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المقال االفتتاحي

السياسة العامة وظروف
السوق لفائدة اجلميع
الدكتور محدون إ .توريه
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

ITU/P. M. Virot

قمـة توصيـل األمـريكتين
في بنمــا

لقد كان من دواعي سروري أن أرحب باملشاركني يف قمة توصيل األمريكتني ،اليت عُ ِقدت مبدينة بنما يف الفرتة
يوليو  .2012ولقد تشرفنا حبضور مضيف هذا احلدث ،السيد ريكاردو مارتينيللي بريوكال ،رئيس بنما؛ والسيدة الورا
شنشيال مرياندا ،رئيسة كوستاريكا وراعية مبادرة االحتاد الدويل لالتصاالت حلماية األطفال على اخلط؛ والسيدة مارتا
ليناريس دي مارتينيللي ،سيدة بنما األوىل؛ والسيدة مارغاريتا سيدينيو دي فرينانديز ،السيدة األوىل ونائب الرئيس
املنتخب للجمهورية الدومينيكية (نائب الرئيس حالياً)؛ والسيد صمويل أرماندو رييس ريندون ،النائب الثاين لرئيس
هندوراس؛ والسيد فيكتور نظيم غوردون بريك ،وزير املالية والتخطيط واالقتصاد والطاقة والتعاونيات ،وممثل رئيس
وزراء غرينادا؛ والسيدة كارولني سيربساد-باشان ،وزيرة اإلدارة العامة ،وممثلة رئيس وزراء ترينيداد وتوباغو؛ والسيد زملار
رودريغز كريسبو ،مدير عام اهليئة الوطنية للخدمات العامة يف بنما ،باإلضافة إىل العديد من الوزراء ،وقادة منظمات
التنمية اإلقليمية ،والوكاالت الدولية ،وشركات القطاع اخلاص املعنية بصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
واملنظمات غري احلكومية واألوساط األكادميية.

19-17

أسواق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت النابضة

تعد منطقة األمريكتني إحدى أنشط األسواق يف العامل فيما
يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .فقد شهدت املهاتفة
اخللوية املتنقلة ،على وجه اخلصوص ،منواً ملحوظاً ،حيث جتاوز
انتشار االتصاالت املتنقلة يف أحناء املنطقة ككل يف الوقت احلاضر
نسبة  100يف املائة .وحققت بنما أكرب نسبة من النجاح يف
املنطقة ،حيث ارتفعت نسبة انتشار االتصاالت املتنقلة من 16
يف املائة منذ عشر سنوات إىل رقم استثنائي بلغ  204يف املائة يف
بـدايــة .2012
ومع ذلك فهناك الكثري مما ينبغي عمله يف املنطقة .فعلى
الرغم من أن نسبة انتشار االتصاالت اخللوية مرتفعة ،وأن انتشار
اإلنرتنت فوق املتوسط ،ما زالت هناك ماليني كثرية ممن يفتقرون

إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – اليت أصبحت يف القرن
الواحد والعشرين من األسس الضرورية لتحقيق التنمية االجتماعية
واالقتصادية الشاملة.

استراتيجيات الشمول الرقمي

حددت قمة توصيل األمريكتني أولويات ستساعد على تعزيز
انتشار النطاق العريض يف أحناء املنطقة .وسيكون من العوامل
الرئيسية يف هذه العملية االنتشار السريع لتكنولوجيا النطاق
العريض املتنقل – وأعتقد أننا سنشهد نفس النمط يف أمريكا
الالتينية ومنطقة الكارييب كما شهدناه يف أمريكا الشمالية ،حيث
ارتفع فيها انتشار النطاق العريض خالل سنوات قليلة فقط من أقل
من  10يف املائة إىل ما يتجاوز  65يف املائة.
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الدكتور محدون إ .توريه يقدم جائزة االحتاد الدويل لالتصاالت إىل
الرئيس ريكاردو مارتنيللي بريوكال ،رئيس بنما اعرتافاً جبهوده يف
جمال توسيع النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بنما

رئيس بنما يتزعم عملية النهوض بتكنولوجيا
جوانب التآزر وتبادل المعارف
لقد مجعت القمة بني شركاء وماحنني يتطلعون إىل املشاركة المعلومات واالتصاالت

يف تنفيذ مشروعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة
اليت ستساعد على سرعة نشر الشبكات والتطبيقات واخلدمات
عالية السرعة يف املنطقة .كما أتاحت القمة الفرصة لالستفادة
من خربات اآلخرين ،وتبادل اخلربات وأفضل املمارسات ،وقصص
النجاح ،بل وجوانب الفشل واألخطاء.
وليست مبادرات “ ،”Argentina Conectadaو“Broadband
 ،”Canadaو“ ”Vive Digitalيف كولومبيا ،و“،”Ecuador Digital
و“ ،”E-powering Jamaicaو“ ”Internet para Todosيف بنما،
ومشروع الواليات املتحدة “توصيل أمريكا” إال أمثلة قليلة على
املبادرات الوطنية اليت ميكن أن تؤدي إىل التآزر.

2

أخبار االحتاد   2012 | 6 ي ـوليو | أغسطس

2012

لقد أتاحت يل قمة توصيل األمريكتني الفرصة لالعرتاف
علناً بإجنازات فخامة رئيس بنما ،الذي اهتم شخصياً بالنهوض
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بلده .وقد تزعم فخامة
الرئيس ،على وجه اخلصوص ،مبادرة “اإلنرتنت للجميع” ،اليت
تستهدف تزويد مجيع مواطين بنما بالقدرة على النفاذ إىل اإلنرتنت
بدون مقابل .وقد أقيم أكثر من  1000موقع يف  33مدينة يف أحناء
بنما وبدأ تشغيلها بالفعل.
وهذا مثال رائع على كيفية الربط بني السياسة العامة املناسبة
وظروف السوق مبا يعود بالفائدة على اجلميع – وأعتقد أنه ليس
من قبيل املصادفة أن يتمتع فخامة الرئيس خبربات القطاعني العام
واخلاص يف حياته العملية.
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الحوارات التفاعلية
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قمة توصيل األمريكتني عام
ـقـطـنملا يف ل ـمعلا تاـيوـلوأ ىـلع  ءوـــضلا يقـلـي ًاـــناـيب نود ـمتعي ةداــقـلا
2012

ITU/R. Farrell

براهيما سانو

كارولني سيربساد

مارتا ليناريس دي مارتنيللي
زملار رودرجييز كريسبو
ريكاردو مارتينيللي بريوكال
مارجاريتا سيدينيو دي فرينانديز

الـقــادة يعتمــدون بيـانـ ـاً يـلـقي الض ــوء
علـى أولـويـات العمــل في المنـطـقــة

مشروعات توفري القدرة على التوصيل والشمول الرقمي تتكلف  53مليار دوالر أمريكي
عُ ِقدت قمة توصيل األمريكتني مبدينة بنما ،يف الفرتة  19-17يوليو
 ،2012حتت رعاية السيد ريكاردو مارتينيللي بريوكال ،رئيس مجهورية
بنما ،الذي افتتح مؤمتر القمة .ومبادرة توصيل األمريكتني جزء من
سلسلة املبادرات اليت أطلقها االحتاد الدويل لالتصاالت لتوصيل العامل،
وهي مبادرة طموحة أطلقها االحتاد يف  2005تستهدف توصيل غري
املوصولني حبلول سنة  2015من خالل حشد املوارد البشرية واملالية
والتقنية الالزمة لتضييق الفجوات يف النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ).(ICT
وقد نظم االحتاد الدويل لالتصاالت قمة توصيل األمريكتني بالتعاون مع
جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت ) ،(CITELواحتاد االتصاالت لبلدان
الكارييب ) ،(CTUواللجنة التقنية اإلقليمية لالتصاالت ).(COMTELCA
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وقد اجتذبت القمة  654مشاركاً من  36بلداً ،كان من بينهم 7من رؤساء
الدول أو احلكومات ،و 12وزيراً ،وممثلون من  48منظمة دولية وإقليمية
و 158من ممثلي القطاع اخلاص واجلهات األخرى صاحبة املصلحة.
ويفكلمتها اليت رحبت فيها باملشاركني ،قالت السيدة زملار رودرجييز
كريسبو ،مدير عام اهليئة الوطنية للخدمات العامة يف بنما ،إن جوانب
التقدم السريع اليت حققتها بنما يف السنوات األخرية قد حققت تقدماً
عظيماً يف سبيل تضييق الفجوة الرقمية .وعلى سبيل املثال ،جنحت
بنما يف تنفيذ إمكانية نقل الرقم يف نظامي االتصاالت املتنقلة والثابتة،
وبدأت االنتقال من التلفزيون التماثلي إىل التلفزيون الرقمي .وأضافت
تقول“ :إننا اآلن يف حاجة إىل توجيه جهودنا حنو تشكيل حتالفات
اسرتاتيجية تضمن حتقيق النفاذ جلميع غري املوصولني .وسوف يقتضي
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الورا شينشيال مرياندا

الدكتور محدون إ .توريه

فكتور نظيم جوردون

ذلك تشجيع املساواة يف فرص املشاركة يف العامل الرقمي واالستفادة من
التكنولوجيات اجلديدة .ومع ذلك ،فسوف يعتمد مستقبل النهوض
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على دعم القطاعني العام واخلاص يف
بنما ،وكذلك على دعم بنوك التنمية ،والوكاالت الدولية واإلقليمية”.
وقد حتدثت أمام القمة السيدة الورا شينشيال مرياندا ،رئيسة كوستا
ريكا وراعية مبادرة االحتاد الدويل لالتصاالت حلماية األطفال على
اخلط؛ والسيدة مارجاريتا سيدينيو دي فرينانديز ،السيدة األوىل ونائب
الرئيس املنتخب للجمهورية الدومنيكية يف ذلك الوقت؛ وصمويل أرماندو
رييس ريندون ،املندوب الرئاسي هلندوراس؛ وفكتور نظيم جوردون بريك،
وزير املالية والتخطيط واالقتصاد والطاقة والتعاونيات ،وممثل رئيس وزراء
غرينادا؛ والسيدة كارولني سيربساد-باشان ،وزيرة اإلدارة العامة ،وممثلة
رئيس وزراء ترينيداد وتوباغو والسيد براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية
االتصاالت (انظر الصفحات .)24-12

أولويات العمل في منطقة األمريكتين

وافق القادة املشاركون يف القمة على بيان يدعو مجيع وزراء
االتصاالت والسلطات األخرى ذات الصلة إىل العمل معاً ومع
اجلهات صاحبة املصلحة ملواصلة التقدم الذي حتقق يف السنوات

هولني جاو

صمويل أرماندو رييس ريندون

األخرية يف تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية .وألقوا الضوء ،بصفة خاصة ،على مسامهة
االحتاد الدويل لالتصاالت ،باعتباره الوكالة الرائدة املعنية بالنهوض
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف منظومة األمم املتحدة،
وكذلك مسامهة جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت )،(CITEL
واحتاد االتصاالت لبلدان الكارييب ) ،(CTUواللجنة التقنية اإلقليمية
لالتصاالت ).(COMTELCA
وقد جدد القادة التزامهم مبساعدة البلدان النامية يف اإلقليم،
مع التأكيد بصفة خاصة على هاييت ،والدول النامية اجلزرية الصغرية
والبلدان األخرى اليت تواجه صعوبات يف تنفيذ اسرتاتيجيات وطنية
للنهوض مبجتمعات املعلومات واملعرفة.
كما التزم القادة يف بياهنم باملضي يف تنمية االتصاالت ،متاشياً
مع األولويات اإلقليمية لألمريكتني اليت ِ
اتفق عليها يف املؤمتر العاملي
لتنمية االتصاالت يف حيدر آباد ،اهلند ،يف  .2010ويشمل ذلك
تكثيف اجلهود من أجل:
 تشجيع استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة لتحقيق
التنمية عن طريق تكوين القدرات البشرية واملؤسسة ،وخصوصاً يف
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املناطق الريفية واملناطق احلضرية قليلة اخلدمات ،مع توجيه اهتمام
خاص للسكان احملليني واألشخاص ذوي اإلعاقة؛
 تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتوفري
جمموعة كاملة من مستويات النفاذ – وفقاً لالحتياجات
واألولويات الوطنية – ابتداءً من االتصاالت األساسية إىل النفاذ
عريض النطاق؛
 األخذ باألطر التنظيمية الوطنية اليت تساعد على تضييق الفجوات
احلالية يف تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مع التصدي
لالحتياجات املستجدة ،مبا يف ذلك االحتياجات الناجتة عن
البيئة متزايدة التقارب؛
 وضع خطط فعالة وعملية لالتصاالت يف حاالت الطوارئ على
املستويني الوطين والدويل؛
 التخطيط لالنتقال السلس إىل البث الرقمي وتنفيذه لالستفادة
من املكاسب الرقمية؛
 وتطوير نقاط تبادل اإلنرتنت على املستويات احمللية ،والوطنية
واإلقليمية لتقليل تكاليف النفاذ إىل اإلنرتنت ،وكذلك للتمكني
من تقدمي خدمات جديدة.
وتشمل جماالت األولوية األخرى تطوير احملتوى احمللي والتطبيقات،
ودعم املشروعات الصغرية واملتوسطة مبا يف ذلك التجارة اإللكرتونية،
وضمان محاية األطفال على اخلط.

آلـيــة المتـابـعــة
قامت بوضع بيان القمة يف البداية جمموعة صياغة ،مث جرت
مناقشته واعتماده يف اجتماع وزاري .وباإلضافة إىل حتديد األولويات
الرئيسية ،اليت تعهد الوزراء احلاضرون ببذل مجيع اجلهود لتحقيقها حبلول
 ،2015أوصى البيان أيضاً بأن يقوم االحتاد الدويل لالتصاالت بتنفيذ
آلية للمتابعة بالتعاون مع جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت )،(CITEL
واللجنة التقنية اإلقليمية لالتصاالت ) ،(COMTELCAواحتاد االتصاالت
لبلدان الكارييب ) ،(CTUوغريها من املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية.

اجتماع الجهات المتعددة صاحبة المصلحة
والـمشروعــات

رأس اجتماع اجلهات املتعددة صاحبة املصلحة ،الذي سبق
االجتماع الوزاري ،السيد كلوفيس بابتستا نيتو ،األمني التنفيذي
للجنة البلدان األمريكية لالتصاالت ) .(CITELوألقى السيد بابتستا
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الضوء على أمهية مشروعات اجلهات املتعددة صاحبة املصلحة يف
حتقيق رؤية القمة.
وأكد براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد
الدويل لالتصاالت على دور الشركات بني القطاعية العام واخلاص
يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة ،موضحاً املسامهة
املتوقعة من جانب كل شريك – السلطات احلكومية والتنظيمية،
وقطاع األعمال ،واملنظمات الدولية واإلقليمية ،واملنظمات غري
احلكومية واألوساط األكادميية .وقال السيد سانو إن املشروعات
املرتتبة على هذه القمة “اليت هي قمة عمل ،وليست قمة كالم” متثل
فرصاً ال يُستهان هبا بالنسبة لقطاع األعمال.
وقدَّم كومساس زافازافا ،رئيس دائرة دعم املشاريع وإدارة املعرفة
مبكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت ،عدداً من
املشروعات وأوراق املفاهيم املعروضة على القمة واليت حتدد املوضوعات
الرئيسية ،مبا يف ذلك البنية التحتية ،والبيئة التمكينية (السياسات
العامة ،واإلطار القانوين والتنظيمي) ،وتطبيقات وخدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وبناء القدرات ،واالتصاالت يف حاالت
الطوارئ وتغري املناخ.
وقد مت حتديد مشروعات النهوض بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والشركاء واملاحنني احملتملني أثناء العملية التحضريية
للقمة ،وهي العملية اليت مشلت عقد اجتماعات يف مكسيكو سيت،
باملكسيك ،وبورت أوف سبني يف ترينيداد وتوباغو.

االلتزامات المالية وإمكانات المشروعات

كان هناك حرص على احلصول على التزامات بتدبري مبلغ
مليار دوالر أمريكي وهو املبلغ الالزم لتمويل مشروعات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت اليت تستهدف النهوض بالبنية التحتية وبناء
شبكات اجليل التايل .وقد أعلِن أثناء قمة توصيل األمريكتني عن
العديد من االلتزامات ،كان من بينها ،على سبيل املثال ،اتفاق مت
التوقيع عليه بني البنك الدويل وحكومة نيكاراغوا ينص على تقدمي
البك ملبلغ  5ماليني دوالر أمريكي لتوسيع القدرة على احلصول
على خدمات االتصاالت ألكثر من  200 000من سكان املناطق
الريفية يف نيكاراغوا .وأعلنت شركة إنتل “برنامج املليار الثالث”
لنشر النطاق العريض من أجل إحداث حتول يف التعليم باستعمال
صندوق اخلدمة الشاملة .وسوف يتعاون االحتاد الدويل لالتصاالت
ومستشفيات جامعة جنيف يف إنشاء شبكة للطب عن �بُْعد تشمل
53,4
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عموم األمريكتني للتمكني من تطوير خدمات وأدوات الطب عن
�بُْعد ،باإلضافة إىل أجهزة التشخيص اليت تعمل بتكنولوجيا املعلومات
للمستشفيات املوجودة يف املناطق النائية بأمريكا الالتينية .وأعلنت
مؤسسة ريـال مدريد )(Real Madrid Foundationواالحتاد الدويل
لالتصاالت عن شراكة لدعم الشمول االجتماعي ودمج الشباب
احملرومني من املزايا يف اجملتمع عن طريق توفري التعليم والتدريب على
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعلى الرياضات البدنية يف املدارس
(انظر املقالة على الصفحات .)54-51
وقال السيد سانو إن االحتاد الدويل لالتصاالت يف مركز جيد
يسمح له برتمجة االلتزامات والتوقعات السياسية اليت أشار إليها قادة
املنطقة إىل قدرة كاملة على التوصيل البيين .وأضاف يقول “إن
االحتاد يتمتع بقوة خاصة يف جمال تكوين الشراكات القادرة على
سخر هذه القدرة خلدمة شبكاتنا الواسعة بني كبار
اإلبداع .وعندما نُ ِّ

املمثلني يف احلكومات ،والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية – اليت
تعززت كثرياً يف األيام األخرية – فإن هذا ميثل قوة هائلة إلحداث
تغيري بناء .وإين على ثقة كاملة من أن اإلقليم سوف ينجح بسرعة يف
توصيل غري املوصولني وتضييق الفجوة الرقمية”.

منتديات المناقشات التفاعلية رفيعة المستوى

كذلك تضمنت القمة جلسة لفتح احلوار حتت عنوان “حنو
مستقبل قائم على النطاق العريض” ومنتديات تفاعلية حول
موضوعات“ :متويل النطاق العريض – هل تعود احلكومات
إىل القيام بدورها؟”؛ و “الشمول الرقمي – إعطاء صوت ملن
ال صوت هلم”؛ و“تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل
سالمة اجلمهور ،واالتصاالت يف حاالت الطوارئ وتغري املناخ”
(انظر الصفحات .)49-25

ITU/R. Farrell
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تضييق الفجوة الرقمية في بنما
ريكاردو مارتنيللي بريوكال ،رئيس بنما
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ريكاردو مارتنيللي بريوكال ،رئيس بنما

االهتمامات العالمي ،والمسؤولية العالمية

أثار الرئيس مارتنيللي عدداً من األمور اليت ينبغي االهتمام هبا
كي ميكن للناس يف أحناء إقليم األمريكتني – بل ويف العامل أمجع –
االستفادة من جوانب التقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
األمر األول يتصل بتكاليف التوصيل باإلنرتنت ،وضرورة ختفيض
تكلفة احلصول على النطاق العريض من أجل فتح فرص أمام اجلميع.
ومن األمور األخرى اجلديرة باالهتمام ذلك الكم اهلائل – الذي كثرياً
ما يكون زائفاً – من املواد جمهولة املصدر اليت تُنشر على اإلنرتنت.
وهذه املواد ميكن أن تكون عن شعب ،أو شركات أو أفراد .وأكد
الرئيس مارتنيللي على ضرورة عالج هذا الوضع الراهن بشكل أو
آخر ،حيث من األساسي معرفة من املسؤول عندما تتم كتابة أو
عمل شيء يضر بسمعة فرد آخر .ومضى يقول“ :ينبغي ربط كل
ما يُنشر هبوية من ينشره ،سواء كان ما يُنشر مفيداَ أو ضاراً بفرد
أو كيان .وينبغي وجود نوع من املسؤولية ،ألن مسعة البلدان واألسر
واألفراد ميكن أن تتعرض للتدمري ظلماً يف الوقت احلاضر على أيدي
كيانات جمهولة”.

Wikimedia

حددت حكومة بنما جائزة لتضييق الفجوة الرقمية وتشجيع املساواة
يف الفرص من أجل حتسني حياة املواطنني .ولذلك بدأت احلكومة
يف تنفيذ برنامج لتوفري اإلنرتنت بدون مقابل للجميع .وهذا الربنامج
يتسع نطاقه بسرعة – فقد مت بالفعل تشغيل أكثر من ألف موقع يف
أحناء بنما .وتباهي بنما بأن معدل انتشار اهلواتف املتنقلة فيها يعد
من أعلى املعدالت يف العامل ،وبأهنا حققت خطوات إىل األمام يف
إدخال إمكانية نقل الرقم وكذلك بأهنا يف سبيلها إىل دخول عامل
التلفزيون الرقمي.
يف معرض ترحيبه باملشاركني يف قمة توصيل األمريكتني ،ألقى
الرئيس ريكاردو مارتنيللي بريوكال الضوء على هذه التطورات،
مؤكداً “إننا نعيش يف عامل تشتد فيه املنافسة ،ويتعني علينا أن
نضمن أن يكون مواطنو بنما قادرين أيضاَ على املشاركة يف
املنافسة الدولية ،سيما وأن االتصاالت تتيح لنا القدرة عل النفاذ
إىل السوق العاملية”.
وتقع بنما يف قلب األمريكتني ،ورمبا كانت أكثر بلدان أمريكا
الالتينية توصيالً .وقال الرئيس مارتنيللي“ :إننا نتمتع بالقدرة
على التوصيل جواً وحبراً ،بفضل موقعنا اجلغرايف ،وكذلك بفضل
قناة بنما ومطاراتنا ،وخصوصاً مطار توكومني الدويل .وسوف
تتاح لنا القدرة يف القريب على التوصيل اإللكرتوين مع كولومبيا،
مما سيجعل التوصيل البيين ممكناً مع بقية أمريكا الوسطى وأمريكا
الشمالية .كذلك تتمتع بنما مبصدر كبري آخر من مصادر القوة
يتمثل يف خطوط اإلنرتنت البحرية واألرضية اليت متر من خالل
بنما ،كما أن قدراً كبرياً من االتصاالت اليت جتريها بلدان كثرية
– وخصوصاً الربازيل وأمريكا اجلنوبية عموماً – يتم عن طريق
بنما .وما مل تكن هذه اخلطوط موجودة هنا يف بنما ،ملا كان من
املمكن إجراء الكثري من االتصاالت اليت أجرهتا الواليات املتحدة
والكثري من بلدان العامل أثناء األحداث املأساوية اليت وقعت يوم
 11سبتمرب .2001
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Getty Images

وفيما يتعلق حبماية األطفال على اخلط ،قال الرئيس مارتنيللي
إنه “ينبغي وجود نوع من الرقابة على اإلنرتنت للحيلولة دون
انتشار األدب اإلباحي بني األطفال ،دون أن ينطوي ذلك على
رغبة يف التعدي على حرية التعبري أو حرية الرأي ”.وأضاف أنه
يعتزم اقرتاح قانون صارم ،اقتداءً بالتشريع الذي أصدرته كوستا
ريكا ،حلجب األدب اإلباحي الذي يتناول األطفال ،مبا يضمن
عدم تلقي الشباب الذين يدخلون اإلنرتنت ألي مواد يثبت أهنا
تُفسد حياهتم عندما يشبون.

أرض الفرص

وصف الرئيس مارتنيللي بنما بأهنا مكان مثايل ،وأعرب عن أمله
يف أن يغتنم االحتاد الدويل لالتصاالت – شأنه شأن العديد من

الكيانات العاملية األخرى ،مبا فيها األمم املتحدة – الفرص اليت
تتيحها بنما وأن يقيم مكتباً فرعياً ألمريكا الالتينية.
ودعا الرئيس مارتنيللي املشاركني يف قمة توصيل األمريكتني إىل
التعرف على بنما ،وعلى ما تفعله يف جمال املعامالت احلكومية
غري الورقية ،والنفاذ إىل اإلنرتنت بدون مقابل ،وإعطاء أجهزة
حاسوب جلميع األطفال ،وغري ذلك من اجلهود اليت تستهدف
تضييق الفجوة الرقمية ،مبا يف ذلك ختفيض التكاليف عن طريق
تشجيع املنافسة.
وحدد الرئيس مارتنيللي اإلطار العام لرؤيته اخلاصة بتمكني
عدد استثنائي من الناس من االستمتاع باملزايا اليت يتيحها النطاق
العريض ،بغية تسخري القدرة على االبتكار وحتفيز االستفادة من
املعرفة يف بناء مستقبل أفضل.
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حماية األطفال على الخط:
هل يمكن النفاذ إلى
اإلنترنت بشكل آمن؟
السيدة الورا شينشيال ،رئيسة كوستاريكا
وراعية مبادرة محاية األطفال على اخلط

اإلنترنت :حرياتها ومسؤولياتها

فتــح آفــاق العـالـم

يستطيع جيل الشباب ،مبجرد ملس أحد األزرار على لوحة
املفاتيح ،استدعاء تاريخ البشرية بأكمله ،واستكشاف كل ركن
من أركان الكرة األرضية ،واالطالع على االكتشافات العلمية بكل
أشكاهلا املتعددة ،واالتصال مبن يريد االتصال هبم يف أي مكان،
بغض النظر عن جنسهم أو عمرهم أو جنسيتهم.
وتستطيع التكنولوجيا الرقمية أن تفتح أمامنا عاملاً أوسع وحنن
قابعون يف بيوتنا ومدارسنا .وينبغي أن يكون باستطاعة األطفال ،مبا
لديهم من حب االستطالع الربيء ،استكشاف عامل اإلنرتنت هذا
دون التعرض خلطر املفاسد أو التحرش.
وحنن ،كآباء ومعلمني وقادة سياسيني وأشخاص بالغني مسؤولني،
نريد ألطفالنا أن يـُبحروا يف حميطات املعلومات واملعرفة ،حتت محاية
التشريعات املناسبة ،باستعمال أدوات املراقبة الوقائية ،وعن طريق
التوعية القائمة على القيم السليمة واملسؤولية الشخصية.
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اإلنرتنت تفتح العامل أمام اجلميع ،ولكنها أيضاً جتعلنا معرضني
إلساءة استعمال تارخينا املوروث ،وهويتنا ،وخصوصيتنا ،وشرفنا
ككائنات بشرية .والقيد الوحيد الذي ينبغي فرضه على اإلنرتنت
ينشأ من إحساسنا باملسؤولية .فإذا كنا نريد محاية األطفال بشكل
فعال ،فمن الالزم وجود حتالف بني احلكومات ،وقطاع األعمال
ومنظمات اجملتمع املدين.
وحنن اآلن يف عملية االنتقال إىل مفهوم  ،Web 2.0الذي يعين
تطوير جيل جديد من تطبيقات اإلنرتنت لتقاسم املعلومات ،وإمكانية
التشغيل البيين ،والتصميم الذي يركز على املستعملني والتعاون .وقد
شجع عدداً من احملاوالت
بلغت إمكانيات التحول احلد الذي َّ
لتنظيم اإلنرتنت بطرق شديدة التقييد باستحداث شكل من أشكال
االختصاص القضائي الوطين الذي يشمل الفضاء السيرباين بأكمله.
قوض اإلمكانيات الدميوقراطية لتحقيق التحول
وهذا ميكن أن يُ ِّ
االجتماعي الذي يتيحه لنا مفهوم .Web 2.0

UNWomen

�يَُعد تشجيع النفاذ الشامل للتكنولوجيا الرقمية لجميع
األطفال في كل مكان ،مع حمايتهم من األخطار
الموجودة في الفضاء السيبراني أحد التحديات الرئيسية
التي تواجه عصرنا.

السيدة الورا شينشيال ،رئيسة كوستاريكا وراعية مبادرة
محاية األطفال على اخلط
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مبادرة حماية األطفال على الخط

احلاجة إىل حتسني سالمة أطفال العامل على اخلط هي إحدى
اجملاالت اليت ال يوجد عليها أي شك .ومن هنا فإن املرحلة اجلديدة
من األنشطة امللموسة اليت أعلنها االحتاد الدويل لالتصاالت يف نوفمرب
 2010من أجل املبادرة العاملية حلماية األطفال على اخلط ،يف سان
خوسيه ،كوستاريكا ترمي إىل ،حتديد خماطر الفضاء السيرباين بالنسبة
ألطفال العامل ،وزيادة وعيهم ،وتيسري تبادل اخلربات ،وتصميم أدوات
فعالة للحماية.
ّ

اللجنة الوطنية لألمن على الخط في كوستاريكا،
وبرنامجها

تَ َّ
شكل يف كوستاريكا حتالف قوي من اهليئات احلكومية وشركات
القطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدين اليت لديها خربة يف جمال

محاية األطفال .ويف هذا السياق ،أنشئت “اللجنة الوطنية لألمن على
اخلط” لتنسق اجلهود املتصلة حبماية األطفال وتنفيذ جدول األعمال
الرقمي الذي وضعته احلكومة.
وكجزء من جدول األعمال الرقمي ،أدى ذلك إىل وضع برنامج
وطين لألمن على اخلط ،حتت قيادة وزارة العلوم والتكنولوجيا .ويتوجه
هذا الربنامج حنو الوقاية ،وتأكيد أمهية تنمية القدرات املؤسسية
واالجتماعية ،ومتكني املواطنني بطريقة آمنة .وقد أتيحت فرص
لتدريب الكثري من املعلمني ،والتالميذ واآلباء على السالمة على
اخلط واالستعمال املسؤول لإلنرتنت.
واستكماالً هلذه اجلهود الوقائية ،يتقدم العمل يف صياغة
مشروع قانون ينص على تعديل القانون اجلنائي بغية محاية األطفال
من أشكال العنف وسوء املعاملة اليت تنطوي عليها تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

Shutterstock
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“األمري الصغري”Antoine ،
 ،de Saint-Exupéryيتحدث
عن قدرة األطفال على
احللم واستكشاف عامل بال
حدود ٍ
وخال من الشر.
وميكن لإلنرتنت أن تكون
هذا العامل ،مبا تتمتع به من
إمكانيات ضخمة تغذي
خيال األطفال.

وقد وضعت كوستاريكا هدفاً للنفاذ الشامل للتكنولوجيا الرقمية تمكين األطفال من أن يحلموا أو يستكشفوا في أمان

جلميع التالميذ يف البالد ،وسوف تشمل هذه العملية بذل جهود
لتشجيع السالمة واحلماية على اخلط .وينبغي اختاذ إجراءات عاجلة
يف هذه اجملاالت.

الدعم العالمي لحماية األطفال على الخط

ال تستطيع اجلهود اليت تستهدف محاية األطفال على اخلط
على املستوى الوطين ِ
الصرف حتقيق جناح حقيقي .ومن ُحسن
احلظ أن مبادرات كوستاريكا حلماية األطفال على اخلط تستفيد
من دعم االحتاد الدويل لالتصاالت من خالل جدول األعمال
العاملي لألمن السيرباين ومجيع اخلربات واملعارف التقنية املتخصصة
املتاحة يف قطاعاهتا وإداراهتا املختلفة .وميكن أن يساعد هذا الدعم
العاملي يف إقامة احتادات حملية ودولية ،ويشجع على التوصل إىل
حلول مبتكرة وفعالة.
وعلى الرغم من أن هناك الكثري مما ينبغي عمله ،تربهن مشاركة
أكثر من  70بلداً هذا العام يف “اليوم العاملي لسالمة اإلنرتنت” على
الطبيعة العاملية هلذه الوالية املهمة.
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يف رواية “األمري الصغري” يكشف الروائي الفرنسي
 de Saint-Exupéryبطريقة مجيلة قدرة األطفال على أن حيلموا
وأن يستكشفوا عاملاً بال حدود ٍ
خال من الشر .وميكن لإلنرتنت
أن تكون هذا العامل ،سيما وأهنا حتفل بإمكانيات ضخمة لتغذية
خيال األطفال.
ويعلمنا التاريخ كيف نتجنب أخطاء املاضي – وهي األخطاء
اليت أدت إىل تطور جمتمعات ومؤسسات وعمليات مغلقة وحصرية
وطبقية وبريوقراطية.
وتتيح لنا اإلنرتنت والتكنولوجيات اليت متكننا من استعماهلا فرصة
للتقدم معاً إىل األمام حنو عامل أكثر انفتاحاً ومشوالً وحرية ودميقراطية.
ومع ذلك ،فإن هذه احلرية ذاهتا وهذا االنفتاح ذاته يتطلبان املزيد من
الشعور باملسؤولية من جانبنا مجيعاً.
وهلذا السبب جيب أن نعمل من أجل جعل اإلنرتنت عاملاً يكون
فيه األطفال قادرين على مواصلة احللم يف بيئة حممية وآمنة.
Antoine

قمة توصيل األمريكتني عام
اكلا ةعامجلا يف تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتل ةماعلا ةروصلا

2012

الصورة العامة لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
في الجماعة الكاريبية
فكتور نظيم جوردون بريك ،وزير املالية والتخطيط
واالقتصاد والطاقة والتعاونيات ،وممثل رئيس وزراء غرينادا

مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإلقليمية

يوجد التزام بني أعضاء اجلماعة الكاريبية بإنشاء سوق واحدة
واقتصاد واحد ،كجزء من تعميق التكامل اإلقليمي.
وقد عملت املنطقة جبد خالل السنوات العشر املاضية على
النهوض بالوضع العام لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلماعة
الكاريبية ومتكينها يف الوصول إىل مرحلة النضج ،من خالل العديد
من السياسات العامة واملبادرات املتجددة.
ويف الفرتة األخرية ،وافقت منطقة اجلماعة الكاريبية على تشريعات
متصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وسوف ترتجم هذه
التشريعات إىل قوانني وطنية واسرتاتيجية إقليمية للتنمية الرقمية اإلقليمية.
ويوجد العديد من االسرتاتيجيات والسياسات اإلقليمية اليت
تعزز اخلطوات الضخمة اليت تتخذها املنطقة حنو االقتصاد الرقمي.
وتشمل هذه االسرتاتيجيات والسياسات اسرتاتيجية إقليمية للحكومة

ITU/R. Farrell

تعمل اجلماعة الكاريبية بكل جدية على حتسني سبل معيشة مجيع
سكان املنطقة ورفاهيتهم .وحنن ندرك أن الرفاهية تشمل أن يتمتع
السكان بالقدرة على التوصيل ،وأن يكونوا جزءاً من االقتصاد الرقمي
يف القرن الواحد والعشرين .كما أننا نعرف أن الرفاهية تعين ضمان
أن يتمتع أطفالنا بأقصى قدر من احلماية على اخلط .ويف هذا
الصدد ،تويل اجلماعة الكاريبية تأييدها الكامل ملبادرة االحتاد الدويل
لالتصاالت حلماية األطفال على اخلط.
وتدرك مجيع البلدان األعضاء يف اجلماعة الكاريبية أن استعمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقدرة على التوصيل قد أصبحت
قوة دافعة للنمو االجتماعي واالقتصادي.

فكتور نظيم جوردون بريك

اإللكرتونية ،وخطة عمل للتجارة يف اخلدمات ،ومشروع خطة
للتنمية االقتصادية.
وترتكز اخلطط اإلقليمية على اسرتاتيجيات التنمية الوطنية يف
مجيع البلدان األعضاء يف اجلماعة الكاريبية .وتتضمن مجيع هذه
االسرتاتيجيات عناصر قوية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
تستهدف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية عن طريق مساعدة
املواطنني على أن حييوا حياة أكثر إنتاجية.

األولويات اإلقليمية

ال ميكن املغاالة يف التأكيد على أمهية بناء القدرات يف إقليمنا –
بل ويف العامل .وسوف يؤدي احملتوى الرقمي الذي ست ِ
بدعه هذه الفئة
ُ
من األفراد الذين اكتسبوا مهارات جديدة إىل خلق طلب متواصل،
وقدرة أعلى لإلنرتنت وزيادة انتشارها ،وقدرة على التوصيل العريض
النطاق مبزيد من السرعة.
ويساند الكثري من املشروعات اليت اقرتحتها اجلماعة الكاريبية
هذه األولويات يف بلداننا ومنطقتنا .ومن بني هذه املشروعات:
نشر النطاق العريض ،وتبنيه واستعماله؛ وتطوير تطبيقات تضمن
حصولنا على أقصى قدر من العائد على استثمارنا يف النطاق
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العريض؛ واستعمال وإدارة طيف الرتددات الراديوية باعتباره من
األصول اإلقليمية الرئيسية؛ واالستفادة من النطاق العريض والطيف
ومدخالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األخرى يف تطوير جمال
واحد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وحنن حباجة إىل مواصلة تقوية بيئتنا القانونية والتنظيمية ،كما أننا
حباجة إىل تطوير قاعدة بيانات ومعلومات األسواق لالستفادة منها
يف اختاذ قراراتنا اإلقليمية يف جمال األعمال.
وتركز بعض املشرعات على إنشاء مدن وجمتمعات رقمية عن طريق
تعزيز شبكة البحوث والتعليم ( ،)C@ribNETوالقدرات اليت تتمتع هبا
جامعاتنا وتعاوهنا مع اخلارج ،وتوفري فرصكثرية لتنمية القدرات البشرية.
وهناك مشروعات أخرى مصممة من أجل استحداث تطبيقات
وخدمات ستساعدنا يف إدارة تغري املناخ والتخفيف من حدته ،واحليلولة
دون حدوث الكوارث الطبيعية ومواجهة حاالت الطوارئ األخرى.

احتياجات االستثمار

ال ميكن تنفيذ الربامج واملشروعات بدون االستثمار .والبلدان
النامية يلزمها متويل مستدام لضمان حتقيق النمو والتنمية يف جمتمعات
للمعلومات واملعرفة قادرة على البقاء.
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ال ميكن أن تنجح الربامج واملشاريع بدون
االستثمار .والبلدان النامية يف حاجة إىل متويل
ٍ
كاف ومتواصل لضمان النمو والتنمية والتحول
إىل جمتمعات حية قائمة على املعلومات واملعرفة

ومنظماتنا اإلقليمية  -حتت قيادة أمانة اجلماعة الكاريبية واالحتاد
الكارييب لالتصاالت  -على استعداد ملواجهة التحديات اليت تكتنف
تنفيذ جمموعةكاملة من املشروعات ذات األولوية القائمة على تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت خالل فرتة ترتاوح بني ثالث ومخس سنوات،
ابتداءً من يناير  .2013واملطلوب توافر مصادر متجددة للتمويل كي ال
تبقى منطقة اجلماعة الكاريبية على اجلانب اخلطأ من الفجوة الرقمية.

الشراكات القوية

يواصل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كونه من األولويات
الرئيسية يف منطقة اجلماعة الكاريبية .والتأييد الذي يوليه رؤساء
حكومات بلدان اجلماعة الكاريبية قوي كما أن توقعاتنا عالية .وسوف
يضمن الدعم الذي يوليه كبار املسؤولني وكذلك الدعم السياسي يف
ٍ
اإلقليم أن ندفع بقوة من أجل ٍ
عملية قابلة للتنفيذ ملشاكلنا
حلول
االجتماعية واالقتصادية ،ليس فقط يف منطقة الكارييب بل وكذلك يف
عموم األمريكتني.
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التحدث بصوت واحد
في منطقة الكاريبي
السيدة كارولني سيربساد-باشان ،وزيرة
اإلدارة العامة ،وممثلة السيدة كامال بريساد
بيسسار رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو
النطاق العريض كحق أساسي

إن السيدة رئيسة وزرائنا يسرها غاية السرور أن يتمتع االحتاد
الدويل لالتصاالت مبثل هذه الرؤية بالنسبة لتحقيق هدف “توصيل
اجلميع” حبلول سنة  2015والنظرة الصائبة لالستعانة بلجنة النطاق
العريض املعنية بالتنمية الرقمية يف حتقيق هذه الرؤية.
وقد اسرتعت مؤمترات القمة اإلقليمية اليت تؤيد هذه املبادرة
االنتباه إىل قوة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخصوصاً القدرة
على التوصيل بالنطاق العريض ،يف تلبية أهداف التنمية املستدامة
يف املستقبل.
وتَعتبرِ ترينيداد وتوباغو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -
وخصوصاً القدرة على التوصيل بالنطاق العريض – قطاعاً شديد
األمهية يف تنويع اقتصادها وعدم االعتماد على املوارد الطبيعية احملدودة
وعلى النفط والغاز الطبيعي ،وحتقيق التنمية املستدامة .ولقد حتولنا
بسياساتنا اإلمنائية الوطنية يف السنوات األخرية من مفهوم احملافظة على
البقاء يف املدى القصري إىل مفهوم االستدامة طويلة األجل .وبذلك،
نكون قد اعرتفنا بأن مواردنا األساسية ال تقوم على اهليدروكربونات،
بل تقوم أساساً على االبتكار وعبقرية اإلبداع لدى شعبنا.

استراتيجية ترينيداد وتوباغو الوطنية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

جاري يف الوقت احلاضر وضع االسرتاتيجية الوطنية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف شكلها النهائي .ومن املكونات املهمة هلذه
االسرتاتيجية خطتنا الوطنية للنطاق العريض .وترى احلكومة أن النفاذ

السيدة كارولني سيربساد-باشان

إىل النطاق العريض يعد حقاً من حقوق اإلنسان األساسية ،وليس
جمرد ميزة متنحها احلكومة للمواطنني .وبالتايل تستهدف احلكومة
حتقيق تغطية النطاق العريض بنسبة  100يف املائة من خالل ترتيبات
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص واستكمال ذلك عن طريق
االستعمال االسرتاتيجي ملوارد صندوق اخلدمة الشاملة .ومما يوضح
مدى طموح ترينيداد وتوباغو فيما يتعلق بالنطاق العريض أن إمجايل
تكاليف مشروعات البنية التحتية للنطاق العريض اليت قُدِّمت إىل قمة
توصيل األمريكتني يتجاوز  200مليون دوالر أمريكي.
وتعكف ترينيداد وتوباغو ،من خالل اإلصالحات التشريعية
والتنظيمية ،على هتيئة بيئة حيركها السوق ،وتشجع على السلوك
التنافسي ،وتعزز االبتكار يف اخلدمات املقدمة.

المكانة التي تستحقها منطقة الكاريبي

توجد ثالثة حماور خمتلفة تربط بني املشروعات اليت قُدِّمت يف
إطار مبادرة توصيل األمريكتني ،وهي فرص االستثمار يف إطار
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف املعدات والربجميات والبنية
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التحتية؛ وتنسيق األطر القانونية والتنظيمية يف أحناء املنطقة؛ وتنمية لعملية تنسيق ودمج ستؤدي إىل حتسني اقتصادات احلجم ،وتسمح
القدرات البشرية واالبتكارية .وسيكون من املفيد استطالع عالقات بإمساع صوت منطقة الكارييب للمستثمرين والشركاء يف التنمية يف
التآزر والتكافل بني املشروعات لتعزيز تنمية تكنولوجيا املعلومات أحناء العامل.
وتدرك منطقة الكارييب ،مبا فيها ترينيداد وتوباغو ،أن الطريق إىل
واالتصاالت مبنطقة الكارييب.
وجيب أن جتد منطقة الكارييب املكانة اليت تستحقها يف العامل التنمية املستدامة يتطلب منا أن نستفيد من قدرة تكنولوجيا املعلومات
وسبل معيشتهم ،وخصوصاً واالتصاالت .وال تستطيع منطقتنا أن تتحدث بصوت واحد إال
الرقمي اليوم من أجل حتسني حياة سكاهنا ُ
عندما نكون موصولني .ولذلك ،تناولت قمة توصيل األمريكتني لب
بالنسبة للسكان املقيمني بالدول اجلزرية الصغرية النامية.
واتباع هنج إقليمي يف حتديد املشروعات ،وتنميتها ومتويلها من ما حناول حتقيقه من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ولقد
شأنه أن يعزز جهود بلدان الكارييب فيما يتعلق بالتعاون واستكشاف سعدنا بالقمة؛ وحنن ملتزمون بالعملية اليت بدأت يف بنما ،ونتطلع إىل
احللول املشرتكة للتحديات املشرتكة .وسوف يكون ذلك بداية تعميق عالقات التعاون مع أصدقائنا وشركائنا يف منطقة األمريكتني.

Shutterstock
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القدرة على التوصيل
في هندوراس
صامويل أرماندو رييس ريندون،
نائب رئيس هندوراس

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أنشأت هندوراس بنية حتتية ساتلية تصل قدرهتا إىل
نقطة توصيل وتغطي املنطقة من مشال كولومبيا وفنزويال إىل مشال
الواليات املتحدة ،مبا يف ذلك منطقة الكارييب بأكملها .وتبلغ
القدرة احلالية اليت مت تركيبها  34 000نقطة اتصال ،وهي متاحة
خلدمة منطقة أمريكا الوسطى بأكملها.
ويستفيد من البنية التحتية يف هندوراس  1,2مليون طفل يدرسون
يف  1 792مدرسة ،من بينها  1 316مدرسة موصولة عن طريق شبكة
ساتلية مبطاريف ذات فتحة صغرية جداً ( )V-SATو 476مدرسة عن
طريق شبكة  Wi-MAXالثابتة.
وتوجد وصالت عن طريق الساتل  V-SATختدم  118مركزاً من
مراكز املعرفة اجملتمعية باملناطق الريفية .ويوجد باملناطق املعزولة
متاماً من البالد “ 68قرية مشسية” ختدمها مراكز جمتمعية مزودة
بالطاقة الشمسية الكافية لتشغيل  15حاسوب متنقل ونظامني
حلفظ اللقاحات بالتربيد.
كما تُبذل جهود لتضييق الفجوة الرقمية من خالل مشروع
 ،EDUCATRACHOSالذي يسعى من أجل توفري حاسوب لكل
36 000

ITU/R. Farrell

يعد استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من العناصر الرئيسية
يف التنمية االجتماعية والنمو االقتصادي .وتستطيع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بصفة خاصة تعزيز الكفاءة والشفافية يف
اإلدارة العامة ،وحتسني مستوى اإلنتاجية على املستوى الوطين عن
طريق حتقيق املواءمة بني القطاعني الزراعي والصناعي .وتعمل حكومة
هندوراس على تيسري وتنظيم وتشجيع استعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بني املواطنني بغية حتسني ظروفهم املعيشية.

صامويل أرماندو رييس ريندون

طفل .وسوف تُنفَّذ املرحلة األوىل يف  500مركزاً من املراكز التعليمية
ختدم  64 300تلميذاً و 2 971معلماً.

الدعم االستراتيجي والتنظيمي لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

جاري تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للحكومة الرقمية من أجل
زيادة وعي املواطنني وحتسني اإلدارة العامة .وقد ُو ِضعت خطة رئيسية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ومتر هذه اخلطة يف الوقت احلاضر
بعملية املوافقة عليها .وجيمع جدول األعمال الرقمي بني العناصر
الرئيسية هلذه اخلطة بغية حتديد أولويات املشروعات اليت تعود بالفائدة
على السكان.
وجاري مراجعة القانون اإلطاري لقطاع االتصاالت حبيث يأخذ
يف االعتبار االجتاهات احلالية فيما يتعلق خبدمات االتصاالت
املتقاربة .وسوف تصدر قوانني أخرى لتعزيز االبتكار ،وقطاع األعمال
والتوظيف ،عن طريق االستفادة من الفرص اليت تتيحها تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
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القدرة على التوصيل للجميع:
مراكز التكنولوجيا المجتمعية
الدكتورة مارغاريتا سيدينيو فرينانديز ،نائبة
رئيس اجلمهورية الدومينيكية*

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجمهورية
الدومينيكية

يرحب شعب اجلمهورية الدومينيكية الدؤوب بكل محاس
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت يرون أهنا أداة لتحقيق
طموحاهتم وآماهلم يف التكامل والتقدم االجتماعي .وقد أصبحت
القدرة على التوصيل من املقومات األساسية للحياة اليومية .وهذا
يفسر الزيادة الكبرية منذ  2004يف انتشار النطاق العريض واإلنرتنت.

*كانت الدكتورة مارغاريتا سيدينيو فرينانديز ،السيدة األوىل
للجمهورية الدومينيكية ونائبة الرئيس املنتخبة وقت انعقاد قمة
توصيل األمريكتني عام  .2012وقد تولت منصبها كنائب للرئيس يف
 16أغسطس .2012
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الدكتورة مارغاريتا سيدينيو فرينانديز،
نائبة رئيس اجلمهورية الدومينيكية

وقد تسارع منو املهاتفة املتنقلة ،وأصبحت وسيلة االتصال جلميع
الطبقات االجتماعية وأداة للعمل بالنسبة لكثري من املواطنني
الدومينيكيني.
ووفقاً لبيانات هيئة تنظيم االتصاالت ) ،(INDOTELبلغت كثافة
اهلواتف املتنقلة نسبة  94يف املائة يف مارس  .2012كذلك ،ازداد
استعمال اإلنرتنت بدرجة كبرية .فخالل السنوات األربع املاضية ازداد
عدد مستعملي اإلنرتنت إىل أربعة أمثال ما كان عليه قبل ذلك ،كما
أن  44مواطناً من بني كل  100مواطن يستعملون اإلنرتنت.

مراكز التكنولوجيا المجتمعية

تشمل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة من خالل برنامج “توفري القدرة
على التوصيل للجميع” لزيادة انتشار وتطور تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت عدداً من املشروعات اليت تستهدف تيسري النفاذ
بالنسبة ملعظم الفئات االجتماعية احملرومة ،واحلد من الفجوة الرقمية
واالجتماعية بني املناطق الريفية واحلضرية ،والرتويج لفرص متساوية يف
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنفاذ إليها.

PlanetRulers.com

يف عصر املعرفة الذي نعيش فيه ،حيتاج اجلميع مهما كانت أعمارهم،
أو نوعهم أو وضعهم االجتماعي إىل التوصيل مبجتمع املعلومات
لكي ينالوا الفرصة للنهوض مبهاراهتم ،وحياهتم اإلنتاجية ،والتمتع
مبزايا العوملة والنمو االقتصادي .واعرتافاً بذلك ،انضمت بلدان إقليم
األمريكتني إىل السعي املشرتك من أجل حتقيق القدرة على التوصيل
جلميع املواطنني حبلول سنة .2015
وحنن حباجة إىل املضي يف إجياد طرق فعالة ومبتكرة الستعمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تشجيع التنمية البشرية والشمول
االجتماعي ،وتعزيز اقتصاداتنا بأن نكون أكثر قدرة على املنافسة،
وأن نسعى من أجل حتقيق هدف التكامل اإلقليمي عن طريق تقوية
أواصر التعاون والتضامن.
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Thinkstock

ويركز املشروع الرئيسي على بناء مراكز التكنولوجيا اجملتمعية يف
املناطق الريفية واحلضرية .وهذه املراكز مرافق حديثة للبنية التحتية
توفر النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل الفصول
الدراسية الرقمية ،واإلنرتنت ،والراديو ،واملكتبات .كما تقوم املراكز
برعاية األطفال ،كوسيلة لتحسني قدرة األمهات الفقريات واملعرضات
للمشاكل على النفاذ.
ويوجد اآلن  86مركزاً من مراكز التكنولوجيا اجملتمعية موزعة يف
أحناد البالد ،توفر دورات تدريبية على املهارات الرقمية األساسية،
واملهارات احلياتية ومهارات العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني،
ومهارات متخصصة للتعامل مع الوسائط املتعددة والربجمة للشباب،
ومهارات العمل للمزارعني .ومن بني الدورات األخرى اليت ترعاها
هذه املراكز ،توفر أكادميية سيسكو دورة متخصصة للنساء لتمكينهن
من اكتساب املؤهالت الالزمة للتعامل مع اإلنرتنت .وتويل املراكز
اهتماماً خاصاً لزيادة وعي الفتيات والشابات ،بغية تشجيعهن
على اإلقبال على الدراسات وتويل الوظائف يف جماالت تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

وقد فازت مراكز التكنولوجيا اجملتمعية جبائزة االحتاد الدويل
لالتصاالت للمجتمع العاملي للمعلومات لعام  ،2007كما حصلت
على شهادة  ISO 9001عام .2008

االستعمال السليم لإلنترنت

تعتمد مبادرات تشجيع الشمول الرقمي يف اجلمهورية
الدومينيكية على إدراك قوي للمسؤولية االجتماعية لتشجيع املساواة
بني اجلنسني ،واالستعمال السليم واملسؤول لإلنرتنت .واجلمهورية
الدومينيكية طرف يف مبادرة إقليمية هي “مبادرة االستعمال السليم
لإلنرتنت” ،كما أهنا تؤيد مبادرة االحتاد الدويل لالتصاالت حلماية
األطفال على اخلط.

التخطيط المسبق لتحقيق التقدم

أصبت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عنصراً أساسياً يف
السياسات العامة ،وأدمجِ ت يف اسرتاتيجية التنمية الوطنية للفرتة
 ،2030-2010اليت اعتُمدت مبوجب قانون يتضمن رؤية طويلة املدى
لبناء جمتمع دميقراطي يتمتع مبزيد من االزدهار واإلنصاف وقادر
على البقاء .ويف هذا السياق ،يتضمن جدول األعمال الرقمي يف
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عمتجملا ايجولونكتلا زكارم :عيمجلل ليصوتلا ىلع ةردقلا
2012

اجلمهورية الدومينيكية استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كأداة لتحسني اإلدارة العامة وتشجيع ثقافة الشفافية والنفاذ إىل
املعلومات ،وكذلك زيادة القدرة على املنافسة ودفع عجلة التنمية
االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية املستدامة.
وتعمل اجلمهورية الدومينيكية على تقوية النهوض بقطاع
تكنـولــوجيــا املعلــومــات واالتص ــاالت عن طريق خط ــة لبن ــاء بني ــة
حتتي ــة عريض ــة النط ــاق تق ــوم علــى األلي ــاف البصري ــة ،وتعـزيز
جــدول األعمــال اـلرقمي واملسـامه ــة يف اسرتاتيجيــة التنميــة الوطنيــة.

وملا كانت القدرة على املنافسة مستحيلة بدون التنمية الشاملة
جلميع املواطنني ،التزمت الدولة بتحقيق األهداف اليت حددهتا
القمة العاملية جملتمع املعلومات.
ولتحقيق أهداف احلد من الفقر والتهميش االجتماعي ،وهي
احرتام حقوق اإلنسان ومحايتها ،وإجياد فرص جديدة للتقدم،
وحتقيق النمو االقتصادي املصحوب بالعدالة االجتماعية ،وتعزيز
القدرة على املنافسة واالبتكار ،جيب إدماج مواطين اجلمهورية
الدومينيكية بشكل فعال يف جمتمع املعلومات.

Thinkstock
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2012

النطاق العريض من أجل التنمية
االجتماعية واالقتصادية
براهيما سانو،
مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالحتاد الدويل لالتصاالت
ITU/R. Farrell

ميكن لشبكات النطاق العريض أن تساعد يف إجناز اخلدمات
العامة بكفاءة ،ولكن إمكاناهتا الكامنة مل تُستغل بالكامل حىت
اآلن .ومع التحسينات اليت ِ
أدخلت على التكنولوجيا واخنفاض
التكاليف ،سيُنظر إىل ضمان النفاذ عريض النطاق بتكلفة معقولة
إىل خدمات مثل الصحة ،والتعليم ،واحلكومة اإللكرتونية على
أهنا من األمور احليوية بالنسبة للتنمية االجتماعية واالقتصادية ،ال
تقل أمهيتها عن شبكات النقل ،واملياه والكهرباء اليت نُسلِّم مجيعاً
بأمهيتها .وال ينبغي أن يُسمح ألي بلد بأن يتخلف عن ذلك.
وقد حتدث املشاركون يف احللقات النقاشية ،أثناء انعقاد قمة
توصيل األمريكتني ،عن خرباهتم الواسعة واآلفاق العديدة للتعامل
مع حتديات تنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية املبتكرة للنطاق العريض،
وعن تشجيع املتعهدين على تطوير ونشر تطبيقات مبتكرة تليب
احتياجات اجملتمعات احمللية .وكان تركيزهم على القضايا األساسية
التالية :ما هي املالمح الرئيسية السرتاتيجية فعالة لتمويل نشر
ميسر وشريك
النطاق العريض؟ وكيف يتطور دور احلكومة كعامل ِّ
رئيسي أثناء تنفيذ العملية؟ وما هي املعوقات اليت تعرتض سبيل
العملية ،وما هي أفضل سبل التغلب عليها؟ وما هي املالمح
الرئيسية لالسرتاتيجيات الناجحة لتشجيع النفاذ الشامل إىل
النطاق العريض؟
كيف ينبغي أن نعيد تعريف اخلدمة الشاملة يف عامل النطاق
العريض الذي يزداد تقارباً ،وماذا ميكن أن يكون عليه اهلدف

براهيما سانو

اجلديد لصندوق اخلدمة الشاملة؟ وكيف ميكننا أن نستغل مزايا
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) (ICTبطريقة أفضل يف حتسني
السالمة العامة يف سياق الكوارث الطبيعية ،أو يف متكني األشخاص
ذوي العاهات ،على سبيل املثال ،أو تكوين جيل جديد من
املتعهدين الشبان؟ وكيف نعزز الوجه اإلنساين لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وأن نُظ ِهر للعامل أن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ال تُعىن فقط باألجهزة واملعدات والربجميات ،بل تُعىن
كذلك بالناس؟ ويسرنا أن نلقي الضوء على آرائهم يف هذا العدد
من جملة أخبار االحتاد.
إن البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت شديدة
األمهية يف إرساء األساس الالزم جملتمع املعرفة ،وإن كانت ال تكفي
لقيادتنا إىل التنمية املستدامة .فنحن حباجة إىل سياسات وقواعد
تنظيمية سليمة وإطار قانوين سليم تفتح األبواب أمام تطبيقات
وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة مثل التجارة
اإللكرتونية ،والصريفة اإللكرتونية ،والتعليم اإللكرتوين ،والبيئة
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اإللكرتونية .والشراكة هي العامل الذي يربط كل شيء معاً.
ولذلك ،يسعى االحتاد الدويل لالتصاالت إىل إنشاء شراكات
مبتكرة للمضي إىل األمام مببادرات جديدة.
وتسمى إحدى املبادرات “تطوير التمكني عن طريق الشبكات
املتنقلة” .إذ يوجد أكثر من  6,3مليار مشرتك يف االتصاالت املتنقلة
يف أحناء العامل ،مبا يف ذلك االشرتاكات يف املناطق الريفية والنائية.
وتستهدف مبادرة تطوير التمكني االستفادة من توافر شبكات
االتصاالت املتنقلة يف تعزيز األوضاع االقتصادية لألفراد واجملتمعات،
وتوفري فرص جديدة ،وحتسني الصحة والتعليم والزراعة والتجارة
والتبادل التجاري.
وتسمى مبادرة ثانية “منوذج ذكي للتنمية املستدامة” ،وتستهدف
إقامة عالقة وثيقة بني االتصاالت يف حاالت الطوارئ والتنمية
املستدامة.
وسوف أطلق هاتني املبادرتني إلضفاء صبغة إنسانية على
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل احلرص على حصول كل
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مواطن على نفاذ ميسور الكلفة واستخدامه هذه التكنولوجيات يف
حياته اليومية وأنشطته االقتصادية .فمن خالل استعماالت اهلواتف
املتنقلة يف كل مكان تتمكن اجملتمعات من حتسني حياهتا وتعزيز
سالمتها العامة عن طريق حتسني االستعداد للكوارث واالستجابة هلا.
واملبادرة الثالثة عن الشباب ،واالبتكار واملشروعات اخلاصة .وإنين
مقتنع بأن الربط بني هذه القوى الثالث سوف يُطلِق طاقة وقوة
دافعة ستؤدي إىل حتول أساسي يف منط التنمية العاملية حنو مزيد من
االستدامة يف املستقبل.
يوجد لكل حتدي يواجهنا جهة رائدة واحدة على األقل تعمل
على التوصل إىل حل .وسوف نستفيد مجيعاً بتبادلنا لوجهات نظرنا،
وبتوصيل األمريكيتني  -كما تصل قناة بنما بني احمليط اهلادئ
واحمليط األطلسي.

قمة توصيل األمريكتني عام
حنو مستقبل قائم على النطاق العريض

2012

AFP

نحو مستقبل قائم على النطاق العريض
فتح الحوار

ناقش أعضاء فريق المناقشة في جلسة فتح حوار بشأن موضوع “نحو مستقبل قائم على النطاق العريض” أهمية النطاق
العريض بالنسبة لألمريكتين كإقليم ،وما ينبغي عمله لتشجيع انتشاره.

ITU/R. Farrell

وكان فريق املناقشة يضمكالً من :دييجو موالنو فيجا ،وزير تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف كولومبيا؛ والسيدة كارولني سيربساد-باشان ،وزيرة اإلدارة العامة
ورئيسة احتاد االتصاالت الكارييب؛ والسفري فيليب فريفري ،منسق سياسات االتصاالت
واملعلومات الدولية بالواليات املتحدة؛ وجون ديفيز ،نائب رئيس شركة إنتل؛
وسانتياجو فرينانديز فالبوينا ،الرئيس التنفيذي لشركة Telefónica Latin América؛
وباتريك سليم دوميت ،الرئيس املشارك لشركة América Móvil.
وقد حدد الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
جمال املناقشة ،قائالً إن املستقبل القائم على النطاق العريض هو اهلدف الذي
يتوخاه االحتاد الدويل لالتصاالت حبلول سنة  .2015فقد أصبح التواصل ،والتعلم،
وإجناز األعمال ،وتقاسم املعلومات واالستفادة من اخلدمات احلكومية على اخلط –
أصبحتكلها من األمور املعتادة بالنسبة لنحو  2,4مليار نسمة يستعملون اإلنرتنت.
ومع ذلك ،فلما كان عدد سكان العامل قد بلغ اآلن سبعة مليارات نسمة ،ما زال

الدكتور محدون إ .توريه
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ITU/R. Farrell

دييجو موالنو

كارولني سيربساد-باشان

هناك  4,6مليار نسمة غري موصولني ومل يسبق هلم التعامل مع اإلنرتنت .وجيب على احلكومة أن تضرب املثل بقيادهتا من حيث االستعمال
وللمساعدة يف توصيل هؤالء ،حتدت قمة “جلنة النطاق العريض املعنية الفعال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وزيادة الطلب عليها.
بالتنمية الرقمية” اجملتمع العاملي ،يف أكتوبر  ،2011بأن يعمل معاً وجيب أن تقوم مجيع الكيانات العامة بدور ،وليس وزارة تكنولوجيا
للرتويج للنطاق العريض بالنسبة للجميع كوسيلة لدفع عجلة التقدم يف املعلومات واالتصاالت فقط .وعلى سبيل املثال ،أعلن الرئيس خوان
مانويل سانتوس ،رئيس كولومبيا ،عن خطة لإلسكان تتضمن تقدمي
سبيل تلبية األهداف اإلمنائية لأللفية.
ورحب باحلاضرين ،الدعم إلنشاء اكثر من مليون وحدة سكنية يف كولومبيا .ومجيع هذه
املناقشة،
يق
وق ّدم الدكتور توريه أعضاء فر
ّ
وخصوصاً الدكتورة مارغريتا سيدانيو فرينانديز ،السيدة األوىل للجمهورية األسر لديها أجهزة حاسوب ومربوطة بالنطاق العريض .كذلك،
الدومنيكية (اليت أصبحت اآلن نائبة للرئيس) ،والفائزة جبائزة جمتمع تقدم احلكومة املركزية استثمارات مساوية متاماً لالستثمارات احمللية،
املعلومات العاملي لعام  2007اليت يقدمها االحتاد الدويل لالتصاالت .مث كحافز للمحافظني ورؤساء البلديات .وقد وضعت مجيع الدوائر خططاً
تكنولوجية للمدن الرئيسية ،كما أنشأنا وظيفة لرئيس نظم املعلومات
توىل الدكتور توريه إدارة املناقشة.
لتنسيق هذه األنشطة.
الدكتور حمدون إ .توريه :ما مدى أهمية قيام الحكومات بوضع
استراتيجية أفقية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بغية تحقيق تنفيذ النطاق العريض في األمريكتين
الشمول الرقمي؟
دييجو موالنو :إننا يف كولومبيا نعكف على تنفيذ خطة تعرف الدكتور حمدون إ .توريه :كيف ترون التنفيذ على المستوى
باسم احلياة الرقمية ،بغية احلد من الفقر ،وخلق فرص للعمل يف جمال اإلقليمي في منطقة الكاريبي؟
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وزيادة القدرة على املنافسة .وتقوم
السيدة كارولني سيربساد-باشان :إننا حباجة إىل النطاق العريض
احلكومة بدور أساسي ،متاشياً مع املبدأ الذي تقوم عليه خطة احلياة يف منطقتنا كوسيلة لتضييق الفجوة الرقمية ،وإطالق روح االبتكار لدى
الرقمية وهو “السوق إىل أبعد ما ميكن ،والدولة إىل احلد الضروري” .سكان ترينيداد وتوباغو.
وحنن نريد حتقيق حتول تكنولوجي من خالل الشراكات بني القطاعني
وقد أسفرت خطة تنفيذ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 2003
العام واخلاص .فال تستطيع احلكومة حتقيق ذلك مبفردهاكما ال يستطيع عن معدالت جيدة النتشار النطاق العريض ،ولكن يف أجزاء معينة من
القطاع اخلاص حتقيق ذلك مبفرده.
يف ترينيداد وتوباغو فقط .ولتحقيق التغطية العامة للنطاق العريض،
يتعني علينا أن نتحرى إمكانية االستعمال االسرتاتيجي لصندوق اخلدمة
الشاملة ،وأن ننظر يف تطبيق منوذج جديد للشراكة بني القطاعني العام
“احلياة الرقمية” مبادرة تستهدف حتقيق الرخاء يف أحناء كولومبيا عن
واخلاص .والبنك الدويل يساعدنا يف حتديد منوذج معني.
طريق التوسع يف استعمال اإلنرتنت ،وبالتايل خلق فرص عمل مباشرة
وينبغي أن تطبق منطقة الكارييب اسرتاتيجيات وخططاً متوافقة
وغري مباشرة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وكذلك تشجيع
للنطاق العريض يف أحناء املنطقة كي ميكن االستفادة من وفورات
القدرة على املنافسة يفكولومبيا .وتشمل هذه املبادرة النظام اإليكولوجي
احلجم ،فسوف يؤدي ذلك إىل زيادة مردود االستثمارات ،وجيعل
الرقمي مبا يف ذلك املستعملون ،والبنية التحتية ،واخلدمات والتطبيقات.
املنطقة مشجعة للمستثمرين.
26
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السفري فيليب فريفري

ولقد اختذنا موقفاً مؤيداً للمنافسة يف ترينيداد وتوباغو ،كما أن
اإلطار التنظيمي يتطور بالشكل الذي يعزز السوق ويعزز االبتكار يف
تقدمي اخلدمات .وملا كنا نأخذ املستثمر يف االعتبار ،جيب علينا هنا
أيضاً أن نعمل على تنسيق التشريعات واإلطار التنظيمي داخل املنطقة.
وعلى الرغم من ارتفاع معدالت انتشار النطاق العريض يف ترينيداد
وتوباغو ،مل ترتفع حىت اآلن نسبة اإلقبال على استعمال النطاق العريض،
ولذلك فنحن حناول تشجيع ذلك عن طريق حتويل اخلدمات العامة إىل
احلكومة االلكرتونية .فما مل تقم احلكومة بدور أساسي ،فلن يتوسع القطاع
اخلاص يف استعمال النطاق العريض ،وينطبق نفس الشيء على املواطنني.

الدكتور حمدون إ .توريه :ما هي تجربة الواليات المتحدة؟
السفري فيليب فريفري :لقد بدأنا ،بطبيعة احلال ،يف بيئة النطاق
العريض من موقع خيتلف عن كثري من البلدان األخرى ،ألننا نعتمد
تارخيياً على القطاع اخلاص يف توفري خدمات نقل حركة االتصاالت.
ومع ذلك ،فقد كان من حسن احلظ – بل ومن املصادفة – أن تكون
لدينا بنية حتتية واسعة النطاق لتلفزيون الكبل .وقد تبني أن الكبل
متحد احملور الذي قامت شركات الكبل برتكيبه كان منوذجياً للربط مع
كبالت األلياف البصرية وبذلك ميكن توفري خدمة النطاق العريض.
وهكذا ،كان لدينا بطبيعة احلال يف بيئة اخلطوط الثابتة كيانان على
األقل – مها شركة اهلاتف ،وشركة الكبل – يستطيعان توفري خدمة
النطاق العريض بسرعة نسبية .وكان من حسن حظنا يف الفرتة األخرية
أن بدأت شركات االتصاالت الالسلكية الرئيسية يف تنفيذ خدمات
اجليل الرابع أو اخلدمات املعتمدة على تكنولوجيا التطور طويل األجل
( .)LTEوهكذا ،بدأنا نشهد فوائد خدمات االتصاالت املتنقلة عريضة
النطاق أيضاً.
ومن وجهة النظر احلكومية ،فلقد شهدنا ميزة حقيقية عندما وضعنا
خطة وطنية للنطاق العريض .وقد كان ذلك يف سنة  – 2009واستغرق
االنتهاء من وضع اخلطة أكثر من سنة – حملاولة حصر األوضاع الفعلية
اليت حتيط بأنشطة النطاق العريض واألماكن اليت يوجد هبا عجز ،وكذلك

لإلملام بالنُهج النظرية حملاولة تغطية هذا العجز .ولقد اكتشفنا إبان هذه
العملية أننا أمام حتديان ال يتصالن فقط باإلتاحة ولكن أيضاً بالتطبيق
– وكان ذلك مبعثاً لدهشة الكثريين منا .فكثرياً ماكانت خدمة النطاق
العريض متاحة ،ولكن املواطنني مل يكونوا يستفيدون منها.
وكان االستنتاج األول الذي خرجنا به هو أن ذلك يرجع إىل
املعوقات املرتبطة بالدخل ،وأن الناس قد ال ميلكون األموال الكافية اليت
متكنهم من االشرتاك يف النطاق العريض .وكان هذا االستنتاج سليماً إىل
حد ما ،ومع ذلك فقد كان هناك ما هو أكثر كثرياً من ذلك .فلم يكن
الكثري من مواطنينا – وخصوصاً بعض املواطنني كبار السن – يدركون
مزايا االستفادة من النطاق العريض .وكان التغلب على هذه النظرة
يشكل حتدياً كبرياً بالنسبة لنا ،وحاولنا مواجهة هذا التحدي كجزء
من اجلهود اليت كنا نبذهلا لتنشيط االقتصاد يف أعقاب األزمة املالية اليت
وقعت يف  .2008وهكذا ،رصدت احلكومة يف  2009مبلغ  7مليارات
دوالر أمريكي –  4مليارات على شكل منح من وزارة التجارة ،و 3
مليارات كقروض للمناطق الريفية .وقد ِ
استثمرت املنح اليت قدمتها وزارة
التجارة بطرق مبتكرة للتعامل ليس فقط مع القدرة على النفاذ أو القدرة
على احلصول على اخلدمة ،بل وكذلك لألخذ هبا واإلقبال عليها .وقد
مت منح اجلانب األكرب من هذه األموال بالفعل ،ونأمل أن نستخلص
من ذلك الكثري من الدروس املستفادة بشأن الطرق اليت ميكننا أن حناول
هبا التغلب على هذه الصعوبات.

تستهدف شراكة النطاق العريض لألمريكتني ،اليت اقرتحها الرئيس
األمريكي باراك أوباما ،يف قمة األمريكتني السادسة يف قارطاجنة،
كولومبيا ،يف أبريل  ،2012سرعة تزويد عدد أكرب من اجملتمعات احمللية،
وخصوصاً باملناطق الريفية ،باإلنرتنت .وسوف تضمن هذه املبادرة أال
يتخلف أحد عن الركب يف العصر الرقمي.
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جون ديفيز

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص للوصول إىل الفئات منخفضة
الدكتور حمدون إ .توريه :ما هي وجهة نظر القطاع الخاص؟
جون ديفيز :إن أمريكا الالتينية تقوم بعما مدهش يقوم على الدخل خطة احلياة الرقمية يف كولومبيا.
حوسبة التعليم .وعلى سبيل املثال ،تعكف األرجنتني على تنفيذ برنامج وهناك برنامج من نوع آخر يقوم على النمو الذي حتقق يف استعمال
يسمى حتقيق املساواة يف جمال االتصال ،وهذا الربنامج يحُ ِدث حتوالً اهلواتف املتنقلة بفضل تطبيق منوذج الدفع املقدم .فقد أصبحت أجهزة
سريعاً يف النظام التعليمي .ويعد الربنامج مبادرة رئيسية من جانب احلاسوب املتنقلة منخفضة التكلفة وخدمة النطاق العريض املدفوعة
صمم هذا مسبقاً هي سبيل الوصول بالنسبة للمواطنني منخفضي الدخل يف
كريستينا فرينانديز دي كريشنر ،رئيسة األرجنتيين ،وقد ً
الربنامج لتحقيق أغراض حمددة أمهها حتسني جودة التعليم وتضييق حنو  40بلداً اآلن .والبلدان ةدئارلا يف األخذ هبذا النموذج هي اهلند،
فجوة األمية الرقمية يف األرجنتني .وقبل فرتة قصرية من انعقاد “قمة وباكستان ،وسري النكا وبنغالديش – كما بدأ الربنامج لتوه يف عدد
توصيل األمريكتني” أعلنت الرئيسة أن مليوين جهاز حاسوب حممول قليل من بلدان أمريكا الالتينية.
قد مت توزيعها بالفعل على األوالد الصغار .ويف مقاطعة سان لويس
وملا كنا إحدى جمموعات صناعة االتصاالت ،نستطيع أن نعمل
األرجنتينية ،اليت أجرت فيها مؤسسة إنتل دراسة حالة بعد ثالث مع احلكومات لتغيري التعليم والوصول إىل املواطنني منخفضي الدخل.
سنوات من توزيع أجهزة احلاسوب املتنقلة ،تبني أن  30 000طالب قد ولكن ذلك يتطلب وضع اخلطط املناسبة ،كما يتطلب تعاوناً واسعاً
قفزت درجاهتم من الثلث األوسط إىل الثلث األعلى ،وأهنم جتاوزا أقراهنم وقيادة متحمسة.
يف الواليات املتحدة ،واململكة املتحدة وأملانيا.
وتقدم بنما أجهزة حاسوب حممولة للتالميذ الذين ترتاوح أعمارهم بني مستقبل النطاق العريض
 15و 16سنة ،وقد أعلنت لوسي مولينار ،وزيرة الرتبية أن مجيع املدرسني
سيتلقون التدريب على استعمال احلاسوب يف  ،2012من خالل شراكة الدكتور حمدون إ .توريه :مـاذا عن مستقبـل النطـاق العـريض في
بني القطاعني العام واخلاص .وتوجد برامج مماثلة لتوزيع أجهزة احلاسوب هـذه المنطقــة؟
سانتياجو فرينانديز فالبوينا :يف أمريكا الالتينية ،كان عدد عمالء
احملمولة يفكل من فنزويال ،وبريو وأوروغواي .وتعد أمريكا الالتينية رائدة
يف هذا اجملال ،وبالتايل ميكن البناء على بعض ما حققته .ومن أمثلة شركة  40 Telefónicaمليوناً منذ عشر سنوات ،واآلن يبلغ عددهم 200
مليون مشرتك .وال يرجع السبب يف ذلك إىل أننا عملنا جبد فقط ،بل
ألننا أيضاً أتيحت لنا الظروف املناسبة لتحقيق منو سريع ،ومن بينها
على وجه اخلصوص توافر اإلمكانيات التكنولوجية والقدرة على حتمل
التكاليف من الناحية االقتصادية.
يستهدف برنامج حتقيق املساواة يف جمال االتصال يف األرجنتني توزيع
وتعكف صناعة االتصاالت على حتويل نفسها من نقل الصوت
ثالثة ماليني حاسوب للدخول على اإلنرتنت على املدارس خالل
إىل نقل البيانات ،ومن اخلطوط الثابتة إىل النفاذ املتنقل ،وسوف تكون
ثالث سنوات فقط بغية حتسني جودة التعليم وتضييق فجوة األمية
الرقمية يف األرجنتني.
مجيع أشكال النفاذ عريضة النطاق خالل سنوات قليلة .وتنعقد اآلمال
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باتريك سليم دوميت

على أن يوفر النطاق العريض للمواطنني منخفضي الدخل نفس القدرة
على النفاذ إىل املعلومات كمن هم يف أفضل املدارس يف أغىن البلدان.
ولتحويل هذه اآلمال إىل حقيقة ،يتعني أن تكون لدى الشركات
رؤية بعيدة املدى .وهذا يتطلب أن تكون لدى القطاع العام سياسات
ذكية ،كي ال يُصبح ذلك النفاذ عبئاً إضافياً على الصناعة .وسوف
تكون اهلواتف الذكية هي أفضل وسيلة للنفاذ إىل اإلنرتنت ،وسوف
تنخفض األسعار ،ومع ذلك فما زال هناك الكثري مما ينبغي عمله.

الدكتور حمدون إ .توريه :ما هي العوامل التي تكمن وراء نجاح
شركة  América Móvilفي المنطقة؟
باتريك سليم دوميت :كان استثمارنا األول هو تركيب اخلطوط.
وعندما بدأنا مع اإلنرتنت ،تبني لنا – باإلضافة إىل اجلوانب املتصلة
باألسعار وجوانب التغطية – أنه ال توجد ثقافة حاسوبية .ومل يكن
بوسعنا أن نوفر أو أن نبيع خدمات اإلنرتنت ما مل تكن هناك أجهزة
حاسوب .ولذلك ،بدأنا برناجماً لتمويل أجهزة احلاسوب بسعر فائدة
منخفض جداً كي نستطيع توفري خدمات اإلنرتنت .وبطبيعة احلال،
استطعنا بيع ماليني كثرية من أجهزة احلاسوب مبرور السنني .واستطعنا
حل مشكلة تغطية النطاق العريض ،ولكننا واجهنا التحدي املرتبط
بسعر الدخول ،ولذلك عرضنا خياراتكان من بينها تأجري جهاز املودم
أو سداد قيمته على أقساط .وقد ساعدنا ذلك على النمو.
وقد استثمرنا الكثري يف االتصاالت املتنقلة يف الربازيل ،وساعدنا
على قيام شبكة كبرية من املوزعني وعلى تطبيق التكنولوجيات اجلديدة،
وعلى رأسها تكنولوجيا اجليل الثاين .مث انتقلنا إىل بلدان أخرى .وعندما
دخلناكولومبيا ألول مرة وبدأنا إقامة قواعد االتصاالت الراديوية ،دمرت
العصابات بعضها ومل نستطع إصالحها .وطالب الناس أنفسهم بإعادة
بناء قواعد االتصاالت الراديوية هذه ،وقالوا إهنم سوف يتولون محايتها.
وبدأنا ننفق استثمارات كبرية ،وأصبحت التغطية كاملة تقريباً اليوم.

ويف األرجنتني ،كنا ّرواد اخليارات اخلاصة بالدفع املسبق ،وقد
أخذت نسبة  80يف املائة من عمالئنا خبطط الدفع املسبق .وبدأت
تكاليف األجهزة تنخفض ،ولذلك فسوف نشهد ،مع توافر النطاق
العريض ،منواً هائالً يف اهلواتف املتنقلة .وعلى الرغم من أن اهلواتف الثابتة
تستعملها األسر أو شركات األعمال ،تعد اهلواتف املتنقلة من األشياء
الشخصية ،وسوف يتزايد استعماهلا بدرجة كبرية.

الدكتور حمدون إ .توريه :ما هي التحديات األخرى التي ترونها فيما
يتصل بإقامة شبكات النطاق العريض؟
جون ديفيز :إذا تطرقنا للتعليم ،على سبيل املثال ،سنجد أن
لدينا برامج لتوفري أجهزة احلاسوب املتنقلة ،ولكن من الالزم توصيل
املدارس وإقامة البنية التحتية الالزمة لذلك .ولكننا يف حاجة أيضاً
حملو أمية املدرسني فيما يتصل باستعمال احلاسوب .وقد حظي الكثري
من التجارب التعليمية الناجحة بدعم الصناعة ،واهليئات التنظيمية،
وصناديق رسوم الرتخيص أو صناديق اخلدمة الشاملة .وقد جنح منوذج
الدفع املسبق بالنسبة لالستخدامات املنزلية .وهكذا ،توافرت مجيع
العناصر ،ولكن التحدي يكمن يف جعلها تعمل معاً .ويف ذلك،
يعد التعاون بني القطاعني اخلاص والعام واخلطط املشرتكة بينهما يف
غاية األمهية.
سانتياجو فرينانديز فالبوينا :إن القواعد التنظيمية القائمة
على منوذج اهلواتف الثابتة متثل عقبة أمام الشركات اليت تستثمر يف
التكنولوجيات املتنقلة .ولقد قدمنا إعانات حليازة األجهزة الطرفية بغية
اإلسراع بتطوير السوق .وقمنا بشراء التكنولوجيا الالزمة لتنفيذ ذلك
يف كل مكان .وحنن صناعة حديثة العهد والتحديات اليت تواجهنا
حتديات جتارية.
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الدكتور حمدون إ .توريه :ما هي الرسالة التي تريدون توجيهها للقادة
الحكوميين الموجودين هنا لكي تحقق الصناعة نتائج أفضل؟
باتريك سليم دوميت :إن العمالء يريدون التواصل أو مشاهدة
الفيديو .وحنن يف حاجة إىل ترددات وإىل التكنولوجيا اليت جتعل هذه
اخلدمات تنافسية ،لكي نستطيع توفريها لكثري من الناس ،سواء بالكبل
أو السلكياً .كذلك ،حيتاج املستثمرون إىل وجود قواعد قانونية مطمئنة.

دييجو موالنو :حنن حباجة إىل تنشيط الطلب أوالً وقبلكل شيء.
فالطلب أساسي لتشجيع رجال األعمال على ابتكار تطبيقات لعمالئنا
الذين هم يف قاعدة اهلرم ولشركات األعمال الصغرية يف أمريكا الالتينية.
ثانيا ،األسعار اليت تقوم اهليئات التنظيمية بدور مهم يف حتديدها .وينبغي
لنا إقامة شراكات مع شركات التشغيل وأن نقدم هلا حوافز لوضع مناذج
جتارية جديدة تساعد يف سرعة الوصول إىل قاعدة اهلرم.

السفري فيليب فريفري :أوافق بكل تأكيد على أمهية حكم القانون ،أسئلـة من القـاعــة

وأمهية وجود بيئة مستقرة ميكن التنبؤ مبا قد حيدث فيه فيما يتعلق
بأغراض االستثمار .ومن الواضح أن هذا شيء ينبغي جلميع احلكومات
أن حتاول توفريه ،وخصوصاً إذا كانت تريد رؤية نوع االستثمارات اليت
نتحدث عنها اآلن ،وهي تنطوي على تكاليف مرتفعة وثابتة وال ميكن
اسرتدادها .كذلك فمن املهم وجود سياسات ضريبية معقولة – مع
جتنب الضرائب الرتفية على أنشطة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ظناً بأهنا ميكن أن تؤدي إىل عائد كبري جداً .ولقد كانت هناك جمموعة
واسعة من السياسات احلكومية اليت تبني أهنا مفيدة أو غري مفيدة
بالنسبة لبيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ومن وجهة النظر هذه،
ميكن للمرء أن يعترب أن احلكومة شر ال بد منه ،ولكن ينبغي أال تغيب
عن نظرنا عبارة “ال بد منه” يف هذه اجلملة.
السيدة كارولني سيربساد-باشان :اتفق مع ما قيل بشأن اإلطار
التشريعي الذي ميكن التنبؤ مبا قد حيدث فيه .فأي شعور بعدم اليقني
إزاء ما ميكن أن حيدث يزيد من املخاطر ،وبالتايل زيادة تكلفة رأس
املال .كما أننا حباجة إىل حتديث وحتسني اإلطار التنظيمي ملواكبة
التغريات التكنولوجية .وسوف نتخلص يف امليزانية املقبلة يف ترينيداد
وتوباغو من الضرائب والرسوم املفروضة على األجهزة الذكية احملمولة
باليد ،لتشجيع اإلقبال على النطاق العريض واالستفادة منه .بيد أن
توفري بيئة تنطوي على مزيد من التيسريات يتطلب أيضاً قدراً معيناً من
التعاون بني األطراف صحبة الشأن .فعلى سبيل املثال ،استطاعت هيئة
االتصاالت يف ترينيداد وتوباغو تيسري قيام تعاون بني األطراف املختلفة
من أجل إنشاء نقطة لتبادل اإلنرتنت.
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سلمى خليفه ،رابطة التعاون ألمريكا الالتينية للشبكات المتقدمة،
 ،RedCLARAالمكسيك ،ورئيسة فريق العمل التابع للمجلس
والمعني بوضع دستور مستقر لالتحاد الدولي لالتصاالت :كيف
يتسنى لنا في عالم تنافسي المساعدة في ضمان نشر البنية التحتية
الالزمة بمزيد من السرعة؟
باتريك سليم دوميت :إن التنظيم ميكن أن يعوق االستثمار.
ففي املكسيك ،على سبيل املثال ،توجد منافسة لتغطية سكان املناطق
احلضرية اليت يعترب النشاط التجاري فيها أكثر رحبية .أما يف املناطق
الريفية ،فنحن وحدنا الذين نقدم اخلدمات ،ولذلك تعتربنا اهليئة
التنظيمية حمتكرين .وإذا حنن واصلنا االستثمار يف هذه املناطق – وهو
ما نفعله من قبيل االلتزام االجتماعي – سوف نواجه مشاكل.
الدكتور محدون إ .توريه :امسحوا يل بأن أعطي الكلمة األخرية
للسيدة األوىل ونائبة الرئيس املنتخبة للجمهورية الدومنيكية لتحدثنا عما
تنوي عمله عندما تتوىل منصبها.
الدكتورة مارغريتا سيدانيو فرينانديز :إننا نراهن يف اجلمهورية
الدومنيكية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتكأداة لتحقيق التنمية،
وخصوصاً بالنسبة للسكان الذين هم يف وضع ضعيف ،ولذلك يعد
النطاق العريض أساسياً .فجميع املدارس هبا خمتربات للحاسوب ،كما
أننا نعمل على تنمية اجملتمعات احمللية من خالل املراكز التكنولوجية.
وكنائبة للرئيس ،سوف أواصل هذه االسرتاتيجية وأطبق األفكار املختلفة
اليت أع ِرب عنها يف هذه املناقشة.
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Shutterstock

تمـويـل النطــاق العـريض :هـل عــادت الحكـومـات
إلى القيـام بهـذا الــدور؟
تناولت جلسة تفاعلية عن موضوع “تمويل النطاق العريض :هل عادت الحكومات إلى القيام بهذا الدور؟” الطرق الكفيلة
باالستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دفع عجلة التنمية
االجتماعية واالقتصادية .وقد بدأت الحكومات في المنطقة وضع
وتنفيذ استراتيجيات للترويج لشبكات وخدمات النطاق العريض ،على
جانبي العرض والطلب من المعادلة.

ITU/R. Farrell

وقد أدار هذه اجللسة براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد
الدويل لالتصاالت .وكانت هيئة املناقشة تضم كالً من :إدموند منصور ،وزير
الدولة يف أنتيغوا وباربودا؛ وديونيسيو برييز-جاكومي فريسكيوين ،وزير االتصاالت
والنقل يف املكسيك؛ وإدواردو جني ،مدير عام اهليئة الوطنية لإلبداع؛ وكارولينا
كوس ،رئيسة اإلدارة العامة لالتصاالت ( ،)ANTELأوروغواي؛ وروديريك كريوان،
املستشار العام لعمليات االتصاالت الكبلية والالسلكية مبنطقة الكارييب ،جامايكا؛

براهيما سانو
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كارولينا كوس

وجلندا ميدفورد ،املدير التنفيذي ،لشركة  GEMFORDاالستشارية
يف باربادوس ،وممثلة CANTO؛ وخافيري ريكيو ،نائب رئيس شركة
االتصاالت الساتلية املكسيكية ()SATMEX؛ وراؤول إشبيربيا ،املدير
التنفيذي ملركز معلومات شبكة أمريكا الالتينية والكارييب ()LACNIC
ورئيس جملس أمناء مجعية اإلنرتنت (.)ISOC

براهيما سانو :ما الذي تفعله اإلدارة العامة لالتصاالت ()ANTEL
لتشجيع القدرة على التوصيل بالنطاق العريض في أوروغواي؟
كارولينا كوس :يف مارس  ،2010حدد خوسيه موخيكا كوردانو،
رئيس أوروغواي عدداً من األهداف اليت ينبغي حتقيقها أثناء فرتة توليه
منصبه ،وكان من بينها توصيل مجيع األسر يف أوروغواي باإلنرتنت.
وحنن نستثمر يف البنية التحتية مبنظور طويل األجل ،ونعمل
على ربط مجيع األسر بكبالت األلياف البصرية – ومت بالفعل ربط
 80 000أسرة حىت اآلن .كما نستثمر يف وصالت اإلنرتنت باملناطق
الريفية .وقد استطعنا بالفعل رفع حنو  35 000أسرة أو شركة من
شركات قطاع األعمال باملناطق الريفية من تكنولوجيا اجليل الثاين إىل
تكنولوجيا اجليل الثالث لالتصاالت املتنقلة .كذلك ،سيكون بوسع
مجيع عمالئنا املزودين خبطوط هاتفية ثابتة احلصول على خدمات
النطاق العريض دون أي رسوم إضافية.

دور الحكـومــة
براهيما سانو :ما هو الدور الذي ينبغي للحكومة القيام به لتيسير
النهوض بالنطاق العريض؟
ديونيسيو برييز-جاكومي :يتعني على احلكومات أن تأخذ يف
االعتبار ثالثة أنواع من الفجوات يف النطاق العريض .أوهلا وجود
فجوة يف السوق ،وحنن ننظر إليها يف املكسيك على أهنا متثل إمكانية
للتوسع يف النطاق العريض مبشاركة القطاع اخلاص .وهذا يتطلب إطاراً
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تنظيمياً مناسباً إلزالة احلواجز أمام دخول السوق .ثانياً ،توجد فجوة
تكنولوجية .ولتضييق هذه الفجوة تَلزمنا بنية حتتية كما تَلزمنا خدمات
اتصاالت للوصول إىل املناطق النائية والريفية واجملتمعات احمللية
منخفضة الدخل .وهذا ما ال ميكن حتقيقه من الناحية االقتصادية
إال من خالل االستثمار اخلاص ،ويتعني على احلكومة أن تعمل على
جعل هذه اخلدمات متاحة .والفجوة الثالثة تتصل باملستعملني .فال
يكفي توافر القدرة على النفاذ إىل البنية التحتية إذا كنت ال تعرف
كيفية االستفادة منها .لذلك ،يتعني تدريب الناس على استعمال
مجيع هذه األدوات.
وتقوم سياسة املكسيك على تضييق مجيع هذه الفجوات .وحنن
حناول إجياد الظروف املناسبة للمنافسة والتخلص من احلواجز اليت
حتول دون دخول السوق .فنحن نعمل على توسيع شبكة األلياف
البصرية لكي ميكننا توفري اخلدمات للمناطق اليت ال توجد هبا منافسة
كبرية .وفيما يتعلق بالقدرة على التوصيل ،فقد أمكن توصيل 14 000
نقطة خمتلفة يف املكتبات العامة ،واملستشفيات واملدارس ،باستعمال
التكنولوجيا الساتلية ،وحنن ماضون يف هذا االجتاه .ولدينا أيضاً برنامج
لتزويد الفئات منخفضة الدخل بأجهزة حاسوب وبالقدرة على النفاذ
إىل اإلنرتنت .وحيدد برناجمنا الرقمي عدداً من األهداف للوصول إىل
الفئات منخفضة الدخل وذوي اإلعاقة ،كما يركز الربنامج على
النساء ،والتعليم ،واخلدمات الصحية ،واملشروعات الصغرية واملتوسطة
حبلول سنة .2015

براهيما سانو :من الذي يمول هذا البرنامج الضخم؟
ديونيسيو برييز-جاكومي فريسكيوين :تستثمر احلكومة يف
تضييق فجوة النفاذ ،وسوف تتوىل تنفيذ مشاريع جتريبية يف مخس
واليات خمتلفة .ونأمل أيضاً يف وضع إطار قانوين يشجع شركات
القطاع اخلاص على االستثمار يف البنية التحتية.

ITU/R. Farrell

ديونيسيو برييز-جاكومي فريسكيوين
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براهيما سانو :هل ينبغي أن يركز االستثمار على البنية التحتية؟
جلندا ميدفورد :من الواضح أن االستثمار يف البنية التحتية
ضروري لتمكني املواطنني من إطالق قدرهتم على االبتكار واملشاركة
يف االقتصاد العاملي .ولكن االستثمار يف بناء القدرات ضروري أيضاً.
فحىت عندما يكون النطاق العريض متوافراً ،لن يكون املواطنون قادرين
متاماً على حتقيق االستفادة الكاملة منه يف حتسني نوعية حياهتم ،أو
أن يصبحوا مقاولني أو أن يلتحقوا بالوظائف الرقمية اليت تنشأ اآلن
نتيجة للفرص املثرية اليت تتيحها التكنولوجيا.
ومثة جمال آخر ينبغي أن تستثمر فيه احلكومة ،وأن تكون هلا املبادرة
فيه ،وهو اخلدمات اإللكرتونية .فعندما تضع احلكومة الكثري من
اخلدمات على اخلط ،سوف تزداد معدالت اإلقبال على النطاق
العريض .ويعد االستعداد اإللكرتوين عامالً شديد األمهية ،ومن الالزم
استثمار أموال من القطاعني العام واخلاص يف هذا اجملال.
وملا كانت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن تعم مجيع
القطاعات ،فمن املهم أن نضمن أن تتوجه خطط واسرتاتيجيات
النطاق العريض حنو حتقيق األهداف اليت تتجاوز جمرد زيادة مستويات
االنتشار ،وحتقيق منافع للبلد ،كأن يكون ذلك من خالل دفع عجلة
التنمية االقتصادية ،والتعليم والصحة.
وأخرياً ،جيب وجود إطار يساعد على ازدهار أنشطة قطاع األعمال
لتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار .ولذلك ،يتعني على احلكومة
أن تستثمر يف سياسات املالية العامة وأن تعمل على وضع إطار
تنظيمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يكون مشجعاً لالستثمار،
ومشجعاً للمنافسة ،وال يضع عراقيل أمام املستثمرين .ويف نفس
الوقت ،جيب على اهليئة التنظيمية أن تساعد االستثمارات اليت تنفقها
شركات التشغيل لتحقيق األهداف اليت ينشدها البلد.

ITU/R. Farrell

جلندا ميدفورد

إدواردو جني

األثر المضاعف الذي يُحدثه النطاق العريض
براهيما سانو :ما هي األنشطة التي تنفذها بنما لتعظيم األثر
المضاعف الذي ي ِ
حدثه نشر النطاق العريض؟
ُ
إدواردو جني :منذ تويل الرئيس مارتينيللي ملنصبه ،نعمل يف بنما
على توفري القدرة على الدخول إىل اإلنرتنت السلكياً بدون مقابل
يف مجيع األحناء .وسوف يتمكن مجيع مواطين بنما ،بفضل مبادرة
“اإلنرتنت للجميع” من النفاذ إىل اإلنرتنت بدون مقابل يف حدود
مسافة  500مرتاً من منازهلم أو مكان عملهم أو مدرستهم .وحنن نرى
بالفعل أن هذه املبادرة قد زادت من استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بني شرائح واسعة من السكان ،وخصوصاً بني سكان
الريف ،واجملتمعات احمللية املهمشة والشباب.
وهناك عنصران هلما أمهية خاصة يف تعظيم األثر املضاعف املرتتب
على تنمية النطاق العريض ،أحدمها ابتكار احملتوى .فلن ينشأ الطلب
على اإلنرتنت تلقائياً .وحنن يف حاجة إىل سياسات عامة وبرامج تقوم
على توجهات سليمة بغية إنتاج احملتوى الذي خيلق الطلب .وسوف
يدفع ذلك القطاع اخلاص إىل االستثمار يف البنية التحتية اجلديدة
اليت تساعدنا على املضي يف تنفيذ مبادرات احلكومة اإللكرتونية .أما
العنصر اآلخر فيتصل بتيسري احلصول على التكنولوجيا واالستفادة
منها .ولدينا برنامج شديد التفصيل للشمول الرقمي يقوم على النظام
التعليمي .وقد زودنا مجيع املدرسني يف نظام التعليم العام بأجهزة
حاسوب ،باإلضافة إىل تدريبهم على استعماهلا يف الفصول الدراسية.
وباإلضافة إىل ذلك ،فنحن نزود تالميذ الصفوف العليا بأجهزة
حاسوب ،ليس فقط بغرض استعماهلا يف إعداد واجباهتم املدرسية يف
منازهلم ،بل وكذلك لتمكينهم من استكشاف العامل الرقمي ووضع
حلول عملية وتطبيقات.
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راؤول إشبيربيا

وأخرياً ،فإننا ،مثل كولومبيا ،نأمل يف أن يتيح النطاق العريض
للمواطنني املقيمني يف وحدات سكنية القدرة على النفاذ ،وامتالك
أجهزة حاسوب والتدريب عليها ،من خالل الدعم احلكومي،
ملساعدهتم على حتسني نوعية حياهتم.

براهيما سانو :ماذا يفعل كل من مركز معلومات شبكة أمريكا
الالتينية والكاريبي ( )LACNICوجمعية اإلنترنت ( )ISOCفي
سبيل دعم تنمية النطاق العريض في المنطقة؟
راؤول إشبيربيا :تساهم اهليئتان يف تنمية النطاق العريض باملنطقة
عن طريق التدريب وبناء القدرات .كما أننا من احملركني الرئيسيني
للحوار بشأن تغيري السياسات العامة .ولدينا مشاريع تتصل بتنمية
البنية التحتية ،ودعم نقط تبادل حركة اإلنرتنت ،وإنشاء مراكز
ملواجهة احلوادث العرضية ألغراض األمن .وعالوة على ذلك ،فنحن
نساهم يف تركيب مرافق البنية التحتية شديدة األمهية اخلاصة بأجهزة
خدمة التوجيه .وباختصار ،حنن مهتمون بكل ما ِّ
ميكن اإلنرتنت من
أن تصبح نظاماً أساسياً مناسباً للنهوض مبجتمعاتنا وأن تصبح أيضاً
عامالً مساعداً لتحقيق حقوق اإلنسان.
وتبلغ نسبة انتشار اإلنرتنت اآلن يف أمريكا الالتينية ومنطقة
الكارييب حنو  40يف املائة ،ومع ذلك يوجد تفاوت كبري بني البلدان.
إذ تبلغ نسبة االنتشار أقل من  25يف املائة يف عشرة بلدان ،بينما
تتجاوز هذه النسبة  50يف املائة يف بلدان أخرى .وتوجد حاالت
متطرفة مثل هاييت اليت تبلغ فيها نسبة انتشار اإلنرتنت حنو  10يف
املائة ،كما لدينا حاالت مثل األرجنتني اليت تتجاوز فيها نسبة
االنتشار  60يف املائة.
ونتطلع إىل الوصول بنسبة انتشار اإلنرتنت يف املنطقة إىل
 60يف املائة حبلول هناية  ،2015وهذا يعين  120مليون مستعمل
جديد لإلنرتنت .وعلى الرغم من أن هذا اهلدف ميكن حتقيقه ،فنحن
نواجه ثالثة متغريات :النمو يف عدد املستعملني؛ واالجتاه اخلاص بعدد

34

أخبار االحتاد   2012 | 6 ي ـوليو | أغسطس

2012

األجهزة لكل مستعمل؛ ومنط استعمال اإلنرتنت .وال ميكن التنبؤ
بسلوك املستعملني وأمزجتهم .وعلى سبيل املثال ،من منا كان يتوقع
وصول نقل الفيديو عرب اإلنرتنت إىل حجمه احلايل.

الدول الجزرية الصغيرة
براهيما سانو :ما هو دور الحكومة في دولة جزرية نامية صغيرة
مثل أنتيغوا وباربادوس فيما يتعلق بنشر النطاق العريض؟
إدموند منصور :جيب أن تقوم الشراكات بني القطاعني العام
واخلاص بدور رئيسي يف حتريك النطاق العريض – فال تستطيع
احلكومات القيام بذلك مبفردها .ولكن احلكومة قامت بدور عامل
مساعد يف أنتيغوا وباربادوس يف ضمان استعمال النطاق العريض على
أوسع نطاق ممكن .وأستطيع أن أقول إن أكرب قيمة مضاعفة لنشر
النطاق العريض تتحقق يف جمال التعليم .وعلى سبيل املثال ،استطعنا
تزويد املديرين وكبار اإلداريني يف مجيع مراكز الطفولة املبكرة بأجهزة
حاسوب حممولة وبالربجميات املعدة خصيصاً هلذه املراكز ملساعدهتا
على حتسني إدارهتا.
وسوف يكون النطاق العريض مفيداً بصفة خاصة يف املدارس االبتدائية
ويف تعليم األطفال الصغار – وهذا ال يقلل حبال من األحوال من
دوره يف املرحلة الثالثة من التعليم .وباإلضافة إىل ذلك ،يعد استعمال
النطاق العريض مفيداً يف جمال الطب ،خصوصاً يف مستوى الرعاية
الصحية األولية لتوعية احلوامل وتشجيع األسر على حتصني أطفاهلا.
ومثة جمال مهم آخر هو احلكومة اإللكرتونية ،إذ يريد املواطنون يف
كل مكان االستفادة من النطاق العريض يف حتسني نوعية حياهتم.
والقضية هنا هي كيف ميكن للحكومات أن تليب هذه الطموحات مبا
لديها من موارد حمدودة .وميكن تلخيص دور احلكومات فيما يتعلق
بتسريع نشر النطاق العريض يف تشجيع املشروعات اخلاصة ،وخلق
فرص العمل ،وتشجيع االبتكار ،وضمان االستدامة.

ITU/R. Farrell

إدموند منصور
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روديريك كريوان

براهيما سانو :ماذا تتوقعه الصناعة من الحكومة.
روديريك كريوان :كان من الضروري لتحقيق معجزة االتصاالت
املتنقلة تنسيق الطيف ،واالهتمام بالتقييس ،وإقدام القطاع اخلاص
على االستثمار ،وتشجيع املنافسة ،واستحداث عروض سعرية مبتكرة
يف شكل تعريفات مرنة وتطوير نظام الدفع املسبق .فكيف يتسىن لنا
حتقيق هذه األمور لتشجيع انتشار النطاق العريض .هذا سؤال صعب
– ولإلجابة عليه ،سوف أركز على ثالثة أمور.
األمر األول هو الطيف .فسوف يعتمد متكني الناس يف األمريكتني
من النطاق العريض على التكنولوجيات الالسلكية ،ولذلك فنحن
يف حاجة إىل الطيف .فنظراً لزيادة الطلب على البيانات وأنواع
التكنولوجيات اجلديدة ،يتطلب استخدام تكنولوجيا التطور طويل
األجل ( ،)LTEعلى سبيل املثال ،مقادير كبرية من الطيف ،والذي
علّمته لنا معجزة االتصاالت املتنقلة هو أنه كلما ازداد تنسيق
االستفادة من الطيف يف أحناء العامل ،حتسنت اقتصادات االستثمار
وكان ذلك أفضل بالنسبة لالستعمال .ويف هذا الصدد ،أود أن
أهنئ االحتاد الكارييب لالتصاالت ( )CTUواالحتاد الدويل لالتصاالت
( )ITUوحكومة باربادوس على املؤمتر الذي نظموه يف الفرتة من
 25-21مايو ليس فقط من أجل تنسيق االنتقال من التلفزيون التماثلي
إىل البث التلفزيوين الرقمي إىل األرض ،بل وكذلك لدراسة كيفية
التعامل مع املكاسب الرقمية املرتتبة على عملية االنتقال – يف مجيع
أحناء منطقة الكارييب .وحنن يف حاجة إىل مثل هذا النوع من التنسيق.
وسيكون من نتائج ذلك ختصيص طيف لتكنولوجيا التطور طويل
األجل ( – )LTEيقوم يف األساس على النطاق  ،MHz 700وهو نطاق
معظمه غري خمصص يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب.
األمر الثاين هو أنه على الرغم من أنين أوافق على اآلراء اجليدة اليت
يرددها الكثريون فيما يتصل بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص،
جيب أن أبدى مالحظة حتذيرية بشأن املشاريع الكبرية للشراكة بني

خافيري ريكيو

القطاعني العام واخلاص اليت نالحظها يف عدد من املواقع بالنسبة
ملشاريع شبكات اجليل التايل الكبرية .فهل ينبغي علينا يف الواقع أن
نسري على خطى املشاريع الضخمة املثرية اليت تناسب البلدان اليت
تقوم بتنفيذها؟ إن هذه املشاريع الضخمة تتطلب توجهات سياسية
قوية ،وتعتمد على تقدمي إعانات كبرية جداً للجمهور ،كما أن
جدواها من حيث التكلفة مل تثبت.
وبدالً من ذلك – وهذه هي النقطة الثالثة اليت أود اإلشارة إليها –
ينبغي أن نلقي نظرة جديدة على القواعد التنظيمية ،وأن نسال أنفسنا
ما إذا كان باستطاعتنا اآلن أن نلغي بعض القواعد التنظيمية القائمة.
لقد مت حترير األسواق يف منطقة الكارييب منذ ما بني  15-10سنة،
وكانت هناك أمور ضرورية وقت حترير األسواق ولكنها مل تعد ضرورية
اآلن .لقد استقرت املنافسة ،واملنافسة هي أفضل ما ينظم األسواق.
ولذلك ،فحيثما تكون هناك منافسة مستدامة ،يكون السؤال الوجيه
الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا هو ما إذا كان بوسعنا أن نرتاجع
عن بعض هذه التدخالت التنظيمية – آخذين يف االعتبار أن معجزة
االتصاالت املتنقلة كانت ظاهرة ال ختضع للتنظيم إىل حد كبري .وحىت
إذا مل يكن بوسعنا أن نقلل من القواعد التنظيمية ،فلنحاول زيادة
اليقني .والتدخالت التنظيمية ضرورية يف جماالت أخرى ،مثل أطر
التجارة اإللكرتونية ،ومحاية البيانات واخلصوصية ،والقواعد املتصلة
باألمن واالعرتاض ،وتنفيذ حقوق التأليف والنشر .ولكن ،ملاذا ينبغي
أن يتحمل قطاع االتصاالت ضرائب أثقل مما تتحمله القطاعات
األخرى يف بعض البلدان؟ لقد انقضت أيام رأس املال املخاطر
وسهولة احلصول على التسهيالت االئتمانية .وينبغي أن نفكر يف
كيف ميكن جعل قرارات االستثمار أيسر بالنسبة لألفراد الذين يأتون
برؤوس أمواهلم إلضافتها إىل استثماراتنا الضخمة كثيفة رأس املال
وطويلة األجل.
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براهيما سانو :عندما نتحدث عن النطاق العريض ،نميل إلى
التركيز على كبالت األلياف البصرية والكبالت البحرية .فماذا
عن السواتل؟
خافيري ريكيو :ما زالت السواتل متثل أداة منوذجية لالنتشار
السريع والفعال لتوفري القدرة الشاملة على التوصيل ،ألننا اآلن
حناول الوصول إىل قطاعات السكان اليت ال توجد بالضرورة يف
املدن الكبرية ،أو يف املستويني ألف وباء من القوة الشرائية .وتشمل
اخلطط الناجحة للتوصيل بالنطاق العريض يف كل من املكسيك
وكولومبيا االعتماد على السواتل .وقد مسعنا أن احلكومة والقطاع
اخلاص ينبغي أن يعمال معاً لتحقيق القدرة على التوصيل ،كما
مسعنا أن أكرب قيمة مضاعفة لنشر النطاق العريض يف أمريكا
وصلنا بني
الالتينية تتحقق يف جمال التعليم .وهكذا ،فإذا حنن ّ
النقط ،سوف جند أن احلكومة والقطاع اخلاص يعمالن يداً بيد
للوصول إىل أكرب عدد ممكن من السكان ،مع التأكيد على التعليم.
وهذا هو سبيل بلدان أمريكا الالتينية لتحقيق التقدم .ولكي يتسىن
حتقيق ذلك ،فمن األساسي استعمال التكنولوجيا الساتلية .وعلى
الرغم من أن تكنولوجيا الكبالت الليفية البصرية تعد من الطرق
الفعالة لتوصيل املستويني ألف وباء ،فبمجرد أن حناول توصيل
 99أو  100يف املائة من السكان ،ينبغي أن نعثر على آلية توزيع
متعددة النقاط ،وهذه اآللية توفرها السواتل بامتياز.
براهيما سانو :من دواعي سروري أن أرى أن بنك التنمية للبلدان
األمريكية يصنِّف النطاق العريض على أنه أداة شديدة األهمية
بالنسبة للتنمية االقتصادية واالجتماعية للمنطقة ،مع إمكانية
تحقيق آثار بعيدة المدى على التجارة ،والتعليم ،والرعاية
الصحية ،والخدمات الحكومية ،بل وعلى البيئة .ولكن ،ماذا عن
صناديق الخدمة الشاملة؟
إدواردو جني :لقد أصدرنا قانوناً للنفاذ الشامل منذ ،2008
وصندوق اخلدمة الشاملة يسمح للشركات بتقدمي املشاريع اخلاصة
بتوسيع االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة يف املناطق غري املتمتعة
خبدمات كاملة .وحنن نستخدم الصندوق يف تشجيع الصناعة على
توسيع جمال االتصاالت ،ونتوقع أن يقوم الصندوق بدور يف نشر
النطاق العريض يف املناطق النائية واملهمشة اليت ال توجد هبا حوافز
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كبرية للقطاع اخلاص على توسيع جمال التغطية .ولذلك ،أرى دوراً
لصناديق النفاذ الشامل يف تنمية النطاق العريض ،ولكن ذلك لن
يكون إال يف املناطق اليت ال ميكن الوصول إليها بطرق أخرى.
راؤول إشبيربيا :باإلضافة إىل صناديق اخلدمة الشاملة ،فلدى
احلكومات أدوات لتهيئة بيئة إجيابية لالستثمار ،وهنا ميكن للقطاع
العام أن يديل بدلوه .ولكننا إذا فكرنا كمنطقة ،بطريقة شاملة
وموحدة ،يتعني علينا أن جند سبالً لدعم البلدان اليت تأخرت عن
الركب من حيث مستوى التنمية.

سؤال من القاعة بشأن دور الهيئات األكاديمية
سلمى خليفة من شبكة  ،RedCLARAالمكسيك ،ورئيسة فريق
العمل التابع لمجلس االتحاد الدولي لالتصاالت والمعني
بالدستور المستقر :لقد تركز اجلانب األكرب من املناقشة على
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ،ولكن ماذا عن اهليئات
األكادميية – وهي الطرف الفاعل الثالث؟ إن القطاع األكادميي
عنصر إضايف ميكن أن حيقق تآزراً مع املشاريع االجتماعية،
وتشجيع املشروعات اخلاصة ،وتشجيع االبتكار ،وأن يساعد
البلدان على النمو.
روديريك كريوان :يوجد دور للهيئات األكادميية ميكن أن تقوم
به يف ابتكار احملتوى ويف جمال السياسات العامة .ومن األدوات املفيدة
أيضاً تنسيق وجتميع الطلب من أجل دعم االستثمارات الكبرية
إلنشاء بنية حتتية ألغراض خاصة ،كما يتضح من املثال اخلاص
بالشبكة الكاريبية للمعرفة والتعلم .ولقد كان للشركة اليت أنتمي إليها
دور يف بناء جزء من البنية التحتية ،يف إطار شراكة.
وفيما يتصل بصناديق اخلدمة الشاملة ،توجد ترتيبات ،ولكن من
الصعب معرفة أين توجد األموال .ويتمثل موقف الصناعة يف أن
صناديق اخلدمة الشاملة هذه ينبغي أن تُستخدم يف تطبيقات أوسع.
وعلى سبيل املثال ،أصدرت جامايكا منذ فرتة قصرية قانوناً إلصالح
االتصاالت ،ومن بني األمور الكثرية اليت أقدمت عليها جامايكا دعم
نظام صندوق اخلدمة الشاملة وتوسيع نطاقه ليشمل توليد احملتوى
احمللي وتوسيع جمال االستثمار يف البنية التحتية.
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تـلخيـص الـقضـيـة

إدموند منصور :لقد وصلت إىل بنما على طائرة من ترينيداد
وتوباغو .وكان جيلس على مييين فىت عمره  11عاماً من كولومبيا،
يدرس يف مدرسة يف ترينيداد ،وكان عائداً إىل كولومبيا لقضاء
العطلة الصيفية .وأخرج هذا الفىت حاسوبه احملمول وبدأ ميارس
ألعاب الفيديو ويلتقط صوراً مجيلة من نافذة الطائرة .وقد سألته
من الذي علمه استعمال احلاسوب .فقال يل إنه تعلم بنفسه .مث

سالته “ملا تأخذ حاسوبك معك وأنت يف إجازة؟” فأجاب“ :إنين
استخدمه يف مواصلة االتصال بأصدقائي” .إن هذا الفىت لن يعاين
من الفجوة الرقمية.
إننا حنتاج النطاق العريض ألنه حيرك مجيع أشكال العمليات
اإلمنائية ،خصوصاً إذا كنا نتحدث عن اقتصاد يقوم على املعرفة
وعن أمة ذكية.

Shutterstock
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 توص ال نمل توص ءاطعإ – يمقرلا لومشلا
2012

NOTIMEX/AFP

الشمول الرقمي – إعطاء صوت لمن ال صوت لهم
الشمول الرقمي أساسي لبناء مجتمعات شاملة .وهو يعني أن يكون بوسع جميع المواطنين ،سواء كانوا
أصليين ،أو أشخاصاً من ذوي اإلعاقة ،أو نساءً ،أو فتيات ،أو شباباً أو أطفاالً يجب أن يكون في مقدورهم
الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تنمية أنفسهم اجتماعياً واقتصادياً .وقد ناقشت
جلسة عن “الشمول الرقمي – إعطاء صوت لمن ال صوت لهم”
الحواجز التي ينبغي التغلب عليها والفرص السانحة بالفعل لتحقيق
الشمول الرقمي.
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مارجريتا سيدنيو دي فرينانديز

ITU/R. Farrell

وقد أدارت املناقشة يف هذه اجللسة الدكتورة مارجريتا سيدنيو دي فرينانديز،
السيدة األوىل للجمهورية الدومنيكية ،ونائبة الرئيس املنتخبة (اآلن نائبة الرئيس).
وقد حصلت الدكتورة مارجريتا سيدنيو دي فرينانديز على جائزة جمتمع
املعلومات العاملي لعام  2007اليت يقدمها االحتاد الدويل لالتصاالت ملا قدمته
من مسامهة شخصية بارزة يف سبيل إقامة جمتمع معلومات عاملي شامل وعادل.
ومشلت هيئة املناقشة كالً من :فيليب بولويل ،وزير العلوم والتكنولوجيا والطاقة
والتعدين ،جامايكا؛ ورفائيل مارادياجو ،السكرتري التنفيذي للهيئة اإلقليمية الفنية
لالتصاالت ()COMTELCA؛ وفرانشيسكا كيسا بيانكي ،نائبة الرئيس لشؤون
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العالقات املؤسسية ،املبادرة العاملية لشمول تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ()G3ict؛ وجوسلني ريد ،نائبة رئيس الشؤون التنظيمية،
 ،O3b Networksاململكة املتحدة؛ وميجيل رمييال ،املدير التنفيذي،
مؤسسة Telecenter.org؛ وكينيث سيلفسرت ،الرئيس التنفيذي ،الشبكة
الكاريبية للمعرفة والتعلم؛ وبابلو بيللو ،األمني العام ،الرابطة األمريكية
ملراكز البحوث والشركات االتصاالت (.)AHCIET

مارجريتا سيدنيو دي فيرنانديز :لقد كان عدم القدرة على
الحصول على المعلومات حاجزاً يحول دون المساواة في
الفرص ،وخصوصاً بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة .وتستطيع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إزالة هذا الحاجز والسماح
بتحقيق المساواة في الحصول على المعلومات ،بما يترتب على
ذلك من قيام مجتمعات أكثر أنصافاً وديمقراطية وشموالً .فماذا
تفعله جامايكا لتحقيق التكامل الرقمي وإعطاء صوت لمن ال
صوت لهم؟
فيليب بولويل :لقد حققت جامايكا نسبة  100يف املائة
من حيث كثافة االتصاالت الصوتية ،ولديها اآلن سياسة لتمكني
مواطين جامايكا من أن يصبحوا جزءاً من جمتمع املعلومات .وبعد
فرتة قصرية من حترير االتصاالت ،أعدنا تعريف النفاذ الشامل ليعين
النفاذ إىل خدمات البيانات ،واملعلومات والنطاق العريض .ولقد أقمنا
مشروعاً للتعلم اإللكرتوينُ ،وضع يف األصل مبساعدة االحتاد الدويل
لالتصاالت ،وأصبحت مجيع املدارس الثانوية تقريباً اآلن موصولة
متاماً .كما أننا على وشك تنفيذ مشروع مماثل بالنسبة للمدارس
االبتدائية .ومجيع مكتباتنا العامة موصولة متاماً إلتاحة الفرصة ملواطين
جامايكا العاديني للنفاذ إىل النطاق العريض واحملتوى .كما أقمنا
أكثر من  80نقطة نفاذ جمتمعية يف أحناء جامايكا ،وخصوصاً يف
اجملتمعات الريفية ،حيث تستطيع أن ترى للمرة األوىل الفتية جنباً
إىل جنب مع البالغني – وقد انتهى يف الفرتة األخرية شخص يبلغ

ITU/R. Farrell

فيليب بولويل

رفائيل مارادياجو

من العمر  82عاماً من دورة أساسية على الربيد اإللكرتوين .وبدأنا يف
تقدمي خدمات احلكومة اإللكرتونية ،وانتهينا لتونا من تعديل تشريعاتنا
للتمكني من تقدمي مزيد من الدعم من صناديق اخلدمة الشاملة إىل
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وكبار السن ،واملواطنني الذين يواجهون يف
الوقت احلاضر حواجز متنعهم من النفاذ.

مارجريتا سيدنيو دي فيرنانديز :ما هي العالقة بين الشمول
الرقمي ،والمدن الرقمية ،والحكومة اإللكترونية
رفائيل مارادياجو :عندما نتحدث عن الشمول الرقمي ،والفجوة
الرقمية واملدن الرقمية ،فإننا نتحدث عن النفاذ والتحديات اليت تواجه
القدرة على التوصيل ،والبنية التحتية واالستعمال .وينبغي أن ندرس
قدرات األفراد ،وأن نُش ِرك اهليئات األكادميية .وجيب أن ندرب
مواطنينا ،وأطفالنا وشبابنا لكي خنلق عاملاً أفضل ونضيّق الفجوة
الرقمية والفجوة االجتماعية واالقتصادية .كما يتعني علينا أن نوفر
لألفراد ذوي اإلعاقة معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت
يكون من السهل عليهم التعامل معها.

األشخـاص ذوو اإلعـاقــة
مارجريتا سيدنيو دي فيرنانديز :ما هي حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة فيما يتصل بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟
فرانشيسكا كيسا بيانكي :وفقاً للمادة  9من اتفاقية األمم
املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،تعد الدول األطراف يف
االتفاقية ملزمة بضمان القدرة على احلصول على تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وتنفيذاً هلذه االتفاقية ،وضعت بلدان منطقة األمريكتني
القدرة على احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على
رأس جداول أعماهلا ،ومل يعد يُنظر إىل ذوي اإلعاقة على أهنم ممن
يستحقون اإلحسان والصدقة ،بل كأشخاص هلم حقوق.
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ويعد هذا التحول مهماً ألنه يلقي على اجملتمع مسؤولية التخلص من
احلواجز ،بدالً من توقع تكيف األشخاص ذوي اإلعاقة مع اجملتمع.
وهذا ينطبق على النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويشمل
احلصول على خدمات مثل اهلواتف املتنقلة والثابتة ،والتلفزيون،
واحلكومة اإللكرتونية ،والتعليم ،والتعامل مع البنوك ،والتكنولوجيات
املساعدة يف أماكن العمل ،والتأهيل واحلياة املستقلة.

مارجريتا سيدنيو دي فيرنانديز :كيف يمكن لالتصاالت الساتلية
أن تساعد في تحقيق الشمول الرقمي؟
جوسلني ريد :سيحقق نظام شبكة  O3bالساتلية مزايا رقمية
للمجتمعات الريفية أو النائية أو قليلة اخلدمات .وسوف يُطلق هذا
النظام الساتل يف أوائل  ،2013وسوف يضم مثانية سواتل تدور يف
مدارات غري مستقرة بالنسبة إىل األرض توفر قدرات عالية السرعة
وعريضة النطاق ،باستعمال حزم ضوئية ميكن توجيهها لتوفري النطاق
العريض إىل حيث يكون الزماً على وجه التحديد ،مثل البواخر
يف عرض البحرـ والدول اجلزرية ،والدول غري املطلة على السواحل،
وأجزاء من البلدان اليت ال تصلها اخلدمة اآلن ألن شركات تشغيل
االتصاالت تعتربها غري اقتصادية ،وبالتايل ال توجد هبا بنية حتتية.

مراكز االتصاالت
مارجريتا سيدنيو دي فيرنانديز :كيف يمكن لمراكز االتصاالت
أن تفيد السكان المقيمين في المجتمعات الريفية أو النائية؟
ميجيل رمييال :علينا أن ننتقل من الفكرة القائلة بأن مراكز
االتصاالت ليست إال لتوفري النفاذ ،إىل مفهوم مؤداه أهنا أماكن
يستطيع فيها األفراد تعلم املهارات الرقمية اليت تعد أساسية لالبتكار يف
سبيل حتقيق التنمية .وهذه املراكز سوف ِّ
متكن اجملتمعات واألفراد من
إجياد أفضل وسيلة للتقدم يف سبيل حتقيق تنميتهم باخلطى اليت تناسبهم.
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وتعد مراكز االتصاالت أكرب شبكة اجتماعية يف العامل ،وجيب أال يقل
عددها عن  1,2مليون مركز يف أحناء العامل ،وهي توفر اخلدمات ألكثر
من  100مليون نسمة يومياً ،وبذلك تفتح لألفراد فرصاً للتنمية.

مارجريتا سيدنيو دي فيرنانديز :ما هو دور الشبكة الكاريبية
للمعرفة والتعلم؟
كينيث سيلفسرت :يف  ،2004قرر رؤساء حكومات جمموعة
بلدان الكارييب ( )CARICOMوجوب حتويل اقتصاداهتم إىل اقتصادات
قائمة على املعرفة .ولذلك أنشأوا الشبكة الكاريبية للمعرفة والتعليم
لزيادة نفاذ مجيع مواطين بلدان الكارييب إىل املعرفة والتعليم بغض
النظر عن مكان معيشتهم .وليس بني دولنا اجلزرية الصغرية دولة
كبرية مبا فيه الكفاية لتحقيق وفورات احلجم ،ولذلك قرر رؤساء
حكومات جمموعة بلدان الكارييب يف  2006تفويض الشبكة الكاريبية
للمعرفة والتعليم يف إجياد وسيلة الستعمال تكنولوجيا النطاق العريض
لتمكني مجيع املؤسسات التعليمية مبنطقة الكارييب من العمل معا يف
تعاون ،وتبادل املقررات والربامج الدراسية ،وتوفري احملتوى املناسب
للتعلم اإللكرتوين .وحبلول يونيو  ،2012كانت شبكة األلياف
البصرية عريضة النطاق قد أقيمت لتوصيل مجيع الدول األعضاء يف
جمموعة بلدان الكارييب .ومل ننجح فقط يف توصيل مجيع املؤسسات
التعليمية مبنطقة الكارييب ،بل استطعنا أيضاً توصيل منطقة الكارييب
ببقية العامل .وقد أصبحت الشبكة الكاريبية للمعرفة والتعليم ،على
وجه اخلصوص ،موصولة عن طريق النطاق العريض بالشبكات
التعليمية يف الواليات املتحدة ،وأوروبا وأمريكا الالتينية ،مما يعزز
التعلم اإللكرتوين والبحوث.
وتتيح شبكات النطاق العريض للدول اجلزرية الصغرية اجملال للتنافس على
املستوى العاملي مع البلدان الكبرية ،يف جماالت مثل الطب عن �بُْعد .ومن
التطبيقات األخرى إنشاء مكتبة رقمية إقليميةكي يستطيع أهايل منطقة
الكارييب النفاذ إىل هذه املكتبة – بغض النظر عن مكان وجودهم.
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فرانشيسكا كيسا بيانكي

جوسلني ريد
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ميجويل رامييال

كينيث سيلفسرت

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

هيئة المناقشة تتلقى أسئلة من القاعة

مارجريتا سيدنيو دي فيرنانديز :ما هو دور الشراكات بين القطاعين
العام والخاص في زيادة القدرة على النفاذ وإتاحة فرص للجميع؟
بابلو بيللو :يقوم تضييق الفجوة الرقمية على هتيئة بيئة مناسبة
للمنافسة واالستثمار .فمن الالزم استكمال اجلهود اليت يبذهلا القطاع
اخلاص من أجل توفري القدرة على النفاذ بسياسات عامة وأطر
تنظيمية تساند االستثمار ،ودعم القطاع العام ملبادرات مثل مراكز
االتصاالت والقدرة على التوصيل يف املناطق الريفية اليت ال ميكن فيها
للسوق وحدها حل املشكلة .ومع ذلك ،فإن االستعاضة عن جهود
القطاع اخلاص باستعمال موارد الدولة ال معىن له .وما ينبغي علينا
عمله هو أن نربط بني طاقاتنا .فتوفري القيمة من خالل القدرة على
التوصيل هو الذي يولِّد الطلب ،وهذا يرتبط إىل حد كبري باحملتوى
والتطبيقات اليت يولِّدها القطاع العام ،على اخلصوص يف جماالت
التعليم ،والصحة ،والعالقات بني املواطنني والدولة.
وصناعة االتصاالت تقع عليها مسؤولية مواصلة االستثمار يف أمريكا
الالتينية كي ميكن توسيع التغطية وعرض النطاق بغية تضييق فجوة
القدرة على التوصيل .وتنطوي الشراكة بني القطاعني العام واخلاص،
وكذلك الشراكة مع اهليئات األكادميية على إمكانيات كبرية،
وخصوصاً فيما يتصل بتوفري احملتوى احمللي والتعليم.

كاتالينا إسكوبار ،مديرة مؤسسة  ،Makaiaكولومبيا :تتعامل المؤسسة
التي أديرها مع استعمال التكنولوجيا في المكتبات العامة ،ومراكز
االتصاالت والمنظمات االجتماعية ،وأرى الكثير من المبادرات
الخاصة بالنفاذ ،والقدرة على التوصيل والبنية التحتية .فما هو دور
المجتمعات في هذه المبادرات ،وكيف ندرك ما يحتاجه الناس كي
يمكن استعمال التكنولوجيا في تضييق الفجوات االجتماعية؟
فيليب بولويل :إننا نتشاور على نطاق واسع يف شأن وضع
السياسات العامة ،وجند أن هذا له جدواه .وعلى سبيل املثال ،جاءنا
ذوو اإلعاقة مبشروعاهتم وحددوا احملتوى الذي يريدونه ،والربجميات
اليت حيتاجوهنا .وعندما نقوم بإنشاء نقاط نفاذ جمتمعية ،ينبغي أن
يقوم بإدارهتا األفراد املقيمون باجملتمع .ويف الواقع ،فبدون القيادات
اجملتمعية ،لن يُقدر هلذه التسهيالت البقاء.
بابلو بيللو :لقد أنشأنا يف شيلي مجعيات بني شركات تشغيل
االتصاالت ،واملستعملني النهائيني ،واحلكومة املركزية واحلكومات احمللية،
تقوم شركات التشغيل يف إطارها بتوفري التدريب على املهارات لألسر.
فرانشيسكا كيسا بيانكي :من املؤكد أننا نشجع إشراك اجلهات
صاحبة املصلحة واجملتمع .وال ينبغي وجود خطة لتوفري النطاق العريض
أو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دون مشاركة األشخاص ذوي
اإلعاقة .وشعار اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
هو “ال شيء خيصنا دون مشاركتنا” ،ومن املهم أن تشرتك اهليئات
املعنية باملعوقني يف هذه العملية ،ليس ألهنا تستطيع تقدمي إرشادات
بشأن تصميم اخلدمات ،بل أيضاً ألهنا تستطيع اقرتاح قنوات لتسويق
أو توزيع التكنولوجيا.
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بابلو بيللو

جوستافو بينيا ،أمين عام منتدى هيئات تنظيم االتصاالت في
أمريكا الالتينية ( :)REGULATELماذا ستفعله الهيئات التنظيمية
إلزالة الحواجز التي يمكن أن تنشأ في المستقبل فيما يتعلق
بإعطاء صوت لمن ال صوت لهم؟
فيليب بولويل :لدينا عدد من اهليئات التنظيمية اليت هلا دور
يف النفاذ الشامل .وكما لدينا هيئة تنظيمية رئيسية للصناعة – وهيئة
تنظيمية للمرافق – لدينا أيضاً هيئة تنظيمية لصندوق النفاذ الشامل،
تدير املشاريع واألعمال بالتعاون مع اهليئة التنظيمية الرئيسية لضمان المكتبات العامة االفتراضية
محاية التمويل وإخضاع الرسوم اليت نقوم بتحصيلها من شركات
فابيان خاراميللو ،مراقب االتصاالت ،إكوادور :اسمحوا لي بالعودة
التشغيل للتدقيق واملراجعة املناسبة..
إلى الفكرة – التي أصبحت بالفعل حقيقة واقعة في جامايكا – وهي
بابلو بيللو :كلما استطعنا تطوير التكنولوجيات املختلفة ،فكرة ربط المدارس والجامعات ومراكز البحوث ،فلماذا ال نقوم
أصبحنا يف حاجة إىل قواعد جلذب االستثمارات .ولدينا يف شيلي بالترويج على المستوى العالمي لقيام الحكومات بتنفيذ المكتبات
مؤشرات على جودة اخلدمة ،وهكذا تتنافس الشركات يف اجلودة العامة االفتراضية؟ إن ذلك سيساعد على التخلص من الفجوة
كما تتنافس يف األسعار .وقد أدى ذلك إىل احلد من شكاوى بين الجامعات والكليات الغنية والفقيرة ،وبين المدارس الحضرية
والريفية .فباإلضافة إلى االستثمار في توفير القدرة على التوصيل،
املستعملني..
فإذا استطعنا أن نجعل المحتوى المفيد اجتماعياً في متناول
جوسلني ريد :توجد بعض املبادئ اليت ينبغي أال تغيب عن المتعلمين ،فسوف يغير ذلك حيتنا ويحل الكثير من المشاكل.
فيليب بولويل :أؤيد كل التأييد التوصية بالرتويج إلنشاء مكتبات
بال اهليئات التنظيمية وهي تعمل على نشر النطاق العريض ،وهذا
ينطبق على االتصاالت الساتلية والالسلكية .أوالً ،وضع قواعد تنظيمية عامة افرتاضية عاملية .وكل ما أستطيع قوله فيما يتصل هبذا االقرتاح
واضحة وجعلها متاحة على اخلط .ثانياً ،هتيئة بيئة تساعد على املنافسة ،هو أن أحيله إىل االحتاد الدويل لالتصاالت .وهذه املبادرة جيب دفعها
ألنه كلما ازداد عدد شركات التشغيل ازدادت املنافسة السعرية .ثالثاً ،على أعلى مستوى يف االحتاد الدويل لالتصاالت.
فهم الطبيعة الدولية للسواتل .فالسواتل مصدر دويل لتوفري اخلدمات
كينيث سيلفسرت :حنن نفهم بكل وضوح يف منطقة الكارييب
الوطنية ،ولذلك كثرياً ما تكون هناك اختالفات بني القواعد التنظيمية
على مستوى تشغيل السواتل ،وعلى مستوى شركات تقدمي اخلدمات أن الشبكة ذاهتا ال ميكنها أن توفر أي قيمة ما مل نستطع حنن تقدمي
الساتلية .رابعاً ،مواءمة الرتددات الوطنية وفقاً إلجراءات وختصيصات اخلدمات اليت حيتاجها املستعمل النهائي على تلك الشبكة .ولذلك،
االحتاد الدويل لالتصاالت .خامساً ،ترشيد معدات املستعملني فنحن نعمل على إقامة “جمتمعات ممارسة” – أي جمموعات
وترخيص الشبكات ،مثل األجهزة الطرفية ذات الفتحات شديدة الصغر
( ،)VSATألن قدرة الساتل ليست إال عنصراً واحداً من التكاليف اليت
يتحملها املستعملون وشركات تقدمي اخلدمات .وبشكل أعم ،ينبغي أن
ختفِّض اهليئات التنظيمية النفقات والرسوم من أجل خفض التكاليف.
وينبغي أال تغيب السواتل عن بال صانعي السياسات عندما يفكرون يف
وضع خطط وطنية للنطاق العريض.
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من األفراد يلتفون حول موضوعات معينة – مثل التفاف اهليئات نداء إلى االتحاد الدولي لالتصاالت لمواصلة الحوار
األكادميية والباحثني حول موضوع املكتبات العامة االفرتاضية.
على الخط بشأن الشمول الرقمي

قالت الدكتورة مارجريتا سيدنيو دي فرينانديز تلخيصاً للجلسة
بابلو بيللو :احلكومة املركزية هلا دور يف تطوير احملتوى .ولكل اخلاصة ب “الشمول الرقمي”“ :علينا أن نفاتح االحتاد الدويل
بلد برناجمه األكادميي اخلاص به وينبغي أن يكون هذا الربنامج متاحاً لالتصاالت بشأن إمكانية مواصلة هذه احلوار على اخلط ،كي
على اخلط لألطفال .ويتمثل التحدي الكبري هنا يف كيفية ضمان متتع ميكننا تطوير األفكار اليت حتدثنا عنها .وحنن حباجة إىل وضع قواعد
واضحة هلذه العملية ،كما أننا حباجة إىل طيف جيد التنظيم كي
املعملني بالقدرة على استعمال تلك التكنولوجيا بطريقة جمدية.
ميكن توفري اخلدمات اليت تليب طلب املستعملني .وجيب أن نضغط
مارجريتا سيدنيو دي فرينانديز :إن فكرة املكتبات العامة من أجل قيام دوائر قوية تشمل الشركات ،واحلكومات ،واهليئات
االفرتاضية فكرة مدهشة .وهناك أمثلة جيدة عليها يف مجيع أحناء التنظيمية واجملتمعات .وهذا يعين اإلقدام على مبادرات بشأن
العام ،وهي جتمع بني مجيع تلك املبادرات ،وجتعل من املمكن إنشاء مراكز االتصاالت ،واملدن الرقمية ،واحلكومة اإللكرتونية احمللية.
مكتبات عامة افرتاضية وجعلها متاحة بلغات متعددة .وبالتعاون والتكنولوجيات متوافرة ،وكل ما نريده هو أن يكون بوسع كل فرد
احلقيقي واالهتمام باملسامهة ميكن التغلب على الكثري من العقبات .احلصول عليها”.

Shutterstock
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل سالمة الجمهور:
دور االتصاالت في حاالت الطوارئ وفي تغير المناخ
نوقش دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في حماية الناس وإنقاذ حياتهم في حاالت الطوارئ الناجمة
عن تغير المناخ في جلسة بشأن “تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
من أجل سالمة الجمهور :دور االتصاالت في حاالت الطوارئ
وفي تغير المناخ” ،أدارها هولين جاو ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت.

44

أخبار االحتاد   2012 | 6 ي ـوليو | أغسطس

2012

هولني جاو

ITU/R. Farrell

وكانت هيئة املناقشة تضم كالً من :خامي غرييرو ،وزير االتصاالت وجمتمع
املعلومات يف إكوادور؛ ودارسي رويس ،وزير الدولة مبكتب رئيس وزراء باربادوس
(لشؤون الطاقة ،واهلجرة ،واالتصاالت واالستثمار)؛ وإيرول طومسون ،املستشار
اخلاص لرئيس وزراء سان فينسنت وغرينادين؛ وروبرت فلوريه ،رئيس جمموعة
 Rohde & Schwarzبأمريكا الالتينية؛ ورودولفو جارسيا ،رئيس شركة Terremark
(إحدى شركات  )Verizonبأمريكا الالتينية؛ وكلوفيس بابتستا نيتو ،السكرتري
التنفيذي للجنة البلدان األمريكية لالتصاالت ()CITEL؛ وبرناديت لويس ،األمني
العام لالحتاد الكاريبي لالتصاالت (.)CTU
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خامي غرييرو

دارسي بويس

هولين جاو :عندما تقع الكوارث ،تترك وراءها خسائر في
األرواح أو يترتب عليها تدمير لسبل المعيشة ودمار اقتصادي.
ويزداد األمر سوءاً بالنسبة للمقيمين بالمناطق النائية والمعزولة
الذي ال سبيل لهم للحصول على المعلومات األساسية ووسائل
االتصاالت التي تعد أساسية في إرسال اإلنذارات وتقديم
المعلومات بشأن الكوارث المحدقة بهم .وقد كلفت الكوارث
العالم ما يربو على  380مليار دوالر أمريكي في  ،2011وترتبط
زيادة وتيرة الكوارث الطبيعية وضخامتها بتغير المناخ .ويقوم
االتحاد الدولي لالتصاالت بدور رئيسي في مجال االتصاالت
في حاالت الطوارئ قبل حدوثها ،وفي أثنائها وبعد وقوعها .فما
هي خطط إكوادور للتعامل مع الكوارث
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في حاالت الكوارث
خامي غرييرو :تواجه إكوادور مستوى عالياً من املخاطر ،وحنن
نعكف على تنفيذ حلول تكنولوجية تساعدنا على التأهب ملواجهة هولين جاو :كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن
الكوارث بكفاءة .كما أننا نتخذ خطوات للمحافظة على البيئة ،تساعد السكان على التواصل في حاالت الطوارئ؟
رودولفو جارسيا :باإلضافة إىل توفري بروتوكول اإلنرتنت
وخصوصاً يف الغابات املدارية املطرية ،ألن من بني نتائج تدهور البيئة
زيادة خماطر الكوارث .وحنن نراقب النشاط الربكاين ونعمل على تنفيذ واخلدمات الالسلكية ،يتعني أن توفر شركات االتصاالت نظم ًا
تكنولوجية أساسية لعدد من اخلدمات مثل مراكز البيانات ،واحلوسبة
نظام لإلنذار املبكر من خالل التلفزيون الرقمي واهلواتف املتنقلة.
السحابية ،واألمن ،واالتصال من جهاز جلهاز .ومن أمثلة ذلك،
هولين جاو :ما الذي أعدته باربادوس لمواجهة المخاطر ،مواجهة الكوارث الطبيعية .وحنن يف حاجة إىل أن تصبح مشروعات
وخصوصاً األعاصير؟
االتصاالت مبثابة جهات استشارية تكنولوجية للجمهور ،وإىل وضع
دارسي بويس :لدينا جمموعات إلدارة الطوارئ يف حاالت جمموعة كاملة من اخلطط اليت متكننا من أن نكون على استعداد.
الكوارث يف أحناء الدولة ،تتعاون مع اهليئة املركزية لإلغاثة يف حاالت فعندما تقع الكوارث ال يكون لديك وقت للتفكري يف رد الفعل أو
الطوارئ .ويف حالة وقوع إعصار أو أي كارثة أخرى ،يتعني علينا أال للبدء يف وضع خطط .ولذلك ،فمن املهم وجود تعاون مسبق بني
نساعد السكان احملليني فقط بل أن نساعد أيضاً الزوار الذين وضعنا احلكومات والقطاع اخلاص واهليئات التنظيمية ،كي ميكن التصدي
من أجلهم خططاً خاصة .ويوجد أيضاً جهاز إقليمي للتنسيق ،هو للكوارث على املستويني الوطين واإلقليمي ،بل وعلى املستوى العاملي.
جهاز مواجهة حاالت الطوارئ النامجة عن الكوارث مبنطقة الكاريبي،
وينبغي أن تكون البلدان على استعداد .والبلدان يف حاجة إىل
وهذا اجلهاز ينسق مع األجهزة الوطنية.
أدوات تكنولوجية متكنها من التعاون ،على سبيل املثال بني األفراد
ويقوم خرباؤنا برصد درجة احلرارة يف املنطقة الساحلية ،والطقس،
وأنشطة االهتزازات األرضية ،كي نستطيع إبالغ املواطنني باملخاطر
الوشيكة .ولدينا عدد من اهلواتف اليت تعمل على السواتل الستعماهلا
يف خدمات الطوارئ .كما ندير خدمة راديوية مملوكة للحكومة توجه
إذاعتها إىل باربادوس واجلزر األخرى ملساعدة سكاهنا عند وقوع
كارثة .وحناول وضع إدارة الكوارث على أسس ثابتة وهي تتقدم
يف عملها .ويعمل القطاع العام مع القطاع اخلاص ،وخصوصاً مع
شركات االتصاالت ،للتأكد من قدرتنا على مواجهة الكوارث يف
باربادوس واجلزر اجملاورة.
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الطبيني املوجودين يف منطقة الكارثة ،وعدد كبري من كبار األفراد
الطبيني املتخصصني الراغبني يف املساعدة ،ممن قد يكونون يف نفس
البلد املتأثر أو يف أماكن أخرى من العامل .وعلى سبيل املثال ،يوجد
عدد كبري من األفراد الطبيني من أبناء هاييت يف أجزاء العامل املختلفة
كانوا على استعداد للمسامهة ،ولكن مل تكن لديهم األدوات اليت
متكنهم من ذلك .وأنا أحتدث هنا عن النفاذ إىل اإلنرتنت  -وتعد
السواتل أفضل األدوات املناسبة يف مثل هذه األوضاع.
واحلوسبة السحابية ممكنة على املستوى الوطين أو اإلقليمي داخل
منطقة الكاريبي أو اجملموعات األخرى يف أمريكا الالتينية .وإذا حنن
أردنا إقامة أنظمة أساسية للحوسبة السحابية ،نستطيع إن نُطلق
التطبيقات الالزمة يف حاالت الكوارث .ومن أهم هذه التطبيقات
الطب عن �بُْعد ،لتمكني األفراد الطبيني يف منطقة الكارثة من احلصول
على الدعم من اخلرباء.

هولين جاو :عندما وقع زلزال هايتي ووصل االتحاد الدولي
لالتصاالت بمعداته الساتلية ،لم يستطع األفراد الذي كانوا
يحاولون المساعدة التواصل مع بعضهم البعض .وكان تنسيق
الترددات الالزمة ألنظمة االتصاالت لكي تعمل مع بعضها
البعض يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لنا.
برناديت لويس :إن بناء حالة التأهب يستدعي إنشاء قواعد
بيانات شاملة عن احلالة الراهنة ،وأماكن وجود األفراد ،والبنية التحتية،
واملرافق األساسية .ففي وسط األزمة ،يكون من بني التحديات حتديد
ما وقع ،وأين توجد املوارد الالزمة .فإذا كانت لديك صور ساتلية،
ميكنك مقارنة ما كان قائما باألمس مبا هو كائن اآلن .وهذا ،بطبيعة
احلال ،يعطيك فكرة عن ما جيب عمله.
وإنين أؤيد بكل تأكيد استعمال احلوسبة السحابية يف ختزين
املعلومات ،فإذا مل تكن البلدان املتأثرة قادرة على النفاذ إىل املعلومات،
يستطيع أناس آخرون يف أماكن أخرى من العامل احلصول عليها.
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ومن املهم أيضاً استعمال التكنولوجيا املتنقلة يف إصدار حتذيرات
مبكرة .ويف منطقة الكاريبي ،جتاوز انتشار اهلواتف املتنقلة نسبة املائة
يف املائة ،ويبدوا أن الناس مربوطون بشكل دائم بأجهزهتم املتنقلة.
ويف حالة هاييت على وجه اخلصوص ،كان وجود نقطة لتبادل
اإلنرتنت وقت وقوع الزلزال يف  2010يعين استمرار تدفق حركة
اإلنرتنت احمللية ،وقد ثبت أن ذلك يعد مصدراً هاماً للمعلومات
بالنسبة جلهود اإلنقاذ .ولذلك أؤيد بكل تأكيد إنشاء نقاط لتبادل
اإلنرتنت يف أحناء منطقة الكاريبي.
ومن املدهش أن هيئات ومؤسسات كثرية ال توجد لديها خطط
إنقاذ تستند إليها يف عملياهتا .وأنا أعلم أهنا ال تستطيع التنبؤ بكل
حادثة ،ومع ذلك فمن املؤكد أهنا حباجة إىل وجود خطة وأن تقوم
بإجراء تدريبات على ما ينبغي عمله يف حالة وقوع حادثة ،وأن تتأكد
من شحن بطاريات اهلواتف اليت تعمل على النظام الساتلي ،وغري ذلك
من اإلجراءات االحتياطية .وعلى املستوى اإلقليمي ،ينبغي العمل على
تعزيز التعاون والتوسع يف تبادل املعلومات بشأن استخدام التكنولوجيا
املتاحة ،كي نتمكن من مواجهة حاالت الكوارث بكفاءة.
إيرول طومسون :امسحوا يل بأن أحتدث عن اآلثار اإلنسانية
اليت ترتتب على الكوارث .إن الناس يُنقلون إىل مالجئ ،وتعم حالة
من الفوضى .ومن الالزم وجود تطبيقات إلدارة عملية حتديد األماكن
اليت يوجد هبا الناس على وجه الدقة .ويف اليابان ،كان الناس يعلقون
الفتات يتساءلون فيها عما إذا كان أحد قد شاهد شخصاً من ذويهم.
وإنينكطبيب أتيحت يل الفرصة لزيارة هاييت بعد شهر من وقوع الزلزال،
حيث وجدت فوضى عارمة .فالناس الذين تدمرت منازهلم نزحوا من
بورت أوف برنس لإلقامة مع أقارهبم يف الريف ،ومل يكن أحد يستطيع
معرفة مكان وجود أي شخص .ولذلك فإننا يف حاجة إىل تطبيقات
ميكن هلا أن تُبلِّغ مركز الطوارئ مبكان األفراد املفقودين ،وماذا حيدث،
وكم من الناس يقيمون يف املالجئ ،وما هي احتياجاهتم.

ITU/R. Farrell

رودولفو جارسيا

برناديت لويس
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وفيما يتعلق بالقدرة على التعامل مع الدمار الفعلي ،ميكن للناس
استعمال اهلواتف الذكية يف التقاط صور وإرساهلا إىل مكتب مركزي
لتلقي البالغات .ومع ذلك ،فمن بني األمور اليت كانت تزعجين
على الدوام أنه ال ميكن استعمال نظام التجوال باهلواتف املتنقلة يف
منطقة الكاريبي .ولذلك فإذا حدث وتعطلت خدمة إحدى شركات
تشغيل االتصاالت املتنقلة ،لن يتمتع بعض الناس بتغطية االتصاالت
املتنقلة .وبالتايل ،جيب إدخال نظام التجوال باهلواتف املتنقلة يف
حاالت الكوارث.
ولدينا أسطول صيد ضخم ،وبني حني وآخر يفقد الصيادون
طريقهم ويصبحون حتت رمحة األمواج والرياح .ولقد استطعنا
استعمال صندوق اخلدمة الشاملة يف إطالق مشروع نظام عاملي
لالستغاثة والسالمة يف البحر ( ،)GMDSSيتيح للصيادين خدمات
خاصة ِّ
متكنهم من االتصال وهم على مسافة  50ميالً داخل البحر،
يف الوقت الذي يسمح فيه النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة بذلك
من مسافة  20ميالً فقط .وميكن أن يكون ذلك فعاالً جداً إذا اقرتن
بالنظام العاملي لتحديد املواقع (.)GPS
كما نعمل على وضع هواتف عمومية كل ميل على الطرق
السريعة ،وكذلك على الشواطئ ويف األماكن السياحيةـ ألن من
حيملون هواتف متنقلة مدفوعة سلفاً ينفد رصيدهم أحياناً أو تفقد
بطارياهتم شحنتها .وسوف توفر اهلواتف العمومية وسيلة لالتصال
يف حاالت الطوارئ .كما أننا نستعمل كامريات الويب والدوائر
التلفزيونية املغلقة .وينبغي أن جنمع بني عدد من هذه التدابري.

ITU/R. Farrell

إيرول طومسون

روبرت فلوريه

عرض البحر .فعندما يطلق أي أحد نداء استغاثة عند حدوث حالة
طوارئ ،يكون من الالزم حتديد مكان ذلك الشخص كي ميكن
إنقاذه أو إرسال اإلغاثة له يف االجتاه الصحيح .وهذا النوع من
االستجابة ال بد أن يكون موجوداً يف أحناء العامل.
وهناك أمر آخر أود أن أطالب به هو أن نكون مستعدين من
حيث الطيف .إذ يتعني على اهليئات التنظيمية والسلطات الوطنية
أن تعرف مقدار طيف الرتددات الذي يُستخدم يف أوقات الطوارئ.
وهذه اهليئات والسلطات على ِعلم باالستخدامات العادية واجلهات
املسموح هلا باستعمال طيف الرتددات يف الظروف العادية .فإذا
استحوذت إحدى حمطات التلفزيون اليت تعمل بنظام القرصنة على
ترددات مهمة ،ينبغي اختاذ إجراء بشأهنا .وتكون أنواع االتصاالت
املختلفة الزمة يف حاالت الطوارئ .فحركة الطائرات وطائرات
اهلليكوبرت تتزايد يف حاالت الطوارئ ،وال بد من تنسيق هذه احلركة
لكي يتسىن للطيارين توصيل مواد اإلغاثة إىل األماكن احملددة ،وهذا
يتطلب اتصاالت من األرض إىل اجلو.
ومن هنا تأيت أمهية دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف إدارة
الطيف .كذلك ،ينبغي أن يساعد االحتاد البلدان يف اختاذ التدابري
الفنية يف هذا الصدد .فعندما تقع كارثة وتأيت املساعدات اخلارجية،
ينبغي أن نعرف على وجه الدقة أي نوع من املعدات ميكن السماح
باستعماله ،ويف أي مكان ميكن استعماله ،كي ميكن تشغيله.

هولين جاو :ما هي تجربة لجنة البلدان األمريكية لالتصاالت
( )CITELفي مجال االتصاالت في حاالت الطوارئ
كلوفيس بابتستا نيتو :إن عملنا يتناول بناء القدرات وتوليد
دور االتحاد الدولي لالتصاالت
روبرت فلوريه :دعوين أعود إىل مشروع النظام العاملي املعرفة بشأن كيف ميكن لالتصاالت أن تساعد يف احلد من أثر
لالستغاثة والسالمة يف البحر ( ،)GMDSSفمن سيناريوهات حرس النكبات والكوارث الطبيعية من خالل نظم اإلنذار املبكر .وحنن
احلدود النمطية استعمال أجهزة تستطيع حتديد مناطق الطوارئ يف حناول ،بالتعاون مع االحتاد الدويل لالتصاالت ،تشجيع البلدان
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كلوفيس بابتستا نيتو

األعضاء على التصديق على اتفاقية تامبريي املتعلقة بتقدمي موارد
االتصاالت للحد من الكوارث ولعمليات اإلغاثة.
ويعد هواة الراديو من العناصر املهمة األخرى يف عمليات
اإلغاثة يف حاالت الطوارئ .وينبغي تزويدهم باملعدات ،كما
ال ينبغي أن حتظر عليهم القواعد اختاذ إجراءات طارئة يف حالة
حدوث كوارث طبيعية.
ومن املهم أيضاً تقاسم املعلومات اخلاصة بنظم اإلنذار
املبكر والتأهب ملواجهة الكوارث ،وتعكف جلنة البلدان األمريكية
لالتصاالت ( )CITELعلى حتضري مطبوع يف هذا الصدد .وحنن نشجع
أعضاءنا على استعمال قاعدة بيانات االحتاد الدويل لالتصاالت
اخلاصة باالتصاالت الراديوية ،اليت توضح ختصيص الرتددات حلاالت
الطوارئ ،واألنظمة الساتلية واألرضية.
وامسحوا يل بأن أهنيكلميت بقصة حتذيرية استخلصها من املعلومات
قدمتها شيلي إىل جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت ( ،)CITELففي
وقت وقوع الزلزال يف فرباير  2010مل تكن شبكة اتصاالت املوجات
املرتية ( )VHFتعمل نظراً لعدم صيانتها .ومل تكن اهلواتف اليت تعمل
على السواتل متاحة على الدوام نظراً لنقص البطاريات أو لعدم معرفة
مستعمليها بكيفية استعماهلا .وكانت الشبكات العمومية قد تأثرت
أيضاً من جراء زمحة احلركة وعوامل أخرى ،وبالتايل كانت االتصاالت
يف حالة الطوارئ حمفوفة باخلطر .وهذا يؤكد احلاجة إىل االستعداد
الكايف ،وضرورة التدريب ملعرفة ما ينبغي عمله يف حاالت الطوارئ.

واالتحاد الدولي لالتصاالت مطالب بقيادة المجموعات
اإلقليمية المختلفة في إعداد خطة رئيسية لمواجهة الطوارئ
وينبغي أن تكون االتصاالت جاهزة للعمل يف حالة حدوث
حالة طوارئ أو كارثة ،إذ يشرتك عدد كبري من األجهزة يف أعمال
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اإلغاثة يف حاالت الكوارث ،ومن املهم الوقوف على ما يفعله
كل منها .ولعل االحتاد الدويل لالتصاالت يستطيع إنشاء شبكة
افرتاضية تربط بني مجيع هذه األجهزة إلقامة إطار للتعاون فيما
بينها .وأقرتح أن يقوم االحتاد ،مبا يتمتع به من قدرة على احلشد
بفضل دوره القيادي ،بدور التنسيق بني أطراف هذه الشبكة
االجتماعية الضخمة اليت تتعامل مع الكوارث.
خامي غرييرو :أوافق على هذا االقرتاح .وجيب أن تكون
لدينا هيئة تستطيع تركيز مجيع اجلوانب املختلفة للتعامل مع
الكوارث والتنسيق بينها .وقد اتضح لنا يف إكوادور أن املشكلة
الرئيسية تكمن يف التنسيق .وهلذا أنشأنا وزارة لتنسيق مواجهة
إكوادور للمخاطر.
دارسي بويس :إننا يف حاجة إىل املزيد من التدريب على
مواجهة الكوارث ،وينبغي أن تكون هذه التدريبات استناداً إىل
التجارب واخلربات الفعلية .وعلينا أن جند طرقاً للعمل يف األوضاع
الصعبة ،ويستطيع اجملتمع الدويل مساعدتنا بتنظيم التدريبات وتقييم
االبتكارات .وسوف يساعدنا ذلك على االستعداد للتصدي بشكل
أفضل للكوارث.
إيرول طومسون :إذا تساءلنا هل نستطيع احليلولة دون وقوع
الكوارث ،أرى أن الرد على هذا التساؤل هو أننا نستطيع احليلولة
دون وقوع الكوارث بالصالة والدعاء ،ورمبا أيضاً بالتصدي لتغري
املناخ .ولذلك ،فنحن مضطرون إىل النظر يف اخليارات اخلاصة
باالكتشاف املبكر للكوارث قبل وقوعها .وأنا أثق يف النماذج
القائمة على احلاسوب كأداة للتنبؤ مبا ميكن أن حيدث ،كأن يكون
ذلك بتقييم اآلثار احملتملة لسقوط األمطار أو األعاصري .ويتعني

قمة توصيل األمريكتني عام
يفو ئراوطلا تالاح يف تالاصتالا رود :روهمجلا ةمالس لجأ نم تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت

2012

AFP

علينا أن نعرف أوالً ما ينبغي علينا عمله ،وكيف حنصل على
املعلومات ،كي نستطيع القيام بعمليات اإلغاثة يف وقت مبكر ،مبا
يف ذلك عمليات التجهري.
رودولفو جارسيا :سوف تتضح لنا مجيعاً أمهية إعداد خطة
عمل ملواجهة األوضاع املأساوية .واقرتح أن يتوىل كيان ما ،رمبا االحتاد
الدويل لالتصاالت ،قيادة اجملموعات اإلقليمية املختلفة يف إعداد
خطة رئيسية ملواجهة الطوارئ تغطي نسبة  80يف املائة من كل بلد.
وسوف يتعني على البلدان أن تستكمل هذه اخلطة الرئيسية بوضع
خطط وطنية تغطي النسبة املتبقية وهي  20يف املائة.
وينبغي االعتماد على تكنولوجيا االتصاالت يف جهود اإلنقاذ يف
حاالت الكوارث ،لضمان توافر املعلومات املفيدة مىت وأينما كانت
هناك حاجة إليها.

هولني جاو :إنين أقبل التحدي ولكن بشرط أن يساهم مجيع
أفراد هيئة املناقشة معاً يف حتضري شيء.
وتلخيصاً هلذه اجللسة ،قال هولني جاو“ :لقد ناقشنا استعمال
االتصاالت يف حاالت الطوارئ من العديد من الزوايا ،وأنا على
استعداد لقبول هذه التحديات .ومبشاركتكم ،ميكن لالحتاد الدويل
لالتصاالت تنظيم اختبار جتريبي ملعرفة كيف يتعني علينا أن نتصرف
يف حالة وقوع الكوارث .إننا ال نستطيع التنبؤ حبدوث الكوارث،
ولكن إذا كنا على استعداد نستطيع أن حند من آثارها .وهذا يتطلب
منا أن نعمل معاً ،وأن حنشد مجيع اجلهات صاحبة املصلحة .وبطبيعة
احلال ،ينبغي أن نتعلم من املناطق األخرى أيضاً .وآمل أن يستمر
هذا احلوار كي نستطيع تقاسم أفكارنا”.
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مارتا ليناريس دي مارتنيللي،
سيدة بنما األوىل والدكتور
محدون إ .توريه ،األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

مشروعات توصيل غير الموصولين
تشارك مؤسسة ريـال مدريد ()Real Madrid Foundation
االتحاد الدولي لالتصاالت في المساعدة في دمج
الشباب المستبعدين اجتماعياً في المجتمع من خالل
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واأللعاب الرياضية

هناك شراكة جديدة سوف تدعم الشمول االجتماعي للشباب
ودجمهم يف اجملتمع عن طريق توفري التعليم والتدريب يف جماالت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واأللعاب الرياضية يف املدارس يف
مجيع أحناء العامل .ويف إطار هذه الشراكة ،سوف يتعاون االحتاد
الدويل لالتصاالت ومؤسسة ريـال مدريد يف توفري تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واملرافق الرياضية والتدريب للبنات والبنني الذين ترتاوح
أعمارهم بني  6سنوات و 17سنة ،وخصوصاً من ينتمون منهم إىل
أكثر البيئات االجتماعية واالقتصادية حرماناً .والغرض من ذلك هو
تشجيع األطفال على االلتحاق باملدارس والبقاء فيها ،عن طريق
متكينهم من التمتع بالتساوي باأللعاب الرياضية وكذلك من اإلملام
مبعارف ومهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تعود عليهم
بفوائد كبرية يف مستقبلهم.

وسوف تتوىل املؤسسة وضع املواد التعليمية املتصلة باأللعاب
الرياضية وتزويد املدارس هبا ،وتدريب املوجهني واملعلمني يف جمال
األلعاب الرياضية ،وإدارة األنشطة الرياضية .وسوف يقدم االحتاد
الدويل لالتصاالت املشورة بشأن املرافق الالزم إنشائها يف الفصول
الدراسية واملختربات ،وتوفري التدريب على تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .كذلك سيتوىل االحتاد حتديد الشركاء أو الرعاة لتغطية
تكاليف معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتدريب املعلمني
عليها .ويتعاون االحتاد مع املؤسسة يف اختيار املدارس املستفيدة.
وقد أطلق كل من براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالحتاد ،و ،Julio Gonzalez Roncoمدير مؤسسة ريـال مدريد،
الشراكة يف حضور  ، Marta Linaresالسيدة األوىل يف بنما والرئيسة
الشرفية ملؤسسة ريـال مدريد.

توظيف الشباب وتشغيلهم في المشروعات الصغيرة من
خالل استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

دمج الشباب يف سوق العمل هو اهلدف الذي تتوخاه شراكة
جديدة بني االحتاد الدويل لالتصاالت ومؤسسة مراكز االتصاالت
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( )Telecentre.org Foundationمن أجل تعزيز مشروعات األعمال
الصغرية اليت يتوالها الشباب ،وخصوصاً يف األعمال الصغرية وشديدة
ِ
الصغَر اليت ميكن فيها لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن حتقق نتائج
ملموسة .وسوف تبدأ األنشطة يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب.
وسوف يتعاون االحتاد ومؤسسة مراكز االتصاالت يف وضع وتوزيع
املناهج الدراسية اليت تستهدف زيادة مهارات الشباب يف جماالت حمو
األمية الرقمية ،واالتصال الكفء ،وزيادة القدرات املهنية والشخصية.
وسوف ينشئان آليات متابعة لتقييم أثر األنشطة اليت جيري تنفيذها يف
إطار هذه الشراكة.
وعن طريق تزويد الشباب باملهارات واملعارف الالزمة ،وتشجيعهم
على التطور الذايت ،ستساعدهم الشراكة يف احلصول على عمل أو
الشروع يف إنشاء مشروعات خاصة هبم .ومن خالل املراكز اإلقليمية
والوطنية التابعة ملؤسسة مراكز االتصاالت ،ستجعل املؤسسة مراكز
االتصاالت متاحة للشباب ،وخصوصاً من ينتمون منهم إىل البيئات
االجتماعية واالقتصادية احملرومة ،وسوف يوفر هلم مديرو مراكز
االتصاالت التدريب الالزم.
وباإلضافة إىل تعبئة املوارد ،سيسعى االحتاد الدويل لالتصاالت
ومؤسسة مراكز االتصاالت من أجل إقامة شراكات مع شركاء آخرين
بغية توسيع فرص التدريب والتوظيف والعمل .وقد أعلن عن هذه
الشراكة ،اليت ستعزز الشمول االجتماعي ،براهيما سانو ،مدير مكتب
تنمية االتصاالت باالحتاد ،و ،Miguel Raimillaاملدير التنفيذي
ملؤسسة مراكز االتصاالت.

االستعانة بالتكنولوجيا في تعليم األطفال في المراحل
التعليمية المبكرة

سوف توفر حكومة أنتيغوا وباربودا برناجمها املتخصص يف إدارة
البيانات ( ،)ABITrack-1من خالل االحتاد الدويل لالتصاالت،
جلميع الدول األعضاء يف جمموعة الكارييب ( )CARICOMبدون
مقابل .وقد أعلن الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت ،هذا اإلعالن الذي أبلغه به إدموند منصور ،وزير الدولة
مبكتب رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا.
وبرنامج إدارة البيانات ( )ABITrack-1مصمم ملؤسسات تعليم
األطفال الصغار ،ويتضمن هتيئة البيانات املدرسية األساسية مبا
يتناسب مع املرحلة التعليمية ،وسرعة البحث عن املواد واسرتجاعها،
وإصدار التقارير املعيارية واإلحصائية ،وانتقال الدفعات املدرسية من
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مرحلة ألخرى ،والقدرة على إصدار رسائل بريد شخصية لإلبالغ
عن شهادات التخرج.
وكانت حكومة أنتيغوا وباربودا هي اليت قامت بتطوير برنامج
إدارة البيانات ( ،)ABITrack-1من خالل وزارة املعلومات ،واإلذاعة،
واالتصاالت ،والعلوم والتكنولوجيا ،هبدف رئيسي هو توحيد عملية
حفظ السجالت يف مجيع مؤسسات تعليم األطفال يف املراحل األوىل
من التعليم يف أنتيغوا وباربودا ،حيث كان هناك تفاوت بني هذه
املؤسسات يف إدارة سجالهتا ،وقد ساعد إدخال وتنفيذ برنامج إدارة
البيانات على تضييق هذه الفجوة .وباإلضافة إىل ذلك ،ساعد الربنامج
يف تزويد وحدة النهوض بالطفولة املبكرة بوزارة التعليم بالسجالت يف
الوقت املناسب ألن هذه السجالت أصبحت اآلن متاحة إلكرتونياً.

تسريع تنفيذ برامج النطاق العريض في األمريكتين

أعلنت شركة إنتل أهنا ستعمل مع االحتاد الدويل لالتصاالت،
ومع احلكومات والدوائر الصناعية احمللية من أجل توفري مزايا النطاق
العريض لعدد أكرب من املواطنني ،وشركات األعمال الصغرية والتالميذ
يف أحناء األمريكتني .ولكي يتسىن حتقيق ذلك ،ستعمل شركة إنتل
على سرعة تنفيذ ثالثة من براجمها اليت ثبتت جدواها ،من خالل
العمل مع:
 شركات االتصاالت من أجل تزويد املواطنني ذوي الدخل
املنخفض بأجهزة حاسوب شخصية منخفضة التكلفة ،ووصالت
عريضة النطاق مدفوعة مقدماً وحمتوى مـُقنِع؛
 احلكومات من أجل وضع خطط وطنية للمعلومات ،وخطط
الستعمال صناديق اخلدمة الشاملة ورسوم الرتاخيص ،يف توسيع
النطاق العريض والتمكني من إحداث حتول يف العملية التعليمية
يف أحناء البلد؛
 الدوائر الصناعية احمللية من أجل التوصل إىل حلول حملية
لتكنولوجيا املعلومات ،والتدريب واحملتوى.

شبكات  O3bتُنشئ بوابة للتحكم في السواتل في بيرو

ستقوم شبكات  O3bبإنشاء بوابة متقدمة للتحكم يف السواتل
يف بريو ،الستكمال بواباهتا يف هاواي ،واليونان وأسرتاليا ،بشرط
احلصول على موافقات من اهليئة التنظيمية .وسوف تشمل كوكبة
 O3bيف البداية مثانية سواتل تعمل على ارتفاع  8 063كيلومرتاً فوق
خط االستواء .وسوف يوفر كل ساتل  10حزم قابلة للتوجيه والتوسيع
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سوف تشمل مجموعة
سواتل  O3bفي البداية
ثمانية سواتل تتحرك
في مدار متوسط
بالنسبة إلى األرض،
وتعمل على بُعد 8 063
كيلومتراً فوق خط
االستواء

O3b Networks

بسرعة تصل إىل  Gbit/s 1,2على حزمة قطرها  700كيلومرت .وسوف
جتمع تكنولوجيا  O3bبني جمال عاملي للساتل وشبكة األلياف البصرية
اليت حتقق سرعة عالية ،واخنفاض فرتة االنتظار على اإلنرتنت واألجهزة
املتنقلة.
وقد ألقت  ،Joslyn Readنائبة رئيس الشؤون التنظيمية يف شبكة
 ،O3bاململكة املتحدة ،وهي تعلن عن إنشاء موقع بريو ،الضوء على
األمهية االسرتاتيجية للبوابة يف متكني املستهلكني وشركات األعمال
من التوصيل يف أحناء األمريكتني ومنطقة الكارييب .ومن املقرر أن
تُطلِق  O3bكوكبة السواتل التابعة هلا يف أوائل  ،2013وأن تبدأ التغطية
العاملية فيما بعد يف نفس السنة.

النطاق العريض كعامل مساعد على النمو االقتصادي
والتقدم االجتماعي

أصدر بنك التنمية األمريكي تقريراً بعنوان “تضييق الفجوات،
هتيئة الفرص :النطاق العريض كعامل مساعد على النمو االقتصادي
والتقدم االجتماعي يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب” .ويشري هذا
التقرير إىل أن أصحاب املصلحة يف القطاعني العام واخلاص متوافقون
على اإلسراع بنشر النطاق العريض ،وتبنيه واستعماله يف املنطقة.

وأعلن بنك التنمية األمريكي أنه سيواصل دعم املنطقة يف هذا
الصدد من خالل وضع سياسات عامة وإقامة شراكات بني القطاعني
العام واخلاص ،وحتديث القواعد التنظيمية ،ونشر البنية التحتية ،وبناء
القدرات.
ومن أمثلة مشروعات بنك التنمية األمريكي يف هذه اجملاالت
تطوير مصادر وأدوات املعلومات على املستوى اإلقليمي ،مثل إنشاء
دليل للنطاق العريض ،وسجل للتوازن ،وخرائط لبنية النطاق العريض
التحتية على املستوى الوطين ،وكذلك دعم بلدان أمريكا الوسطى يف
وضع خطط اسرتاتيجية وطنية للنطاق العريض.

تزويد مواطني المناطق الريفية في نيكاراغوا بخدمات
االتصاالت

قام مشروع االتصاالت الريفية يف نيكاراغوا ،الذي بدأ تنفيذه
يف  2007بتمويل مبدئي بلغ  7ماليني دوالر أمريكي ،برتكيب نقاط
نفاذ جديدة إىل اإلنرتنت عريضة النطاق يف  101بلدية ،وتوسيع
تغطية اهلواتف املتنقلة حبيث أصبحت تشمل  37جمتمعاً حملياً ريفياً،
كما قام برتكيب ما يقرب من  700هاتف عمومي باملناطق الريفية
يف نيكاراغوا.
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وقد أعلن البنك الدويل عن إبرام اتفاق مع حكومة نيكاراغوا
ينص على تقدمي  5ماليني دوالر أمريكي إضافية للمشروع ،بغية زيادة
القدرة على النفاذ إىل خدمات االتصاالت بني أكثر من 200 000
من سكان املناطق الريفية.
وسوف يدعم التمويل اجلديد عملية تعزيز هيئة  - TELCORوهي
اهليئة التنظيمية املسؤولة عن هذا القطاع  -من الناحية املؤسسية .كما
سيوفر مساعدات تقنية للمجتمعات احمللية املستفيدة من خالل إنشاء
مركز لبيانات احلكومة اإللكرتونية ،مما سيُسر التعلم عن �بُْعد ،وزيادة
اإلنتاجية ،والرعاية الصحية وبرامج احليلولة دون وقوع الكوارث.

تجميد استعمال األجهزة المتنقلة المسروقة

اتفقت الشركات الرئيسية لتشغيل شبكات االتصاالت املتنقلة
على التعاون مع حكومات املنطقة يف احلد من سرقة اهلواتف املتنقلة
واجلرائم املرتبطة هبا .وهذا يشمل تقاسم املعلومات عن األجهزة املتنقلة
املسروقة ،مما جيعل من املمكن جتميد تشغيل هذه األجهزة ،وبالتايل
إعاقة االجتار فيها وإساءة استعماهلا .وقد بدأت هذه اإلجراءات
املنسقة تُظ ِهر نتائج يف كل من كوستاريكا ،والسلفادور ،وغواتيماال،
وهندوراس وبنما.
وقد أنشأت هيئة االتصاالت األمريكية (“ )CITELاجلبهة
اإلقليمية حملاربة سرقة األجهزة املتنقلة” مبوجب قرار متت املوافقة عليه
يف  .2011ويوصي القرار على وجه اخلصوص بوقف تشغيل شفرات
التعريف الفريدة ( )IMEIيف اهلواتف املتنقلة املسروقة.
وقال  ،Sebastian Cabelloمدير رابطة النظام العاملي لالتصاالت
املتنقلة ( )GSMAيف أمريكا الالتينية“ ،إن تقاسم املعلومات من
خالل قاعدة البيانات العاملية اخلاصة بشفرات التعريف الفريدة
( )IMEIيعد خطوة تعاونية مهمة ترغب الشركات الرئيسية لتشغيل
شبكات االتصاالت املتنقلة األعضاء يف اختاذها ،كما أهنا دليل على
أن القطاعني العام واخلاص ميكن أن يعمال معاً للتصدي للقضايا اليت
هتم اجملتمع واحلكومات”.
ومن املتوقع تنفيذ االتفاق بالكامل يف مارس  ،2013وهو يغطي
أكثر من  500مليون وصلة يف أحناء املنطقة.
وقد أعلنت رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ()GSMA
يف أمريكا الالتينية أن شركات التشغيل األعضاء يف الرابطة التزمت
بتنفيذ التدابري املتفق عليها لتجميد األجهزة املتنقلة املسروقة يف
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مجيع البلدان اليت تعمل فيها هذه الشركات يف أمريكا الالتينية،
وهي ، América Móvil:و ،Antelو،Cable & Wireless Panama
و ،Corporación Digitelو ،Entel Boliviaو ،Entel Chileو،ICE
و ،Tigo Colombiaو ،Nextel/NII HoldingsوNuevatel PCS
 ،Boliviaو ،Orange Dominican Republicو،Telecom Italia
و.Telefónica

شبكة البلدان األمريكية للطب عن �بُْعد

لتحسني احلصول على اخلدمات الصحية وحتسني جودهتا
باملناطق النائية يف أمريكا الالتينية ،سوف يتعاون االحتاد الدويل
لالتصاالت ومستشفيات جنيف اجلامعية يف إنشاء شبكة للطب
عن �بُْعد يف البلدان األمريكية بغية نشر خدمات وأدوات الطب عن
�بُْعد ،باإلضافة إىل خدمات تشخيص األمراض باالستعانة بتكنولوجيا
املعلومات ،يف املستشفيات اإلقليمية ومستشفيات األحياء.
وسوف يساعد املشروع على حتسني قرارات تشخيص األمراض
والقرارات العالجية يف املناطق النائية ،وعلى بناء قدرات املهنيني املعنيني
بالرعاية الصحية من خالل التعليم املستمر عن �بُْعد ،واملساعدة يف
تنسيق مبادرات الصحة العامة ،وتعزيز التعاون وتقاسم املعرفة بني
اجلامعات واملستشفيات يف أمريكا الالتينية.
وسوف توفر مستشفيات جنيف اجلامعية خربات تقنية وطبية
إلنشاء وتنظيم أنشطة الطب عن �بُْعد ،وبناء القدرات وتقييم األثر
املرتتب على ذلك .وسوف يعمل االحتاد الدويل لالتصاالت على
حشد خمتلف الشركاء يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بغية نشر
البنية التحتية واخلدمات الالزمة للطب عن �بُْعد ،كما سيتوىل االحتاد
اإلدارة الشاملة للمشروع ويوفر ما يلزم من أشكال الدعم التقين.
وقد أطلق املشروع براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت
يف االحتاد ،والدكتور  ،Antoine Geissbuhlerرئيس قسم الصحة
اإللكرتونية والطب عن �بُْعد مبستشفيات جنيف اجلامعية.
وأعلنت منظمة الصحة للبلدان األمريكية أهنا ستدعم املشروع
الذي يتفق مع اسرتاتيجيتها وخطة عملها بشأن الصحة اإللكرتونية
( )2017-2012اليت وافقت عليها الدول األعضاء يف املنظمة يف
سبتمرب .2011

بنمــا

AFP

لمحــة عن بنمــا
النطاق العريض واقتصاد بنما

بنما هي الدولة اليت استضافت قمة توصيل األمريكيتني ،وهي البلد
الذي توجد به العجيبة الثامنة من عجائب العامل – قناة بنما ،ذلك العمل
اهلندسي الفذ الذي يربط بن احمليط األطلسي واحمليط اهلادئ .وقد حققت
تستند هذه املقالة إىل تقرير أعده بناء على طلب االحتاد الدويل
لالتصاالت كل من  ،Dr Raul L. Katzمدير البحوث االسرتاتيجية
لقطاع األعمال مبعهد كولومبيا لالتصاالت واملعلومات ،واألستاذ
املساعد بقسم املالية واالقتصاد مبدرسة إدارة األعمال يف كولومبيا ،و
 ،Dr Pantelis Koutroumpisزميل معهد كولومبيا لالتصاالت .وكانت
الدراسة اليت استند إليها هذا التقرير بتمويل من االحتاد الدويل
لالتصاالت وجلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية.
وهذا التقرير واحد من سلسلة تقارير يصدرها االحتاد الدويل
لالتصاالت بشأن النطاق العريض ،وميكن احلصول عليها على اخلط
بدون مقابل من موقع جلنة النطاق العريض التايل:

.http://www.broadbandcommission.org/

بنما أداءً اقتصادياً قوياً خالل العقد املاضي ،حيث أصبحت تستمد
أكثر من ثالثة أرباع الناتج احمللي اإلمجايل من قطاع اخلدمات الذي حقق
تطوراً جيداً .وتتمتع بنما بنظام نقدي فريد يعتمد على الدوالر األمريكي
مما يحُ فِّز النمو يف القطاع املصريف وقطاع التأمني .كذلك فإن املنطقة
احلرة مبيناء كولون الواقع على البحر الكارييب ،وصناعة اإلمداد والتموين،
وتسجيل السفن والسياحة تساهم هي األخرى يف أداء اقتصاد بنما.
ومن املتوقع أن يزداد النمو االقتصادي يف بنما قوة بفضل مشروع
يتكلف  5,3مليار دوالر أمريكي بدأ تنفذيه يف ( 2007ومن املقرر أن
ينتهي العمل فيه يف  )2014لتوسيع قناة بنما مبا يسمح بزيادة عدد
السفن اليت متر فيها وزيادة أحجامها .كذلك حترص بنما على حتسني
مرافق البنية التحتية باملناطق احلضرية ،وأعلنت عن خطط لبناء شبكة
مرتو يف مدينة بنما ،تبلغ قيمتها  1,2مليار دوالر أمريكي ومن املقرر
أن ينتهي العمل فيها يف  .2014وتشري التوقعات إىل أن أكثر من 45
يف املائة من سكان بنما ( 3,6مليون نسمة) سوف يعتمدون على
الوصالت عريضة النطاق املتنقلة حبلول  ،2016وهذا من شأنه أيضاً أن
يقوي االقتصاد.
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بنمــا

أضواء على البلدان

مساهمة قطاع االتصاالت
زيادة اإلقبال على التوصيل من خالل خطوط املشرتك الرقمية (.)DSL
كان قطاع االتصاالت يف  2011ميثل  3,0يف املائة ( 892مليون وحىت سنة  ،2005كانت السوق يف بنما تسيطر عليها طريقة االتصاالت
دوالر أمريكي) من الناتج احمللي اإلمجايل ،وكان حيقق مسامهة مباشرة باإلنرتنت عن طريق املراقمة من خالل الشبكة اهلاتفية العمومية املبدَّلة
مببلغ  107مليون دوالر أمريكي سنوياً يف النمو االقتصادي ،ويولِّد  ،)PSTN( 3,7ومل يكن بوسع املستعملني االستفادة من اخلدمات املتقدمة.
يف املائة من جمموع اإليرادات الضريبية .وميثل قطاع االتصاالت اليوم ومع ذلك ،ففي  ،2006تفوقت خطوط املشرتك الرقمية واالتصاالت
أكثر من  1,2يف املائة من جمموع العمالة يف بنما – حنو  15 900فرصة الكبلية على النفاذ من خالل الشبكة اهلاتفية العمومية املبدَّلة .وحبلول
 ،2009جتاوزت وصالت خطوط املشرتك الرقمية  122 000وصلة ،وبلغ
عمل مباشرة.
عدد الوصالت عن طريق الكبل  67 000وصلة .وبلغ انتشار عن طريق
النطاق العريض الثابت  7,8يف املائة يف  ،2010وبذلك حققت بنما
النطاق العريض الثابت
كان النطاق العريض الثابت ،يف الفرتة  ،2010-2000ميثل  0,44السبق على معظم البلدان مبنطقة أمريكا الوسطى.
وتتحكم شركة  Cable & Wireless Panamaيف نسبة  90يف
يف املائة يف املتوسط من الناتج احمللي اإلمجايل سنوياً .وهذا يعين  9,6يف
املائة من النمو اإلمجايل الذي كان مبعدل  4,6يف املائة يف املتوسط خالل املائة من شبكة اخلطوط الثابتة (ويبلغ عدد مشرتكيها حنو 393 000
مشرتك) ،بينما تتقاسم اجلزء املتبقي شركات Cable Onda، Movistar،
نفس الفرتة.
وكما هو مبني يف الشكل  ،1حققت االتصاالت عريضة النطاق منواَ ،Claro Com، IFX، Sky Com، Tele Carrier، S1WC، System One
وتغريت كثرياً خالل العقد املاضي ،وكان ذلك يرجع يف املقام األول إىل و .Advances 099وقد بلغ اإليراد السنوي لقطاع اخلطوط السلكية
 145,45مليون دوالر أمريكي يف .2011
وسوق النطاق العريض الثابت موزعة بني
 70( Cable and Wirelessيف املائة) وCable
الشكل  – 1وصالت النطاق العريض على اخلطوط الثابتة (حبسب نوع التكنولوجيا)
 26( Ondaيف املائة) .أما الشركتان املنافستان
يف بنما2010-2000 ،
األخريان ( WIPETو )Advanced 099فتسيطران
على النسبة املتبقية وهي  4يف املائة.
300 000
275 639

ﳎﻤﻮع اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﺎﳋﻄﻮط اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

ﳎﻤﻮع اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﺎﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺖ
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122 175

250 000

200 000

150 000

100 000

67 160
50 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

املصدر.ITU (2011), Wireless Intelligence (2012) :
56

أخبار االحتاد   2012 | 6 ي ـوليو | أغسطس

2012

0

النطاق العريض المتنقل

قطاع االتصاالت املتنقلة يف بنما أكثر
تنافسية من قطاع االتصاالت الثابتة ،وميثل
أكثر من ثالثة أرباع جمموع اإليرادات الوطنية
من االتصاالت .ففي  ،2011بلغت إيرادات
قطاع االتصاالت الالسلكية  683مليون دوالر
أمريكي ،من جمموع إيرادات االتصاالت اليت
بلغت  892مليون دوالر أمريكي .ويبلع جمموع
عدد املشرتكني يف شركة Más Móvil 2 347 000
مشرتك ،وبذلك تسيطر على أكرب حصة من
سوق االتصاالت املتنقلة ،تليها شركة ،Movistar
وشركة  ،Digicelمث شركة  Claroوهي آخر شركة
دخلت سوق االتصاالت املتنقلة.

بنمــا

أضواء على البلدان

بلغ مجموع إيرادات قطاع االتصاالت في بنما
مليون دوالر أمريكي (أو  3,0في المائة من الناتج
المحلي اإلجمالي) في  .2011وكانت هذه النسبة ثابتة
إلى حد كبير منذ سنة  ،2002مع تحقيق قطاع
االتصاالت المتنقلة لجزء متزايد من هذه اإليرادات.
892

وقد تزايدت مسامهة قطاع االتصاالت يف اقتصاد بنما مع
والتطبيق احلايل للنطاق العريض املتنقل موزع بني اهلواتف املتنقلة
القادرة على النفاذ إىل اإلنرتنت وخدمات النطاق العريض املتنقل تزايد الناتج احمللي اإلمجايل ،وبقيت يف مستوى ثابت تقريباً (حنو
املكرسة (احلواسيب املوصولة من خالل أجهزة مثل أجهزة مودم  3,0 USBيف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل) .أما من حيث مسامهة
أو أجهزة املودم الالسلكية ( .)aircardsوتبلغ نسبة انتشار اهلواتف القطاع يف احلصيلة الضريبية ،فقد حقق القطاع زيادة كبرية يف
املتنقلة القادرة على النفاذ إىل اإلنرتنت ما يقرب من  4,2يف املائة من الضريبة املباشرة بعد سنة  ،2008عندما أدى فرض ضريبة إضافية
جمموع السكان ،بينما متثل خدمات النطاق العريض املتنقلة املكرسة أقل إىل زيادة جمموع الضرائب املفروضة على القطاع من  5يف املائة
من  0,05يف املائة.
إىل  12يف املائة .ويف  ،2011كانت املسامهة اإلمجالية للقطاع
ولقدكان قبول عروض النطاق العريض املتنقل املكرس يف بنما حمدوداً متثل  3,7يف املائة من جمموع احلصيلة الضريبية ،حيث بلغت
حىت  ،2010مما يوحي مبسامهة ال يُعتد هبا يف منو الناتج احمللي اإلمجايل 107 .مليون دوالر أمريكي .وكانت مسامهة قطاع االتصاالت املتنقلة
ومع ذلك ،تشري التوقعات إىل أن أكثر من  45يف املائة من سكان بنما  82,06مليون دوالر أمريكي ،ومسامهة النفاذ باخلطوط الثابتة
سوف يعتمدون على الوصالت عريضة النطاق املتنقلة حبلول  ،2016ومن  17.45مليون دوالر أمريكي ،والنفاذ بالنطاق العريض  7,50مليون
املتوقع أن يساهم ذلك يف النمو االقتصادي .كذلك ،فإن مزايا القدرة دوالر أمريكي.
على التنقل اليت توفرها وصالت اجليل الثالث ووصالت تكنولوجيا التطور
وقد أحدثت البنية التحتية عريضة النطاق تأثرياً كبرياً على اقتصاد
الطويل األجل ( )LTEميكن أن تساعد يف خدمة املناطق الريفية والنائية ،بنما خالل الفرتة  ،2010-2000على الرغم من أن نسبة ضئيلة من
وبالتايل احلد من العزلة االجتماعية ،وزيادة اإلملام بالقدرات الرقمية وربط السكان هي اليت طبقت هذه التكنولوجيا يف البداية .فقد أشارت التقارير
هذه املناطق ببقية العامل.

األثر االقتصادي
لالتصاالت والنطاق
العريض
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ـمنب نع ةــحمل

أضواء على البلدان

ITU/R. Farrell

إىل أن نسبة  1يف املائة فقط من السكان هي اليت كانت تستعمل
وصالت النطاق العريض الثابت يف  ،2005على الرغم مما قد يكون يف
ذلك من تقدير منخفض ألن هذه الوصالت تكون مشرتكة يف العادة
بني أفراد األسرة.

رأس المال ،والقوى العاملة ،والعرض والطلب ،وإيرادات
صناعة االتصاالت

الالفت للنظر أن اخنفاض األسعار بنسبة  10يف املائة يؤدي إىل زيادة
تبين التكنولوجيا بأكثر من  21يف املائة .وباملثل ،فإن زيادة متوسط الدخل
الذي ميكن التصرف فيه بنسبة  1يف املائة حيقق زيادة بنسبة  2,4يف املائة
يف انتشار اخلطوط الثابتة عريضة النطاق .وتشري التقديرات إىل أن سكان
بنما ميكنهم تبين النطاق العريض الثابت مبعدل أعلى مرتني من معدل منو
الناتج احمللي اإلمجايل.

يعد تكوين رأس املال الثابت من العوامل اليت تساعد بقوة على منو التطلع إلى األمام

من التحديات اليت تواجهها بنما يف املستقبل النهوض هبيكل قطاع
الناتج احمللي اإلمجايل ،مما يشري إىل أن قطاع االتصاالت حيقق مسامهةً
مهمةً يف االقتصاد .وباملثل ،فإن نوعية القوى العاملة تؤثر تأثرياً خطرياً االتصاالت لإلسراع بتبين النطاق العريض املتنقل .وميثل النطاق العريض
على االقتصاد ،وأن زيادة العمالة املاهرة بنسبة  1يف املائة من املقدر أن الالسلكي منصة تكنولوجية مناسبة ملواجهة هذا التحدي ،ألن نشره
سوف ييسر النهوض باألنشطة االقتصادية احمللية والتصديرية .وبالتوازي
تؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اإلمجايل يف بنما نسبة  1,15يف املائة.
وقد تبني أن اتساع النطاق العمراين له أثر إجيايب على توفري اخلدمات ،مع ذلك ،فإن تطوير التطبيقات يف جماالت التعليم ،والصحة العامة،
األمر الذي يشري إىل أن شركات تشغيل النطاق العريض الثابت حساسة والوسائط والرتفيه ،واخلدمات احلكومية سيكون من العوامل احملفِّزة لتبين
إزاء املالمح الدميوغرافية للمناطق اليت تستهدفها .إذ يؤدي اتساع نطاق النطاق العريض.
وقد استطاع القطاع احلاص يف جمال االتصاالت مواكبة االحتياجات
املناطق احلضرية يف أحناء البلد بنسبة  1يف املائة فقط إىل زيادة بنسبة
املتزايدة من جانب األسر وقطاع األعمال .ومع ذلك ،فإن األداء
 0,37يف املائة يف توفري اخلدمات.
ويف ما يتعلق بالطلب على خدمات النطاق العريض ،تعد أسعار االقتصادي القوي يف بنما مل يُرتجم إىل رخاء على نطاق واسع ،حيث
االشرتاك من العوامل الرئيسية اليت ِّ
متكن من تبين التكنولوجيا .ومن ترك حنو  30يف املائة من السكان يعانون من الفقر.

58

أخبار االحتاد   2012 | 6 ي ـوليو | أغسطس

2012

مدينة رقمية
 اينروفيلاك ،دياسرفير

City of Riverside

ريفرسايد ،كاليفورنيا

من مستودع للسلع والبضائع إىل مدينة تكنولوجية رقمية
فازت مدينة ريفرسايد ،كاليفورنيا ،بجائزة المجتمع الذكي لعام  2012بفضل جهد ناجح بذله فريق عمل تقني
رفيع المستوى وبفضل رؤية الحكومة المحلية والتزامها بتنفيذ النطاق العريض من أجل تضييق الفجوة الرقمية..

ففي  8يونيو  ،2012أعلن منتدى اجملتمع الذكي مدينة ريفرسايد،
كاليفورنيا ،الواليات املتحدة ،جمتمع العامل الذكي لعام .2012
ومنتدى اجملتمع الذكي يضم جمموعة من املفكرين املستقلني تقر
بأن اجملتمع الذكي ميثل أفضل منوذج ألفضل املمارسات يف جماالت
التنمية االقتصادية واجملتمعية يف أحناء العامل .ويقوم املنتدى كل عام
بتقييم  300منطقة أو مدينة على أساس جناحها يف حتقيق االبتكار،
وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عريضة النطاق اليت
حتقق االحتياجات اجملتمعية على نطاق واسع .وباإلضافة إىل ذلك،
تسرتشد جوائز اجملتمع الذكي مبوضوع سنوي ،وكان موضوع عام

“ 2012اجملتمعات الذكية – منصات لالبتكار” ،وهو يركز على
كيف ميكن للمجتمعات الذكية أن تستحدث نظماً إيكولوجية قوية
ومتفردة تقوم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وقال  ،Ron Loveridgeعمدة ريفرسايد ،وهو يتسلم اجلائزة ،إن
هذه اجلائزة “تكرمي لتميز ريفرسايد وما حققته من جناح يف كثري جداً
من اجملاالت يف القرن الواحد والعشرين ،مبا يف ذلك :التكنولوجيا
الرفيعة ،والنهوض بقوة العمل ،والشمول الرقمي ،والفنون ،واالبتكار،
والتعاون ورأس املال االجتماعي.
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مدينة رقمية
 اينروفيلاك ،دياسرفير

تكوين فريق لمواجهة التحدي
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Thinkstock

تقع مدينة ريفرسايد على مسافة  96كيلومرتاً شرق لوس أجنلس،
ويبلغ عدد سكاهنا  304 000نسمة ،منهم أكثر من  55 000نسمة
من الطلبة الذين يدرسون يف مؤسسات التعليم العايل يف املدينة.
وكانت منطقة ريفرسايد تتميز يف مثانينات وتسعينات القرن املاضي
بأنشطة جتارية تشغل مساحات واسعة من األرض وال تعتمد كثرياً
على التكنولوجيا ،ومستوى منخفض لنصيب الفرد من الدخل،
وعدد منخفض نسبياً من السكان حاملي الدرجات اجلامعية ،فقد
كان طلبة الكليات مييلون إىل مغادرة املدينة بعد خترجهم .ويف سنة
 ،2000كانت البيئة التجارية يف املدينة قد حتولت إىل مستودع للسلع
والبضائع خيدم عمليات التوسع يف مطار أونتاريو واثنني من خطوط
السكك احلديدة الرئيسية.
ويف  ،2004كلَّف عمدة ريفرسايد وإدارة املدينة بإجراء دراسة
لتحديد املشاكل اليت تعاين منها املدينة واقرتاح طرق التغلب عليها.
وخلصت الدراسة إىل أن املدينة تفتقر إىل وجود قطاع أعمال يعتمد
على التكنولوجيا الرفيعة مبا يرتتب عليها من وظائف بأجور مرتفعة
نظراً لنقص العمالة املاهرة ،واإلجراءات اليت تطبقها احلكومة احمللية
مما يزيد من الصعوبات اليت يواجهها قطاع األعمال ،ووجود القليل
من الشركات اليت تعتمد على التكنولوجيا الرفيعة ،وعدم وجود خطة
شاملة جلذب هذه الشركات أو إنشائها.
ويف ضوء هذه االستنتاجات اليت خلصت إليها الدراسة ،قرر
عمدة املدينة ،بالتعاون مع عميد كلية التنمية االقتصادية جبامعة
ريفرسايد ،تشكيل فريق فين رفيع املستوى لتحديد اخلطوات والربامج
واملشروعات املطلوب تنفيذها لتحويل ريفرسايد إىل جمتمع يقوم
على التكنولوجيا الرفيعة واملعرفة .وكان هذا الفريق يضم عدداً من
الشخصيات القيادية يف احلكومة واجلامعة وكذلك الرؤساء التنفيذيني
لشركات التكنولوجيا يف ريفرسايد .كذلك ،ففي عام  ،2004تَشكل
منتدى للرؤساء التنفيذيني لتعزيز التفاعل واإلجراءات الالزمة الزدهار
صناعة التكنولوجيا يف ريفرسايد.
وبعد أن اطمأن الفريق إىل مسامهات ودعم جمموعة واسعة من
اجلماعات احمللية ،أوصى بالطرق التالية اليت تستطيع ريفرسايد من
خالهلا أن تنجح كمدينة تأخذ بالتكنولوجيا رفيعة املستوى :إنشاء
ساحة للتكنولوجيا به حضَّانة لدعم تأسيس الشركات اجلديدة؛
وإنشاء نقطة اتصال واحدة داخل احلكومة احمللية جلذب شركات
التكنولوجيا الرفيعة واالحتفاظ هبا؛ وتوسيع نطاق ساحة التكنولوجيا
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Shutterstock

القائمة على األلياف البصرية وجعل االتصاالت الالسلكية متاحة يف
أحناء املدينة؛ ووضع خطة رئيسية لنشر التكنولوجيا يف املدينة؛ ودعم
التدريب العملي للطالب وكذلك دعم االستثمارات ونقل التكنولوجيا
يف أحناء املدينة؛ واستضافة الفعاليات وحتسني االتصاالت؛ ودعم
املبادرات التكنولوجية؛ وجذب املهنيني يف جماالت التكنولوجيا.
وقد أصبحت هذه التوصيات خريطة طريق إلحداث التغيري ،ويف
 ،2005قرر جملس املدينة تعيني مدير جديد للمدينة وكذلك تعيني
أول مسؤول عن املعلومات.

القدرة على التوصيل بالنطاق العريض

سرعان ما أصبح توفري قدرة على التوصيل يُعتمد عليها ،وعالية
السرعة وذات سعة كبرية ،من العناصر الرئيسية السرتاتيجية ريفرسايد
جلذب شركات األعمال واملهنيني الذي يتمتعون بقدرات تكنولوجية
عالية واالحتفاظ هبم .ويف  ،2006قرر عمدة املدينة ومسؤول
املعلومات حتويل “جمتمع ريفرسايد على اخلط” (الذي كان قد بدأ
يف  1998كمشروع إلقامة بوابة إقليمية) إىل مدينة ريفرسايد الذكية
) (SmartRiversideوذلك إلنشاء منصة توفر القدرة على التوصيل
العريض النطاق جلميع املقيمني يف املدينة.
وكان من بني املبادرات املبكرة توفري النطاق العريض الالسلكي
بدون مقابل يف أحناء املدينة ،مع إتاحة الفرصة ملستعملي مواقع

احلكومة احمللية وقطاع األعمال لتقدمي مدفوعات من أجل احلصول
على خدمات محُ َّسنة .وكانت اخلطة تقوم على اختيار أحد الشركاء يف
االتصاالت يكون باستطاعته بناء شبكة وتوفري سرعات تليب احتياجات
املستعملني دون أن ميثل هتديداً تنافسياً لصناعة االتصاالت.
ولتمكني اخلدمات املتقدمة ،سيتم ربط مجيع املرافق الرئيسية يف
املدينة بشبكة األلياف البصرية عالية السرعة .كذلك ،فلتشجيع
القدرة على النفاذ باأللياف البصرية يف املنازل ،سوف تعمل املدينة
على تسريع عملية منح الرتاخيص للشركات الناقلة اليت تعرض
خدمات قائمة على شبكة األلياف البصرية .وقد تضمنت هذه
االسرتاتيجية توصيل شبكة األلياف البصرية يف املدينة إىل املواقع
البحثية اجلامعية ،إلغراء شركات احلاسوب واالتصاالت على التمركز
بساحة التكنولوجيا باملدينة.
وتوفر ريفرسايد اآلن العديد من خيارات التوصيل عايل السرعة
باإلنرتنت .وتعرض شركة  AT&Tمن خالل شركة  U Verseسرعة تصل
إىل  ،Mbit/s 30عن طريق خط املشرتك الرقمي ) ،(DSLكما تعرض
شركة  Verizonمن خالل  FiOSسرعات تصل إىل  ،50 Mbit/sبينما
تعرض شركة  Charter Cableسرعات تصل إىل  Mbit/s 20جلميع
األسر يف ريفرسايد.
وقد بدأ تشغيل االتصاالت الالسلكية بدون مقابل يف املدينة يف
 ،2007ويف أغسطس  ،2010نقلت شركة  AT&Tمشروع االتصاالت
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الالسلكية إىل املدينة .وتضم شبكة االتصاالت الالسلكية بدون
مقابل أكثر من  1 600نقطة نفاذ يف أحناء املدينة ،متكـِّن من النفاذ
إىل اإلنرتنت .واليوم ،تدير املدينة شبكة االتصاالت الالسلكية
مبساعدة شركة  .US Internetوتقوم الشبكة الالسلكية على ثالثة
مكونات هي :شبكة قدرهتا  GHz 2,4لقطاع األعمال باملدينة بسرعة
Mbit/s 1؛ وشبكة قدرهتا  GHz 4,9لألمن العام ()Mbit/s 1؛ وشبكة
بسرعة  Mbit/s 1بدون مقابل للمقيمني وشركات األعمال والزوار.
وقد قام قسم املرافق العامة بإنشاء شبكة ألياف بصرية تربط بني
املواقع الرئيسية باملدينة باستثمارات بلغت  1,6مليار دوالر أمريكي
ِ
أنفقت يف إنشاء املواقع والطرق واملرافق .وقد ُرفـِع مستوى شبكة
األلياف البصرية حبيث أصبحت توفر شبكة أساسية تصل سرعتها
إىل  Gbit/s 10تربط بني أكرب املرافق يف املدينة وبسرعة Gbit/s 1
جلميع املكاتب الفرعية .وجيري النفاذ إىل اإلنرتنت عن طريق دارة
 Time Warnerالرئيسية بسرعة  Gbit/s 1وخدمة  Opt-manالثانوية
من شركة  .AT&Tويتم تزويد مجيع املكتبات العامة واملراكز اجملتمعية
باإلنرتنت العمومية عالية السرعة.
وقد بدأت املدينة حتويل نظامها اهلاتفي القدمي إىل بروتوكول
الصوت عرب اإلنرتنت .حيث يتم تركيز مجيع إشارات الصوت
والبيانات والفيديو على هذه الشبكة ،مما يوفر على املدينة آالف
الدوالرات من تكاليف الدارات التابعة للقطاع اخلاص .والشبكة
الالسلكية اليت متلكها املدينة متاحة كشبكة احتياطية يف حالة عدم
توافر القدرة على التوصيل عن طريق شبكة األلياف البصرية.

الشمول الرقمي

ويف  ،2005حددت ريفرسايد اهلدف الذي تتوخى حتقيقه وهو
ضمان متتع مجيع قطاعات السكان باحلصول على أجهزة حاسوب،
والنفاذ إىل اإلنرتنت ،والتدريب على التكنولوجيا ،واحلصول على
تعليم رفيع املستوى .ويف  ،2006شرعت مدينة ريفرسايد الذكية
( )SmartRiversideيف تنفيذ برنامج للشمول الرقمي باستعمال
اخلدمة الالسلكية املنتشرة يف مجيع أحناء املدينة لتوفري التدريب على
التكنولوجيا بدون مقابل ،واحلصول على حواسيب شخصية وبرجميات
بدون مقابل ،ومعدات ال سلكية بدون مقابل وتوفري القدرة على
النفاذ إىل اإلنرتنت جلميع األسر اليت يقل دخلها عن  45 000دوالر
أمريكي يف السنة واليت يتجاوز عددها  30 000أسرة يف املدينة.
وسوف يفيد حتقيق هذا اهلدف  1 500أسرة سنوياً.

62

أخبار االحتاد   2012 | 6 ي ـوليو | أغسطس

2012

وتقوم اسرتاتيجية مدينة ريفرسايد الذكية ( )SmartRiversideعلى
إقامة شراكات مع األحياء املدرسية ،واملكتبات العامة واملراكز اجملتمعية
بغية الوصول إىل املنطقة بأكملها .كذلك تشمل هذه االسرتاتيجية
توجيه أفراد العصابات املنحرفة بعد إصالحهم وتدريبهم وإكساهبم
املهارات الالزمة إلدارة األعمال ،بالتعاون مع مشروع Project Bridge
(برنامج عدم عودة أفراد العصابات إىل العمل يف املدينة) .ويوفر هذا
الربنامج لـ “الشبان املعرضني للمخاطر” منحاً تدريبية وفرصاً تعليمية
وفرصاً للعمل يف جمال التكنولوجيا الرفيعة.
وتقوم االسرتاتيجية اليت تطبقها إدارة املكتبات العامة يف ريفرسايد
على زيادة عدد أجهزة احلاسوب املتاحة الستعمال اجلمهور ،وإضافة
مكتبات سيربانية (مكتبات إلكرتونية) ،وتوفري التدريب على حلول
الربجميات االبتكارية لصغار التالميذ (من مستوى التعليم االبتدائي
حىت الصف الثاين عشر) ،ومتكني األمهات جليسات املنازل
وذوي اإلعاقة والباحثني عن فرص للعمل من العمل يف منازهلم.
وتنظم اجلامعات ملشروع مدينة ريفرسايد الذكية ،واملكتبات العامة
ومستعملي اإلنرتنت اآلخرين غري املتمتعني خبدمات كاملة برامج
لتشجيعهم على زيادة معارفهم والبقاء يف مدارسهم أو العودة إليها
واستكمال تعليمهم.

االبتكار

تبنتكل إدارة ،وكل جامعة ،وكل شركة من شركات قطاع األعمال
وكل منظمة جمتمعية باملدينة اسرتاتيجية إلحياء مدينة ريفرسايد ،وضخ
الدماء يف اقتصادها ،والشروع يف جعل املدينة واحدة من اجملتمعات
الرئيسية يف كاليفورنيا.
وقد وضعت جامعة University of California Riverside
سياسات جديدة توفر حوافز لطلبة الدكتوراه ،والباحثني ،وغريهم
للرتويج ألفكارهم على املستوى التجاري .وشجعت السلطات
شركات األعمال احمللية اليت تعمل بالتكنولوجيا الرفيعة على توفري
أماكن حاضنة والدخول يف شراكات ،مما يؤدي إىل زيادة خرباهتا
الدولية يف جماالت التصنيع ،واإلمداد والتموين والتسويق .ووضعت
املدينة ومرفق الكهرباء سياسات لإلسراع باحلصول على التفويضات
اخلاصة بالصناعات املستهدفة ،واحملاسبة بأسعار منخفضة ،وتقدمي
املنح ،وجمموعة واسعة من برامج الدعم .وأنشأ حي الكليات يف
ريفرسايد مركزاً للنهوض بشركات األعمال الصغرية ،وجاء مبجموعة
 Tech Coast Angelsلرأس املال املغامر إىل ريفرسايد.
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ويعكف حي  Riverside Unified School Districtعلى إنشاء
مدارس رقمية ،ومدرسة افرتاضية مهجنة توفر أفضل ما يف التعليم
املنزيل واملدرسي.

قوة عمل قائمة على المعرفة

يبدأ تكوين قوة العمل القائمة على املعرفة بالتعليم ،ويوفر حي
 Riverside Unified School Districtيف الوقت احلاضر  10 000جهاز
إلكرتوين متنقل وكتباً دراسية رقمية للتالميذ .وكانت مدرسة رامونا
العليا هي أول مدرسة يف كاليفورنيا يستعمل مجيع تالميذها البالغ
عددهم  2 100تلميذ الكتب الدراسية الرقمية ()Coby Android
مع تزويدهم بالقدرة على التوصيل ال سلكياً مبواقع املعلمني على
اإلنرتنت.
والشراكة التعليمية يف جماالت العلوم والتكنولوجيا هيئة ال تبغي
الربح أنشئت لفائدة ريفرسايد .ويف شهر أكتوبر من كل عام ،يشارك
 3 500تلميذ من  30مدرسة يف مؤمتر الشراكة التعليمية يف جماالت
العلوم والتكنولوجيا مبركز املؤمترات يف ريفرسايد .والغرض من ذلك هو
توعية التالميذ بفرص التوظف املتاحة يف جماالت العلوم والتكنولوجيا،
وتزويد املعلمني بأفكار ابتكارية لتدريس الرياضيات والعلوم.
وقد استفادت مدينة ريفرسايد من منحة مؤسسة Bill and
 Melinda Gatesيف إنشاء مركز للمعلومات العامة على شبكة
اإلنرتنت يوفر خدمات تعليمية واجتماعية وجمتمعية .واهلدف من هذا
املركز هو مضاعفة عدد تالميذ ريفرسايد الذي يستكملون تعليمهم
اجلامعي حبلول سنة .2020

مجتمع محلي كامل

City of Riverside

على الرغم من األزمة املالية ،استمرت مدينة ريفرسايد تستثمر يف
برنامج هنضة ريفرسايد .ويعد ذلك تصويتاً بالثقة يف مستقبل جمتمع
أصبح يتحكم يف مصريه ومل يعد ينظر إىل اخللف.
وقد أصبحت ريفرسايد جاهزة للعصر الرقمي ابتداءً من الشوارع
إىل خمتربات البحوث .وكما أكد عمدهتا وهو يتسلم جائزة اجملتمع
الذكي لعام “ ،2012إن هذه اجلائزة ليست جائزة قاعة البلدية،
ولكنها اعرتاف بأن جمتمعنا يعمل معاً .وسوف يتواصل عملنا –
لكي نتفوق يف البحوث يف جامعاتنا ،ونستطيع دعم املشروعات
الصغرية من خالل ساحة التكنولوجيا ،ومساعدة األسر بتزويدها
بربامج مثل برنامج  SmartRiversideللشمول الرقمي ،ودعم استعمال
التكنولوجيا يف الصف الثاين عشر مبدارسنا”.
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األلعاب األولمبية  -لندن
إدارة وصالت االتصاالت الراديوية إلذاعة دورة األلعاب األوملبية بلندن عام

2012
2012

AFP

شاهد المشاهدون
Usain Boltيفوز في
سباق العدو المزدوج
( 100متراً و 200متراً)
للمرة الثانية

إدارة وصالت االتصاالت الراديوية إلذاعة دورة
األلعاب األولمبية بلندن عام 2012
كانت دورة األلعاب األولمبية في لندن هذا العام تمثل معلماً بارزاً
بالنسبة للمعايير العالمية للبث التلفزيوني التي وضعها االتحاد
الدولي لالتصاالت .وكانت هذه المباريات هي أول مباريات يتم
فيها تصوير جميع األحداث في نسق فيديوي يتجاوز التعريف
المبين في المعايير .فقد اعتمد العرض التلفزيوني لألحداث
أثناء المباريات على التلفزيون عالي الوضوح ) ،(HDTVكما
هو مبين في التوصية ITU-R Recommendation BT.709
املصدر :هيئة تنظيم االتصاالت باململكة املتحدة ()Ofcom
“خطة توفري الطيف أللعاب لندن لعام  :2012التحديث األخري،
 24فرباير  ”.2012اللجنة األوليمبية الدولية“ ،ملف تسويق األلعاب
األوليمبية” ،إصدار .2012

لقطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت،
التي تحدد مجموعة من المعايير القائمة على خطوط .1080
كذلك تم تصوير عدد من األحداث بنظام التلفزيون ثالثي
األبعاد ) ،(3D TVوكان ذلك يعتمد في األساس على استعمال
صورتين إحداهما للعين اليسرى واألخرى للعين اليمنى وفقاً
للتوصية  .709وكانت أكثر األخبار إثارة أن بعض المباريات تم
تصويرها بنظام التلفزيون فائق الوضوح ) ،(UHDTVباستعمال
المستوى الثاني لنسق التلفزيون فائق الوضوح الذي وضعه
االتحاد ،الذي يسمى أيضاً “الرؤية عالية الوضوح” (Super Hi-
) ،Visionالذي يصل وضوح الصورة فيه إلى .33 megapixels
وهذا هو أكثر أنظمة التلفزيون تقدماً في العالم.
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وفي الوقت الذيكان يجري فيه تصوير دورة األلعاب األولمبية،
تمت الموافقة على توصية االتحاد الخاصة بهذا النسق  -مما
يمثل ربطاً تاريخياً بين الحدثين .وسوف تتضمن أحد أعداد
مجلة “أخبار االتحاد” في المستقبل مزيداً من المعلومات عن

2012

ذلك .وسوف نركز في المقالة التالية على الدور الذي قامت
به وصالت وشبكات االتصاالت الراديوية في دعم التغطية
التلفزيونية لأللعاب األولمبية وأهمية خطة إدارة الطيف التي
وضعتها هيئة تنظيم االتصاالت بالمملكة المتحدة ).(Ofcom

هيئة تنظيم االتصاالت وأكبر حدث إعالمي في التاريخ
مشلت دورة األلعاب األوملبية يف لندن التنافس يف  26لعبة ،مت
تنظيمها يف  34موقعاً ،واشرتك فيها حنو  10 500رياضياً من 204
جلنة أوملبية وطنية .وقام أكثر من  21 000من ممثلي وسائل اإلعالم
املعتمدين بنقل املباريات إىل حنو  4مليارات مشاهد يف مجيع أحناء
العامل .وقد وضعت هيئة تنظيم االتصاالت ) (Ofcomواهليئة املستقلة
لتنظيم صناعات االتصاالت واملنافسة يف اململكة املتحدة ختطيطاً دقيقاً
لطيف الرتددات الراديوية ،مما جعل من املمكن تلبية طلبات حمطات
التلفزيون واإلذاعة املتزايدة باستعمال تكنولوجيات جديدة لالتصاالت
الراديوية ،مثل الكامريات الالسلكية وامليكروفونات الالسلكية ،يف توفري
تغطية مثرية لألحداث مع تقريب الصور.
وقد تطلبت إدارة كل ذلك استعمال املنظمني ألجهزة االتصاالت
الراديوية ) ،(walkie-talkiesوأنظمة التحدث اليت يستعملها املذيعون،
وأنظمة التوقيت وتسجيل النقاط ،وأنظمة التعليق على املباريات من
جانب املشاهدين.
وشاهد املشاهدون  Usain Boltيفوز بسباقني للمسافات القصرية
( 100مرتاً و 200مرتاً) للمرة الثانية ،حمققاً املركز األول جلامايكا يف
سباق املائة مرت على كل من  Yohan Blakeو .Warren Weirكما
شاهدوا  Michael Phelpsوهو يسبح متألقاً ،ليفوز مبيداليته األوملبية
الثانية والعشرين .واشرتكت يف األلعاب فتيات يف فرق كل بلد للمرة
األوىل يف األلعاب األوملبية.

حقوق اإلذاعة

متلك اللجنة األوملبية الدولية ) (IOCحقوق إذاعة األلعاب األوملبية
عاملياً  -مبا يف ذلك على املنصات التلفزيونية ،والصوتية ،واالتصاالت
املتنقلة واإلنرتنت .وينص ميثاق األلعاب على أن “تتخذ اللجنة
األوملبية الدولية مجيع اخلطوات الالزمة لضمان أعلى مستوى من التغطية

66

أخبار االحتاد   2012 | 6 ي ـوليو | أغسطس

2012

بالوسائط املختلفة للوصول إىل أوسع عدد ممكن من املشاهدين يف
العامل ملشاهدة األلعاب األوملبية”.

االستعداد ألعلى مستويات الطلب على الطيف

أدى التسيري السلس لأللعاب األوملبية بلندن عام  2012وألعاب
املعوقني إىل زيادة الطلب على الطيف بأكثر من ِ
الضعف من
التكنولوجيات الالسلكية وتطبيقاهتا داخل لندن وفقاً للتحليل الذي
أجته هيئة تنظيم االتصاالت ).(Ofcom
وكانت اإلدارة احلصيفة للطيف داخل حدود لندن ضرورية جداً
لتغطية دورة األلعاب األوملبية وتنظيمها .وكان هذا احلدث ميثل حتدياً
لوجستياً مل يسبق أن واجهت اململكة املتحدة مثله ،حيث كان من
الالزم ختصيص ما يصل إىل  20 000قناة ترددات الستعماهلا أثناء
املباريات يف لندن ،وهذا أكثر من ِض ْعف عدد قنوات الرتددات اليت يتم
ختصيصها يف سنة واحدة.
وكانت هيئة تنظيم االتصاالت قد بدأت يف وضع خطة لذلك يف
 2006لضمان أال تضيع على املشاهدين أي فرصة ملشاهدة املباريات.
فمن الكامريات احملمولة على دراجات خبارية اليت كانت حتاول متابعة
تقدم  Mark Cavendishيف سباق الدراجات إىل أطقم املصورين داخل
اإلستاد الذين كانوا حياولون التقاط صور خاصة للنجوم والنجمات
املشاركني مثل  Jessica Ennisأو  ،Mo Farahألقت هيئات اإلذاعة
ووسائط اإلعالم طلبات على نطاقات الطيف يف اململكة املتحدة أكثر
من أي وقت مضى.
وجاء الطلب على الطيف من املصادر التالية بصفة خاصة:
 زيادة استعمال الكامريات الالسلكية للحصول على لقطات
حية وقريبة؛
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شاهد المشاهدون  Michael Phelpsيسبح إلى المجد ،ويفوز
بالميدالية األوليمبية الثانية والعشرين








استعمال عدد أكرب من امليكروفونات الالسلكية لزيادة املرونة يف
التقاط األصوات أثناء املباريات؛
استعمال تكنولوجيا حتديد املواقع ،والتوقيت وتسجيل النقاط ال
سلكياً ،لتقدمي املزيد من التفاصيل واملعلومات الفورية عن األحداث
حلظة وقوعها؛
االتصاالت الالسلكية اليت يستعملها أفراد الفرق ،واملسؤولون عن
األلعاب ،واملنظمون واملوظفون املساعدون؛
التعليقات على األلعاب اليت يتم توزيعها ال سلكياً لكي يستطيع
ضعاف السمع والبصر متابعة ما جيري يف اإلستاد؛
استعمال موظفي األمن وأفراد الطوارئ لالتصاالت الالسلكية
للمحافظة على سالمة اجلميع أثناء احلدث.

تلبية الطلبات

كان الطيف داخل لندن يُستعمل بكامل طاقته لتشغيل
التطبيقات الكثرية اليت كانت تُستخدم أثناء دورة األلعاب األوملبية
يف لندن عام .2012

ولتلبية الطلب الزائد من جانب اهليئات اإلذاعية ،ووسائط اإلعالم
واللجنة التنظيمية للدورة أثناء احلدث ،وضعت هيئة تنظيم االتصاالت
خطة لتأمني مزيد من القدرات .وقد حتقق ذلك بأربع طرق رئيسية هي:
 اقرتاض طيف لفرتة قصرية من أجهزة القطاع العام ،مثل وزارة الدفاع؛
 التأكد من كفاءة استعمال الطيف املخصص لألغراض املدنية
وإتاحة الرتددات غري املستعملة  -ومن أمثلة ذلك الطيف غري
املستخدم الذي ستطرحه هيئة تنظيم االتصاالت للمزاد يف القريب؛
 االستفادة من الطيف الذي مت حتريره بفضل التحول إىل خدمات
التلفزيون الرقمي؛
 واستعمال الطيف املتاح بدون احلاجة إىل ترخيص..
وقررت هيئة تنظيم االتصاالت حجز النطاق MHz 2690-2500
(النطاق  )GHz 2,6لدورة األلعاب األوملبية .وكان الطلب على الطيف
الستعمال الكامريات الالسلكية يعين أن يكون هذا النطاق متاحاً
بالكامل ومستعمالً أثناء املباريات.
وينص قانون التلغراف الالسلكي لعام  ،2006على أنه جيوز هليئة
تنظيم االتصاالت  -بإشعار كتايب  -أن تلغي الرتخيص أو تغريه إذا
رأت أن ذلك ضروري أو مناسب ألغراض ضمان االمتثال اللتزامات
اململكة املتحدة الدولية.
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وقد وضعت هيئة تنظيم االتصاالت الرتتيبات النهائية مع وزارة
الدفاع ،وهيئة الطريان املدين ،وهيئة حرس السواحل للنفاذ إىل الطيف،
مبا يف ذلك النطاقني  3100-2700و  ،MHz 3600-3400حيثما يكون
ذلك ممكناً ،بشرط توافر ظروف تقنية معينة .ومت حجز النطاق MHz
 2690-2500لفرتة األلعاب األوملبية .وكان طيف النطاقات الثالثة
متاحاً لزيادة املتاح من الطيف للكامريات الالسلكية.
وقررت هيئة تنظيم االتصاالت أن تعمل معظم امليكرفونات
الالسلكية فقط يف النطاقني ،UHF Bands IV and V (862 470 MHz
القنوات من  21إىل  .)69ويقع الطيف الذي مت حتريره نتيجة لالنتقال
إىل التلفزيون الرقمي إىل األرض ،مبا يف ذلك النطاق  ،MHz 800ضمن
جمموعة النطاقات اليت ُخصصت لدورة األلعاب األوملبية.

إجراء اختبارات تجريبية على نطاق واسع

استعداداً للطلب الزائد على الطيف أثناء الدورة ،أجرت هيئة تنظيم
االتصاالت سلسلة من األحداث التجريبية يف اململكة املتحدة خالل
عامي  2011و .2012وقد أجريت هذه االختبارات يف مناسبات رفيعة
املستوى مثل حفل زفاف األمري وليام وكاثرين ميدلتون يف وستمنسرت أيب،
وجائزة  Formula 1الكربى يف سلفرستون ،وسباق الذهب البحري يف
ومياوث .وكانت هيئة تنظيم االتصاالت مسؤولة أيضاً عن إدارة نطاقات
الرتددات الراديوية أثناء احتفاالت العيد املاسي للملكة يف يونيو .2012

الحد من التداخل

نظراً حملدودية الطيف املتاح ،كان من املهم التأكد من استعماله
بكفاءة وختصيصه بعناية لضمان احلد من التداخل بني املستعملني.
وعلى الرغم من أن ذلك هو األمر املعتاد على الدوام ،فقد اكتسب
أمهية خاصة أثناء دورة لندن لأللعاب األوملبية نظراً لوجود طلب ضخم
على الطيف.
وللتأكد من سالسة إجراء االتصاالت ،ليس فقط ما يتصل منها
املعززة هلا واليت
بدورة األلعاب األوملبية ،بل وكذلك بالنسبة جلميع اخلدمات ِّ
تشكل بنية حتتية حيوية وإن كانت غري مرئية ملدينة مثل لندن ،وضعت
هيئة تنظيم االتصاالت نظاماً لتخصيص الطيف على أعلى مستوى إلدارة
الطيف بعناية ،مع وضعه حتت تصرف من حيتاجون إليه وبدون تداخل.
وباإلضافة إىل ذلك ،أقيمت شبكة حديثة من أجهزة االستشعار يف أحناء
البلد لتحديد احتماالت حدوث التداخل قبل وقوعها.
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ونشرت هيئة تنظيم االتصاالت فريقاً كبرياً خاصاً من مهندسي
االتصاالت الراديوية ملتابعة حاالت التداخل اليت مل يكن هناك مفر
من حدوثها .ولتعزيز املوارد البشرية للخرباء ،استكملت اهليئة فريق
مهندسيها امليدانيني بزمالء من البلدان األوروبية األخرى.
وقد علقت جيل إينسكوف ،رئيسة قطاع التشغيل يف هيئة تنظيم
االتصاالت على ذلك بقوهلا“ :تعد املوجات اهلوائية يف اململكة املتحدة
من أكثر املوجات اهلوائية استخداماً يف العامل” .وقد أدت دورة األلعاب
األوملبية إىل زيادة كبرية يف الطلب على املوجات اهلوائية .ولقد كان
موقفها قبل املباريات يدل على ثقتها وتصميمها على عمل كل ما
هو ممكن لضمان تدفق املعلومات .وأضافت تقول“ :إن هيئة تنظيم
االتصاالت جاهزة ومستعدة ملواجهة التحدي وتعرتف بعدم وجود
جمال لعدم االكرتاث .وحنن نعمل وراء الكواليس إلتاحة هذه املوجات،
وضمان تلبية هذا الطلب”.
وقد وضعت هيئة تنظيم االتصاالت ،قبل دورة األلعاب األوملبية،
خطة لرصد وإدارة التداخل بالنسبة ملستعملي الطيف .كذلك أجرت
اهليئة دراسات على املخاطر الطبيعية واليت هي من صنع اإلنسان اليت
ميكن أن تتعرض هلا خطة الطيف ،وكيفية إدارة الطلب على اخلدمات
الالسلكية يف حالة وقوع مثل هذه املخاطر .وقدمت اهليئة املشورة إىل
جلنة تنظيم األلعاب األوملبية وألعاب املعوقني ) (LOCOGبشأن القدرات
الكهرمغناطيسية ،والتأثري الذي ميكن أن يكون للمواقع اليت ستقام فيها
املباريات على االتصاالت الراديوية .وقد أخذت اللجنة التنظيمية ذلك
يف االعتبار.
وكان االستعمال الكفء للطيف بتطبيقات كثرية يتوقف على
التهيئة اهلندسية السليمة للبنية التحتية ألجهزة اإلرسال وأجهزة
االستقبال .ونشرت اهليئة على موقعها على اإلنرتنت دليالً لرتكيب
التلغراف الالسلكي .كذلك تعاونت اهليئة عن قرب مع اللجنة التنظيمية
ومع مستعملي الطيف للحد من تأثري منتجات التشكيل البيين على
االتصاالت الالسلكية من جراء حتديد مواقع اهلوائيات وسوء جتهيزها.
وكان هناك خطر حمتمل على اخلدمات الالسلكية من جراء
اضطرابات األيونيوسفري واالضطرابات الشمسية ،يف حالة حدوثها أثناء
الدورة .ومع ذلك ،فلما مل تكن خطة الطيف تعتمد على نطاقات
الرتددات اليت ميكن أن تشعر بأكرب قدر من التأثري ،كانت املخاطر
اليت ميكن أن تتعرض هلا اخلدمات الالسلكية الالزمة للدورة ضئيلة .ويف
نطاقات الرتددات اليت كانت املخاطر فيها أعلى من ذلك ،كانت هيئة
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ألعاب نارية تضيء السماء أثناء الحفل الختامي لدورة لندن
أللعاب المعوقين عام  2012في االستاد األوليمبي بشرق لندن
يوم  9سبتمبر 2012

تنظيم االتصاالت واثقة من وجود عوامل تشغيلية كافية للتخفيف من
املخاطر ملواجهة االضطراب الذي ميكن أن حتدثها هذه اآلثار.

تنسيق الطيف الدولي

مت تنسيق استعمال بعض نطاقات الرتددات احملددة يف خطة الطيف
اليت وضعتها هيئة تنظيم االتصاالت بالنسبة لدورة األلعاب األوملبية
إما على املستوى العاملي أو يف أحناء أوروبا .وميكن أن يكون النفاذ إىل
هذه النطاقات حمل ترتيبات دولية للتنسيق ،بتطبيق إجراءات التنسيق
املعتادة لالحتاد الدويل لالتصاالت عرب احلدود .وهذه اإلجراءات (مبا يف
ذلك اإلجراءات اخلاصة جبمع األخبار اإللكرتونية) مبينة يف سلسلة من
توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالت.
وقد توصلت هيئة تنظيم االتصاالت ،قبل الدورة بوقت طويل ،إىل
اتفاق مع اإلدارات اجملاورة على تطبيق ترتيبات الطيف الدويل القائمة
بالنسبة لتنفيذ الربامج ومتابعة األحداث اخلاصة ،على الرغم من أن
مدة دورة األلعاب األوملبية كانت أطول مما تسمح به هذه الرتتيبات يف
العادة .واضطلعت اهليئة برصد التكنولوجيات والتطبيقات الالسلكية

الالزمة لدعم الدورة يف حالة حدوث تداخل يفوق احلد األقصى املتفق
عليه مع اإلدارات اجملاورة .ووعدت اهليئة بأنه يف حالة جتاوز التداخل
للحدود املتفق عليها يف أي من هذه املناسبات ،فإهنا ستنبه اإلدارات
املعنية إىل ذلك وسوف تتخذ اإلجراءات املناسبة للتخفيف من التداخل.

الدروس المستفادة

اتفقت هيئة تنظيم االتصاالت مع احلكومة على أال تتجاوز
الضمانات اخلاصة هناية دورة األلعاب األوملبية ،وعلى إعادة الطيف
الذي أتاحته أجهزة القطاع العام باململكة املتحدة بعد انتهاء الدورة.
وتأمل هيئة تنظيم االتصاالت بنشرها خلطة الطيف اخلاصة بدورة
األلعاب األوملبية أن تكون قد قدَّمت جتربة ميكن أن تستفيد منها
اهليئات اليت تضع خططاً لتوفري الطيف لدورات األلعاب األوملبية وغريها
من األحداث الرياضية املهمة األخرى يف املستقبل .ويسر اهليئة أن تضع
املعرفة واخلربة اليت اكتسبتها يف املسامهة يف إجناح دورة لندن لأللعاب
األوملبية عام  2012حتت تصرف اجلميع من خالل نظام إدارة املعرفة
الذي وضعته اللجنة األوملبية الدولية ).(IOC
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Measuring the Information Society

Edition of 2012
The 2012 edition of Measuring the Information Society features two
benchmarking tools to measure the information society: the ICT
Development Index (IDI) and the ICT Price Basket (IPB). The IDI captures
the level of ICT developments in 155 economies worldwide and compares
progress made during the past years. The IPB combines fixed-telephone,
mobile-cellular and fixed-broadband prices for around 160 economies
into one measure and compares these across countries and over time.
The Report also highlights the latest global market trends, takes a closer
look at recent revenue and investment trends in the ICT sector and
presents a new approach, which consists in measuring the information
society by looking at telecommunication capacity. The analytical report
is complemented by a series of statistical tables providing country-level
data for the indicators included in the two indices.
ENGLISH
Price: 83 CHF
For more information visit: http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/
index.html
Email: sales@itu.int
Voice: +41 22 730 6141 (English) / +41 22 730 6142 (French)
+41 22 730 6143 (Spanish)

Radio Regulations

Edition of 2012
The Radio Regulations, Edition of 2012, contains the complete texts of
the Radio Regulations as adopted by the World Radiocommunication
Conference (Geneva, 1995) (WRC-95) subsequently revised and approved
by the World Radiocommunication Conference (Geneva, 1997) (WRC-97),
the World Radiocommunication Conference (Istanbul, 2000) (WRC-2000),
the World Radiocommunication Conference (Geneva, 2003) (WRC-03), the
World Radiocommunication Conference (Geneva, 2007) (WRC-07) and
the World Radiocommunication Conference (Geneva, 2012) (WRC-12),
including all Appendices, Resolutions, Recommendations and ITU-R
Recommendations incorporated by reference.
ENGLISH, ARABIC, CHINESE, SPANISH, FRENCH, RUSSIAN
Price: 398 CHF
For more information visit: http://www.itu.int/pub/R-REG-RR/en
Email: sales@itu.int
Voice: +41 22 730 6141 (English) / +41 22 730 6142 (French)
+41 22 730 6143 (Spanish)
(Online versions in all 6 languages will be free of charge)
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أوروبا في  2012وإدارة طيف الترددات الراديوية
أوكرانيا ترتفع إىل القمة أثناء مباراة كرة قدم رئيسية

الدكتور بافلو سلوبوديانيوك،
رئيس املركز األوكراين للرتددات الراديوية
نظَّم االحتاد األورويب لكرة القدم ) (UEFAبطولة كرة القدم األوروبية الرابعة عشرة
 ،)2012يف الفرتة من  8يونيو إىل  1يوليو  ،2012يف بولندا وأوكرانيا ،وهي البطولة اليت تنافس
خالهلا  16فريقاً قومياً يف  31مباراة ،أذيعت على اهلواء ألكثر من  200بقعة حول العامل ،مما
َّ
مكن مليارات عديدة من مشاهدي التلفزيون من املشاركة يف املتعة باإلضافة إىل  1,4مليون
شخص يف مدرجات املالعب.
وتتطلب األحداث الرئيسية مثل هذه البطولة جهوداً ضخمة يف سبيل االستعداد هلا
ابتداءً من اجلوانب اإلدارية املتصلة بإدارة طيف الرتددات الراديوية على املستوى الوطين .ومتثل
التطبيقات الراديوية الكثرية واملعدات الراديوية املتنوعة املستعملة داخل مساحة حمدودة أثناء
(EURO

UCRF/Ukraine
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الدكتور بافلو سلوبوديانيوك

أوروبا في  2012وإدارة طيف الترددات الراديوية

UCRF/Ukraine

حمطة اللتقاط اإلشارات الراديوية مبركز وسائل اإلعالم يف االستاد

األحداث الرئيسية حتدياً حقيقياً بالنسبة للسلطات املعنية بإدارة
الرتددات ،واليت ينبغي أن تليب مجيع الطلبات على الطيف وتضمن
قدرة االتصاالت على العمل بدون تداخل.
واعرتافاً بضخامة هذه املشكلة ،تناول قطاع االتصاالت
الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت ) (ITU-Rهذه املسالة يف تقرير
جديد بعنوان “إدارة الطيف ومراقبته أثناء األحداث الرئيسية”.
وقد اعتمدت جلنة الدراسات  1التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية
باالحتاد هذا التقرير يف يونيو  .2012ويتضمن التقرير توجيهات
لإلدارات فيما يتعلق بتخطيط إدارة الطيف ومراقبته قبل األحداث
الرئيسية وأثناءها وبعدها.

االستعداد لالنطالق

بدأ املركز األوكراين للرتددات الراديوية  -وهو اجلهاز الوطين
املعين بإدارة الطيف  -االستعداد ملباريات بطولة كرة القدم األوروبية
الرابعة عشرة قبل أكثر من عامني من بدايتها .وقد قمنا بزيارة
هيئة االتصاالت النمساوية يف أبريل  2010وعرفنا كيف استطاعت

النمسا وسويسرا التعاون أثناء مباريات بطولة كرة القدم األوروبية
عام ).2008 (EURO 2008
وحبلول هناية  ،2010كنا قد أجرينا اتصاالً مباشراً مع مكتب
االتصاالت اإللكرتونية يف بولندي ومع االحتاد األورويب لكرة القدم
لكي نعرف على وجه اليقني الطلبات اليت ستفرضها مباريات
 EURO 2012بالنسبة إلدارة الطيف .وكان هذا التعاون الوثيق قبل
ِ
املستعملة للطيف
احلدث ،وكذلك االتصاالت مع مجيع اجلهات
يف غاية األمهية يف ضمان عدم حدوث تداخل يف االتصاالت
الراديوية والبث اإلذاعي أثناء املباريات .وبدأنا استعداداتنا الطويلة
قبل عامني من احلدث ،وانتقلنا خالهلا إىل مرحلة الرتخيص قبل
مخسة أشهر من بدء املنافسة .واستمر عملنا بعد ذلك أثناء
احلدث وبَعده.
وباإلضافة إىل أنشطتنا اليومية فيما يتعلق بإدارة الطيف ،اختذنا
اخلطوات احملددة التالية كجزء من االستعدادات الطويلة األجل
لتنظيم الدورة يف أوكرانيا .وحصلنا على معلومات أولية حول الطيف
املطلوب تدبريه ،واملستعملني احملتملني والتكنولوجيات الراديوية
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اليت ستُستخدم .ويف هذا السياق ،وضعنا اقرتاحات لضمان قدرة
الشركات املختصة بتشغيل اهلواتف اخللوية املتنقلة على احملافظة
على جودة اخلدمة.
وقد بسـّطنا إجراءات التقدم بطلبات احلصول على تصاريح
مؤقتة السترياد وتشغيل املعدات الراديوية اإللكرتونية .وقمنا بدراسة
درجة َشـ ْغل الطيف ،وتأكدنا من االستخدامات القائمة ،وختلصنا
من االستخدامات غري القانونية ،وتأكدنا من توافر الرتددات.
ووجدنا طرقاً لتخطيط الرتددات وإعادة توزيعها لتلبية الطلب
املقدَّر ،مع محاية املستعملني احملليني .وتدارسنا اجلواب اإلدارية
واالستعانة باملوظفني املناسبني ،وأنشأنا صفحة خاصة على شبكة
الويب وخصصنا عنواناً للربيد اإللكرتوين .وخالل تعاوننا مع مكتب
االتصاالت اإللكرتونية يف بولندا ومع االحتاد األورويب لكرة القدم،
قمنا بتنسيق إجراءات الرتخيص ،كما وفرنا معلومات للمذيعني
والصحفيني بشأن استعمال الرتددات والرتخيص بذلك يف أوكرانيا.
وقد أتاحت لنا الدورة النهائية يف كييف يوم  2ديسمرب 2011
فرصة الختبار القدرة على تشغيل عملية الرتخيص باستعمال
الرتددات ومدى كفاءة املراقبة الراديوية ،وكذلك قدرتنا على إجراء
االختبارات التقنية وعنونة املعدات الراديوية .وبذلك متكننا من
حتسني اإلجراءات واكتسبنا خربة عملية عظيمة القيمة.
وكان النشاط الرئيسي أثناء مرحلة الرتخيص ،اليت بدأت يف
 5يناير  ،2012هو ختصيص الرتددات الراديوية وإصدار التصاريح
اخلاصة بالتشغيل املؤقت .ووافقت اللجنة الوطنية األوكرانية لتنظيم
مبسط لتخصيص
االتصاالت يف  1ديسمرب  2011على إجراء ّ
الرتددات للجهات األجنبية اليت تريد استعماهلا أثناء ،EURO 2012
سهل حياة اإلذاعيني والصحفيني والشركاء .وعلى سبيل املثال،
مما َّ
أصبح من املمكن استرياد املعدات الراديوية حلساب االحتاد األورويب
لكرة القدم بدون إذن من املركز األوكراين للرتددات الراديوية ،وبذلك
أمكن التغلب على املتاعب واملضايقات يف نقط العبور على احلدود
أو احلصول على موافقات رمسية من السلطات اجلمركية.

جنون البث اإلذاعي

تلقى املركز األوكراين للرتددات الراديوية  3773طلباً من  83شركة
(تغطي  1163حمطات راديوية متنقلة 920 ،جهازاً طرفياً تعمل بنظام
 TETRAK، 229حمطة قاعدية  UHF، 1199ميكروفون راديوي و134
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حمطة ساتلية جلمع األنباء) .وملا كنا نعمل بنظام اخلدمة باألولوية،
أصدرنا  3 569تصرحياً جلهات أجنبية لتشغيل معداهتا الراديوية أثناء
مباريات  EURO 2012يف أوكرانيا.
وكان الطلب على الطيف يفوق املتاح مبوجب خطة استعمال
الرتددات .وحلل هذه املشكلة ،قمنا بتخصيص الرتددات بشكل
استثنائي .ومل يكن هذا هو التحدي الوحيد .فقد تلقينا  45يف
املائة من الطلبات قبل املوعد النهائي الرمسي (أي قبل شهر ونصف
من بداية الدورة) .وكانت بعض شركات البث تريد استعمال
نفس الرتددات يف بولندا وأوكرانيا ،على الرغم من حمدودية الطيف
املتاح واالختالفات يف اخلطط الوطنية الستعمال الرتددات .وقمنا
بفحص الطلبات للتأكد من استكماهلا وصالحيتها ،وكان من
الواجب تصحيح الكثري منها ،وكثرياً ما ترتب على ذلك اقرتاح
ترددات بديلة .وأدت األخطاء يف سداد الفواتري إىل حدوث تأخري
يف إصدار التصاريح.
وكانت مجيع الطلبات والتصاريح وما يرتبط هبا من املراسالت
متاحة باللغتني اإلنكليزية واألوكرانية ،حيث أنشأ املركز األوكراين
للرتددات الراديوية صفحة خاصة على الويب لعرض تنزيل مناذج
الطلبات ،باإلضافة إىل أهنا تتضمن معلومات تفصيلية بشأن
إجراءات ختصيص الرتددات ،والتعريفات ،والعنونة ،واملراقبة ،وغري
ذلك من املسائل املتصلة باستعمال الرتددات يف أوكرانيا أثناء
مباريات .EURO 2012
و ِ
أخضعت مجيع الرتددات املخصصة للمراقبة لضمان عدم
حدوث تداخل يف استعماهلا .وخالل الفرتة التحضريية ،اكتشفنا
 87مصدراً للتداخل على الرتددات املقرر ختصيصها ملباريات EURO
 .2012وقام اخلرباء املختصون مبراقبة املالعب أثناء عملية البناء
وذلك يف حماولة لتجنب التداخل احملتمل نتيجة للكبالت غري
املعزولة.
ويف الفرتة السابقة على احلدث مباشرة ،كنا ما زلنا نقوم
بتجهيز الطلبات ،ونجُ ري حتليالت التوافق الكهرمغنطيسي
وختصيص الرتددات ،ومراقبة الطيف يف املالعب ،والعنونة والتأكد
من صالحية املعدات الراديوية ،مبا يف ذلك املوجود منها لدى مراكز
الشرطة احمللية ،ومراكز اإلسعاف ،ومراكز إطفاء احلريق ،وخدمات
األمن .وكان علينا أن ننتهي من األعمال اإلدارية وأن نتأكد من أن
صفحة الويب اخلاصة تتضمن أحدث البيانات.

أوروبا في  2012وإدارة طيف الترددات الراديوية
من اليسار إىل اليمني ،Petro Yatsuk :رئيس اهليئة الوطنية لتنظيم االتصاالت
واملعلومات؛ و ،Dr Pavlo Slobodianiukرئيس مركز الرتددات الراديوية يف أوكرانيا؛
والدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت ،أثناء زيارته لإلستاد
قبل املباراة النهائية يف دورة كرة القدم األوروبية لعام 2012

UCRF/Ukraine

مراعاة العدالة واإلنصاف أثناء المباريات

قام موظفو املركز األوكراين للرتددات الراديوية أثناء الدورة مبراقبة
الرتددات املخصصة ،وحتديد اخلدمات غري املرخص هلا ،واكتشاف
مصادر التداخل الضار والتخلص منها ،وإجراء الفحوصات التقنية
وعنونة املعدات الراديوية اخلاصة باجلهات األجنبية ،وجتهيز الطلبات
املتأخرة بسرعة (تلقينا أكثر من  400طلب بعد بداية احلدث)،
وقياس جودة اخلدمات املقدمة من شركات تشغيل االتصاالت اخللوية
املتنقلة يف كييف.
وقد رصد املركز األوكراين للرتددات الراديوية أكثر من  9 000خدمة
إلكرتونية راديوية ،وكذلك  59حمطة ساتلية أرضية تقوم بتشغيلها
هيئات اإلذاعة يف أراضي املالعب واملناطق احمليطة هبا.
وبفضل املراقبة الفعالة قبل احلدث ،اكتشفنا  11حالة تداخل
و  7حاالت تشغيل غري قانونية فقط يف أوكرانيا أثناء فرتة املباريات.
وأجريت عمليات املراقبة يف املالعب باستعمال مثانية حمطات
ثابتة و  18حمطة مراقبة متنقلة ،باإلضافة إىل جمموعات متجولة
مزودة بثالثة عشر جهاز حممول باليد لتحديد االجتاهات .وقد
ُسويت مجيع احلاالت بسرعة (يف غضون ساعتني ،وأحياناً خالل
عدة دقائق).

ونظراً لكثرة األجهزة الراديوية املستعملة يف منطقة صغرية ،مل يكن
من املمكن جتنب حدوث التداخل الضار متاماً .وكانت حاالت
التداخل حتدث عموماً نتيجة لتشغيل املعدات الراديوية بدون التقيد
باحلدود املسموح هبا .وكانت هناك أيضاً حاالت من التشغيل غري
القانوين ،واألخطاء يف برجمة املعدات أو الكبالت التالفة .وقد أثرت
إحدى حاالت التداخل على اخلدمات يف املدينة – مثل حدوث
أخطاء يف هتيئة قنوات التحكم عن �بُْعد يف كامريات التلفزيون مما أدى
إىل فشل أجهزة الصرف األوتوماتيكية املوجود يف األماكن القريبة من
أرض امللعب وسط مدينة كييف.
كذلك ساعدت عنونة املعدات والتفتيش الفين عليها يف جتنب
حدوث التداخل .وقد استخدم االحتاد األورويب لكرة القدم بطاقات
الصقة يف حتديد املعدات الراديوية املرخص باستعماهلا يف املالعب
ويف املنطقة املخصصة لإلذاعة يف أيام املباريات .وكان على مجيع
املستعملني املعتمدين أن يطبقوا الرتددات الراديوية اليت حددها املركز
األوكراين للرتددات الراديوية وأن حتمل معداهتم بطاقات بيانات تدل
على البلد الذي ميثلونه أو أن حتمل بطاقات توضح بيانات ملعب
معني .وكان موظفو املركز األوكراين للرتددات الراديوية متواجدين
باستمرار يف مركز الوسائط ويف املنطقة املخصصة لإلذاعة يف كل
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أوروبا في  2012وإدارة طيف الترددات الراديوية
املباراة النهائية يف دورة كرة القدم األوروبية لعام

2012

UCRF/Ukraine

ملعب إلصدار البطاقات اليت تُثبَّت على املعدات والتأكد من مطابقة الدروس المستفادة

املعدات الراديوية للخصائص املرخص هبا.
وللمحافظة على جودة اخلدمة أثناء الدورة ،طلبت اهليئة التنظيمية
من شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة اخللوية تضييق اخلدمات
اإلضافية (مثل تأكيد تلقي الرسائل النصية القصرية) بصفة مؤقتة.
ومت أثناء احلدث تشغيل خط هاتفي ساخن حىت الساعة العاشرة
مساءً عشية املباريات وحىت الساعة احلادية عشرة مساءً يف أيام
املباريات .وقد أجاب اهلاتف على أكثر من  700اتصال هاتفي.
وبعد دورة مباريات  ،EURO 2012بقيت عملية إخالء املعدات
من املالعب ،واالنتهاء من حسابات اللحظة األخرية .مث قمنا بعد
ذلك بتلخيص اإلحصاءات اخلاصة بالرتخيص باستعمال الرتددات،
وحاالت مراقبة املعدات الراديوية ،واستعراض مجيع األنشطة.
البطاقات الالصقة اليت تُثبَّت على املعدات الراديوية
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إن حدثاً كبرياً مثل مباريات  EURO 2012ترتتب عليه العديد
من الطلبات الراديوية واستعمال تشكيلة كبرية من املعدات اليت جيري
تشغيلها يف نفس الوقت يف منطقة حمدودة .وهذا يتطلب استعدادات
من جانب اهليئة املعنية بإدارة الطيف يف حيث ختطيط الرتددات،
وإصدار التصاريح ،واملراقبة الراديوية ،والتفتيش على املعدات الراديوية
ومنع حدوث التداخل .وللحد من التداخل كان ال بد أن يبدأ العمل
قبل سنتني على األقل من احلدث.
وسوف تكون األمثلة العملية والتوجيهات املبينة يف تقرير قطاع
االتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن “إدارة الطيف
ومراقبته أثناء األحداث الرئيسية” مفيدة لسلطات إدارة الرتددات يف
ختطيط إدارة الطيف ومراقبته قبل األحداث الرئيسية وأثناءها وبعدها.
وهذا اجلهد له ما يربره ،ألن النجاح يف اإلبقاء على قنوات االتصاالت
مفتوحة يسمح مبشاركة الناس يف مجيع أحناء العامل.

أوروبا في  2012وإدارة طيف الترددات الراديوية
التحقق من املعدات الراديوية من الناحية التقنية وعنونتها مبركز وسائل اإلعالم يف االستاد

املباراة النهائية يف دورة كرة القدم األوروبية لعام

2012

التحقق من املعدات الراديوية من الناحية التقنية وعنونتها يف موقع البث
التلفزيوين يف االستاد

UCRF/Ukraine
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عستلا هماع غلبي فيشتوفيرك كرام روسيفوربلا

املشاركون يف جلنة الدراسات ( 6خدمة
البث التلفزيوين) التابعة لقطاع االتصاالت
الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالت
يهنئون رئيسهم الفخري النشط،
الربوفيسور مارك كريفوتشيف ،على بلوغه
سن التسعني يف  30يوليو 2012

البروفيسور مارك كريفوتشيف يبلغ عامه التسعين

هتانينا لعميد معايري التلفزيون اليت وضعها االحتاد الدويل لالتصاالت

بقلم كريستوف دوش ،رئيس جلنة الدراسات  6التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية (خدمة البث اإلذاعي)
بلغ الربوفيسور مارك كريفوتشيف ،كبري العلماء مبعهد حبوث وتنمية
االتصاالت الراديوية ،موسكو ،االحتاد الروسي ،والرئيس الشريف
للجنة الدراسات  6التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل
لالتصاالت (خدمة البث اإلذاعي) التسعني يف  30يوليو .2012
ويود املشاركون يف جلنة الدراسات  6التابعة لقطاع االتصاالت
الراديوية باالحتاد تقدمي التهنئة لرئيسهم الشريف املوقر مبناسبة عيد
ميالده التسعني ،متذكرين أنه يف سنة  1948ضغط على زر مركز
التلفزيون اجلديد يف موسكو وأرسل للمرة األوىل إشارة تلفزيونية من
 725سطراً .وقد أصبح هذا النسق هو املعيار املطبق يف أوروبا،
وإفريقيا ،وأسرتاليا وغريها من أجزاء العامل ،وما زال يستعمله مليار من
مشاهدي التلفزيون .وقد استغرق األمر حنو  60سنة قبل أن تنتقل
خدمات البث التلفزيوين إىل التلفزيون عايل الوضوح ) ،(HDTVوكان
الربوفيسور مارك كريفوتشيف مرة أخرى على رأس هذا التطور.
كان الربوفيسور مارك كريفوتشيف ،طوال حياته املهنية الطويلة
واملثمرة اليت امتدت حىت اليوم ،رائداً يف التطوير التقين للتلفزيون .ويف
فرباير  ،1970انتُ ِخب مارك كريفوتشيف نائباً لرئيس جلنة الدراسات
 11التابعة للجنة االستشارية الدولية للراديو )( (CCIRالبث التلفزيوين).
ويف يونيو  ،1972عُني قائماً بأعمال رئيس هذه اللجنة وكان أول
عمل يقوم به هبذه الصفة هو الشروع يف إجراء دراسات على البث
التلفزيوين الرقمي يف اللجنة االستشارية الدولية للراديو )((CCIRاليت
حتولت إىل قطاع االتصاالت الراديوية يف  .)1993ولذلك ،فإننا ال
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حنتفل يف  2012فقط ببلوغ الربوفيسور كريفوتشيف عامة التسعني،
بل حنتفل أيضاً بالذكرى األربعني لبدء الدراسات اخلاصة بالتلفزيون
الرقمي يف االحتاد الدويل لالتصاالت.
وقد بقي الربوفيسور مارك كريفوتشيف الرائد شديد االحرتام للجنة
الدراسات  11ملدة  30سنة ،إىل أن أعيد تنظيم جلان الدراسات التابعة
لقطاع االتصاالت الراديوية يف سنة  ،2000مما أسفر عن دمج جلنة

ITU

دراسات التلفزيون الرقمي تتواصل لمدة  40سنة

كريستوف دوش ،رئيس جلنة الدراسات 6التابعة لقطاع االتصاالت
الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالت (إىل اليسار) ،والربوفيسور مارك
كريفوتشيف ،كبري العلماء مبعهد حبوث وتنمية االتصاالت الراديوية
( ،)NIIRموسكو ،االحتاد الروسي ،والرئيس الفخري للجنة الدراسات ،6
يف اجتماع للجنة يف أول مايو 2012

عستلا هماع غلبي فيشتوفيرك كرام روسيفوربلا

الدراسات  10التابعة للجنة االستشارية الدولية للراديو (اإلذاعة الصوتية) لضغط صور الفيديو  -على الرغم من الشكوك الكثرية اليت أحاطت
وجلنة الدراسات ( 11البث التلفزيوين) يف جلنة الدراسات  6التابعة لقطاع بذلك .ولكن ثبت يف آخر األمر أنه كان على حق .وقد رأى أن
تقييس االتصاالت (خدمة البث اإلذاعي) .ويف ذلك الوقت ،كان البث التلفزيوين الرقمي يعد أساسياً لعمليات التحويل الالزمة لالنتقال
إىل جمتمع املعلومات .ولذلك ،شرع يف عمل جديد بشأن التفاعل
الربوفيسور كريفوتشيف قد بلغ العام الثامن والسبعني من عمره.
والتقارب بني البث التلفزيوين وخدمات النطاق العريض .وقد انتهى
املقرر ذات الصلة ،من وضع
تحقيق انطالقات في معايير التلفزيون الرقمي
يف الفرتة األخرية ،بصفته رئيساً جملموعة ِّ
الربوفيسور مارك كريفوتشيف هو األب الذي تُنسب إليه التوصية تقرير شامل بعنوان “البث الرقمي وأنظمة املعلومات الفيديوية متعددة
 ITU-R BT.601الشهرية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية الوسائط” للجنة الدراسات  6التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية عن
باالحتاد الدويل لالتصاالت ،وهي التوصية اليت حددت نسقاً فريداً استعمال أنظمة املعلومات الفيديوية.
للتلفزيون الرقمي على أساس الرتدد  MHz 13,5الذي تعمل عليه
الساعة العاملية .وكان تبين هذا املعيار على املستوى العاملي بالنسبة ندعو لك بطول العمر والسعادة
للتلفزيون الرقمي مبثابة طريقة للتغلب على تنوع معايري التلفزيون
ما زال الربوفيسور مارك كريفوتشيف حىت اليوم عضواً نشطاً
التماثلي ( .)NTSC, PAL and SECAMواعرتافاً هبذا االتفاق الرائع ،يف جلنة الدراسات  6التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد،
منحت األكادميية الوطنية األمريكية لفنون وعلوم التلفزيون االحتاد وهو يقدم مشورة وتوجيهات عظيمة القيمة للجنة ،وحتظى مبادراته
الدويل لالتصاالت “جائزة إميي للتكنولوجيا والعلوم”  (Technicalبكل التقدير .وسيظل بفضل خربته اهلائلة وموقفه اإلجيايب ،وحكمته
وقدرته املستمرة على حتديد االجتاهات واملتطلبات اجلديدة ،عاملاً فذاً،
) and Scientific Emmyيف  1983لقيامه بوضع التوصية .BT.601
وقد تكرر جناح التشفري العام إلشارات التلفزيون يف التلفزيون عايل وصاحب رؤية ،وحمركاً وصديقاً لكل عضو من أعضاء جلنة الدراسات
الوضوح عندما متت املوافقة يف  1999على نسق عام للصورة “ .6 (1920وحنن هننئك بروفيسور كريفوتشيف بعيد ميالدك التسعني ،ونأمل
) × 1080 pixelsبالنسبة للتلفزيون عايل الوضوح ،مبوجب التوصية أن تواصل العمل معنا لسنوات طويلة يف املستقبل”.
وقد ُكِّرم مارك كريفوتشيف مرات عديدة ملا قام به من أعمال.
 BT.709الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد  -وهو معيار
أثنت عليه هيئات التلفزيون والصحافة باعتباره نسقاً عاملياً موحداً ومن اجلوائز اليت حصل عليها امليدالية الذهبية لالحتاد الدويل
للتلفزيون عايل الوضوح.
لالتصاالت ،وجائزة القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  2007اعرتافاً
وليست التوصيتان  BT.601و BT.709الصادرتان عن قطاع ب“التقدم امللموس الذي حققه يف نشر فوائد تكنولوجيا املعلومات
االتصاالت الراديوية باالحتاد إال منوذجني لإلجنازات العظيمة اليت واالتصاالت” .وقد حصل ،مبناسبة عيد ميالده الثمانني ،على أعلى
حتققت حتت قيادة الربوفيسور مارك كريفوتشيف الذي بلغ عدد جائزة روسية “اعرتافاً مبسامهته الكبرية يف تطوير وسائط االتصاالت
وخدماته املخلصة خالل سنوات طويلة” .وهذه العبارة مبثابة تقييم
التوصيات اليت ُو ِضعت حتت قيادته  150توصية.
وقد تبني له منذ وقت مبكر أن التلفزيون الرقمي إىل األرض يف حقيقي ملسامهاته البارزة يف أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت.
قنوات البث القائمة سيكون ممكناً باستعمال اخلوارزميات اجلديدة
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مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت لعام 2012
اسرتاتيجيات جديدة للتصدي لالحتياجات املتطورة لألعضاء

ITU

ITU

الدكتور أمحد كافوسوغلو (تركيا) ،رئيس دورة جملس االحتاد عام  ،2012مع بالنكا جونزاليز
(إسبانيا) ،رئيسة اللجنة الدائمة للتنظيم واإلدارة التابعة للمجلس

مجلس االتحاد يختتم دورته بتوافق في اآلراء حول إعداد
استراتيجيات جديدةللتصدي لالحتياجات المتطورة لألعضاء
شارك يف أعمال دورة اجمللس اليت عُ ِقدت يف جنيف ،يف الفرتة 14-12
يوليو ( 2012كان مقرراً يف األصل أن تنتهي الدورة يف  13يوليو) أكثر
من  341عضواً ميثلون الدول األعضاء يف اجمللس وعددها  48دولة،
و 33مراقباً من الدول األعضاء ،وسبعة مراقبني من أعضاء القطاعات.
واتفق اجمللس على خطة تشغيلية طموحة لالحتاد للفرتة 2016-2013

وعلى اسرتاتيجيات جديدة للتصدي لالحتياجات املتطورة لألعضاء.
وقد انتُخب الدكتور أمحد كافوسوغلو ،رئيس دائرة الشؤون الدولية
هبيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرتكية( .اإلقليم باء  -غرب
أوروبا) رئيساً لدورة اجمللس هذه السنة ،وبذلك يكون قد توىل الرئاسة
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الدورية من اإلقليم ألف (األمريكتان) .وينتقل منصب نائب الرئيس
هذه السنة إىل اإلقليم جيم (شرق أوروبا ومشال آسيا) .وكانت
املفاوضات يف هناية الدورة ما زالت جارية مع أعضاء اجمللس من
ذلك اإلقليم.
وقد بقيت قيادة اللجنة الدائمة التابعة للمجلس املعنية بالتنظيم
واإلدارة كما كانت عليه يف السنة املاضية ،حيث رأستها اإلسبانية
السيدة بالنكا جونزاليز ،وكان نائبا الرئيس مها األسرتالية السيدة
كارولني جرينواي ،والبولندي السيد مارسني كراسوسكي.

مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت لعام
اسرتاتيجيات جديدة للتصدي لالحتياجات املتطورة لألعضاء
2012

المجلس يقف دقيقة صمت حداداً على ريتشارد باتلر
وقف اجمللس دقيقة صمت حداداً على ريتشارد باتلر .وكان السيد باتلر قد توىل منصب
نائب األمني العام من  1968إىل  ،1982ومنصب األمني العام من  1983إىل  .1989وقد
وافته املنية يف  23يونيو .2012
وقال الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد “يوجد دفرت عزاء سوف يُرسل
إىل أسرة ريتشار باتلر ،وأدعوكم إىل انتهاز هذه الفرصة لتقاسم ذكرياتكم مع هذا الرجل
االستثنائي الذي كان مصدر إهلام لنا مجيعاً”.
وقد أعرب العديد من أعضاء اجمللس عن مواساهتم ألسرة ريتشارد باتلر وللوفد األسرتايل،
وألقوا الضوء على الدور البارز واالستثنائي الذي قام به يف تاريخ االحتاد .وقال مجيعهم إن
السيد باتلر كان مهنياً صادقاً ،يتمتع مبعرفة عملية ومهنية عميقة ،وقدم مسامهة كبرية يف
النهوض مبصادر االتصاالت الدولية يف أحناء العامل (انظر “التأبني” يف عدد يونيو 2012
من جملة أخبار االحتاد.
وشكر الوفد األسرتايل األمني العام وأعضاء اجمللس على تعاطفهم مضيفاً أن السيد
باتلر قدم مسامهة استثنائية لالتصاالت طوال حياته العملية وأعطى وقته بسخاء جلميع
من التقى هبم.

رتشارد بتلر ،األمني العام لالحتاد من
 1983إىل 1989

أضواء على الجلسة االفتتاحية
استعرض الدكتور توريه ،يف بيانه عن حالة االحتاد ،اإلجنازات
الكثري اليت حتقت منذ دورة اجمللس السابقة (أكتوبر .)2011
واستعرض الدكتور كافوسوغلو ،رئيس اجمللس ،جدول األعمال،
وأشار إىل أن اجمللس سيواصل تقوية دور االحتاد يف بناء الثقة
واألمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وتنفيذ
نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات؛ ودعم التعاون الدويل يف
األنشطة املتصلة باإلنرتنت وإزكاء الوعي بضرورة محاية األطفال
على اخلط؛ وتقوية التواجد اإلقليمي واستعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف األمور املتصلة بتغري املناخ؛ وحتسني
القدرة على النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

وافتتح السيد فريناندو بورخون ،رئيس اجمللس يف  ،2011اجللسة
عن طريق وصلة فيديو من مكسيكو سييت ،مرحباً بالوزراء الذين
شاركوا يف الدورة من غانا ،وكوستا ريكا واالحتاد الروسي.
وكان من دواعي سرور السيد إدريسي هارونا ،وزير االتصاالت
يف غانا ،أن يعلن أن التوصيل بالكبالت الليفية البصرية قد حتقق بني
بلده وكل من بوركينا فاسو وتوغو ،وأن توصيالً مماثالً سوف يُنفَّذ
يف القريب مع كوت ديفوار .وتشجع غانا على النهوض بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وخصوصاً لضمان استفادة النساء واألطفال
من املزايا الكاملة اليت توفرها التكنولوجيات اجلديدة.
ويف كوستا ريكا ،نُِقلت هيئة إدارة االتصاالت إىل وزارة العلوم
والتكنولوجيا واالتصاالت .وقال السيد أليساندرو كروز ،وزير العلوم
والتكنولوجيا “إن هذه اخلطوة اليت تعد شديدة األمهية بالنسبة
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للتنمية الوطنية يف بلدنا ،جتمع يف كيان واحد مجيع األمور املتصلة واالتصاالت ،سواء على املستوى الوطين أو عرب احلدود ،ينبغي أن
بتطبيق املعرفة على التنمية البشرية استناداً إىل ثالث ركائز هي :يرتكز على هنج شامل للتعامل مع التحديات التنظيمية والتقنية،
رأس املال البشري؛ وابتكار القطاع اخلاص وإنتاجيته؛ واسرتاتيجية مبا يف ذلك إجياد سبل ميكن االعتماد عليها حلماية املستعملني
النهائيني ومحاية الشبكة العنكبوتية ككل.
التنمية الرقمية”.
وأهدى السيد نكيفوروف ،نيابة عن بلده ،منوذجاً ألول جهاز
وأكد السيد نيوكوالي نكيفوروف ،وزير االتصاالت ووسائط
اإلعالم يف االحتاد الروسي ،على أن االتصاالت وتكنولوجيا استقبال راديوي إىل متحف “اكتشاف تكنولوجيا املعلومات
املعلومات واالتصاالت متثل البنية التحتية األساسية لعصر واالتصاالت” باالحتاد .وشكر الرئيس واألمني العام اإلدارة الروسية
املعلومات .واستطرد يقول“ :يف جمتمع املعلومات ،يعتمد كل نوع على هذه اهلدية ،وقال الدكتور توريه إهنا ستوضع يف مكان بارز بني
من أنواع النشاط ،من حيث جناحه أو فشله ،على تكنولوجيا مقتنيات املتحف.
وأفاد  ،Jae-You Choiمن مجهورية كوريا ،أن السلطات الكورية
املعلومات واالتصاالت .ويضطرنا تأثري اإلنرتنت الضخم واستعمال
اخلدمات واألجهزة الرقمية إىل التفكري يف قضايا األمن ،وخصوصاً تبذل قصارى جهدها الستضافة مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل يف
أمن املعلومات .وقد حددت الدول األعضاء يف االحتاد جمموعة بوسان يف  2014يف أفضل الظروف املمكنة .وقد مت تشكيل أمانة
واسعة من التحديات اليت تواجهنا يف هذا اجملال ،ابتداءً من املعايري حتضريية ووجهت احلكومة الكورية دعوة إىل األمني العام لزيارة كوريا
األخالقية الستخدام الشبكة العنكبوتية يف احلماية من اهلجمات يف اخلريف املقبل.
السيربانية .ويف رأينا أن محاية حقوق مستعملي تكنولوجيا املعلومات
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نيوكوالي نكيفوروف ،وزير االتصاالت ووسائط اإلعالم يف االحتاد
الروسي ،يقدم منوذجاً ألول جهاز استقبال راديوي إىل متحف
“اكتشاف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” باالحتاد .وقال
الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد وهو يتسلم اهلدية إهنا
ستوضع يف مكان بارز بني مقتنيات املتحف
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األحداث البارزة
مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو)20+
رحب اجمللس بتجديد االلتزام السياسي بالعمل على تعزيز التنمية
املستدامة والقضاء على الفقر ،كما جاء يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر
ريو ،20+املستقبل الذي نصبو إليه” .وأصدر اجمللس قراراً يطلب
من األمني العام ،بالتعاون مع مديري املكاتب ،عرض نتائج مؤمتر
ريو 20+على اجتماعات االحتاد ذات الصلة وتقامسها مع األعضاء
ومع اجلهات األخرى صاحبة املصلحة.
المؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية
سيُعقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام
يف الفرتة  14-3ديسمرب  ،2012يف ديب ،اإلمارات العربية املتحدة.
وسوف يستعرض املندوبون لوائح االتصاالت الدولية ) ،(ITRsاليت
اعتُ ِمدت يف ملبورن ،أسرتاليا ،يف  ،1988واليت تـُل ِزم  178بلداً فيما
يتعلق بطريقة التعامل مع حركة الصوت والبيانات والفيديو.
وحتقيقاً هلذه الغاية ،بدأت عملية مشاورات عامة بشأن املؤمتر
العاملي لالتصاالت الدولية لعام  2012يوم  15أغسطس  ،2012مع
األطراف القادرة على تقدمي مسامهاهتا الكتابية اليت ستجري مناقشتها
يف املؤمتر ،عن طريق املوقع اإللكرتوين لالحتاد بأي من اللغات الست
الرمسية لألمم املتحدة (انظر http://www.itu.int/en/wcit-12/
قرر اختذه اجمللس
 .)Pages/public.aspxوقد جاء ذلك يف أعقاب مـُ َّ
يف  11يوليو  2012جبعل مسودة الوثائق الرئيسية اخلاصة باملؤمتر
العاملي لالتصاالت الدولية لعام  ،2012واملعروفة باسم الوثائق املؤقتة
 ،(TD64) 64متاحة ملن يريد االطالع عليها .وتستطيع مجيع اجلهات
صاحبة املصلحة النفاذ إىل املوقع اإللكرتوين للمؤمتر إلبداء وجهات
نظرها يف الوثائق املؤقتة وغريها من القضايا األخرى اليت ستناقش يف
املؤمتر ،قبل منتصف الليل (بتوقيت جنيف) يوم  3نوفمرب .2012
(WCIT-12) 2012

املعلومات واالتصاالت مع الرتكيز على الرتابط بني تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والقطاعات األخرى مثل الرعاية الصحية،
واملرافق ،والنقل .وسوف يقدم رئيس الندوة االستتنتاجات اليت
ستخلص إليها الندوة يف اجللسة العامة األوىل للجمعية العاملية لتقييس
االتصاالت ،املقرر انعقادها يف ديب من  29-20نوفمرب .2012

توقيع اتفاقات البلد المضيف
وقَّع االحتاد الدويل لالتصاالت ،أثناء انعقاد اجمللس ،اتفاقات
مع اإلمارات العربية املتحدة باعتبارها البلد الذي سيستضيف
األحداث املقبلة اليت سينظمهما االحتاد ،وهي تليكوم العاملي لعام
برج العرب يف ديب (الذي
يبلغ ارتفاعه  321مرتاً)

ربط ندوة المعايير العالمية بالجمعية العالمية لتقييس االتصاالت
ستُع َقد ندوة املعايري العاملية الثانية قبيل انعقاد اجلمعية العاملية
لتقييس االتصاالت لعام  2012يوم  19نوفمرب  .2012وسوف تركز
املناقشات على التحديات اليت تواجهها املعايري العاملية لتكنولوجيا
AFP
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 18-14( 2012أكتوبر) ،واملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات
أكد اجمللس من جديد أن موضوع اليوم العاملي لالتصاالت
 ،2012واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  ،2012واليت
وجمتمع واملعلومات عام  2013هو “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ستُعقد مجيعها يف ديب.
وحتسني السالمة على الطرق”.
الندوة العالمية لهيئات تنظيم االتصاالت
وجه عضو اجمللس من سري النكا الدعوة إىل الدول األعضاء المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت
حلضور الندوة العاملية الثانية عشرة هليئات تنظيم االتصاالت،
كان اجمللس قد سبق أن قرر أن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
املقرر انعقادها يف كولومبو يف  4-2أكتوبر  .2012وأعلنت السيدة سوف يُعقد يف مصر من  31مارس إىل  13أبريل .2014
ماجدالينا جاج ،رئيسة املكتب البولندي لالتصاالت اإللكرتونية أن
بولندا سوف تستضيف الندوة العاملية الثالثة عشرة هليئات تنظيم المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2015
االتصاالت ،وكذلك املنتدى العاملي لقادة الصناعة ،يف وارسو من
قرر اجمللس عقد مجعية االتصاالت الراديوية لعام )RA-15( 2015
 5-3يوليو .2013
واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  )WRC-15( 2015يف جنيف
يف الفرتة  30-26أكتوبر والفرتة  27-2نوفمرب  ،2015على التوايل .ومت
اعتماد جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ،2015
كما اقرتحه املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام .2012

استعراض السياسات العامة
إىل قطاع االتصاالت الراديوية جماالت أخرى مثل احلوسبة
الموافقة على الخطط التشغيلية للفترة 2016-2013
السحابية ،والشبكات الذكية ،والشبكات املنزلية ،وأنظمة النقل
الذكية ) ،(ITSوإنرتنت األشياء واالتصاالت من جهاز آلخر،
قطاع االتصاالت الراديوية )(ITU-R
تعد اخلطة التشغيلية لقطاع االتصاالت الراديوية انعكاساً وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ ،وتكنولوجيا
لرغبة مكتب االتصاالت الراديوية يف تكثيف تعاونه مع األعضاء التواجد عن �بُْعد.
ومساعدته هلم ،وخصوصاً يف جماالت إدارة الطيف ،واالنتقال من
البث التماثلي إىل البث الرقمي واالستفادة الفعالة من املكاسب قطاع تنمية االتصاالت )(ITU-D
الرقمية.
تشمل اخلطة التشغيلية لقطاع تنمية االتصاالت مجيع املعلومات
ذات الصلة مبتطلبات املوارد ،والنتائج املتوقعة ومؤشرات األداء
الرئيسية .وقد حاول مكتب تنمية االتصاالت ،لدى وضع اخلطة،
قطاع تقييس االتصاالت )(ITU-T
باإلضافة إىل جماالت قطاع تقييس االتصاالت القوية االستجابة للتوقعات واألولويات اليت أعرب عنها أعضاء قطاع
التقليدية ،مثل النقل بكبالت األلياف البصرية ،والنفاذ بالكبالت تنمية االتصاالت فيما يتصل بشفافية القطاع ،وكفاءته ،واإلدراة
البصرية والنحاسية ،واالتصاالت يف حاالت الطوارئ ،أضيفت القابلة للمساءلة والقائمة على النتائج.
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األمانة العامة
حتدد اخلطة التشغيلية لألمانة العامة سبل حتقيق الكفاءة
والفعالية يف جماالت التخطيط ،واإلدارة ،والتنسيق وإجناز اخلدمات
لدعم أعضاء االحتاد ،وتضمن تنفيذ اخلطتني املالية واالسرتاتيجية
لالحتاد والتنسيق بني أنشطة خمتلف القطاعات كما هي منصوص
عليه يف النصوص األساسية لالحتاد الدويل لالتصاالت.
األمن السيبراني
اقرتحت إندونيسيا أن تبدأ الدول األعضاء يف االحتاد يف إنشاء
منصة قانونية عاملية لألمن السيرباين تساعد يف مكافحة اجلرمية
السياسة العامة الدولية المتصلة باإلنترنت
اعتمد اجمللس قراراً بشأن “طريقة إجراء املشاورات املفتوحة السيربانية .وأيدت بلدان متعددة اقرتاح إندونيسيا ،بينما قالت
بالنسبة للفريق العامل التابع للمجلس املعين بقضايا السياسات بلدان أخرى إن جمال الصكوك الدولية القائمة ال ينبغي تكراره.
وأكد األمني العام للمجلس أن االحتاد لن يكرر أي عمل،
العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت ) .”(CWG-Internetوبعد
مناقشة مستفيضة ،قرر الفريق ،الذي يرأسه وزير االتصاالت يف واقرتح مناقشة قضية األمن السيرباين يف املؤمتر العاملي لالتصاالت
غانا ،إجراء هذه املشاورات املفتوحة على اخلط بالنسبة جلميع الـدوليــة لعــام  ،2012بينمــا ينبـغــي منـاقشــة اجلـوانب املتصلة

اجلهات صـاحبــة املصلحــة ،وأن يكــون املـوعــد األخــري للـردود هـو
شهــر واحــد قبــل اجتمــاع الفـريــق .وســوف تـكــون مجيــع الــردود
الـ ـواردة متـاحــة ألفراد الفريــق عـلــى الصفحــة اإللكـرتونيــة ملـوقـع
 CWG-Internetعلى اإلنرتنت.

ACE STOCK LIMITED/Alamy
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باإلنرتنت يف املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا قدرة األفراد ذوي اإلعاقة على النفاذ
وأن تُعرض النتائج على

املعلومات واالتصاالت
اجمللس يف .2013
قدمت السفرية سيلفيا بول ،نائبة رئيس الفريق العامل التابع
للمجلس واملعين حبماية األطفال على اخلط ،التقرير اخلاص
باألعمال اليت ِ
أجنزت يف االجتماعني الرابع واخلامس للفريق،
وأكدت على أمهية التنسيق وتبادل املعلومات مع األفرقة األخرى
مثل جلنة الدراسات  17التابعة لقطاع تقييس االتصاالت ومع
مبادرة أنشطة التنسيق املشرتكة حلماية األطفال على اخلط.
)(WTPF-13

حماية األسماء والمختصرات في نظام الميادين
الواسعة

تشعر بعض املنظمات احلكومية الدولية بالقلق بشأن تزايد
احتماالت التسجيل املضلل ألمسائها أو إساءة استعمال أمسائها
واملختصرات الدالة عليها يف الربنامج اجلديد للميادين عالية املستوى
املوه عنه يف وثيقة اجمللس .C12/66
وكانت املنظمات غري احلكومية قد أرسلت خطاباً مفتوحاً إىل
مؤسسة اإلنرتنت إلسناد األمساء واألرقام ) ،(ICANNطالبت فيه
بوضع نص بشأن نظام للحماية ،كما طالبت بإدراج املسألة على
جدول أعمال اجتماع اللجنة االستشارية احلكومية التابعة ملؤسسة
اإلنرتنت إلسناد األمساء واألرقام ،الذي عُ ِقد يف الفرتة  29-23يونيو
 .2012وقد نُ ِشرت نتائج هذا االجتماع يف الضميمة  1للوثيقة
.C12/66
وقد شرحت األمانة أنه يبدو أن اللجنة االستشارية احلكومية قد
استمعت إىل موقف املنظمات احلكومية الدولية يف اجتماعها الذي
عُ ِقد يف شهر يونيو ،وسوف يناقَش أثناء االجتماع املقبل ملؤسسة
اإلنرتنت إلسناد األمساء واألرقام يف شهر أكتوبر  .2012ومع ذلك،
كان من الضروري مراعاة اليقظة الشديدة.
وأكد العديد من أعضاء اجمللس أنه إذا كانت نتائج مداوالت
اللجنة االستشارية احلكومية التابعة ملؤسسة اإلنرتنت إلسناد األمساء
واألرقام غري إجيابية ،ينبغي عرض املسألة على اجلمعية العامة لألمم
املتحدة ،إذا لزم األمر.
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حقق االحتاد الدويل لالتصاالت تقدماً هائالً استجابة للقرار
( 175غواداالخارا )2010 ،بشأن “قدرة األفراد ذوي اإلعاقة،
مبن فيهم ذوو اإلعاقة بسبب العمر ،على النفاذ إىل االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” .وتشمل بعض اإلجنازات
تشكيل فريق مهمات ،يرأسه هولني جاو ،نائب املني العام ،وإنشاء
صندوق للتمكني من القدرة على نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة،
ودعوة مجيع أعضاء االحتاد إىل املسامهة فيه.
وداخلياً ،واصل االحتاد حتسني خدماته وعرض مالمح
القدرة على النفاذ على االجتماعات التقنية واملناسبات وحلقات
العمل ذات الصلة بالقدرة على النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وسوف يعمل فريق املهمات خالل األشهر املقبلة
على وضع سياسة للقدرة على النفاذ على اتساع االحتاد.

منظمات االتصاالت اإلقليمية تشارك في
مجلس االتحاد

املنظمات اليت دعيت للمشاركة يف جملس االحتاد بصفة
مراقبني هي :جمتمع االتصاالت آلسيا واحمليط اهلادئ )(APT؛
واملؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت )(CEPT؛ واللجنة
األمريكية لالتصاالت )(CITEL؛ واالحتاد اإلفريقي لالتصاالت
)(ATU؛ وجملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات (ومتثله
األمانة العامة جلامعة الدول العربية)؛ والكومنولث اإلقليمي يف
جمال االتصاالت ).(RCC

دور االتحاد كهيئة إشرافية لنظام تسجيل األصول
الفضائية

َّفوض اجمللس األمني العام مبواصلة اإلعراب عن االهتمام بأن
يصبح االحتاد الدويل لالتصاالت هيئة إشرافية على النظام الدويل
لتسجيل األصول الفضائية مبوجب مشروع بروتوكول الفضاء
اخلارجي ،كما َّفوض األمني العام ،أو من ميثله يف املشاركة ،بصفة
مراقب يف أعمال اللجنة التحضريية املعنية بإنشاء سجل دويل.

مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت لعام
اسرتاتيجيات جديدة للتصدي لالحتياجات املتطورة لألعضاء
2012

Shutterstock

التنزيالت المجانية وأثرها على المبيعات

وسع مؤمتر املندوبني املفوضني الذي عُ ِقد يف غواداالخارا سياسة
َّ
النفاذ احلر على اخلط لتشمل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية،
وغريها من املنشورات األخرى ،كما وافق على أن تكون سياسة
التسعري من مستويني مبا يسمح لقسم املبيعات والتسويق بوضع
أسعار للسوق ملنشورات االحتاد على أن يكون السعر املنخفض
ألعضاء االحتاد .ونتيجة للعديد من برامج تنمية املبيعات أثناء
السنة ،كانت نتائج املبيعات مشجعة ،حيث حققت مبلغ 16,3
مليون فرنك سويسري يف  .2011وكان هناك اعرتاف بوجود حاجة
إىل إعادة النظر يف هذه السياسات ومقارنتها مبا تطبقه وكاالت
األمم املتحدة األخرى.

ملخص للمناقشات األخرى الخاصة بالسياسات


ا جملـ ـلـس:
وافق على أن يواصل االحتاد تقوية وجوده اإلقليمي من خالل
متكني املكاتب امليدانية وتقوية التعاون مع منظمات االتصاالت
اإلقليمية.











أثىن على اجلهود اليت يبذهلا االحتاد لتوسيع قدرته على املشاركة
عن �بُْعد ،مع مالحظة املكاسب اليت حتققت من خالل التوسع
يف استعمال طرائق العمل اإللكرتونية الفعالة.
أوصى بالتعاون بني االحتاد وجمتمع اإلنرتنت التقين ملواصلة
اجلهود للمسامهة يف نشر اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت
) ،(IPv6وخصوصاً تيسري االنتقال إليه يف البلدان النامية.
أيد خطة العمل الطموحة اخلاصة بالتطابق التقين واختبار
إمكانية التشغيل البيين واالعتماد ،بقيادة مكتب تقييس
االتصاالت يف االحتاد.
وافق على تقرير يعرتف بالفرصة اليت يتيحها العيد اخلمسني
بعد املائة لالحتاد ،إلزكاء الوعي بالسجل البارز الذي حققه
االحتاد للتعاون الشامل يف جمال االتصاالت وتعزيز وتأكيد
مهمته وأهدافه االسرتاتيجية.
أكد تواريخ املنتدى العاملي اخلامس لسياسة االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام  ،2013الذي سيعقد يف
جنيف يف  14-13مايو  ،2013وسريكز على القضايا املتصلة
بالسياسات العامة لإلنرتنت.
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مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت لعام 2012
اسرتاتيجيات جديدة للتصدي لالحتياجات املتطورة لألعضاء

الدكتور أمحد كافوسوغلو (تركيا) ،رئيس
دورة اجمللس يف  ،2012يتسلم ميدالية
االحتاد الفضية من الدكتور توريه ،تقديرًا
لدوره يف قيادة اجمللس إىل خامتة ناجحة
يف وقت قياسي

ITU
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وافق على قرار رمسي يؤكد الدور القيادي لالحتاد يف االستعراض اختتام دورة المجلس لعام
الشامل لتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مضي
عشر سنوات ) (WSIS+10وكذلك التحضريات اخلاصة هبذا
احلدث رفيع املستوى املقرر تنظيمة بالتوازي مع املؤمتر العاملي
لتنمية االتصاالت يف .2014
اعرتف بدورة املقهى العاملي بشأن “إشراك النساء يف إحداث
التغيري” باعتباره أول حدث من نوعه يُعقد بالتزامن مع دورة
اجمللس ،أتاح هنجاً مبتكراً للنقاش املشرتك بشأن املساواة بني
اجلنسني وإبراز دور املرأة يف االحتاد.
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قال الدكتور محدون إ .توريه يف مالحظاته اخلتامية “لقد
كانت دورة اجمللس هذه السنة حتت الرئاسة البارعة للسيد أمحد
كافوسوغلو ،الذي قاد اجمللس إىل هناية ناجحة ،وحقق ذلك يف
وقت قياسي” .وهنأ األمني العام السيدة بالنكا جونزاليز ،رئيسة
اللجنة الدائمة للتنظيم واإلدارة ،والسيدة كارولني جرينواي من
أسرتاليا ،والسيد مارسني كراسوسكي من بولندا.
وأضاف الدكتور توريه يقول “لقد كان هذا اجمللس مثاالً ممتازاً
املشرف للعمل معاً من
على كيفية مواصلتنا لبناء تارخينا الطويل و ِّ
أجل تيسري التقدم التقين والتكنولوجي بكل ثقة يف بعضنا البعض”.
وسوف يعقد اجمللس دورته املقبلة يف الفرتة  21-11يونيو .2013

زيارات رمسية

زي ــارات رسميـة
خالل شهري يوليو وأغسطس  ،2012قام السادة الوزراء وسفراء الدول لدى
مكتب األمم المتحدة في جنيف ،والمنظمات الدولية األخرى في جنيف،
والضيوف المهمون التالية أسماؤهم بزيارات مجاملة للدكتور حمدون إ.
توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت.

يف شهر يوليو
الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت ،والسيد أحمدكافوسوغلو ،رئيس مجلس
االتحاد عام  ،2012ورئيس قسم الشؤون الدولية بهيئة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التركية.

البروفيسور رامجي براساد ،مدير إدارة النظم
اإللكترونية ،بمركز البنية التحتية لالتصاالت ،بجامعة
آلبروج ) ،(Aalborg Universityالدانمارك.

لويس جورج روميرو سارو ،مدير عام المعهد األوروبي لمعايير
االتصاالت ،والدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد
الدولي لالتصاالت ،يجددان مذكرة التفاهم في حضور كل من
(من اليسار إلى اليمين ،بالصف الثاني) هولين جاو ،نائب األمين
العام؛ ومالكولم جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت
باالتحاد؛ وبراهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالتحاد؛ وفرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية
باالتحاد (ومن اليسار إلى اليمين ،بالصف الثالث) مايكل
شارب ،نائب رئيس مشروعات التقييس بالمعهد األوروبي
لمعايير االتصاالت؛ ورينهارد شول ،نائب مدير مكتب تقييس
االتصاالت ورئيس إدارة سياسات تقييس االتصاالت باالتحاد.
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زيارات رمسية

جاي يو شوا ،مساعد رئيس مكتب التخطيط
والتنسيق بهيئة االتصاالت الكورية.

نيكوالي نيكيفوروف ،وزير االتصاالت ووسائط
اإلعالم بروسيا

هشام بدر ،سفير مصر.

الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت ،يقدم شهادة للسيدكورت غروتر ،مدير
الشؤون المالية ،بمكتب المراجعة الفيدرالي لالتحاد
السويسري ،اعترافاً بالخدمات التي قدمها فريقه لالتحاد
الدولي لالتصاالت ،بصفته المراجع الخارجي لالتحاد.

من اليسار إلى اليمين :فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد؛ وديدييه مونو ،مسؤول المنظمات
الدولية واإلدارة االتحادية للشؤون الخارجية ،وكورت غروتر ،مدير مكتب المراجعة الفيدرالي لالتحاد السويسري
(المنتهية مدته)؛ والدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ وجوسيبيكوجلياندرو ،رئيس
غرفة المراجعة المعنية بالشؤون الدولية واألوروبية ،وستيفانو بيناتي ،المراجع بهيئة المراجعين اإليطالية.

أليخاندرو كروز ،وزير العلوم والتكنولوجيا ،جمهورية
كوستاريكا.

السيدة ماجدالينا غاج (إلى اليسار) ،رئيسة المكتب
البولندي لالتصاالت اإللكترونية؛ والسيدة مالغورزاتا
أولزيوسكا (إلى اليمين) ،وكيلة وزارة الدولة المسؤولة عن
شؤون االتصاالت بوزارة اإلدارة والرقمنة في بولندا.

داتو سري قمرالدين سياراف ،أمين عام وزارة
المعلومات واالتصاالت والثقافة ،ماليزيا.

مجيع الصور من إعداد ب .م .فريو ،رون فاريل/االحتاد الدويل لالتصاالت
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زيارات رمسية

Official Visits
خوان كورو ،مدير مكتب وزير الدولة لالتصاالت
ومجتمع المعلومات ،إسبانيا.

المشير ثاريز بونسري ،رئيس الهيئة الوطنية لإلذاعة
واالتصاالت ،تايالند.

السيدة جيليان ستريك ،مساعدة نائب الوزير (لشؤون أوروبا وآسيا وإفريقيا)،
وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية ،كندا.

فرنسيس وانجوزي ،مدير عام هيئة االتصاالت
الكينية.

ديفيد وليامز ،الرئيس التنفيذي لشركة
.Communications

Avanti

الدكتور محمد أحمد العامر ،رئيس الجهاز المركزي
للمعلومات بالبحرين

من اليسار إلى اليمين :الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ ودومينيك فيرجين ،مدير التنمية
المستدامة بمؤسسة ARM؛ وديفيد ستيفنس ،مستشار البروفيسور
محمد يونس (مركز يونس) ،وأحد األعضاء المؤسسين للمجلس
االستشاري لتكنولوجيا غرامين ،مؤسسة غرامين
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زيارات رمسية

بايفي كيرامو هيلال ،سفيرة فنلندا.

شالفا تسيسكارافيلين ،سفير جورجيا.

روبرتو فلوريز برموديز ،سفير هندوراس المنتهية مدته.

جان-لويس شيلتز ،عضو لجنة النطاق العريض،
ووزير االتصاالت السابق ،لكسمبرغ.

قمة توصيل
األمريكتني ،بنما
دارسي بوسي ،وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء
(لشؤون الطاقة والهجرة واالتصاالت واالستثمار)،
بربادوس.

الدكتور إدموند منصور ،وزير الدولة ،أنتيغوا وبربودا.

مجيع الصور من إعداد رون فاريل/االحتاد الدويل لالتصاالت
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Official Visits
السيدة بيرناديت لويس ،األمين العام التحاد
االتصاالت الكاريبي.

فكتور نظيم غوردون بيرك ،وزير المالية والتخطيط
واالقتصاد والطاقة والتعاونيات ،وممثل رئيس وزراء
غرينادا.

دينيسيو بيريز-جاكوم فريسكيون ،وزير االتصاالت
والنقل بالمكسيك.

من اليسار إلى اليمين :الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت ،والسيدة مارغريتا سيدانيو فيرنانديز ،السيدة األولى ونائبة الرئيس
المنتخبة بالجمهورية الدومنيكية؛ وهولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت؛ وبراهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد.

خافيير ريكيو ،نائب رئيس المبيعات ،شركة
االتصاالت الساتلية المكسيكية ،المكسيك.

الدكتور جيرول طومسون ،مدير االتصاالت والعلوم
والتكنولوجيا والمشروعات الخاصة ،والمستشار
الخاص لرئيس الوزراء لشؤون تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،سانت فنسنت وغرينادين.

جورج مايلي روخاس ،عضو مجلس هيئة تنظيم
االتصاالت ،كوستاريكا.
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زيارات رمسية

السيدة كارولين سيبرساد-باشان ،وزيرة اإلدارة العامة،
ترينيداد وتوباغو.

السفير فيليب فيرفير ،منسق سياسات االتصاالت
والمعلومات الدولية بالواليات المتحدة.

مانويل فيرنانديز ،نائب وزير تكنولوجيا االتصاالت
والمعلومات والخدمات البريدية ،فنزويال.

يف شهر أغسطس

جين فيلبرت نسينغيمانا ،وزير الشباب وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،رواندا.

منصف باتي ،سفير تونس.

السيدة سوي هوي ،المستشار األول لمدير عام
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،وهولين جاو،
نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت.

مجيع الصور من إعداد رون فاريل/االحتاد الدويل لالتصاالت
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Designed Today
LS telcom – 20 Years of Excellence in Broadcasting
Network Design – Network Planning – Procurement and
Project Management – Implementation and Installation
– Optimisation
www.LStelcom.com
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ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺴﺎﺗﻠﻲ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ
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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

