This PDF is provided by the International Telecommunication Union (ITU) Library & Archives Service from an
officially produced electronic file.
Ce PDF a été élaboré par le Service de la bibliothèque et des archives de l'Union internationale des
télécommunications (UIT) à partir d'une publication officielle sous forme électronique.
Este documento PDF lo facilita el Servicio de Biblioteca y Archivos de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) a partir de un archivo electrónico producido oficialmente.
 ﺑﻨﺴﻖ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻫﺬﻩPDF ( ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔITU) ،  ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻗﺴﻢ،ﺟﺮﻯ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ
ﺭﺳﻤﻴﺎ◌ً ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ.
本PDF版本由国际电信联盟（ITU）图书馆和档案服务室提供。来源为正式出版的电子文件。

Настоящий файл в формате PDF предоставлен библиотечно-архивной службой Международного
союза электросвязи (МСЭ) на основе официально созданного электронного файла.

© International Telecommunication Union

2012

ﻳﻮﻧﻴﻮ

5

اﻟﻌﺪد

itunews.itu.int

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺴﺎﺗﻠﻲ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ

20
12
SEE YOU IN DUBAI

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

Philips

© vario images GmbH & Co.KG/Alamy

Enabling Your E-Licensing Strategy

Fotosearch

Stockxpert

LS telcom – 20 Years of Excellence

Tomorrow‘s Communication
Designed Today
System Solutions and Expertise for
Radio Spectrum Management & Monitoring
and Network Planning & Engineering.

www.LStelcom.com

المقال االفتتاحي
لقــاء مـع السيــدة
رئيسة جمهورية كوستاريكا

ITU/P. M. Virot

راعية مبادرة االحتاد الدويل لالتصاالت
بشأن محاية األطفال على اخلط
الدكتور محدون توريه
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

إننا مجيعاً ندرك أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القرن
الواحد والعشرين .فقد أصبحت هذه التكنولوجيا جزءاً من حياتنا
اليومية ،وسيظل هلا هذا الدور احليوي يف التنمية االجتماعية
واالقتصادية .ويوجد بالفعل أكثر من ستة مليارات اشرتاك يف اهلواتف
اخللوية املتنقلة ،وأكثر من  2,4مليار مستعمل لإلنرتنت .كذلك،
فنحن نشهد تقدماً سريعاً يف الربط بني األجهزة – ويتنبأ بعض حمللي
صناعة االتصاالت بأن عدد األجهزة اليت ستصبح موصولة سيبلغ
 50مليار جهاز حبلول سنة .2020
ويف الوقت الذي نعمل فيه على توسيع النفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت للجميع ،ال جيب أن يغيب عن بالنا أننا
مسؤولون عن محاية األطفال – وهم أصغر املواطنني الرقميني –
يف العامل املفتوح على اخلط حيث يقضون جانباً كبرياً جداً من
حياهتم .ويف هذا الصدد ،كان من دواعي الشرف أن أرحب
بالسيدة الورا شينشيال مرياندا ،رئيسة كوستا ريكا اليت زارت االحتاد
الدويل لالتصاالت يوم  30مايو  .2012والسيدة شينشيال هي
راعية مبادرة االحتاد الدويل لالتصاالت حلماية األطفال على اخلط،
وسوف تدعو رؤساء الدول واحلكومات يف أحناء العامل إىل تقوية
األطر الالزمة حلماية األطفال على اخلط وتشكيل جلان وطنية
لسالمة األطفال على اخلط.

وسياسات كوستا ريكا االستباقية لتشجيع النساء والفتيات
على التفكري يف شغل وظائف مهنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت تستحق الثناء .واالحتاد الدويل لالتصاالت يرحب بفرصة
املشاركة يف تنظيم مؤمتر عاملي عن الشباب وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف كوستا ريكا يف السنة املقبلة ،مع الرتكيز بصفة خاصة
على استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التصدي ألزمة
البطالة بني الشباب وتعزيز جهودنا العاملية لضمان محاية األطفال
على اخلط .ففي هذا العامل الرقمي اجلديد ،تقع علينا مجيعاً مسؤولية
خاصة لضمان سالمة وأمن الشباب يف العامل املفتوح على اخلط،
كما نفعل متاماً يف الظروف العادية.
والسيدة شينشيال من كبار املؤيدين للنظام الرقمي ،وقد أيدت
بنشاط برنامج االحتاد الدويل لالتصاالت لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املراعية للبيئة ،وهو الربنامج الذي يشجع على االستدامة
البيئية من خالل التكنولوجيات الذكية ،إىل جانب جعل قطاع
اتفقت والسيدة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مراعياً للبيئة .وقد
ُ
شينشيال على أن يساهم برنامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املراعي للبيئة يف الوصول إىل نتيجة ناجحة ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية
املستدامة (ريو  .)20+وناقشنا ضرورة االعرتاف بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والنطاق العريض على أهنا من العوامل اليت ِّ
متكن من

أخبار االحتاد   2012 | 5 يــونيو

2012

1

االفتتاحي ــة
السيدة الورا شينشيال ميراندا ،رئيسة كوستا ريكا ،والدكتور
حمدون توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
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حتقيق التنمية املستدامة والشمول الرقمي
الكامل يف جمتمع املعلومات الذي يتغري خبطى
سريعة.
ويسرين أن أقول إن وفد االحتاد الدويل
لالتصاالت يف مؤمتر ريو  20+يف شهر يونيو
املاضي قد حنج يف ضمان توصيل رسالتنا
بشأن أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف دعم التنمية املستدامة بصوت ٍ
عال وواضح.
وقد أشارت املسودة األولية إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت إشارة عابرة ،ولكن
املعتمدة – اليت تُعرف باسم
الوثيقة اخلتامية
َ
“املستقبل الذي نصبو إليه” – تتضمن عدداً
من اإلشارات الواضحة إىل تكنولوجيا املعلومات

السيدة شينشيال هي
راعية مبادرة االحتاد الدويل
لالتصاالت حلماية األطفال
على اخلط ،وسوف تدعو
رؤساء الدول واحلكومات يف
أحناء العامل إىل تقوية األطر
الالزمة حلماية األطفال على
اخلط وتشكيل جلان وطنية
لسالمة األطفال على اخلط.
والسيدة شينشيال من كبار
املؤيدين للنظام الرقمي ،وقد
أيدت بنشاط برنامج االحتاد
الدويل لالتصاالت لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املراعية
للبيئة ،وهو الربنامج الذي
يشجع على االستدامة البيئية
من خالل التكنولوجيات
الذكية ،إىل جانب جعل
قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مراعياً للبيئة.

واالتصاالت ،مبا يف ذلك إشارات واضحة
إىل كل من النطاق العريض واستعمال أنظمة
الفضاء .وقد دعا املؤمتر اجملتمع الدويل إىل
وضع التنمية املستدامة على رأس أولوياته،
ودعم البلدان النامية يف حتقيقها من خالل
السياسات االقتصادية املراعية للبيئة ,وحنن
نعرف أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ميكن أن حتفز النمو الذي يراعي البيئة،
وتـخلق فرصاً للعمل وتشجع التقدم
االجتماعي – ولذلك ،دعونا نستعمل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بناء
املستقبل الذي نصبو إليه.
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 46بناء ثقافة األخالقيات في االتحاد الدولي لالتصاالت
عن طريق التدريب

تنويـه :اآلراء اليت مت اإلعراب عنها يف هذا املنشور
هي آراء املؤلفني وال تُلزم االحتاد الدويل لالتصاالت.
والتسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد الواردة يف
هذا املنشور ،مبا يف ذلك اخلرائط ،ال تعين اإلعراب
عن أي رأي على اإلطالق من جانب االحتاد الدويل
لالتصاالت فيما يتعلق باملركز القانوين ألي بلد أو
إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو فيما يتعلق بتحديدات
ختومها أو حدودها .وذكر شركات بعينها أو منتجات
معينة ال يعين أهنا معتمدة أو موصى هبا من جانب
االحتاد الدويل لالتصاالت تفضيالً هلا على سواها مما
مياثلها ومل يرد ذكره.
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خلا ىلع لاـفطألا ةـيامح

حمايـة األطفـال على الخـط

مواجهة حتـدي عاملي
معالم على الطريق

أُطلِقت مبادرة محاية األطفال على اخلط يف نوفمرب ،2008
يف إطار برنامج األمن السيرباين العاملي ،كشبكة تعاونية دولية
للرتويج حلماية األطفال على اخلط على املستوى العاملي .وقد
أقر بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة ،بأن هذه املبادرة
من جانب االحتاد الدويل لالتصاالت جاءت يف الوقت املناسب،
حيث قال “إنين أرحب مببادرة محاية األطفال على اخلط اليت
أطلقها االحتاد الدويل لالتصاالت ،وأحث مجيع الدول على
دعمه ــا”.
ومبادرة محاية األطفال على اخلط جتمع بني شركاء من مجيع
قطاعات اجملتمع الدويل هبدف هتيئة بيئة آمنة ومأمونة لألطفال يف
كل مكان .ففي  ،2009وضعت جمموعة من أصحاب املصلحة
املتعددين من أعضاء مبادرة محاية األطفال على اخلط مبادئ
توجيهية عاملية لألطفال ،واآلباء ،واحلكومات والصناعة.
وقد بلغ االحتاد املرحلة الثانية من األنشطة اليت يقوم هبا يف
إطار مبادة محاية الطفال على اخلط ،اليت أطلقها الدكتور محدون
توريه ،األمني العام لالحتاد يف نوفمرب  2010يف حضور السيدة
الورا شينشيال مرياندا ،رئيسة كوست ريكا وراعية مبادرة محاية
األطفال على اخلط .وتقول السيدة شينشيال “إن التمتع باحلقوق
الفردية بدون الوفاء بالواجبات تتسبب يف إحداث تصدعات
تقوض احلرية ”.وقد
يف اجملتمع .فالدميقراطية بدون مسؤولية ِّ
تعهدت السيدة رئيسة كوستا ريكا بضمان أن يصبح األطفال
والشباب مواطنني رقميني ،بكل ما ينطوي عليه ذلك من حقوق
ومسؤوليات .وتعتزم كوستا ريكا استضافة املؤمتر العاملي األول
املعين بالشباب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ،2013
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وسوف يكون موضوع يتصل حبماية األطفال على اخلط أحد
املوضوعات الرئيسية املطروحة للمناقشة على املستوى العاملي.
ويشجع القرار ( 179غواداالخارا )2010 ،االحتاد الدويل
لالتصاالت على مواصلة مبادرة محاية األطفال على اخلط
باعتبارها منصة لزيادة الوعي وتوعية الناس مبخاطر الفضاء
السيرباين .كما يطلب القرار من جملس االحتاد استمرار فريق
العمل التابع للمجلس واملعين حبماية األطفال على اخلط.
ويشجع القرار األمني العام لالحتاد على تنسيق أنشطة االحتاد مع
املبادرات األخرى على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية،
كما يسرتعي انتباه األمني العام لألمم املتحدة إىل هذا القرار
هبدف زيادة التزام األمم املتحدة حبماية األطفال على اخلط.

فجوات المعرفة

يصنِّف املنشور الذي أصدره االحتاد بعنوان “محاية األطفال على
اخلط – إطار إحصائي ومؤشرات لعام  ”2010األطراف اليت تقوم
بدور يف محاية األطفال على اخلط ،وهم :األطفال وأولياء أمورهم،
واملعلومون ،واحلكومات ،والصناعة وغريهم من األطراف الفاعلة مثل
اهليئات األكادميية ،أو املنظمات غري احلكومة ،أو املنظمات الدولية.
ومل حيدد املنشور األطراف اليت ترتكب اجلرائم ،حيث ختتلف تلك
األطراف تبعاً لنوع التهديدات اليت ميثلوهنا .ففي حاالت اإلغراءات
اجلنسية ،تكون هذه األطراف يف العادة من األفراد (أو شبكات من
األفراد ذوي التفكري املماثل) .ويف حاالت التحايل على املستهلكني،
قد يكونون من األفراد أو شركات األعمال .وخيتلف األفراد من
حيث العمر ،والنوع واحلالة االجتماعية واالقتصادية .وبالنسبة لبعض
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التهديدات على اخلط ،مثل الرتويع والتحرش ،كثرياً ما يكون األطفال
أنفسهم هم املرتكبون الرئيسيون هلذه التهديدات.
ووفقاً ملا جاء يف تقرير منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسيف)
بشأن “سالمة األطفال على اإلنرتنت :التحديات واالسرتاتيجيات
العاملية” “مييل األطفال والشباب ،على املستوى العاملي ،إىل أن
يصبحوا من مستعملي اإلنرتنت وأهم املبتكرين على اإلنرتنت يف
وقت مبكر ،وكثرياً ما يكونون متقدمني على آبائهم وغريهم من
البالغني من حيث استعمال اإلنرتنت واملهارات والفهم .وتوفر
اإلنرتنت ،وخصوصاً شبكات التواصل االجتماعي وغريها من
الوسائط التفاعلية ،أشكاالً جديدة من العوامل االجتماعية على
املستوى العاملي مل تكن موجودة عندما كان معظم اآلباء احلاليني
أنفسهم يف مرحلة الطفولة .ويعترب الشباب يف مجيع اجملتمعات اليوم
من الرواد حيث حيتلون جماالت على اإلنرتنت بطرق كثرياً ما ال

ختطر على بال البالغني .وهذه اجملاالت ميكن أن تنطوي على قدر
عرض األطفال ملخاطر قد
كبري من اإلبداع ولكنها أيضاً ميكن أن تُ ِّ
يصعب على البالغني اإلملام هبا يف أحيان كثرية”.
ويسلِّم تقرير اليونيسيف بأنه “توجد فجوات كثرية يف معرفة كيفية
احلماية من التحديات اليت متثلها اإلنرتنت ،وخصوصاً يف أجزاء العامل
اليت يعد انتشار اإلنرتنت فيها حمدوداً ”.وتشمل جماالت املخاطر
الواضحة صور التحرش اجلنسي باألطفال (الصور اإلباحية) ،وهتيئة
األطفال ملمارسة اجلنس ،والتحرش السيرباين.

زيــادة الـوعــي

حرص االحتاد الدويل لالتصاالت على االستعانة مببعوثني
خاصني ،وهم جمموعة من األفراد البارزين الراغبني يف املسامهة يف
اجلهود اليت يبذهلا االحتاد من أجل زيادة الوعي بأهداف وأولويات

Thinkstock
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محاية األطفال على اخلط ،وبذل كل ما يف وسعهم لدعم سالمة
الطفال على اخلط .وقد اختار االحتاد الدويل لالتصاالت السيدة
ديبورا تيالور تيت ،لتكون مبعوثة االحتاد اخلاصة حلماية األطفال على
اخلط .والسيدة ديبورا تيالور تيت هي عضو سابق يف جلنة االتصاالت
االحتادية يف الواليات املتحدة وإحدى الفائزات جبائزة اليوم العاملي
جملتمع املعلومات واالتصاالت لعام .2009
وقد أعد االحتاد يف الفرتة األخرية دليالً بعنوان “دليل
لالسرتاتيجية الوطنية حلماية األطفال على اخلط” .وسيكون هذا
الدليل مفيداً يف وضع االسرتاتيجيات الوطنية للحد من املخاطر
اليت يتعرض هلا األطفال على اخلط .وهو جزء من اجلهود اليت يبذهلا
االحتاد ملساعدة الدول األعضاء يف تبين هنج كامل وشامل لبناء أطر
وطنية حلماية األطفال على اخلط.
وقد أقيمت منصة إلكرتونية حلماية األطفال على اخلط يف
إطار موقع الشراكة الدولية متعددة األطراف ملكافحة التهديدات
السيربانية والتطبيقات اإللكرتونية املأمونة للتعاون بني اخلرباء
) (ITU-IMPACT ESCAPEلتيسري عمل األعضاء والتشجيع على
تبادل املعرفة واملعلومات واألنشطة والنتائج بني الشركاء .كما
استحدثت جلنة الدراسات  17التابعة لقطاع تقييس االتصاالت
يف االحتاد نشاطاً مشرتكاً للتنسيق بشأن محاية األطفال على
اخلط ،بعد البحوث اليت أجرهتا من خالل جمموعة لتبادل
املراسالت يف هذا اجملال.
ويف إطار سعيه املتواصل لزيادة الوعي باملسائل املتصلة حبماية
األطفال على اخلط ،نظم االحتاد الدويل لالتصاالت ورشة عمل
للمنطقة العربية بشأن السياسات والدعم وبناء القدرات يف جمال
محاية األطفال على اخلط ،يف ُمسقط ،عمان ،يف الفرتة 31-30
أكتوبر  ،2011واعتمدت ورشة العمل عدداً من التوصيات كأساس
لبناء أطر وطنية للبلدان العربية حلماية األطفال على اخلط.
ويف فرباير  ،2012بدأ قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد
يف إجراء دراسة حالة وطنية عن كوستا ريكا ،لتوضيح أفضل
املمارسات .والغرض من هذه الدراسة هو تكرار إجرائها يف بلدان
أخرى ،كطريقة لوضع سياسات عاملية حلماية األطفال على اخلط.
ويف مارس  ،2012أكدت قمة توصيل العامل العريب ضرورة إجياد
منهج دراسي يتناول األمن السيرباين ،هبدف بناء القدرات وزيادة
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وعي الدوائر احلكومية ،واهليئات األكادميية ،والقطاع اخلاص،
واملدارس وغريها من اجلهات املعنية حبماية األطفال يف العامل
املرتابط على اخلط .ومتابعةً لاللتزام الذي أبدته الدول األعضاء،
نظم االحتاد حدثني رئيسيني ،كان أوهلما تنظيم ورشة عمل إقليمية
عن اجلوانب القانونية حلماية األطفال على اخلط ،عُ ِقدت يف اجلزائر
يف يونيو  ،2012وناقشت أيضاً ضرورة تشكيل فريق عمل يُعين
بوضع إطار قانوين إقليمي للبلدان العربية .وكان احلدث اآلخر
عمان،
هو تنظيم ورشة عمل بشأن محاية األطفال على اخلط يف َّ
األردن ،يف منتصف يوليو  ،2012باالشرتاك مع الشراكة الدولية
متعددة األطراف ملكافحة التهديدات السيربانية ) (IMPACTوفريق
التعلم التطبيقي بشأن االستجابة للطوارئ ) (ALERTللمنطقة
العربية .وكان الرتكيز يف هذا احلدث على ضرورة تعزيز التعاون على
املستوى الوطين (بني اجلمهور وكيانات القطاع اخلاص) ،وكذلك
على املستوى اإلقليمي واملستوى الدويل.
ويف أبريل  ،2012نظمت هيئة تنمية املعلومات واالتصاالت
يف بوروين دار السالم ،بدعم من الشراكة الدولية متعددة األطراف
ملكافحة التهديدات السيربانية ) ،(IMPACTورشة عمل بشأن وضع
إطار حلماية األطفال على اخلط ووضع خطة عمل مستدامة
لتنفيذها يف بوروين دار السالم ،يف غضون االثين عشر شهراً التالية.
ويف أثناء منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  2012يف
جنيف ،نظم االحتاد اجتماعاً للشركاء يف مبادرة محاية األطفال على
اخلط ملناقشة كيفية دفع املبادرة إىل األمام .وكان من النتائج املهمة
هلذا االجتماع التوصل إىل اتفاق للعمل الوثيق مع أسرة معهد
السالمة على اخلط ) (FOSIومع مؤسسة مراقبة اإلنرتنت ) (IWFيف
تقدمي املساعدة للدول األعضاء.
ويف يوليو  ،2012وأثناء احلفل االفتتاحي لقمة توصيل
األمريكيتني ،دعا االحتاد السيدة الورا شنشيال ،رئيسة كوستا ريكا،
ألن تكون املتحدث الرئيسي بشأن محاية األطفال يف الفضاء
السيرباين .كذلك ،ففي شهر يوليو من نفس السنة ،نظّم االحتاد
الدويل لالتصاالت منتدى مشرتكاً مع رابطة دول جنوب شرق آسيا
منتدى بشأن تشجيع الوسائط االجتماعية الفعالة واملأمونة .وقد
ركز املنتدى على زيادة الوعي باآلثار اإلجيابية والسلبية للوسائط
االجتماعية على حياة الناس اليومية.
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ITU

من اليسار إىل اليمني :براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت؛ هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد؛
السيدة الورا شينشيال ،رئيسة مجهورية كوستاريكا؛ الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت؛ مالكومل جونسون،
مدير مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد

األحداث المقبلة

سوف تستضيف الشراكة الدولية متعددة األطراف ملكافحة
التهديدات السيربانية ) (ITU-IMPACTباالشرتاك مع وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات حبكومة ماليزيا ،يف شهر سبتمرب املقبل ،منتدى
التحدي الذي يواجهه األطفال على اخلط .واهلدف الرئيسي من هذا
احلدث هو مساعدة التالميذ واملعلمني ،وكذلك اآلباء على ختطيط
وعرض برنامج للتوعية املستدامة حلماية األطفال على اخلط.
ويف شهر أكتوبر ،وبدعم من  - CyberGuardianوهي أحد
الشركاء يف محاية األطفال على اخلط  -سوف ينظم االحتاد الدويل
لالتصاالت جلسة رفيعة املستوى أثناء انعقاد تليكوم العاملي لالحتاد
لعام  2012الذي سيُعقد يف ديب .والغرض الرئيسي من هذا االجتماع
هو زيادة الوعي وتقاسم املعرفة بشأن محاية األطفال على اخلط.
كذلك يعمل االحتاد يف شراكة مع منظمة اتصاالت الكومونولث
لتسري وضع أطر وطنية حلماية األطفال على اخلط يف نيجرييا ،وغانا،
وسرياليون ،وغامبيا والكامريون .وسوف تتألف هذه العملية رفيعة
املستوى من مخس مرحل :تقدير املوقف؛ تعريف اخلطط الوطنية؛
االنتهاء من وضع اخلطط الوطنية؛ التنفيذ؛ واملراقبة والتقييم.

مباريات األمن السيبراني العالمية

يف إطار مبادرة محاية األطفال على اخلط ،وحتت رعاية الدكتور
محدون توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت ،ستقوم مؤسسة
جملس اجملموعة األوروبية ) (EC-Council Foundationبالتعاون مع
االحتاد بدعم هتيئة بيئة توفر احلماية على اخلط من خالل التوعية
بأمن املعلومات.
ومباريات األمن السيرباين العاملية ،مبادرة ال تبغي الربح تقودها
وتنظمها مؤسسة جملس اجملموعة األوروبية ،وهذه املبادرة حدث
يتم تنظيمه سنوياً ويشمل سلسلة من املباريات يف جمال األمن
السيرباين ،تتنافس الفرق خالهلا يف بطوالت إقليمية .وسوف جتري
بعدها هنائيات عاملية ،سيتم تنظيمها يف أكتوبر  2012يف ميامي،
بالواليات املتحدة ،لتحديد الفريق الذي فاز ببطولة العامل .وتعد
هذه املباريات طريقة ممتازة لبناء القدرات يف الدول األعضاء يف
االحتاد .واألمل معقود على أن تساعد هذه املبادرة على دعم
السالم السيرباين .وقد أرسل االحتاد خطابات إىل مجيع الدول
األعضاء ،وأعضاء القطاعات ،واألعضاء املنتسبني ،واألوساط
األكادميية يدعوها فيها إىل االشرتاك يف هذه املباريات.
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ندوة االتحاد الدولي لالتصاالت تدعو إلى تصميم
إيكولوجي للتقليل من المخلفات اإللكترونية

إعالن مونرتيال

أصدر املشاركون يف الندوة السابعة اليت نظمها االحتاد الدويل
لالتصاالت بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري
املناخ ،اليت عُ ِقدت يف الفرتة  31-29مايو  2012يف مونرتيال،
كندا ،إعالناً لتشجيع شركات تصنيع أجهزة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على أن تكون منتجاهتا أكثر سهولة يف التحديث دون
احلاجة إىل استبداهلا بالكامل .ويعين النداء بتعزيز تبين هنج لدورة احلياة
يف تصميم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (تصميم اإليكولوجي)
كذلك أن يراعي بشكل أفضل الكيفية اليت ميكن أن يعاد هبا تدوير
مكونات األجهزة .وكانت قضايا احلد من املخلفات اإللكرتونية وتوفري
حوافز وعوامل مشجعة ملخططات اسرتجاع املخلفات اإللكرتونية
جمرد عينة من القضايا اليت مشلها اإلعالن ،الذي صدر يف هناية الندوة،
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واعتمده حنو  150مشاركاً يف هذا احلدث .وأصدرت كل من الرابطة
األوروبية لشركات تشغيل االتصاالت ) (ETNOومؤسسة Telefonica
ومؤسسة  TechAmericaبيانات صحفية تؤيد إعالن مونرتيال ،قبيل
انعقاد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو.)20+
ويدعو اإلعالن إىل وضع سياسات متكينية لتشجيع االستثمار يف
التكنولوجيات الذكية والتكنولوجيات النظيفة القائمة على تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ) (cleantechكوسيلة للنهوض بالنمو الذي
يراعي البيئة والتنمية املستدامة .وباإلضافة إىل ذلك ،يعرتف اإلعالن
بالدعم الذي توفره منهجيات االحتاد الدويل لالتصاالت لقياس أثر
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ويتضمن توصية باالرتقاء بالبحوث
والتطوير يف جمال استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض

أضواء على االحتاد الدويل لالتصاالت

ITU/P.M. Virot

مراقبة تغري املناخ والتخفيف من آثاره
والتكيف معها.
ووجه اإلعالن نداءات على وجه
التحديد لقادة العامل ومسؤويل القطاع
العام واخلرباء يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والبيئة وممثلي املنظمات الدولية
الذين سيجتمعون يف مؤمتر األمم املتحدة
للتنمية املستدامة لعام ( 2012ريو،)20+
ومؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ
) ،(COP18-CMP8واجلمعية العاملية لتقييس
االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت لعام
 ،(WTSA-12) 2102لتحديد األولويات
الرئيسية واملوافقة عليها وتقدمي توجه واضح
بشأن كيفية دفع الربنامج العاملي للحفاظ
على البيئة إىل األمام من خالل استعمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وقال مالكومل جونسون ،مدير مكتب
تقييس االتصاالت ) (TSBباالحتاد الدويل
لالتصاالت وهو يتحدث يف هذه املناسبة
“حيدونا أمل كبري يف أن تشجع آلية نقل
التكنولوجيا ،اليت مت االتفاق عليها يف
االجتماع السابع عشر ملؤمتر األطراف
يف ديربان ،تنفيذ مشروعات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت اليت تساعد على
التكيف مع آثار تغري املناخ والتخفيف من
حدهتا .واملكونات الرئيسية ألي اسرتاتيجية
ناجحة هي خليط من السياسات واحلوافز
التنظيمية واملعايري اليت تشجع استعمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
مكافحة تغري املناخ على املستويات الدولية
واإلقليمية والوطنية .ومن األمور الضرورية
املشاركة النشطة يف املناقشات الدولية بشأن
تغري املناخ واالشرتاك يف تصميم حلول
ومعايري للتكنولوجيا”.

وقد استضافت الندوة شركة ،Prompt
وشاركت يف تنظيمها وزارة الصناعة الكندية.
ومجعت الندوة بني صانعي السياسات
وممثلني عن شركات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واجملتمع املدين من مجيع
أحناء العامل ،لزيادة وترية التقدم يف تنفيذ
برنامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املراعية للبيئة من خالل زيادة الوعي بقدرة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على
املساعدة يف مراقبة تغري املناخ والتخفيف من
حدته والتكيف مع آثاره ومكافحة املخلفات
اإللكرتونية .وقد سلّطت الندوة الضوء على
الدور الرئيسي الذي تضطلع به تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت كأدوات متكينية
لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بيئياً.
ويقوم االحتاد الدويل لالتصاالت ،بوصفه
وكالة األمم املتحدة املتخصصة الرائدة يف جمال
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
بدور ريادي يف تطوير هنج متكامل من أجل
قيام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدور
جوهري يف مكافحة تغري املناخ ويف مساعدة
البلدان على تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغري املناخ ).(UNFCCC
ومع وجود تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت حالياً كعنصر متأصل يف
مجيع القطاعات االقتصادية ،أصبح من
الضروري دمج احللول القائمة على تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ضمن اإلجراءات
البيئية لكل قطاع من قطاعات الصناعة .وقد
استعرضت الندوة طرق حتقيق هذا التكامل،
وساعدت على حتديد مسار عمل االحتاد
الدويل لالتصاالت يف هذا اجملال يف املستقبل.
وميثل اإلعالن مسامهة االحتاد املستمرة يف
يوم البيئة العاملي ،الذي يركز هذا العام على

“حيدونا أمل كبري يف أن تشجع
آلية نقل التكنولوجيا ،اليت مت
االتفاق عليها يف االجتماع السابع
عشر ملؤمتر األطراف يف ديربان،
تنفيذ مشروعات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت اليت
تساعد على التكيف مع ثار تغري
املناخ والتخفيف من حدهتا”....
مالكومل جونسون ،مدير مكتب تقييس
االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت

موضوع “االقتصاد املراعي للبيئة” .ويواصل
االحتاد من خالل هذه املسامهة النهوض
بالدور الرئيسي الذي تقوم به تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف االنتقال إىل
اقتصاد شامل اجتماعياً ومراعي للبيئة
وفعال من حيث استهالك املوارد ومنخفض
الك ـرب ــون.
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االتحاد الدولي لالتصاالت يطلق التحدي الثاني
لتطبيق تلفزيون اإلنترنت
البحث عن حلول للحياة الذكية

حتت عنوان “نوعية حياة أفضل” ،يدعو االحتاد الدويل لالتصاالت
األفراد واملشروعات الصغرية واملتوسطة ) (SMEوالشركات إىل االشرتاك يف
املسابقة الثانية لتوفري حلول مبتكرة لتلفزيون اإلنرتنت ) (IPTVتؤدي إىل
حتسني الرفاه االجتماعي من خالل توفري خدمات يف جماالت مثل الصحة
اإللكرتونية ،واحلكومة اإللكرتونية ،والتعلم اإللكرتوين ،والقدرة على النفاذ
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومجيع جوانب احلياة الذكية.
وقد بدأ التسجيل يف  15يونيو وينتهي يف  15أغسطس .2012
وسوف متتد فرتة تقدمي احللول من  13أغسطس إىل  7سبتمرب .2012
وسوف حيصل التطبيق الفائز يف فئة األفراد والشركات الصغرية واملتوسطة
على جائزة نقدية قيمتها  3 000دوالر أمريكي .وهذه فئة منفصلة عن
فئة الشركات .وسيُعلَن عن الفائزين أثناء انعقاد اجلمعية العاملية لتقييس

12
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االتصاالت لعام  (WTSA 12) 2102املقرر انعقادها يف ديب يف الفرتة
 29-20نوفمرب .وستُعرض التطبيقات الفائزة والواعدة أكثر من غريها أثناء
هذا احلدث ويف األحداث الكثرية اليت ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت
يف املستقبل ،مما سيسمح بتعظيم الرؤية العاملية للتطبيقات الفائزة وجذب
االستثمارات الالزمة لتطويرها.
وقال الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
“إن معايري االحتاد اخلاصة بتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت ) (IPTVتوفر حلوالً
آمنة من طرف لطرف للهيئات اإلذاعية ومقدمي اخلدمات يف أحناء
العامل .وتُعد مسابقات التطبيقات هذه منصة قوية لتشجيع االستعمال
املبتكر هلذه التكنولوجيا واالستفادة من األفكار النيرِّ ة لدى املهندسني يف
العامل .وإنين أتطلع إىل بعض النتائج املمتازة”.

أضواء على االحتاد الدويل لالتصاالت

وبعد النجاح الباهر الذي تكللت به هذه املسابقة يف  ،2011لنمو السوق .وتوفر املنصات املعيارية اليت تنص عليها توصيات االحتاد
ستضيف املسابقة الثانية املزيد من الزخم لسوق تلفزيون اإلنرتنت بشأن تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت فعالية أكرب من حيث التكلفة كما أهنا
النابض باحلياة بالفعل والذي خيدم اليوم ما يزيد على  60مليون مشرتك أكثر مرونة من حلول املِ ِ
لكية اخلاصة ،وتسمح للتطبيقات واخلدمات
يف تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت .وتشهد هذه الصناعة املدعومة بنشر بتحقيق انتشار عاملي ملحوظ.
ويُرجى من املشاركني يف املسابقة وضع تطبيقات تقوم إما على
الشبكات عريضة النطاق عالية السرعة منواً بنسبة  25يف املائة سنوياً
تقريباً .ويتزايد متوسط اإليرادات مقابل كل مستعمل مما يشري إىل التوصية “ ITU-T H.761لغة السياق املتداخل ) (NCLو  Ginga NCLفيما
زيادة املكاسب اليت حتققها خدمات تلفزيون اإلنرتنت وإتاحة فرص يتعلق خبدمات تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت” أو التوصية ITU-T H.762
هائلة لتوليد إيرادات للشركات اليت ختدم سوقاً من املتوقع أن يتضاعف “بيئة الوسائط املتعددة التفاعلية اخلفيفة ) (LIMEفيما يتعلق خبدمات
اتساعها يف غضون الفرتة .2014 2011
تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت”.
وجيري بالفعل تنفيذ معايري االحتاد يف السوق العاملية لتلفزيون
ويتوافر مزيد من املعلومات يف املوقع التايلwww.itu.int/en/ :
اإلنرتنت ،كما أن التوسع يف تبين هذه املعايري سيوفر مزيداً من احلوافز .ITU-T/challenges/pages/iptv.aspx

أسبوع المعايير المراعية للبيئة
ينظم االحتاد الدويل لالتصاالت ،بالتعاون مع رابطة الشركات
التكنولوجية األمريكية واألوروبية ،األسبوع الثاين للمعايري املراعية للبيئة
يف باريس يف الفرتة  21-17سبتمرب  .2012وسوف تستضيف مؤسسة
مايكروسوفت هذا احلدث .وسوف جيمع أسبوع املعايري املراعية للبيئة
بني كبار املتخصصني يف هذا اجملال ،من كبار صانعي السياسات

إىل املهندسني ،واملصممني ،واملخططني ،واملسؤولني احلكوميني،
واملنظمني ،وخرباء املعايري وغريهم .والغرض الرئيسي من ذلك هو
زيادة الوعي بأمهية تطبيق معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وفرص استعماهلا يف بناء اقتصاد يراعي البيئة.

التلفزيون فائق الوضوح :توصية االتحاد الدولي لالتصاالت
تقــود إلى عصـر جـديــد
أعلن االحتاد الدويل لالتصاالت توصية جديدة ستؤدي إىل
اإلسراع بانتشار التلفزيون فائق الوضوح ) (UHDTVواستحداث بيئة
جديدة متاماً للبث التلفزيوين .وقد قام قطاع تقييس االتصاالت
باالحتاد ) (ITU-Rبوضع املعيار – أو التوصية – بالتعاون مع خرباء
من عامل صناعة التلفزيون واهليئات اإلذاعية واملؤسسات التنظيمية
املش ِرتكة يف جلنة الدراسات  6التابعة للقطاع .وجاري اآلن عرض

مسودة التوصية اجلديدة اليت تتناول التفاصيل التقنية للتلفزيون فائق
الوضوح على اإلدارات للموافقة عليها.
وقد حتسنت كثرياً جودة الصور التلفزيونية منذ األيام األوىل
لشاشات األبيض واألسود ،وأصبحنا نشاهد اآلن صوراً ملونة متأللئة
عالية الوضوح على الشاشات املسطحة .غري أن التكنولوجيا ال تقف
عند حد معني .إذ حتدد توصية قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد
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الراديوية باالحتاد “لقد شاهدت
صور التلفزيون فائق الوضوح،
فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت
وهي مذهلة حقاً فهي تعطي
الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالت
ِ
املشاهد شعوراً بالروعة”.
وقد أثىن الدكتور محدون
توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت على عمل جلنة الدراسات  6للمشاهد .إهنا حلظة تارخيية .وستمر بضع
التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية ،وقال سنوات قبل أن نرى هذه األنظمة يف منازلنا،
“يعد التلفزيون فائق الوضوح تطوراً مذهالً ولكن هذا األمر واقع ال حمالة ،وال جمال
يف عامل التلفزيون ... .وستكون مشاهدته للعودة إىل الوراء .ويرجع الفضل يف ذلك
يف املستقبل القريب جتربة جتعلنا نلهث ،وإين إىل اجلهود احلثيثة من جانب اخلرباء الدوليني
املشاركني يف فرقة العمل ”.6C
أتطلع إىل هذه التجربة”.
وأضاف كريستوف دوش ،رئيس جلة
وقال ديفيد وود ،رئيس فرقة العمل 6C
التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية ،اليت الدراسات  6التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية
أعدت مشروع التوصية اجلديدة “هذا فجر “إن هذه التوصية تعين أنه ميكن للمنظمات
لعصر جديد بالنسبة للتلفزيون سيؤدي إىل يف مجيع أحناء العامل البدء يف العمل من أجل
مستويات غري مسبوقة من الواقعية واملتعة حتويل التلفزيون فائق الوضوح إىل واقع”.

AFP

كيفية حتقيق معايري اجلودة بالنسبة للتلفزيون
فائق الوضوح ) (UHDTVيف خطوتني .وأوجه
التقدم يف كل خطوة من هاتني اخلطوتني
تتشابه إىل حد ما مع خطوة االنتقال من
التلفزيون القدمي عادي الوضوح إىل التلفزيون
عايل الوضوح ).(HDTV
وتصل مستويات صور التلفزيون عايل
الوضوح ) (HDTVحالياً إىل ما يعادل
 2-1ميغابيكسل ) .(megapixelsويصل
املستوى األول لصور التلفزيون فائق الوضوح
) (UHDTVإىل ما يعادل  8ميغابيكسل ،
فيما يصل املستوى الثاين إىل ما يعادل 32
ميغابيكسل .ويصاحب جودة الصورة عالية
حتسن يف دقة إظهار األلوان ،مع
الوضوح ُّ
توافر خيارات ألعداد أكرب من الصور يف كل
ثانية مقارنة بأنظمة التلفزيون احلالية .وقال
فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت

“ لقد شاهدت صور التلفزيون
فائق الوضوح ،وهي مذهلة
ِ
املشاهد
حقاً – فهي تعطي
شعوراً بالروعة” .

تكنولوجيا النطاق العريض الساتلي
سواتل Inmarsat-5
ستوفر سواتل  ،Inmarsat-5عندما تدخل مرحلة التشغيل،
لشركة  Inmarsatلالتصاالت املتنقلة جماالً شامالً خلدمات
االتصاالت الساتلية املتنقلة على املستوى العاملي ،مبا يف
ذلك االتصاالت املتنقلة العريضة النطاق للسفن يف أعايل
البحار ،والقدرة على التوصيل أثناء الطريان للمسافرين
على اخلطوط اجلوية ،كما ستوفر مشاهدة أشرطة الفيديو
عالية الوضوح ،واخلدمات الصوتية وخدمات البيانات.

Inmarsat
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ضنلا ةلحرم ىلإ لصت يلتاسلا ضيرعلا قاطنلا ايجولونكت

تكنولوجيا النطاق العريض الساتلي تصل إلى مرحلة النضج
مجال للتغطية بال حدود

جنحت السواتل يف خدمة األسواق التقليدية – املهاتفة والبث
اإلذاعي – مغطيةً مساحات جغرافية واسعة باستعمال اإلرسال حبزمة
منفردة .واليوم ،يوجد طلب على النفاذ عريض النطاق يف اجتاهني على
مساحات جغرافية شاسعة ال ختدمها البنية التحتية لالتصاالت .وقد
جاء يف تقرير أصدره االحتاد الدويل لالتصاالت يف الفرتة األخرية بعنوان*
“تنظيم االتصاالت الساتلية العاملية عريضة النطاق” أن شركات تقدمي
اخلدمات الساتلية تستطيع تزويد هذه املناطق خبدمات العروة احمللية ،وأن
جمال التغطية سيكون بال حدود تقريباً .ويشرح التقرير الذي تستند إله
هذه املقالة األسباب اليت جتعل تكنولوجيا االتصاالت الساتلية عريضة
النطاق حيوية لتوسيع جماالت اخلدمات والتطبيقات متعددة الوسائط
يف أحناء العامل.
وهذه التكنولوجيا موجودة بالفعل للربط بني الكثري جداً من
الشبكات عريضة النطاق يف الفضاء ،وأمامها سوق نابضة وتنافسية.
ومع ذلك ،فلكي ميكن الوفاء هبذه اإلمكانات ،يتعني أن تستقر القواعد
التنظيمية املنظِّمة للقطاع الساتليكما ينبغي حتريره على املستوى العاملي.
فاستعمال طيف الرتددات الراديوية ما زال يتعرض
للكثري من املعوقات ،ولذلك فإن احلواجز القائمة

أمام الربط بني الشبكات األرضية والساتلية ينبغي إزالتها .وكلما ازداد
عدد البلدان اليت تطلق سواتل وتطالب بتحديد مواقع مدارية هلا ،أصبح
الرتخيص هلا والنفاذ إىل األسواق الوطنية أكثر انفتاحاً.

النمو المتوقع في مجال النطاق العريض الساتلي

بدأت التكاليف تنخفض يف السنوات األخرية إىل احلد الذي
ازدادت معه قدرة النطاق العريض الساتلي على املنافسة مع اخليارات
األخرى اخلاصة بالنطاق العريض .وظهر جيل جديد من التطبيقات اليت
تتطلب قدرات عالية تستطيع السواتل تلبيتها .وتعد األنظمة الساتلية
مثالية خلدمات مثل النفاذ إىل اإلنرتنت ،والشبكات االفرتاضية اخلاصة
والنفاذ الشخصي.
ومن املتوقع أن يزداد عدد املشرتكني يف النطاق العريض الساتلي من
 1,5مليون يف  2011إىل حنو  6ماليني يف ( .2020الشكل  .)1ومن
املنظور اإلقليمي ،ستكون أمريكا الشمالية وغرب أوروبا مصدر اجلانب
األكرب من النمو املتوقع.

الشكل  – 1النمو املتوقع يف عدد مشرتكي النطاق العريض الساتلي

www.itu.int/broadband.
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ﻋـﺪد اﳌﺸـﺘـﺮﻛـﲔ )ﺑﺎﳌﻠﻴــﻮن(

*تستند هذه املقالة إىل تقرير بعنوان “تنظيم
االتصاالت الساتلية العاملية عريضة النطاق”
أصدره االحتاد الدويل لالتصاالت يف أبريل
 .2012وقد أعد هذا التقرير السيد Rajesh
 ،Mehrotraمؤسس  ،Red Booksومستشارها
الرئيسي .وقد استفاد من آراء وإرشادات ُشعبة
التنظيم وبيئة األسواق مبكتب تنمية االتصاالت
باالحتاد .وهذا التقرير جزء من سلسلة جديدة
من التقارير اليت يصدرها االحتاد بشأن النطاق
العريض املتاح على اخلط بدون مقابل يف املوقع

آﺳﻴﺎ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﺳﻂ أوروﺑﺎ
ﻏﺮب أوروﺑﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

7.5
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Intelsat

ومع ذلك فإن املستهلكني تغلب عليهم صفة التقلب ،ويتعني
التعامل مع اثنتني من جوانب القصور ،أوهلما فرتة الكمون (أي الفرتة
اليت تنقضي بني إرسال وتلقي رسالة) .وهذا يتوقف على املسافة بني
الساتل واألرض .أما اجلانب الثاين فهو أن اإلشارات الساتلية قد تضعُف
من جراء األمطار أو الظروف اجلوية .وتقع هذه املشكلة بصفة خاصة
يف املناطق املدارية وتؤثر يف املقام األول على نطاقات الرتددات العليا.
وتوجد سبل تكنولوجية للتعامل مع هاتني املشكلتني املتصلتني
باملدارات الساتلية وطيف الرتددات املتاح – ومها عنصران أساسيان يف
األنظمة الساتلية.

نطاقات الترددات وتكنولوجيا النطاق العريض الساتلي

تستخدم التكنولوجيا الساتلية التقليدية حزمة واحدة عريضة لتغطية
قارات ومناطق واسعة بأكمها .ويف الفرتة األخرية ،ساعد استعمال احلزم
النُقطية املتعددة مع التحكم يف بؤرهتا وإعادة استعمال الرتددات على زيادة
النطاق العريض مبعامل  20أو أكثر ،مقارنة بالسواتل التقليدية .وعلى
الرغم من ارتفاع التكاليف املرتبطة باستعمال تكنولوجيا احلزم النُقطية ،تعد
املقولبة.
التكاليف اإلمجالية لكل دارة أقل بكثري من تكنولوجيا احلزم ْ
ويتم تقدمي خدمات النطاق العريض الساتلي ضمن مخس فئات
أساسية من التكنولوجيا:

 النطاق  ،(GHz 6-4) ،C-bandخدمات ساتلية ثابتة )(FSS
 النطاق  ،(GHz 14-11) ،Ku-bandخدمات ساتلية ثابتة )(FSS
 النطاق  ،(GHz 30-20) ،Ka-bandأنبوب منحين (بدوم جتهيز على

منت الساتل)
 النطاق  ،(GHz 30-20) ،Ka-bandمع جتهيز على منت الساتل
 النطاق  ،(GHz 1,6-1,5) ،L-bandخدمات ساتلية متنقلة )(MSS
وقد استفاد اجليل األول للنطاق العريض الساتلي ،يف أواخر
تسعينات القرن العشرين ،من اخلدمة الساتلية الثابتة يف النطاق
 Ku-bandيف توفري اتصاالت يف اجتاهني باستعمال حزمة ساتلية واحدة.
بيد أن ذلك مل يلق جناحاً كبرياً نظراً الرتفاع تكاليف اجلزء الفضائي
واألجهزة الطرفية اليت يستعملها املشرتكون ،وكذلك نظراً ألن قدرة
الشبكات وأداء العمليات كانت أقل من املستوى األمثل.
ويستعمل اجليل اجلديد من أنظمة النطاق العريض يف النطاق
 Ka-bandتكنولوجيا احلزم النُقطية ،حيث تضيئ احلزم الساتلية
اهلابطة مساحة يف حدود مئات الكيلومرتات (بدالً من آالف
الكيلومرتات) .وهنا تبدو التغطية أشبه ما تكون بقرص العسل أو
شكل اخلاليا .وهذا ِّ
ميكن من إعادة استعمال الرتددات ،وتنتج عنه
زيادة كبرية يف القدرة اإلمجالية للساتل .وجاري هتيئة جيل جديد
من النطاق العريض الساتلي خلدمة األسواق املستهدفة .وتعد قدرة
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 30و60

مرة مقارنة بتكنولوجيا اخلدمة

النظام أعلى مبا يرتاوح بني
الساتلية الثابتة .Ku-band
وتصبح ظاهرة اآلثار املرتتبة على التوهني والتأللؤ نتيجة للغازات
ضعف اإلشارات –
اجلوية ،والسحب واألمطار – اليت تؤدي إىل َ
أكثر وضوحاً مع زيادة الرتدد إىل مستوى أعلى من  ،GHz 1وتؤثر
على وجه اخلصوص على النطاقات  Kaوالنطاقات األعلى منها .ومع
ضعف اإلشارات للتغلب
ذلك ،جاري تنفيذ تقنيات للتخفيف من َ
على هذه املشكلة.

الطرق العالمية المتبعة في توفير النطاق العريض الساتلي

تقوم شركة  Intelsatبتشغيل أسطول من أكثر  50ساتالً لالتصاالت،
وتدير شبكة عمالئه عرب العديد من السواتل واملناطق باستعمال حمطة
مركزية واحدة .وهذا الرتتيب ميكن من دعم عدد من التطبيقات ،مبا
يف ذلك :تصفح شبكة اإلنرتنت ،وتدفق الوسائط الرقمية ،والربيد
اإللكرتوين ،والبث اإلذاعي املتنقل املتعدد الوسائط ،ونقل امللفات،
والنقط الساخنة الالسلكية ) ،(Wi Fi hotspotsوالشبكات االفرتاضية
اخلاصة ،والصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت ) ،(VoIPوالشبكات اخلارجية
والداخلية ،ومؤمترات الفيديو ،والتعليم عن �بُْعد.
والنفاذ التجاري عريض النطاق أسرع من خط املشرتك الرقمي
) (DSLويوفر تطبيقات الصوت ،والبيانات والفيديو املتقاربة يف العامل.
والبنية التحتية لشركة  Intelsatتسمح بإقامة العديد من الشبكات
اليت ميكن النفاذ إليها باستعمال منصة مركزية مشرتكة تعمل على
الرتددين  C-bandو .Ku-bandوتوفر شبكة  Intelsatعريضة النطاق
معدالت لنقل البيانات تصل إىل  Mbit/s 18بالنسبة للبيانات اخلارجة
و Mbit/s 5.5بالنسبة للبيانات الداخلة.
وتدير شركة االتصاالت الساتلية املتنقلة  Inmarsatأسطوالً من 11
ساتالً ،توفر اتصاالت الصوت والبيانات املتنقلة عاملياً على األرض ،ويف
البحر ويف اجلو .والسواتل الثالثة اليت تتكون منها شبكة Inmarsat-4
توفر الشبكة العاملية عريضة النطاق ،وكذلك خدمات الصوت والبيانات.
وتصل سرعة توصيل البيانات إىل  ،Mbits/s 0,5وهي مناسبة لتطبيقات
مثل الربيد اإللكرتوين ،واإلنرتنت والشبكة الداخلية.
وخدمات اتصاالت الطريان اليت توفرها  Inmarsatمتكـِّن من
التطبيقات اخلاصة مبقصورة الطيار وكبينة الركاب – مبا يف ذلك
االتصاالت املأمونة ،وحتديث بيانات الطقس وخطة الطريان ،والربيد
اإللكرتوين ،واإلنرتنت واخلدمات اهلاتفية.
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وتوفر خدمات  Inmarsatتغطية شاملة للمحيطات على املستوى
العاملي ،باستثناء املناطق القطبية املتطرفة .وتشمل اخلدمات نقل الصوت
والبيانات تزامنياً بسرعة تصل إىل  ،kbit/s 432كما توفر نظاماً عاملياً
للمخاطر والسالمة يف البحار.
ويف  ،2010مت التعاقد مع شركة بيونج األمريكية لتصنيع الطائرات
لبناء ثالثة سواتل من طراز  .Inmarsat-5ومن املقرر أن ينتهي تصنيع
الساتل األول يف  ،2013ومن املتوقع أن حيقق تغطية عاملية كاملة حبلول
هناية  .2014وسوف تشكل جمموعة سواتل  Inmarsat-5جزءاً من شبكة
السلكية عاملية تسمى  .Inmarsat Global Xpressوسوف تكون احلمولة
النافعة لكل واحد من هذه السواتل  89حزمة يف النطاق – Ka-band
قادرة على توفري قدرات عرب العامل ومتكـِّن  Inmarsatمن التكيف مع
أمناط استعمال املشرتكني املتغرية طوال عمره املتوقع وهو  15سنة .وشبكة
 – Global Xpressالفائقة السرعة ،اليت تعمل على الشبكة عريضة النطاق
على النطاق  Ka-bandواملقرر إطالقها يف  – 2013من املتوقع أن توفر
سرعة تصل إىل  Mbit/s 50بالنسبة للوصالت اهلابطة ،وإىل Mbit/s 5
على الوصالت الصاعدة ،من جمموعة األجهزة الطرفية لدى املستعملني.
وشركة  .SES S.Aيتبعها أسطول من  51ساتالً (أطلِقت مجيعها
بنجاح يف يوليو  ،)2012والشركة مقرها يف بروكسيل ،وقد أنشأهتا يف
األصل الشركة األوروبية للسواتل )(Société Européenne des Satellites
يف  ،1985مث أعيدت تسميتها إىل  SES Globalيف  ،2001مث اقتصرت
تسميتها على  SESفقط ،باعتبارها شركة إلدارة جمموعة من الشركات هي
 ،SES Astraو ،SES World Skiesوشركات أخرى للسواتل واخلدمات
الساتلية متلك  SESأسهماً فيها ،مثل شبكات  ،QuetzSatو،Ciel
و ،O3bوخدمات .Astra TechCom
وتعد شركة  SESطرفاً رئيسياً يف تطوير سوق االتصاالت املباشرة إىل
املنازل يف أوروبا ،وسوق تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت ) (IPTVيف الواليات
املتحدة .وتوفر  SES Astraيف أوروبا خدمات  ،ASTRA2Connectاليت
توفر النفاذ إىل اإلنرتنت عريضة النطاق القائمة على السواتل للمستعملني
من منازهلم.

الطرق اإلقليمية المتبعة في توفير النطاق العريض الساتلي
أوروبا والشرق األوسط
يوفر الساتل  ،KA-SATالذي متلكه شركة  ،Eutelsatخدمات
اإلنرتنت عريضة النطاق يف أحناء أوروبا ويف مساحة صغرية من الشرق
ٍ
معتمد على السواتل
األوسط .ويعد مثاالً على نظام عريض النطاق

ضنلا ةلحرم ىلإ لصت يلتاسلا ضيرعلا قاطنلا ايجولونكت

تغطية الساتل
ألوروبا وحوض البحر
المتوسط (األلوان
المختلفة توضع إعادة
استعمال الترددات.

KA-SAT

املصدر.www.eutelsat.com/satellites/9e_ka-sat.html; www.webcitation.org/5vI9KSD8A :

بالنسبة خلدمات بروتوكول اإلنرتنت القائمة على تكنولوجيا احلزم
النُقطية .ويعمل هذا الساتل على مدار ثابت بالنسبة لألرض عند
درجة  ،9°Eوميكـِّن من إعادة استعمال الرتددات مبستوى ٍ
عال ،وبذلك
يستطيع النظام حتقيق قدرات إمجالية تتجاوز  .Gbit/s 70ويقوم هيكله
على  82حزمة ،وكل حزمة نُقطية حتقق مساحة للتوصيل على حنو
 250كيلومرتاً بقدرة .Mbit/s 900
ووفقاً لبيانات  ،Eutelsatحيقق الساتل  KA-SATقدرة عالية إذ
تصل سرعة التنزيل إىل  ،Mbit/s 18بينما تصل سرعة التحميل
 .Mbit/s 6وهذا ميكـِّن الشركة من تقدمي خدمات النطاق العريض
يف اجتاهني.

وصالت إنترنت سريعة في إفريقيا
تعتمد املنظمة اإلقليمية اإلفريقية لالتصاالت الساتلية )– (RASCOM
وهي منظمة غري حكومية للسواتل التجارية – على ،RascomStar-QAF

وهي شركة خاصة ،يف تشغيل الساتل  RASCOM-QAF1Rاملتزامن مع
األرض ،الذي أطلِق يف أغسطس  2010ويقع عند درجة .2.9°E
ويغطي النطاق  Ku-bandمنطقتني فوق إفريقيا (الشمال واجلنوب)،
ويوفر البث التلفزيوين واإلنرتنت عالية السرعة .أما النطاق C-band
فيغطي منطقة واحدة فوق إفريقيا ويستعمل يف تقاسم قنوات خط احلركة
اجلوية الضعيفة وخدمة تأجري النطاق العريض.
وقد أطلِق ساتل االتصاالت النيجريي  NIGCOMSAT-1Rيف 19
ديسمرب  2011ليحل حمل الساتل  ،NIGCOMSAT-1الذي كان أول
ساتل لالتصاالت متزامن مع األرض يف إفريقيا جنوب الصحراء ،الذي
كان قد أطلِق يف مايو 2007وكان يقع عند درجة  42,5°Eولكنه توقف
عن العمل يف  .2008ويعتمد الساتل  NIGCOMSAT-1Rعلى أجهزة
لإلرسال واالستجابة يف النطاقات  ،Ku- ، Ka-و ،L-وبذلك يتمتع بزوايا
رؤية أفضل وفرتة كمون أقصر بالنسبة حلركة االتصاالت داخل إفريقيا،
وهامش خبو مرتفع لتعويض خسائر التوهني نتيجة لألمطار.
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خدمات النطاق العريض الساتلية في أمريكا الجنوبية
شركة  Hughesهي فرع من ،Hughes Network Systems LLC
وتستعمل الساتل  SPACEWAYيف النطاق  ،Ka-لتوفري النفاذ إىل
اإلنرتنت يف الربازيل ،وخصوصاً للمجتمعات الريفية – حىت يف منطقة
غابة األمازون .وقد تعاونت الشركة مع جملس التعليم يف األمازون يف
توفري املواد التعليمية عن طريق اإلنرتنت الساتلية ملا يقرب من 10 000
تلميذ يف املناطق الريفية.
ويف املكسيك ،اختارت وزارة االتصاالت والنقل شركة Hughes
لدعم برنامج احلكومة لتوفري القدرة على التوصيل وذلك لتوسيع النفاذ
عريض النطاق إىل املناطق الريفية من الدولة .وسوف توفر األجهزة
الطرفية التابعة للشركة النفاذ عريض النطاق إىل اإلنرتنت للمدارس
العمومية ،واملستشفيات ،واملكتبات ،واملكاتب احلكومية.
كذلك أطلِقت الشبكة الساتلية  ،VENESAT-1اليت حتمل أيضاَ
اسم  ،SIMON BOLIVAR-1يف  2008ملساعدة فنزويال على دعم
قدرهتا يف جماالت االتصاالت ،وصناعة األفالم والتلفزيون ،والتعليم
والثقافة .وتقع هذه الشبكة عند درجة  ،78°Wوتعتمد على  14جهازاً
لإلرسال واالستجابة تعمل يف النطاق ( C-إشارات الراديو والتلفزيون)،
وعلى  12جهازاً لإلرسال واالستجابة تعمل يف النطاق ( Ku-البيانات
واإلنرتنت عالية السرعة) ،وجهازين يعمالن يف النطاق ( Ka-أجهزة
إرسال واستجابة إلشارات تلفزيون املستقبل) لتغطية معظم قارة أمريكا
اجلنوبية وجزء من منطقة الكارييب ،وتوفر خدمات االتصاالت والنطاق
العريض لفنزويال واملنطقة حمليطة هبا..

التقليدي الذي يعمل يف النطاق  ،Ku-مما سيجعله مساوياً تقريباً ملا يقرب
من  50ساتل تقليدي من السواتل العاملة يف النطاق .Ku-
ويتمتع الساتل  ،VIASAT-1الذي أطلِق يف  19أكتوبر ،2011
بقدرات مماثلة لقدرات الساتل  JUPITERالذي يغطي أمريكا الشمالية.
والساتل  VIASAT-1يوسع شبكة  WildBlue Ka-bandاحلالية اليت تقوم
على ساتلني مها  WILDBLUE 1و – ANIK F2اللذين خيدمان أكثر من
 500 000مشرتك يف الواليات املتحدة .ويقوم  Telesatبتشغيل احلمولة
النافعة للساتل  ANIK-F2الذي يعمل يف النطاق  Ka-لتوفري خدمات
النطاق العريض الساتلية للمستهلكني يف كندا..

الطلب على الخدمات المباشرة للمنازل بمنطقة آسيا
والمحيط الهادئ
الساتل ) THAICOM-4 (IPSTARهو الساتل الوحيد عايل القدرة الذي
خيدم منطقة آسيا واحمليط اهلادئ .وهو ساتل متعدد احلزم النُقطية بأنبوب
منحين ال يقوم بعملية جتهيز احلمل النافع على متنه .ويوفر هذا الساتل
اخلدمات الساتلية عريضة النطاق لكل من أسرتاليا ،وكمبوديا ،والصني،
واهلند ،واليابان ،وماليزيا ،وميامنار ،ونيوزيلندا ،والفلبني ،ومجهورية كوريا،
وتايالند وفيتنام ،وله  18بوابة يف البلدان اليت خيدمها .وتعمل حزم
املستعملني يف النطاق  Ku-بينما تعمل خدمات البوابات يف النطاق Ka-.
ويقع الساتل  IPSTARعند درجة  119.5°Eوله  84حزمة نُقطية ،ثالثة
قولبة ،وتبلغ القدرة القصوى للنطاق العريض .Gbit/s 45
منها حزم ُم ْ
ويوفر هذا الساتل خدمات للقطاع احلكومي وقطاع األعمال والقطاع
الصناعي ،مثل شبكات الربط اخللوية االفرتاضية اخلاصة ،ومجع
األخبار الساتلية ،واملهاتفة يف املناطق الريفية ،وتأجري النطاق العريض،
تحسين النفاذ إلى اإلنترنت في أمريكا الشمالية
يقوم نظام يعمل على النطاق  ،Ka-أطلِق يف  2007ويستعمل الساتل واالتصاالت يف حاالت الكوارث والطوارئ ،والتعليم عن �بُْعد.
 ،SPACEWAY-3بعملية التجهيز على متنه ويبلغ جمموع قدرته ما يقرب من
 .Gbit/s 10واعتباراً من أغسطس  ،2011أصبح الساتل  SPACEWAY-3سماوات مفتوحة من فضلك!
خيدم  464 000مشرتك .ومن املتوقع أن يساعد الساتل  ،JUPITERالذي
تتنافس الكيانات التجارية والكيانات اململوكة للحكومة يف سوق
ينتمي إىل اجليل التايل ويتمتع بقدرة عالية على النطاق  Ka-من شركة السواتل اليوم من أجل تلبية الطلب املتزايد على اخلدمات .وتعرتف
 ،Hughesعلى توسيع نظام الساتل  SPACEWAY-3عن طريق توفري قدرة حقوق والتزامات الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت،
إضافية تتجاوز  Gbit/s 100يف أمريكا الشمالية .ومن املقرر إطالقه يف وكذلك آليات تقاسم موارد املدارات/الطيف ،بالطبيعة الدولية املتأصلة
هناية يونيو  ،2012ومن املتوقع أن يوفر اخلدمة ملدة  15سنة أو أكثر .لالتصاالت الساتلية .واهلدف من لوائح الراديو هو توفري الشبكات
وستكون قدرة كل حزمة من الساتل  JUPITERما يقرب من قدرة الساتل الساتلية بدون تداخل عن طريق إجراءات التنسيق الدولية .وميكن
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ضنلا ةلحرم ىلإ لصت يلتاسلا ضيرعلا قاطنلا ايجولونكت

Eutelsat_SA

لتنظيم وتنسيق أطر الرتخيص حتسني القدرة العامة للتوصيل الساتلي
على املستوى العاملي.
ويستغرق األمر بالنسبة ألي نظام ساتلي يف املعتاد عشر سنوات
لالنتقال من مرحلة الفكرة إىل حتقيق عائدات مرحبة .ولذلك يتعني
أن تكون السياسات الوطنية لتخصيص الطيف داعمة لالستثمارات
املالية يف املدى البعيد .ومن الالزم أن يتسم اإلطار التنظيمي لألنظمة
الساتلية بالكفاءة وأن يساعد على إصدار قرارات يف الوقت املناسب
وميكن التنبؤ هبا لكي ميكن ضمان استمرار االستثمارات الالزمة لنشر
هذه الشبكات.
وأفضل طريقة لتلبية الطلب اهلائل على اإلنرتنت ،والبيانات،
وخدمات الصوت ،والفيديو وغريها من اخلدمات األساسية األخرى
هي أن تكون من خالل السياسات اليت تسمح بالنفاذ املفتوح واملباشر
إىل مجيع املوارد الساتلية ،على افرتاض قيام االحتاد الدويل لالتصاالت
بتنسيق هذه املوارد بالشكل املناسب.
وقدرة أي ساتل – أي مساحة األرض اليت يغمرها الساتل – ال
تعرف احلدود الوطنية .وهذا جيعل من الضروري تنظيم استعمال الساتل
من خالل االتفاقات الدولية مثل االتفاقات اليت يتم التوصل إليها

بصعوبة حتت رعاية االحتاد الدويل لالتصاالت نتيجة للدورات الدراسية
املتعددة واملؤمترات العاملية.
وعملية التنسيق اليت يقوم هبا االحتاد الدويل لالتصاالت مصممة
للتخفيف من التداخل بني الشبكات الساتلية .ومبجرد االنتهاء من
عملية التنسيق ،ميكن تقدمي اخلدمة الساتلية يف أي منطقة من مناطق
اخلدمة املرتبطة بالشبكة الساتلية املنسقة .ولذلك ،فإذا كانت إحدى
شركات تشغيل السواتل مرخص هلا باستعمال ساتل من بلد ميلك
الساتل وكان هذا الساتل قد خضع للتنسيق من جانب االحتاد ،ال
ينبغي تكرار إصدار ترخيص آخر الستعمال هذا الساتل يف تقدمي
خدمات يف أي بلد آخر.
وهذا النهج غري التمييزي من جانب شركات تقدمي اخلدمة الساتلية
على املستوى الوطين أو غري الوطين والقائم على النفاذ املباشر إىل مجيع
املوارد الساتلية واألسواق املتاحة ميثل السياسة اليت يُشار إليها بسياسة
“السماوات املفتوحة” .وهي تتضمن السماح بزيادة النفاذ إىل موارد
املدارات ،بغض النطر عن البلد األصلي لشركة تشغيل الساتل .وسياسة
السماوات املفتوحة تشجع على املنافسة وتتيح للمستعملني النهائيني
مزيداً من اخليارات.
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من عمالة األطفال إلى وظيفة تقنية – فرصة ثانية
للبنات واألوالد الفقراء في بنغالديش
يبلغ عدد سكان بنغالديش نحو  160مليون نسمة ،نسبة  43في المائة منهم من األطفال .وقد حققت
بنغالديش تقدماً طيباً في إلحاق األطفال بالتعليم االبتدائي – فقد بدأت نسبة  98في المائة منهم تعليمهم
المدرسي .بيد أن الفقر يتسبب في تسرب نصف هؤالء األطفال من المدارس قبل االنتهاء من الصف
الخامس .فبدالً من مواصلة دراستهم ،يتجه األطفال إلى سوق العمل لكسب سبيل للمعيشة ألنفسه
وأسرهم .وبالتالي ،يعد عدد األطفال العاملين في بنغالديش مرتفعاً وال توجد أمامهم فرص للتعليم النظامي..

وتتيــح منظمــة بـرامــج تـعليــم األطفــال يف بنغــالديش اللحاق بركب التعليم العام والفني

) - (UCEP-Bangladeshوهي منظمة وطنية رائدة غري حكومية -
لألطفال العاملني فرصة ثانية الستكمال دراستهم يف املدارس ،بغية
حتسني تطلعاهتم االجتماعية واالقتصادية كي يصبح بوسعهم التطلع
إىل حياة أفضل.
وتوفر برامج تعليم األطفال يف بنغالديش فرصاً تعليمية لألطفال
العاملني ،تشمل التعليم العام واملهين املتكامل ،والتعليم الفين وخدمات
دعم التوظيف ،باإلضافة إىل التدريب على اجلوانب املختلفة حلقوق
الطفل ،واإلدارة اجليدة واملهارات اليت تفيد األطفال يف حياهتم .ويتوىل
هذا الربنامج إدارة  53مدرسة للتعليم العام واملهين املتكامل وعشرة مدارس
فنية ،يتجاوز جمموع عدد امللتحقني هبا  42ألف من األطفال العاملني
الفقراء .وتوجد فرص متساوية بالنسبة للبنني والبنات يف هذه املدارس.
ومنذ بداية برامج تعليم األطفال يف بنغالديش ،بلغ جمموع
األطفال الفقراء الذي التحقوا مبدارس التعليم العام واملهين املتكامل
 187 490طفالً .وقد خترج  47 215من الفنيني يف خمتلف احلِرف من
املدارس الفنية ،اليت أنشئت يف  ،1983وأمكن إحلاق  43 408منهم
يف وظائف .ويتقدم الربنامج حنو حتقيق “رؤية  ،”2021وهو اإلطار
الزمين الذي حددته الشيخة حسينة ،رئيسة الوزراء لتحويل بنغالديش
إىل “بنغالديش رقمية”.
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مدارس التعليم العام واملهين املتكامل تعلِّم األطفال حىت الصف
الثامن .ويقوم املنهج الدراسي على صيغة خمتصرة من املنهج املطبق
على املستوى الوطين باإلضافة إىل أساسيات التعليم الفين .ويف املدارس
التابعة للربنامج ،يستكمل األطفال كل مرحلة يف ستة أشهر بدالً من
سنة دراسية كاملة كما هو متبع يف املدارس النظامية .وبعد االنتهاء من
التعليم العام واملهين املتكامل ،يقضي التالميذ ستة أشهر يف دورة للتعليم
قبل الفين إلعدادهم لاللتحاق باملدارس الفنية .وبعد االنتهاء من التعليم
الدراسي حىت املرحلة الثامنة ومن دورة التعليم قبل الفين ،يتابع التالميذ
الذين يشملهم الربنامج التدريب على املهارات يف املدارس الفنية التابعة
للربنامج اليت توفر هلم دورات تدريبية ترتاوح مدهتا بني ستة أشهر واثين
عشر شهراً للتدريب على واحدة من ِ 20حرفة خمتلفة يتطلب االشتغال
هبا مهارات عليها طلب كبري يف سوق العمل.
كذلك يوفر الربنامج دورات للتدريب املهين تؤدي مبن جيتازون
التعليم العام واملهين املتكامل حىت املرحلة الثامنة إىل احلصول على
شهادة التعليم الثانوي .ويقدم الربنامج يف كل سنة إعانات مالية
ألفضل عشرة تالميذ يف االختبار (املهين) الذي جتريه كل مدرسة
فنية تابعة للربنامج توطئة للحصول على شهادة التعليم الثانوي ،مما

بنغالديش
لمحات عن االتصاالت في بعض البلدان

هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت (الثاين من اليسار) يتحدث إىل تالميذ مدرسة
الفنية التابعة لربنامج تعليم األطفال يف بنغالديش ،داكا ،أثناء زيارته اليت صاحبه خالهلا عدد من الشخصيات
منهم الدكتور عبيد الرب (األول من اليسار) ،رئيس جملس حمافظي منظمة برامج تعليم األطفال يف بنغالديش،
والعميد متقاعد  ،M. A. Kashemمستشار شبكة الكبالت البحرية ،هيئة تنظيم االتصاالت يف بنغالديش.

Mirpur

UCEP

ِّ
ميكنهم من متابعة دراستهم للحصول على دبلوم يف اهلندسة من
أحد املعاهد الفنية.

مساعدة التالميذ في الحصول على عمل

ميكن للتالميذ الذين يستكملون التدريب على املهارات أن يلجؤوا
إىل خدمة دعم التوظيف التابعة للربنامج ملساعدهتم يف احلصول على
عمل .وتقوم هذه اخلدمة برتتيب التدريب أثناء مزاولة العمل لتالميذ
املدارس الفنية التابعة للربنامج ،وتستطيع على الدوام تقريباً إحلاق
اخلرجيني بأعمال يف غضون ستة أشهر .وتبلغ نسبة جناح الربنامج يف
إجياد فرص عمل للباحثني عن عمل  95يف املائة ،وتعتمد خدمة دعم
التوظيف على تدابري معينة لإلحلاق بالوظائف مثل إجراء استطالعات
عن سوق العمل وعلى العالقات مع أصحاب األعمال.

التدريب على تكنولوجيا المعلومات

يدير برامج تعليم األطفال يف بنغالديش )(UCEP-Bangladesh
دورات تدريبية على احلاسوب يف املدارس الفنية منذ عام  .2002ويوجد

يف الوقت احلاضر  63مركزاً لتكنولوجيا املعلومات – واحد يفكل مدرسة
جمهز بعشرة حواسيب.
من املدارس التابعة للربنامج – وكل مركز َّ
ويغطي الربنامج الدراسي يف مدارس التعليم العام واملهين املتكامل
التابعة للربنامج التطبيقات اخلاصة برتكيب متصفح اإلنرتنت والربجميات،
ويف املدارس الفنية التابعة للربنامج يشمل برنامج الدراسة تدريبات
أولية على تطبيقات تكنولوجيا املعلومات ،باإلضافة إىل التدريب على
التصميم مبساعدة احلاسوب ).(AutoCAD
وقد شارك التالميذ التابعون للربنامج يف إعداد بطاقات حتقيق
الشخصية اليت استُخدمت يف التصويت يف االنتخابات العامة يف
 .2008كذلك تستعمل املدارس التابعة للربنامج تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف تدريس اللغة اإلنكليزية كجزء من دورة “تعليم اللغة
اإلنكليزية من أجل العمل”.
وإلعداد التالميذ للعمل يف صناعة التحكم الكهربائي
واإللكرتوين ،يشمل املنهج الدراسي يف املدارس الفنية التابعة
للربنامج سبعة موضوعات مثل االتصاالت املتنقلة ،مبا يف ذلك مدى
الشمول والتغطية ،ونظام تزويد حمطات اإلرسال واالستقبال بالطاق ــة.
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شخصيات رئيسية تزور مدرسة  Mirpurالفنية التابعة
توصيل المدارس
جاري تنفيذ مشروع للعمل االجتماعي ،بدعم من اجمللس الربيطاين ،للبرنامج في داكا

لتوصيل  20مدرسة من مدارس التعليم العام واملهين التباعة للربنامج
باإلنرتنت .وقد وفَّر املشروع فرصاً للتدريب لعشرين ُمعلِّماً و  80تلميذاً،
لصقل معرفتهم ومهاراهتم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وأمام هؤالء املعلمني والتالميذ اآلن فرصة لتقاسم معرفتهم ومعلوماهتم
مع تالميذ آخرين من خالل اإلنرتنت ،واملشاركة يف مشروعات على
اخلط يف مدارس أخرى يف داخل بنغالديش وخارجها.

قام السيد هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت،
يصاحبه السيد مسري شارما ،كبري مستشاري االحتاد الدويل لالتصاالت
باملكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ ،واللواء متقاعد ضياء أمحد،
رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف بنغالديش ،بزيارة مدرسة Mirpur
الفنية التابعة للربنامج يف داكا يوم  24مايو  .2012وقد أتيحت للسيد
جاو ،أثناء هذه الزيارة ،فرصة التحدث مع التالميذ املشاركني يف دورات
تدريبية على احلِرف املختلفة ،وتأثركثرياً حبماس التالميذ الذين يواصلون
التعلم أثناء عملهم من أجل كسب لقمة العيش.

هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت يوقع يف دفرت الزوار مبقر برامج تعليم األطفال يف بنغالديش
) ،Bangladeshبعد زيارته ملدرسة  Mirpurالفنية ،داكا ،بصحبة (من اليسار إىل اليمني) العميد متقاعد أفتاب الدين أمحد،
املدير التنفيذي برامج تعليم األطفال يف بنغالديش؛ والدكتور عبيد الرب ،رئيس جملس حمافظي منظمة برامج تعليم األطفال يف
بنغالديش؛ واللواء متقاعد ضياء أمحد ،رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف بنغالديش؛ والسيدة لونا مشس الضحى ،عضو جملس
إدارة برامج تعليم األطفال يف بنغالديش؛ واللواء متقاعد ضياء أمحد ،رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف بنغالديش؛ والسيد
مسري شارما ،كبري مستشاري االحتاد الدويل لالتصاالت باملكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ؛ والعميد متقاعد
 ،M. A. Kashemمستشار شبكة الكبالت البحرية ،هيئة تنظيم االتصاالت يف بنغالديش.
(UCEP-

UCEP
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البرازي ــل
لمحات عن االتصاالت في بعض البلدان

Thinkstock

النطاق العريض في البرازيل
عمالق تدب فيه احلياة

البرازيل هي أكبر بلدان أمريكا الالتينية سواء من ناحية
المساحة الجغرافية أو عدد السكان – حيث يتجاوز عدد
سكانها  190مليون نسمة .وهي أيضاً ثامن أكبر اقتصاد في
العالم .وهكذا ،يعد تنفيذ الخطة الوطنية للنطاق العريض ذا
أهمية كبيرة بالنسبة للعالم ،فضالً عن أنه يعد نموذجاً للتقدم
التنظيمي في بلد من البلدان النامية ،بفضل الدور الذي تقوم
به هيئة تنظيم االتصاالت في البرازيل ).(ANATEL
هذه املقالة مقتبسة من مطبوع اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت –
 :2012التنظيم الذكي لعامل النطاق العريض ،الفصل الثاين “وضع
سياسات النطاق العريض واسرتاتيجياته وخططه” ،وهو الفصل الذي
أعده  ،Dr Bob Hortonكبري خرباء االتصاالت.

وميثل النطاق العريض لُب خدمات االتصاالت والتقارب بني
الشبكات .وترى الربازيل أن املنافسة هي احملرك الرئيسي لزيادة عروض
النطاق العريض على مساحة أوسع ومشوهلا لعدد أكرب من السكان.
وسوف تشجع املنافسة على خفض األسعار وحتسني جودة اخلدمات
بالنسبة ملعظم أحناء الدولة ،ومن الالزم اختاذ إجراءات أخرى لضمان
حصول السكان بأكملهم إىل هذه اخلدمات.
وصناعة النطاق العريض يف الربازيل يف حالة منو استجابة لنمو
السوق وزيادة املنافسة ،كما أن أحدث مزادات الطيف اقتضت
انفاق استثمارات كبرية من جانب شركات التشغيل .ولقد كانت
البنية التحتية لشبكات األلياف البصرية أحد أهم اجملاالت اليت
شهدت منواً ،وقد دب النشاط من جديد يف شركة االتصاالت
الربازيلية ) (Telebrásبعد االستثمارات اليت تستهدف حتويلها إىل
طرف رئيسي إضايف يف سوق اجلملة.
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البرازي ــل
لمحات عن االتصاالت في بعض البلدان

وضع خطة وطنية للنطاق العريض

يف مايو  ،2010أصدر رئيس الربازيل مرسوماً ينص على وضع
خطة وطنية للنطاق العريض (املرسوم رقم  7175الصادر يف  12مايو
 .)2010وتستهدف اخلطة تعزيز توفري سلع وخدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واالستفادة منها لكي ميكن تعزيز النفاذ
إىل اإلنرتنت وخدمات التوصيل عريضة النطاق .والغرض من ذلك
هو دفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية؛ وتشجيع الشمول
الرقمي واحلد من التفاوت االجتماعي واإلقليمي؛ وتشجيع
إجياد فرص للعمل والدخل؛ وتوسيع نطاق اخلدمات احلكومية
اإللكرتونية وتيسري حصول املواطنني على اخلدمات اليت تقدمها
الدولة؛ وتشجيع بناء القدرات بالنسبة للسكان فيما يتصل
بتكنولوجيا املعلومات؛ وتعزيز االستقالل الذايت التكنولوجي
للربازيل وتعزيز املنافسة.
وتتوىل تنفيذ اخلطة يف الوقت احلاضر ،وإدارهتا ومتابعتها “اللجنة
التوجيه لربنامج الشمول الرقمي” ،اليت حتددت هلا اختصاصات
وأهداف وأولويات بالنسبة للخطة ،واليت ستعمل على تعزيز وتقوية
الشراكات بني كيانات القطاعني العام واخلاص لتحقيق هذه املقاصد.
وقد أجريت مشاورات واسعة بشأن خطة النطاق العريض يف
منتديات واجتماعات عامة مفتوحة نظمتها اللجنة التوجيهية ،بغية
التوصل إىل توافق عام ،ومناقشة احتياجات الربازيل من النطاق
العريض ،وحتديد األغراض واألهداف.
وكجزء من عملية حتليل تكاليف ومنافع تنفيذ النطاق العريض،
أجري حتليل لتقييم مدى استدامة عروض النطاق العريض احملددة (مثل
التغطية مقارنة بأسعار التجزئة) .ومن بني األهداف الرئيسية للخطة
تشجيع املنافسة يف سوق اجلملة ،ومتكني قوى السوق من القيام
بدورها كي ميكن خفض األسعار بالنسبة للمستعملني النهائيني.

دور شركة االتصاالت البرازيلية

حتقيقاً لألهداف اليت توخاها املرسوم الرئاسي ،أصبحت شركة
االتصاالت الربازيلية ) (Telebrásهي املسؤولة عن تنفيذ شبكة
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االتصاالت اخلاصة باإلدارة العامة الفيدرالية ،وكذلك عن تقدمي
املساعدة والدعم يف تنفيذ السياسات العامة لوصالت اإلنرتنت عريضة
النطاق للجامعات ،ومراكز البحوث ،واملدارس ،واملستشفيات،
وحمطات اخلدمة ،ومراكز االتصاالت اجملتمعية وغري ذلك من مواقع
اإلنرتنت العمومية .وعالوة على ذلك ،فسوف توفر شركة االتصاالت
الربازيلية بنية حتتية للشبكات لدعم خدمات االتصاالت لشركات
القطاع اخلاص ،والواليات ،واألحياء الفيدرالية ،والبلديات يف األماكن
اليت ال توجد هبا عروض كافية لتقدمي اخلدمات .وسوف حتدد اللجنة
التوجيهية هذه األماكن.
وأمام شركة االتصاالت الربازيلية دور مهم ينبغي أن تقوم به يف
سياق اخلطة الوطنية للنطاق العريض ،وهي اليت تبت يف التكنولوجيا
اليت ينبغي تنفيذها بالنسبة للشبكة اخلاصة هبا ،كما أهنا مفوضة
باستعمال وتشغيل وصيانة البنية التحتية والشبكات اململوكة لإلدارة
العامة الفيدرالية.

دور الهيئة الوطنية لتنظيم االتصاالت

اهليئة الوطنية لتنظيم االتصاالت ) (ANATELهي املسؤولة عن
اإلشراف على مجيع خدمات االتصاالت يف الربازيل ،وكذلك عن
اجلوانب التقنية للشبكات واستعمال الطيف.
وتطبق اهليئة السياسات اليت تضعها وزارة االتصاالت ،وليس هلا
تأثري على اختيار تكنولوجيا تنفيذ النطاق العريض .واهليئة التنظيمية
يف الربازيل حمايدة فيما يتصل بالتكنولوجيا اليت سيتقرر استعماهلا يف
أي شبكة.
ويوجد العديد من االلتزامات التنظيمية واحلوافز املتصلة بنشر
النطاق العريض .ومن أمثلة ذلك ،االلتزامات املرتبطة برتاخيص
الطيف من أجل توفري اخلدمات جملموعة أوسع من البلديات؛ وتنظيم
مقرتح لتشجيع املنافسة يف األسواق اليت يندرج النطاق العريض فيها
ضمن أسواق اجلملة ،مع مراعاة قوى السوق املؤثرة ،وغري ذلك
من القواعد التنظيمية األخرى املقرتحة إلعادة تشكيل أسعار إهناء
النداءات على الشبكات واالهتمام بتوفري اخلدمات.

صـربي ــا
لمحات عن االتصاالت في بعض البلدان

Digital Agenda Administration/Dj. Djokovic

جاسنا ماتيش ،وزيرة الدولة لشؤون جدول األعمال الرقمي يف صربيا مع الدكتور محدون
توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت يف حفل افتتاح جلنة صربيا الوطنية املعنية
بالنطاق العريض يف بلغراد يوم  4أبريل .2012

النطاق العريض والبث اإلذاعي الرقمي في صـربي ــا
القدرة على حتمل تكاليف النطاق العريض تتجاوز اهلدف املنشود

سجلت التغيرات األكثر إثارة
جاء في تقرير “قياس مجتمع المعلومات لعام  ”2011أن جمهورية صربيا ّ
فيما يتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف النطاق العريض في العالم فيما بين  2008و .2010فقد بلغت أدنى
تكلفة للنفاذ إلى خدمات النطاق العريض أكثر قليالً من  3في المائة من متوسط الدخل الشهري في ،2010
بعد أن كانت أكثر من  6في المائة قبل ذلك بسنتين .وهكذا ،تلبي القدرة على تحمل تكاليف النطاق
العريض في صربيا اآلن األهداف التي حددتها لجنة النطاق العريض ،وهي جعل النطاق العريض في متناول
معظم األسر في البلد.
ويف  4أبريل  ،2012أنشأت هيئة جدول األعمال الرقمي يف
صربيا جلنة النطاق العريض الوطنية املعنية بالتنمية الرقمية ،وحضر
الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت،
االجتماع التأسيسي هلذه اللجنة يف بلجراد .وكانت السيدة
جاسنا ماتيش ،وزيرة الدولة املعنية جبدول األعمال الرقمي يف

صربيا هي اليت أعلنت تأسيس جلنة النطاق العريض الوطنية،
اليت ستعمل على الرتويج للنفاذ عريض النطاق بغية جعله املعيار
الشامل واملقبول عموماً لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية
يف صربيا .وأعضاء هذه اللجنة ممثلون دائمون ملؤسسات وشركات
االتصاالت الرئيسية يف صربيا.
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صـربي ــا
لمحات عن االتصاالت في بعض البلدان

برج أفاال الذي
أنشئ حديثاً في
بلغ ـراد.

وقد أنشئت جلنة النطاق العريض الوطنية الصربية على غرار جلنة
النطاق العريض (العاملية) املعنية بالتنمية الرقمية .والسيدة جاسنا
ماتيش عضو يف اللجنة العاملية ،حيث عُيِّنت عضواً فيها يف االجتماع
اخلامس الذي عُ ِقد يف أبريل  2012يف أوهريد جبمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقاً .وأشارت يف ذلك احلني إىل نتيجة دراسة األمم
املتحدة االستقصائية اليت نُ ِشرت يف أول مارس  ،2012واليت استقرت
على أن صربيا واحدة من ثالثة بلدان حققت أعظم تقدم يف هذا
اجملال خالل السنتني املاضيتني ،ووضعتها يف املرتبة الواحدة واخلمسني
بني  190بلداً يف العامل .وقالت السيدة جاسنا ماتيش “إن عضوية
هذه اللجنة تعد اعرتافاً عظيماً وتأكيداً على أن صربيا ميكنها أن حتقق
نتائج يُعتد هبا”.

بلغراد تستضيف االجتماع اإلقليمي التحضيري للمؤتمر
العالمي لتنمية االتصاالت لعام 2014

سوف تستضيف صربيا ومدينة بلغراد يف  2013االجتماع
اإلقليمي التحضريي للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام
 .2014وسوف يناقش هذا االجتماع األولويات اإلقليمية للنهوض
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وسوف تكون االسرتاتيجيات
اليت سيتم االتفاق عليها مبثابة مدخالت يف املؤمتر العاملي لتنمية
االتصاالت لعــام .2014
وجتسيداً للتعاون املستمر بني صربيا وقطاع تنمية االتصاالت
باالحتاد الدويل لالتصاالت ) (ITU-Dومكتب تنمية االتصاالت
باالحتاد ) ،(BDTأصبحت شركة تشغيل تعدد البث اإلذاعي
والشبكات ) ،(ETVوهي كيان جديد تابع للقطاع العام ،عضواً يف
قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد ).(ITU-D

المدمرة في صربيا
إعادة بناء األنظمة اإلذاعية العمومية َّ
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ETV/M. Simic

تنفيذاً للقرار  126الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني الذي عقده
االحتاد الدويل لالتصاالت يف  2010بعنوان “تقدمي املساعدة والدعم
املدمرة”
إىل مجهورية صربيا إلعادة بناء أنظمتها اإلذاعية العمومية َّ
اجع يف الدوحة ،)WTDC 06 ،قام خرباء مكتب تنمية
والقرار ( 33املر َ
االتصاالت بزيارة صربيا يف  2011لتحديد املساعدة والدعم لصربيا.
وبعد مجع معلومات عن وضع الشبكات اإلذاعية ومتطلبات التنمية،
اقرتح االحتاد مبادئ توجيهية لتقدمي املساعدة يف املستقبل.

صـربي ــا
براهيما سانو (الثالث من اليسار) ،مدير مكتب تنمية
االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت ،يزور موقع إعادة
بناء نظام اإلذاعة العمومية يف صربيا بصحبة عدد من
املسؤولني بشركة تشغيل تعدد البث اإلذاعي والشبكات.

لمحات عن االتصاالت في بعض البلدان

ETV/M. Simic

وقد ساعد مكتب تنمية االتصاالت صربيا بالفعل عن طريق
تزويد شركة تشغيل تعدد البث اإلذاعي والشبكات ) (ETVبسيارة
للمسح امليداين (وهي سيارة جمهزة بصاري هوائي وجهاز استقبال
للرصد ،وجهاز استقبال للتلفزيون وجهاز لفك الشفرات ،ونظام
عاملي لتحديد املواقع) .وباإلضافة إىل ذلك ،فاستناداً إىل املعلومات
اليت أمكن مجعها أثناء بعثة اخلرباء وبعد اجتماع الستعراض الوضع
عُ ِقد يف جنيف يف أوائل  2012أثناء انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  ،(WRC 12) 2012أعد االحتاد وثيقة مشروع توطئة
لتعبئة أموال لتنفيذ القرار  126بالكامل.
ويف  ،2011أقامت شركة )– Emisiona Tehnika i Veze (JP ETV
ومكررين يعمالن
وهي شركة عامة – شبكة من  13جهاز إرسال
َ
على نفس الرتدد كجهاز إرسال أساسي (جهاز لسد الثغرات)،
مما يعد وفاء بالتاريخ النهائي للبدء يف البث اإلذاعي الرقمي يف
صربيا .وقد تولت هيئة جدول األعمال الرقمي يف صربيا تنسيق
معظم معدات هذه املرحلة اليت أمكن احلصول عليها بفضل األموال
اليت رصدها االحتاد األورويب مبوجب وثيقة مساعدة البلدان على
االنضمام إىل االحتاد.

ومن الواضح أن مساعدة اجملتمع الدويل ال غىن عنها يف إعادة
بناء األنظمة اإلذاعية الوطنية الصربية .وقد عرضت صربيا إجنازاهتا
وخططها الشاملة يف املستقبل يف االجتماع السابع عشر للفريق
االستشاري لتنمية االتصاالت التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت
) ،(TDAGالذي عُ ِقد يف جنيف من  27إىل  29يونيو .2012
وقد أعدت شركة  JP ETVاقرتاحاً مبشروع يتضمن حتديث
املتطلبات ،والتكاليف التقديرية للعرض على مكتب تنمية
االتصاالت باالحتاد للنظر فيه واختاذ اإلجراء الالزم .ويأخذ هذا
االقرتاح يف االعتبار االلتزامات املنصوص عليها يف الوثائق اخلتامية
للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية الذي عُ ِقد يف جنيف يف 2006
)(RRC 06؛ ومجيع املعدات اليت قدمها االحتاد األورويب مبوجب وثيقة
مساعدة البلدان على االنضمام إىل االحتاد ،وكذلك االستثمارات
واألنشطة اليت نفذهتا احلكومة وشركة .JP ETV
وقدمت صربيا وثيقة تطلب فيها من جملس االحتاد الدويل
لالتصاالت يف دورته لعام ( 2012جنيف  13-4يوليو) النظر يف
ختصيص األموال الالزمة ،يف حدود املوارد املتاحة ،للمساعدة يف
املدمرة.
إجناح مواصلة إعادة بناء األنظمة اإلذاعية الوطنية َّ
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بـولنــدا
لمحات عن االتصاالت في بعض البلدان

النطاق العريض في بولندا

دراسة استقصائية على البنية التحتية

ماغدالينا غاج ،رئيسة املكتب البولندي
لالتصاالت اإللكرتونية

وعلى الرغم من أن املكتب البولندي لالتصاالت اإللكرتونية
أجرى هذه الدراسة االستقصائية للمرة الثانية ،فهذه هي املرة
األوىل اليت يتم فيها مجع البيانات على نطاق واسع ،وبذلك أمكن
إجراء تقييم مفصل للوضع الراهن للبنية التحتية للنطاق العريض،
وحتديد االستثمارات طويلة األجل وأهداف التنمية.

نطاق الدراسة االستقصائية

أجريت الدراسة االستقصائية وفقاً لقانون دعم تنمية
الشبكات واخلدمات .وحتدد القواعد املتصلة بذلك نطاق الدراسة
االستقصائية ،والشكل اإللكرتوين املستعمل يف تقدمي البيانات،
ونسق تقدميها.
وقد قام املكتب البولندي لالتصاالت اإللكرتونية جبمع بيانات
مفصلة عن الوضع الراهن للبنية التحتية ومشروعات االستثمار
يف جماالت هنايات شبكات األلياف البصرية ،وانتشار توصيالت
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وقد ُو ِضعت قاعدة بيانات خاصة خلدمة األغراض اليت
تتوخاها هذه العملية .وتعد قاعدة البيانات هذه إحدى نواتج
مشروع يقوم بتنفيذه معهد االتصاالت البولندي ووزارة البنية
التحتية (اليت تُسمى يف الوقت احلاضر وزارة اإلدارة والرقمنة)
بتمويل من االحتاد األورويب.

التنمية االستراتيجية من أجل تعزيز النفاذ
إلى اإلنترنت

سوف يوضح اإلملام الشامل بتغطية البنية التحتية احلالية
لالتصاالت والتكنولوجيات املتاحة اجملاالت اليت ميكن فيها
لشركات االتصاالت واحلكومات احمللية ختصيص استثمارات
فعالة يف البنية التحتية ،بدعم من املكتب البولندي لالتصاالت
اإللكرتونية .وسيكون ذلك مبثابة نقطة البداية لوضع اسرتاتيجية
لزيادة النهوض بشبكة النفاذ إىل اإلنرتنت يف بولندا .وسوف تسح
املعلومات اليت تتجمع بوضع ختطيط طويل األجل للنهوض بالبنية

UKE

يُجري المكتب البولندي لالتصاالت اإللكترونية دراسة
استقصائية سنوية للتأكد من مدى وفاء البنية التحتية
القائمة لالتصاالت وشبكات االتصاالت العمومية
بمتطلبات النفاذ عريض النطاق إلى اإلنترنت أو دعمها
لذلك .وتوضح البيانات مدى تغطية الشبكات الليفية
والشبكات الالسلكية ،وكذلك مدى تغطية األبنية التي الكبل أو األجهزة الطرفية الالسلكية يف املباين (مبا يف ذلك املباين
تدعم تقاسم المرافق.
السكنية) ،ووجود األبنية اليت تدعم تقاسم املرافق.
ماغدالينا غاج ،رئيسة املكتب البولندي لالتصاالت اإللكرتونية

بـولنــدا
لمحات عن االتصاالت في بعض البلدان

التحتية لالتصاالت على املستوى احمللي .وسوف تكون البيانات
اليت ستجمعها الدراسة االستقصائية مفيدة للجهات التالية:
 شركات تشغيل االتصاالت ،وكذلك الكيانات األخرى اليت
متلك البنية التحتية لالتصاالت أو تستثمر فيها ،األمر الذي
سيسمح هلا باختاذ قرارات سليمة بشأن مشروعات االستثمار
اجلديدة وقدرهتا على املنافسة يف السوق ،أو إدخال تعديالت
على مرافق البنية التحتية احلالية؛
 املستثمرون اآلخرون ،حيث ستوضح هلم هذه البيانات
مدى مالءمة مواقع معينة من منظور القدرة على النفاذ إىل
تكنولوجيات االتصاالت؛
 احلكومات احمللية ،حيث ستوفر هلا تلك البيانات أساساً الختاذ
قرارات بشأن مشروعات االستثمار املمولة بأموال عامة ،كما
أهنا ستلقي الضوء على التسهيالت احلالية واخلطط املتوقعة
اليت ميكن أن تزيد من عوامل اإلغراء اليت تتمتع هبا املنطقة؛

ِّ
ستمكنهم من اختيار أنسب تكنولوجيات
 واملستهلكون ،حيث
االتصاالت ،وأكثر العروض تنافسية يف السوق.
كذلك يستطيع مديرو برامج التشغيل اإلقليمية االستفادة
من املعلومات اليت مجعتها الدراسة االستقصائية يف إبالغ االحتاد
األورويب خبطط متديد الشبكات اإلقليمية عريضة النطاق .كما
ستُستخدم بيانات الدراسة يف ختصيص املوارد املالية للمشروعات
الصغرية واملتوسطة لتمديد امليل األخري ،ومتكني السلطات احمللية
من تربير إنفاق املوارد العامة على نشر شبكات االتصاالت.

تقاسم الخبرات الخاصة بوضع خرائط البنية التحتية

وقد عُ ِرضت جتربة بولندا اخلاصة بوضع خرائط البنية التحتية
يف أوروبا أثناء العديد من املؤمترات واالجتماعات ،مبناسبة انعقاد
اجلمعية العمومية جلدول األعمال الرقمي يف بروكسل يف يونيو
 ،2011ويف اجتماع فريق العمل املعين بالرتقيم والشبكات يف رجيا،
يف يونيو  ،2011ويف احلالتني أثارت جتربة بولندا اهتماماً كبرياً.
ويف أعقاب اجتماع آخر للفريق املعين بالرتقيم
والشبكات يف بوخارست يف أكتوبر  ،2011انضم
املكتب البولندي لالتصاالت اإللكرتونية إىل صياغة
التوصيات املوجهة إىل اهليئات التنظيمية األوروبية
بشأن وضع خرائط البنية التحتية .وقد أسفر اجتماع
بني املكتب البولندي لالتصاالت اإللكرتونية والرابطة
األوروبية اإلقليمية جملتمع املعلومات ) (ERISAيف نوفمرب
 2011عن اقرتاح الرابطة األوروبية اإلقليمية جملتمع
املعلومات بأن تقوم بولندا بدور قيادي يف مشروع وضع
خرائط البنية التحتية يف االحتاد األورويب.
وقد عرضت بولندا نتائج دراستها االستقصائية
يف االجتماع السابع عشر للفريق االستشاري لتنمية
االتصاالت التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت )،(TDAG
الذي عُ ِقد يف جنيف من  27إىل  29يونيو  .2012كما
قدمت بولندا الدراسة االستقصائية إىل مكتب تنمية
االتصاالت باالحتاد باعتبارها متثل أفضل املمارسات
اليت ميكن النظر يف تطبيقها يف أقاليم أخرى.

Thinkstock
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فرص التعليم اإللكتروني في إفريقيا

أكادميية االتصاالت باململكة املتحدة تعرض
فرصاً للتدريب واملنح الدراسية

بروفيسور دايفيد ميلور ،حامل وسام اإلمرباطورية الربيطانية
رئيس أكادميية االتصاالت يف اململكة املتحدة

درجة ماجستير القانون في
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
على الخط

سيقوم أساتذة األكادميية ،يف السنة
األكادميية املقبلة ،بتنفيذ برناجمني جديدين
استناداً إىل خربتنا يف التدريس على اخلط.
ويواصل برناجمنا لنيل درجة ماجستري القانون
يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
إلكـتــروني ـاً ) (eLLM in IT & Tتقدمـَه بقــوة،
وحيصل على دعم اآلن من عضونا املشارك
اجلديد ،جامعة ساومثبتون .وسوف يعرض
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بروفيسور دايفيد ميلور

التعلم املتنوعة ألف دوالر أمريكي .وسوف
يتكلف اإلشراف على إعداد البحث النهائي
وتقييمه ألف دوالر أمريكي بغض النظر عن
طريقة الدراسة.
وسوف يستضيف نظام ( Moodleوهو
نظام مفتوح املصدر إلدارة الربنامج) احملتوى
التعليمي للربامج التعليمية اإللكرتونية اخلاصة
بنيل درجة ماجستري القانون يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف حرم اجلامعة
املفتوحة يف دار السالم ،ومع ذلك فبالنسبة
للذين تكون قدرهتم على التوصيل باإلنرتنت
ضعيفة فسوف حيصلون على احملتوى على
قرص مدمج ،لدى تسجيلهم يف كل برنامج.
والغرض من توفري حمتوى الربنامج هو
توزيع التكاليف طوال فرتة الدراسة لنيل
الدرجة العلمية .واألكادميية ملتزمة بالفعل
بدعم نقل املعرفة إىل تنزانيا حىت سنة 2015

ITU/R. Farrell

بدأت أكادميية االتصاالت يف اململكة
املتحدة تنفيذ برامج لنيل درجة املاجستري
يف رواندا يف  ،2005ويف تنزانيا يف .2009
ويتجاوز عدد الطالب الذين استفادوا من
عملنا يف إفريقيا حىت اليوم مائيت طالب.
وعلى الرغم من وجود مشاركني من نيجرييا،
وزامبيا ،وكينيا ،وتنزانيا ،وبوروندي ،ومالوي،
وأوغندا والسودان ،يتمثل التحدي الذي
يواجهنا يف أن حنقق مزيداً من االنتشار .كما
تعرض األكادميية دورات تدريبية ملوفدين من
حنو  180بلداً.

أساتذة األكادميية منحة دراسية واحدة
على األقل لنيل درجة ماجستري القانون يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلفريقيا
جبامعة ساومثبتون يف السنة املقبلة .وسوف
تبلغ قيمة املنحة الدراسية على اخلط 12 000
دوالر أمريكي.
وعلى الرغم من أن احلصول على مؤهل
من اململكة املتحدة من جامعة حمرتمة أمر
يسعى إليه الكثريون ،تدرك األكادميية متاماً
قيود التكلفة اليت يواجهها الدارسون .وحترص
شريكتنا يف تنزانيا ،وهي اجلامعة املفتوحة،
على الدوام على تقدمي منح مالية للدارسني.
وسوف يوفر برنامج نيل درجة ماجستري
القانون يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
إلكرتونياً ) (eLLMمن جامعة تنزانيا املفتوحة
على الدارسني ما يُقدَّر بنحو  40يف املائة
من التكاليف احلالية لو أهنم درسوا الربنامج
بأكمله على اخلط .وسوف توفر األكادميية
يف سبتمرب  2012ما ال يقل عن ثالثة برامج
تعليمية على اخلط ،باإلضافة إىل برامج التعلم
املتنوعة الثالثة املتاحة حالياً .وسوف يتكلف
كل من الربامج التعليمية على اخلط 500
دوالر أمريكي ،بينما تصل تكاليف برامج
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على األقل .وباستعمال اإلشراف على اخلط من اململكة املتحدة،
ميكن أن يستمر نقل املعرفة على هذا النحو إىل ما بعد سنة ،2015
وميكن توسيع نطاقه لتحقيق االنتشار األوسع الذي ننشده.
ولتشجيع عدد أكرب من أقل البلدان منواً على تعزيز إداراهتا
القانونية ،ستوفر األكادميية منحتني للدراسة على اخلط يف إطار
الربنامج اجلديد للحصول على درجة ماجستري القانون يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت إلكرتونياً يف جامعة تنزانيا املفتوحة ،الذي
سيبدأ يف شهر سبتمرب .2012
وقد شهدنا حىت اآلن سبع جمموعات من الدارسني انتهوا من
احلصول على درجة املاجستري يف إدارة االتصاالت ) (MCMمن معهد
كيجايل للعلوم والتكنولوجيا ،كما استطعنا اآلن استحداث درجة
ماجستري العلوم يف إدارة االتصاالت ،كربنامج موا ٍز يقوم على مخس
وحدات تعليمية عامة.
وقد تساءل كثري من الدارسني ،طوال السنوات السبع املاضية،
عن كيفية احلصول على درجة املاجستري من اململكة املتحدة بتكلفة
معقولة .وكان ذلك ميثل حتدياً بالنسبة لنا .وعندما بدأنا برنامج
احلصول على درجة املاجستري يف إدارة االتصاالت يف  ،2000كانت
لدينا عشر وحدات تعليمية حتمل كل منها  12درجة ،وبذلك يصبح

اجملموع  120درجة .وقد أتاح ذلك للدارسني احلصول على دبلوم
عال .ويف حالة مواصلة الدارسني دراستهم ،وإعداد حبث يف حدود
 20 000كلمة ميكنهم احلصول على  60درجة أخرى ،وميكن منحهم
درجة املاجستري الكاملة من اململكة املتحدة.
ويف  ،2010أعدنا صياغة برنامج احلصول على درجة املاجستري
يف إدارة االتصاالت ،بالتعاون مع العضو اجلديد الذي انضم إلينا
وهو  .Bucks New Universityوأصبح أحد أساتذة األكادميية،
وهو  ،Derek Godfreyوكيالً لنائب هذه اجلامعة ،حامالً معه التزاماً
مبساعدة األكادميية يف حتقيق هدفها وهو منح درجات علمية عالية
املستوى بتكاليف واقعية .وقد قدمت األكادميية ،خالل السنوات
الثالث املاضية ،منوذجاً للربامج التعليمية املتنوعة للحصول على درجة
املاجستري يف إدارة االتصاالت يف  ،Great Missenden Abbeyاليت
تقع على مسافة أقل من ساعة بالسيارة من مطار هيثرو.
ويقوم النموذج الذي وقع اختيارنا عليه على أربع برامج تعليمية
حتمل كل منها  30درجة ،يليها حبث يف حدود  20 000كلمة .ومن
مزايا هذه الربامج التعليمية األربعة أنه أصبح من املمكن أن يشارك
دارسون من بلدان مثل نيجرييا ،وغانا ،وزامبيا ،ومن اململكة املتحدة
ذاهتا بطبيعة احلال ،يف دراسات مكثفة أثناء عطلة هناية األسبوع يف
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بداية كل برنامج تعليمي .وعلى الرغم من أن هذا الرتتيب أدى إىل
ختفيض تكلفة الدراسة األكادميية من  15 000دوالر أمريكي إىل
 7 500دوالر أمريكي ،فما زال هذا املبلغ يتجاوز قدرة الكثري من
الدارسني إذا كان عليهم إضافة قيمة أربع تذاكر ذهاباً وإياباً من
بلداهنم إىل اململكة املتحدة .وعلى الرغم من توفري إقامة كاملة مقابل
 75دوالراً أمريكياً لليلة يف  ،Great Missenden Abbeyما زال هذه
املبلغ باهظاً بالنسبة لبعض األفراد .ولذلك ،ماذا تنوي األكادميية
عرضه يف 2013؟
سيكون برنامج احلصول على درجة املاجستري يف إدارة االتصاالت
إلكرتونياً ) (eMCMمتاحاً اعتباراً من يناير  2013بالتوازي مع برنامج
احلصول على درجة املاجستري يف إدارة االتصاالت ) .(MCMوسوف
يكون احملتوى التعليمي بأكمله ،مبا يف ذلك حماضرات الربامج
التعليمية األربعة ،متاحة على موقع .Bucks New University
وبالنسبة لربنامج احلصول على درجة املاجستري يف إدارة االتصاالت
) (MCMوبرنامج احلصول على درجة املاجستري يف إدارة االتصاالت
إلكرتونياً ) ،(eMCMسيقوم نفس األساتذة باإلشراف على احملتوى
والرد على استفسارات الدارسني .وسوف يكون الربنامج الذي
ستعرضه األكادميية على اخلط مقصوراً عليها ،وميكن احلصول على
ختفيضات يف حالة تسجيل جمموعة من مخسة دارسني أو عشرة
دارسني يف الربنامج .وبالنسبة للدارسني الذين يواجهون صعوبات يف
تنزيل احملتوى عن طريق اإلنرتنت ،ميكن تزويدهم باحملتوى إما على
وحدة ختزين صغرية أو على قرص مدمج.
وسوف نواصل تطوير خرباتنا يف جمال التعلم على اخلط كلما
تقدم الربنامج .ومع ذلك ،فنحن على ثقة من أن اجلائزة النهائية
املتمثلة يف احلصول على درجة ماجستري كاملة من اململكة املتحدة
تعرتف هبا أكادميية االتصاالت باململكة املتحدة وقطاع تنمية
االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت ،ستُغري الكثريين من أبناء
إفريقيا على االلتحاق هبذه التجربة املثرية يف األكادميية وجامعة
.Bucks New University
وحنن ندرك أن الدارسني يرغبون يف توزيع التكاليف على فرتة زمنية
يستطيعون خالهلا متابعة هذا الربنامج ،ولذلك فقد مسحنا بفرتة ثالث
سنوات الستكمال الدراسة .وميكن للدارسني السداد على أساس كل
برنامج تعليمي على حدة .وميكنهم بدء الدراسة يف يناير ،أو أبريل،
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أو يوليو أو أكتوبر .وملا كان حمتوى كل برنامج تعليمي منفصالً متاماً
عن حمتوى الربامج األخرى ،ميكن الربط بني الربامج بأي ترتيب.
ويغطي الربنامج التعليمي الذي يبدأ يف يناير املسائل القانونية
والتنظيمية والسياساتية والبيئية .أما موضوعات الربامج التعليمية اليت
تبدأ يف أبريل فتشمل إدارة املشاريع وحتليل املخاطر .ويركز الربنامج
الذي يبدأ يف يوليو على تنمية رأس املال البشري ،وكيفية تدبري
التكنولوجيا واملوظفني .بينما يركز الربنامج الذي يبدأ يف أكتوبر على
إدارة األعمال واجلوانب االسرتاتيجية.
ويستطع الدارسون الذين يستكملون مجيع الربامج التعليمية األربعة
تقدمي اقرتاح مبوضوع من اختيارهم حملاولة حل إحدى املشاكل يف
جمال األعمال .وللحصول على درجة املاجستري ،جيب على الدارسني
تقدمي حتليل نقدى للموضوع الذي متت املوافقة عليه يف حبث يف
حدود  20 000كلمة .ولبدء هذا الربنامج ،ستعرض األكادميية
منتحتني دراسيتني ممولتني بالكامل ،يبلغ جمموع قيمتهما 18 000
دوالر أمريكي (أي  9 000دوالر أمريكي لكل منهما).
وتأمل األكادميية بصدق يف أن يرحب الدارسون من أقل البلدان منوًا
بالفرص املنوه عنها يف هذه املقالة .ويُرجى من الدارسني الذين يهتمون
بااللتحاق بربنامج احلصول على درجة ماجستري القانون يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت إلكرتونياً ) (eLLMمن جامعة ساومثبتون ،أو
برنامج احلصول على درجة املاجستري يف إدارة االتصاالت ) (MCMأو
برنامج احلصول على درجة املاجستري يف إدارة االتصاالت إلكرتونياً
) (eMCMمن جامعة  ،Bucks New Universityأو برنامج
احلصول على درجة املاجستري يف إدارة االتصاالت )(MCMمن معهد
كيجايل للعلوم والتكنولوجيا ،أو درجة ماجستري القانون يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ) (LLMأو درجة ماجستري القانون يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على اخلط ) ،(eLLMلراغبني يف احلصول على
املزيد من املعلومات زيارة املوقع التايل .www.ukta.co.uk

كيف يمكن التقدم للحصول على المنح الدراسية

على الراغبني يف التقدم للحصول على إحدى املنح الدراسية املنوة
عنها فيما سبق ،كتابة حبث قصري ال يتجاوز  500كلمة وتوجيهه
إىل رئيس األكادميية يف العنوان التايل  chairman@ukta.co.ukللنظر
فيه .وسوف تُعلن أمساء الفائزين باملنح الدراسية يف أغسطس .2012
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تايالند تستضيف المنتدى اإلقليمي لتنمية االتصاالت
إلقليم آسيا والمحيط الهادئ
عقد االحتاد الدويل لالتصاالت املنتدى اإلقليمي لتنمية االتصاالت واحمليط اهلادئ ،والتوصية هبا .والغرض من هذه الربامج واملبادرات
آلسيا واحمليط اهلادئ يف الفرتة  18-16مايو  2012يف بانكوك ،هو النهوض باالتصاالت وكذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تايالند .وقد اجتذب املنتدى حنو  140مشاركاً من  24بلداً ،و لتيسري حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وكذلك األهداف اليت حددهتا
 18منظمة دولية أو إقليمية أو شبه إقليمية ،و 5سفراء ،و 16ممثالً القمة العاملية جملتمع املعلومات ،واإلسراع بوترية تنفيذها بغية حتقيق
للقطاع اخلاص ومعاهد البحوث والتنمية ،واملنظمات غري احلكومية جمتمع ذكي وشامل للمعلومات واملعرفة.
وقد ناقش املنتدى أربعة موضوعات رئيسية ،كان أوهلا التحدي
واهليئات األكادميية .وقد نظَّم االحتاد الدويل لالتصاالت هذا املنتدى
يف تعاون وثيق مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا الذي متثله اإلدارة اليت تتسم بالشفافية والفعالية يف العصر الرقمي.
واحمليط اهلادئ ) (UNESCAPواستضافته وزارة تكنولوجيا املعلومات واستعرض املشاركون البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات االتصاالت
واالتصاالت التايالندية ،بدعم من اإلدارة املعنية بالنطاق العريض وتطبيقاهتا ،وخصوصاً يف عصر النطاق العريض ،وأحاطوا علماً
مبتطلبات هتيئة بيئة متكينية ،واالستثمار يف البنية التحتية ،والتطبيقات
واالتصاالت واالقتصاد الرقمي يف أسرتاليا..
وقد أتاح املنتدى منصة لصانعي القرارات من الدول األعضاء واحملتوى ،باإلضافة إىل ضرورة االستجابة لطلبات املستعملني.
وكان املوضوع الثاين يتعلق مبجتمع رقمي أكثر أماناً ومراعا ًة للبيئة.
يف االحتاد ،وأعضاء القطاعات وخمتلفة اجلهات الشريكة الستعراض
ومناقشة جماالت األولوية بالنسبة للربامج واملبادرات يف منطقة آسيا وقد ناقش املشاركون جمموعة من املوضوعات ،منها البيئة ،والصحة،
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واألمن السيرباين ،واالتصاالت يف حاالت الكوارث والطوارئ،
واجملموعات املهمشة مثل النساء والفتيات وكبار السن
واألشخاص ذوي اإلعاقة .وأقر املتحدثون بأمهية التقييس،
وكذلك باالستعمال الفعال واملنسق لطيف الرتددات الراديوية.
وكان املوضوع الثالث يتصل بتضييق الفجوة الرقمية.
وهنا رأى املشاركون أن هذه الفجوة ميكن تضييقها بقيام
اقتصاد رقمي قائم على االبتكار واإلبداع .ويف معرض
تركيزهم على ضرورة هتيئة بيئة متكينية لتمهيد الطريق
أمام االقتصاد الرقمي ،أشاروا إىل العناصر املختلفة للبيئة
التمكينية ،مثل احلوافز ،وحمو األمية يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،والتعاون الوثيق والشراكة بني
املنظمات اإلقليمية والدولية.
وكان املوضوع الرابع هو اهلدف املتمثل يف كيفية التحرك
حنو جمتمع ذكي .وقد ناقش املشاركون آليات أو سبل تضييق
الفجورة بني املدن واملناطق الريفية ،دون إغفال الفجوة داخل
املناطق احلضرية بني املواطنني املوسرين وسكان األحياء
الفقرية .ورئي أن بناء القدرات البشرية يعد من بني الطرق
املناسبة للحد من التفاوت ،بشرط أن يقوم ذلك على الشمول
واملرونة ،يف جمتمع قائم على املعرفة واملعلومات.
وقد حدد املنتدى اجملاالت الرئيسية ألنشطة االحتاد
الدويل لالتصاالت يف املستقبل ،مثل بناء الشراكات بني
صانعي السياسات ،والصناعة واجملتمع املدين .وشدد
املشاركون بصفة خاصة على دور االحتاد يف دعم عامل
األعمال يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ودعا املشاركون إىل وضع سياسات متكينية وأطر تنظيمية
لتوفري احلوافز وتكافؤ الفرص بالنسبة للصناعة ،مشريين
إىل وجود منافسة شديدة بالفعل بني الشركات .ودعا
املشاركون أيضاً إىل توفري مزيد من فرص العمل للشباب،
وتوفري أجهزة تراعي الظروف العمرية لكبار السن،
وسياسات تراعي الفوارق بني اجلنسني ،وسياسات لتهيئة
بيئة أكثر أماناً وأكثر مراعا ًة للبيئة ،من أجل قيام جمتمع
مشويل ومستدام مبعين الكلمة.
وأعرب املنتدى عن أمله يف أن تنعكس النتائج اليت
خلص إليها والتعليقات اليت أبداها املشاركون يف املبادرات
واملشروعات اإلمنائية اليت يعكف االحتاد على تنفيذها،
AFP
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االحتفال باليوم العاملي جملتمع االتصاالت واملعلومات لعام  2012يف بانكوك (من اليسار إىل اليمني):
السيد  ،Xuan Zengpeiمدير قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلد من خماطر الكوارث،
بلجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ؛ والسيد ،Woravat Auapinyakul
الوزير امللحق مبكتب رئيس وزراء تايالند؛ والسيدة  ،Eun-Ju Kimاملدير اإلقليمي
ملكتب االحتاد الدويل لالتصاالت آلسيا واحمليط اهلادئ.

وخصوصاً ما يتصل منها بإقليم آسيا واحمليط اهلادئ .وشجع املنتدى
الدول األعضاء ،وأعضاء القطاعات ومجيع الشركاء يف التنمية على
تطبيق الدروس اليت استفاد منها املشاركون وتقامسوها وتبادلوها
داخل بلداهنم ومنظماهتم .وميكن االطالع على مجيع العروض
اليت قُدِّمت خالل املنتدى واملواد األخرى ذات الصلة بالرجوع
إىل املوقع التايل على اإلنرتنتhttp://www.itu.int/ITU-D/asp/ :
.CMS/Events/2012/RDF/index.asp

االحتفال باليوم العالمي لمجتمع االتصاالت
والمعلومات لعام  2012في بانكوك.

قام االحتاد الدويل لالتصاالت ،بالتعاون مع جلنة األمم املتحدة
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ) (UNESCAPووزارة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التيالندية بتنظيم االحتفال باليوم
العاملي جملتمع االتصاالت واملعلومات لعام  ،2012يوم  17مايو
 ،2012أثناء انعقاد املنتدى ،وذلك مبركز األمم املتحدة للمؤمترات.
وكان اهلدف من موضوع االحتفال هذا العام ،وهو “النساء
والفتيات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” هو ضمان تقدم
النساء املهيضات ،الاليت متثلن نصف سكان العامل ،إىل األمام على
ووجه كل من بان كي-مون ،األمني العام
قدم املساواة مع الرجالَّ .

لألمم املتحدة ،والدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت ،والسيد ينجلوك شيناواترا ،رئيس وزراء تايالند ،وغريهم
رسائل إىل االحتفال الذي أقيم يف بانكوك.
وكجزء من االحتفال ،ركزت حلقة نقاشية على إتاحة الفرص
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جليل جديد من النساء
والفتيات ،وكذلك على املوضوعات ذات الصلة مثل دور تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف اجملتمعات اليت متر مبرحلة الشيخوخة،
وكيف ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تكون عوناً
لألشخاص ذوي اإلعاقة .وكان من بني املشاركني يف احللقة النقاشية
سفراء وممثلون لوكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية واهليئات
األكادميية والقطاع اخلاص.
ونظمت وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت معرضاً للنشاط
اإللكرتوين للمرأة ،كحدث جانيب .وقد افتتح املعرض رمسياً السيد
 ،Woravat Auapinyakulالوزير امللحق مبكتب رئيس وزراء تايالند؛
والسيدة  ،Eun-Ju Kimاملدير اإلقليمي ملكتب االحتاد الدويل
لالتصاالت آلسيا واحمليط اهلادئ؛ والسيد  ،Xuan Zengpeiمدير
قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلد من خماطر الكوارث،
باللجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط
اهلادئ ).(UNESCAP
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سوق نابضة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنطقة العربية
أثر التنظيم
يؤرخ الكتاب العريب لعام  ،2012الذي من املقرر أن يصدره االحتاد
الدويل لالتصاالت يف شهر سبتمرب املقبل ،للنمو اهلائل يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنطقة العربية خالل العقد
املاضي .وعلى خالف االجتاهات اليت مت استعراضها يف الكتاب
العريب لعام  - 2002عندما كانت الدول العربية يف املراحل األوىل من
إعادة هيكلة قطاع االتصاالت لتوسيع النفاذ إىل اخلدمات األساسية
قام بإعداد الكتاب العريب لعام  2012عدد من خرباء االحتاد الدويل
لالتصاالت ،بالتعاون مع  ،Taieb Debbaghو،Amr Hashem
و ،Bouchaib Bounabatكمؤلفني رئيسيني ،حتت إشراف ُشعبة البيئة
التنظيمية وبيئة األسواق باالحتاد الدويل لالتصاالت ،ويف تنسيق وثيق
مع املكتب اإلقليمي العريب التابع لالحتاد.

تُظ ِهر االجتاهات احلالية أن املهاتفة وخدمات البيانات األساسية
متاحة إىل حد كبري ،وأن بعض البلدان اقرتبت نسبة انتشار اخلدمات
املتنقلة فيها من  100يف املائة أو جتاوزهتا .وقد أصبحت اهليئات
حيولون اهتمامهم اآلن إىل
التنظيمية ،وشركات التشغيل واملستهلكون ِّ
السعي إىل زيادة النفاذ إىل خدمات النطاق العريض.
ويقول براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد
يتحول من جمرد وضع السياسات
“لقد بدأ تركيز صانعي السياسات َّ
اليت تُيسر حتقيق النمو يف املهاتفة وخدمات البيانات األساسية إىل
توفري املزيد من خدمات االتصاالت املتقدمة .ونظراً للنمو يف خدمات
اإلنرتنت والتطبيقات ،وبصفة خاصة النمو يف النفاذ عريض النطاق،
يتضمن الكتاب العريب لعام  2012العديد من املوضوعات اليت مل
يسبق التعرض هلا يف اإلصدارات السابقة ،مبا يف ذلك إدارة الطيف
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يف االقتصاد الرقمي ،واسرتاتيجيات وخطط النطاق العريض ،وتأثري القدرة على تحمل التكاليف والنمو

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على القضايا املشرتكة بني القطاعات
وعلى السياسات اخلاصة باخلدمات املتقاربة والتطبيقات واحملتوى”.
ويف حني نوقشت عملية التحرير واالستقالل التنظيمي يف الكتاب
العريب لعام  ،2002يتضمن الكتاب العريب لعام  2012مزيداً من الرتكيز
على احملافظة على البيئة املواتية للمنافسة ،وتشجيع االبتكار والتوسع
يف النفاذ بأسعار معقولة بالنسبة للجميع .كما يتطرق مبزيد من التعمق
للتحديات التنظيمية اليت متثلها اخلدمات املتقاربة ،مثل القواعد املنظِّمة
لنقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت ) (VoIPونقل الصوت عرب النطاق
العريض ) ،(VoBكما يتطرق لوسائط التواصل االجتماعي ،ومحاية
حقوق املِ ِ
لكية الفكرية ،وتغري املناخ ،والربجميات مفتوحة املصدر،
والتعليم والتدريب املهين ،والرعاية الصحية واحلكومة اإللكرتونية.
ومتثل سلسلة الكتاب العريب أداة نشطة بالنسبة للدول العربية
وينبغي مواصلة إعادة النظر فيها وحتديثها ،كلما دعت احلاجة.

Image Source
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يركز الكثري من البلدان يف املنطقة العربية اليوم على ضمان قدرة
املواطنني وقطاع األعمال على التمتع بشبكات النطاق العريض عالية
السرعة من خالل وضع خطط وطنية للنطاق العريض على أساس
اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويف هذا السياق،
طبقت نسبة  50يف املائة من البلدان العربية خططاً أو اسرتاتيجيات أو
سياسات وطنية للنطاق العريض ،أو ختطط لتطبيق مثل هذه اخلطط
واالسرتاتيجيات والسياسات.
وتعد التكاليف أحد العوائق الرئيسية أمام النفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وقد حدد القادة العرب أن حتقيق النفاذ
املعقول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميثل الدعامة اخلامسة
لالسرتاتيجية العربية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الفرتة
 ،2012-2008وهذا يعين “ضمان التوازن بني التعريفات اليت تُدفَع
مقابل اخلدمات ومستوى الدخل ،لكي تصبح مقبولة بالنسبة لغالبية
مواطين الدول العربية ،وخصوصاً يف أقل الدول منواً”.
وترى اسرتاتيجية األردن أن الفجوة الرقمية ترجع يف أساسها إىل
التعريفات ،وخصوصاً بالنسبة للنفاذ عريض النطاق .وعلى الرغم من
أن البحرين شهدت اخنفاضاً بنسبة  40يف املائة يف تعريفات النطاق
العريض ،ما زالت اهليئة التنظيمية ترى أن القدرة على حتمل التكاليف
متثل احلاجز الرئيسي أمام زيادة انتشار خدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بشكل أكثر إنصافاً.
وقد كشفت دراسة أجرهتا هيئة تنظيم االتصاالت يف البحرين،
يف مارس  ،2011بشأن تعريفات النفاذ األساسي للنطاق العريض أن
متوسط تعريفات النطاق العريض املتنقل يف الدول العربية أرخص من
تعريفات باقات النطاق العريض الثابت بنسبة  40يف املائة.
وتشري القرائن اليت أمكن مجعها من العديد من البلدان إىل
أن التخفيضات يف أسعار اخلدمات صاحبها منو حاد يف أعداد
االشرتاكات .فقد شهدت اململكة العربية السعودية اخنفاضاً بنسبة
 90يف املائة يف تعريفات النطاق العريض يف  2010نتيجة لزيادة
املنافسة بني شركات التشغيل الثالثة املرخص هلا .وقد أدى ذلك إىل
حدوث زيادة بنسبة  400يف املائة يف عدد مستعملي اهلواتف املتنقلة
وتضاعف حجم احلركة على الشبكات املتنقلة .ويف هناية ،2011
أشارت تقارير شركة تشغيل االتصاالت املتنقلة يف اململكة العربية
السعودية ،موبايلي ،إىل أن عدد مشرتكي النطاق العريض املتنقل
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بلغ  8,7مليون مشرتك ،مقابل  2,3مليون مشرتك يف هناية .2010
وباإلضافة إىل ذلك ،ارتفع حجم حركة البيانات من  85تريابايت
يومياً يف  2010إىل  163تريابايت يومياً يف  ،2011بينما ازدادت حركة
اإلنرتنت بنسبة  87يف املائة يف  ،2011مع زيادة بنسبة  475يف املائة
يف حركة البيانات على أجهزة بالك بري وحدها.

2012

اهلواتف الذكية حبلول هناية  ،2016مقابل  47يف املائة يف هناية .2011
ويف اململكة العربية السعودية ،من املتوقع أن يرتفع انتشار اهلواتف
الذكية من  25يف املائة يف  2011إىل  49يف املائة حبلول .2016

نوعية حياة أفضل

17%

18%

19%

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ آﺳﻴﺎ
وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

51%

63%

أوروﺑ ــﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

املصدرVision Mobile, “Mobile Platforms: The Clash of Ecosystems,”:
. Market Research Report, November 2011

ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳍﻮاﺗﻒ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ

حققت البلدان يف أحناء املنطقة العربية خطوات واسعة يف
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سبيل حتقيق األهداف
الخدمات المتنقلة
ما زالت اهلواتف العادية اليت تسمح فقط خبدمات الصوت اإلمنائية لأللفية ،وكذلك األهداف اليت حددهتا القمة العاملية جملتمع
وخدمات البيانات األساسية تسيطر على السوق العربية .ففي  ،2011املعلومات ،وقمة توصيل إفريقيا ،وقمة توصيل الدول العربية ،واتفاقية
كانت اهلواتف الذكية متثل نسبة  18يف املائة فقط من جمموع األجهزة األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .ويُنظر إىل
املتنقلة اليت بيعت يف أحناء الدول العربية وإفريقيا .واخلرب السار هو النطاق العريض على أنه من العناصر الرئيسية لتحقيق خمتلف األهداف
أن معدل انتشار اهلواتف املتنقلة من املؤكد أن يرتفع يف أحناء املنطقة اإلمنائية اليت تستهدف حتسني نوعية احلياة بالنسبة للجميع ،وتشجيع
العربية نظراً الخنفاض أسعار اخلدمات وزيادة الطلب من جانب التنوع الثقايف وحقوق اإلنسان.
وعلى سبيل املثال ،استخدمت البحرين تكنولوجيا املعلومات
املستهلكني .ففي اإلمارات العربية املتحدة ،على سبيل املثال ،تشري
التوقعات إىل أن نسبة  70يف املائة من األجهزة املتنقلة ستكون من واالتصاالت يف حتقيق األهداف املتصلة بالصحة بأن أنشأت
سجالت صحية إلكرتونية ونظماً مرتابطة للبيانات تربط
بني مجيع املستشفيات ،واملراكز والعيادات الصحية.
ويُستخدم هذا النظام على وجه اخلصوص يف متابعة
الشكل  – 1اهلواتف الذكية واهلواتف العادية كنسبة مئوية من جمموع مبيعات
تطعيم األطفال ،و ِّ
ميكن األطباء من متابعة عمليات
اهلواتف املتنقلة2011 ،
التطعيم بسهولة.
ِ
املساعدة يف قطر جمموعة
ويعرض مركز التكنولوجيا
اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ
100%
ِ
من التكنولوجيات املساعدة ،مثل الربجميات اليت
37%
49%
81%
82%
83%
حتول النصوص املكتوبة إىل نصوص منطوقة ملساعدة
ِّ
80%
العميان .كما نفذت اإلمارات العربية املتحدة مشروع
“صدى الصمت” الذي يوفر التدريب والتكنولوجيات
60%
ِ
املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف السمع والنطق.
ويوجد مشروع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
40%
عُمان يدرب املعلومني على متكني األطفال ذوي اإلعاقة
على استعمال أجهزة احلاسوب.
20%
0%

حماية البيئة

أطلق العديد من البلدان العربية مبادرات حمددة
للتأكد من أن تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ميكن أن تساعد يف محاية البيئة .وعلى

أخبار االحتاد   2012 | 5 يــونيو

2012

41

الكتاب العريب لعام

2012

سبيل املثال ،ففي مصر تقوم اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات تغير دور الهيئات التنظيمية

واالتصاالت الصديقة للبيئة اليت اعتمدهتا وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات يف أغسطس  2010على ثالثة برامج رئيسية هي برنامج
رفع الوعي اجملتمعي حنو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصديقة
للبيئة ،وبرنامج إدارة املخلفات اإللكرتونية ،وبرنامج تطبيق حلول
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لضمان مستقبل أكثر استدامة.
ويف قطر ،وضع اجمللس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
بقطر ) (ictQatarسياسات ومبادئ توجيهية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الصديقة للبيئة هبدف تقدمي حوافز للمساعدة على
منو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع احلد من انبعاثات غازات
االحتباس احلراري واستهالك الطاقة .ويف اإلمارات العربية املتحدة،
أطلقت شركة اتصاالت ومؤسسة  Pacific Controlsمبادرة “جنم
طاقة اإلمارات” يف أكتوبر  ،2010وأعلنت وزارة البيئة بداية تنفيذه.
ويهدف هذا الربنامج إىل احلد من استهالك الطاقة ومن االنبعاثات
الكربونية .ويتضمن ذلك تزويد املباين احلالية بأنظمة تعمل بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت للربط بني املاكينات لزيادة كفاءة استخدام
الطاقة من خالل إدارة خدمات الطاقة.
وقد بدأ تنفيذ الكثري من الربامج يف املنطقة العربية للتعامل مع
اآلثار السلبية اليت تحُ ِدثها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على
البيئة .وتستهدف هذه الربامج يف املقام األول تقييم املخلفات
اإللكرتونية وإنشاء هياكل إلعادة تدويرها ،مثل الربامج اجلاري
تنفيذها يف اجلزائر ،واألردن ،واملغرب ،واجلمهورية العربية السورية،
ومصر ،وتونس ،واململكة العربية السعودية.
ومن املبادرات العربية األخرى ما يستهدف إعادة تدوير أجهزة
احلاسوب واملعدات الرقمية .وتشمل هذه املبادرات مشروع الرقائق
الصديقة للبيئة املعين جبمع املعدات الرقمية املستعملة وإعادة تدوير
املخلفات اإللكرتونية ،ومشروع إعادة استعمال أجهزة احلاسوب يف
األردن الذي تش ِرف على تنفيذه مجعية البيئة األردنية.
وتوجد مبادرات مبتكرة خاصة بالشراكة بني القطاعني العام
واخلاص ،مثل برنامج إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية الذي تعكف
على تنفيذه شركة اتصاالت قطر (كيوتل) .وقد أطلِق هذا املشروع
حتت رعاية وزارة البيئة واحلملة الوطنية إلعادة تدوير املخلفات
اإللكرتونية .واهلدف من هذا املشروع هو أن تُنشئ احملالت التابعة
لشركة كيوتل يف قطر صناديق إللقاء املخلفات اإللكرتونية.
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أسفر إنشاء هيئات تنظيمية يف املنطقة العربية خالل العقد املاضي
عن إنشاء هيئات تنظيمية يف  16بلداً من بلدان املنطقة العربية .ويف
ضوء التطورات التكنولوجية واالبتكارات السريعة يف جمال اخلدمات،
بدأت البلدان تتجه بشكل متزايد حنو تبين أطر حمايدة بالنسبة
للتكنولوجيا وأطر موحدة للرتخيص .وتسمح هذه األطر حلاملي
الرتاخيص بتقدمي كل أشكال اخلدمات حتت مظلة ترخيص واحد،
واستعمال أي نوع من البنية التحتية لالتصاالت والتكنولوجيا يكون
قادراً على تقدمي اخلدمة املرغوبة .وتوفر الرتاخيص (اليت يعترب احلصول
عليها غري مقيد يف املعتاد) منصة لتحسني املنافسة.

استراتيجيات النفاذ الشامل

أقدم الكثري من احلكومات على القيام بدور استباقي أكثر من
ذي قبل لتشجيع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل ضمان
النفاذ الشامل وتضييق الفجوة الرقمية أو التخلص منها يف داخل
حدودها .وعلى سبيل املثال ،شرعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات يف مصر يف تنفيذ العديد من املشروعات من أجل تضييق
الفجوة الرقمية ،أمهها إقامة مراكز جمتمعية كجزء من مبادرة “نوادي
تكنولوجيا املعلومات” اليت تستهدف جعل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت متاحة يف أحناء البلد .وتتعاون الوزارة مع القطاع
اخلاص ،واملنظمات األهلية وقطاع التعليم يف إتاحة خمتربات جمهزة
جتهيزاً كامالً بأجهزة احلاسوب ،وأجهزة الطباعة ،والشبكات ،والنفاذ
املدربني .وتوجد هذه املختربات أساساً يف
إىل اإلنرتنت ،واملعلمني َ
املدارس ،واألندية ،واجلامعات ومراكز الشباب.
ويف بعض األحيان ال تكون قوى السوق كافية لضمان النفاذ
يف املناطق الريفية .ففي اململكة العربية السعودية ،على سبيل املثال،
كانت االلتزامات املنصوص عليها يف تراخيص شركات تشغيل
االتصاالت املتنقلة تستثين املناطق اليت يقل عدد سكاهنا عن
 5 000نسمة من التزامات التغطية .وقد أدى ذلك إىل ترك ما يقرب
من  18يف املائة السكان موزعني بني أكثر من  13 000منطقة غري
قادرين على النفاذ إىل خدمات االتصاالت .ويف  ،2006أصدرت
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات سياسة اخلدمة الشاملة لتوسيع
نطاق اخلدمة الشاملة حبيث تشمل املناطق اليت يتجاوز عدد سكاهنا
 100نسمة ،وجعل اخلدمات متاحة  -يف حدود عشرة كيلومرتات
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Thinkstock

– للمجتمعات احمللية اليت يقل عدد سكاهنا عن مائة نسمة .وتقضي
هذه السياسة بأن تشجع صناديق اخلدمة الشاملة املنافسة بني شركات
التشغيل املرخص هلا .وقد أسفرت املنافسة اليت ترتبت على ذلك بني
الشركات الثالث لتشغيل االتصاالت املتنقلة عن ابتكارات تكنولوجية،
وخصوصاً فيما يتصل باستعمال طيف النطاق  MHz 900يف توفري
حزمة من خدمات النفاذ عالية السرعة.
واجتهت بلدان عربية أخرى إىل اتباع هنج هجني يربط بني اخلدمة
الشاملة اليت تصل مباشرة إىل مجيع املنازل وشركات األعمال ،ومراكز
اجملتمعات احمللية .وتسعى هيئة تنظيم االتصاالت بسلطنة عُمان
إىل توسيع نطاق النفاذ عن طريق إنشاء مراكز لالتصاالت ،وتنفيذ
املشروعات اليت يشملها االلتزام اخلاص بتوفري اخلدمة الشاملة حبيث
يشمل املناطق الريفية  -من خالل طرح عطاء عام.

تقاسم البنية التحتية

وضع معظم البلدان العربية قواعد تنظيمية لتقاسم البنية التحتية،
وأصبح تقاسم أماكن وجود التجهيزات وتقاسم املواقع مجُ ازاً يف نصف
البلدان العربية ،كما أصبح التقاسم بني شركات تشغيل االتصاالت
املتنقلة مسموحاً به يف ثلثي البلدان العربية .ويف  ،2009أشارت
تقديرات مؤسسة  Delta Partnersإىل أن عدد أبراج االتصاالت

املتنقلة العاملة يف املنطقة بلغ حنو  200 000برجاً ،وتوقعت أن يرتفع
هذا العدد بنسبة  50يف املائة خالل الفرتة  .2015-2010وتستطيع
شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة يف املنطقة توفري  8مليارات دوالر
أمريكي من النفقات االستثمارية من خالل ترتيبات التشارك يف
األبراج ،ومليار دوالر أمريكي أخرى سنوياً من نفقات إنشاء أبراج
جديدة .وقد بدأت اهليئات التنظيمية يف العديد من الدول العربية
دعم هذا االجتاه اجلديد.

التجوال بالهواتف المتنقلة

يعاين التجوال الدويل بني الدول العربية من الرسوم املرتفعة .وقد
حاولت شبكة اهليئات التنظيمية العربية عالج هذا األمر ،ولكن
املقرتحات اليت عُ ِرضت على جملس الوزراء العرب مل حتظ بالقبول.
ويف فرباير  ،2012قررت جلنة وزارية منبثقة عن جملس التعاون اخلليجي
عرض حد أقصى لألسعار تلتزم به مجيع شركات تشغيل االتصاالت
املتنقلة بغية ختفيض أسعار التجوال بني البلدان الستة األعضاء يف
اجمللس .ويف هذا السياق ،خفَّضت هيئة تنظيم االتصاالت البحرينية
تعريفات التجوال بني بلدان جملس التعاون اخلليجي بنسبة  75يف املائة.
وقد فرضت كل من البحرين واإلمارات العربية املتحدة بالفعل على
شركات التشغيل املرخص هلا تدابري لضمان الشفافية ،تشرتط على
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هذه الشركات إرسال رسائل نصية تتضمن معلومات عن األسعار إىل
املستهلكني املتجولني.
وينبغي أن تنظر البلدان العربية يف التعامل مع التجوال الدويل على
أساس إقليمي بني احلكومات واهليئات التنظيمية.

إعادة توزيع الطيف لتغطية متطلبات
التكنولوجيات الجديدة

من األساسي احلصول على موافقة اهليئات التنظيمية باستعمال
تكنولوجيات جديدة على نفس الطيف (وهو ما يُشار إليه بعبارة
إعادة توزيع الطيف”) قبل الشروع يف تنفيذ خدمات السلكية عريضة
النطاق .وعلى سبيل املثال ،اعتمدت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات
السعودية هنجاً حمايداً بالنسبة للتكنولوجيا يف سياستها اخلاصة بالطيف
الالزم لشركات تقدمي اخلدمة الشاملة للسماح بتوفري النفاذ عايل السرعة
يف املناطق الريفية .ويف  ،2010أجازت اهليئة لشركات تقدمي اخلدمة
الشاملة تشغيل خدمات اجليل الثالث على النطاق  ،MHz 900الذي
كان خمصصاً من قبل لعمليات اجليل الثاين فقط.
وقد اعتمدت بلدان كثرية خططاً لالنتقال إىل البث التلفزيوين
الرقمي ،وكان الغرض الرئيسي من ذلك هو حترير الطيف الذي ميكن
حينئذ استعماله خلدمات االتصاالت ،وخصوصاً النطاق العريض
املتنقل .ويوجد التلفزيون الرقمي إىل األرض بالفعل يف ستة بلدان بعد
أن ختلت هذه البلدان عن البث التلفزيوين التماثلي ،ومن املقرر أن
حيدث ذلك يف سبعة بلدان أخرى حبلول سنة  .2015ومن املتوقع أن
تستقبل أكثر من  80يف املائة من األسر يف املنطقة العربية التلفزيون
الرقمي حبلول سنة  .2015وقد وضع صانعو السياسات يف املنطقة
خططاً لتحرير مقدار غري مسبوق من الطيف خالل السنوات القليلة
املقبلة لصاحل خدمات االتصاالت املتنقلة اجلديدة.

نقاط تبادل اإلنترنت

النفاذ .ومن الواضح أن هناك حاجة إىل التعجيل بالتعاون بني البلدان
العربية يف هذا اجملال.

االنتقال من اإلصدار الرابع إلى اإلصدار السادس
لبروتوكول اإلنترنت

توجد بعدد قليل من البلدان العربية خطط وطنية لالنتقال من
اإلصدار الرابع لربوتوكول اإلنرتنت ) (IPv4إىل اإلصدار السادس
لربوتوكول اإلنرتنت ) ،(IPv6ولكن التنفيذ يف تلك البلدان ما زال يف
مراحله املبكرة .وقد شرع املكتب اإلقليمي العريب التابع لالحتاد الدويل
لالتصاالت يف بذل جهود اسرتاتيجية ملساعدة البلدان العربية يف
تشجيع االنتقال وتسريعه .وتشمل هذه اجلهود بناء القدرات ،وإعادة
النظر يف اخلطط الوطنية احلالية ،واملساعدة يف وضع خطط وطنية تقوم
على التزام اجلهات صاحبة املصلحة وعلى أفضل املمارسات الدولية.

الحوسبة السحابية

ما زالت مبادرات احلوسبة السحابية يف البلدان العربية يف مراحلها
األوىل ،وتقودها عموماً شركات التشغيل احمللية ،مثل شركة اتصاالت
يف اإلمارات العربية املتحدة وشركة موبايلي يف اململكة العربية السعودية.
ويف نفس الوقت ،فإن مبادرة احلوسبة السحابية ال َقطرية ،وهي أول
منصة للحوسبة السحابية يف املنطقة العربية ،قامت بتطويرها شركة
أي يب إم يف  2009وحتركها ثالث جامعات بقيادة جامعة كارنيجي
ميلون ) (Carnegie Mellon Universityيف قطر .وتتمثل األغراض اليت
تتوخاها هذه املبادرة يف النهوض بالبحوث اليت كانت تعوقها فيما
سبق عوامل الوقت واملوارد واألنظمة املثقلة باألعباء ،وإتاحة البنية
التحتية للحوسبة السحابية لشركات األعمال والصناعات احمللية دعماً
لعمليات التنقيب عن البرتول والغاز .وهذه املنصة مزودة مبحرك حبث
على شبكة الويب باللغة العربية.

أنشأت عشر بلدان عربية نقاطاً لتبادل اإلنرتنت ،واشرتك بَ َلدان وسائط التواصل االجتماعي

اثنان فقط يف مشروعات إقليمية هلذا الغرض .ونتيجة لذلك ،يتم تبادل
معظم حركة اإلنرتنت العربية خارج املنطقة العربية ،من خالل نقاط
نفاذ يف الواليات املتحدة وأوروبا .ومع ذلك ،يوجد قدر من التبادل
املباشر بني شركات تقدمي اخلدمات داخل املنطقة ،كما أجريت يف
الفرتة األخرية بعض التجارب على تبادل اإلنرتنت من خالل نقاط
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الوسائط على تطوير مناذج حوكمة جامعة وتشاركية وأكثر شفافية.
ويعد بعض املسؤولني يف احلكومات العربية وبعض السياسيني
من املسامهني النشطني يف منصات التواصل االجتماعي مثل تويرت
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وفيسبوك .وعلى سبيل املثال ،أطلقت هيئة تنظيم االتصاالت
البحرينية موقع تويرت يف أبريل  2011كجزء من مبادرة تستهدف
تشجيع االنفتاح والشفافية ،قائلة “إن استعمال وسائط التواصل
االجتماعي مثل تويرت يتزايد بشدة .ومما يعزز ذلك القدرة على حتمل
تكاليف خدمات النطاق العريض يف البحرين .وقد أصبح التواصل
على اخلط من الوسائط اجلديدة اليت اكتسبت شعبية يف االتصاالت
بني الناس ،وتدرك هيئة تنظيم االتصاالت أمهية األخذ بالتكنولوجيا
اجلديدة يف التفاعل بني األفراد على اخلط وخارج اخلط”.
وختلق مواقع التدوين وشبكات االتصاالت العربية جماالً يستطيع
املواطنون عن طريقه الدخول يف حوارات بشأن القضايا االجتماعية
والسياسية ،بل وإجراء مناقشات مع القادة الوطنيني .وقد شهد العامل
العريب ،من املغرب إىل البحرين ،ظهور وسائط للتواصل االجتماعي
نابضة ومستقلة ،واهتماماً متواصالً ومتزايداً من جانب املواطنني
بالتعامل مع اإلنرتنت من املتوقع له أن جيتذب مائة مليون مستعمل
حبلول سنة .2015
وتلجأ احلكومات والسلطات إىل خمتلف التدابري لتنظيم النفاذ
إىل اإلنرتنت واألنشطة اليت جتري على اخلط ،ومن بينها قوانني النشر

واملطبوعات ،وقانون العقوبات ،وقوانني الطوارئ ،وقوانني مكافحة
اإلرهاب ،والشروط واألحكام املنصوص عليها يف تراخيص شركات
تقدمي خدمات اإلنرتنت ،وكذلك القرارات املنظِّمة لالتصاالت.
وأصدرت بعض البلدان العربية تدابري مؤقتة لتجميد بعض املواقع ملا ميكن
أن تنطوي عليه من هتديدات .وعلى سبيل املثال ،أوقفت مصر النفاذ
إىل موقع تويرت يف يناير  2011يف حماولة ملنع املتظاهرين من استعمال هذا
املوقع يف تنظيم مظاهراهتم وتوصيل املعلومات إىل اجلمهور.

التوصيات

يتضمن الكتاب العريب توصيات للمساعدة يف توجيه صانعي
السياسات واجلهات صاحبة املصلحة يف سعيهم إىل تطويع اهلياكل
التنظيمية مع مقتضيات التكنولوجيات اجلديدة واملبتكرة .وتركز هذه
التوصيات على سياسات تشجيع النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتطبيق هذه السياسات ،مبا يوفر بيئة متكينية؛ وإدارة
الطيف يف االقتصاد الرقمي؛ واسرتاتيجيات النفاذ الشامل؛ وسياسات
اخلدمات اجلديدة واملتقاربة ،والتطبيقات واحملتوى؛ وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واملسائل املشرتكة بني القطاعات.
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بناء ثقافة األخالقيات في االتحاد الدولي لالتصاالت
عن طريق التدريب
تساعد ثقافة األخالقيات على توثيق الروابط بني املنظمات واملوظفني
العاملني فيها ،واجلهات صاحبة املصلحة واجملتمعات اليت هي جزء
منها بشكل أوسع .وتدل التجارب على أن املنظمات اليت توجد هبا
ثقافة أخالقيات قوية تكون أكثر قدرة على الوفاء بوالياهتا.
بيد أن املنظمات ليست هي اليت تتخذ القرارات – إذ يتخذها
األفراد .ولذلك ،أطلق مكتب األخالقيات يف االحتاد الدويل
لالتصاالت برناجماً للتدريب اعتقاداً منه بأن موظفي االحتاد سوف
حيققون قدراهتم الكاملة من خالل ثقافة أخالقيات قوية.

طبيعة المسؤولية الحقيقية

يعمل مكتب األخالقيات على زيادة فعالية برناجمه التدرييب للتأكيد
على قيم االحتاد ومبادئه ،لكي ميكن النهوض بثقافة األخالقيات اليت
ستساعد على متكني موظفي االحتاد ومحايتهم.
ويشجع الربنامج موظفي االحتاد على ختطي جمرد االمتثال لكي ميكن
فهم الطبيعة احلقيقية ملسؤوليات املوظفني املدنيني الدوليني العموميني.
وهذا النهج يساعد على ثقافة وبيئة ملساءلة األفراد ،ستكونان يف صاحل
أفراد املوظفني ومصاحل االحتاد ككل يف املدى البعيد.

االستفادة من حاالت من العالم الحقيقي

أخالقيات العمل يف حمل العمل .ونوقشت بالتفصيل األوامر اإلدارية
واإلجراءات اإلدارية املتصلة باألخالقيات.
واختريت بعناية حاالت من العامل احلقيقي ،وأمثلة من داخل
منظومة األمم املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت لتوضيح أكثر
املفاهيم تعقيداً .وهبذا النهج القائم على املمارسة ،استطاع
املشاركون اإلملام مبا تعنيه األخالقيات وماذا يعين السلوك األخالقي
يف بيئة العمل.
وكان التجاوب من جانب املشاركني يف احللقة الدراسية إجيابياً
يف معظمه .وقال البعض إن التدريب قد زاد من فهمهم لألسباب
اليت من أجلها ُوضعت السياسات اخلاصة باألخالقيات ،وكيف
ينبغي أن يكون رد فعلهم يف املواقف اليت من احملتمل أن تنشأ فيها
خماطر أخالقية .وأعرب آخرون عن اهتمامهم القوي مبعرفة املزيد عن
األخالقيات ،وطالبوا باحلصول على مصادر مرنة وعملية للمعلومات.
واتفق املشاركون على أن األخالقيات تعد أداة إجيابية ،وأن السلوك
األخالقي مسؤولية شخصية .كما اعرتف البعض صراحة مبسؤوليتهم
جتاه االحتاد ،وبالدور الذي جيب أن يكون للتسامح والوعي يف بيئة
متعددة الثقافات .وقال أحد املشاركني “إن تنظيم حلقات دراسية
عن األخالقيات للموظفني يعترب مبادرة جيدة من جانب االحتاد”.

انطلقت أول حلقة دراسية ينظمها االحتاد عن األخالقيات يف الترويج للقيم األخالقية

نوفمرب  2011بالتعاون مع ُشعبة إدارة املوارد البشرية .وكانت احللقة
الدراسية ملدة يومني ،وأدار جلسات اليوم األول مدير مناقشة من
خارج االحتاد واملسؤول عن مكتب األخالقيات يف االحتاد .ومشل
التدريب توعية املشاركني بأساسيات األخالقيات ،مع الرتكيز على

مسامهة من ماكس-هنري كاديت ،رئيس مكتب األخالقيات باالحتاد
الدويل لالتصاالت.
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سيواصل مكتب األخالقيات تنظيم الدورات التدريبية لتمكني
كل فرد من املوظفني .فمن خالل التدريب ،سيستطيع أفراد املوظفني
تشكيل بيئة أخالقية يف االحتاد .وسوف يبدأ مكتب األخالقيات من
اآلن استعمال أدوات مبتكرة وعمومية لالتصال ،معتمداً يف ذلك
على خربة قسم االتصال والرتويج والشراكات.
وميكن أن تكون األسطح البينية التفاعلية من الطرق الفعالة لتقدمي
التدريب على أساس كل حالة على حدة ،إذا أهنا ميكن أن ِّ
متكن
املوظفني من اختبار حدود السلوك األخالقي بالنسبة للموظفني
املدنيني الدوليني .كما ميكن توفري التدريب الذايت من خالل روابط
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على الشبكة العنكبوتية إىل املوارد العامة واخلاصة واألكادميية ،مع
عرض حاالت بسيطة تساعد على حل مشكالت أخالقية معينة.
وتوفري امللصقات وشاشات العرض طريقة استباقية لتقاسم القيم
واملبادئ األخالقية مع موظفي االحتاد أثناء يوم العمل ،كما أهنا
متثل طريقة ناجعة من حيث التكلفة لزيادة وعي املوظفني بطريقة
مرئية وودية .وإذا أمكن ربط هذا النهج بيوم سنوي لألخالقيات –
يتم تنظيمه يف املقر الرئيسي لالحتاد مع مشاركة املكاتب اإلقليمية
وامليدانية عن �بُْعد – فإن ذلك سيكون من شأنه تعزيز الوعي بأمهية
األخالقيات يف جناح االحتاد.

مدونة أخالقيات موظفي االتحاد

من املفرتض أن توعية موظفي االحتاد وتدريبهم على التزاماهتم
األخالقية يقوم على إطار للسياسة العامة .ويعد التدريب بدوره
من املكونات األساسية يف تعظيم فعالية السياسات العامة املتصلة
باألخالقيات واحلد من املخاطر احملتملة بالنسبة لالحتاد.
وقد استلهمت مدونة أخالقيات االحتاد الدويل لالتصاالت
مشروع مدونة أخالقيات موظفي األمم املتحدة على نطاق املنظومة،

الذي اعتمده األمني العام لألمم املتحدة يف فرباير  ،2009وعُ ِرض
على اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الرابعة والستني للنظر
فيه واعتماده.
وقد صيغت مدونة أخالقيات االحتاد الدويل لالتصاالت يف
شكل بيان خمتصر يوضح القيم واملبادئ املنصوص عليها يف ميثاق
األمم املتحدة ،وميثاق االحتاد الدويل لالتصاالت ،والنظام األساسي
للموظفني والنظام اإلداري للموظفني يف االحتاد الدويل لالتصاالت،
وكذلك مدونة قواعد سلوك اخلدمة املدنية الدولية.
وتقوم مدونة أخالقيات االحتاد الدويل لالتصاالت على ست قيم
ومبادئ أساسية ،حتدد السلوك األخالقي داخل االحتاد .وقد نُ ِشرت
مدونة األخالقيات ،وكذلك مدونتا األخالق األخريان (العناصر
األساسية لسياسة اإلقرار املايل يف االحتاد الدويل لالتصاالت،
والعناصر األساسية لسياسة االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن محاية
املوظفني من اإلجراءات االنتقامية نتيجة اإلبالغ عن سوء سلوك،
اللتان ستجري مناقشتهما فيم يلي) يف  22فرباير .2011
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تجنب الفساد – سياسة اإلقرار المالي في االتحاد

إنشاء مكتب األخالقيات في االتحاد

اعتباراً من سنة  ،2008بدأت اللجنة الثالثية املعنية بإدارة املوارد
نُ ِشرت سياسة اإلقرار املايل يف االحتاد يف شكل األمر اإلداري
رقم  .11/03وهي تقوم على العناصر األساسية لسياسة االحتاد البشرية (اليت أدمجِ ت منذ  2011يف فريق العمل التابع للمجلس واملعين
بشأن اإلقرار املايل اليت اعتمدها جملس االحتاد يف دورته لعام  .2009باملوارد املالية والبشرية) التعامل مع القضايا األخالقية اليت هتم أعضاء
والغرض من هذه السياسة هو ضمان التقيد الكامل بالنظام األساسي االحتاد واإلدارة واملوظفني .وعلى الرغم من وجود توافق يف اآلراء
للموظفني والنظام اإلداري للموظفني يف االحتاد الدويل لالتصاالت .بشأن ضرورة تقوية قدرة اإلدارة على املساءلة يف جمال األخالقيات،
وتستهدف هذه السياسة ضمان االضطالع باإلدارة املالية وفقاً فقد تأكد أن وظيفة األخالقيات جيب تكييفها مبا يتفق مع حجم
ألدق املعايري األخالقية ،وبالشكل الذي حيمي املصاحل العليا لالحتاد االحتاد وظروفه.
وقد أعدت إدارة االحتاد مسودات مقرتحات بإنشاء وظيفة
الدويل لالتصاالت .وهي حتدد اإلجراءات اليت ينبغي مراعاهتا يف
لألخالقيات يف االحتاد ،مبا يف ذلك سياسات األخالقيات .وقُدِّمت
تقدمي اإلقرارات املالية واإلعالن عن التضارب يف املصاحل.
وتؤكد السياسة على أن موظفي االحتاد مسؤولون عن كشف هذه املقرتحات بعد ذلك إىل اللجنة الثالثية.
وتتضمن مقرتحات السياسات عنصرين رئيسيني :اإلقرار املايل؛
مجيع األوضاع اليت تنطوي على احتمال وجود تضارب يف املصاحل،
أو يبدوا هلم أهنا قد تؤدي إىل وجود مثل هذا التضارب ،وأن ميتنعوا ومحاية موظفي االحتاد ضد أي إجراءات انتقامية نتيجة اإلبالغ عن
سوء سلوك (محاية من يقومون بالتبليغ) .وهذه السياسات مطبقة
عن مواصلة االخنراط يف مثل هذه األوضاع.
اآلن ،كما هو مبني فيما سبق.
وقد قرر جملس االحتاد ،يف دورته لعام  ،2009إنشاء مكتب
حماية من يقومون بالتبليغ
نُشرت سياسة االحتاد بشأن محاية املوظفني من اإلجراءات األخالقيات للعمل بشكل مستقل عن أي مسؤول ،أو ُشعبة،
االنتقامية نتيجة اإلبالغ عن سوء سلوك يف شكل األمر اإلداري رقم أو مكتب أو أي كيان تنظيمي آخر يف االحتاد .كما أنشأ اجمللس
 .11/04وكان اهلدف منه هو ضمان اضطالع االحتاد بوظائفه بطريقة وظيفة موظف أخالقيات مبكتب األمني العام.
وتشمل اختصاصات مسؤول األخالقيات أن يعمل بشكل
مفتوحة وشفافة وعادلة.
وهذه السياسة حتمي األفراد من أي إجراء ضار مباشر أو غري مباشر مستقل؛ وأن يقدم املشورة للموظفني بشكل سري؛ وأن يدير برنامج
قدم عليه نتيجة إلبالغهم عن سوء اإلقرار املايل؛ وأن يقوم بتنفيذ سياسة للحماية من اإلجراءات
يُوصى باختاذه أو يُهدَّد باختاذه أو يُ َ
سلوك أو تعاوهنم مع موظف مصرح له حسب األصول أو يف إطار االنتقامية (من يقومون بالتبليغ)؛وأن يقوم بوضع املعايري ،وبرامج
عملية تدقيق أو حتقيق .كما تؤكد هذه السياسة من جديد ما جاء يف التدريب والتوعية يف جمال األخالقيات.
األمر اإلداري رقم  ،05/05بشأن “سياسة االحتاد الدويل لالتصاالت
بشأن التحرش وإساءة استعمال السلطة” ،مع مالحظة أن أي سلوك مواءمة االتحاد الدولي لالتصاالت مع المعايير
ميثل حترشاً أو إساءة الستعمال السلطة لن يكون مقبوالً سواءً يف املقر األخالقية لألمم المتحدة
الرئيسي أو يف أي مكتب آخر من مكاتب االحتاد ،وبالتايل ،سوف
أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،مبوجب القرار رقم ،56/244
ترتتب عليه اإلجراءات التأديبية الكاملة املنصوص عليها يف الفصل “معايري السلوك للخدمة املدنية الدولية” ،اليت أعدهتا واعتمدهتا جلنة
العاشر من النظام األساسي للموظفني والنظام اإلداري للموظفني.
اخلدمة املدنية الدولية ،بالتشاور مع املنظمات املشاركة .ولقد كانت
ومسؤول األخالقيات خمول بإجراء عمليات فحص سرية للحاالت هذه املعايري متهيداً ملبادرة األمم املتحدة احلالية بشأن األخالقيات.
اليت يتم التبليغ عنها ملنع تكرار أي أوضاع غري أخالقية يف االحتاد .ويف وقد أيد زعماء العامل الذين شاركوا يف القمة العاملية لعام  2005هذه
حالة وقوع هذه احلاالت ،سيقدم مكتب األخالقيات الدعم الالزم.
املبادرة ،كما أيدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الستني.
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وقد ِ
أعدت مبادرة األمم املتحدة بشأن األخالقيات كجزء من جدول باألخالقيات ،وتدريب املوظفني على االضطالع بالتزاماهتم
كموظفني مدنيني دوليني.
أعمال إصالحات لتشجيع الشفافية واإلدارة الرشيدة.
وقد أنشئت وظيفة األخالقيات بأمانة األمم املتحدة يف أول
وتوفر مكاتب األخالقيات جمموعة واسعة من اخلدمات ،ابتداءً
ديسمرب  ،2007وفتحت الطريق أمام األجهزة اخلاضعة إلدارات من اخلطوط الساخنة أو خطوط املساعدة لإلبالغ عن سوء السلوك
منفصلة لتعيني موظفي األخالقيات الذين يقدمون تقاريرهم مباشرة وتقدمي الشكاوى ،إىل تقدمي املشورة بشأن االستفسارات اخلاصة
بقبول هدايا معينة .كما يستطيع املوظفون طلب املشورة بشأن
إىل الرئيس التنفيذي للجهاز املعين.
وبادر االحتاد الدويل لالتصاالت ،شأنه شأن بعض وكاالت األمم االلتزامات اخلاصة باإلقرارات املالية أو ما إذا كان من املمكن أن
املتحدة املتخصصة األخرى ،باعتماد سياساته اخلاصة باألخالقيات يستفيدوا من سياسات محاية من يقومون بالتبليغ.
ونظراً لتعقيد التضارب يف املصاحل داخل منظومة األمم املتحدة،
وأنشأ مكتب األخالقيات.
ويف سياق األمم املتحدة ،نقوم وظيفة األخالقيات عموماً يتعني وجود جهة يلجأ إليها املوظفون طلباً للمشورة بغرض جتنب
مبساعدة الرئيس التنفيذي لكل جهاز لضمان مراعاة مجيع التضارب أو إدارته.
واليوم ،ال يُعد مكتب األخالقيات ملجأً فقط ملن يطلبون
املوظفني للمبادئ األخالقية وأدائهم لعملهم بطريقة متسقة مع
املشورة قبل اإلقدام على أي نشاط ،بل إنه يقدم أيضاً مشورة مهنية
أعلى معايري النزاهة.
ويعد مكتب األخالقيات إحدى أدوات اإلدارة الفعالة ملنع واستباقية ،كما أنه يساعد املوظفني على االضطالع بأعماهلم بطريقة
ظهور املشاكل .وتشمل وظائفه تقدمي املشورة بشكل سري مهنية ودون حتيز ،و ِّ
ميكنهم من تسيري حياهتم الشخصية بطريقة ال
للموظفني ،وإذكاء الوعي باملشاكل واملخاطر احملتملة فيما يتصل تؤثر على قيامهم بواجباهتم الرمسية.
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كان رجالً يتمتع بصفات استثنائية وبالقدرة على اإلهلام

تجديد شباب االتحاد الدولي لالتصاالت للعمل في بيئة متطورة
شغل ريتشارد باتلر منصب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت في الفترة من أول يناير
إلى  31أكتوبر  ،1989وكان نائباً لألمين العام من  1968إلى  .1982وقد ُولِد ريتشارد باتلر في أستراليا
في  25مارس  1926وتوفي في  23يونيو  2012عن عمر يناهز السادسة والثمانين.
1983

وقبل االلتحاق باالحتاد الدويل لالتصاالت ،كان ريتشارد باتلر
منغمساً بالفعل يف جمال االتصاالت ،حيث شغل العديد من الوظائف
العليا يف إدارة االتصاالت األسرتالية ،حيث اشتغل بالتخطيط العام
يف مرافق االتصاالت الدولية واالستثمار فيها .وقام بتنسيق سياسات
خدمات االتصاالت احمللية والدولية العمومية ،كما عـُين برتتيبات
التعاون التقين الثنائي واملتعدد األطراف .وعمل مستشاراً للسياسات
العامة لكل من القطاعني العام واخلاص يف جماالت التخطيط،
ووضع القواعد التنظيمية والنهوض باخلدمات اإلذاعية والتلفزيونية
يف أسرتاليا .كما شغل منصب املندوب الرئيسي يف وفود أسرتاليا إىل
املؤمترات الرئيسية لألمم املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت.
وشارك السيد باتلر يف إنشاء  INTELSATويف أنشطته املبكرة،
كما ساعد يف املفاوضات اخلاصة بعقد االتفاقات الدولية يف جمال
الكبالت البحرية .ويف الفرتة ما بني  1959و ،1968شارك يف
العديد من اللجان الوطنية املعنية باملسائل املتصلة باالحتاد الدويل
لالتصاالت ،وخصوصاً مؤمترات االتصاالت الراديوية ،ويف اللجنة
االستشارية الدولية للربق واهلاتف ) (CCIT Tواللجنة االستشارية
الدويل للراديو ) – (CCIRاللتني حتولتا فيما بعد إىل قطاع تقييس
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االتصاالت
علـى التـوايل.
ويف  27مايو  ،1968عندما كان السيد باتلر يشغل منصب نائب
األمني العام املساعد ملكتب الربيد األسرتايل يف ملبورن ،اختاره جملس
إدارة االحتاد الدويل لالتصاالت لشغل منصب نائب األمني العام
لالحتاد ،وانتخبه مؤمتر املندوبني املفوضني الذي عُ ِقد يف ماالجا-
طورمولينوس ،بإسبانيا ،يف  ،1973نائباً لألمني العام لفرتة ثانية.
وأثناء خدمته يف االحتاد ،شجع السيد باتلر التعاون بني الدول
األعضاء ،وخصوصاً يف تنظيم مؤمترات الراديو اإلدارية اليت ينظمها
االحتاد .وقد حرص على أن تأخذ منظومة األمم املتحدة يف االعتبار
أمهية االتصاالت املتزايدة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية .كما
شجع على األخذ بطرق اإلدارة احلديثة يف االحتاد يف التعامل مع
املعلومات اليت تتبادهلا اإلدارات األعضاء ومعاجلتها.
ِ
وقد اعرتف مؤمتر املندوبني املفوضني الذي عُقد يف نريويب،
كينيا ،يف  1982جبهود ريتشارد باتلر ،وانتخبه يف  6اكتوبر أميناً عاماً
لالحتاد .وكانت الكلمة اليت ألقاها معرباً فيها عن قبوله للمنصب
اجلديد مثاالً لرجل متواضع بعيد النظر ،حيث قال “التمسكم العذر
)(ITU-T

وقطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد )،(ITU-R

ريتشـارد بـاتـلر
أول معرض لتليكوم في
( 1971ويـرى ريتشــارد
باتلــر في الوسط)

تــأبـيــن

ITU

لو أنين غلبت علي العاطفة قليالً يف هذا الوقت من حيايت ،ولكين أود
أن أشكركم حبرارة على الشرف الذي خلعتموه علي ،وعلى أسريت،
وعلى بلدي وعلى احلكومة األسرتالية بقراركم اختياري ألكون على
رأس أمانة االحتاد الدويل لالتصاالت” .ومضى حيدد التحديات اليت
يواجهها االحتاد ،قائالً إن عاملاً جديداً لنظام املعلومات واالتصاالت
سيعتمد بدرجة كبرية على البنية التحتية لالتصاالت.
كما قرر مؤمتر املندوبني املفوضني يف نريويب تشكيل جلنة دولية
مستقلة لتنمية االتصاالت يف أحناء العامل ،معرتفاً بذلك ألول مرة
يف تاريخ االحتاد بـ “األمهية اجلوهرية للبنية التحتية لالتصاالت
باعتبارها من العناصر األساسية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية
جلميع البلدان.
وكان تقرير اللجنة بعنوان “الوصلة املفقودة” ،وكان من بني
النتائج اليت توصل إليها أن ثلثي سكان العامل ال حيصلون على
خدمات هاتفية ،وبذلك حدد اهلدف املتمثل يف أنه يف اجلزء األول
من القرن الواحد والعشرين ينبغي أن يكون من السهل على مجيع أبناء
البشر الوصول إىل هاتف بكل ما ميكن أن حيققه ذلك من مزايا .وقد
ساعد ريتشارد باتلر يف عمله طوال حياته يف جمال االتصاالت على
حتقيق هذا اهلدف.

وكان من األمثلة األخرى على الطريقة اليت أخذ هبا ريتشارد
باتلر لتغيري عامل االتصاالت من خالل معرض ومنتدى تيليكوم
الذي ينظمه االحتاد ،والذي بدأ يف جنيف يف  ،1971كمعرض
للمعدات اليت تشجع على االستفادة من االتصاالت وعرض
جوانب التقدم التكنولوجي األخرية يف جمال االتصاالت .ويف
 ،1983أصبح معرض ومنتدى تيليكوم ،حتت قيادة ريتشارد
باتلر“ ،معرضاً للجميع” ،ومناسبة مصممة للمسامهة يف اإلسراع
بنقل املعلومات والنهوض بالبنية التحتية لالتصاالت .وكان يرى
أن النهوض باالتصاالت على مستوى العامل مل يعد أمراً تقوده
التكنولوجيا بل تقوده السياسات العامة.
وقد وقع فيما بعد حدثان أساسيان يربهنان على ذلك ويؤكدان
تراث ريتشارد باتلر كصاحب رؤية عظيمة .كان احلدث األول هو
املؤمتر اإلداري العاملي للربق واهلاتف ) (WATTC-88الذي عُ ِقد يف
ملبورن ،أسرتاليا ،يف  – 1988وهو املؤمتر الذي سيُعقد على غراره
املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية ) ،(WCIT-12املقرر انعقاده يف
ديب ،اإلمارات العربية املتحدة ،من  3إىل  14ديسمرب  .2012وكان
احلدث الثاين هو مؤمتر املندوبني املفوضني ،الذي عُ ِقد يف نيس،
فـرنســا ،يف .1989
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وكما قال السيد باتلر يف كلمته االفتتاحية أمام املؤمتر اإلداري
العاملي للربق واهلاتف ) ،(WATTC-88كان اهلدفان الرئيسيان لالتفاق
الذي عُ ِقد يف ملبورن مها“ :وضع إطار مناسب خلدمات االتصاالت
الدولية للجمهور على نطاق عاملي؛ ووضع ترتيبات مناسبة من شأهنا
تعزيز القدرة على التوصيل وكذلك زيادة إتاحة قدرات االتصاالت بني
مجيع تطبيقات املعلومات ،سواء كانت عن طريق التقاسم من خالل
الشبكات العمومية أو اخلاصة أو املنشأة الستخدامات متخصصة”.
ويف  9اكتوبر  ،1988اعتمد ممثلو  113دولة أول اتفاقية يف العامل
للتكامل بني خدمات وشبكات االتصاالت الدولية ،وهي لوائح
االتصاالت الدولية ) ،(ITRاليت بدأ العمل هبا يف  1يوليو .1990
وكانت هذا اللوائح – اليت متثل معلماً يف جمال االتصاالت والقانون
الدويل – استجابة لبيئة االتصاالت اجلديدة سريعة التغري.
ويشري ريتشارد باتلر يف افتتاحية “جملة االتصاالت” إىل أنه
يف افتتاح املؤمتر اإلداري العاملي للربق واهلاتف )“ (WATTC 88مل
يكن مدهشاً أن الوفود اختذت مواقف خمتلفة استناداً إىل رؤاهم
الوطنية الفردية لالتفاقية العاملية املتكاملة اليت كان عليهم وضعها.
ولذلك ،كان التحدي يتمثل يف إجياد وحدة يف االختالف”.
ومع ذلك ،فبتبادل وجهات النظر خالل اليوم أصبح واضحاً أن
املصاحل تتداخل يف هذه البيئة اجلديدة اليت تتضح شيئاً فشيئاً .وبدأ
نص متوازن يرى النور استناداً إىل األرضية املشرتكة .ويف النهاية،
جاءت نتيجة املؤمتر اإلداري العاملي للربق واهلاتف ،وهي لوائح
االتصاالت الدولية باإلضافة إىل الربوتوكول النهائي وما ارتبط
بذلك من قرارات ،وتوصيات وآراء ،ممثلةً لوجهات النظر املختلفة
اليت أبداها املشاركون.
وكان املبدأ العام الذي استقر لتشغيل واستعمال مجيع أنواع
خدمات االتصاالت ،مبا يف ذلك اخلدمات املتقدمة ،هو التمكني
من التنمية املتناسقة للخدمات الدولية بكل أنواعها ،مع السماح يف
نفس الوقت لكل بلد من البلدان األعضاء باختيار أفضل السياسات
واملناهج التقنية اليت تناسبه .كذلك ،حدد املؤمتر اإلداري العاملي
للربق واهلاتف مسؤوليات مجيع األطراف يف التعاون يف إنشاء
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خدمات وأنظمة وشبكات دولية ،وما يرتبط بذلك من التزامات حنو
املستعملني كباراً كانوا أو صغاراً.
ويف تلك الفرتة اليت شهدت تغرياً ملحوظاً ،وقعت املسؤولية
الكربى على مؤمتر املندوبني املفوضني الذي عُ ِقد يف نيس .وكتب
السيد باتلر يف افتتاحية “جملة االتصاالت” يقول“ :علينا أن نرتفع
إىل مستوى التحدي الذي يواجهه عصرنا ،وأن نعيد التأكيد على
والية االحتاد ونعمل على زيادة تقويته ،وأن نعيد التأكيد على دوره
الرئيسي يف الساحة العاملية”.
وكان من نتائج مؤمتر نيس إنشاء مكتب تنمية االتصاالت،
كجهاز مستدمي يعرب بوضوح عن مهمة االحتاد يف جمال تقييس
االتصاالت ،كما أنه يعد اعرتافاً رمسياً مببدأ النفاذ ِ
املنصف جلميع
نطاقات الرتددات الراديوية .كذلك أنشأ مؤمتر نيس جلنة رفيعة
املستوى الستعراض هيكل االحتاد ووظائفه ملواجهة حتديات املستقبل.
وكان السيد باتلر يأمل يف أن يكون لدى اللجنة رفيعة املستوى
عمق النظر ،واحلكمة والشجاعة الختاذ مجيع التدابري الالزمة لتمكني
االحتاد من االضطالع بدوره الرائد يف عصر املعلومات.
وتشمل العالمات البارزة األخرى أثناء السنوات السبع اليت كان
ريتشارد باتلر خالهلا على رأس االحتاد اإلجنازات اليت حققها املؤمترات
العاملية الرئيسية اخلاصة باالتصاالت املتنقلة ،وحتسني التخطيط
خلدمات البث اإلذاعي عالية الرتددات (املوجة القصرية) .كما عُ ِقدت
دورتان ملؤمتر املدارات الساتلية الذي وضع مفاهيم جديدة للتخطيط
واإلجراءات اليت تضمن النفاذ إىل املدارات الثابتة بالنسبة لألرض
اليت تغطي اخلدمات احمللية وخدمات السواتل الثابتة بالنسبة جلميع
األعضاء ،باإلضافة إىل وضع خطة عاملية للبث اإلذاعي الساتلي
املباشر يف النطاق .GHz 12
ويف مقالته االفتتاحية األخرية يف “جملة االتصاالت” ،كأمني
عام لالحتاد ،أعرب ريتشارد باتلر عن أمله يف أن “يواصل االحتاد
جناحه يف االضطالع بالوالية املسندة إليه ،وهي تيسري قيام عالقات
سلمية وتعاون دويل وتنمية اقتصادية بني الشعوب عن طريق
خدمات االتصاالت”.

ريتشارد كرييب

تــأبـيــن

ريتشــارد كـيـربـي

شخصية بارزة يف جمال الراديو

توفي يوم  26يناير  ،2012عن عمر يناهز التاسعة والثمانين ،ريتشارد سيريل كيربي ،مدير اللجنة االستشارية
الدولية للراديو ) (CCIRمن  1سبتمبر  1974حتى  28فبراير  ،1993ومدير مكتب االتصاالت الراديوية
باالتحاد الدولي لالتصاالت من  1مــارس  1993حتى  31ديسم ـبـر .1994
ولقد ُشغِف ريتشارد كرييب طوال حياته باالتصاالت الراديوية.
فعندما كان يف الرابعة عشرة من عمره انضم إىل مؤسسة Western
 Unionحيث أمل بأساسيات التلغراف وحصل على أول ترخيص له
هلواة الراديو .وقد أدت احلرب العاملية الثانية إىل انقطاعه عن الدراسة
جبامعة مينيسوتا ،ولكنه حصل على درجة جامعية يف اهلندسة يف
 .1951وأصبحت املعايري الدولية لالتصاالت الراديوية جزءاً مهماً من
حياته العملية عندما انضم يف  1948إىل املكتب الوطين األمريكي
للمعايري ) (NBSبالعاصمة واشنطن ،حيث عمل بالشعبة املركزية
لالنتشار الراديوي وقام بتنسيق دراسات االحتاد الدويل لالتصاالت
يف جمال إدارة ترددات املوجات الديكامرتية ) (HFعلى الصعيد العاملي.
ويف  ،1955عُينِّ السيد كرييب رئيساً لقسم حبوث األيونوسفري
باملكتب الوطين األمريكي للمعايري ) ،(NBSوأصبح رئيساً لقسم أنظمة
تويف ريتشارد كرييب أثناء انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  ، (WRC-12) 2102كما جاء يف العدد  2من اجمللة األسبوعية اليت
يصدرها املؤمتر .وسيكون من املناسب أن ننشر نعيه يف عدد خاص
من جملة أخبار االحتاد الذي سيصدر يف سبتمرب  .2102ولكننا قررنا
أن ننوه بوفاته هنا بدالً من االنتظار.

االتصاالت الراديوية باملكتب الوطين األمريكي للمعايري يف .1959
وباعتباره من علماء الطبيعة ومن مهندسي البحوث ،ساهم يف تطوير
أنظمة االتصاالت باستعمال االنتشار التناثري .وشغل منصب رئيس
خمترب اتصاالت األيونوسفري التابع ملعهد علوم االتصاالت يف الفرتة من
 1965إىل  ،1968مث منصب املدير املساعد ملكتب االتصاالت التابع
لوزارة التجارة األمريكية يف الفرتة من  1971إىل  .1974كما شغل
منصب أستاذ مساعد للهندسة الكهربائية جبامعة دينيفر يف الفرتة من
 1969إىل .1974
وأثناء توليه منصب مدير اللجنة االستشارية الدولية للراديو
) ،(CCIRقام بدور بارز يف حتقيق اهلدف الشامل الذي تتوخاه اللجنة
وهو توفري املعلومات الالزمة لكفاءة استعمال طيف الرتددات الراديوية
(ومن مث املدارات الساتلية)  -وهو هدف حتقق من خالل إجراء
دراسات حول القضايا التقنية والتشغيلية املتصلة باالتصاالت يف أي
من نطاقات الرتدد أو مجيعها .وقد نُ ِشرت املعلومات اليت أسفرت
عنها هذه الدراسات على نطاق واسع لالستفادة منها يف تطوير
األنظمة الراديوية وختطيطها وتشغيلها .وحتت قيادته ،اتخُ ذت تدابري
خاصة لتيسري استعمال هذه املعلومات يف البلدان النامية .ومن األمثلة
اجليدة على ذلك ،الكتيبات الكثرية اليت مت إعدادها لتكون مبثابة مواد
تعليمية لتلبية احتياجات املهندسني من البلدان النامية.
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وكان السيد كرييب من حمركي الزيادة امللحوظة يف االهتمام بتنمية
االتصاالت والنهوض هبا .وقد نشأ لديه هذا االهتمام من احلاجة
إىل ختطيط التوسع يف اخلدمات يف البلدان النامية (وكثرياً ما كان
ذلك للمرة األوىل) ،ومن توافر فرصة إلدخال أنظمة جديدة ،مثل
االتصاالت املتنقلة ،مما ساعد على متكني البلدان من “حتقيق قفزات
تكنولوجية” ساعدت على بلوغ التكنولوجيات احلالية.
وأثناء توليه منصب مدير اللجنة االستشارية الدولية للراديو
) (CCIRومكتب االتصاالت الراديوية ) ،(BRعمل السيد كرييب مع
آخرين من أجل وضع معايري عاملية للتلفزيون عايل الوضوح )،(HDTV
والبث الرقمي الصويت واالتصاالت املتنقلة والساتلية .وبعد بلوغه سن
التقاعد ،واصل عملة كخبري استشاري يف االتصاالت الدولية.
وكان السيد كرييب زميالً مدى احلياة مبعهد املهندسني الكهربائيني
واإللكرتونيني ) ،(IEEEورئيساً سابقاً لتكنولوجيا االتصاالت بنفس

املعهد ،وعضواً هبيئة حترير جملة الطيف اليت ِ
يصدرها املعهد .وحصل
أثناء حياته العملية على الكثري من جوائز التكرمي من بينها :امليدالية
الذهبية لوزارة التجارة األمريكية يف  1956ملسامهته البارزة يف ِعلم
انتشار املوجات الراديوية؛ وحصل على امليدالية الذهبية للمرة الثانية
من نفس الوزارة يف  1968ملسامهته البارزة يف جمال االتصاالت يف
احلكومة الفيدرالية؛ وجائزة معهد املهندسني الكهربائيني واإللكرتونيني
يف االتصاالت الدولية يف 1981؛ وميدالية االحتاد الدويل لالتصاالت
الفضية يف 1992؛ وجائزة إميي ) (Emmy Awardيف  1993جلهوده
البارزة يف جماالت تكنولوجيا االتصاالت والبث اإلذاعي؛ وجائزة
األلفيــة الثالثــة مـن معهــد املهندس ـيـن الكـهـربائي ـيـن واإللكـرتونيني يف
 2000إلجنازاته ومسامهاته البارزة .وكان عضواً يف جمالس العديد من
اهليئات املهنية أثناء حياته العملية ،كما كتب الكثري من املقاالت
والدراسات والكتب التقنيــة.

Thinkstock
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زيـارات رسمية

خالل شهور أبريل ،ومايو ويونيو  ،2012قام السادة الوزراء وسفراء الدول
لدى مكتب األمم المتحدة في جنيف ،وغيره من المنظمات الدولية في
جنيف ،والضيوف المهمون التالية أسماؤهم بزيارات مجاملة للدكتور حمدون
توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت.

يف شهر أبريل
هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت ،وشا زوكانج،
األمين العام المساعد لألمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية،
والدكتور حمدون توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

أشيم ستاينر ،المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة
للبيئة واألمين العام المساعد لألمم المتحدة

السيدة إيرينا بوكوفا ،المدير العام لمنظمة األمم
المتحدة للتربية ِ
والعلم والثقافة (يونسكو)

السيدة إيرثارين كازن ،المدير التنفيذي
لبرنامج األغذية العالمي
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البروفيسور مارك آ.كريفوشيف ،كبير العلماء بمعهد
بحوث وتطوير الراديو في موسكو ،االتحاد الروسي

السيدة كاثرين سي .براون ،النائب األول لرئيس قسم
السياسات والمسؤوليات العامة بشركة فيرايزون،
الواليات المتحدة

حسينو حمادي با ،وزير الصحة في موريتانيا

يف شهر مايــو

نيكوالس نيمتشينو ،سفير فرنسا

الدكتور حمدون توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت ،ويوجين كاسبرسكي ،أحد مؤسسي مختبر
كاسبرسكي ) (Kaspersky Labومديره التنفيذي،
وبراهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد

ديفيد وليامز ،أحد مؤسسي شركة
 Avanti Communicationsلالتصاالت
ومديرها التنفيذي

ليو زينمين ،سفير الصين

أليكسي بورودافكين ،سفير االتحاد الروسي

مجيع الصور من إعداد ب .م .فريو ،رون فاريل/االحتاد الدويل لالتصاالت
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Official Visits
باتوك محمد نور أمين ،رئيس الشراكة الدولية متعددة األطراف
لمكافحة التهديدات السيبرانية ) ،(IMPACTوالدكتور حمدون
توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت ،وبراهيما سانو،
مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد

السيدة ماريا كيوبانو ،سفيرة رومانيا

السيدة أنا ماريا مينينديز بيريز،
سفيرة إسبانيا

السيدة ليدا مونوز ،المدير التنفيذي لمؤسسة
عمر دينجو ،كوستا ريكا

الكولونيل بانجي كاوندا ،نائب وزير النقل واألشغال
والتوريدات واالتصاالت في زامبيا

جيلبرت نويل أودراوجو ،وزير النقل والبريد
واالقتصاد الرقمي في بوركينا فاسو

جيلبرت نويل أودراوجو ،وزير النقل والبريد
واالقتصاد الرقمي في بوركينا فاسو

السيدة منيون سليبورن ،عضو لجنة االتصاالت
الفيدرالية بالواليات المتحدة
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رومين بوش ،رئيس شركة اتصاالت
ومديرها التنفيذي

SES

السيدة إليزابيث نيسميث ،كبيرة المهندسين
المتخصصين ،لشؤون التنسيق الدولي في شركة
 Telesatلالتصاالت الساتلية ،اوتوا ،كندا ،تعرض
على الدكتور حمدون توريه ساتل نموذجي جديد

يف شهر يـونيــو
شانكر داس بيراجي ،سفير جمهورية نيبال

جان-ماري إيهوزو ،سفير االتحاد اإلفريقي

إيفان بيبركوف ،سفيــر بلغاري ــا

ريتيس بولوسكاس ،سفيـر ليتواني ــا

مجيع الصور من إعداد ب .م .فريو ،رون فاريل/االحتاد الدويل لالتصاالت
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Official Visits
عبد الصمد مينتي ،سفير جنوب إفريقيــا

السيدة ناكبا بولو ،سفيرة توغ ــو

السيدة تيريز بابتست-كورنيليس،
سفيرة ترينيــداد وتوباغــو

الشيخ أحمد ولد زحف ،سفيـر موريتانيــا

ريتشارد إهرليش،
وزير التربية والثقافة في أوروغواي

السفير ميكيلي كوزنتينو ،ممثل مؤسسة
 Corte dei contiاإليطالية ،التي تقوم بدور في حماية
المالية العامة وضمان احترام النظام القضائي
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توم مبويا أوكينو ،سفيـر كيني ــا

هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ ويحي سالم الوحيدي ،سفير عُمان؛
والدكتور حمدون توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

جاسنا ماتيش ،وزيرة الدولة لشؤون جدول األعمال الرقمي،
ووزيرة الثقافة ووسائل اإلعالم ومجتمع المعلومات في صربيا؛
والدكتور حمدون توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛
وأيرينا بوزين ،مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي بوزارة الثقافة
ووسائل اإلعالم ومجتمع المعلومات في صربيا

أماديو بيريز ،سفير سويسرا

مجيع الصور من إعداد ب .م .فريو ،رون فاريل/االحتاد الدويل لالتصاالت
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SEE YOU IN DUBAI

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

