012

Ministry of ICT and Computers to Educate/Colombia

تالميذ مدارس في كولومبيا يتعلمون
كيفية استعمال الحواسيب ضمن مشروع
الحواسيب من أجل التعليم – أحد مشاريع
وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
واستعمال الحاسوب في التعليم (كولومبيا)

األعمال التجارية اإللكترونية
الفائز :وزارة التجارة والصناعة (عُمان) ،مشروع تقديم
الخدمات التجارية اإللكترونية من موقع واحد في وقفة واحدة
يتيح مشروع اخلدمات التجارية اإللكرتونية من موقع واحد يف
وقفة واحدة للمستثمرين عملية تسجيل األعمال التجارية يف عُمان
بطريقة أسرع وأيسر دون اللجوء إىل اإلجراءات الورقية .ويوفر هذا
املوقع أكثر من  60خدمة أوتوماتية للمستثمرين ،تغطي القطاعات الصحة اإللكترونية
الفائز :حلول التكنولوجيا اإلدراكية (الواليات المتحدة/الهند)،
التجارية والصناعية والتعدينية .وتغطي هذه اخلدمات حنو 20 000
معاملة كل شهر .وهذا املشروع يشجع على الشفافية والكفاءة ،مشروع  - Ruhangaمراقبة الصحة عن �بُْعد في الوقت الفعلي
ويساعد على تقليل وقت معاجلة الطلبات من عشرة أيام إىل يوم
مشروع  Ruhangaهو تطبيق للرعاية الصحية يستفيد من قوة
واحد بالنسبة لبعض التطبيقات.
احلوسبة السحابية وتكنولوجيا االتصاالت الالسلكية .ويوفر الرعاية
الصحية األولية بطريقة بسيطة وغري مكلفة للسكان الذين يعيشون
يف املناطق النائية يف أحناء الكرة األرضية ،كما يسمح مبراقبة احلالة
التعلم اإللكتروني
الفائز :وزارة التربية والتعليم (المملكة العربية السعودية) ،الصحية للمرضي الذين يعانون من حاالت مرضية ال متكنهم من
مغادرة أماكنهم .ويتألف التطبيق من نظام إلعداد التقارير عن
مشروع نور
مشروع نور برنامج شامل ومتكامل يوفر تكنولوجيا متقدمة املرضى ،ونظام لألطباء ،ونظام مركزي ذكي لتجهيز املعلومات،
للهيئات التعليمية يف اململكة العربية السعودية .وهو يغطي مجيع ونظام فيديو مباشر ِّ
ميكن من التفاعل بني املرضى واألطباء باستعمال
املدارس التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ،والوزارة نفسها ،واإلدارات اهلواتف املتنقلة.
التعليمية األخرى .ويقوم املشروع على تقدمي خدمات على املوقع
اإللكرتوين للطالب واملدرسني واآلباء ومديري املدارس .ويشمل
قاعدة بيانات مركزية تتضمن معلومات عن العملية التعليمية وتيسر
إعداد التقارير .وسوف يُفيد املشروع ما يُقدَّر بنحو  10ماليني نسمة
(منهم  5,5مليون طالب من أكثر من  35 000مدرسة).
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التوظيف اإللكتروني
الفائز :صندوق تنمية الموارد البشرية (المملكة العربية
السعودية) ،مشروع البرنامج الوطني إلعانة الباحثين عن العمل
يساعد مشروع الربنامج الوطين إلعانة الباحثني عن العمل (برنامج
حافز) الباحثني عن العمل عن طريق اسرتاتيجية التوظيف اإللكرتوين.
وانعكاساً لاللتزام بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني الشباب ،يقوم
“برنامج حافز” املمول متويالً جيداً بتوجيه األفراد املؤهلني إىل فرص
العمل املتاحة من خالل نظام مباشر على اخلط .ويعطي النظام األولوية
للباحثني عن عمل من ذوي اإلعاقة.
البيئة اإللكترونية
الفائز :منظمة المتطوعين الدولية في مجال االتصاالت
)( (ICVolunteersسويسرا) ،مشروع برنامج Green Voice
يقوم برنامج  Green Voiceبنشر الوعي بالتحديات البيئية،
ويعرض املشروعات اليت حتاول مواجهة هذه التحديات .وباستعمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،تستهدف مبادرات Green Voice
الشباب لكي تغرس فيهم ثقافة االهتمام ببيئتهم الطبيعية ومحايتها.
ويتعاون الربنامج تعاوناً وثيقاً مع املتطوعني يف مبادرات مثل زراعة
األشجار ،وتنظيم معارض الصور وورش العمل عن البيئة .واهلدف
من الربنامج هو تقوية اهتمام اجلميع بالبيئة للحد من اآلثار السلبية
للنشاط اإلنساين على البيئة الطبيعية.

2012

العلوم اإللكترونية
الفائز :جامعة ال بونتا (األرجنتين) ،مشروع شبكة محطات
األرصاد الجوية األوتوماتية
نتيجة لزيادة متوسط معدالت األمطار منذ ستينات القرن العشرين
مبنطقة سان لويس ،اتسع نطاق املناطق الزراعية ومناطق رعي
املاشية .بيد أن ارتفاع مناسيب األهنار وزيادة الفيضانات جعال
اجملتمعات احمللية أكثر تعرضاً للفيضانات كما أصبح النشاط الزراعي
يتعرض للمخاطر .وتقوم شبكة حمطات األرصاد اجلوية األوتوماتية
جبمع وبث البيانات املتصلة بالطقس يف الوقت الفعلي ،مما ِّ
ميكن
املزارعني واجلهات األخرى صاحبة املصلحة من التخطيط لنشاطهم
بطريقة أفضل .كما ِ
ميكن للعلماء استعمال هذه البيانات يف وضع
سيناريوهات لتغري املناخ.

الفئة :التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي
والمحتوى المحلي
الفائز :مؤسسة مراكز االتصاالت (الفلبين) ،مشروع برنامج
التعلم المجتمعي
يساعد برنامج التعليم اجملتمعي على تيسري تقاسم األفكار ،واملوارد،
والتعلم وأفضل املمارسات بني أعضاء جمتمع مراكز االتصاالت.
واملواقع اجملتمعية باللغات اإلنكليزية ،واإلسبانية ،والفرنسية ،والعربية
والروسية ،ومما يُنصح به أن يتفاعل األعضاء عن طريق مواقع التدوين،
واملنتديات ،ومناقشات اجملموعات ،وتقاسم الصور وأشرطة الفيديو،
واملشاركة يف األحداث اليت جتري على اخلط مثل احملاضرات الفصلية
الزراعة اإللكترونية
الفائز :مجتمع الزراعة اإللكترونية (منظمة األغذية والزراعة اليت تذاع على اإلنرتنت .ويوفر الربنامج مكتبة على اخلط مبوارد
الوسائط املتعددة ،كما أن خريطة مراكز االتصاالت العاملية تربط بني
لألمم المتحدة) ،مشروع مجتمع الزراعة اإللكترونية
جمتمع الزراعة اإللكرتونية الذي يشارك فيه القطاع اخلاص شبكات مراكز االتصاالت يف أحناء العامل.
واملنظمات املعنية بالتنمية هو أداة مساعدة لتبادل املعارف بشأن
دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية الزراعية والريفية الفئة :وسائط اإلعالم
املستدامة .وقد أنشئ جمتمع الزراعة اإللكرتونية يف  ،2007ويتجاوز
الفائز( Video Volunteers :الهند) ،مشروع بناء خدمة
عدد أعضائه اآلن  8 000عضو من  160بلداً ،تقامسوا أكثر من معلومات إخبارية مجتمعية
 1 600مورداً للمعلومات وحنو  2 000خرب وواقعة .ويبلغ عدد
لتمكني اجملتمعات املهمشة ،تقوم مبادرة Video Volunteers
املنتديات التابعة جملتمع الزراعة اإللكرتونية  16منتدياً على اخلط ،بتدريب السكان احملليني على إنتاج واستعمال األخبار ،واختاذ إجراءات
مجعت  16 000من املشاركني يف  3 000موقع للمناقشات وأنتجت بشأن املشاكل املتوطنة والتوصل إىل حلول هلا .وقد استطاعت املبادرة
 19تقريراً موجزاً بثالث لغات .كما يتم تنظيم لقاءات وجهاً لوجه حىت اآلن تدريب ما يزيد على مائة شخص ،وأنتجت أكثر من 500
شريط فيديو ،شاهدها ما يزيد على  300 000شخص خارج منازهلم
الستكمال اللقاءات على اخلط.
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شباب في الهند
يتعلمونكيفية إنتاج
المحتوى المحلي
في إطار مشروع
بناء خدمة معلومات
إخبارية مجتمعية –
وهو مشروع يقوم
بتنفيذه مؤسسة

Video Volunteers

(الهند).
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فضالً عن مئات اآلالف على اخلط .وقد اختذ ما ال يقل عن
 17 000شخص إجراءات بعد مشاهدة هذه األشرطة .وعلى
الرغم من عدم توافر إمكانيات التوصيل يف املناطق الريفية،
يستهدف املشروع إجياد  645مراسل (مراسل لكل منطقة باهلند).

الفئة :األبعاد األخالقية لمجتمع المعلومات
الفائز :وزارة مجتمع المعلومات واالتصاالت (الجبل
األسود) ،مشروع بوابة األشخاص ذوي اإلعاقة
يستهدف مشروع “بوابة األشخاص ذوي اإلعاقة” النهوض
مبجتمع املعلومات بني األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجلبل األسود
عن طريق رفع مستوى إملامهم بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وهذه البوابة تمُ ِّكن املنظمات واهليئات من توصيل األشخاص
ذوي اإلعاقة بسرعة وأمان وبساطة .كما أهنا توفر قناة إلبالغ
اجلمهور باألنشطة اجلاري اختاذها يف اجلبل األسود من أجل
األشخاص ذوي اإلعاقة.
الفئة :التعاون الدولي واإلقليمي
الفائز :منظمة تكنولوجيا المعلومات اإليرانية )(ITO
وجامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا ،مشروع التعاون في إطار
القمة العالمية لمجتمع المعلومات :دراسة بحثية وإعداد
الوثائق االستراتيجية الدولية لمجتمع المعلومات
يستهدف هذا املشروع البحثي اخلاص بالتعاون يف إطار القمة
العاملية جملتمع املعلومات استعراض وحتليل الوثائق الوطنية والدولية
املتصلة بالقمة العاملية جملتمع املعلومات .وقد أمكن تطوير أداة
إحصائية لدعم عملية التحليل .وسوف تُستخدم النتائج يف
إبالغ صانعي القرارات باحلالة الراهنة لتنفيذ نتائج القمة العاملية
جملتمع املعلومات على املستويني الوطين والدويل ،واألنشطة اليت
تستهدف تنفيذ تلك النتائج .وقد أدى املشروع بالفعل يف
مجهورية إيران اإلسالمية إىل إنشاء جلنة وطنية للقمة العاملية جملتمع
املعلومات وعقد اجتماع سنوي بشأن القمة.

Video Volunteers/India
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2012
التنظيم
الذكي

في عالم
النطاق العريض
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اتجاهات اإلصالح في االتصاالت
اصتالاو تامولعملا ايجولونكت قوس قافآ

آفاق سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في الوقت الذي يتسع فيه نطاق ثورة النطاق العريض ،تتعرض قطاعات كبيرة من السكان للتهميش .وقد جاء
ذلك في التقرير الرئيسي لالتحاد عن االتجاهات في إصالح االتصاالت (طبعة  )2012الذي يحمل هذا العام
عنوان “التنظيم الذكي لعالم النطاق العريض” ،أن عدد مستعملي اإلنترنت يُقدر بنحو  2,4مليار شخص في
أنحاء العالم ،وأن انتشار اإلنترنت في البلدان النامية يصل إلى  26,3في المائة .ومع ذلك ،فإن هذا يترك
ثلثي سكان العالم بعيدين عن استعمال اإلنترنت ،بل ويترك عدداً أكبر ممن ال يتمتعون بوصالت عريضة
النطاق .ويبدأ التقرير بنظرة عامة موجزة على االتجاهات التي تعيد تشكيل الصورة العامة لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،ثم يغوص التقرير – فصالً بعد آخر – في المجاالت الرئيسية مثل السياسات واالستراتيجيات
والخطط الوطنية للنطاق العريض؛ وتنظيم النفاذ المفتوح واستراتيجيات تمويل النفاذ الشامل العريض النطاق؛
واالبتكار القائم على النطاق العريض؛ ووسائط التواصل االجتماعي؛ والمعامالت المصرفية المتنقلة؛ وحقوق
الم ِ
ِ
لكية الفكرية ،والمخلفات اإللكترونية.

اشتراكات النطاق العريض تتضاعف

ازدادت اشرتاكات النطاق العريض الثابت بأكثر من ِ
الض ْعف خالل
السنوات اخلمس املاضية لتصل إىل ما يُقدَّر بنحو  591مليون اشرتاك
على املستوى العاملي يف أوائل  .2012ومع ذلك توجد فجوة كبرية بني
البلدان النامية والبلدان املتقدمة ،إذ تبلغ نسبة انتشار النطاق العريض
الثابت يف البلدان النامية  4,8يف املائة ،مقابل ما يقرب من  26يف
املائة يف البلدان املتقدمة .ويعود ذلك يف املقام األول إىل تعذر حتمل
التكاليف خصوصاً يف إفريقيا حيث تبلغ تكاليف النفاذ ثالثة أمثال
متوسط الدخل الشهري.

ازدهار النطاق العريض المتنقل

بلغ عدد اشرتاكات اهلواتف اخللوية املتنقلة ما يقرب من  6مليارات
حبلول هناية  ،2011ومتثل انتشاراً بنسبة  86,7يف املائة على املستوى
هذه املقالة مأخوذة بتصرف من تقرير االجتاهات يف إصالح االتصاالت
– “ :2012التنظيم الذكي لعامل النطاق العريض .وقد أعد هذا التقرير فريق
حتت قيادة  ،Nancy Sundbergو ،Youlia Lozanovaو ،Makthar Fallمن
قسم البيئة التنظيمية وبيئة األسواق التابع ملكتب تنمية االتصاالت .وميكن
شراء التقرير من املوقع اإللكرتوين لالحتاد يف العنوان التايل:
.www.itu.int/pub/D-REG-TTR.13-2012

العاملي .وارتفع عدد االشرتاكات اهلاتفية املتنقلة يف البلدان النامية بنسبة
تتجاوز  14يف املائة يف  ،2011ولكن النمو تباطأ يف البلدان املتقدمة اليت
بلغت فيها كثري من األسواق مرحلة التشبع.
وكان منو النطاق العريض املتنقل أسرع من النطاق العريض الثابت
من حيث عدد املستعملني ،إذ بلغت االشرتاكات ما يُقدَّر بنحو 1,19
مليار اشرتاك يف أكثر من  160بلداً حبلول هناية  .2011ويف البلدان
النامية ،بلغ انتشار النطاق العريض املتنقل ما
يُقدَّر بنحو  8,5يف املائة حبلول هناية  ،2011بعد أن كان بنسبة 5,3
يف املائة قبل سنة واحدة.
ومتثل املنافسة املتزايدة بني تكنولوجيات النطاق العريض املتنقل
املختلفة ضغوطاً على شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة بالنسبة
لالبتكار من حيث باقات اخلدمة واألسعار .فأكثر من  80يف املائة من
البلدان كانت قد أطلقت شبكات اجليل الثالث ،وأكثر من نصف هذه
البلدان توجد هبا أيضاً شبكات متنقلة تعمل بنظام  .WiMAXواليوم،
تعد شبكات التطور الطويل األجل ) (LTEحمدودة نسبياً من حيث
التغطية وقاعدة الرتكيب ،على الرغم من أن عُ ْشر مجيع البلدان أطلق ما
ال يقل عن شبكة  LTEحملية واحدة.
ومن اجلدير باملالحظة أن بعض البلدان اإلفريقية (مثل بنن ،والرأس
األخضر ،وكوت ديفوار) قد أصدرت تراخيص  WiMAXقبل توزيع
الطيف للجيل الثالث ،وبذلك اغتنمت فرصة حتقيق االستخدام األمثل
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للطيف والقفز مباشرة إىل نشر خدمات النطاق العريض املتنقلة املتقدمة .تطبيقات لكل شيء

كما قررت اهليئات التنظيمية يف هذه البلدان ختصيص تراخيص اجليل
يوجد تطبيق لكل شيء ابتداءً من تسويق األعمال الفنية إىل استنساخ
الثالث يف هناية  2011أو بداية .2012
الصور من احلاسوب إىل التماس الراحة واالسرتخاء على شاطئ افرتاضي
عايل الوضوح .وحيتل مستودع تطبيقات أبيل ) (Appleمركز الصدارة يف
تقدمي أكرب عدد من التطبيقات املتنقلة (على اهلواتف الذكية واحلواسيب
الهواتف التي تعمل بالنطاق العريض
أصبح قطاع كبري من السكان يف البلدان املتقدمة – أكثر من اللوحية) – أكثر من  588’000تطبيقاً يف  .2012وليس مما يدعو إىل
 80يف املائة يف الواليات املتحدة ،وما يقرب من  70يف املائة يف أسرتاليا ،الدهشة أن عدد التطبيقات اليت يتم تنزيلها على األجهزة الفردية يف
وأكثر من  40يف املائة يف فرنسا يف هناية  – 2011موصولني بالفعل من أحناء العامل يُعد اليوم باملليارات ،وأن عددها يتضاعف تقريباً كل سنة.
خالل اهلواتف الذكية أثناء تنقلهم .ويف اليابان ،أصبح كل فرد تقريباً وقد بلغ عدد الرسائل اليت يتم إرساهلا عن طريق تطبيق الرتاسل املتنقل
يتمتع بالتوصيل وأصبحت اهلواتف املتنقلة هي األداة الرئيسية للنفاذ للهواتف الذكية املسمى ( WhatsAppالذي يستخدم نظام Wi-Fi
إىل اإلنرتنت .ومن املتوقع أن يصل جمموع اهلواتف املتنقلة اليت تعمل أو  )3Gأكثر من مليار رسالة يومياً يف .2011
وباإلضافة إىل حتقيق إيرادات كبرية ملطوري التطبيقات واملعلنني فال
بالنطاق العريض إىل أكثر من  70يف املائة يف أمريكا الشمالية وأكثر من
شك يف أن التطبيقات سوف ترتتب عليها موجة مد يف حركة البيانات
 60يف املائة يف أوروبا حبلول سنة .2015
ومن املتوقع أن يرتفع انتشار اهلواتف الذكية يف البلدان ذات الدخل على شبكات االتصاالت املتنقلة .وتدل التوقعات األخرية على أن
املتوسط من  47يف املائة يف  2011إىل  63يف املائة يف  ،2015ومن حنو نصف حركة االتصاالت املتنقلة سوف تكون على اهلواتف الذكية
املرجح أن يكون ذلك بدافع اقتصادات احلجم يف الصني واهلند مما ينتج حبلول سنة  ،2016وأهنا ستسبق أجهزة احلاسوب احملمولة واللوحية (انظر
الشكل  ،)2وليس من املرجح أن يؤثر هذا االجتاه على استعمال النطاق
عنه اخنفاض أسعار األجهزة وخدمات النطاق العريض املتنقلة.
ويوجد تفاوت كبري فيما بني األقاليم يف توزيع اهلواتف اليت تعمل العريض الثابت كما أنه ال ينم عن انتهاء التوصيل باخلطوط الثابتة.
وسوف يواصل نظام االتصاالت املتنقلة ونظام االتصاالت الثابتة
بالنطاق العريض ،حيث تستأثر بلدان معينة حبصة كبرية من اهلواتف
الذكية (انظر الشكل  1لالطالع على توزيع اهلواتف اليت تعمل بالنطاق تطورمها بشكل متوا ٍز ويقدمان قيمة خمتلفة ملختلف األفراد ذوي
االستخدامات املختلفة ،من خالل العديد من األجهزة .ويف الواقع ،فعلى
العريض يف آسيا واحمليط اهلادئ واألمريكتني).

الشكل  - 1توزيع اهلواتف العاملة بالنطاق العريض ،يف آسيا واحمليط اهلادئ ،واألمريكتني،
اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن

آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
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%24
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%30

املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت ،الفريق اإلقليمي املعين بالتعريفات آلسيا واحمليط اهلادئ.

68

أخبار االحتاد   2012 | 4 مايــو

2012

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

%4

ﻓﻴﺘﻨﺎم

%4

اﻟﻴﺎﺑﺎن

%4

إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

%8

اتجاهات اإلصالح في االتصاالت
اصتالاو تامولعملا ايجولونكت قوس قافآ

الرغم من أن املستعملني النهائيني يريدون استخدام شبكات النفاذ املتنقلة ،التواصل بين األجهزة وإنترنت األشياء

فإن الشبكات األساسية من املرجح أن تستخدم تكنولوجيات األلياف
البصرية فائقة القدرة لكي تستطيع التعامل مع االنفجار يف حركة البيانات.
وليس من املتوقع أن ينطلق صعود شبكات وأجهزة النطاق العريض
املتقدم (االتصاالت املتنقلة الدولية ) (IMTاملتقدمة أو اجليل الرابع)
يف البلدان النامية خالل السنوات اخلمس املقبلة ،بينما سيقوم حنو
عُ ْشر سوق النطاق العريض املتنقل يف البلدان املتقدمة بإدخال هذه
التكنولوجيا حبلول ذلك التاريخ.
وعدد قليل فقط من الشبكات قد بدأ مرحلة التشغيل ،ولكن
بتغطية حمدودة .وقد أطلقت شركة “ ”UK Broadbandالتابعة لشركة
 PCCWيف هونغ كونغ الصني ،أول شبكة يف العامل تعمل بتكنولوجيا
 TD-LTEيف  GHz 3,5يف لندن يف مارس  ،2012بينما ختطط شركة
 China Mobileلنشر  20’000حمطة قاعدية تعمل بنظام  TD-LTEيف
أحناء الصني حبلول هناية  ،2012على أن يزيد عددها إىل 200 000
حمطة حبلول .2013

الشكل - 2احلواسيب احملمولة واهلواتف الذكية تقود النمو يف احلركة
ﺗﲑاﺑﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻳﺎً

12

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي اﳌﺮّﻛﺐ
ﰲ اﻟﻔﱰة 2016-2011
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4.8%

4.7%
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6
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أﺟﻬﺰة ﳏﻤﻮﻟﺔ أﺧﺮى
ﺑﻮاﺑﺎت ﳏﻠﻴﺔ
ﺣﻮاﺳﻴﺐ ﻟﻮﺣﻴﺔ
ﻫﻮاﺗﻒ ذﻛﻴﺔ

املصدر:

2014

2013

2012

2011

ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻷﺟﻬﺰة
ﻫﻮاﺗﻒ ﻏﲑ اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ
ﺣﻮاﺳﻴﺐ ﳏﻤﻮﻟﺔ وﺻﻐﲑة

Cisco VNI Mobile, 2012

0

جتاوز عدد األجهزة املتصلة بالشبكات عدد سكان العامل يف
 .2011ووفقاً لتنبؤات الصناعة ،سوف يصل عدد هذه األجهزة إىل 15
مليار جهاز موصول يف ( 2015حسب تقديرات  )Intel ،2009أو يف
( 2019حسب تقديرات  ،)Google ،2011ومن احملتمل أن يتضاعف
ليصل إىل  50مليار جهاز حبلول سنة ( 2020حسب تقديراتEricsson
 – )، 2010ويف ذلك التاريخ ،ميكن أن يتجاوز عدد األجهزة املوصولة
عدد األفراد املوصولني .وتتنبأ  Ciscoبأن حركة اإلنرتنت املتزايدة ستكون
من أجهزة أخرى خبالف أجهزة احلاسوب – إذ سرتتفع من  3يف املائة
فقط من حركة اإلنرتنت اليت كان يولدها املستهلكون يف  2010إىل
 13يف املائة يف .2015
وتشري تقديرات شركة  Deteconإىل أن سوق التواصل بني األجهزة
) (M2Mبلغت قيمتها حنو  5,07مليار دوالر أمريكي يف  2011ومشلت
جمموعة من القطاعات .ويتنبأ حمللون آخرون بأن جمموع إيرادات
تشغيل التواصل بني األجهزة سريتفع إىل  7مليارات دوالر أمريكي
يف  ،2016مقارنة مببلغ  2,2مليار دوالر أمريكي يف  ،2010بينما
تشري تقديرات رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة )(GSMA
إىل أن التواصل بني األجهزة ميكن أن حيقق إيرادات إضافية
تبلغ  1,2تريليون دوالر أمريكي لشركات تشغيل االتصاالت
املتنقلة حبلول  ،2020أي سبعة أمثال ما كانت عليه اإليرادات يف
 .2011وسوف متثل األجهزة اإللكرتونية لدى املستهلكني معظم
هذا الرقم ( 445مليار دوالر أمريكي) ،تليها صناعة السيارات
( 202مليار دوالر أمريكي) ،والرعاية الصحية ( 69مليار دوالر
أمريكي) واملرافق ( 36مليار دوالر أمريكي).
وقد أنشأ االحتاد الدويل لالتصاالت فريقاً متخصصاً يف
التواصل بني األجهزة لدراسة األنشطة اجلاري تنفيذها من جانب
خمتلف اهليئات املعنية بوضع املعايري يف جمال مواصفات طبقة خدمة
التواصل بني األجهزة .وسوف يتوىل الفريق املتخصص حتديد
املتطلبات الرئيسية لطبقة عامة خلدمة التواصل بني األجهزة لتيسري
االتصاالت عرب املنصات املختلفة.
وتتنبأ  Ciscoبأن تصل احلركة على بروتوكول اإلنرتنت إىل حد
الزيتابايت يف  .2015وسيكون اجلانب األكرب من النمو يف احلركة
من جراء تسجيالت الفيديو ،حيث تشري التوقعات إىل أن نسبة
 50يف املائة من حركة املستهلكني على اإلنرتنت ستكون نامجة عن
حركة الفيديو حبلول  .2012والنمو يف حركة اإلنرتنت حتركه كل
من الزيادة يف اخلدمات عالية القدرة يف البلدان املتقدمة والنمو يف
النطاق العريض والنفاذ إىل اإلنرتنت يف البلدان النامية.
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الصناعة في حالة تغيير متواصل

متر صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبالة من التغيري
املتواصل ،حيث تشهد حتوالً يف التكنولوجيات ،وظهور أطراف فاعلة
جديدة ،وحتول يف حتقيق اإليرادات ،وتغريات يف مناذج العمل .وعلى
سبيل املثال ،يتنبأ بعض املراقبني بأن اإليرادات يف إفريقيا قد تصل إىل 69
مليار دوالر أمريكي يف  ،2016بعد أن كانت  40مليار دوالر أمريكي
يف  .2010وتنبأ آخرون حبدوث اخنفاض يف إيرادات سوق االتصاالت
املتنقلة يف غرب أوروبا حبلول سنة  2013نظراً للحالة االقتصادية،
واخنفاض اإلقبال على االتصاالت املتنقلة واملنافسة السعرية.
ونتيجة للتطبيقات وأجهزة مثل أجهزة احلاسوب اللوحية ،تشهد
حركة البيانات موجة مد تتحرك حنو حدود قدرة الشبكات احلالية .ويف
نفس الوقت ،فإن اخلدمات اليت تقدمها شركات التشغيل بدون مقابل
مثل احلوسبة السحابية والتسوق على اخلط تتعارض مع حوافز شركات
تشغيل االتصاالت من أجل متويل التوسع اإلضايف يف الشبكات.
ويعترب االنتشار السريع للرسائل القائمة على بروتوكول اإلنرتنت
(اليت تتم أساساً على اهلواتف الذكية) ،مثل  WhatsAppو،Viber
واجلهات اليت توفر تطبيقات إجراء النداءات بدون مقابل ،من األمور
املربكة لعمل الشركات التقليدية لتشغيل االتصاالت اليت ختشى ضياع
إيراداهتا نتيجة لسلوك املستفيدين من اخلدمات بدون مقابل باستعمال
البنية التحتية دون االستثمار يف الشبكات.
ويف الواقع ،تتمتع اجلهات املبتكرة اليت تقدم اخلدمات والتطبيقات
على اإلنرتنت بدون مقابل بنمو جيد فيما يتعلق باإليرادات .وقد
ازدادت إيرادات التطبيقات املتنقلة إىل  15مليار دوالر أمريكي يف
 ،2011مقارنة مببلغ  5,2مليار دوالر أمريكي يف  .2010ويف نفس
الوقت ،حقق موقع فيسبوك ) - ،(Facebookوهو أكرب شركة للتواصل
االجتماعي تعمل بنظام احلوسبة السحابية  -أرباحاً بلغت مليار دوالر
أمريكي من إيرادات بلغت حنو  3,75مليار دوالر أمريكي يف .2011
وحيقق موقع فيسبوك نسبة  85يف املائة من إيراداته من اإلعالنات
التجارية .وقد طرحت شركة فيسبوك اكتتاباً عاماً أولياً يف مايو ،2012
بلغت قيمته  16مليار دوالر أمريكي.
وبإجياز ،ركز تقرير االجتاهات يف إصالح االتصاالت – 2012
على تنظيم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عامل النطاق
العريض .وخيلص التقرير إىل أن طبيعة قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت قد تغريت بشكل جوهري ،وأن النطاق العريض ميسك
مبفتاح حتقيق املنافع الكاملة للتطبيقات واخلدمات وأنشطة األعمال
اجلديدة يف اجملتمع الرقمي.
AFP
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Thinkstock

التنظيم في عالم النطاق العريض
تقرير االتجاهات في إصالح االتصاالت (طبعة )2012
الذي يحمل هذا العام عنوان “التنظيم الذكي لعالم النطاق
العريض” ،يلقي الضوء على األهمية الحيوية لألطر التنظيمية
في دفع عجلة نشر النطاق العريض والنهوض بالخدمات
والسلع الرقمية الجديدة .ويعد ضمان االستثمار واالبتكار
دون كبت المنافسة التحدي الرئيسي الذي تواجهه الهيئات
التنظيمية اليوم في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وقد علق الدكتور حمدون توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت على ذلك بقوله“ :لكي يستطيع جميع المواطنين
االستفادة من النمو االقتصادي الذي يحركه النطاق
العريض ،فمن الالزم إنفاق استثمارات ضخمة ومتواصلة
في الشبكات .ويناقش هذا التقرير كيف يمكن للهيئات
التنظيمية أن تساعد ،وما الذي يمكن تحقيقه من خالل
التدابير التنظيمية المبتكرة”.

وضخامة حجم البيانات اليت تولدها تطبيقات النطاق العريض
الثابت واملتنقل تعين أن معظم البلدان تواجه اآلن عجزاً خطرياً يف
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ونظراً ألمهية النطاق
العريض لألنشطة اإلمنائية اجلارية يف كل بلد ،سرعان ما يتحول هذا
العجز إىل ٍ
حتد رئيسي يف جمال السياسات العامة ،يتطلب وضع أطر
جديدة للسياسات العامة متعددة القطاعات فيما يتعلق بالنطاق
العريض .ومما يبعث على التشجيع أن أكثر من  130حكومة قد
هذه املقالة مأخوذة بتصرف من تقرير االجتاهات يف إصالح االتصاالت –
“ :2012التنظيم الذكي لعامل النطاق العريض .وقد أعد هذا التقرير فريق
حتت قيادة  ،Nancy Sundbergو ،Youlia Lozanovaو ،Makthar Fallمن
شعبة البيئة التنظيمية وبيئة األسواق التابع ملكتب تنمية االتصاالت.
وميكن شراء التقرير من املوقع اإللكرتوين لالحتاد يف العنوان التايل:
.www.itu.int/pub/D-REG-TTR.13-2012
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تبنت ،أو هي يف سبيلها إىل تبين سياسة أو اسرتاتيجية أو خطة وطنية
لتشجيع النطاق العريض.
ويقول براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد –
وهو املكتب الذي ي ِ
صدر تقرير “االجتاهات يف إصالح االتصاالت”
ُ
باعتباره إحدى النتائج الرئيسية لالجتماع السنوي للندوة العاملية
ملنظمي االتصاالت “إنين أعتقد اعتقاداً قوياً أن النطاق العريض
ينبغي اعتباره جزءاً من البنية التحتية بالغة األمهية ألي بلد .ومن الالزم
اآلن وضع اسرتاتيجيات وخطط مصممة بعناية لنشر النطاق العريض
مبا يضمن استفادة مجيع املواطنني من التطبيقات واخلدمات واألعمال
التجارية اليت يساعد عامل النطاق العريض على حتقيقها”.

تزايد عدد الهيئات التنظيمية التي تتمتع بواليات أوسع

توجد اليوم  158هيئة منفصلة لتنظيم االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف أحناء العامل (انظر الشكل  .)1وقد
اتسعت والية عدد متزايد من هذه اهليئات خالل السنوات اخلمس
املاضية لتشمل تكنولوجيا املعلومات واإلذاعة .ويندرج تنظيم احملتوى
اإلذاعي الذي يتعلق باهلوية الثقافية للبلد ضمن والية هيئة تنظيم
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  18يف املائة من

الشكل  – 1والية اهليئات التنظيمية يف العامل،
88.6%
88.6%
83.5%
82.9%
82.3%
79.1%
53.8%
39.2%
17.7%
15.8%
13.3%

البلدان .وقد أضيف إىل اختصاصات بعض اهليئات ،يف الفرتة
األخرية ،احملتوى اإللكرتوين ،واألمن السيرباين ،ومحاية البيانات،
واخلصوصية واملسائل البيئية.
وخالل السنتني املاضيتني ،تضاعف عدد هيئات تنظيم االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املسؤولة عن األمن السيرباين ليصل
إىل ما يقرب من  40يف املائة من البلدان يف أحناء العامل ،معظمها يف
إفريقيا ،وأوروبا ،وآسيا واحمليط اهلادئ .وسار تنظيم حمتوى اإلنرتنت
يف اجتاه مماثل ،حيث أصبحت هيئات تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت مسؤولة عن هذه الوالية يف  16يف املائة من
البلدان يف أحناء العامل ،معظمها يف إفريقيا ،والدول العربية ،وآسيا واحمليط
اهلادئ ،بعد أن كانت  8يف املائة يف  .2009ويف املقابل ،بقي حمتوى
اإلنرتنت غري خاضع للتنظيم يف  35يف املائة من البلدان.
وعلى الرغم من أن املسائل البيئية تعد من اجملاالت اجلديدة
نسبياً اليت تضطلع هبا هيئات تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،فإهنا تكتسب أمهية بسرعة .فقد ارتفعت نسبة هيئات
تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تتعامل مع
تغري املناخ إىل  13يف املائة يف  2011بعد أن كانت  8يف املائة يف
 .2010ومن املرجح أن يستمر هذا االجتاه ،نظراً لدور هذه اهليئات

2011

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﻌﺎر
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﻴﻒ وﲣﺼﻴﺼﻪ
اﻟﱰﺧﻴﺺ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﻴﻒ واﻹﻧﻔﺎذ
أﺳﻌﺎر اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﲏ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ/اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ )اﻹرﺳﺎل(
اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﱪاﱐ
اﶈﺘﻮى اﻹذاﻋﻲ
ﳏﺘﻮى اﻹﻧﱰﻧﺖ
ﺗﻐﲑ اﳌﻨﺎخ

ﻫﻴﺌﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
اﻟﻤﺠﻤﻮع 158 :ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن

%25

اﻟﺪول

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ %10

20%

أوروﺑﺎ
آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ
اﳍﺎدئ 18%

ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

3%
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يف تشجيع املعايري املراعية للبيئة يف حتقيق كفاءة استخدام الطاقة واحلد
من انبعاثات غازات االحتباس احلراري ،ويف التعامل مع املخلفات
اإللكرتونية .وقد أكد اجملتمع العاملي للمنظمني ،الذي شارك يف الندوة
العاملية ملنظمي االتصاالت لعام  ،2011على ضرورة ختصيص “موارد
لتعزيز مراعاة املعايري التنظيمية يف إدارة املخلفات اإللكرتونية”.

التغييرات التي طرأت على تصميم المؤسسات

AFP/China Xtra

مضت بعض احلكومات يف التحرك جتاه إصالح هياكلها املؤسسية
والتنظيمية بدمج العديد من اهليئات التنظيمية املنفصلة املسؤولة عن
خمتلف جماالت االتصاالت واإلذاعة يف هيئة واحدة مسؤولة عن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ومن ناحية أخرى ،أنشأت بلدان
أخرى ،معظمها يف إفريقيا ،واألمريكتني وأوروبا ،هيئات متعددة
القطاعات  -إما بعد الشروع يف إصالح القطاع أو بعد بلوغ أسواقها
مستوى معني من النضج ،كما توضح األمثلة التالية.
ففي الدمنارك ،أنشئت هيئة األعمال الدمناركية يف يناير 2012
لتويل الوظائف اليت كان يقوم هبا فيما سبق هيئات عديدة منفصلة:
هيئة التجارة والشركات ،وهيئة املشروعات والتشييد ،وهيئة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وهذه اهليئة اجلديدة مسؤولة عن اإلشراف
على تطور األعمال ،والتسجيل والتنظيم ،وكذلك عن تنظيم
االتصاالت واإلنرتنت ،لتهيئة الظروف املناسبة للنمو.
ويف هولندا ،ختطط احلكومة إلنشاء هيئة تنظيمية شاملة يف
 ،2013هي هيئة املستهلكني واألسواق ،بدمج اهليئات احلالية،
وهي هيئة املستهلكني ،واهليئة املستقلة للربيد واالتصاالت ،وهيئة
املنافسة .وسوف تركز هيئة املستهلكني واألسواق اجلديدة على محاية
املستهلكني ،ومراقبة املنافسة والتنظيمات اليت ختص الصناعة.
ويف إسبانيا ،أصدرت احلكومة يف الفرتة األخرية قانوناً ينص على
دمج مثانية كيانات من هيئات املرافق العامة واألسواق القائمة بالفعل
أو اليت تتجه النية إلنشائها ،مبا يف ذلك هيئة تنظيم االتصاالت ،يف
هيئة تنظيمية واحدة ،هي اهليئة الوطنية لألسواق واملنافسة .وسوف
تتوىل اهليئة اجلديدة املسؤوليات املتصلة باهليئات املعنية مبجاالت
الطاقة ،وسوق االتصاالت ،واخلدمات الربيدية ،واأللعاب الرياضية،
واملطارات ،واإلذاعة ،والسكك احلديدية ،واملنافسة .واهلدف من
هذا الدمج هو تعزيز كفاءة استخدام املوارد العامة عن طريق تاليف
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االزدواجية ،واحلد من التضارب التنظيمي بني السياسات القطاعية التعامل مع أزمة الطيف

وسياسات السوق ،وحتسني املراقبة .وتُبذل جهود مماثلة يف سبيل دمج
اهليئات التنظيمية يف بلدان آسيا واحمليط اهلادئ.
ففي هونغ كونغ ،الصني ،سيتم دمج مكتب هيئة االتصاالت مع
قسم اإلذاعة التابع هليئة تراخيص الربامج التلفزيونية وبرامج التسلية،
بعد إنفاذ قانون هيئة االتصاالت اعتباراً من أبريل .2012
ويف فيتنام ،أُنشئت هيئة االتصاالت الفيتنامية يف  .2011وهذه
اهليئة املسؤولة عن تنظيم القطاع تشرتك يف املسؤولية مع وزارة املعلومات
واالتصاالت يف تنظيم األسعار ،وإصدار الرتاخيص ،والقضايا املتصلة
بالنفاذ الشامل.
ومهما كان النهج املؤسسي والظروف السائدة يف السوق ،يتعني
منح هيئات تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
السلطات واألدوات التنظيمية املناسبة للوفاء بواليتها بكفاءة ودون
تأثري ال مربر له من الدوائر السياسية أو من السوق استناداً إىل مبادئ
املساءلة ،والشفافية ،واالستقرار والقدرة على التوقع.

الشكل  – 2توزيع وإدارة الطيف على املستوى العاملي،
آﻟﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﻴﻒ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ،

أصبحت سوق النطاق العريض املتنقل أكثر ازدحاماً بشكل
متزايد مما يؤدي إىل زيادة الطلب على عرض النطاق ،والتقليل
من اهلوامش بالنسبة لشركات التشغيل وحتسني اخلربات االفرتاضية
بالنسبة للمستهلكني .كذلك ،فإن منو خدمات النطاق العريض على
الشبكات الالسلكية يُلقي بضغوط هائلة على الطيف الراديوي.
وقد تزايد عدد اهليئات التنظيمية اليت تعمل على إدخال آليات قائمة
على السوق مثل إعادة توزيع الرتددات داخل نفس النطاق ،وتقاسم
الطيف واملتاجرة بالطيف من أجل توزيع النفاذ إىل الطيف (انظر الشكل
 ،2اجلانب األيسر) يف حماولة للتخفيف من الطلب على نطاقات جديدة
من الطيف خلدماتكل من اجليلني الثالث والرابع بسرعة وكفاءة.
فماذا ميكن عمله يف البلدان الكثرية اليت مل يعد يوجد فيها أي
طيف متاح من السهل إعادة توزيعه وختصيصه خلدمات االتصاالت
الدولية املتنقلة املتقدمة عريضة النطاق (اجليل الرابع) ،مثل خدمات
 LTEاملتقدمة وخدمات  WiMaxاملتقدمة .وينبغي للهيئات التنظيمية
أن تقرر أي الصناعات األخرى واخلدمات املوروثة  -مبا يف ذلك

2011

2011

60%
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40%

اﻟﺒﻠ ــﺪان

اﻟﺒﻠ ــﺪان
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ﻣﻤﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﻄﻴﻒ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ،

2011
70%

WiMAX

LTE

ﺑﺄوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ
ﺣﻴﺎد اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

IMT/3G

ﻋﻄﺎءات
إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﻴﻒ

ﻣﺰاد

30%
20%
10%

اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن

*ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ
اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

أوروﺑﺎ

*CIS

آﺳﻴﺎ
اﻟﺪول
واﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻣﺴﻤﻮح ﺑﺎﳌﺘﺎﺟﺮة
ﻣﺴﻤﻮح ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﱰددات داﺧﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻄﺎق
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إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

0%

اتجاهات اإلصالح في االتصاالت
رعلا قاطنلا ملاع يف ميظنتلا

اخلدمات احلكومية  -اليت ينبغي إعادة توزيعها أو إرغامها على تقاسم
الطيف لكي ميكن توفري عروض النطاق الواسعة اليت حيتاجها اجليل
الرابع .كما يتعني على اهليئات التنظيمية أن تكف عن منح تراخيص
تنص على حقوق حصرية باستعمال نطاقات معينة من الطيف.
وقد قامت بعض اهليئات التنظيمية بتوزيع نطاقات طيف لالستعمال
املستثىن من احلصول على تراخيص ،مبا يسمح يف واقع األمر مبزيد من
احلرية للجهات الفاعلة يف السوق إلدارة الطيف فيما بينها.
وتُع ّد ال�نُُّهج القائمة على احلوافز وعلى قوى السوق يف إتاحة املزيد
من الطيف خلدمات النطاق العريض املتنقل اليوم أفضل املمارسات
اليت ِّ
متكن من املنافسة بني املنصات وحتفز على االبتكار.
وكما مت االتفاق عليه يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  (WRC-12) 2102يف فرباير  ،2012سوف يُفتح النطاق
 MHz 700خلدمات النطاق العريض املتنقلة يف  .2015وهذا ،باإلضافة
إىل إعادة توزيع جزء من طيف املكاسب الرقمية ،من املرجح أن
يوفر الطيف لشبكات التطور الطويل األجل ( .)LTEومع ذلك ،فإن
جتارب ختصيصات اجليل الثالث تشري إىل أن اآلليات القائمة على

املنافسة ينبغي أن تُستخدم حبرص ألن العطاءات املرتفعة للحصول
على نطاقات الطيف ميكن أن متثل أعباءً من حيث التكاليف على
الصناعة ،وهي أعباء يتحملها املستهلكون يف آخر األمر.
ويَستخدم ما يقرب من نصف البلدان يف أحناء العامل املزادات
كطريقة أساسية لتوزيع الطيف ألكثر خدمات النطاق العريض
املتنقل انتشاراً ،وهي خدمات اجليل الثالث ( 40يف املائة) وWimax
( 54يف املائة) ،كما هو موضح يف اجلانب األمين من الشكل .2
وتُستخدم آليات أولوية طلبات احلصول على الطيف يف ثُلث عدد
البلدان وآليات تقييم العطاءات يف خمُ س عدد البلدان.
وخيتلف توزيع الطيف خلدمات  LTEاملبكرة عن األمناط املستقرة،
أدخل خمُ س البلدان تقريباً نظام الرتخيص احملايد بالنسبة
حيث َ
للتكنولوجيا ،مع دور أكرب إلعادة توزيع الطيف.

ال توجد صيغة وحيدة للتعامل مع القضايا التنظيمية
وقضايا السياسات

يتضمن تقرير االجتاهات يف إصالح االتصاالت  :2012التنظيم
الذكي لعامل النطاق العريض ،أفكاراً يسرتشد هبا صانعو السياسات
واهليئات التنظيمية من أجل هتيئة بيئة رقمية تساعد على حتقيق النمو
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وكذلك يف االقتصاد
مبعناه األوسع .ويدعو السيد براهيما سانو يف تقدميه هلذا التقرير
اهليئات التنظيمية وصانعي السياسات إىل العمل معاً مبا حيقق فائدة
العامل أمجع ،إذ يقول “ يوفر النطاق العريض حلوالً ’ذكية‘ تساعدنا
يف حياتنا العصرية .ولذلك ،جيب على اهليئات التنظيمية وصانعي
السياسات وضع أطر تنظيمية ’ذكية‘ لعامل النطاق العريض .وحيدونا
األمل يف أن تساعد املناقشات اليت يتضمنها هذا التقرير اهليئات
التنظيمية وصانعي السياسات يف مواجهة هذا التحدي .وندعوكم
إىل مواصلة املناقشة معنا بشأن اسرتاتيجيات وخطط النطاق العريض
لكي نستطيع العمل معاً من أجل ضمان متتع مجيع املواطنني باملزايا
والفرص اليت حيفل هبا عالمَ النطاق العريض”.
وال توجد صيغة وحيدة للتعامل مع القضايا التنظيمية وقضايا
السياسات القائمة يف عامل النطاق العريض .وينبغي لكل بلد أن يرسم
طريقه استجابة للظروف واالحتياجات احمللية .ومع ذلك ،فمن املفيد
جداً تبادل األفكار واخلربات.
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ﻣﺆﲤﺮ أﻛﺎدﳝﻲ ﰲ  2013ﰲ إﻃﺎر اﻷﺣﺪاث ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻮاﻧﺐ
) (Kaleidoscopeاﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻻﲢﺎد

ﺑﻨــﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌ ــﺎت ﻣﺴﺘـﺪاﻣ ــﺔ

ﻛﻴﻮﺗـﻮ،

اﻟﻴﺎﺑــﺎن 24-22 ،أﺑـﺮﻳـﻞ 2013

اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮرﻗﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ 10 :ﺳﺒﺘﻤﺒﺮﺮ

2012

اﺟﻬﺔ
اﳊﻴﺎة ﰲ ﻣﻮااﺟﻬﺔ
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﳊﻴﺎة
ﲢﻮﻳﻞ أأﺳﺎﻟﻟﻴﺐ
إن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت آﺧﺬة ﺣﻘﺎً ﰲ ﲢﲢﻮﻳﻞ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .وﺗﺗﱰاوح ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻣﻦ
اﻷوﺑﺌﺔ
اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وارﺗﻔﺎع
اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻷوﺑﺌﺔ
إﱃ ااﻧﺘﺸﺎﺎر
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﱃ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻟﺒﻄﺎﻟﻟﺔ
ت
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﺗﻮاﻓﺮ اﻷﻏﺬﻳﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﺗﻐﲑ اﳌﻨﺎخ واﻟﻜﻮارث ﻴﻌﻴﺔ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت
وﺳﺘﺠﻤﻊ ااﺠﻤﻟﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺮﻓﺎﻩ .وﺳﺘﺠﻤﻊ
وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎذ و ﻓﺎﻩﻩ.
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
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ﻓﺮص اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺮص
واﻟﺸﺮاﻛﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة اﳌﻮﻗﻊ:
http://itu-kaleidoscope.org/2013

اﳉﻬﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ:

اﳉﻬﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ:

اﻟﺸﺮﻛ ــﺎء:
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ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ
وﻳﺪﻋﻰ اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ورﻗﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺣﺎﺗﻬﻬﻢ
ﺑﺸﺄن ﻧﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺒﻞ  10ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اء.
 .2012وﺳﺘﺨﻀﻊ ﲨﻴﻊ اﻟﻮرﻗﺎت ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﳋﱪ ء.
وﺳﻴﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﺆﻟﻔﻮ أﻓﻀﻞ ﺛﻼث ورﻗﺎت ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻘﻴﻤﺔ
 10 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.
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وﺳﱰﻛﺰ اﻷﺣﺪاث ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻮاﻧﺐ ﻟﻼﲢﺎد ﰲ ﻋﺎم  2013ﻋﻠﻰ ُ�ﺞ
ﳎﺘﻤﻌﺎت ذﻛﻴﺔ
ﺟﺮﻳﺌﺔ وﻣﺒﺘﻜﺮة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺒﻨﺎء ﻌﺎت
ﲢﺪﻳﺪ
وأﺧﻼﻗﻴﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ .وﺗﺘﻤﺜﻞ أﺣﺪ أﻫﺪاف اﳌﺆﲤﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ
اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﳊﻔﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
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اﳉﻬﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ:

اﳉﻬﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ:

IT

Philips
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Take a closer look at your spectrum!
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ﻣﺎﻳــﻮ

اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑــﻊ

SEE YOU IN DUBAI
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ITU TELECOM WORLD 2012
YOUR OPPORTUNITY TO CONNECT,
COLLABORATE AND CREATE CHANGE.

Dubai, UAE, 14-18 October
Drawing on ITU Telecom’s unique cross-sector
reach, World 2012 is where the international ICT
community meets to debate, share knowledge,
network and seek real-life solutions to real-world
challenges - creating change for the betterment of
global citizens everywhere. world2012.itu.int

