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تـحـت المجـهـر

نظــرة عـامــة

الدكتور محدون إ .توريه
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

معرض االتصاالت تليكوم العالمي لالتحاد

لعام 2012

منصة عالمية للتفكير بطريقة جديدة

>

يسرني عظيم السرور أن أرحب بكم في معرض تليكوم العالمي
لعام  2012الذي ينظمه االتحاد الدولي لالتصاالت ،والذي
يمثل منصة عالمية للجهات الرئيسية صاحبة المصلحة،
والمفكرين الرقميين وصانعي السياسات الذين يشكلون مستقبل صناعة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .ونحن نأمل في تسخير قوة تقاسم
المعرفة والعمل المشترك في تحقيق تغيير حقيقي من خالل سلسلة
من الجلسات الحوارية البناءة وحلقات العمل التفاعلية التي ستوفر
منتدى للتفكير بطريقة جديدة والتوصل إلى حلول مبتكرة.
قادة عالميون ،وتحديات
عالمية ،وتغيير عالمي

ستتيح قمة القيادات العاملية منصة
للتعاون أمام القادة العامليني املسؤولني
عن تشكيل وتنفيذ رؤى وسياسات

واسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،اليت ستشكل
مستقبل العامل ومتكننا من التواصل
وتقاسم املعرفة ،كما ستحدد آفاق
املستقبل وأفضل املمارسات.

وسوف يناقش رؤساء الدول ،والوزراء،
ورؤساء وكاالت األمم املتحدة ،والرؤساء
التنفيذيون من الشركات الكبرية،
واخلرباء الدوليون وقادة الصناعة ،دور
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
توفري حلول ألكثر التحديات اجملتمعية
العاملية إحلاحاً يف سلسلة من اجتماعات
املائدة املستديرة واحللقات النقاشية.
وسيكون املوضوع الرئيسي لقمة القادة
هو االبتكار .وحنن نعرف أن االبتكار
أمر حيوي يف حتقيق ميزة تنافسية
مستدامة يف االقتصاد الذي أصبح
يتسم بطابع عاملي .ولذلك ،فإن حتديد
الظروف املؤدية إىل االبتكار بالنسبة
لألعمال التجارية ولألفراد وتنفيذها
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تليكوم العالمي

لالتحاد 2012

يعد من األمور احليوية لتشجيع النمو
يف املدى البعيد .وسوف تناقش قمة
القادة وحتلل االبتكار على املستويات
الوطنية واإلقليمية والدولية ،كما ستناقش
ما ينبغي عمله لتعزيز االبتكار.
وسوف تتاح للقادة املشاركني يف
القمة القدرة على النفاذ إىل الشبكات
والبيئة املضيافة اليت توفرها خدمة
 ،LeaderSpaceوهي خدمة خاصة
تيسر التواصل قبل احلدث وأثناءه.
وسوف توجه إليهم الدعوة للمشاركة
رمسياً يف مناسبات اجتماعية سيكون
من بينها حفل عشاء للقادة وحفالت
غداء للتواصل فيما بينهم .وسوف
يكون بوسعهم املشاركة يف مجيع
املناقشات واألنشطة واألحداث
اليت ستجري يف املنتديات.

كبار املسؤولني التنفيذيني وأصحاب
املصلحة الرئيسيون يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أفكارهم حبكم
مواقعهم القيادية ،كما سيعرضون
خرباهتم وجتارهبم وفهمهم للموضوعات
الرئيسية واالجتاهات اليت ستؤثر على
صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف املستقبل ،وعلى العامل بصفة عامة.
وتشمل هذه املوضوعات ما يلي:
>
>
>
>
>
>

الموضوعات الرئيسية
واالتجاهات في المستقبل
سوف تتوىل إدارة اجللسات النقاشية
شخصيات رئيسية من الصناعة ،وسوف
تشارك فيها شخصيات من القطاعني
اخلاص والعام وقطاعات البحوث.
وسوف تستعرض هذه اجللسات
احلوارية التشاركية القضايا الرئيسية اليت
تواجهها صناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف الوقت احلاضر .وسوف
يتقاسم املشاركون رؤاهم ودراسات احلالة
واألفكار االبتكارية ،وسوف جييبون على
األسئلة ووجهات النظر اليت سيطرحها
مجهور حي يف املوقع يف ديب ومجهور
آخر يتابع املناقشات يف الوقت الفعلي
على شبكة اإلنرتنت .وسوف يوضح
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>

>
>
>
>

>مناذج املشروعات التجارية
اجلديدة واالستثمار
>حتقيق االستفادة املثلى
من موارد الطيف

>االبتكار ،والتنمية
واألزمة االقتصادية

>األمن واخلصوصية
>األمن السيرباين
>التقارب بني التكنولوجيات وحتويل
سلسلة القيمة اخلاصة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت
>التواصل بني األجهزة،
واحلوسبة السحابية واالتصال
من خالل الشبكة الذكية
>خدمات املواطنني
>حتقيق الكفاءة يف استهالك الطاقة
>تأثري البيانات الضخمة
>التوافق وإمكانية التشغيل البيين.

وجهات النظر الرئيسية
ستتاح لنا الفرصة يف املناقشات اليت
ستجري بني الكبار لالستماع إىل أمساء
كبرية من احلكومات ومن الصناعة،
وسوف يناقش قادة األفكار الرقمية
واملسؤولون الدوليون املسائل الرئيسية
اليت حتدد شكل قطاع تكنولوجيا

2012

املعلومات واالتصاالت ودورها يف العامل.
وسوف ِّ
متكن هذه املناقشات أصحاب
املصلحة الرئيسيني من عرض وجهات
نظرهم املتباينة بشأن القضايا الرئيسية
اليت تواجه مجيع قطاعات الصناعة.
وسوف تُفتح املناقشات أمام احلاضرين
يف املوقع وكذلك أمام من يشاركون يف
احلوار عن طريق اإلنرتنت ،مما سيفتح
اجملال أمام مناقشات تشاركية.
الرؤى الرئيسية لصناعة االتصاالت
يف هناية كل يوم من أيام معرض تليكوم
العاملي لالحتاد لعام  ،2012ستتيح
اجللسات العامة املخصصة ملناقشة
التصورات الرئيسية اليت ستعرضها
شركات أو هيئات خمتارة فرصة إللقاء
الضوء على أفكار كبار التنفيذيني.
وإنين أتطلع إىل االستماع إىل هذه
التصورات ألستلهم أفكاراً جديدة
من الشخصيات الرئيسية يف الصناعة
وهم يعرضون أفكارهم املبتكرة ورؤاهم
بالنسبة لتوجه تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املستقبل وتأثريها على
العامل الذي نعيش بني جنباته.
تقاسم أفضل الممارسات
ستجمع اجتماعات املائدة املستديرة
الوزارية بني صانعي السياسات ومتخذي
القرارات الرئيسيني الذين ميثلون
احلكومات من أحناء العامل لتقاسم
وجهات نظرهم ورآهم وأفضل املمارسات
اخلاصة بالقضايا شديدة األمهية يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وسوف يناقش كبار املسؤولني يف
احلكومات واهليئات التنظيمية ،الذين

تـحـت المجـهـر

تقع عليهم مسؤولية تصميم وتنفيذ
سياسات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املستقبل ،احللول املناسبة
للتحديات الرئيسية اليت تواجه صناعة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليوم،
ويتقامسون منافع اخلربات والتعاون على
املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
وسوف تغطي اجللسات موضوعات
مثل قضايا املساواة بني اجلنسني يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
والقدرة على النفاذ إىل اإلنرتنت الدولية،
وإدارة االنتقال إىل التلفزيون الرقمي،
وأفضل املمارسات يف جمال استعمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
التنبؤ بالكوارث ومواجهتها ،وتنفيذ
عمليات اإلغاثة الفعالة يف حاالت
الطوارئ ،والتخفيف من اآلثار
االجتماعية واالقتصادية املرتتبة عليها.

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإبراز
أفكارهم املبتكرة وإبداعاهتم الرقمية.
ويسرين أن أقول إن ما يقرب من
 400من رجال األعمال الشبان من
 77بلداً من أحناء العامل تقدموا مبفاهيم
مبتكرة أو مشاريع مكتملة قائمة على
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – مما
يوضح كيف أن األفكار واملواهب
التكنولوجية اجلديدة ميكن أن توفر
حلوالً عاملية حقيقية ملشكالت العامل
احلقيقي وأن تغري املستقبل إىل األفضل.

مسابقة المبتكرين الشبان

>

>

>

>

>الحصول على جائزة نقدية
تصل قيمتها إلى  10 000فرنك
سويسري :ميكن أن حتصل املفاهيم
العظيمة على جوائز تصل إىل 5 000
فرنك سويسري؛ بينما ميكن أن
حتصل املشاريع املبتكرة على جوائز
تصل إىل  10 000فرنك سويسري.
>رعاية الصناعة للمتسابقين:
ستُعقد جلسات خاصة حتت
رعاية الصناعة ،باإلضافة إىل توفري
الدعم املتواصل للمتسابقني خالل
فرتة سنة لتطوير ابتكاراهتم.
>حلقات عمل تطبيقية :املشاركة يف
دورات تدريبية تركز على النهوض
مبهارات رجال األعمال الشبان.

>التواصل :ستتاح فرص لبناء
عالقات مع األمساء الكبرية
يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف دوائر
الصناعة والدوائر احلكومية
واألكادميية ومع األقران.

AFP

ستتيح مسابقة املبتكرين الشبان أثناء
معرض تليكوم العاملي لالحتاد لعام 2012
الفرصة لألفراد الذين ترتاوح أعمارهم
بني  25–18سنة للتألق يف مناسبة عاملية

شاركونا يف معرض تليكوم العاملي لالحتاد
لعام  ،2012وكونوا جزءاً منه.

وسيقع االختيار على اثين عشر
متسابقاً ملشاركتنا يف ديب ،حيث
سيكون بوسعهم التمتع مبا يلي:

الحوار التفاعلي
ستُعقد جلسات غري رمسية تتيح الفرصة
ملواصلة املناقشات ومتابعة احلوارات
اخلاصة باملوضوعات الرئيسية يف بيئة
حوارية يغلب عليها طابع املرونة .وهذه
اجللسات مصممة لتحفيز احلوار،
وسوف تُعرض خالهلا الرؤى املثرية
للتفكري املستمدة مباشرة من التجارب
واخلربات ،والكثري من وجهات النظر
يف شكل حوارات تفاعلية.

>

>موقع لعرض أعمال
المبكرين :وهو منصة لعرض
املفاهيم أو املشاريع على
املعنيني من ذوي التأثري.
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لجنة النطاق العريض

لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية
Thinkstock

أضواء على االجتماع السادس الذي عُ ِقد في نيويورك
كان نادي ييل ( )Yale Clubفي نيويورك ،بالواليات المتحدة ،هو
المكان الذي عُ ِقد فيه االجتماع السادس للجنة النطاق العريض المعنية
بالتنمية الرقمية ،يوم  23سبتمبر  .2012وقد الحظ كارلوس سليم حلو،
رئيس مؤسسة سليم ،والرئيس المشارك للجنة النطاق العريض ،أن اللجنة منذ
إنشائها في  2010تدافع عن قضية نشر النطاق العريض عن طريق إظهار أنه
يعزز النمو االقتصادي ،ويحقق الشمول االجتماعي ويشجع التنمية المستدامة.

>
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وسلّمت إيرينا بوكوفا ،املدير العام ملنظمة
األمم املتحدة للرتبية والعِلم والثقافة
(يونسكو) ،بقدرة اللجنة على أن جتمع
بني توليفة فريدة من األشخاص واخلربات
من احلكومات والقطاع اخلاص وقطاع
البحوث واألوساط األكادميية .وقالت
إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
( )ICTميكن أن يكون هلا دور عظيم
يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
والتعليم للجميع .أما الدكتور محدون
إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل

لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية

لالتصاالت ،فقد استعرض أمام
أعضاء اللجنة التطورات واملستجدات
األخرية يف جمال النطاق العريض.

لجنة النطاق العريض تنشئ
فريق عمل يُعنى بالنطاق العريض
والمساواة بين الجنسين
أطلقت جينا ديفيز – مؤسسة معهد
جينا ديفيز للمساواة بني اجلنسني يف
وسائل اإلعالم ،ومبعوث االحتاد الدويل
لالتصاالت اخلاص لشؤون النساء
والفتيات يف جمال التكنولوجيا ،دعوة
لتضافر اجلهود ،قررت جلنة النطاق
العريض على أثرها إنشاء فريق عمل
جديد للنطاق العريض واملساواة بني
اجلنسني (انظر الصفحات .)19–17
وطلب دانيل كنت ،مؤسس ورئيس
شركة حمو األمية يف جمال التعامل مع
شبكة اإلنرتنت ومديرها التنفيذي،
من جلنة النطاق العريض أن تنظر
يف توسيع أغراض فريق العمل املعين
باملساواة بني اجلنسني إلشراك
اهليئات اليت تركز جهودها على
الشباب .وتقوم الفكرة على أن
تبتكر هذه اهليئات وتقرتح وتجُ ري
اختبارات عملية على احللول اإلمنائية
املستدامة حلشد عدد أكرب من
الشباب لدعم الشمول الرقمي،
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والنهوض بالنطاق العريض وحتقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية.

النطاق العريض يساعد
على تحقيق التنمية
رحبت هيلني كالرك ،مديرة برنامج
األمم املتحدة اإلمنائي ،باعرتاف مؤمتر
ريو 20+بدور النطاق العريض يف التنمية
املستدامة .ورأت أن من املشجع أننا
أصبحنا اليوم أكثر تفهماً لدور النطاق
العريض كأحد العوامل الرئيسية لتحقيق
التنمية .وأشار لويس ألربتو مورينو،
رئيس بنك التنمية األمريكي ،إىل
األحباث اليت جيريها البنك على التأثري
االقتصادي اإلجيايب للنطاق العريض.
وحتدثت كاثي كالفني ،املدير التنفيذي
ملؤسسة األمم املتحدة ،عن تشكيل
حتالف للصحة اإللكرتونية ،بينما
دعت جابريل جوثي ،نائبة مدير
الشؤون العامة مبؤسسة Alcatel
 ،Lucentأعضاء جلنة النطاق
العريض – وخصوصاً املشاركني من
القطاع اخلاص – إىل االنضمام
إىل حتالف التعليم اإللكرتوين.
وعرض ستفني كونروي ،وزير النطاق
العريض واالتصاالت واالقتصاد
الرقمي يف أسرتاليا ،على اللجنة

2012

ما جيري إجنازه يف أسرتاليا مبوجب
االسرتاتيجية الوطنية لالقتصاد الرقمي
والشبكة الوطنية للنطاق العريض.
وألقى الضوء بصفة خاصة على
مشروع املدن الصحية ،الذي يربط
بني العيادات الصحية .وحتدث إيفو
إيفانوفسكي ،وزير جمتمع املعلومات
يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة ،عن التقدم يف حتقيق أهداف
جمتمع املعلومات يف بلده.

استلهام قصص نجاح
النطاق العريض
افتتح  ،Pete Cashmoreاملدير
التنفيذي ملؤسسة  Mashableجلسة
“استلهام قصص جناح النطاق
العريض” بأن حتدث عن قصة جناحه
كرجل أعمال يف تأسيس مؤسسة
 ،Mashableاليت تعد واحدة من أفضل
املواقع العشرة للتواصل على اإلنرتنت.
مث حتدث  ،Josh Nesbitاملدير
التنفيذي ملؤسسة ،Medic Mobile
عن األدوات املتنقلة اليت تصممها
مؤسسته للعاملني يف جمال صحة
اجملتمع .وشرح كيف أن اهلواتف املتنقلة
ميكن أن تحُ ِدث حتوالً يف جمال تقدمي
الرعاية الصحية عن طريق التمكني من
متابعة حالة املرضي ،وإصدار إشعارات

AFP

تلقائية ،ومتابعة برامج العالج والتطعيم،
وكذلك مساعدة جهود اإلغاثة يف
حاالت الطوارئ (مثلما حدث يف
أعقاب الزلزال الذي حدث يف هاييت).
وأعطى الربوفيسور حممد يونس ،رئيس
مركز يونس ،داكا ،بنغالديش ،ومؤسس
بنك غرامني ،فكرة عامة عن استعمال
اهلواتف املتنقلة يف حتسني حياة الناس،
والنتائج الصحية وحمو األمية ،قائالً
“لقد أصبح مصباح عالء الدين
بني أيدينا” .وأكد أنه ال ينبغي أن
يكون هناك أميون ،ألهنم يستطيعون
تعلم القراءة والكتابة على سبيل
التسلية عن طريق اهلواتف املتنقلة.

وشرح السيد كنت كيف أن الدارسني
يساعدون يف حتقيق الشمول الرقمي
من خالل جمموعة من املتطوعني حملو
األمية الرقمية ،عن طريق تنفيذ برامج
إلصالح أجهزة احلاسوب ،وتدريب
كبار السن على النفاذ إىل اإلنرتنت
واالستفادة منها ،وبرامج للتوعية
بإجراءات السالمة على اإلنرتنت،
وإنشاء غرفة مقاصة إلكرتونية ألفضل
ممارسات الشمول الرقمي .وحتدث
حممد شاريل الرتميزي ،رئيس هيئة
االتصاالت والوسائط املتعددة يف ماليزيا
عن مشروع قطاع األعمال اإللكرتوين
املاليزي ،وكيف أنه يغري حياة الناس
عن طريق ربطهم بالنطاق العريض.

ومتحورت املناقشات حول ضرورة توخي
الدقة يف حتديد أسعار نقل البيانات
والتكاليف املرتتبة على عدم حتقيق
الشمول الرقمي .وحتدث السيد سليم
حلو عن املنح الدراسية اليت تقدمها
شركة  Telmexلتشغيل اخلطوط الثابتة،
وعن مبادرات املكتبات الرقمية العامة،
وأطلع اللجنة على أحدث التطورات
اخلاصة باالتفاق مع سلمان خان
لرتمجة دورات أكادميية خان لكي تصبح
متاحة يف أمريكا الالتينية ،هبدف حتقيق
التعليم احلر لكل فرد أينما ُوِجد.
وحتدث يوليوس جيناشكويسكي ،رئيس
جلنة االتصاالت االحتادية بالواليات
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املتحدة ،عن مشاكل األخذ بالنظام
الرقمي اليت تواجهها الواليات املتحدة
يف حتقيق هدف النطاق العريض
الشامل .ففي الواليات املتحدة ،تصل
نسبة استعمال النطاق العريض إىل 67
يف املائة ،وهذا يعين أن نسبة  33يف
املائة ال يتمتعون مبزايا النطاق العريض.
وهكذا ،يتبني أن مائة مليون نسمة
يف الواليات املتحدة ممن كان بوسعهم
التمتع مبزايا النطاق العريض مل يتم حىت
اآلن توصيل منازهلم بالنطاق العريض.
وناشد جيفري ساكس اللجنة أن تساعد
يف إنقاذ حياة  750 000طفالً ميوتون
بسبب املالريا كل سنة .وهذا املرض
ميكن عالجه إذا مت تشخيصه خالل 24
ساعة .وتسمح تكنولوجيات اهلواتف
املتنقلة اجلديدة اآلن بأخذ عينات الدم
وإرساهلا إىل املخترب ،وميكن تلقي نتيجة
التحليل خالل ساعة واحدة .وتتكلف
اختبارات الدم والعالج حنو  80سنتاً.
وحدد الربوفيسور ساكس املالمح العامة
هلدف الوصول بعدد العاملني الصحيني
يف إفريقيا إىل رقم املليون حبلول سنة
 .2015كما أكد على ضرورة التوسع
يف استكشاف التطبيقات اليت توفرها
زيادة القدرة على التوصيل بالنطاق
العريض للعاملني يف هذا اجملال ،من
خالل اهلواتف الذكية على سبيل
املثال .ودعا الصناعة إىل دعم املشروع
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باملعدات والتجهيزات والربجميات والقدرة
على التوصيل – وقوبلت هذه الدعوة
حبماس من جانب أعضاء اللجنة.
حالة النطاق العريض في 2012

قدم الدكتور توريه تقرير جلنة النطاق
العريض عن “حالة النطاق العريض
يف  :2012حتقيق الشمول الرقمي
للجميع” .ويتضمن التقرير أدلة على
النطاق العريض كعامل شديد األمهية
لدفع عجلة التقدم يف سبيل حتقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من
األهداف اإلمنائية األخرى املتفق
عليها دولياً .وشكر الدكتور توريه
أعضاء اللجنة على تقدمي وجهات
نظرهم ،وخصوصاً األعضاء االثنني
والعشرين الذين سامهوا يف إعداد
التقرير بإرسال  24تعليقاً حمدداً ،كما
شكر اهليئات اليت ينتمون إليها.
ويتتبع التقرير مدى التقدم يف حتقيق
أهداف الدعوة اليت تتوخاها اللجنة ،وقد
لوحظ حدوث تقدم كبري يف حتقيق مجيع
املالحظ أن البلدان النامية
األهداف .و ّ
يف سبيلها إىل حتقيق اهلدف اخلاص بنفاذ
األسر إىل اإلنرتنت .ومع ذلك ،فمن
الالزم بذل املزيد من أجل حتقيق هدف
متكني األفراد من النفاذ إىل اإلنرتنت.

2012

تقريب المستقبل
أشار الرئيس بول كاغامي رئيس رواندا،
الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس
املشارك للجنة ،إىل وجود الكثري من
اإلعالنات املختلفة عن النطاق العريض.
وتشمل هذه اإلعالنات قواعد بيانات
مركزية عن غلة احملاصيل ومعلومات
عن األرصاد اجلوية الزراعية ،ومقررات
مدرسية مدجمة للتالميذ ،ومعلومات
عن تتبع مسري احلافالت للمقيمني يف
ضواحي املدن ،وسجالت طبية لألطباء.
وهذه اإلعالنات تربط بني النطاق
العريض وحتسني حياة الناس .وهو
يرى أن عمل اللجنة يف جمال الرتويج
للنطاق العريض يتوجه حنو اإلسراع
بتقريب املستقبل األكثر إشراقاً.

تـحـت المجـهـر

من هم الذين كانوا هناك؟
من بني أعضاء جلنة النطاق العريض
الثالثة واألربعني الذين حضروا أو
حضر ممثلوهم االجتماع ،كان هناك
بول كاغامي ،رئيس رواندا؛ وكارلوس
سليم حلو ،رئيس مؤسسة سليم؛
وإيرينا بوكوفا ،املدير العام ملنظمة
اليونسكو؛ وهيلني كالرك ،املدير
التنفيذي لربنامج األمم املتحدة
اإلمنائي؛ وفرانسيس جوري ،مدير عام

للم ِ
املنظمة العاملية ِ
لكية الفكرية .وكان
من بني الضيوف اخلاصني إدموند
منصور ،وزير الدولة يف أنتيغوا وبربودا؛
وجينا ديفيز ،املبعوث اخلاص لالحتاد
الدويل لالتصاالت لشؤون النساء
والفتيات يف جمال التكنولوجيا.

االجتماع السادس للجنة
النطاق العريض المعنية
بالتنمية الرقمية في نيويورك،
 23سبتمبر 2012
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لجنة النطاق العريض في صور

1

الدكتور

2

إيرينا بوكوفا ،المدير العام لمنظمة اليونسكو والدكتور حمدون إ .توريه،
األمين العام لالتحاد ،يتبادالن مذكرة تفاهم

Armen

 ،Orujyanمؤسس ورئيس
شركة  ،Athgoوالسيد كارلوس
سليم حلو ،مؤسس ورئيس مؤسسة كارلوس سليم

 3السيدة  ،Doreen Bogdan-Martinرئيسة دائرة التخطيط والعضوية
مؤسسة معهد جينا
باالتحاد الدولي لالتصاالت ،والسيدة جينا ديفيزِّ ،
ديفيز للمساواة بين الجنسين في أجهزة اإلعالم

4

الدكتور رضا جعفري ،الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية للتنمية اإللكترونية
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الرئيس بول كاغامي ،رئيس رواندا

1

2

3

4

5
16

أخبار االحتاد   2012 | 8 أكتـوبـر

2012

تـحـت المجـهـر

Getty Images

النساء والفتيات
في تكنـولـوجـيــا
المعلومات واالتصاالت

جينا ديفيز تحشد لجنة النطاق العريض
في هذه المقالة األولى من سلسلتنا الجديدة عن “النساء
والفتيات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت” ،نتحدث
عن قصة النجاح الذي حققته جينا ديفيز ،الممثلة الحاصلة
على جائزة األكاديمية ،ومناداتها في لجنة النطاق العريض المعنية
بالتنمية الرقمية بتشكيل فريق عمل جديد للتكنولوجيا والمساواة بين
الجنسين .ومثل هذا الفريق يمكن أن يساعد في تحقيق تقدم سريع
في تسخير قوة النطاق العريض من أجل تمكين الفتيات والنساء.

>

وقد خاطبت السيدة جينا ديفيز جلنة
النطاق العريض ليس بصفتها ممثلة
فازت جبائزة األكادميية ،بل كمبعوثة

ديفيز للمساواة بني اجلنسني يف
وسائل اإلعالم .ويعمل هذا املعهد
يف جماالت الدفاع عن حقوق املرأة،
والتعليم والبحوث ،هبدف خاص هو
إشراك وسائل اإلعالم وصناعة الرتفيه
وتوعيتها والتأثري عليها يف ما يتعلق
بضرورة حتقيق التوازن بني اجلنسني.

خاصة لالحتاد الدويل لالتصاالت
لشؤون النساء والفتيات يف جمال
كمؤسسة ملعهد جينا
التكنولوجيا ،و ِّ
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ملحمة شخصية
شرحت السيدة جينا ديفيز كيف أهنا
شعرت بالصدمة ،وهي تشاهد األفالم
والربامج التلفزيونية مع ابنتها الصغرية،
إزاء عدم وجود شخصيات نسائية وإزاء
قولبة وتنميط شخصيات اجلنسني.
وكانت اخلطوة األوىل اليت أقدمت
عليها هي حتديد حجم املشكلة.
ولذلك ،قام معهد جينا ديفيز بتنفيذ
أكرب مشروع حبثي عن صور اجلنسني
يف األفالم والربامج التلفزيونية ،وكانت
النتائج صادمة :ففي األفالم األسرية،
كانت هناك شخصية نسائية واحدة يف
املتوسط مقابل كل ثالث شخصيات
من الذكور .ويف َمشاهد اجملموعات،
كانت نسبة النساء متثل  17يف املائة
رسخ
فقط من جمموع الشخصيات ،مما يُ ِّ
القوالب واألمناط السلبية يف أذهان
األطفال نتيجة لتكرار املشاهدة.

الصور واألفالم واأللعاب
يتزايد دور شبكات النطاق العريض
باعتبارها القناة الرئيسية لتوصيل
مضمون الصور واألفالم واأللعاب.
املالحظ أن الناس بدأوا يتجاوزون
و َ
بشكل متزايد وسائل الرتفيه التقليدية
وحيصلون على ما يريدون معرفته
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ومشاهدته عن طريق اإلنرتنت .وقد
أصبحت ألعاب الفيديو املنزلية اليوم هي
أسرع الشرائح رواجاً يف سوق وسائط
اإلعالم الدولية ،وتشري التقديرات إىل
أن قيمتها تتجاوز  70مليار دوالر
سنوياً يف أحناء العامل .ويتنبأ احملللون يف
الواليات املتحدة بأن النمو السنوي
املرَّكب يف اإلعالن على اإلنرتنت
سيصل إىل عدد ُمركب من رقمني .وقد
بدأ تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت ينتشر
يف أحناء العامل ،كما يشاهد حمتويات
اليوتيوب اآلن أكثر من  800مليون
مشاهد كل شهر ،وتتزايد تسجيالت
الفيديو اجلديدة مبعدل  60ساعة كل
دقيقة ،بأربع ومخسني لغة خمتلفة.

إشراك النساء وتمكينهن
عن طريق النطاق العريض
من الواضح أن النطاق العريض بدأ
يحُ ِدث حتوالً يف صناعة الرتفيه .ومع
ذلك فإن تأثريه يصل إىل أبعد من
ذلك بكثري .فاألجهزة املوصولة بالنطاق
العريض ،ابتداءً من أجهزة احلاسوب
املكتبية إىل اهلواتف الذكية وأجهزة
احلاسوب اللوحية ،تتمتع بإمكانات
هائلة لتمكني الفتيات والنساء من
خالل تزويدهن خبدمات أساسية مثل
اخلدمات التعليمية واملشورة الصحية
واألمن الشخصي .والنساء يف البلدان

2012

الغنية يتمتعن بالفعل هبذه اخلدمات.
ومع ذلك ،فبالنسبة ملعظم النساء
يف العامل ،تعد هذه اخلدمات من
االمتيازات اليت ال يفزن هبا إال بشق
األنفس ،أو أهنا ببساطة غري متاحة.
وقد اعرتفت األمم املتحدة بعدم التوازن
العام بني اجلنسني وجعلت متكني
النساء أحد األهداف اإلمنائية لأللفية
اليت ينبغي العمل على حتقيقها .وسوف
يكون النطاق العريض من العوامل
الرئيسية لتحقيق هذا اهلدف ،بفضل
التكنولوجيات احلالية واجلديدة اليت
توفر للنساء الوسائل الالزمة لتثقيف
أنفسهن وأطفاهلن وحتسني صحتهن
وصحة أسرهن وجمتماعتهن ،والبدء
يف أنشطة جتارية خاصة هبن ،واحملافظة
على سالمتهن ،واالبتكار لبناء
وتشكيل املستقبل الذي يرغنب فيه.

دور المدافع الذي تؤديه
لجنة النطاق العريض
تطالب جمموعة القادة البارزين أعضاء
جلنة النطاق العريض بقوة بزيادة إشراك
ومتكني الفتيات والنساء يف الثورة
الرقمية اليت حتيط بنا من كل جانب.
ففي قطاع التكنولوجيا نفسه ،ميكن
للنساء والفتيات تقدمي مسامهة كبرية

تـحـت المجـهـر

Thinkstock

وسريأس فريق العمل السيدة هيلني
كالرك ،مديرة الربنامج اإلمنائي لألمم
املتحدة .وقد تلقى الفريق تربعاً فورياً
مببلغ مليون دوالر أمريكي من السيد

وقال الدكتور محدون إ .توريه ،األمني
العام لالحتاد الدويل لالتصاالت مشرياً
إىل الدور احلافز الذي ميكن أن تقوم
به تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف متكني املرأة “إن إنشاء فريق
العمل اجلديد املعين باملساواة بني
اجلنسني التابع للجنة النطاق العريض
سيكون خطوة إجيابية إىل األمام يف
توفري فوائد النطاق العريض للجميع
والتعجيل بإحراز التقدم يف حتقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية.”.

AFP

قوبلت دعوة العمل ،اليت عبرَّ ت عنها
السيدة جينا ديفيز بكل طالقة،
برتحيب جلنة النطاق العريض اليت
وافقت فوراً على إنشاء فريق عمل
خاص يُعىن باملساواة بني اجلنسني
مع الرتكيز بوجه خاص على كيفية
حتسني مشاركة الفتيات ومتكينهن.

Thinkstock

مليون دوالر وأكثر

Shutterstock

وقالت السيدة جينا ديفيز ،وهي تدعو
جلنة النطاق العريض إىل تشكيل فريق
عمل جديد للتكنولوجيا واملساواة بني
اجلنسني “إن تغيري املواقف سيكون مبثابة
عامل حقيقي للتغيري من أجل التوسع
يف متكني الفتيات والنساء ومشاركتهن
يف قطاع التكنولوجيا” .وهي ترى أن
فريق العمل سيكون حماولة لتحديد
األوضاع القائمة وحتديد فرص التقدم.

Thinkstock

يف جمال املشروعات اخلاصة ،وابتكار
احملتوى ،وحتديد مناذج األدوار اليت
تقوم هبا النساء ،كصاحبات أعمال
وموظفات .ولذلك ،جيب أن تشملهن
رؤية العامل الرقمي اخلاصة بالغد.

رضا جعفري ،عضو اللجنة ،كما وافق
عدد من أعضاء اللجنة على إعداد تقرير
خاص بشأن الفرص املتاحة واملعوقات
عرض
القائمة أمام الفتيات والنساء ،يُ َ
على اللجنة يف االجتماع املقبل مبدينة
مكسيكو سييت يف مارس .2013
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ﻣــﺎدة إﻋـﻼﻧـﻴ ــﺔ

اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ  2012ﻓﻲ أذرﺑﻴﺠﺎن
ﺻﻨﱠﻒ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت ،اﻟﺬي ﻳﻌﺪﻩ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ،أذرﺑﻴﺠﺎن ﻛﻮاﺣﺪة ﻣﻦ
أﻓﻀﻞ ﻋﺸﺮة ﺑﻠﺪان ﺗﻌﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎً
ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل .وﺳﻮف ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ
أذرﺑﻴﺠﺎن ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺪاث رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ
ﳎﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ
– اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻹدارة اﻹﻧﱰﻧﺖ،
وإﺻﺪار اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻋﻦ ﻣﻌﺮض
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺑﺎﻛﻮ ،واﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟﻮزاري ﳌﺆﲤﺮ اﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ
ﳎﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت.

اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻹدارة اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺳﻮف ﳚﻤﻊ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻹدارة اﻹﻧﱰﻧﺖ ،اﳌﻘﺮر اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﰲ ﺑﺎﻛﻮ
ﻣﻦ  6إﱃ  9ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،2012ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺑﲔ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻹﻧﱰﻧﺖ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ – وﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن
ﺣﻜﻮﻣﻴﻮن ،وﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ
ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،وﻋﺪد ﻣﻦ
اﳋﱪاء وﻗﺎدة اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ،
وﳑﺜﻠﻲ وﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم .وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﺘﺪى إدارة اﻹﻧﱰﻧﺖ ﳓﻮ
ﻣﺎﺋﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧﱰﻧﺖ ،واﻟﻨﻔﺎذ ﻋﺮﻳﺾ
اﻟﻨﻄﺎق ،واﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﺮﻗﻤﻲ ،واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﻟﻴﺲ

ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﺼﺎدﻓﺔ أن ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ
أذرﺑﻴﺠﺎن ﻣﻨﺘﺪى إدارة اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻫﺬﻩ
اﻟﺴﻨﺔ ،ﻷﻬﻧﺎ ﺗﺘﻬﻴﺄ ﻷن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰاً
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﰲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻵﺳﻴﺎ وأوروﺑﺎ.
وﻗﺪ ﻣﻀﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻷﺧﲑة ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﳏﺪدة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﲢﻮل أذرﺑﻴﺠﺎن إﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺘﻘﺪم .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،اﻋﱰف ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺑﻌﻨﻮان ”اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺘﺠﺎري –  “2009ﺑﺄذرﺑﻴﺠﺎن ﻛﺄﺣﺪ
أﻛﺜﺮ اﻟﺒﻠﺪان إﺻﻼﺣﺎً ،وﻗﺪ اﺣﺘﻔﻈﺖ
أذرﺑﻴﺠﺎن ﻬﺑﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﺘﻘﺪم ﰲ .2010
ﻛﺬﻟﻚ ،وﺿﻊ ”اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ“
اﻟﺬي أﺻﺪرﻩ اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ  2010/2009و2011/2010
أذرﺑﻴﺠﺎن ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎدة ﺑﲔ ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ
اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ.

ﻣﻌﺮض وﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﻮ
ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎً اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ
ﻣﻌﺮض وﻣﺆﲤﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺪوﱄ ﰲ
ﺑﺎﻛﻮ  -وﻫﻮ أﻛﱪ ﻣﻌﺮض ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮض ﻬﻧﺮ ﻗﺰوﻳﻦ واﻟﻘﻮﻗﺎز -
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت.
وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﻛﻮ

ﳕﻮاً ﲟﺎ ﻳﻘﱰب ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﺿﻌﺎف
ﻣﻨﺬ اﳌﻌﺮض اﻷول ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﻋﺪد اﻟﺰوار.
وﺳﻴﻜﻮن اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳌﻌﺮض ﻫﺬﻩ
اﻟﺴﻨﺔ ﻫﻮ دور اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ
ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳉﻤﻬﻮر )اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻹﻟﻜﱰوﱐ ،واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،وﻣﺎ
إﱃ ذﻟﻚ( ،وﳐﺘﻠﻒ اﳊﻠﻮل اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ.
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﳌﺸـﺎرﻛــﺔ ﰲ اﳌﻌــﺮض ﻫــﺬﻩ اﻟـﺴﻨــﺔ إﱃ
أﻛــﺜﺮ ﻣــﻦ  300ﺷــﺮﻛ ــﺔ ،ﺳـﺘـﻌ ــﺮض
ﻣﻨﺘﺠﺎﻬﺗﺎ وﺣﻠﻮﳍﺎ.

ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت
واﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮزاري
ﺳﻮف ﺗُﻌﻘﺪ اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﲔ
ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﳎﺎل
اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ ﺑﺎﻛﻮ ،ﻋﺎﺻﻤﺔ أذرﺑﻴﺠﺎن،
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  9-5ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،2012ﲟﺸﺎرﻛﺔ
وزراء وﻣﺮاﻗﺒﲔ رﻓﻴﻌﻲ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان
اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﺆﲤﺮ اﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﰲ ﳎﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮزاري.
وﺳﻮف ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮﻓﻴﻊ
اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺒﺎدرات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ
أن ُﲢ ِﺪث ﺗﻐﻴﲑاً ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً ﰲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ.

اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

2012
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ﻋ ــﺪد ﺗــﺬﻛ ــﺎري ﺧــﺎص

>1971

>1975

>1979

>1983

>1987
>1991

ﺗﻠﻴﻜﻮم
اﻟﻌــﺎﻟـﻤـﻲ
ﻟــﻼﺗ ـﺤـ ــﺎد
ﻋﻠﻰ ﻣــﺮ اﻟﺰﻣـﺎن

>1995
>1999

>2003

اﻟﺘـﻮاﺻـﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼـﻌﻴـﺪ اﻟﻌــﺎﻟـﻤـﻲ

>2006

>2009

>2011

تقـدي ــم

الجدول الزمني لمعارض تليكوم العالمية —

2011-1971

الدكتور حمدون إ .توريه
األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت

هولين جاو
نائب األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت

مالكولم جونسون
مدير مكتب تقييس
االتصاالت باالتحاد

فرانسوا رانسي
مدير مكتب االتصاالت
الراديوية باالتحاد

براهيما سانو
مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالتحاد

إقـامــة اتـصـاالت عـالـميــة

>

هل يمكنك أن تتصور العيش في عالم ال يمكنك فيه البحث عن
أمور تريد معرفتها عن طريق اإلنترنت؟ ودون أن يكون بوسعك
إرسال واستقبال رسائل نصية؟ ودون التمتع بمزايا البريد اإللكتروني
أو التسوق على الخط أو بدون األجهزة المتنقلة التي تجعلك على اتصال
بأي مكان ،في أي وقت؟ وهل تستطيع أن تتصور عالماً بدون نظام عالمي
لتحديد المواقع وبدون وسائط للتواصل االجتماعي؟ هكذا كان العالم
في  ،1971عندما أطلق االتحاد الدولي لالتصاالت معرض تليكوم.
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ومع تطور االتصاالت ،يقوم
مؤمتر املندوبني املفوضني وجملس
االحتاد بتكييف أنشطة االحتاد،
مبا يسمح هلذه املنظمة اجلليلة
باحملافظة على حيويتها وشباهبا.

تليكوم العالمي لالتحاد

معرض تليكوم في أيامه األولى

األحداث اإلقليمية

كانت هذه احليوية من العوامل اليت
َّ
مكنت االحتاد من تنظيم معرض
االتصاالت العاملي األول يف ،1971
حتمل مسؤوليتها جملس إدارة
يف جتربة ّ
االحتاد .ومع تنظيم معرض االتصاالت
العاملي الثاين ،تليكوم ،1975
اختذت هذه املعارض العاملية طابعاً
مؤسسياً ،وأصبحت عموماً تُعقد كل
أربع سنوات .ومع ذلك ،فقد أدت
األحداث يف  2006و 2009و2011
إىل تسارع خطى تنظيمها ،مبناسبة
العيد األربعني لتأسيس هذا احلدث.

وبعد ذلك بتسع سنوات ،أي
يف  ،1982أعطى مؤمتر املندوبني
املفوضني الذي عُ ِقد يف نريويب،
كينيا ،بُعداً جديداً ملعرض تليكوم،
حيث اختذ قراراً بتنظيم املعرض

وقد أوضح مؤمتر املندوبني املفوضني
لالحتاد يف مالقة-طورمولينوس،
إسبانيا ،يف  ،1973أن معرض تليكوم
خمصص خلدمة البلدان األعضاء يف
االحتاد ويتم تنظيمه بالتعاون معها،
يف شكل معرض فين يوضح تطبيق
العلوم والتكنولوجيا ،وميكن للمشاركني
فيه أن حييطوا بآخر املستجدات يف
جمال يشهد تطوراً متواصالً وسريعاً.

أحداث تليكوم اإلقليمية،

يف بلدان أخرى بعيدة عن مقر
االحتاد ،مع الرتكيز على احتياجات
األقاليم للبنية التحتية لالتصاالت.
وكان أول معرض إقليمي لتليكوم
يتم تنظيمه بعد ذلك هو املعرض
الذي نظمته إدارة االتصاالت يف

2008-1985

تليكوم آسيا عام ( 1985سنغافورة)
تليكوم إفريقيا عام ( 1986نيروبي)
تليكوم األمريكتين عام ( 1988ريو دي جانيرو)
تليكوم آسيا عام ( 1989سنغافورة)
تليكوم إفريقيا عام ( 1990هراري)
تليكوم أوروبا عام ( 1992بودابست)
تليكوم األمريكتين عام ( 1992أكابولكو)
تليكوم آسيا عام ( 1993سنغافورة)
تليكوم إفريقيا عام ( 1994القاهرة)
تليكوم األمريكتين عام ( 1996ريو دي جانيرو)
تليكوم آسيا عام ( 1997سنغافورة)
تليكوم إفريقيا عام ( 1998جوهانسبرغ)
تليكوم االتحاد آلسيا عام ( 2000هونغ كونغ)
تليكوم االتحاد لألمريكتين عام ( 2000ريو دي جانيرو)
تليكوم االتحاد إلفريقيا عام ( 2001جوهانسبرغ)
تليكوم االتحاد آلسيا عام ( 2002هونغ كونغ)
تليكوم االتحاد إلفريقيا عام ( 2004القاهرة)
تليكوم االتحاد آلسيا عام ( 2004بوسان)
تليكوم االتحاد لألمريكتين عام ( 2005سالفادور دا باهيا)
تليكوم االتحاد إلفريقيا عام ( 2008القاهرة)
تليكوم االتحاد آلسيا عام ( 2008بانكوك)
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سنغافورة بالتعاون مع االحتاد يف
 .1985وقد استقر هذا املفهوم
متاماً حيث استمر تنظيم معارض
تليكوم اإلقليمية حىت .2008

وقد أدى ذلك إىل إنشاء أربعة
مراكز ،اثنان منهما يف مؤسستني
للتدريب يف إفريقيا .وبذلك ،حتولت
مدرسة االتصاالت العليا متعددة
اجلنسيات ( )ESMTيف داكار،
واملعهد اإلفريقي اإلقليمي للتدريب
املتقدم على االتصاالت ()AFRALTI
يف نريويب إىل مركزين متفوقني.

ومن أمثلة التمويل الذي يخُ صص
من إيرادات تليكوم لدعم النهوض
بالبنية التحتية ختصيص أربعة
ماليني فرنك سويسري للمساعدة
يف حتديث شبكة اتصاالت
عموم إفريقيا (،)PANAFTEL
وحتسني قدرات التصنيع احمللية
واإلقليمية يف القارة اإلفريقية.

يتم تنظيم أحداث تليكوم من أجل
مصلحة الدول األعضاء يف االحتاد
وأعضاء القطاعات .ومع ذلك ،فلما
كانت لتنظيم هذا احلدث وجهة
جتارية ،أو شبه جتارية بالنسبة لالحتاد،
حتقق معارض تليكوم دخالً أيضاً
لالحتاد .وقد قرر مؤمتر املندوبني
املفوضني يف كل من طوكيو ()1994
ومينيابوليس ( )1998أنه ينبغي
استعمال جزء كبري من أي أرباح
حتققها أنشطة تليكوم لصاحل مشاريع
معينة لتنمية االتصاالت ،مع الرتكيز
يف املقام األول على أقل البلدان منواً.

وخيتلف املركزان اآلخران الكائنان يف
إقليم األمريكتني وإقليم آسيا واحمليط
اهلادئ ،قليالً عن النهج الذي طُبق
يف إفريقيا ،من حيث ربط عدد من
معاهد التدريب واألحباث القائمة
يف شبكة افرتاضية ملراكز التفوق.

ومن األمثلة األخرى الستعمال
أموال تليكوم ختصيص  1,5مليون
فرنك سويسري ملساعدة البلدان
ذات االحتياجات اخلاصة ،مثل
وضع خطة تنمية قصرية األجل
هليئة تنظيم االتصاالت يف البوسنة
واهلرسك .وقد ُخصصت أربعة
ماليني فرنك سويسري أخرى لتمويل
أساسي ملشروعات جتريبية لتوضيح
وتوسيع منافع تكنولوجيا االتصاالت
بالنسبة للجمهور .وقد أفادت هذه
األموال مشاريع مثل برامج التعليم
عن بُعد يف كل من اهلند واملغرب،
ومشاريع التجارة اإللكرتونية يف كل
من املغرب وفنزويال .كما أقيمت
مراكز اتصاالت جمتمعية متعددة
األغراض يف كل من مايل ،وأوغندا،
وموزامبيق ،وبنن ،وتنزانيا وفيتنام.

توليد أموال لتمويل
مشاريع التنمية

ومن بني هذه املشاريع يف جمال تنمية
املوارد البشرية إقامة مراكز للتفوق.
وقد خصص االحتاد مبلغ مليوين
فرنك سويسري من إيرادات تليكوم
لتوفري متويل أساسي لكل مركز.
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وعلى الرغم من أن االختصاص
األساسي هلذه املراكز هو تدريب
املوظفني العموميني على املسائل
املتصلة بالسياسة العامة واملسائل
التنظيمية ،فإهنا تقوم أيضاً بعدد
من الوظائف األخرى املهمة .فهي،
علي سبيل املثال ،توفر التدريب
وتقدم املشورة واملعلومات فيما يتصل
بإدارة طيف الرتددات .ويستطيع
الوزراء املعنيون أن يطلبوا من هذه
املراكز تقدمي املعلومات واملشورة،
وخصوصاً بشأن املشاريع الكبرية.

2012

AFP

العودة إلى نسق عالمي واحد
كان من رأي مؤتمر المندوبين
المفوضين الذي عُ ِقد في
غواداالخارا ،المكسيك ،في
 ،2010أن بيئة االتصاالت
تتغير ليس فقط نتيجة لجوانب
التقدم في التكنولوجيا ،بل
وكذلك بسبب عولمة األسواق
وتزايد طلب المستعملين
على الخدمات المتكاملة عبر
الحدود .ومراعاة لهذه التغيرات،
وفي ضوء الحاجة الملحة إلى

منتدى عالمي يمكن فيه تبادل
المعلومات بشأن استراتيجيات
وسياسات االتصاالت ،قرر مؤتمر
المندوبين المفوضين أنه ينبغي
إعادة تصميم أحداث معرض
تليكوم كحدث عالمي واحد يتم
تنظيمه سنوياً اعتباراً من .2012
كما قرر المؤتمر أن يتم تنظيم
هذا الحدث العالمي على أساس
مبدأ دورة جغرافية بين األقاليم.

وقد أخذ مؤمتر املندوبني املفوضني
يف اعتباره االهتمام املتزايد بأحدث
تليكوم باعتبارها منصات للمناقشات
بني صانعي السياسات واملسؤولني
عن اهليئات التنظيمية وقادة الصناعة
 وهو اهتمام كان واضحاً بالفعلأثناء تليكوم لعام  .2009ونظراً ألن
تنظيم املعارض ليس من األهداف
الرئيسية لالحتاد ،أعرب مؤمتر
املندوبني املفوضني عن أنه يفضل
أن تُعهد عملية تنظيم املعارض
اليت تُعقد بالتزامن مع أحداث
تليكوم إىل جهة خارجية.

25

توسيع نطاق تليكوم العالمي
لقد احتفلنا يف  2011بالسنة األربعني
لبداية تنظيم تليكوم العاملي يف جنيف،
سويسرا ،بشكل جديد ومبتكر يركز
على الشبكات ،وتقاسم املعرفة
واحلوار واملناقشات عالية املستوى.
وكان أهم تغيري هو حتقيق زيادة
ضخمة يف الشمول والنشاط املتبادل.
ومن أمثلة ذلك ،فتح احلدث بأكمله
للمشاركني يف أماكن بعيدة ،مبا يف
ذلك عشرات اآلالف من تالميذ
املدارس يف مجيع أحناء العامل الذين
اغتنموا الفرصة للتفاعل املباشر
مع املشاركني رفيعي املستوى يف
املوقع يف جنيف .وكان من األمثلة
األخرى مسابقة املبتكرين الرقميني
اليت كشفت عن أفضل األفكار
اليت تقدم هبا مئات األفراد من 24
ومنِحت
بلداً بالقارات اخلمس – ُ
جوائز مالية ألفضلها لتكون مبثابة
أموال أساسية لتطوير أفكارهم.
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كن موصوالً ،وتعاون
وحقق التغيير
باعتباره منصة رئيسية إلقامة شبكات
على مستوى ٍ
عال ،وإجراء حوار
اسرتاتيجي وتقاسم املعرفة بالنسبة
للمعنيني بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على املستوى العاملي،
سيكون تليكوم العاملي لعام 2012
مكاناً مناسباً لتجمع تشكيلة فريدة من
أصحاب املصلحة الرئيسيني يف صناعة
االتصاالت بأكملها ،للمشاركة بنشاط
يف املؤمترات واملناقشات وحلقات
العمل واملنتديات .وسوف تستضيف
دولة اإلمارات العربية املتحدة تليكوم
العاملي لعام  2012يف ديب يف الفرتة
من  14إىل  18أكتوبر ،يف مركز ديب
الدويل للمؤمترات واملعارض ،جنباً
إىل جنب مع األسبوع الذي ينظمه
معرض تكنولوجيا املعلومات مبنطقة
اخلليج ( ،)GITEXوهو أكرب معرض
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
الشرق األوسط وإفريقيا جنوب آسيا.

2012

وسوف يتيح تليكوم العاملي لعام
 2012فرصة الستكشاف طبيعة
وأثر التحول اجلذري الذي تشهده
يف الوقت احلاضر صناعة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت – مدفوعاً
بعناصر إحداث التغيري مثل
التكنولوجيات اجلديدة ،وتغري العوامل
احملركة للصناعة كلما ظهرت أطراف
فاعلة جديدة ،وباالجتاهات العامة
مبا يف ذلك اتساع نطاق املناطق
احلضرية وزيادة أعداد املعمرين.
وهذه الطبعة التذكارية اخلاصة من
جملة أخبار االحتاد تلقي الضوء
على األفكار واإلجنازات العظيمة
اليت حققها تليكوم العاملي خالل
السنوات األربعني املاضية ،وحتدد
صورة مستقبل هذه األحداث اليت
تكرس نشاط االحتاد وحيويته.
ونتمىن أن جتدوا متعة يف قراءهتا.

تليكوم العالمي لالتحاد
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نموذج جديد للربط الشبكي المتطور وتقاسم المعرفة

2012

  181
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تليكوم

<1971

رسالة إلى القرن الواحد والعشرين
محمد ميلي ،األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت
وقت انعقاد معرض
تليكوم العالمي لعام 1971
(إلى اليمين) وروبرت جالي،
وزير البريد واالتصاالت في
فرنسا (إلى اليسار)
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رسالة إلى القرن الواحد والعشرين

>

بدأت قصة معرض
االتصاالت ،تليكوم العالمي
الذي ينظمه االتحاد الدولي
لالتصاالت بالنجاح الذي حققه
المعرض العالمي لالتصاالت عام
 ،1971وهو أول معرض عالمي
لالتصاالت ،الذي عُ ِقد في جنيف
في الفترة من  17إلى  27يونيو
 ،1971وكان موضوعه “رسالة
إلى القرن الواحد والعشرين”.
وكانت هذه هي املرة األوىل اليت يقام
فيها معرض يضم تشكيلة واسعة
من معدات وجتهيزات االتصاالت مت
تنظيمها على نطاق عاملي مبشاركة
إدارات االتصاالت يف البدان

واحتلت املركبات الفضائية والسواتل
مكاناً بارزاً .وكانت السواتل املستخدمة
يف االتصاالت العمومية ،أو األرصاد
اجلوية ،أو التعليم العام أو املالحة
الراديوية معروضة جنباً إىل جنب مع
أنواع خمتلفة من احملطات األرضية.
ومل يكن هذا التنوع الواسع للمعدات
املعروضة ميثل عائقاً أمام املنظمني
والعارضني ،بل إنه ألقى الضوء
على طبيعة تقنيات االتصاالت
واالرتباط الوثيق بني خمتلف
أنواع التكنولوجيات اجلديدة.
وكانت اإلدارات العامة والشركات
اخلاصة ،والشركات الصناعية ،واملراكز
واملختربات البحثية ،وأصحاب

وشملت المعروضات المحوالت ومعدات اإلرسال ،والهواتف المرئية،
والمعدات السمعية والبصرية وإستوديوهات الفيديو ،والكبالت البحرية
عالية السعة ،ونظم توجيه الموجات وترحيل الموجات الراديوية ،ومعدات
إرسال البيانات وأجهزة الحاسوب ،وقد حظيت كلها بإعجاب الزوار.
األعضاء يف االحتاد ،وشركات القطاع
اخلاص والشركات الصناعية.
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النظريات وأصحاب املصانع ،بل ويف
الواقع أسرة االتصاالت بأكملها اليت
يتكون منها االحتاد الدويل لالتصاالت
وتعطي لالحتاد طابعة احملدد والفريد

2012

– كانت كلها ممثلة يف املعرض
وعبرَّ ت عن وجودها بكل وضوح.
وكانت محاسة حممد ميلي ،األمني
العام لالحتاد وقت تنظيم هذا
احلدث األول ،ملموسة وواضحة
عندما قال“ :مل حيدث خالل
تاريخ احتادنا الذي جتاوز قرناً من
الزمان أن نقل هذا التنظيم الذي
ِ
أعد بعناية فائقة رسالته بكل قوة
وبكل وضوح .وقد أبدى مجيع من
كان من حسن حظهم أن تتاح
هلم الفرصة لزيارة منصات العرض
املختلفة إعجاهبم بالدور األساسي
الذي قام به االحتاد يف حتقيق هذا
التطور اهلائل لتقنيات االتصاالت
والتوسع السريع يف الشبكات العاملية
اليت ساهم فيها االحتاد بقدر كبري”.
وعلى الرغم من أن املعرض كان
العنصر البارز خالل أيام ذلك
احلدث الذي امتد أحد عشر يوماً
مفعمة بالنشاط ،كان هناك أيضاً عدد
آخر من املغريات ،من بينها ندوات
تضمن
فنية ومهرجان دويل لألفالم ّ
عرض فيلم “اهلوائي الذهيب” ،وبرنامج
“أطفال العامل” الذي أذاعه تلفزيون
العامل ،ومسابقةً دولية حتت عنوان

كانت حماسة محمد ميلي ،األمين العام لالتحاد وقت انعقاد معرض
تليكوم العالمي األول ملموسة وواضحة وهو يقول:

لم يحدث خالل
تاريخ اتحادنا
الذي تجاوز قرناً
من الزمان أن نقل
هذا التنظيم الذي
ِ
أعد بعناية فائقة
رسالته بكل قوة
وبكل وضوح...

محمد ميلي ،األمين العام
لالتحاد (إلى اليمين)
مع روبرت جالي ،وزير البريد
واالتصاالت الفرنسي
(إلى اليسار)
31
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“الشباب يف العصر اإللكرتوين”.
وكان هناك زوار مهمون ،ونظمت
كل من مجهورية أملانيا االحتادية،
وكندا ،وإسبانيا ،وفرنسا ،وإيطاليا
واليابان أياماً وطنية .كذلك ،كان
توقيت احلدث يتصادف مع مؤمتر
الفضاء (املؤمتر اإلداري العاملي للراديو
لالتصاالت الفضائية ،جنيف.)1971 ،
وفيما يلي مقتطف من الرسالة اليت
أرسلتها شركة Thomson-CSF
إىل األمني العام لالحتاد بعد ثالثة
أشهر من احلدث ،وهي تعكس
وجهات نظر الشركات املصنِّعة:

والتقنيات اجلديدة اليت تبشر بالتغريات
املقبلة ،مثل احملوالت اإللكرتونية،
واالتصاالت الفضائية ،وتقنيات نقل
الصور ،واهلواتف املرئية ،وتقنيات
استعمال نظم توجيه املوجات .وال بد
أن اخلرباء امللمني متاماً هبذه التقنيات
اجلديدة كانوا يشعرون بقدر كبري من
الرضاء واالرتياح لقدرهتم على رؤية
هذا العامل املصغر لالتصاالت.
“ومن املؤكد أن عدد العارضني واجلهود
اليت بُذلت قد أعطت غذاءً للتفكري.
ومع ذلك كانت املواجهة باعثة على
اإلثارة والتنوير وقدمت الدليل على
ضخامة وتنوع االحتياجات القائمة.
وال يسع شركة  Thomson-CSFإال أن
تشعر بالرضاء إزاء الفرص اليت أتيحت
هلا ،واالتصاالت اليت أجرهتا والعالقات
اجلديدة اليت أقامتها أثناء املعرض”.

“امسحوا لنا بأن نعرب يف البداية
عن ترحيبنا الكبري بفكرة تنظيم
معرض من هذا النوع ،وهي رؤية
أكدهتا األحداث :فقد أكد وجود
اهليئات الوطنية وخمتربات البحوث
ومجيع الشركات املصنِّعة الرئيسية يف
العامل األمهية الشاملة اليت تعلقها
على معرض مكرس لالتصاالت.

		 
التعــامــل مع العـالــم

“ولقد كانت املعلومات اليت توافرت
بشأن املعدات التقليدية وإمكانية إجراء
مقارنات بينها يف املوقع مثرية لكثري
من االهتمام .ولكن كانت اللمحات
اليت انطوت عليها املعروضات بالنسبة
للمستقبل أكثر إثارة من ذلك.
وكان املعرض بأكمله مليئاً باألفكار

وقبل تنظيم معرض تليكوم العاملي
لعام  ،1971كان لالحتاد الدويل
لالتصاالت تاريخ طويل يف جمال
املشاركة يف املعارض الفنية ،مثل
معرض باريس العاملي عام ،1900
واملعارض العاملية اليت عُ ِقدت يف
بروكسيل يف  ،1958ويف مونرتيال يف
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2012

 ،1967ويف أوساكا يف  .1970وكانت
مشاركة االحتاد يف املعرض الدويل
للطريان والفضاء مبطار لو بورجيه
يف باريس ،يف مايو  ،1971تلبية
لدعوة املركز الوطين الفرنسي لبحوث
الفضاء ،من بني األحداث الكثرية
اليت أمكن ترتيبها باالشرتاك مع
خمتلف اإلدارات على امتداد السنني،
وكان ذلك مبثابة بروفة هنائية لتنظيم
معرض تليكوم العاملي لعام .1971
وقد شارك  250عارضاً بحماس
استثنائي في معرض تليكوم العالمي
لعام  ،1971الذي احتل مساحة
 24 000متر مربع .ولوحظ هذا
القدر من الحماس بين الزوار،
الذين أعرب  70 000منهم عن
إعجابهم بالمعروضات وجودتها*.
وقد توافد الشبان على املعرض
بأعداد كبرية وأبدوا اهتماماً حقيقياً
بكل ما هو معروض .وقد جاءوا
فراداً ويف شكل جمموعات مبصاحبة
مدرسيهم الذي شجعوهم ليس
فقط على مشاهدة املعروضات بل
وكذلك على ملسها والتعامل مع كثري
من التكنولوجيات املعروضة.
* املصدر :جملة االتصاالت ،اجمللد
 – 38أكتوبر .1971

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

المعرض :نموذج يبشر
بمستقبل أقرب كثيراً
مما كنا نتصور

منصات وأجنحة العرض اليت تكلف
إنشاؤها أكثر من  120مليون فرنك
سويسري ،قبل شهور من إنشائها.

ذكرت األنباء والتقارير يف ذلك
احلني أن معرض تليكوم العاملي
لعام  1971أظهر بدون أي شك
النمو املبهر لتقنيات االتصاالت.
وكان املعرض حمل اهتمام عاملي.
وحتدثت الصحف املتخصصة يف
مجيع أحناء العامل بالتفصيل عن

وعرض العارضون تشكيلة واسعة
من معدات االتصاالت ،ابتداءً من
أجهزة الراديو إىل البداالت اهلاتفية
اإللكرتونية ،وسواتل االتصاالت أو
سواتل األحباث ،واألجهزة الطرفية
اخلاصة باالستقبال احلي للربامج
التلفزيونية عن طريق السواتل.

وقد أطلق املعرض نفسه إىل الفضاء
رسالة مكتوبة على لوحة شفافة،
عن طريق ثالثة سواتل تابعة لشبكة
 ،Intelsatمرت باليابان والواليات
املتحدة مث عادة ثانية إىل جنيف
حيث ظهرت على شاشة منصة
عرض  .Intelsatوقد قطعت الرسالة
رحلتها اليت كان طوهلا 230 000
كيلومرت فوق األرض ويف الفضاء
مث العودة يف سبعة أعشار ثانية.

عرض العارضون تشكيلة واسعة من معدات االتصاالت،
َ
ابتداء من أجهزة الراديو إلى البداالت الهاتفية
ً
اإللكترونية ،وسواتل االتصاالت أو سواتل األبحاث،
واألجهزة الطرفية الخاصة باالستقبال الحي للبرامج
التلفزيونية عن طريق السواتل

33

كان من البيانات العملية
األخرى – المثيرة لإلعجاب
في ذلك الوقت – البيان
الذي أجري على الهاتف
المرئي ...وكانت التوقعات
تشير إلى أن  150مليون من
هذه الهواتف سوف تدخل
الخدمة بحلول سنة 2000

وكان من البيانات العملية األخرى
– املثرية لإلعجاب يف ذلك الوقت –
البيان الذي أجري على اهلاتف املرئي،
وعرضته يف معرض تليكوم العاملي
لعام  1971شركات من مجهورية أملانيا
االحتادية ،وفرنسا ،والسويد والواليات
املتحدة .وكانت التوقعات تشري إىل أن
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 150مليون من هذه اهلواتف سوف
يدخل اخلدمة حبلول سنة .2000
كما كان من املالمح البارزة األخرى
يف املعرض التلفزيون متعدد اإلرسال
الذي عرضته هيئة اإلذاعة اليابانية.
وكان مما جذب اهتمام املتخصصني من
مجيع أحناء العامل نظام توجيه املوجات،
الذي سرعان ما أصبح أهم وسيلة مثرية
لالهتمام لنقل البيانات نظراً لكمية
املعلومات الضخمة اليت أصبح من
املمكن نقلها يف نفس الوقت .وحظيت
األجهزة الطرفية ،وأجهزة فك الشفرات،

2012

والبداالت اهلاتفية األوتوماتيكية،
ومراكز التبديل من مجيع األنواع
وكذلك لوحات التحكم باهتمام كبري
بعد أن ازدادت القدرة على االعتماد
عليها وأصبحت أصغر حجماً نتيجة
للتوسع يف استعمال الدارات املدجمة.
وكان االنطباع العام يف ذلك الوقت هو
أن جهوداً جبارة قد بُ ِذلت يف جماالت
اختصاص متزايدة الدقة .وكانت أجنحة
أملانيا ،وبريطانيا ،وكندا ،وفرنسا،
واليونان ،وإيران ،وإيطاليا ،واليابان،
وسويسرا وتايالند ،وكذلك منصات

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

العرض التابعة لشركات متثل صناعات
االتصاالت يف كثري من البلدان ،تعكس
مدى ضخامة اجلهود اليت بُ ِذلت من
أجل حتيق مزيد من التنمية االجتماعية
واالقتصادية للجنس البشري.

الندوات الفنية
خطط القائمون على املعرض لتنظيم
العديد من الندوات يف األيام اخلاصة
اليت ركزت األضواء على موضوعات
التعليم واالتصاالت؛ وشبكات
االتصاالت يف إفريقيا وأوروبا؛
وشبكات االتصاالت يف أمريكا
وآسيا؛ والصحافة واالتصاالت؛
والفضاء واالتصاالت .وختلل ذلك
إلقاء حماضرات كثرية ،وبالتايل كانت
الربامج اليومية طويلة إىل حد ما.

المهرجان الدولي ألفالم
“الهوائي الذهبي”
عُ ِرض عدد من األفالم عالية اجلودة
يف مهرجان األفالم الذي مت تنظيمه
حتت عنوان “اهلوائي الذهيب” –
وكان أول مهرجان دويل لألفالم
عن االتصاالت واإللكرتونات.

وقد أتاح مهرجان األفالم لإلدارات
والشركات املشاركة فرصة تبادل
املعلومات بشأن ما تنتجه من أفالم،
سواء األفالم التعليمية املوجهة لعامة
اجلمهور أو األفالم املخصصة للتدريب
أو ألغراض الدعاية الصناعية.
وقد تضمن املهرجان منافسة شارك فيها
 17بلداً بتقدمي ما جمموعة  51فيلماً.
وقامت اللجنة التنظيمية بتصنيف
هذه األفالم إىل فئات خمتلفة ،وقامت
جلنة التحكيم مبنح اجلوائز التالية:

عُ ِرض عدد من األفالم عالية الجودة في
مهرجان األفالم الذي ينظمه المعرض
تحت عنوان «الهوائي الذهبي» –
وكان أول مهرجان دولي لألفالم
عن االتصاالت واإللكترونات

الفئة األولى – أفضل فيلم من
إنتاج بلد عضو لتقدمي معلومات
عامة عن االتصاالت واإللكرتونات.
وفاز باجلائزة يف هذه الفئة فيلم
“ ”Signauxالذي تقدمت به إدارة
الربيد واهلاتف والتلغراف السويسرية؛
وفيلم “ ”Fernsprecherالذي
تقدمت به مجهورية أملانيا االحتادية
(إدارة الربيد االحتادية األملانية).
الفئة الثانية – أفضل فيلم وثائقي
منتَج جتارياً عن االتصاالت
واإللكرتونات .وفاز باجلائزة يف هذه
الفئة فيلم “Weather forecasting
 ”for tomorrowالذي تقدمت
به شركة هيتاشي ،طوكيو؛ وفيلم

35

<1971

| « 2011 | 2009 | 2006 | 2003 | 1999 | 1995 | 1991 | 1987 | 1983 | 1979 | | 1975

“ ”No ordinary cargoالذي
تقدم به مكتب الربيد ،لندن.
الفئة الثالثة – أفضل فيلم تروجيي عن
االتصاالت و/أو اإللكرتونات أنتجته
شركة جتارية .وفاز باجلائزة يف هذه الفئة
فيلم “ ”Panteltronالذي تقدمت
به شركة فيليبس (،)NV Philips
هيلفرسوم ،هولندا؛ وفيلم “Fighting
 ”crime with scienceالذي تقدمت
به شركة موتوروال لالتصاالت الدولية،
شومربج ،إلينوي (الواليات املتحدة).
ومل تكن هناك أفالم فائزة يف الفئة
الرابعة (أفضل فيلم يف جمال التدريب)
والفئة الخامسة (أفضل فيلم يف جمال
البحوث الفنية) .وعلى الرغم من أن
فيلم “( ”Scientist in the seaالذي
تقدم به مركز الفوتوغرافية البحرية
بالواليات املتحدة) مل تكن له عالقة
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باالتصاالت ،رأت هيئة التحكيم أنه
يستحق جائزة خاصة نظراً للجهود
الفنية والتقنية اليت بُ ِذلت يف إنتاجه.
وقد شارك يف تقدمي اجلوائز عدد
من اإلدارات (وخصوصاً إدارة الربيد
واهلاتف والتلغراف السويسرية)
والشركات .وقُدِّمت اجلوائز يف احتفال
أقيم باملسرح الكبري يف جنيف .وقُدِّمت
جائزة أفضل فيلم على العموم ،يف
هذا املهرجان الذي كان أول مهرجان
دويل ألفالم االتصاالت يوم 24
يونيو  ،1971لفيلم “Weather
”forecasting for tomorrow
الذي أنتجته شركة هيتاشي اليابانية.
وقدَّم اجلائزة كريستوفر شاتاواي،
وزير الربيد واالتصاالت يف اململكة
املتحدة ،يف حضور ممثلي السلك
الدبلوماسي والسلطات السويسرية.

2012

مسابقة “الشباب في
العصر اإللكتروني”
ُوِّزعت مسابقة “الشباب يف العصر
اإللكرتوين” على نطاق واسع يف
البلدان األعضاء .وقد ساعدت
الوثائق الفنية واملقاالت الصحفية
اليت نُ ِشرت أثناء املعرض على متكني
كثري من أطفال وتالميذ املدارس
على دخول املسابقة حتت رعاية
وزارة االتصاالت أو وزارة التعليم.
ومنِحت اجلوائز يف اليوم العاملي الرابع
ُ
لالتصاالت ،يف  17مايو .1972

ُمنِحت جائزة «الهوائي
الذهبي» في أول مهرجان
دولي ألفالم االتصاالت يوم
 24يونيو  1971لفيلم بعنوان
«Weather forecasting for
 »tomorrowالذي أنتجته
شركة هيتاشي اليابانية
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برنامج تلفزيون العالم
كان برنامج تلفزيون العامل موجهاً
لألطفال يف مجيع أحناء العامل.
وقد أنتِج هذا الربنامج بالتعاون
مع احتاد اإلذاعات األوروبية،
وحقق جناحاً ملحوظاً.
ومرة أخرى ،تُبدي إدارات البلدان
األعضاء يف االحتاد روح التعاون بأن
قدمت مجيع التسهيالت الالزمة
للربنامج بدون مقابل – يف لفتة كرمية
من جانب أسرة االتصاالت.

أحدث ما توصلت
إليه التكنولوجيا
وقد أبرز معرض تليكوم العاملي لعام
 1971نفسه االستعمال العملي
لتكنولوجيات العرض اجلديدة .فقد بدأ
التفكري يف إذاعة حفل افتتاح املعرض
يف بث تلفزيوين مباشر يف أغسطس
 .1970ومنحت شبكة INTELSAT
َ
حق استعمال شبكتها بدون مقابل
يف هذه املناسبة ،وعرضت إدارات
البلدان األعضاء استعمال الوصالت
األرضية ،ووافق احتاد اإلذاعات
األوروبية على إنتاج وإذاعة برنامج –
وهو برنامج ثبت أنه أبعد ما يكون
عن البساطة من حيث تنسيقه وإعداده
نظراً لضيق الوقت املتاح وما ينطوي
عليه الربنامج من مشكالت فنية.
وقد أذيع الربنامج التلفزيوين احلي
على العامل أمجع يف الفرتة ما بني
الساعة  1800والساعة  1900بتوقيت
جرينتش مساء يوم  17يونيو ،1971
واستقبله املشاهدون يف مجيع أحناء
العامل وكذلك زوار املعرض حبماس.
وقد جنح هذا الربنامج بفضل
التسهيالت الفنية اليت قدمتها شبكة
االتصاالت العاملية ،والتسهيالت
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2012

اليت قدمها يف جنيف

Télévision

 Suisse Romandeومكتب اإلذاعة
والتلفزيون الفرنسي ( )ORTFالذي
قام برتكيب أحدث إستوديو للتلفزيون
امللون على مساحة  400مرت مربع
يف القسم املخصص للربامج السمعية
والبصرية من أرض املعرض.

مشاركون على مستوى ٍ
عال
افتُتِح معرض تليكوم العاملي لعام
 1971يف قصر املعارض يف جنيف يف
حضور أحد عشر وزيراً لالتصاالت
من البلدان األعضاء يف االحتاد،
باإلضافة إىل ممثلني من األمم املتحدة
والوكاالت املتخصصة ،وأعضاء
السلك الدبلوماسي ،وممثلني لالحتاد
السويسري ومقاطعة جنيف .وقرأ
 ،Winspeare Guicciardiمدير عام
مكتب األمم املتحدة يف جنيف،
رسالة من أو ثانت ،األمني العام
لألمم املتحدة .وألقى كلمات هبذا
املناسبة كل من السفري روبرت كيلر،
ممثالً للمجلس الفيدرايل السويسري،
وحممد ميلي ،األمني العام األسبق
لالحتاد الدويل لالتصاالت.

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

وباإلضافة إىل االتصاالت املثمرة مع
العديد من اخلرباء ،رحب العارضون
يف منصات العرض التابعة هلم
مبندويب مؤمتر الفضاء الثاين ،الذي
كان معقوداً يف نفس املبىن يف
نفس وقت انعقاد معرض تليكوم
العاملي لعام  ،1971ولذلك كان
بوسع العارضني أن يستفيدوا من
االتصال املباشر مع ممثلي  101بلداً
كانت تشارك يف هذا املؤمتر.

جمهورية ألمانيا االتحادية
تهدي لالتحاد جهازاً لتبديل
الهاتف من طراز ESK 3000E

زوار المعرض يشاهدون
برنامج تلفزيوني ملون تم بثه
حياً من إستوديو مساحته
 400متر مربع بفضل
التسهيالت التي وفرها
تلفزيون Télévision Suisse
 Romandeومكتب اإلذاعة
والتلفزيون الفرنسي ()ORTF
أثناء معرض تليكوم العالمي
لعام 1971

أعلن جورج ليرب ،وزير النقل والربيد
واالتصاالت يف مجهورية أملانيا
االحتادية ،أثناء زيارته للمعرض أن
إدارة االتصاالت يف مجهورية أملانيا
االحتادية وشركة سيمنس (Siemens
 )Aktiengesellschaftميونيخ،
سوف هتديان لالحتاد الدويل
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لالتصاالت جهازاً لتبديل اهلاتف
من طراز  ESK 3000Eالستعماله
يف مقرة اجلديد بعد توسيعه.
وقد حتققت املزايا البارزة اليت يتميز
هبا جهاز التبديل طراز ESK 3000E
 PABXبفضل استعمال أدوات
التبديل عالية السرعة املصنوعة من
املعادن النبيلة باإلضافة إىل املكونات

اإللكرتونية املستخدمة يف إعداد
الشبكة ونظام التحكم ،وكذلك
بفضل التصميم اجلديد القائم على
مبدأ الوحدات .واجلهاز متوافق
مع القواعد اليت تطبقها إدارة الربيد
االحتادية األملانية ولوائح اهلاتف
الدولية ،وميكن توسيعه إىل أي حجم
صمم هذا اجلهاز لنقل
مطلوب .كما ُ
البيانات وخدمات اهلاتف املرئي.

القاعة الرئيسية في معرض تليكوم العالمي لعام  1971عشية حفل االفتتاح الذي شهد
عرضاً مثيراً لإلعجاب لهاتف عرضته إدارة البريد بجمهورية ألمانيا االتحادية .وفي
الصورة ،رتشارد باتلر ،نائب األمين العام لالتحاد (في الوسط) يصاحب الوزراء
في جولة بالمعرض
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وباإلضافة إىل تلبية متطلبات
االتصاالت اخلاصة مببىن االحتاد بعد
توسيعه ،سيوفر جهاز ESK 3000E
 PABXاجلديد أيضاً اخلدمات اهلاتفية
للمندوبني املشاركني يف املؤمترات اليت
تُعقد مبركز جنيف الدويل للمؤمترات
الذي كان حتت اإلنشاء يف ذلك
الوقت – والكائن قبالة مبىن املقر
الرئيسي لالحتاد الدويل لالتصاالت.

معـرض تليكـوم العـالمي لعـام
في صور

افتتـاح معرض تليكـوم العالمي لعــام

1971

1971

ضيوف يصلون إلى قاعة الحفل
االفتتـاحي لمعرض تليكوم العـالمي
لعـام  1971يصاحبهم حرس شـرف
مـن مقاطعــة جنيف
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كان ترحيل الموجات
الراديوية من الجوانب
التي حظيت بإعجاب
الزوار في معرض تليكوم
العالمي لعام .1971
وتوضح هذه الصورة منصة
نظام الترحيل الراديوي
التي تقدمتها مؤسسة
Camusat Gueguen
Telecommunications
International

الجناح اإليطالي الذي
تميز بطابعه العصري
وخطوطه الواضحة
أجهزة هاتفية من إنتاج
الشركة الدولية للهاتف
والتلغراف ()ITT
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محمد ميلي ،األمين
العام لالتحاد يعرض
خريطة للنظام العالمي
لالتصاالت ،وبصحبته
رتشارد باتلر ،نائب
األمين العام يتابعة

منصة عرض موتوروال في
معرض تليكوم العالمي لعام
 ،1971وخبراء يشرحون جهاز
اإلرسال واالستقبال الراديوي
الذي استُخدم في نقل
الكلمات األولى من القمر
إلى األرض في يوليو 1969

جاك مارتين ،مقدِّم ومنتِج
البرامج في التلفزيون
الفرنسي ،ودانيل جلبرت،
مقدِّم برنامج Midi
 ،Premièreيقدمان
برنامجاً أثناء –معرض
تليكوم العالمي لعام 1971
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ومــاذا بـعــد؟
أكد الزوار والعارضون على حد
سواء قيمة حدث مثل معرض تليكوم
العالمي لعام  ،1971سواء بالنسبة
للجمهور أو لصناعة االتصاالت،
خصوصاً عندما يرتبط مثل هذا
الحدث بمؤتمر رئيسي لالتحاد
الدولي لالتصاالت .وكان من رأيهم
تكرار تنظيم معرض االتصاالت
كل سنتين أو ثالث سنوات.
وقد شعر العارضون بأن االتصاالت
التي أجروها كانت مفيدة جداً
ووافقوا على فكرة ربط المعرض
العالمي لالتصاالت بأحد المؤتمرات
الكبيرة التي ينظمها االتحاد.

44

وأعرب ممثلو اإلدارات وصناعة
االتصاالت العالمية عن رأي مماثل
فيما يتعلق بوتيرة تنظيم هذا الحدث:
وكان من رأيهم أن يقوم االتحاد
بتنظيم معرض ثان لالتصاالت بعد
سنتين أو ثالث سنوات .وكانوا
يرون أن المعرض الثاني سوف
يوضح القفزات السريعة التي تتحقق
في مجال التكنولوجيا في أنحاء
العالم منذ انعقاد المعرض األول.
وبذلك ،أصبح األمر متروكا
لمؤتمر المندوبين المفوضين في
مالقة-طورمولينوس ،في ،1973
ليتخذ قراراً بشأن تنظيم معارض
االتصاالت ووتيرة تنظيمها.
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تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

تليكوم

<1975
االتـصــاالت = التـقــدم

هواتف عمالقة استلفتت
االنتباه في منصة إدارة
االتصاالت بجمهورية ألمانيا
االتحادية في معرض تليكوم
العالمي لعام 1975
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االتصاالت = التقدم
كان معرض تليكوم العالمي لعام  1975من األحداث التي َّ
بشرت
بالقرن الواحد والعشرين .وقد نُظِّم هذا المعرض العالمي الثاني
لالتصاالت في الفترة من  2إلى  8أكتوبر  ،1975في جنيف ،بعد
أن وافق على تنظيمه مؤتمر المندوبين المفوضين ،الذي عُ ِقد من مالقة-
طورمولينوس ،إسبانيا .وقد سلَّم مؤتمر المندوبين المفوضين بأن “معارض
االتصاالت تساعد كثيراً في إبقاء أعضاء االتحاد على ِعلم بأحدث
جوانب التقدم في تقنيات االتصاالت ،كما تساعد في اإلعالن عن
إمكانيات تطبيق علوم وتكنولوجيا االتصاالت لفائدة البلدان النامية”.

>

وقد قال حممد ميلي ،األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت يف افتتاح
املعرض “يف كل نقطة فارقة يف
تاريخ االتصاالت ،كانت مؤمترات
املندوبني املفوضني تتخذ قرارات
يف هدوء ودون صعوبة كبرية بشأن
استحداث أنشطة جديدة لتلبية
متطلبات العصر ،األمر الذي جعل
من املمكن لالحتاد أن حيافظ على
حيويته كمنظمة شابة ،ومينحها قدرة
عجيبة على التكيف مع الثورات
التقنية العديدة اليت تكرر حدوثها
خالل السنوات املائة املاضية”.
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ولقد كانت هذه احليوية هي اليت
جعلت من املمكن تنظيم املعرض
العاملي لالتصاالت لعام  ،1971مثل
حتمل مسؤوليتها جملس إدارة
“جتربة” َّ
االحتاد .وأضاف السيد ميلي يقول
“وبتنظيم هذا املعرض العاملي الثاين
لالتصاالت لعام  ،1975اختذت هذه
املعارض اآلن طابعاً مؤسسياً وسوف
تُعقد كل أربع سنوات – شأهنا شأن
األلعاب األوليمبية – ومن اآلن
فصاعداً ستحدد هذه املعارض اخلطى
الجتماعات أخوية واسعة يشارك
فيها املعنيون بعامل االتصاالت”.

2012

رؤية عن معارض االتصاالت
كان التوجيه الذي أصدره مؤمتر
املندوبني املفوضني يف مالقة-
طورمولينوس واضحاً ،وينص على أن:
يُصبح معرض االتصاالت معرضاً خلدمة
البلدان األعضاء يف االحتاد ،ويتم
تنظيمه بالتعاون معها .ويكون املعرض
معرضاً فنياً الغرض منه توضيح تطبيق
العلوم والتكنولوجيا ،وميكن للمشاركني
فيه أن حييطوا بآخر املستجدات يف
جمال يشهد تطوراً متواصالً وسريعاً.
وفيما يتصل باملسؤولية املالية ،تقرر
أن تكون للمعرض ميزانية مستقلة
وأال تعود على االحتاد مغامن مالية.
وبالتايل ،فإن كل مبلغ يخُ صم من
امليزانية حلساب املعرض خيصص
إلدارته ،وتكون اإليرادات متوازنة مع
املصروفات .وقد حرص االحتاد على
ضمان أن تكون الرتتيبات اليت تتخذها
مؤسسة تنظيم املعارض (Orgexpo
 )Foundationملبية لتوقعات
العارضني وغريهم من املشاركني.

الجناح الوطني لجمهورية
كوريا ،الذي يعرض خطة
كوريا لتنمية االتصاالت
وإنتاجاها من معدات
وتجهيزات االتصاالت
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ولقد كان تنظيم هذا املعرض
حتت رعاية االحتاد متماشياً مع
النهج العام الذي يطبقه االحتاد
يف إجياد حلول للمشاكل اليت
تكون جلان الدراسات واملؤمترات
املتخصصة مطالبة بالتصدي هلا.

اخلاص ،والعلماء ورجال الصناعة،
ومجيعهم هلم تاريخ ميتد مائة عام من
التعاون مع أجهزة االحتاد املختلفة”.
وتشمل هذه األجهزة املختلفة اللجنة
االستشارية الدولية للهاتف والتلغراف

وقد عبَّر أحد العارضين في معرض تليكوم العالمي لعام
 1975عن ذلك بقوله“ :يعد معرض تليكوم المعرض الوحيد
لالتصاالت الذي يتسم بطابع دولي بين جميع المعارض
والمؤتمرات المعنية باإللكترونات واالتصاالت”.
وقد صرح السيد ميلي يف ذلك الوقت
بقوله“ :يعد معرض االتصاالت
من العناصر األساسية لعمل أجهزة
االحتاد الدائمة اليت تقوم بعمل مهم يف
تنسيق البحوث ،وختطيط املشروعات،
وتنظيم اخلدمات وتقييس املعدات
 . . .وبناء عليه ،فإن االحتاد عندما
ينظم معارض مثل معرض تليكوم
العاملي لعام  ،1975فإنه يفعل أكثر
من جمرد انتقال من النظرية إىل
التطبيق .فاملعرض جيمع حتت سقف
واحد مجيع أعضاء أسرة االتصاالت
العظيمة :احلكومات ،وشركات القطاع
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( )CCITTواللجنة االستشارية الدولية
للراديو ( – )CCIRومها اجلهازان اللذين
قام عليهما قطاع تقييس االتصاالت
( )ITU–Tوقطاع االتصاالت الراديوية
( ،)ITU–Rعلى التوايل .وقد شاركت
وكاالت التشغيل التابعة للقطاع اخلاص
واهليئات العلمية أو الصناعية املعرتف
هبا يف أعمال اللجنة االستشارية الدولية
للهاتف والتلغراف واللجنة االستشارية
الدولية للراديو ،وما زالت تشارك اليوم
يف أعمال قطاع تقييس االتصاالت
وقطاع االتصاالت الراديوية.

2012

أضواء على المعرض
مل تكن البلدان الصناعية هي فقط
املمثلة بني العارضني ،بل اغتنمت
البلدان النامية أيضاً الفرصة لعرض
خطط التنمية اليت وضعتها للنهوض
بالشبكات العمومية ،والربامج اإلذاعية،
والتعليم ،واالتصاالت الراديوية للطريان
واالتصاالت الراديوية البحرية أو أي
نشاط آخر حيتاج إىل االتصاالت .وقد
استطاعت البلدان النامية استعراض
مشاريعها يف املوقع مع شركات التشييد،
وإجياد سبل لتمويلها بالتحدث مع
مستثمرين من مجيع أحناء العامل.
وكانت مجيع البلدان الصناعية وغري
الصناعية ختطط لشراء معدات،
وكان الكثري منها يف ذلك الوقت
أمام اختيارات صعبة .ولكن معارض
تليكوم العاملية اليت تعرض تشكيلة
متنوعة من املعدات من مجيع األنواع
خفَّفت من مهمة القائمني على
عملية االختيار بعد أن أصبحوا ملمني
بأحدث التطورات واملستجدات.

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

وقال ويلي رتشارد ،عضو مجلس االتحاد السويسري ،ورئيس
إدارة النقل واالتصاالت والطاقة ،وهو يفتتح معرض تليكوم
العالمي لعام  ،1975نيابة عن حكومة االتحاد السويسري:
“إن حيوية الباحثين تقودهم باستمرار إلى االبتكار ،ولكنهم ال
يستطيعون ذلك لو أنهم بقوا معزولين ،وهذا هو السبب في
أن االتصاالت التي تجري هنا ،ليس فقط في المعرض بل وفي
الندوة الفنية أيضاً تعد مفيدة جداً .ولذلك ،فنحن نهنئ االتحاد
الدولي لالتصاالت على نجاحه في تنظيم هذا المنتدى الرائع”.

وقد حددت آالف األجهزة واألنظمة
املعروضة يف تليكوم العاملي لعام
 – 1975ابتداءً من املعاجل الدقيق إىل
الساتل – مالمح عصر االتصاالت.
ووصف روبرت سارنوف ،رئيس شركة
 RCAاألمريكية ،هذا العصر يف احلفل
االفتتاحي بقوله إنه “عصر تتيح فيه
التكنولوجيا ،اليت تعززها مجيع املهارات
والطاقات اإلدارية ،حتقيق مستويات
جديدة من التقدم االقتصادي
واالجتماعي .وتوفر املعروضات
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التكنولوجية اجملتمعة هنا ربط مجيع
البلدان بطريقة سريعة وغري مكلفة من
خالل أشكال االتصاالت املختلفة،
وبذلك تساعد على تنشيط التجارة
الدولية بشكل مل يكن حيدث من قبل.
وسوف تساعد هذه التكنولوجيات
على تضييق الفجوة بني البلدان النامية
واملتقدمة ،كما ستُ ِّ
مكن من نشر
التعليم وتبادل الثقافات على نطاق
واسع كما ستوفر أدوات جديدة حتول
دون سوء الفهم وأخطاء التقدير اليت
ميكن أن هتدد السالم العاملي . . .
وحيتل الساتل املتزامن قلب هذا العصر
اجلديد .ففي خالل فرتة قصرية ال
تتجاوز عشر سنوات ،أصبح الساتل
املتزامن إحدى الظواهر اليت نشهدها
يف عصرنا ،إذ يربط بني أكثر من مائة
بلد وإقليم .وهو يستوعب اآلن أكثر
بكثري من نصف حركة االتصاالت
العاملية اخلارجية ومجيع عمليات البث
التلفزيوين عرب احمليطات ”.وطالب
السيد سارنوف بإنشاء “خط
ساخن” يربط عواصم العامل.

عرض حي لنظام لالتصاالت
الراديوية الفضائية لإلغاثة
في حاالت الكوارث
أتاح تليكوم العاملي لعام  1975الفرصة
للزوار لكي يروا بأنفسهم كيف أن
نظام االتصاالت الفضائية ميكن أن
يُستخدم يف مساعدة العاملني أثناء
الطوارئ يف إسعاف الضحايا .فعلى
الرغم من أن الزالزل والفيضانات
واألعاصري تتسبب يف الكثري من املعاناة
والضحايا ،فقد ثبت يف كثري من
احلاالت أن الفرتة التالية للكارثة تكون
أسوأ من السبب يف وقوعها ،إذ تصبح
جمتمعات بكاملها ضحايا لألمراض
واجلوع واحلرمان إذا تأخرت عمليات
اإلغاثة يف الفرتة التالية للكارثة مباشرة.
وحيدث التأخري ألن وسائل االتصال
بني املناطق املنكوبة ومراكز اإلغاثة
تكون قد ُد ِّمرت ،أو ألنه مل تكن
هناك أنظمة لالتصاالت .وملواجهة
هذه املشكلة ،اعرتف االحتاد الدويل
لالتصاالت من البداية بأن مشكلة
االتصاالت بني املناطق املنكوبة ومراكز
اإلغاثة ليس من احملتمل حلها بطريقة
م ِ
رضية مبعدات االتصاالت التقليدية.
ُ
وقد أوصى املؤمتر اإلداري العاملي للراديو
يف  1959بأن تستعمل هيئات الصليب
األمحر وصالت اإلبراق الراديوي
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واهلاتف الراديوي ،عندما تتعرض مرافق
االتصاالت العادية للعطب ،حيث
تَستخدم هذه الوصالت نطاقات
ترددات راديوية خاصة ختصص للبلدان
األعضاء عند اللزوم .ومع ذلك،
تعاين هذه التدابري من أن ظواهر
انتشار اإلشارات تقلل من كفاءهتا
والقدرة على تشغيلها طول الوقت.
ولذلك ،أوصى املؤمتر اإلداري العاملي
للراديو املعين باالتصاالت الفضائية
( )1971باستعمال أنظمة االتصاالت
الفضائية يف حاالت الكوارث الطبيعية.
وبناءً على طلب األمم املتحدة
ومؤمتر الفضاء ،تدارس االحتاد الدويل
لالتصاالت بعناية أنواع معدات
االتصاالت اليت تكون مطلوبة على
الفور يف املناطق املنكوبة يف الفرتات
التالية حلدوث الكوارث ،واقرتح
إجراء دراسة لتعظيم إمكانيات
استعمال السواتل يف االتصاالت.
وطلبت خدمات اإلغاثة التابعة
لألمم املتحدة حمطات أرضية يكون
من السهل تغليفها ونقلها بالطائرات
أو براً أو يف قوارب صغرية .ومراعاة
هلذه املتطلبات ،قام االحتاد بدراسة
اجلوانب التقنية املرتبطة بوزن املعدات،
وحجمها ،وسهولة جتميعها ،وسرعة
تركيبها ،وطريقة استعماهلا ،والدعم

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

اإلداري املطلوب ،ومتطلبات الصيانة،
وعدد وحدات املعدات اليت تكون
مطلوبة يف حاالت الطوارئ.
وكانت الدراسة ما زالت جارية
وقت انعقاد تليكوم العاملي لعام
 ،1971وحرصت شركات التصنيع
من مجيع أحناء العامل ،اليت جتمعت
يف جنيف يف هذه املناسبة ،على
أن تقدم مساعدات عملية.

وكان احلل يتمثل يف استعمال
االتصاالت الساتلية اليت ميكنها
أن تصل إىل الغابات ،والصحاري
واألماكن املعزولة بسبب احمليطات أو
املخاطر الطبيعية .وقد أصبح ذلك
ممكناً بفضل السواتل املستقرة بالنسبة
إىل األرض ،اليت كانت تُعرف يف 1975
ّ
بأهنا السواتل املتزامنة مع حركة األرض،
واليت كانت يف ذلك الوقت تُستعمل
منذ أكثر قليالً من عشر سنوات.

وقد تضمنت دراسة االحتاد ،اليت
اكتملت يف  ،1973حتديد مواصفات
املعدات مبا يليب متطلبات األمم
املتحدة .وأدت الدراسة إىل تركيز
اهتمام شركات التصنيع اخلاصة
على ضرورة أن تكون األجهزة
الطرفية األرضية خفيفة مبا فيه
الكفاية لكي ميكن نقلها جواً،
وترتب على ذلك قيام العديد من
الشركات بإنتاج هذه املعدات.

رجل يسير حامالً ممتلكاته بين المنازل التي تهدمت من جراء
الزلزال الذي وقع في المنطقة الشرقية من تركيا في سبتمبر 1975
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ومع ذلك ،مل تجُ ب الدراسة على
السؤال اخلاص بأي السواتل ميكن
استعماهلا للربط بني األجهزة الطرفية
األرضية اليت ميكن نقلها إىل مناطق
الكوارث ومراكز اإلغاثة .وكانت
االتصاالت الساتلية مستخدمة بالفعل
يف ذلك الوقت ،ولكن بأسعار جتارية
– باهظة التكلفة بالنسبة لالختبارات
والتجارب الالزم إجرائها إلثبات
سالمة وفعالية مفهوم االحتاد.

واملهمة لالتصاالت يف عمليات
اإلغاثة التالية حلدوث الكوارث يف
تليكوم العاملي لعام .1975

المنتــدى العــال ـمــي
األول لالتصــاالت
بناء على االهتمام بالندوات اليت
أمكن تنظيمها يف معرض تليكوم
األول لعام  ،1971عُ ِقد أول
منتدى عاملي لالتصاالت أثناء
انعقاد تليكوم  1975يف جزأين.

النـدوة الفنيـة

ومل يتوان الربنامج يف عرض مساعدته
السخية جداً ،بتقدمي تسهيالت احملطة
األرضية ومعدات احملطة األرضية اليت
ميكن نقلها بطريق اجلو .وأجري بيان
عملي على هذه التقنيات اجلديدة

وكان اجلزء الثاين من املنتدى يف شكل
ندوة فنية رأسها السيد رتشارد كرييب،
مدير اللجنة االستشارية الدولية للراديو.
وقد اشرتك االحتاد يف رعاية هذه الندوة
مع اجلمعيات اهلندسية والعلمية التالية:
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ومع ذلك ،ففي  1974بدأ تنفيذ
برنامج الساتل السيمفوين املشرتك
بني فرنسا وأملانيا بإطالق أول
ساتل يف مدار مستقر بالنسبة
إىل األرض – وكان الغرض احملدد
لذلك هو إجراء عمليات إرسال
جتريبية مصممة لتحسني تكنولوجيا
االتصاالت الساتلية .وكان ذلك من
املصادفات الطيبة ،إذ طلب االحتاد
من مشروع الساتل السيمفوين متكينه
من استعمال تسهيالته يف إجراء بيان
عملي على احملطة األرضية اليت ميكن
نقلها بطريق اجلو يف أكتوبر .1975
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>
>
>
>

>

وقد اشرتك االحتاد وصحيفة فايننشال
تاميز اللندنية يف رعاية اجلزء األول من
املنتدى عن “اجلوانب االقتصادية
واالتصاالت” ،الذي استعرض اجلوانب
املالية واالقتصادية لالتصاالت.

>
>
>

وقد ناقشت الندوة الفنية
املوضوعات التالية:
>

2012

>الرابطة اإليطالية ملهندسي
اإللكرتونات والكهرباء
>اجلمعية الكندية للهندسة
اإللكرتونية
>معهد مهندسي اإللكرتونات
>معهد املهندسني الكهربائيني
واإللكرتونيني
>الرابطة اليابانية للتنسيق مع
االحتاد الدويل لالتصاالت
>مؤسسة املهندسني
املدنيني يف نيوزيلندا
>اجلمعية الفرنسية ملهندسي
اإللكرتونات والكهرباء
وكهرباء الراديو
>الرابطة السويسرية ملهندسي الكهرباء
>اجلمعية األملانية ملهندسي الكهرباء
>مجعية أخبار التكنولوجيا
>االحتاد الدويل لعلم الراديو

>

>مستقبل شبكة االتصاالت العاملية:
تكامل االتصاالت العاملية؛
واجلوانب البشرية واالقتصادية
واالجتماعية لالتصاالت؛
والنهوض بالشبكات الدولية.
>نقل البيانات :جتهيز املعلومات؛
ووصالت البيانات؛ وشبكات

بدأ تنفيذ برنامج الساتل
السيمفوني المشترك بين
فرنسا وألمانيا بإطالق أول
ساتل في مدار مستقر
بالنسبة إلى األرض في
أكتوبر 1974
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النطاق العريض التفاعلية
املخصصة للخدمات اجلديدة.
>

>االتصاالت الراديوية :االتصاالت
األرضية والفضائية؛ والبث
الصويت والتلفزيوين؛ واالتصاالت
املتنقلة؛ والتقنيات الرقمية.

وأكد كثيرون ممن تحدثوا في
الندوة على الدور المهم الذي
تقوم به المعايير الفنية التي يضعها
االتحاد الدولي لالتصاالت
باعتبارها من المقتضيات األساسية
للنهوض باالتصاالت الدولية.

وأتيحت للقادة يف جمال العلوم
واهلندسة اخلاصة باالتصاالت الفرصة
لتبادل وجهات النظر بشأن أحدث
االجتاهات واملستجدات الفنية.
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مهرجان األفالم الدولي الثاني -
“الهوائي الذهبي لعام ”1975
مت تقدمي حنو  43فيلماً إىل “املهرجان
الدويل الثاين ألفالم االتصاالت
واإللكرتونات” – مهرجان اهلوائي
الذهيب لعام  .1975وقد تقدمت
هبذه األفالم أسرتاليا ،وكندا ،وفرنسا،
ومجهورية أملانيا االحتادية ،ومجهورية
هنغاريا الشعبية ،واهلند ،وإيطاليا،
واليابان ،وهولندا ،ورومانيا ،وإسبانيا،
والسويد ،وسويسرا ،واململكة
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املتحدة والواليات املتحدة .وتقدمت
منظمتان دوليتان بثالثة أفالم.
وصنِّفت األفالم إىل مخس
ُ
فئات ،كما يلي:
الفئة الف :أفالم أنتجتها البلدان
األعضاء يف االحتاد لتوعية اجلمهور
باالتصاالت ،مبا يف ذلك األفالم
غري التجارية اليت تنتجها حمطات
التلفزيون أو هيئات السينما الوطنية.
الفئة باء :األفالم الوثائقية املنتجة
جتارياً عن االتصاالت أو اإللكرتونات،
برعاية الشركات املشاركة يف
تليكوم العاملي لعام .1975
الفئة جيم :األفالم الرتوجيية أو
اإلعالنية يف نفس اجملال.
الفئة دال :األفالم اليت تنتجها
احلكومات أو الشركات
يف جمال التدريب.
الفئة هاء :األفالم اليت تنتجها
احلكومات أو الشركات يف
جمال األحباث الفنية.

وقد عُ ِرضت هذه األفالم أمام هيئة
حتكيم دولية تتكون من أخصائيني يف
جماالت االتصاالت واإللكرتونات،
وأخصائيني مشهود هلم يف جماالت
األفالم والربامج التلفزيونية .وكان
قرار هيئة التحكيم يستند إىل اآلثار
السمعية والبصرية لألفالم ،ومدى
صلتها بروح املهرجان ومضمونه.

األفالم الفائزة

ُمنِحت جائزة “اهلوائي الذهيب
لعام  – ”1975وهي الجائزة
األولى لجميع الفئات – لفيلم
 ،Recherchesوهو من إنتاج وزارة
الربيد واالتصاالت الفرنسية .وق ّدمت
اجلائزة إدارة الربيد واهلاتف والتلغراف
السويسرية .والفيلم يستعرض أنشطة
املركز الوطين لدراسات االتصاالت.
ويف الفئة ألفُ ،منِحت جائزة
“اهلوائي الفضي لعام ”1975
للفيلم األسرتايل “A momentous
 ،”occasionالذي يتحدث عن
قصة إنشاء خط هاتفي بسلك منفرد

طوله  3 200كيلومرت عرب أسرتاليا
من أديليد إىل دارون ،يف .1972
ويف الفئة باءُ ،منِحت جائزة “اهلوائي
الفضي لعام  ”1975للفيلم اإليطايل
 ،Dialogareالذي حيكي ،من
خالل عيون األطفال ،قصة شركة
اتصاالت  Italcableوجهودها لتزويد
إيطاليا بشكة لالتصاالت الدولية.
ويف الفئة جيمُ ،منِحت جائزة “اهلوائي
الفضي لعام  ”1975للفيلم األملاين
 ،ESK Fertigungواجلائزة مقدَّمة من
شركة سيمنس .وحيكي الفيلم قصة
تطوير تقنية حديثة الستعماهلا يف أنظمة
اهلاتف والتجهيزات اهلاتفية اخلاصة.
ومنحت هيئة التحكيم شهادات
تكرمي لفيلمني ،أحدمها بعنوان
 ،Survivre aux cyclonesالذي
فاز أيضاً جبائزة “اهلوائي الربونزي
لعام  .”1975وكان هذا الفيلم الذي
يندرج ضمن الفئة ألف إنتاجاً مشرتكاً
بني احتاد مجعيات الصليب األمحر،
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
ِ
ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة (يونسكو) ،وهو يتحدث
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عن برنامج الوقاية من العواصف
الذي أطلقته حكومة بنغالديش
واحتاد مجعيات الصليب األمحر.
“Along

وكان الفيلم اآلخر بعنوان
 ،”these linesوهو يندرج ضمن
الفئة باء ،وأنتجته شركة Bell Canada
احتفاالً بالعيد املئوي الخرتاع اهلاتف
بواسطة جراهام بيل يف براندتفورد،
أونتاريو ،يف  26يوليو .1874

ومنِحت جائزة خاصة لفيلم
ُ
 Auf Draht und Welleلقيمته
الفنية .وهو فيلم سويسري يندرج
ضمن الفئة باء ،ويصف اجلهود
اليت بذلتها إدارة الربيد واهلاتف
والتلغراف السويسرية لضمان
ثبات االتصاالت على األسالك
وعلى طول املوجات بني سويسرا
وبقية العامل .وقدمت هذه اجلائزة
وزارة الصناعة والتجارة الكندية.

وقد قُ ّدمت اجلوائز يف احتفال أقيم
يوم  5أكتوبر  1975بقصر املؤمترات،
جنيف .وعُ ِرض فيلم Recherches
يف هذه املناسبة ،كما عُ ِرضت
األفالم السبعة األخرى الفائزة
للجمهور يف إحدى دور العرض يف
جنيف يوم  6أكتوبر .1975

معرض االتصاالت لعام  1975في أرقام
اجتذب المعرض  100 000زائر .وبلغ عدد العارضين  360عارضاً من  37بلداً ،وشغلت منصات
العرض  37 000متر مربع .وكان من دواعي سرور االتحاد الدولي لالتصاالت قبول االقتراح الذي تقدم به
روجر بونفان ،رئيس االتحاد السويسري ،في ديسمبر  1973بأن يُعقد معرض تليكوم مرة أخرى في جنيف.
املصدر :جملة االتصاالت ،اجمللد  – 43نوفمرب .1976
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الشباب في العصر اإللكتروني
أطلق االحتاد الدويل لالتصاالت
مسابقة “الشباب يف العصر
اإللكرتوين” يوم  17مايو
 1974مبناسبة اليوم العاملي
وسلِّمت
السادس لالتصاالتُ ،
اجلوائز للفائزين من أحناء العامل
أثناء تليكوم  .1975
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تليكوم

<1979

ظهور أجهزة التبديل الهاتفية اإللكترونية
نتيجة للتعاون بين الشركات الصناعية
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ظهور أجهزة التبديل الهاتفية اإللكترونية نتيجة للتعاون بين
الشركات الصناعية

>

كان معرض االتصاالت ،تليكوم العالمي لعام  ،1979الذي
عُ ِقد في جنيف في الفترة من  20إلى  26سبتمبر  ،1979هو
الثالث في سلسلة معارض االتصاالت العالمية التي ينظمها
االتحاد الدولي لالتصاالت .وقد كشف هذا المعرض تماماً عن قدرة
المعروضات على “إبقاء أعضاء االتحاد على ِعلم بأحدث جوانب التقدم
في تقنيات االتصاالت كما تساعد في اإلعالن عن إمكانيات تطبيق
علوم وتكنولوجيا االتصاالت لفائدة البلدان النامية” ،وهو المفهوم الذي
عبر عنه مؤتمر المندوبين المفوضين (مالقة-طورمولينوس.)1973 ،

وكان معرض تليكوم العالمي لعام  1979هو األكثر شموالً واألكبر بين
المعارض التي نظمها قطاع االتصاالت حتى ذلك الحين .وأكد من
جديد قيمة هذا النشاط في استكمال الجهود العملية اليومية التي يبذلها
االتحاد للترويج لتنمية االتصاالت بكافة أنواعها .ومن المؤكد أن هذا
المعرض ساعد على ترسيخ قيمة المعارض العالمية لالتصاالت.
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توسيع برنامج المعرض
كان معرض تليكوم العاملي لعام
أول حدث يستضيف دائرة معارف عن
معرض عن االتصاالت واإللكرتونات
رحب هبا عدد كبري
– وهي مبادرة ّ
من الناشرين .وقد أضيف هذا النشاط
اجلديد إىل األنشطة اليت كانت تعترب
تقليدية يف ذلك احلني ،على الرغم
من اتساع نطاقها :املعرض ،ومنتدى
االتصاالت العاملي ،ومسابقة “الشباب
يف العصر اإللكرتوين” ،واملهرجان
الدويل لألفالم اخلاصة باالتصاالت
واإللكرتونات “اهلوائي الذهيب”.
1979

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان
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المعرض :شبكة واحدة لكل
أنواع حركة االتصاالت
كان جنم معرض االتصاالت لعام
 – 1979وأبرز املعروضات الربيطانية
– هو نظام “ ،”System Xيف أول
عرض له على اجلمهور كنظام للتبديل
اهلاتفي اإللكرتوين .وقد أُطلِق على
هذا النظام اختصاراً اسم System
 Xيف أوائل السبعينيات من القرن
العشرين عندما مل يكن معروفاً عنه
الكثري .وهذا النظام ميكن أن يكون
أي شيء من أبسط أجهزة التبديل،
إىل آالت أكثر تعقيداً مما مل يكن
خيطر ببال أحد يف ذلك الوقت .وكان
اهلدف من هذا النظام يف آخر األمر
هو دمج عملييت التبديل واإلرسال من
خالل نظام  ،System Xوحتقيق ذلك
بإضافة وحدات إضافية واالستعاضة
عن الوحدات األساسية بوحدات
أكثر تقدماً مىت أمكن تطويرها.
وقد استغرق األمر عشر سنوات
من املناقشات والتجارب واألحباث
والتطوير ،يف كثري من املختربات يف
أحناء بريطانيا ،إلنتاج نظام System
 .Xومل يبدأ العمل احلقيقي على
الفكرة األساسية لتطوير نظام يقوم
على وحدات إال يف  .1976وحىت
هناية  1977مل يكن قد مت التوصل إىل
أي جهاز ميكن عرضه .ومع ذلك،
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فأثناء التحضري ملعرض االتصاالت
لعام  ،1979تقدمت اجلوانب اهلندسية
اخلاصة بالنظام خبطى سريعة .وكانت
الرؤية تتمثل يف أن عملية التبديل
اهلاتفي سيكون من املمكن يف يوم
من األيام إدارهتا بالكامل عن طريق
أجهزة حاسوب قوية ،بدالً من أنظمة
التبديل امليكانيكية اإللكرتونية.
وكان تطوير نظام
يستهدف االستجابة إىل حاجة العامل
امللحة ألنظمة اتصاالت حديثة .وما
زال الكثري من األسئلة اليت أثارها
النهج املتبع يف تطوير النظام مناسبة
حىت اليوم .وعلى وجه اخلصوص،
كيف ميكن إدخال نظام جديد يف
اخلدمة جنباً إىل جنب مع املعدات
القدمية؟ وكيف ميكن إقناع صناعة
وطنية اعتادت على املنافسة يف
الكثري من البلدان بتوجيه كل طاقاهتا
إىل إجياد حل واحد ملشكلة تقنية
كبرية تؤدي إىل تثبيط اهلمم؟
System X

ولقد كان نظام  System Xمن بنات
أفكار صناعة االتصاالت الربيطانية
– ونشأ استجابة لطلب مزدوج من
ثالث أكرب إدارة لالتصاالت يتزايد منو
احلركة فيها مبعدالت مثرية ،وكذلك
استجابة لطلب املوردين الذين كانوا
يريدون نظاماً يتمتع بإمكانيات
حقيقية للتصدير يف املستقبل.

2012

وكانت عملية التطوير التقين األوىل هلذا
النظام هي احلالة األوىل اليت تعاونت
فيها العناصر الرئيسية للصناعة يف
فريق واحد .وقد قال ديزموند بيتشر،
املدير التنفيذي لشركة Plessey
 ،Company plcإن القوة احلقيقية
لنظام  System Xترجع إىل قيام
أربع فرق من املطورين ،يتمتع أفرادها
خبربات جيدة ،بتجميع مواردها من
أجل تطوير برامج حاسوبية شديدة
األمهية .وأضاف“ :توجد فرصة كبرية
ألن نتوصل إىل تطوير أرخص الربجميات
احلاسوبية اليت ميكن االعتماد عليها”.
وكانت عملية تطوير نظام
مشرتكة بني مركز األحباث التابع ملكتب
الربيد يف مارتلشام ،وخمتربات الشركة
العامة للكهرباء ،وشركة Plessey
 ،Company plcوشركة Standard
.Telephones and Cables Limited
واستناداً إىل وضع نظام System X
يف تليكوم لعام  ،1979كان مكتب
الربيد يرى أن األمر قد يستغرق عشرين
سنة من عمليات التطوير اهلندسية
قبل أن يصبح باإلمكان التوصل
إىل تكنولوجيات جديدة تؤدي إىل
دمج الدارات اإللكرتونية واستعمال
األلياف البصرية بدالً من الكبالت.
وكانت الرؤية تتمثل يف التوصل إىل
نظام متكامل للتعامل مع املعلومات
– شبكة واحدة قادرة على التعامل
مع حركة االتصاالت بكل أنواعها.
System X

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

المنتدى
حضر املنتدى عدد هائل من اخلرباء
املشهود هلم على املستوى العاملي،
ليس فقط يف املوضوعات التقنية بل
وكذلك خرباء يف اجملالني االقتصادي
واملايل .وهكذا ،أصبح املنتدى مكان
اجتماع منوذجي ملناقشة املشاكل اليت
تواجه املسؤولني املعنيني باالتصاالت
وحماولة إجياد حلول هلا.

التقنيات السمعية والبصرية
تُ ِّ
مكن من المشاركة الجماهيرية
كان من املقرر يف األصل تنظيم
معرض تليكوم العاملي لعام 1979
بقصر املعارض ،ولكن عدد العارضني
املشاركني يف هذا احلدث كان كبرياً
جداً ويتجاوز مساحات العرض
احملجوزة .ولذلك ،اضطر االحتاد
الدويل لالتصاالت إىل توسيع نطاق
املعرض واستعمال صالة جماورة
هي األوليمبية متعددة األغراض
“.”Halle des Vernets

كذلك ،فإن عدد املشاركني الضخم
واالهتمام باحملاضرات اليت تُلقى يف
املنتدى جتاوز كثرياً قدرة قاعات
املؤمترات اليت كانت خمصصة للمنتدى
يف األصل .وكان احلل يكمن يف
استعمال أحدث التقنيات السمعية
والبصرية املتاحة يف ذلك الوقت ،ابتداءً
من الصور الثابتة إىل شاشات العرض
الكبرية وأنظمة اإلرسال املختلفة.
وقد لىب النظام املرَّكب ،الذي جيمع بني
كامريات التلفز ُ
يون امللون ،والشاشات
الكبرية وعمليات النقل بالكبالت،
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واأللياف البصرية ،والرتحيل الراديوية
والسواتل ،مجيع متطلبات االتصاالت،
ليس فقط يف الندوة العاملية لالتصاالت
نفسها ،بل وخارجها أيضاً.
وكانت قاعة املؤمترات ألف (اليت
تتسع لنحو  1 200شخص) يف قصر
املعارض يف جنيف ضخمة حبيث ال
يستطيع من هم يف مؤخرة القاعة رؤية
املتحدث ،كما كانت صغرية حبيث ال
ميكنها استيعاب عدد اجلمهور املتوقع.
ولذلكِ ،
اختذت ترتيبات لتنظيم عرضني
يف آن واحد :أحدمها على شاشة
 6x4أمتار يف القاعة ألف ،واآلخر
على شاشة كبرية أيضاً يف القاعة باء
(اليت تتسع لنحو  500شخص).
وسلطت كامريات تلفزيونية خاصة
ُ
على املتحدثني وعلى املشاركني يف
املناقشات ،وكانت الصور تُعرض
على الشاشتني املقامتني يف القاعتني
ألف وباء ،كي ميكن مشاهدة مجيع
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املشاركني أثناء حديثهم .وكانت
هناك دارة كبالت حتمل الصور إىل
وحدة متنقلة يف اخلارج مزودة بأجهزة
تسجيل فيديو على شرائط مقاس
بوصة و  4/3بوصة لتسجيل مجيع
مداخالت احملاضرين واملتحدثني أثناء
الوقت املخصص لألسئلة .وكان من
املمكن بعد االجتماعات توفري نسخ
كاملة أو جزئية من هذه التسجيالت
عند طلبها .وباإلضافة إىل ذلك،
كانت هناك دائرة تلفزيونية مغلقة
أذاعت الربناجمني يف نفس الوقت
على شاشات موجودة على املداخل
الرئيسية األربعة ويف غرفة الصحافة.
وخصصت كامريتان ملونتان أصغر
ُ
جحماً إلنتاج فيديوهات يف حيز
املعرض أو لتسجيل اللقاءات التلفزيونية
أو مناقشات املائدة املستديرة اليت
كانت تُنظم يف إستوديو خاص جمهز
موضوع حتت تصرف مجيع املشاركني
وكذلك حتت تصرف الصحفيني.

2012

وكانت التركيبات التي تم تجهيزها
لمعرض تليكوم لعام 1979
تشمل عدداً من الهياكل األصلية
وكانت بمثابة بيان عملي مسبق
على مرونة المعدات السمعية
والبصرية التي كانت توصف في
ذلك الوقت بأنها حديثة .ولم
يكن المعنيون بتنظيم هذا البيان
العملي يرمون فقط إلى توفير
خدمة جيدة للمشاركين ،بل
كانوا يهدفون أيضاً إلى تمكين
الزوار من الخروج باستنتاجات
بالنسبة للمستقبل .والمعروف
أن تركيبات المعدات السمعية
والبصرية الدائمة باهظة
التكلفة ،ولذلك يجب اختيارها
وتركيبها بعناية فائقة .وفي هذا
الصدد ،كانت تجربة تليكوم
لعام  1979شديدة الفائدة.

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

سيــارة لـنقــل األخبــار
مجه ــزة بـكــاميــرات
للتـلفــزيـون المـلـون
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توسيع تشكيلة المشاركين
كان من المقرر في األصل
تنظيم معرض تليكوم لعام
 1979بقصر المعارض،
ولكن عدد العارضين
المشاركين في هذا
الحدث كان كبيراً جداً
ويتجاوز مساحات العرض
المحجوزة .ولذلك ،اضطر
االتحاد الدولي لالتصاالت
إلى توسيع نطاق المعرض
واستعمال صالة مجاورة
هي الصالة األوليمبية
متعددة األغراض
«»Halle des Vernets
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باإلضافة إىل شركات التصنيع والبلدان
– ومها اجملموعتان اللتان كانتا تشغالن
مساحة العرض يف معارض تليكوم
السابقة – طرأت على معرض تليكوم
لعام  1979فئة جديدة من العارضني،

2012

هي مؤسسات التمويل واملؤسسات
املعنية بتقدمي القروض املصرفية ،على
اعتقاد أن هذه املؤسسات ميكن
أن تقدم دعماً لشركات التصنيع
وعمالئها .وقد رحب العارضون والزوار
هبذا النوع اجلديد من املشاركة.

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

دعم سياسي على مستوى
ٍ
عال :لجنة الشرف
قدم أكثر من  50من رؤساء الدول
دعمهم الرمسي هلذا احلدث مبوافقتهم
على أن يصبحوا أعضاءً يف جلنة
الشرف ملعرض تليكوم لعام 1979
(انظر القائمة يف ما يلي) .وقد أكد
رؤساء الدول هبذا الدعم املعنوي الطابع
العاملي للمعرض العاملي ،وكذلك طبيعته
املتفرد.
الفنية والرتوجيية ،وبالتايل طابعه ِّ
وقد أكد تشكيل جلنة الشرف
الطابع العاملي لالتصاالت،
كما أكد دورها احليوي كقوة
يف خدمة التنمية االجتماعية
واالقتصادية والثقافية العاملية.

رؤساء الدول وأعضاء لجنة
الشرف لمعرض تليكوم
العالمي لعام ( 1979البلدان
المبينة في القائمة كما كانت
عرف في ذلك الوقت)
تُ ّ

 APاألرجنتني (مجهورية) ،جورج
رافائيل فيديال ،رئيس اجلمهورية
 أسرتاليا ،سير زلمان
كووين ،احلاكم العام
 النمسا ،رودولف كيرشالجر،
رئيس مجهورية  ...االحتاديةc
P
 Bبنغالديش (مجهورية  ...الشعبية)،
ضياء الرحمن ،رئيس اجلمهورية
 بورما (مجهورية احتاد بورما
االشرتاكية) ،يو ني وين،
رئيس اجلمهورية
P
 Cالكامريون (مجهورية  ،)...أحمدو
أهيدجو ،رئيس اجلمهورية
 كندا ،إدوارد شراير ،احلاكم العام
 الرأس األخضر (مجهورية ،)...
أريستيديس ماريا بيرييرا،
رئيس اجلمهورية
 شيلي ،أجوستو بينوشيه
يوجارت ،رئيس اجلمهورية
 كوستاريكا ،رودريجو
كارازو ،رئيس اجلمهورية
 قربص (مجهورية  ،)...سبيروس
كيبريانو ،رئيس اجلمهورية

 Eمصر (مجهورية  ...العربية) ،أنور
السادات ،رئيس اجلمهورية
 السلفادور (مجهورية  ،)...كارلوس
همبرتو روميرو ،رئيس اجلمهورية
 إثيوبيا ،منجستو هايال
ميريام ،رئيس جملس الوزراء
F
 Pفيجي ،سير جورج
كاكوباو ،احلاكم العام
 فرنسا ،فاليري جيسكار
ديستان ،رئيس اجلمهورية
P
 Gغامبيا (مجهورية  ،)...سير داودا
كيرابا جاوارا ،رئيس اجلمهورية
 أملانيا( ،مجهورية  ...االحتادية)،
الدكتور كارل كارستينس،
رئيس اجلمهورية
 اليونان ،كونستانتين
تزاتسوس ،رئيس اجلمهورية
 غواتيماال (مجهورية ،)...
فيرناندو روميرو لوكاس
جارسيا ،رئيس اجلمهورية
 غيانا ،آرثر شونج ،رئيس اجلمهورية
P
 Hهاييت (مجهورية  ،)...جان كلود
دوفالييه ،رئيس اجلمهورية

 PIإندونيسيا (مجهورية ،)...
سوهارتو ،رئيس اجلمهورية
 إيطاليا ،ساندرو برتيني،
رئيس اجلمهورية
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كوت ديفوار (مجهورية ،)...
فليكس هوفويه بوانييه،
رئيس اجلمهورية

J
 Pجامايكا ،فلورزيل
جالسبول ،احلاكم العام
L
 Pلبنان ،إلياس ساركيس،
رئيس اجلمهورية
 ليبيا (اجلماهريية العربية الليبية
الشعبية االشرتاكية) ،معمر
القذافي ،رئيس اجلمهورية
P
 Mمالديف (مجهورية  ،)...مأمون
عبد القيوم ،رئيس اجلمهورية
 مالطة (مجهورية  ،)...الدكتور
أنتون باتيجييج ،رئيس اجلمهورية
 موريشيوس ،دايندرانض
بورين-شوباي ،احلاكم العام
 املكسيك ،خوسيه لوبيز بورتيللو،
رئيس اجلمهورية االحتادية
 موناكو ،األمير رينيه الثالث
 املغرب (اململكة املغربية)،
الملك حسن الثاني
P
 Nنيجرييا (مجهورية نيجرييا
االحتادية) ،أولوسيجون
أوباساجنو ،رئيس اجلمهورية
 نيوزيلندا ،سري كيث
هوليوك ،احلاكم العام
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 Pباكستان (مجهورية باكستان
اإلسالمية) ،محمد ضياء
الحق ،رئيس اجلمهورية
 بنما (مجهورية  ،)...أريستيديس
رويو ،رئيس اجلمهورية
 باراغواي (مجهورية  ،)...ألفريدو
ستروسنر ،رئيس اجلمهورية
 بريو ،فرانسيسكو موراليس
بيرموديز سيرتي ،رئيس اجلمهورية
 الربتغال ،انطونيو دوس سانتوس
رامالهو إينيس ،رئيس اجلمهورية
P
 Rرومانيا (مجهورية  ...االشرتاكية)،
نيكوالي تشاوتشيسكو،
رئيس اجلمهورية
 رواندا (مجهورية  ،)...جوفينال
هابياريمانا ،رئيس اجلمهورية
S
 Pسان مارينو (مجهورية ،)...
كابيتناي ريجنتي
 سان تومي وبرينسييب (مجهورية
 ...الدميقراطية) ،مانيويل بنت
ودا كوستا ،رئيس اجلمهورية
 السنغال (مجهورية  ،)...ليوبولد
سيدار سنغور ،رئيس اجلمهورية
 إسبانيا ،امللك خوان كارلوس األول
 سري النكا (مجهورية  ...االشرتاكية
الدميقراطية) ،يونيوس رتشارد
جاياواردين ،رئيس اجلمهورية

2012





السودان (مجهورية ...
الدميقراطية) ،جعفر محمد
نميري ،رئيس اجلمهورية
سويسرا (االحتاد السويسري)،
ويلي رتشارد ،عضو جملس
االحتاد السويسري

T
 Pتايالند ،الملك
بوميبول أدولياديج
 ترينيداد وتوباغو ،إلياس أنوسنت
كالرك ،رئيس اجلمهورية
 تونس ،الحبيب بورقيبة،
رئيس اجلمهورية
 تركيا ،فاهري كورجوك،
رئيس اجلمهورية
P
 Uالواليات املتحدة األمريكية ،جيمي
كارتر ،رئيس الواليات املتحدة
 أوروغواي (مجهورية ...
الشرقية) ،الدكتور أبارتشو
منديس ،رئيس اجلمهورية

 Vفيتنام (مجهورية  ...االشرتاكية)،
تون دوك شانج ،رئيس اجلمهورية
 Zزائري (مجهورية  ،)...موبوتو سيسي
سيكو ،رئيس اجلمهورية

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

التطلع إلى المستقبل
أعلن محمد ميلي ،األمين العام لالتحاد ،أن وتيرة انعقاد معارض
تليكوم العالمية قد تحددت كل أربع سنوات .واستطرد يقول:
“وبذلك سيصبح معرض تليكوم العالمي هو معرض االتصاالت
العالمي الذي يمكن للزوار أن يجدوا فيه المعدات الحديثة المتاحة
في السوق أو التي يمكن أن تظهر في المستقبل القريب”.

أطفال يختبرون األجهزة
الجديدة في معرض تليكوم
العالمي لعام 1979
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مسابقة «الشباب في العصر
اإللكتروني»
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معـرض تليكـوم العـالمي
لعـام  1979في صور

71

72

أخبار االحتاد   2012 | 8 أكتـوبـر

2012

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

تليكوم

<1983
االتصــاالت للـجـميــع

Alamy
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االتـصــاالت لـلـجـمي ــع
كان معرض تليكوم العالمي لعام  ،1983الذي عُ ِقد في الفترة
من  26أكتوبر إلى  1نوفمبر  1983وكان موضوعه “االتصاالت
للجميع” هو المعرض األول الذي يتم تنظيمه في قصر المعارض
( – )Palexpoوهو مركز جديد للمؤتمرات والمعارض في جنيف وتم
افتتاحه في ديسمبر  .1981وقد استوعب هذا الحدث  659عارضاً في
مساحة تتجاوز  70 000متر مربع .وبلغ عدد زوار المعرض 77 000
زائر *”.ومع ذلك ،فقد كان التغيير األكبر الذي طرأ هذا المعرض هو أن
المنتدى أضاف موضوعاً جديداً للنقاش – الجوانب القانونية والتنظيمية
لالتصاالت .وتضمن الحدث أيضاً مهرجان األفالم الذي أصبح من
األنشطة المستقرة ،ومسابقةً فنية لـ”الشباب في العصر اإللكتروني”،
و”معرضاً للكتاب” لعرض الكتب التي تتناول االتصاالت واإللكترونات.

>

وقد ُسلِّطت أضواء قوية على معرض تليكوم العالمي لعام  ،1983ألن األمم
المتحدة أعلنت سنة  1983سنة عالمية لالتصاالت .وبذلك كان معرض
تليكوم العالمي لعام  1983بمثابة “قمة” للسنة العالمية لالتصاالت.

وقد قال رتشارد باتلر ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
وقت انعقاد تليكوم العالمي لعام “ 1983إن الشركاء في التقدم،
واإلدارات ،وشركات التصنيع ومستعملي االتصاالت يتطلعون بشغف
إلى الطرق التي يمكن أن تساعد البنية التحتية لالتصاالت في
تحقيق النمو االقتصادي للقطاعات األخرى في اقتصاد البلدان”.

* املصدر :جملة االتصاالت ،اجمللد  – 50مايو .1983
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المعرض :لجميع البلدان واألقاليم
عُ ِقد معرض تليكوم العاملي لعام
بعد سنة من انعقاد مؤمتر املندوبني
املفوضني يف نريويب ،وهو املؤمتر الذي
نوقش فيه املبدأ اخلاص بأن ينظم
االحتاد معارض االتصاالت العاملية.
وكان الرأي السائد يف مؤمتر املندوبني
املفوضني هو أن هذه املعارض العاملية:

1983

>

>

>مفيدة جلميع اإلدارات،
والكيانات العامة املعنية
باالتصاالت ،ومستعملي
االتصاالت وشركات التصنيع؛
>وتوفر نقل املعلومات ،كما
توفر ساحة للحوار ومناقشة
جوانب التقدم التكنولوجي
وأمهيتها بالنسبة للتنمية.

وقد شجع مؤمتر املندوبني املفوضني
اإلدارات على أن تقوم ،بالتعاون مع
االحتاد ،بتنظيم معارض متخصصة
“مع الرتكيز على احتياجات البنية
التحتية لالتصاالت يف كل إقليم”.
وكان معرض تليكوم العاملي لعام
 1983معرضاً للبلدان األعضاء يف
االحتاد ،وكياناهتا وصناعاهتا – ومبعىن

“إن الشركاء في التقدم،
واإلدارات ،وشركات التصنيع
ومستعملي االتصاالت يتطلعون
بشغف إلى الطرق التي يمكن
أن تساعد البنية التحتية
لالتصاالت في تحقيق النمو
االقتصادي للقطاعات األخرى
في اقتصاد البلدان”
رتشارد باتلر ،األمين العام لالتحاد
الدولي لالتصاالت
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آخر كان “معرضاً للجميع” – على
حد قول رتشارد باتلر ،األمني العام
صمم احلدث
لالحتاد .وهكذاُ ،
للمسامهة يف سرعة نقل املعلومات
وإقامة بنية حتتية حديثة لالتصاالت.
ومع ذلك ،فإن كون املعرض “معرضاً
للجميع” مل يكن يعين أن مجيع
إدارات أو كيانات االتصاالت كانت
موجودة يف املعرض .فقد عرض
العارضون منتجاهتم ،بينما عرض
آخرون خططتهم اإلمنائية .واستطاع
كبار املسؤولني يف اإلدارات ووكاالت
التشغيل يف البلدان األعضاء زيارة
املعرض واملشاركة يف املناقشات ،مما
جعلهم يف وضع أفضل ِّ
ميكنهم من
البت يف اخليارات التكنولوجية الصعبة.
وألول مرة قام االحتاد بتمويل منح
لتمكني عدد أكرب من أعضاء
االحتاد من املشاركة .ومت تشجيع
كثري من البلدان النامية على
وخصص جناح
عرض منتجاهتاُ ،
خاص ألقل البلدان منواً.
وكان املعرض ساحة ممتازة إلجراء
اتصاالت دولية وإقامة عالقات
جتارية .فقد انضم املسؤولون
التنفيذيون يف إدارات البلدان األعضاء
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يف االحتاد وكبار ممثلي املؤسسات
الدولية املعنية بالتمويل واالستثمار
إىل رجال الصناعة ،ومديري النظم
وشركات التشغيل من مجيع أحناء
العامل ،يف تبادل لألفكار بشأن
املعلومات والتكنولوجيا يف مجيع
جماالت االتصاالت واإللكرتونات.
وقد افتُتِح املعرض يوم  26أكتوبر يف
حضور حنو  15 000من الشخصيات
البارزة الدولية ،كان من بينهم عدد
من الوزراء املسؤولني عن االتصاالت
واملعلومات يف معظم البلدان األعضاء
يف االحتاد ،وعدد من املسؤولني
الرئيسيني يف الصناعة .وكان من بني
املتحدثني يف احلفل االفتتاحي Léon
 ،Schlumpfالوزير السويسري املسؤول
عن النقل ،واالتصاالت والطاقة ،و
 ،Pierre Wellhauserرئيس جملس
الدولة السويسري ،ورتشارد باتلر،
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت.
وقد شهد معرض تليكوم العاملي لعام
 1983أول ظهور للصني وشركة AT&T
يف معرض تليكوم العاملي .وكان من بني
ما جذب االنتباه يف أرض املعرض:
>

>وجود أجنحة لعدد من البلدان
(البلدان مدرجة هنا باألمساء

2012

اليت كانت تُعرف هبا يف ذلك
احلني) مثل أسرتاليا ،والربازيل،
وبلغاريا ،وتشيكوسلوفاكيا،
وهنغاريا ،واهلند ،وإندونيسيا،
وإيران ،وأيرلندا ،وإسرائيل،
والكويت ،ولبنان ،وماليزيا،
واملغرب ،والربتغال ،واململكة
العربية السعودية ويوغوسالفيا؛
>

>

>
>

>وجود أجنحة ضخمة للبلدان
الصناعية مثل النمسا ،وبلجيكا،
وكندا ،ومجهورية أملانيا االحتادية،
وفرنسا ،ومجهورية أملانيا الدميقراطية،
وإيطاليا ،واليابان ،وهولندا،
وإسبانيا ،وسويسرا ،واململكة
املتحدة ،والواليات املتحدة واحتاد
اجلمهوريات السوفيتية االشرتاكية؛
>وجود جناح مشرتك لبلدن
الشمال (الدامنارك ،وفنلندا،
والنرويج والسويد)؛
>وجود  36بلداً من أقل البلدان منواً؛
>وجود قاعة هليئات اإلذاعة الدولية،
تضم مشاركني ابتداءً من راديو
سويسرا الدويل إىل راديو بيجنغ؛

كان المعرض ساحة ممتازة
إلجراء اتصاالت دولية
وإقامة عالقات تجارية .فقد
انضم المسؤولون التنفيذيون
في إدارات البلدان األعضاء
في االتحاد وكبار ممثلي
المؤسسات الدولية المعنية
بالتمويل واالستثمار إلى
رجال الصناعة ،ومديري
النظم وشركات للتشغيل
من جميع أنحاء العالم ،في
تبادل لألفكار ...

>

>

>وجود وكاالت تشغيل وطنية
ودولية ،وهيئات لالتصاالت
الفضائية ،وشركات تصنيع مثل
 ،INTELSATو،EUTELSAT
ووكالة الفضاء األوروبية؛
>وجود منصات فردية جذابة
للشركات الدولية مثل
 ،GTEو ،IBMو،ITT
و ،LMEو ،NECوNorthern
 ،Telecomو،Philips
و ،Raychemو ،3Mوغريها.

واحتُ ِفل بأيام وطنية لكل من النمسا،
وكندا ،ومجهورية أملانيا االحتادية،
وفرنسا ،واهلند ،وإيطاليا ،واليابان،
وبلدان الشمال ،وإسبانيا ،وسويسرا،
واململكة املتحدة ،والواليات
املتحدة ،واحتاد اجلمهوريات
السوفيتية االشرتاكية.
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الـمنتــدى
مع تزايد االعتماد املتبادل ،اختذت
املشاكل التكنولوجية واملالية
واملشاكل املتصلة بالسياسات
العامة لالتصاالت بُعداً عاملياً.
وبالتايل ،اشرتك يف الندوة  -اليت
متثل هيئة خرباء تضم عدة آالف
من الشخصيات التنفيذية اليت متثل
البلدان األعضاء يف االحتاد ،وإدارات
االتصاالت ،وشركات التصنيع،
واملستعملني التجاريني واملنظمات
الدولية – كبار ممثلي اهليئات
املعنية بالتمويل واالستثمار يف أحناء
العامل ،وعدد من احملامني ومديري
النظم وشركات التشغيل ،ملناقشة
األمور املتصلة بتخطيط ،ومتويل،
وإدارة وتنفيذ شبكة االتصاالت
العاملية ،والتقارب بني تكنولوجيات
احلوسبة وتكنولوجيات االتصاالت.
وقد انقسمت الندوة إىل ثالثة
أجزاء تناولت ثالثة موضوعات
خمتلفة تغطي اجلوانب اإلدارية
والفنية والقانونية لالتصاالت.
خصصت جلسة عامة لتنمية
كما ِّ
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االتصاالت .وقد نظّم االحتاد
هذه الندوة بالتعاون مع  50مجعية
هندسية وطنية ودولية من القارات
اخلمس ،باإلضافة إىل نقابة احملامني
األمريكية ونقابة احملامني الدولية.

عالم واحد ،شبكة واحدة

يف اجلزء األول من الندوة الذي كان
موضوعه “عالمَ واحد ،شبكة واحدة”،
ناقش كبار املسؤولني احلكوميني،
وكبار مديري الشركات ،وكبار العلماء
من القطاعني احلكومي والصناعي،
وممثلون من اهليئات واملؤسسات واملالية،
متطلبات البلدان الصناعية والبلدان
النامية يف جماالت التكنولوجيا والبنية
التحتية .كما تعرضوا الحتياجات
خطط التنمية الوطنية ،واإلقليمية
والدولية من حيث التمويل يف املستقبل.
وقد وفر هذا اجلزء األول من املنتدى
نظرة عامة عن أدوار التسويق،
واالستثمار والتمويل ،والتنظيم وتقدمي
اخلدمات ،والتنمية التكنولوجية،

2012

واألولويات االجتماعية – ومجيعها
من العناصر اليت تعتمد على بعضها
البعض .وتراوحت املوضوعات
بني اجلوانب التجارية لالتصاالت
وتطبيق االسرتاتيجيات الوطنية
والدولية يف البيئة التكنولوجية
اجلديدة .وكان هناك تركيز على
دور التكنولوجيا اجلديدة يف البلدان
النامية ،ومستقبل النهوض بأنظمة
االتصاالت يف أحناء العامل .وكان
من بني املوضوعات األخرى اليت
نوقشت يف الندوة يف ذلك الوقت
موضوع اخلدمات املتكاملة اليت توفرها
الشبكة الرقمية ( ،)ISDNباعتبارها
توفر طريقاً سريعاً للمعلومات يف
املستقبل .ومشلت املوضوعات
األخرى تطور سوق االتصاالت،
ومالحمها التجارية واحتياجاهتا
املالية؛ واملسؤولية االجتماعية؛
وسياسات تشغيل االتصاالت؛
ومتطلبات املستعملني؛ وأثر جوانب
التقدم التكنولوجي على اجملتمع؛
وآثار اتساع أنظمة االتصاالت
على اجملتمع؛ والدور الذي ميكن
أن يكون للخدمات الالسلكية
يف شبكة االتصاالت العاملية.

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

وانتهى الجزء األول من المنتدى بأن قام رتشارد باتلر ،األمين العام
لالتحاد ،بعرض إعالن جنيف ،الذي و ِ
ضع على أساس أن السياسات
ُ
العامة وليست التكنولوجيا هي التي أصبحت تقود تنمية االتصاالت
العالمية .وقد أكد البيان على الحاجة إلى قيام تعاون دولي من نوع جديد،
وطالب بالتزام الحكومات والدوائر الصناعية ووكاالت التمويل الدولية
بالمشاركة في إيجاد مورد عالمي لتحقيق المصلحة العامة للجميع.

كان من بين الموضوعات
الرئيسية التي نوقشت في
الندوة في ذلك الوقت
موضوع الشبكة الرقمية
المتكاملة الخدمات
(  ،)ISDNباعتبارها توفر
طريقاً سريعاً للمعلومات
في المستقبل
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االتصاالت للجميع

يف اجلزء الثاين من املنتدى الذي كان
موضوعه “االتصاالت للجميع”،
استعرض اخلرباء الفنيون والعلميون
جوانب التقدم األخرية يف جمال
ترسيخ شبكة االتصاالت العاملية
وتوفري االتصاالت للجميع .وكان
الرتكيز على اجلوانب الفنية املعقدة
واملتنوعة ألنظمة االتصاالت احلالية
ويف املستقبل .وتضمنت احلوارات
الفنية إجراء مناقشة مستفيضة
عن عمليات التطوير اليت متت يف
الفرتة األخرية واملزمع تنفيذها يف
املستقبل ألنظمة الراديو اخللوية،
ومعاجلة شاملة مماثلة لتكنولوجيا
الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات.
وأكدت املناقشات اليت أجريت بشأن
االجتاهات التكنولوجية على الدور
املتزايد الذي تقوم به الربجميات يف
بيئة االتصاالت العاملية ،وتعرضت
املناقشة لدور تكنولوجيا األلياف
البصرية باعتبارها من تكنولوجيات
االتصاالت املستحدثة.
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كما نوقشت يف جلسة خاصة
أنظمة االتصاالت الريفية ،اليت بدأ
االعرتاف بأهنا متثل أولوية متقدمة يف
كثري من املناطق يف أحناء العامل.

الجوانب القانونية لالتصاالت

نظَّم االحتاد اجلزء الثالث من املنتدى،
الذي كان موضوعه “اجلوانب
القانونية لالتصاالت” ،بالتعاون
مع نقابة احملامني األمريكية ونقابة
احملامني الدولية .وناقش املتحدثون
اجلوانب القانونية لالتصاالت الدولية
وكذلك اللوائح الدولية املتصلة بنقل
املعلومات عرب احلدود الوطنية.
ومع طبيعة التكنولوجيا املتغرية،
بدأ ظهور فهم مؤداه أن منو البنية
التحتية لالتصاالت بشكل منتظم
ال ميكن أن يستمر دون جتاوب
مدروس عن ِعلم من جانب
اجلهات اليت تصل بني املستعملني
والتكنولوجيا .وكان االعتقاد السائد
هو أن هذه الوصالت ،سواء كانت
مباشرة أو غري مباشرة ،تتمحور

2012

حول التكلفة واملنفعة بالنسبة
للمورد واملستعمل ومقدِّم اخلدمة.
ِّ
وهكذا ،اهتم اجلزء الثالث من
املنتدى باجلوانب القانونية لتدفق
البيانات عرب احلدود ،وأمن احملتوى
والتحكم يف احملتوى؛ وهيكل
ِ
ِ
التنظيم السياسي للموارد ،وملكية
الشبكات ،واالحتكارات اليت
تسيطر على التشغيل؛ وعملية
إبرام املعاهدات الدولية اليت حتدد
نطاق نشر التكنولوجيا بالنسبة
للمستعملني؛ والتضارب بني
احتياجات التشغيل وقدرة التكنولوجيا
على تلبية متطلبات التشغيل.

تخصيص جلسة عامة لتنمية
شبكة االتصاالت اإلقليمية

تلبية لقرار مؤمتر املندوبني املفوضني
الذي يقضي بتكثيف الوجود
اإلقليمي واألنشطة اإلقليمية
صصت جلسة عامة
لالحتادُ ،خ ِّ
إللقاء الضوء على تنمية شبكة
االتصاالت اإلقليمية .وقد حتدث يف

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

هذه اجللسة اليت عُ ِقدت حتت رئاسة
 ،Jean Jipguepنائب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت ،ورؤساء
منظمات االتصاالت اإلقليمية،
مثل احتاد اتصاالت عموم إفريقيا،
واالحتاد اإلفريقي للربيد واالتصاالت،
واالحتاد العريب لالتصاالت ،وجلنة
البلدان األمريكية لالتصاالت
( ،)CITELوجمموعة االتصاالت
آلسيا واحمليط اهلادئ ،وكذلك رئيس
جلنة اخلطة العاملية باالحتاد الدويل
لالتصاالت ،عن املسائل املتصلة
بتنمية االتصاالت اإلقليمية.

مهرجان أفالم “الهوائي
الذهبي لعام ”1983
يف مهرجان أفالم “اهلوائي الذهيب لعام
 ،”1983شاهدت جلنة حتكيم دولية
 79فيلماً تندرج ضمن مخس فئات.
وقد جاءت هذه األفالم من أكثر من
عشرين بلداً ومن منظمات دولية،
وقُدِّمت األفالم على أفالم  16و35
مليمرتاً ،وعلى أشرطة فيديو وشرائح
عُ ِرضت على أجهزة عرض متعددة.

تلبية لقرار مؤتمر المندوبين
المفوضين في  1982الذي
يقضي بتكثيف الوجود
اإلقليمي واألنشطة اإلقليمية
صصت جلسة
لالتحادُ ،خ ِّ
عامة أثناء معرض تليكوم
العالمي لعام  1983إللقاء
الضوء على تنمية شبكات
االتصاالت اإلقليمية

81

| | 1979 | 1975 | 1971

<1983

وكانت هيئة التحكيم الدولية تضم
ممثلني من البعثات الدائمة يف جنيف
لكل من اململكة املتحدة ،والواليات
املتحدة واحتاد اجلمهوريات السوفيتية
االشرتاكية ،وإدارة االتصاالت يف
كل من فرنسا وأملانيا .كما كانت
هيئة التحكيم تضم متخصصني يف
العالقات العامة والعروض السمعية
والبصرية من االتفاقية العامة للتجارة
والتعريفات اجلمركية (،)GATT
والرابطة الدولية للنقل اجلوي
( ،)IATAواملكتب الدويل للتعليم
مبنظمة األمم املتحدة للرتبية والعِلم
والثقافة (يونسكو) ،واالحتاد الدويل
جلمعيات الصليب األمحر ،ومكتب
مندوب األمم املتحدة السامي لشؤون
الالجئني ( ،)UNHCRومنظمة
الصحة العاملية ( ،)WHOواملنظمة
للم ِ
العاملية ِ
لكية الفكرية ()WIPO
ومنظمة العمل الدولية (.)ILO

مسابقة “الشباب في
العصر اإللكتروني”
اجتذبت مسابقة “الشباب يف
العصر اإللكرتوين” لعام - 1983
وهي املسابقة املخصصة لشباب
الفنانني الذين ترتاوح أعمارهم بني
 8سنوات و 18سنة  -حنو 690
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عمالً فنياً من  37بلداً .وكان معظم
األعمال من األعمال اليت فازت يف
مسابقات وطنية كان بعضها يشمل
أكثر من  100 000عمالً فنياً على
املستويني احمللي واإلقليمي .وقد
وجد الشبان من أصحاب اخليال
الواسع كثرياً من الطرق للتعبري عن
أنفسهم ،مشلت الرسم التقليدية،
واأللوان املائية والزيتية ،كما استخدم
بعض املتسابقني لوحات من النسيج
صبِغت أو نُ ِسجت أو حيكت يف
ُ
شكل لوحات جدارية مدهشة.
كذلك تقدم بعض املتسابقني
املطعم أو
بلوحات من اخلشب َّ
احملفور يف تشكيالت مبتكرة.
واستعمل بعض املتسابقني الصور
والزجاج امللون يف إنتاج تشكيالت
توضح األفكار اخلاصة مبوضوع
“االتصاالت للجميع” وموضوع
“السنة العاملية لالتصاالت”.
وكانت بعض األعمال من إنتاج
جمموعات من التالميذ أو من إنتاج
فصول دراسية بأكمها .وكان الفضاء
هو املوضوع العام الذي تناولته
األعمال الفنية ،وكذلك مفهوم
االتصاالت اليت تربط بني الناس يف
مجيع أحناء العامل .وتناولت بعض
األعمال الفنية مناظر لالتصاالت
اجملتمعية يف القرى الريفية.

2012

وكانت هيئة التحكيم تضم أيضاً
أعضاءً من البعثات الدائمة يف جنيف
لكل من كندا ،وشيلي ،والصني،
ومجهورية أملانيا االحتادية ،واألردن،
ونيجرييا ،واململكة املتحدة واحتاد
اجلمهوريات السوفيتية االشرتاكية.
وأعلِنت أمساء الفائزين يف
احتفال خاص يوم  30أكتوبر
يف قصر املعارض أثناء معرض
تليكوم العاملي لعام .1983

معرض الكتاب
مشل معرض الكتاب أكثر من
منصة لعرض الكتب اليت كانت
ترتاوح بني الكتب املدرسية اليت
درس يف املدارس الثانوية والكتب
تُ ّ
والدراسات الفنية اليت تتناول مجيع
جوانب االتصاالت واإللكرتونات.
وكان بوسع زوار املعرض واملشاركني
يف املنتدى شراء أو طلب
املطبوعات اليت مل يكن من السهل
احلصول عليها يف بلداهنم.
40

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

الجديد في معرض تليكوم
العالمي لعام 1983
كانت هذه هي املرة األوىل اليت يعقد
فيها معرض تليكوم يف قصر املعارض
( ،)Palexpoوهو املركز اجلديد
للمعارض واملؤمترات يف جنيف.

اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية إىل
قيمة املناقشات .وساعدت تقنيات
العرض احلديثة ونظام األجهزة
السمعية والبصرية ،الذي نقل الصورة
إىل ثالث شاشات ضخمة ،على
تقريب صورة رؤساء اجللسات
واملتحدثني إىل املشاهدين.

وأضاف التوثيق الشامل الذي
جرى قبل املنتدى وأثناءه وبعده،
وكذلك الرتمجة الفورية باللغات
كانت هذه هي المرة
األولى التي يعقد فيها
معرض تليكوم في قصر
المعارض ( ،)Palexpoوهو
المركز الجديد للمعارض
والمؤتمرات في جنيف

83

| | 1979 | 1975 | 1971

<1983

| « 2011 | 2009 | 2006 | 2003 | 1999 | 1995 | 1991 | 1987

المسابقة الفنية
«الشباب في العصر اإللكتروني»
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تليكوم

<1987

عص ــر شبك ــات االتص ــاالت
وتليكـوم – خدمـات للعـالَم
الـذي تتكـون منــه الـدول

Fotosearch
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عصر شبكات االتصاالت وتليكوم – خدمات للعالَم
الذي تتكون منه الدول
أصبح معرض تليكوم العالمي معرض االتصاالت األهم في العالم.
وقد عُ ِقد تليكوم العالمي لعام  1987للمرة الخامسة في جنيف في
الفترة من  20إلى  27أكتوبر  ،1987واشتمل على أنشطة كثيرة
– المعرض ،والمنتدى ،ومهرجان أفالم “الهوائي الذهبي لعام ،”1987
والمسابقة الفنية “الشباب في العصر اإللكتروني” ومعرض الكتاب .وقد
ساهمت جميع هذه األنشطة في جعل هذا الحدث ملتقى حقيقياً لألفكار
والمعلومات عن كل جانب من جوانب االتصاالت .وكان المعرض ملتقى
لجميع المعنيين باإلدارة التنفيذية ،وتخطيط وتوسيع شبكات االتصاالت،
وتطوير تكنولوجيات ومعدات جديدة ،كما كان منصة للباحثين،
والمستثمرين ومؤسسات التمويل ،والمحامين ،والعلماء ،والمهندسين –
وجميعهم من المهنيين المهتمين بالفروع الكثيرة لقطاع االتصاالت.

>

ومل يكن معرض تليكوم العاملي لعام
 1987معرضاً فنياً فقط يف جماله.
فشأنه شأن املعارض السابقة ،كان
مكاناً متميزاً للبت يف اخليارات
التجارية ،كما كان مبثابة منتدى
لتبادل األفكار واملناقشات بشأن
سياسات االتصاالت وما يرتبط هبا
من القضايا القانونية واالقتصادية

واملالية ،وشبكة للتنمية والتعاون
على املستوى اإلقليمي .وهكذا،
كان معرض تليكوم العاملي لعام
 1987معرضاَ شامالً مصمماً مبا يعود
بالفائدة على البلدان األعضاء يف
االحتاد الدويل لالتصاالت وعددها
يف ذلك احلني  163بلداً.

نطاق المعرض
كان املوضوع الذي متحور حوله
معرض تليكوم العاملي لعام 1987
هو “عصر الشبكات واالتصاالت
– خدمات للعامل الذي تتكون
منه الدول” ،وقد أتاح للعارضني
والزوار من مجيع أحناء العامل
رؤية فريدة آلخر ما توصلت إليه
التكنولوجيا .وقد جتاوز عدد
العارضني  800عارضاً من  39بلداً
من البلدان األعضاء يف االحتاد،
شغلوا مساحة حنو  87 000مرتاً مربعاً
من مساحة املعرض .وهكذا كان
العرض منصة حقيقية لالتصاالت
وبلغ ذروته بعرض الشبكة الرقمية
متكاملة اخلدمات (  )ISDNوإجراء
بيان عملي عن خدمات الربيد
اإللكرتوين العاملية يف املستقبل*.

* املصدر:

Telecommunication

.Journal, Vol. 54–X/1987
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أتــاح معرض تليكوم العالمي
لعام  1987فرصة فريدة
للعارضين والزوار من جميع
أنحاء العالم لالطالع على
أحدث التكنولوجيات
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التراسل على المستوى
العالمي يبلغ مرحلة النضج

البنية التحتية لشبكة عاملية تقوم
على سلسلة توصيات .X.400

كان العرض الذي جذب االنتباه
في المعرض هو البيان العملي
الذي أجري على سلسلة توصيات
 X.400التي تحدد معايير شبكات
االتصاالت الخاصة بالبيانات
بالنسبة ألنظمة التعامل مع
الرسائل ( – )MHSالتي يعرفها
العامة باسم اإلنترنت .وكان ذلك
بمثابة عينة تعطي فكرة عن شبكة
التراسل العالمية في المستقبل.

وقد شاركت يف إجراء البيان العملي
األول شركات  ،Bullو ICL
و  Siemensيف سبتمرب  1985يف
املعرض الصناعي والتجاري الفرنسي
(  )SICOBيف باريس ،وأعقب ذلك
إجراء بيان عملي مطول يف معرض
هانوفر بأملانيا يف  1986مبشاركة
شركات  ،Nixdorfو ،IBM
و  GMDو  .DFNوشاركت 14
شركة يف العرض الذي أجري أثناء
انعقاد معرض  CeBITالتجاري
عام  1987يف هانوفر يف مارس
 – 1987وتعترب مجيع هذه العروض
العملية ناجحة .ومع ذلك ،كان
وجود إدارات االتصاالت حمدوداً
نسبياً ،ومت تنفيذ جانب كبري من

ويف الواقع ،فعلى الرغم من إجراء
بيانات عملية على سلسلة توصيات
 X.400يف العديد من األماكن
األوروبية واليابانية يف السنوات
القليلة املاضية ،كان البيان العملي
الذي أجري أثناء معرض تليكوم
العاملي لعام  1987هو األكرب ،فقد
مجع بني  21هيئة ومنظمة لتحقيق
تغطية عاملية ،مبشاركني من أمريكا
الشمالية ،وأوروبا وآسيا واحمليط
اهلادئ .وباإلضافة إىل كل ذلك،
مهد ذلك الطريق لشبكة عاملية
فقد ّ
كاملة للرتاسل .وتعاونت تسعة
من إدارات االتصاالت الرئيسية
يف العامل لتوضيح أهنا تقوم بتنفيذ
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صالت ثابتة بني خمتلف الشركات
املعنية ببيع املعدات ،فإن القوة
احلقيقية لنظام  X.400اخلاص
بالرتاسل مل تنطلق إال بعد دعم
إدارات االتصاالت الرئيسية ،اليت
وفرت نقطة مركزية للتوصيل لبلداهنا
لتوفري بوابات دولية للبلدان األخرى،
والوصول إىل كتلة املستعملني
احلرجة اليت ترغب يف وجودها
شركات إدارة الربيد اإللكرتوين.
وقد أكدت اإلدارات املشاركة
وشركات  AT&Tاألمريكية ،و BT
الربيطانية ،و  Bundespostاألملانية،
و Dialcomاألمريكية ،و KDD
الدامناركية ،و  NTTاليابانية،
و  PTTالسويسرية ،و Telenet
البلجيكية ،و  Transpacلالتصاالت
البحرية عرب احمليط اهلادئ – أكدت

وخالل معرض تليكوم العالمي لعام  ،1987اشتركت  21شركة
في منصة عرض للترويج للتراسل وفقاً لنظام  X.400باستعمال
الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات ( )ISDNواالتصاالت
الساتلية باعتبارهما يمثالن طريقة التراسل في المستقبل.
عمليات الشبكات على أساس
فردي بني شركات بيع منفردة.
وعلى الرغم من أن املشاركة يف
هذه األحداث كانت كافية لتحقيق

2012

كلها دعمها لقيام منصة دولية
للتوصيل البيين بنظام ،X.400
مبا يسمح ملستعملي الربيد
اإللكرتوين بالتواصل املباشر مع
أقراهنم على املستوى الدويل.

كان وجود بائعين لنظام التراسل  X.400يدل على أن هذا
النظام تنتظره سوق كبيرة ،وأنهم مصممون على أن يكون
لهم نصيب فيها

وكان وجود بائعني لنظام الرتاسل X.400

يدل على أن هذا النظام تنتظره سوق
كبرية ،وأهنم مصممون على أن يكون
هلم نصيب فيها .وكانتكل شركة من
شركات البيع االثنيت عشرة (وهي ،Danet
و ،DECو ،Hewlett-Packardو،IBM
و ،Nixdorfو ،Olivettiو،Philips
و ،STRو ،Sydneyو،Télésystèmes
و ،Telic Alcatelو )Unisysمرتبطة بعدد
من ميادين اإلدارة ،مما يدل على قدرهتا
على تسويق منتجاهتا يف البلدان املختلفة.

ومل يكن ملثل هذه الشبكة أن
توجد بدون تطبيق املعايري الدولية.
وقد نُ ِشرت أول توصيات للجنة
االستشارية الدولية للهاتف والتلغراف
*(  )CCITTاليت تتناول نظام X.400
يف  1984يف سلسلة السجل األمحر،

وعززهتا أنظمة تبادل الرسائل
النصية (  )MOTISاليت وضعتها
منظمة التقييس الدولية (  )ISOواليت
حددت القواعد األساسية للشبكات
القائمة على نظام  .X.400بيد
أن املعايري الوظيفية اليت وضعتها

* يرجع عمل االحتاد الدويل لالتصاالت يف جمال التقييس لعام  ،1865ومع مولد
االحتاد الدويل للتلغراف يف  ،1056تركزت أنشطة التقييس اليت يقوم هبا االحتاد الدويل
لالتصاالت حتت اللجنة االستشارية الدولية للهاتف والربق ( ، )CCITTاليت أعيدت
تسميتها يف  1993لتصبح قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت
( ،)ITU-Tوهو أحد القطاعات الثالث اليت يتكون منها االحتاد.

91

| | 1983 | 1979 | 1975 | 1971

<1987

وNBS

 CEN/CENELECيف أوروبا،
يف أمريكا ،و  TTCNيف اليابان
تضمنت األسس العملية القابلة
للتنفيذ اليت تقوم عليها منتجات
نظام  .X.400وبفضل اجلهود اليت
ال تعرف الكلل من جانب اجلهات
اليت اهتمت بوضع املعايري الوظيفية،
أصبح من املمكن حتقيق درجة عالية
من التقارب فيما بينها ،مما قلل من
املشكالت اليت صودفت يف حتقيق
إمكانية التشغيل البيين بني املنتجات
على أساس املعايري الوظيفية املختلفة.
وعلى الرغم من أن املعايري أملت
آليات التوصيل اليت تقوم عليها،
فإهنا مل تضع معوقات على األسطح
البينية للتواصل بني مستعملني هذه
املنتجات .وقد تنافست شركات
البيع يف هذا اجملال الذي اقرتنت
به التسهيالت ونوعية املنتجات.
وعند التطلع إىل املستقبل بعد
معرض تليكوم العاملي لعام ،1987
كان من املتوقع أن القدرة على
التوصيل خبدمة  X.400اليت توفرها
اإلدارات الوطنية ستكون املعيار
األدىن لدخول السوق .وكان من
املتوقع أيضاً أن األسطح البينية
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للتواصل بني املستعملني سوف
تبدأ بتسهيالت الرتاسل األساسية،
مروراً باألنظمة املكتبية املتكاملة
إىل بوابات أنظمة الربيد اإللكرتوين
احلالية اليت حتمل عالمات جتارية.

>

>

وقد ساعد البيان العملي على
استقرار البنية التحتية األساسية،
وأتاح للهيئات املشاركة أساساً
متيناً لبناء خدمة للربيد اإللكرتوين
على املستوى العاملي.

>

>

منتدى من خمسة أجزاء
جتاوب املنتدى مع التغريات السريعة
اليت طرأت خالل السنوات األربع
السابقة يف جماالت التكنولوجيا،
والصناعة ،واالقتصاد ،والسياسات
العامة والقواعد التنظيمية الدولية
 وهي التغريات اليت أدت إىلظهور بيئة خمتلفة متاماً لالتصاالت
وفتحت جماالت جديدة لفرص
التنمية واألسواق .وحبلول عام
 ،1987كان املنتدى قد أصبح
يقوم على مخسة أجزاء:

2012

>

>ندوة للسياسات التنفيذية في
مجال االتصاالت ،تناول فيها
قادة صناعة االتصاالت القضايا
الرئيسية يف ذلك الوقت.
>ندوة تقنية ترعاها أكثر من
مجعية وطنية ودولية للمهندسني.
50

>ندوة قانونية بالتعاون مع نقابات
احملامني الوطنية والدولية.
>ندوة عن القضايا االقتصادية
والمالية المتصلة باالتصاالت
لتبادل األفكار بني خرباء
االقتصاد واملالية واألحباث.
>ندوة عن تنمية الشبكات
اإلقليمية والتعاون اإلقليمي
أتاحت مكاناً اللتقاء املعنيني
بالتخطيط من القارات اخلمس.

تجاوب المنتدى مع
التغيرات السريعة التي
وقعت خالل السنوات
األربع السابقة في مجاالت
التكنولوجيا ،والصناعة،
واالقتصاد ،والسياسات
العامة والتنظيم الدولي
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“الشباب في العصر اإللكتروني”
مسابقة التصوير واللوحات الفنية
كان املوضوع العام للمسابقة
الفنية هو “االتصاالت من أجل
التنمية” .وقد أظهرت الصور
الفوتوغرافية ،واللوحات املائية
والزيتية والرسوم التوضيحية كيف
أن الشباب تصور الدور الذي
تقوم به االتصاالت يف تضييق
عامل اليوم ،وأثر االتصاالت على
األسرة ،وعلى وسائل االتصاالت
اجلماهريية ،وعلى التنمية االقتصادية
واالجتماعية للدول ،وكذلك على
دعم التفاهم بني شعوب العامل.
وقد شارك آالف من الشبان يف
مسابقات وطنية يف  44بلداً يف
أحناء العاملني املتقدم والنامي.
وقامت جلان التحكيم الوطنية
باختيار أفضل  10أعمال فنية يف
كل جمموعة ،وتولت جلنة حتكيم
دولية يف جنيف منح اجلوائز.
وكان  Alexander Kearneyمن
مدرسة  St Columbaالوطنية (دبلن،
أيرلندا) هو الفائز على املستوى
الوطين ضمن الفئة العمرية اليت
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ينتمي إليها (  12–8سنوات) ،كما
كان الفائز يف مسابقة “الشباب
يف العصر اإللكرتوين” يف أيرلندا.
ومشلت اجلائزة اليت حصل عليها رحلة
إىل جنيف وجولة بصحبة ِ
مرشد يف
مرافق االتصاالت الساتلية الكائنة
مبقاطعة  Valaisيف سويسرا.

ردود فعل الشباب
يتلقى االحتاد الدويل لالتصاالت
تعليقات على عمله من الكثري
من املصادر املختلفة ،من بينها
تعليقات صرحية وخملصة يف شكل
جمموعة اللوحات املائية والزيتية اليت
يقدمها الشباب من مجيع احناء
العامل للمشاركة يف املسابقة الفنية.
ومل يكن مما يبعث على الدهشة
أن الشباب من خمتلف األقاليم
والثقافات كانوا مييلون إىل رؤية
االتصاالت بطرق خمتفة أو
أهنم اختاروا إلقاء الضوء على
جوانب خاصة من االتصاالت
أو من خدمات معينة.

2012

فقد أظهر الكثري من اللوحات
التلفزيون على أنه أداة للتعليم.
وقام أحد الفنانني الشبان برسم
لوحة ملدرس على السبورة يف شكل
جهاز تلفزيون بينما ظهر التالميذ
يف شكل الكرة األرضية .بينما
أظهرت لوحة أخرى حقيبة مدرسية
جبوار جهاز تلفزيون ،ورمبا كان
التلميذ الصغري يعتقد أنه ينبغي زيادة
االستفادة من التلفزيون يف التعليم.
وكان من الواضح أن الفنانني
الشبان يدركون متاماً أحدث تقنيات
االتصاالت .فكثرياً ما بدا أن
تقنيات الفضاء واأللياف البصرية
والتزاوج بني أجهزة احلاسوب
واالتصاالت أصبحت من املالمح
املألوفة لكثري من املشاركني.
وعلى الرغم من أن معظم األعمال
الفنية أعطت صورة متفائلة لعامل
االتصاالت – مثل رؤية اهلاتف
كوسيلة للتواصل بني الناس أو
كجسر بني األمم – ظهر أن بعض
الفنانني حيذرون من أن نصبح عبيداً
جلهاز احلاسوب – الذي ظهر يف
شكل لوحة مفاتيح متصلة بدماغ
شخص مليء بدوائر إلكرتونية.

تصور الشباب الدور
الذي تقوم به االتصاالت
في انكماش عالم اليوم،
وما يمكن أن يكون عليه
أثر االتصاالت على
األسرة ،ووسائل اإلعالم،
وعلى التنمية االقتصادية
واالجتمـاعيــة للـدول،
وعلى دعم التفاهم بين
شعوب العالم

وكما قال رتشارد باتلر ،األمني
العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
يف ذلك احلني“ :رمبا تلزمنا هنا
دراسات فلسفية واجتماعية لكي
نتوقع حدوث أي اجتاهات سلبية قد
تظهر نتيجة لسوء االستعمال املمكن
للتقنيات القوية املتاحة اآلن يف
جمال االتصاالت .وهكذاِ ،
ميكننا أن
حندد املسار الذي ِّ
ميكننا من تاليف
آثار قد يبدوا معها أن االتصاالت
اإللكرتونية قد حلت حمل االتصاالت

البشرية ،أو اإلفراط يف استعمال
االتصاالت بشكل قد يبدو معه أن
الناس ال يستطيعون الفكاك منها”.
وقد كشف الفنانون الشبان بفضل
إدراكهم لتقنيات االتصاالت
املتعددة ،واخلدمات الكثرية املتاحة
أو املمكنة ،عن األمهية اليت يعلقوهنا
على االتصاالت كوسيلة للتفاهم
بني بين البشر وحتقيق التنمية.
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وكما قال السيد رتشارد باتلر:
“إن هذا اإلدراك يثلج الصدر.
ومن المأمول أن يؤتي أكله بأن
يختار عدد أكبر من الشبان
االشتغال بقطاع االتصاالت .فإذا
كان لنا أن نحقق أهداف التنمية
المنوه عنها في تقرير الحلقة
المفقودة ،ال بد أن يكون من بين
المكونات الرئيسية زيادة عدد
األفراد المؤهلين .لذلك ،لندع
الرسالة التي وجهها إلينا شباب
الفنانين تحملنا على التصرف
بما يضمن إعطاء التشجيع
الالزم للشباب لتولي وظائف في
قطاع يعد من أكثر القطاعات
إثارة وحيوية اليوم؛ وينطوي على
إمكانات هائلة للنمو وأمامه مهمة
لتحقيق التنمية في بلدان العالم
المحرومة ،وهذا ال يمكن ضمان
تحقيقه إال إذا أمكن العثور
على األفراد المناسبين وتأهيلهم
للقيام بالمهمة التي تنتظرنا”.
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مهرجان أفالم “الهوائي
الذهبي لعام ”1987
اجتذب مهرجان األفالم
إنتاجاً سينمائيا من  23بلداً
ومنظمتني إقليميتني ،تنافست
مجيعها للفوز جبائزة “اهلوائي
الذهيب لعام .”1987
76

معرض الكتاب
كان من بني املوضوعات اليت
تناولتها املطبوعات والربامج السمعية
والبصرية املعروضة يف معرض الكتاب
الصوتيات ،واملغنطيسية الكهربية،
والليزر ،واأللياف البصرية ،وأجهزة
احلاسوب ،والشبكة الرقمية متكاملة
اخلدمات (  ،)ISDNولغة البشر،
وتقنيات الطريان والتقنيات الفضائية،
واإلرسال بالفاكس ،وجتهيز البيانات
عن بُعد .واشرتك يف املعرض أكثر
من مائة من دور النشر.

2012

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

تليكوم

<1991

عــالــم مــوص ــول:
تحسين نوعية الحياة للجميع

Getty Images
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عــالــم مــوص ــول :تحسين نوعية الحياة للجميع
كان الموضوع الذي وقع عليه االختيار لمعرض تليكوم العالمي
لعام  ،1991الذي عُ ِقد في جنيف في الفترة  15–7أكتوبر
 ،1991يعكس التزام االتحاد الدولي لالتصاالت بضمان أن
مواكبة البلدان األعضاء للتطورات السريعة في مجال االتصاالت كي
يصبح بوسع جميع الناس في كل مكان أن يتمتعوا بحياة أفضل.

>

وقد حطّم معرض تليكوم العاملي
لعام  1991مجيع األرقام القياسية
من حيث احلجم وعدد الزوار
وأمهية منصات العرض .وكانت
منصة “عالمَ الدول” تغطي مجيع
البلدان األعضاء يف االحتاد الدويل
لالتصاالت وعددها  164بلداً.
وقد عُ ِقد معرض تليكوم العاملي
لعام  1991مبركز جنيف للمعارض
واملؤمترات (  ،)Palexpoحتت عنوان
عام هو “عامل موصول :حتسني
نوعية احلياة للجميع” ،وأتاح
للعارضني الفرصة إلثبات كيف
أن املعلومات ميكن مجعها وإدارهتا
وتقامسها وجتهيزها ونقلها وتلقيها،
بغض النظر عن الشكل الذي تكون
عليه (نص ،أو صوت ،أو صور أو
بيانات) ،أو املعدات املستعملة ،أو
املرسلة إليها.
مصدر الرسالة واجلهة َ
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وقد أثبت املعرض أن
املستعملني ميكن ربطهم اآلن
باملعلومات واخلدمات وكذلك
باملستعملني اآلخرين يف أحناء
العامل – وهذا ما كان يعترب
يف ذلك الوقت أكثر أمهية.
وقد مجع معرض تليكوم العاملي لعام
 1991بني قادة صناعة االتصاالت
يف العامل ،ومتخذي القرارات،
وشركات تقدمي األنظمة واخلدمات،
وممثلي احلكومات ،ووكاالت
التشغيل ،واهليئات التنظيمية
والعديد من جمموعات املستعملني
اجلدد (سواء من قطاع األعمال أو
األفراد) .وكان معظم الزوار من كبار
املهنيني يف الصناعات اإللكرتونية
واهلندسية ،والقطاع املايل واملصريف،
وقطاع األعمال وخدمات التأمني،
وكذلك من األوساط العلمية .وكان

2012

معظمهم يضطلعون مبسؤوليات
يف جماالت اإلدارة أو املبيعات أو
التسويق أو التصميم أو التنمية.
ويف منتدى عام  ،1991شاركت هذه
اجلهات صاحبة املصلحة يف مخس
ندوات تركزت املناقشات خالهلا
على التطورات اجلديدة والتحديات
الرئيسية اليت تواجه االتصاالت،
من واقع الفرص املواتية حبكم ما
هلذه اجلهات من اهتمامات خاصة
أو جماالت عملها :السياسية؛
والفنية؛ والتنظيمية؛ واالقتصادية؛
وكذلك من واقع املتطلبات اخلاصة
باألشخاص ذوي اإلعاقة.
واجتذب مهرجان أفالم “اهلوائي
الذهيب لعام  94 ”1991عمالً
سينمائيا من  23بلداً وأربع
منظمات إقليمية ودولية – وهذا
رقم قياسي .أما معرض الكتاب فقد
َّ
مكن املشاركني من معرفة أحدث
املطبوعات يف جمال االتصاالت .كما
أعلِنت أمساء الفائزين يف مسابقة
“الشباب يف العصر اإللكرتوين لعام
 ”1991للصور واللوحات الفنية.

كانت منصة «عالَم الدول»
في معرض تليكوم العالمي
لالتصاالت لعام  1991تغطي
جميع البلدان األعضاء في
االتحاد الدولي لالتصاالت
وعددها  164بلداً

99

| | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1971

منتدى عام

<1991

1991

تضمن منتدى عام  1991تنظيم
ندوات عن السياسة العامة ،واملسائل
الفنية والتنظيمية واالقتصادية
مشلت تقدمي صورة عامة جلميع
جوانب االتصاالت .وعُ ِقدت
ندوة خامسة يف شكل مائدة
مستديرة ،كانت الندوة األوىل
من نوعها اليت يتم تنظيمها يف
منتدى معرض تليكوم العاملي،
وناقشت متطلبات األشخاص
ذوي اإلعاقة وكبار السن وغريهم
من شرائح عامة اجلمهور ذات
االحتياجات اخلاصة ،والعالقة بني
هذه االحتياجات اخلاصة والفرص
اليت تتيحها صناعة االتصاالت.

| « 2011 | 2009 | 2006 | 2003 | 1999 | 1995

أحدث االبتكارات ،واالجتاهات
التكنولوجية املؤثرة على تنمية
االتصاالت ،واجلهود التعاونية
املبذولة من أجل النهوض بالشبكات
اإلقليمية وحتقيق التكامل فيما بينها.
ويف الندوة التنظيمية ،اليت كانت
حتت عنوان “املنافسة والتعاون يف
بيئة متغرية” ،أتيحت للمحامني
واخلرباء القانونيني فرصة للرتكيز
على ظهور شركات جديدة
لتقدمي خدمات االتصاالت،
وعلى العالقات املتغرية بينها.
كما ناقش املشاركون اآلثار
املرتتبة على التحول حنو املنافسة
والتحلل من القواعد التنظيمية.
واستعرضت الندوة االقتصادية العالقة
بني السياسة االقتصادية وختطيط
االتصاالت يف البلدان النامية.

وحتت موضوع “حنو جمتمع
مربوط بشبكة عاملية” ،عُنيت
ندوة السياسة العامة – اليت متثل
مركز أحباث موثوق به للمسائل
املتصلة بسياسة االتصاالت –
بتحليل التطورات اليت استجدت
يف هيكل االتصاالت العاملية.

التصدي الحتياجات
األشخاص ذوي اإلعاقة

وركزت املناقشات اليت جرت
يف الندوة الفنية على موضوع
“التكامل ،والتشغيل البيين والتوصيل
البيين :الطريق إىل اخلدمات
العاملية” .واستعرض املتحدثون

وأخرياً ،تعرض اجتماع املائدة
املستديرة اخلاص مبوضوع
“االتصاالت – هل ميكن أن تكون
سهلة املنال ألي فرد؟” إىل الطريقة
اليت ميكن هبا إتاحة اخلدمات اليت
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2012

توفرها صناعة االتصاالت أمام
ذوي االحتياجات اخلاصة .واعرتف
املشاركون بالدور احليوي الذي
ميكن أن تقوم به االتصاالت يف
مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة
على أن حييوا حياة أفضل .وناقشوا
اجلوانب املختلفة للتطورات اليت
طرأت على صناعة االتصاالت،
وطريقة االستجابة الحتياجات أكثر
من نصف مليار شخص يف أحناء
العامل يعانون من إعاقات حسية أو
بدنية وتلزمهم معدات اتصاالت
أو خدمات تليب احتياجاهتم.
وقد جنح االحتاد الدويل لالتصاالت،
بالتعاون مع املبعوث اخلاص لألمني
العام لألمم املتحدة املعين بالرتويج
لعقد األمم املتحدة للمعوقني
 ،1992-1983يف اجلمع بني
عدد من كبار اخلرباء من صناعة
االتصاالت ،واحلكومات ،وجمتمع
الباحثني وجمتمع املعوقني ملناقشة
جماالت مثل املتطلبات اخلاصة
للمعوقني ،ونطاق احتياجاهتم،
والتطورات املستجدة ،والسبل
اليت ميكن هبا هتيئة التكنولوجيا
املتاحة مبا يليب احتياجاهتم ،وما
هو مطلوب يف جماالت التقييس،
والتشريع وطرق التنفيذ الفعالة.

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

ويف الوقت الذي تتحقق فيه بعض
جوانب التقدم املستقلة املختلفة
يف البلدان الصناعية املتقدمة،
اعرتف االحتاد الدويل لالتصاالت
باحلاجة إىل مزيد من تنسيق اجلهود
من أجل ضمان إتاحة الفرصة
جلميع األشخاص لالستفادة من
احلصول على خدمات وتسهيالت
ومعدات االتصاالت.

“المهرجان الدولي ألفالم
الهوائي الذهبي لعام :”1991
المهرجان الدولي لألفالم
وأشرطة الفيديو الخاصة
باالتصاالت واإللكترونيات
نظّم االحتاد الدويل لالتصاالت
املهرجان الدويل السادس لألفالم
وأشرطة الفيديو اخلاصة باالتصاالت
واإللكرتونيات – مهرجان اهلوائي

الذهيب لعام  – 1991بغرض إلقاء
الضوء على اإلنتاج العاملي من
األفالم وأشرطة الفيديو اجليدة
اليت تتناول املوضوعات اليت
تندرج ضمن اختصاصه .وقد مشل
املهرجان  89من األفالم وأشرطة
الفيديو من  23بلداً وأربع منظمات
دولية – وهو رقم قياسي .وكانت
املشاركة يف املهرجان مفتوحة
للبلدان األعضاء يف االحتاد

تناول اجتماع مائدة مستديرة عن موضوع «االتصاالت – يمكن للجميع الحصول
عليها» في معرض تليكوم العالمي لعام  1991كيف يمكن إتاحة الخدمات
التي تقدمها صناعة االتصاالت لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة .واعترف
المشاركون بالدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به االتصاالت في مساعدة
األشخاص ذوي اإلعاقة في أن يحيوا حياة أفضل
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(  164بلداً) وللعارضني املشاركني يف
معرض تليكوم العاملي لعام 1991
وملمثلي صناعة االتصاالت.
وقد عُ ِرضت مجيع األفالم وأشرطة
الفيديو أثناء املعرض مبركز جنيف
للمعارض واملؤمترات ،إلتاحة الفرصة
لعشرات اآلالف من الزوار املهتمني
مبشاهدة األفالم والفيديوهات اليت
تتناول االتصاالت واإللكرتونيات.
وهكذا ،أتاح مهرجان أفالم اهلوائي
الذهيب فرصة لعامة اجلمهور ،وكذلك
للمتخصصني لتقييم التقدم الذي
حتقق يف هذه التكنولوجيات ،وأثرها
على اجملاالت اإلنسانية واالجتماعية
واالقتصادية يف عاملنا املعاصر.

مشاركة قياسية

تنافس يف مهرجان أفالم اهلوائي
الذهيب لعام  94 ،1991فيلماً
أو شريط فيديو ،متثل  23بلداً
(أسرتاليا ،والنمسا ،وبوركينا فاسو،
وكندا ،والدامنرك ،وفنلندا ،وفرنسا،
وأملانيا ،واهلند ،وإيطاليا ،واليابان،
ومجهورية كوريا ،ومالطة ،واملكسيك،
والربتغال ،واململكة العربية السعودية،
وإسبانيا ،والسويد ،وسويسرا،
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وتركيا ،واململكة املتحدة ،والواليات
املتحدة واحتاد اجلمهوريات السوفيتية
االشرتاكية)؛ وثالث منظمات
إقليمية (املفوضية األوروبية ( ،)CEC
واحتاد اإلذاعات األوروبية ( ،)EBU
واملنظمة األوروبية لسواتل االتصاالت
(  ،)EUTELSATوإحدى املنظمات
الدولية (املنظمة الدولية لسواتل
االتصاالت ( .)INTELSAT
وقد برهنت هذه املشاركة الواسعة
على أن عامل االتصاالت ال
يعرف أي حدود .وشاركت
كل من بوركينا فاسو ،ومجهورية
كوريا ،ومالطة ،واملكسيك وتركيا
ألول مرة يف هذا احلدث الذي
يتم تنظيمه كل أربع سنوات.

منحة خاصة من سويسرا

مسامهة يف إجناح مهرجان األفالم
لعام  ،1991قدمت PRO
( TELECOMسويسرا) منحاً على
سبيل املسامهة يف جائزة اهلوائي
الذهيب لعام  ،1991وأربع منح
جلائزة اهلوائي الفضي وأربح منح
جلائزة اهلوائي الربونزي.

2012

فئات الجوائز

كان جمال املوضوعات اليت تناولتها
األفالم املشاركة يف مهرجان األفالم
واسعاً وميثل أهداف املهرجان
صنِّفت األفالم
بشكل كامل .وقد ُ
املشاركة إىل مخس فئات هي:
الفئة ألف – األعمال املتصلة
باالتصاالت واإللكرتونيات بصفة
عامة بقصد توعية اجلمهور
الفئة باء – األعمال اليت
تتناول خدمات معينة يف جمال
االتصاالت بقصد توعية اجلمهور
الفئة جيم – األعمال الدعائية
أو اإلعالنية أو الرتوجيية يف جمال
االتصاالت أو اإللكرتونيات
الفئة دال – األعمال املتصلة
باألحباث الفنية أو بتقنيات خاصة
لالتصاالت أو اإللكرتونيات
الفئة هاء – األعمال اليت
تتناول التدريب املهين يف جماالت
االتصاالت واإللكرتونيات،
واملنتَجة مبوجب برنامج التعاون
الفين الذي ينفذه االحتاد الدويل
لالتصاالت للنهوض باالتصاالت
يف البلدان األعضاء.

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

هيئة التحكيم الدولية

األعمال الفائزة

كانت هيئة التحكيم الدولية تضم
 27عضواً ،حتت رئاسة أنطوين دين
(اململكة املتحدة) ،وقضت اهليئة
يف الفرتة  13-9سبتمرب  1991باملقر
الرئيسي لالحتاد ملشاهدة مجيع
األعمال املشاركة يف املهرجان،
حبسب فئاهتا .وكانت هيئة التحكيم
تضم خرباء يف جماالت االتصاالت
واإللكرتونيات ،وآخرين يف
الفنون السمعية والبصرية .وأولت
هيئة التحكيم االهتمام الواجب
للغرض من كل عمل واجلمهور
الذي يستهدفه .وكانت املعايري
املطبقة على منح النقاط لألعمال
املشاركة تقوم على أثرها السمعي
والبصري ،وحمتواها والغرض منها،
وأثرها على الرتويج لالتصاالت
على املستويني الوطين والدويل.

منحت هيئة التحكيم الجائزة
األولى – جائزة الهوائي الذهبي –
لفيلم بعنوان
“GSM – Global system for
 ”mobile communicationsمن
الدانمرك .ويحكي هذا الفيلم
تاريخ النظام العالمي لالتصاالت
المتنقلة ( )GSMوالتسهيالت
التي يوفرها ،كما يعرض الشعوب،
واللغات ومواقع النظام العالمي
لالتصاالت المتنقلة في اثني عشر
بلداً من بلدان غرب أوروبا.
ومنحت هيئة التحكيم مخس
جوائز فضية ومخس جوائز برونزية.
ومنِحت شهادات تقدير أو شهادات
ُ
خاصة لألفالم األخرى.

تفرغ أعضاء لجنة التحكيم السبعة والعشرون ،تحت رئاسة أنتوني دين (المملكة
المتحدة) خالل الفترة من  9إلى  13سبتمبر  1991لمشاهدة جميع األفالم المشتركة
في مسابقة األفالم بالمقر الرئيسي لالتحاد في جنيف
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جائزة الهوائي الفضية

>

>الفئة دال:

| « 2011 | 2009 | 2006 | 2003 | 1999 | 1995

Pour une industrie

européenne d’écrans à
>

>الفئة ألف( 1991 :إيطاليا)

>

>الفئة باء:

Europe on the

( cristaux liquidesفرنسا)
>

>الفئة هاء:

communication

)air (EUTELSAT
>

>الفئة جيم:

>

>الفئة دال:

Radio

(اململكة املتحدة)
Ce qu’ils

( en disentفرنسا)
Symposium

شهادات التقدير

international de la télévision

( Montreux 91سويسرا)

>

>الفئة ألف:

Soht Tae - A dream

to reach out and touch
>

>الفئة

(مجهورية كوريا)

هاءRésolument tourné :

vers l’avenir: l’apprentissage

( d’électronicienسويسرا)
الشهادات الخاصة
جائزة الهوائي البرونزية
>

>الفئة ألف:

>

150 ans de

télécommunications

>

( internationalesفرنسا)
>

(اهلند)
>

>

>الفئة جيم:
( vos PTTسويسرا)
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>الفئة باء:

Telecommunication

vector and rural dynamics

>الفئة باء( Broadband :أسرتاليا)
A votre service,

>الفئة ألف:
( roadفنلندا)

Telegraph

>الفئة جيم:
(بوركينا فاسو)

2012

La boîte

معرض الكتاب لعام :1991
المعرض العالمي الرابع للكتاب
والبرامج السمعية والبصرية
كان من بني املوضوعات اليت
تناولتها املطبوعات والربامج
السمعية والبصرية اليت عُ ِرضت
يف معرض الكتاب لعام ،1991
االتصاالت احلاسوبية ،والصوتيات،
واملغناطيسية الكهربية ،والليزر،
واأللياف البصرية ،واحلواسيب،
واألرصاد اجلوية ،والشبكة الرقمية
متكاملة اخلدمات ،واحلديث
البشري ،وتقنيات الطريان وتقنيات
الفضاء ،والتلفزيون عايل الوضوح،
وإرسال املستندات بالفاكس،
واتصاالت امليكروويف ،واالتصاالت
اخلاصة بالبيانات ،والبث اإلذاعي
والتلفزيوين ،واالستشعار عن بعد،
وسواتل االتصاالت ،واهلندسة
اإلذاعية ،وتلفزيون الكبل ،وبرجمة
احلواسيب ،وسواتل البث املباشر،
واقتصاديات االتصاالت ،وتقنيات
االتصاالت اجلماهريية ،والشبكات
اهلاتفية ،وأنظمة االتصاالت
الفضائية ،والتليتكست.
واغتنم عشرات من الناشرين واملؤلفني
الفرصة اليت أتاحها هلم معرض
الكتاب لتعريف مطبوعاهتم وبراجمهم
السمعية والبصرية لعشرات اآلالف

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

من زوار معرض تليكوم العاملي لعام
 .1991وحرص الزوار من املهندسني
وممثلي شركات التصنيع والفنيني
املسؤولني عن االتصاالت أو عن
التدريب يف جماالت اإللكرتونيات
واالتصاالت على االطالع على
الكتب املعروضة يف معرض
الكتاب ملساعدهتم على مواكبة
التطورات السريعة يف تكنولوجيا
االتصاالت واإللكرتونيات.

“مسابقة الشباب في
عصر اإللكترونيات لعام :”1991
المسابقة العالمية
السادسة للصور واللوحات
شارك يف مسابقة الصور واللوحات
الفنية اليت نُظِّمت يف موضوع “ما
هو الغرض من االتصاالت”،
وكانت مفتوحة أمام البلدان
األعضاء يف االحتاد ،حنو 20 000
من الشباب من مجيع أحناء العامل.

ونُظِّم حفل تقدمي اجلوائز مبركز
جنيف للمعارض واملؤمترات كجزء
من معرض تليكوم العاملي لعام
 ،1991حتت رئاسة الدكتور بيكا
تارياين ،األمني العام لالحتاد.

شارك في المسابقة الفنية
التي نُظِّمت في موضوع «ما
هو الغرض من االتصاالت»
نحو  20 000من الشباب
من جميع أنحاء العالم
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أكاديمية
واالتحاد الدولي لالتصاالت
يرعيان التدريب على

Cable & Wireless

أعلنت أكادميية
واالحتاد الدويل لالتصاالت يف 10
أكتوبر  1991عن خطة مشرتكة
لرعاية التدريب على االتصاالت
ملرشحني من البلدان النامية.

Cable & Wireless

وتنص اخلطة على تنظيم دورات
للتدريب املكثف تستمر يف معظم
احلاالت ملدة ثالثة أو أربعة أسابيع
يف أكادميية Cable & Wireless
 ،Telecommunicationsيف
( Porthcurnoكورنوول ،اململكة
املتحدة) ألكثر من  75فرداً من
املتدربني حبلول مارس ،1993
على أن يقوم االحتاد برتشيح
املتدربني من واقع الطلبات اليت
تتقدم هبا البلدان األعضاء.
وقال  ،Lord Youngالرئيس
التنفيذي ملؤسسة & Cable
 ،Wirelessوهو يعلن خطة
التدريب يف معرض تليكوم العاملي
لعام “ ،1991إن مؤسسة Cable
 & Wirelessفخورة بسمعتها
كإحدى الشركات الرائدة يف جمال
التدريب على االتصاالت .إن
نوع اخلربات اليت نستطيع إعطائها
مطلوب يف مجيع أحناء العامل إذا كنا
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نبتغي اتصاالت عاملية فعالة .ويعد
التدريب من الطرق شديدة الفعالية
يف املسامهة يف حتسني االتصاالت
يف البلدان النامية ،ونأمل يف أن
تُ ِ
قدم شركات أخرى على تنفيذ
خطط مماثلة يف املستقبل”.
وعلّق الدكتور بيكا تارياين بقوله:
“ما زال أمامنا طريق ينبغي أن
نقطعه قبل أن يتمكن اجلنس
البشري بأكمله من التواصل عن
طريق اهلواتف .ومن أهم العوامل
لتحقيق هذا اهلدف ضمان توافر
اخلربات الالزمة لتشغيل مثل هذه
الشبكة العاملية احلقيقية .وآمل
أن تؤدي هذه اخلطة وغريها
من اخلطط املماثلة إىل املسامهة
بدرجة كبرية يف رفع مستويات
التدريب يف مجيع أحناء العامل”.
وقد ساعدت التسهيالت املتاحة
ألكادميية Cable & Wireless
 Telecommunicationsعلى
جعلها واحدة من أكثر املؤسسات
املتخصصة تقدماً من نوعها يف
العامل ،ألهنا جمهزة لتقدمي أحدث
أنواع التدريب التكنولوجي.
وجاري بناء مركز جديد للتدريب
يف كوفنرتي (اململكة املتحدة)
لضمان استمرار التميز يف جمال
التدريب يف القرن املقبل.

2012

تكنولوجيات الشبكات
شرح الدكتور بيكا تارياين كيف أن
إدخال التقنيات الرقمية ،والتقدم
الذي حتقق يف تكنولوجيات احلوسبة،
وظهور وسائط جديدة لإلرسال،
وتطوير تسهيالت جديدة لإلرسال
والتحويل ،على امتداد السنوات
الثالثني السابقة ،قد غيرَّ ت هيكل
شبكة االتصاالت العاملية ،األمر
الذي ترتبت عليه زيادة هائلة يف
القدرة على نقل املعلومات وجتهيزها.
وكان من رأيه أن تطور الشبكة
مستمر ،وأن املفاهيم اجلديدة سوف
تيسر القدرة على التوصيل على
املستوى العاملي .وقد قامت املعايري
بدور رئيسي يف سرعة وتناسق إدخال
التكنولوجيات اجلديدة على الشبكة.
وتعد هذه املفاهيم اجلديدة مألوفة
لدى املتخصصني ولذلك فإهنم
يستخدمون اختصارات يف اإلشارة
إليها – مثل ( SDHالرتاتب الرقمي
املتزامن) ،و ( ATMأسلوب النقل غري
املتزامن) ،و ( INالشبكة الذكية)،
و ( TMNشبكة إدارة االتصاالت)
و ( UPTاالتصاالت الشخصية
العاملية) .وعلى الرغم من أن هذه
االختصارات قد تكون مألوفة
لدى الكثري من الناس ،فإهنم
يفتقرون إىل اإلملام باملفاهيم.

«إن الطابع الدولي لالتصاالت
سيسمح للمستعمل بتلقي
المكالمات وإجرائها من
جهاز مربوط بشبكة وله رقم
شخصي فريد»

وقال الدكتور بيكا تارياين“ :إن
سرعة إدخال التكنولوجيات اجلديدة
يف الشبكات سوف ختتلف يف
األجزاء املختلفة من العامل تبعاً
لالحتياجات واألولويات احمللية.
ولكن اهلدف النهائي من إدخاهلا
هو حتسني نوعية اخلدمات وإدخال
تشكيلة واسعة من اخلدمات مع
االستجابة الحتياجات ومتطلبات
املستعملني احلقيقية .وعلى سبيل
املثال ،ستسمح االتصاالت
الشخصية العاملية للمستعملني
بإجراء املكاملات وتلقيها من أي

جهاز ،على أي شبكة ،استناداً
إىل رقم شخصي فريد .وسوف
يساعد إدخال الشبكات الذكية
وشبكة إدارة االتصاالت على
تبسيط إدارهتا وحتسني أدائها.
كما أن القدرة على النقل سوف
يتسر إدخال خدمات جديدة
بفضل تكنولوجيا الرتاتب الرقمي
املتزامن وأسلوب النقل الالتزامين.

الدكتور بيكا تارياني،
األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت

وقد أتيحت لزوار معرض تليكوم
العاملي لعام  1991فرصة رؤية
الكثري من التكنولوجيات اجلديدة
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املطبقة بالفعل .وكانت األحباث
ما زالت جارية يف العديد من
املختربات ،ومن املأمول أن تصبح
املنافع املرتتبة عن التطبيق العملي
للتكنولوجيات اجلديدة يف جمال
الشبكات متاحة على نطاق واسع
قبل مضي فرتة طويلة ،وأن يعطي
قطاع تقييس االتصاالت أولوية
عالية لوضع املعايري ذات الصلة.

معرض تليكوم العالمي
لعام  1991في أرقام
اجتذب المعرض  132 351زائراً ،كما اجتذب  1 000من كبار
الزوار و 1 794من ممثلي وسائل اإلعالم المعتمدة .وشارك في
المنتدى  3 633مشاركاً أتيحت لهم الفرصة أيضاً لزيارة المعرض.
استعان العارضون وعددهم  849عارضاً من  36بلداً بنحو
 28 479موظفاً.
كان صافي المساحة المخصصة للمعرض  87 260متراً مربعاً
باإلضافة إلى  4 600متر مربع في الهواء الطلق.
كان عدد البلدان الممثلة في المعرض  164بلداً .وكان هناك وزراء
من  77بلداً ،و 85من المديرين العامين من  74بلداً ،باإلضافة
إلى عدد من الشخصيات القيادية في المجالين التجاري والصناعي
وغيرهم من الشخصيات الكبيرة.
املصدر :بيان صحفي لالحتاد الدويل لالتصاالت 11 ،أكتوبر .1995
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معـرض تليكـوم العـالمي
لعـام  1991في صور
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تليكوم

>1995
الـتــوصـي ــل!

أكد نيلسون مانديال ،رئيس
جنوب إفريقيا ،على ضرورة
العمل على تضييق الفجوة
بين البلدان الغنية والفقيرة
في مجال المعلومات .ودعا
االتحاد الدولي لالتصاالت
إلى تنظيم معرض تليكوم
العالمي لعام  1998في
جنوب إفريقيا

AFP
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الـتـوصـي ــل!

>

بحلول عام  ،1995كان
معرض تليكوم العالمي
قد أصبح أكبر حدث
مكرس لصناعات
في العالم َّ
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
وزاد من أهميته حضور نيلسون
مانديال ،رئيس جنوب إفريقيا.

وكان من املالمح اليت متيز هبا معرض
تليكوم العاملي لعام  1995أن مؤسسة
إنتل تكفلت باحلفل االفتتاحي الذي
تضمن كلمات رئيسية لكل من نيلسون
مانيال؛ وجاك سانرت ،رئيس املفوضية
األوروبية؛ وأندرو جروف ،رئيس
مؤسسة إنتل ورئيسها التنفيذي؛ وكاسرب
فيليجر ،رئيس االحتاد السويسري؛
وأوليفر كودوس ،رئيس جملس الدولة
جلمهورية ومقاطعة جنيف.

وقال نيلسون مانديال ،وهو يتحدث
في الجلسة االفتتاحية ،إن االتحاد
الدولي لالتصاالت جهاز عظيم
األهمية بالنسبة للقارة اإلفريقية
بأكملها .وأضاف “إننا في حاجة
إلى تحقيق توسع ضخم في شبكة
االتصاالت والمعلومات ،ويعد
االتحاد الدولي لالتصاالت -
باعتباره القوة الدافعة الرئيسية
وراء السياسات الدولية ،والتنمية
التكنولوجية ،والتعاون ونقل
المهارات  -من األدوات التي
ال غنى عنها في هذا الصدد”.
ومضى نلسون مانديال يؤكد على
أمهية االتصاالت وحصول أبناء اجلنس
البشري يف مجيع أحناء العامل على
املعلومات ،كما أكد على ضرورة
العمل يف سبيل القضاء على الفجوة
بني البلدان الغنية والبلدان الفقرية يف
جمال املعلومات .ودعا االحتاد الدويل
لالتصاالت إىل تنظيم معرض تليكوم
إلفريقيا عام  1998يف جنوب إفريقيا.

وقال الدكتور بيكا تارياني ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
“إن من دواعي سرورنا العظيم أن نيلسون مانديال ،تلك الشخصية
المل ِهمة للعالم بفضل حياته التي قضاها مناضالً ضد الظلم،
يشعر بأن معرض تليكوم العالمي يعد حدثاً مهماً بما فيه الكفاية
يتناسب مع كل جدول زمني ينطوي على التحدي”.
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التقارب بين االتصاالت،
وتكنولوجيا المعلومات والبث
اإلذاعي يحرك النمو القوي
كان تليكوم العاملي لعام  1995هو
املعرض واملنتدى السابع الذي ينظمه
االحتاد الدويل لالتصاالت ،وقد
اجتذب  1 066عارضاً .وكان هذا
النمو الذي حتقق منذ  1991يرجع إىل
التقارب السريع الذي حتقق يف ذلك
الوقت بني ثالث صناعات رئيسية هي:
االتصاالت ،وتكنولوجيا املعلومات
والبث اإلذاعي .وكانت شركات إنتاج
معدات احلاسوب واالتصاالت تتدافع
للحصول على موطئ قدم هلا يف سوق
الوسائط املتعددة الناشئة .ولتحقيق
االستفادة الكاملة من التكنولوجيات
التفاعلية اجلديدة اليت كانت تتطور يف
ذلك احلني ،كانت هذه الشركات يف
حاجة إىل شبكات اتصاالت عاملية
لنقل تطبيقاهتا إىل املستعملني.

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان
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وكان موضوع معرض تليكوم العاملي
لعام  1995وهو “التوصيل!” يعرب
عن االجتاه حنو التقارب .وقد بلغ
عدد املشاركني يف املعرض ما يقرب
من  000 190مشارك ،كان من
بينهم أكثر من مائة وزير من البلدان
األعضاء يف االحتاد ( 184بلداً)،
وهكذا ،يكون معرض تليكوم العاملي
لعام  1995قد كشف عن منو ملحوظ،
فقد كان احلضور أعلى بنسبة 18
يف املائة مما كانت عليه يف .1991

وقال  ،Jean Jipguepرئيس
مجلس إدارة تليكوم “إن األمر
الذي لم نتوقعه تماماً عندما وضعنا
توقعاتنا بشأن حجم المعرض
منذ سنتين هو درجة وسرعة
التغيير في الصناعة .وأي شخص
يعمل في مجاالت االتصاالت،
أو تكنولوجيا المعلومات أو
البرامج اإلذاعية الترفيهية يدرك
تماماً التقارب الحادث حالياً في
المجاالت التي كانت في الماضي
مجاالت منفصلة في عملنا”.
وكان النمو السريع يف شبكات
احلاسوب ،مبا يف ذلك التوسع يف
استعمال اإلنرتنت ،يعين أن شركات
تقدمي تكنولوجيا املعلومات التقليدية
أصبح عليها اآلن أن تضيف تكنولوجيا
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االتصاالت إىل أحدث عروضها.
كذلك ،أصبح على الشركات الرئيسية
الناقلة لالتصاالت أن ترفع مستوى
شبكاهتا بإدخال معدات تبديل
ذكية متطورة جداً تصممها شركات
تطوير الربجميات للتمكني من توفري
جمموعة من التطبيقات اجلديدة.
وقال  ،Tom Dahl-Hansenاملدير
التنفيذي ملعرض تليكوم “يكمن الدليل
الواضح على هذا التحول يف أن معرض
تليكوم العاملي لعام  1995اشتمل للمرة
األوىل على منصات عرض للكثري من
الشركات الرائدة يف العامل يف جمال بيع
تكنولوجيا املعلومات ،مثل ،Intel
و ،Lotus Developmentو،Microsoft
و ،Oracleو.”Sun Microsystems

تطبيقات تفاعلية بين البرمجيات
وضح أندرو جروف ،يف احلفل
ّ
االفتتاحي ،معامل التقارب يف الصناعة
بأن أوضح كيف أن أجهزة احلاسوب
الشخصية ستفتح الباب أمام الكثري
من التطبيقات التفاعلية اجلديدة.
وتضمن عرض الوسائط املتعددة الذي
ّ
قدمه السيد جروف وصالت اتصاالت
حية إىل إفريقيا واليابان ،ساعد يف
تطويرها عدد من شركات االتصاالت
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واحلاسوب الرئيسية يف العامل .وكان
هناك اعرتاف بالسيد جروف على أنه
أحد الشخصيات الرائدة يف صناعة
احلاسوب .فمنذ تأسيس مؤسسة
إنتل يف  ،1968أصبح من املنتجني
الرئيسني لرقائق احلاسوب ،وكان
حبلول وقت تنظيم معرض تليكوم
العاملي لعام  1995يتحرك بقوة حنو
األسواق اليت ظهرت نتيجة للزيادة
السريعة يف قوة احلوسبة اليت تتمتع
هبا أجهزة احلاسوب الشخصية.
وقال توين باوكوت ،مدير
االتصاالت بشركة مايكروسوفت،
إن العرض يتناسب بشكل متزايد
مع اسرتاتيجية التسويق اليت تطبقها
الشركة للسنوات املقبلة .وأضاف
يقول :إن مايكروسوفت تعمل على
توسيع مشاركتها يف السوق لتشمل
االتصاالت الشخصية ،ومنتجات
أجهزة اخلدمة الالزمة للمؤسسات
التجارية ،واحللول اجلماعية ،وخدمات
اإلنرتنت ومعلومات النطاق العريض
حبسب الطلب .وحنن خنطط لرفع
قاعدة مستعملي ويندوز املرّكبة عندما
يصبحون من املطبقني الرئيسيني
خلدمات االتصاالت ،وتوفري منصات
لشركات الشبكات اليت ميكن عليها
تطوير هذه اخلدمات ونشرها”.
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وساعد وجود أوراكل للمرة األوىل
يف املعرض على إظهار زيادة
مشاركة شركات الربجميات يف صناعة
االتصاالت .وقال جون بالك،
النائب األول لرئيس قطاع االتصاالت
بالشركة ،إن أوراكل قررت املشاركة
ألن معرض تليكوم العاملي لعام
 1995يركز على التقارب بني صناعة
االتصاالت وصناعة الرتفيه وصناعة
احلوسبة .ومضى يقول“ :تَعرض
أوراكل ،باعتبارها أكرب شركة إلدارة
املعلومات يف العامل ،جمموعة من
احللول لصناعة االتصاالت .وهتتم

أوراكل مبوضوع معرض تليكوم
العاملي لعام  ،1995وإننا سعداء
مبشاركتنا يف هذا احلدث املهم”.
وكانت شركات اهلاتف يف وضع
قوي ميكنها من تشكيل عملية
إنشاء طريق املعلومات اجلديد فائق
السرعة ،نظراً لوجود جمال كامل أمام
شبكات اهلاتف القائمة ،اليت تكشف
باستمرار عن معدل منو مرتفع .فقد
أضيف خالل عام  1994حنو 34
مليون خط ،ومت تسجيل  18مليون
اشرتاك جديد يف االتصاالت املتنقلة.

وعلى الرغم من أن النمو يف مشرتكي
االتصاالت اخللوية ما زال يسبق النمو
يف اخلطوط الرئيسية ،كانت نسبة
الزيادة يف اخلطوط الرئيسية يف 1994
هي األعلى خالل عشر سنوات .وقد
ارتفع عدد مشرتكي اهلواتف اخللوية
املتنقلة بنسبة  61,3يف املائة خالل
 1994بينما ارتفع عدد مشرتكي
اخلطوط الثابتة بنسبة  6,7يف املائة.
وقال الدكتور بيكا تارياين“ :إن
الكثري من اجلهات املشاركة يف معرض
تليكوم العاملي لعام  1995ستكون من
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األطراف الفاعلة الرئيسية يف تطوير
البنية التحتية العاملية للمعلومات اليت
بدأت تظهر يف الفرتة األخرية”.
وعلى الرغم من أن عدد أجهزة اهلاتف
كان أقل من عدد أجهزة التلفزيون
يف  ،1995فإهنا كانت تتجاوز كثرياً
أجهزة احلاسوب الشخصية .وكان
تطوير التكنولوجيات املعقدة مثل
التلفزيون عايل الوضوح ()HDTV
ومشاهدة الفيديو عند الطلب يعنيان
أن صناعة الرتفيه والبث التلفزيوين
تتوسع يف استخدام التكنولوجيا
اليت كانت ذات يوم من اجملاالت
املقصورة على مهندسي االتصاالت.
وقد عرب راي مسيث ،الرئيس التنفيذي
لشركة  ،Bell Atlanticعن ذلك
بقوله“ :ستكون بني أيدينا يف وقت
قريب أجهزة تلفزيون تستطيع اإلصغاء،
وأجهزة حاسوب تستطيع الكالم،
وأجهزة هاتف تسمح باملشاهدة”.

<1995

أضواء على المنتدى
حدد موضوع معرض تليكوم العاملي
لعام “ – 1995التوصيل!” – طابع
املنتدى ،الذي حضره  912 3مشاركاً.
وكان برنامج املنتدى يتضمن تنظيم
قمتني – االسرتاتيجيات والتكنولوجيا
– باإلضافة إىل جلسة خاصة عن
اإلنرتنت.Internet@Telecom95 ،
وقد استمع املشاركون يف اجتماع
القمة املخصص لالسرتاتيجيات
إىل كيف أصبحت الشبكات
اإللكرتونية اآلن عنصراً رئيسياً يف
تبادل املعلومات .وقال Hiroshi
 ،Ichiharaرئيس شركة  KDDاليابانية:
“إن التكنولوجيات اجلديدة العديدة
ستُم ّكن املستعمل من التواصل مع
أي فرد ،يف أي مكان ،يف أي وقت،
وسوف تتفوق على حواجز الوقت،
واحلدود الوطنية ،واللغات ،كما أن
هذه الثورة يف جماالت املعلومات
واالتصاالت سوف ترتتب عليها ثورة
يف األسواق ويف اهليكل االجتماعي”.
والتقارب يدفع شركات تشغيل
االتصاالت إىل البحث عن رؤوس
أموال كبرية لتمويل متطلبات دعم
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النمو يف شبكات االتصاالت .وقال
 ،Michael McKeeverالعضو
املنتدب لشركة :Lehman Brothers
“سيكون من املطلوب ،حبلول سنة
 2000فقط ،تدبري رؤوس أموال جديدة
تربو على تريليون دوالر أمريكي كي
تستطيع البلدان والشركات حتقيق
أهدافها يف جمال االتصاالت”.
أما اجتماع القمة املخصص
للتكنولوجيا فقد ركز على تطوير
وتقييس وتنفيذ التكنولوجيات اجلديدة
اليت تؤدي خبطى سريعة إىل حتطيم
احلواجز بني جماالت االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات والربامج الرتفيهية
السمعية والبصرية اليت كانت يف
املاضي منفصلة عن بعضها البعض.
وقالت  ،Ursula Herrickمديرة
برنامج العالقات العامة بشركة إنتل:
“إن أجهزة احلاسوب الشخصية
وأجهزة اهلاتف يف سبيلها إىل تغيري
طريقة تواصلنا يف بيئة قطاع األعمال
والبيئة املنزلية .ومن الضروري جداً
أن تتضافر جهود صناعة احلواسيب
وصناعة االتصاالت من أجل
تطوير منتجات جديدة”.

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

مبتَكر اإلنترنت يحصل
على الميدالية الفضية من
االتحاد الدولي لالتصاالت
عُ ِقدت اجللسة اخلاصة باإلنرتنت
يف عطلة هناية األسبوع يومي  7و8
أكتوبر  ،1995وركزت على التطورات
السريعة اليت تشهدها اإلنرتنت ويف
جمال احلصول على اخلدمات على
اخلط .وناقشت اجللسة دور اإلنرتنت
يف البنية التحتية الشاملة لالتصاالت،
والتحديات واملشكالت املالزمة هلذه
الوسيلة اجلديدة لتبادل املعلومات.

وقد شارك يف هذه احللقة الدراسية عدد
من كبار املتحدثني ،كان من بينهم
( Vinton Cerfالذي كثرياً ما يشار
إليه على أنه ُمبتَكر اإلنرتنت)؛ وجيم
كالرك ،مؤسس شركة Netscape؛
و ،Christian Huitemaمدير البحوث
يف باملعهد الوطين الفرنسي لألحباث
يف علم احلاسوب ونظرية التحكم
والرياضية التطبيقية ()INRIA؛
و ،Tony Rutkowskiاملدير التنفيذي
ومنح الدكتور بيكا
جلمعية اإلنرتنتَ .
تارياين ،األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت ميدالية فضية خاصة للسيد

 Vinton Cerfاعرتافاً مبسامهته البارزة
يف تطوير البنية التحتية للمعلومات اليت
تشكل اإلنرتنت جزءاً أساسياً منها.
كما شارك يف احللقة الدراسية عدد
من كبار ممثلي الشركات الرئيسية
املعنية بتقدمي اخلدمات اإللكرتونية
مثل  ،CompuServeوAmerica
 ،Onlineو،Microsoft Network
و MCIو .AT&Tوعُ ِقدت جلسة
استغرقت نصف يوم ُخصصت
لتطبيقات اإلنرتنت املستجدة
وتضمنت عروضاً من شركات

 Vinton Cerfيتسلم ميدالية
االتحاد الدولي لالتصاالت
الفضية من الدكتور بيكا
تارياني ،اعترافاً بمساهمته
البارزة في تطوير البنية
التحتية العالمية لالتصاالت
التي ِّ
تشكل اإلنترنت جزءاً
أساسياً منها
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 ،Sun MicrosystemsوSilicon

 ،Graphicsو ،VocalTecوFirst

 ،Virtualو Digicashو.Apple

المستجدات في معرض
تليكوم العالمي لعام 1995
يف سياق التعلم عن �بُْعد ،ثبت أن
إدخال التفاعل إىل خدمات النطاق
البث حيقق فائدة كبرية ،وخصوصاً
للبلدان النامية ،اليت مل تعد طرق التعليم
التقليدية قادرة فيها على االستجابة
للطلب املتزايد على التعلم .وقد تغلب
التفاعل على جوانب القصور األساسية
ألنظمة البث املطبقة يف ذلك الوقت
وأصبح أساسياً يف العملية التعليمية.
وكان من الشراكات املهمة اليت
ظهرت يف معرض تليكوم العاملي
لعام  1995اإلعالن عن أن منظمة
األمم املتحدة للرتبية والعِلم والثقافة
(يونسكو) واالحتاد الدويل لالتصاالت
سيطلقان مشروعاً جتريبياً الستطالع
استعمال تكنولوجيات البث التفاعلي
املستجدة يف التعلم عن �بُْعد.
وسوف يرتتب على هذا املشروع
التجرييب تركيب نظام تفاعلي للتعلم
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عن �بُْعد يف بلد أو أكثر من البلدان
النامية ،هبدف إشباع احلاجة امللحة
إىل تعليم املدرسني أثناء اخلدمة.
وقد أمكن احلصول على دعم
أويل من وزارة اخلارجية األمريكية،
وشركة ( AT&Tجنوب إفريقيا)،
وشركة .Hewlett Packard
وقال أمحد العويان ،مدير مكتب تنمية
االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت
“إننا نعرتف متاماً مبسامهتهم
الكرمية واهتمامهم هبذا املشروع
الذي يفيد تنمية االتصاالت”.
وكان من بني املستجدات األخرى
يف معرض تليكوم العاملي لعام 1995
برنامج للتنمية ومشروع جترييب للبلدان
حديثة التصنيع .وقد ق ّدم برنامج التنمية
دعوات لعدد  170من املهندسني
وأخصائي املوارد البشرية من  85بلداً
للمجيء إىل جنيف لزيارة املعرض،
واملشاركة يف املنتدى ،والرتكيز على
القضايا ذات األمهية املباشرة بالنسبة
ألوضاع بلداهنم اخلاصة يف حلقة
عمل خاصة ملدة ثالثة أيام.
وقد وفر املشروع التجرييب اخلاص
بالبلدان حديثة التصنيع مكاناً
عرض دون مقابل لثالث عشرة
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شركة من البلدان حديثة التصنيع،
وقع عليها االختيار لنجاحها يف
أسواقها الوطنية ،ومنتجاهتا املبتكرة.
وكان الغرض من املشروع هو توفري
فرصة للعرض يف األسواق الدولية،
مبا يعود باملصلحة على الشركات
نفسها وكذلك على املهتمني مبشاهدة
أحدث املستجدات التكنولوجية.
وكان أكرب تغري يف معرض تليكوم
العاملي لعام  1995هو قيام عدد كبري
من شركات الربجميات بعرض منتجاهتا
للمرة األوىل يف معرض كان تقليدياً
مقصوراً على صناعة االتصاالت.
وكان برنامج املعرض يعكس هذا
االجتاه اجلديد بالنسبة ملعرض تليكوم
العاملي يف السنوات املقبلة.
وقالت  ،Lili Risonمديرة مشروع
معرض تليكوم العاملي لعام :1995
“تعد إضافة حدث خاص عن
اإلنرتنت يف معرض تليكوم العاملي
لعام  1995مثاالً جيداً على اتساع
جمال العروض يف معرض تليكوم
العاملي .وقد حتول ما بدأ يف 1971
يف شكل حدث حمدود جداً إىل
حدث يثري اهتماماً كبرياً ،حىت
بالنسبة للمستهلك العادي”.
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معرض تليكوم العالمي لعام  1995في أرقام
ممثلي العارضين

35 000

الـزائـريــن
زائراً قاموا بشراء تذاكر

127 711

زائراً بدعوة من العارضين
من كبار الشخصيات

19 551

692
المنتدى
متحدثاً في المنتدى

662

مشاركاً في المنتدى ،أتيجت لهم الفرصة أيضاً لزيارة المعرض

3 912

من ممثلي وسائل اإلعالم
عدد المشاركين
املصدر :نشرة صحفية لالحتاد الدويل لالتصاالت 11 ،أكتوبر

2 143

 189 671مشاركاً (مع استبعاد األطفال)

1995
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معـرض تليكـوم العـالمي
لعـام  1995في صور
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>

عُ ِقد معرض ومنتدى االتصاالت العالمي الثامن في جنيف في الفترة
من 10 إلى 17 أكتوبر  ،1999واجتذبأكثر من  75 000 1مشارك
وأكثر من 1100 عارض .وقد أطلِق على هذا المعرض معرض تليكوم
العالمي لعام 1999  +معرض تليكوم العالمي التفاعلي لعام  ،1999وتميز هذا
الحدث باتجاه من أهم االتجاهات في مجالتنمية االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات – وهو التقارب بين اإلنترنت والهواتف المتنقلة والتكنولوجيا
الالسلكية .وسوف يكون لهذا التقارب تأثير ضخم على الحياة اليومية .
وقد هيمن على هذا احلدث عدد من
املوضوعات .فمن ناحية ،كان هناك
وعد بتحسني قدرة العامل علىالتوصيل
يف األلفية اجلديدة .ومن ناحية أخرى،
كانت هناك ظالل لفجوة معلوماتية
هتدد حتقيق هذا الوعد.وكان اجلانب
األكرب من الرتكيز على تكنولوجيا
االتصاالت الالسلكية واإلنرتنت.
وبصفة خاصة ،كانالنفاذ الالسلكي
إىل اإلنرتنت ميثل لب اسرتاتيجيات
القطاع التجاري ملعظم شركات
االتصاالتوتكنولوجيا املعلومات.
وقد تنبأ أبرز املتحدثني ،مثل بيل
جيتس ،رئيس شركة مايكروسوفت
ورئيسها التنفيذي ،وكورتهيلسرتوم،
رئيس إريكسون ،باملستقبل – الذي
أصبح حقيقة اآلن. إذ قال بيل جيتس:
“لن يضطر الناس [يف املستقبل] إىل
التفكري يف نقل معلوماهتم إىل أماكن
أخرى .إذسيكون من املمكن مشاهدة
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أي ملفات أو مواقع مفضلة أو رسائل
يهتمون هبا على الفور أينما كانوا،سواء
عن طريق التلفزيون املوصول باإلنرتنت،
أو هواتفهم املتنقلة ،أو أجهزة
حواسيبهم يف سيارهتم ،أوحواسيبهم
الشخصية بكل أشكاهلا املختلفة.
ولتمكني ذلك من احلدوث ،نعتمد
بشكل كامل على تشكيلشراكات
قوية مع شركات االتصاالت”.
وقد كشف بيل جيتس النقاب يف
املعرض عن منوذج هلاتف ذكي
من إنتاج مايكروسوفت يقوم على
 ،Windows CEومثبت عليه برنامج
Outlook ومتصفح لإلنرتنت ،وقال:
“لقد تراهنا على أن هذه األمور
سوف تنفجر يف الواقع .ولقد دعمنا
ميزانية البحث والتطوير يف جمال
الربجميات ،واستهدفنا سيناريوهات
التكامل هذه ،مع إدماج التلفزيون،
واهلاتف الذكي واحلاسوب الشخصي،
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مبا يسمح للناس باحلصول على
املعلومات بطريقة ال يتعني عليهم
أن يفكروا يف مكان تواجدها”.
وكان عدد مشرتكي اهلواتف اخللوية
الرقمية يف مجيع أحناء العامل يف 1995
يبلغ 18 مليون هاتف .وبعدأربع
سنوات من ذلك ،أي يف وقت انعقاد
معرض تليكوم العاملي لعام 1999+
معرض تليكوم العامليالتفاعلي لعام
 ،1999كان عدد مشرتكي اهلواتف
اخللوية الرقمية قد جتاوز 300 مليون
مشرتك يف مجيع أحناءالعامل.

وقال كورت هيلستروم ،رئيس
إريكسون“ :يتزايد توافر
الحلول الرخيصة التي تسمح
لك بالتواصل ،أينماكنت
أو في أي وقت – دون قيود
على الوصالت المادية – في
جميع أنحاء العالم”.
ويف وقت انعقاد معرض تليكوم
العاملي لعام 1999 +معرض تليكوم
العاملي التفاعلي لعام  ،1999كانت
إريكسون هي اليت حتتل املركز األول
يف بروتوكول التطبيقات الالسلكية
(WAP) (انظر اإلطار) .وكانمن بني
املعروضات البارزة أجهزة طرفية تعمل
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الخطوة األولى نحو اإلنترنت المتنقلة:
بـروتــوكــول التطبيقــات الالسلكيــة(WAP)
أطلقت إريكسون ،باعتبارها مؤسس بروتوكول التطبيقات الالسلكية ،أول جهاز طرفي يعمل ببروتوكول
التطبيقات الالسلكية على مستوى تجاري في يونيو  999 .1وكان هذا البروتوكول الخطوة األولى نحواإلنترنت
المتنقلة والجيل الثالث من التكنولوجيات المتنقلة الذي أدى إلى ظهور مجموعة جديدة كاملة منالخدمات
التي نسلّم بها اآلن ،مثل المعامالت المصرفية ،والتسوق ،وشراء التذاكر والترفيه ،التي نتمتع بها اآلن
باستعمال األجهزة المتنقلة.
وكان إطالق الخدمات العامة لالتصاالت الراديوية بأسلوب الرزم()GPRS ،التي أدخلت نظام نقل البياناتبالرزم
إلى الشبكة ،بمثابة خطوة أولى حيوية بالنسبة لالنتقال إلى الجيل الثالث للنظام العالمي لالتصاالت المتنقلة
()GSM وشركات تشغيل نظام النفاذ المتعدد بتقسيمالزمن(TDMA) .وأعطت الشبكة األساسيةللتبديل بالرزم
للمستعملين إحساساً بأنهم “دائماً على الخط ،ودائما موصولون”.
وقد أصبحت تطبيقات بروتوكول التطبيقات الالسلكية(WAP) التي كانت إريكسون تعتقد أنها سوفتنطلق –
عادية ومألوفة اآلن بما في ذلك تبادل الرسائل الصوتية ،والتجارة اإللكترونية ،والخدمات المصرفية ،وخرائط
المدن ،وحجز التذاكر وحجز المطاعم.
وفتح المعيار العالمي لنظام “االتصاالت المتنقلة الدولية – 2000” الخاص بالجيل الثالث والذي وضعه االتحاد
الدولي لالتصاالت ،الطريق إلى خدمات وتطبيقات مبتكرة ،في أي وقت وفي أي مكان ،مع توافر القدرةعلى
التجوال على مستوى العالم .وقد عرض الكثير من منصات العرض في معرض تليكوم العالمي لعام 1999
 +معرض تليكوم العالمي التفاعلي لعام 1999 نماذج لنظام االتصاالت المتنقلة الدولية –  ،2000وخصوصاً
الهواتف المرئية.
لعام 1999

وبحلول سنة  ،1999كان زوار معرض تليكوم العالمي لعام 1999 +معرض تليكوم العالمي التفاعلي
قد أصبحوا قادرين على التعامل مع تطبيقات مثل مؤتمرات الفيديو ،وتصفح اإلنترنت ،وحجز تذاكرالمسارح،
وكذلك االستماع إلى الموسيقى وتنزيلها من شبكة الويب – كل ذلك أثناء التنقل.
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بربوتوكول التطبيقات الالسلكية .كما
كان هناك تركيزعلى أمن اإلنرتنت،
وقدرة وتطبيقات النطاق العريض.
كذلك كان معرض تليكوم العاملي
لعام 1999 +معرض تليكوم العاملي
التفاعلي لعام 1999 خيتلفان عن
املعارض السابقة من حيث إمكانية
مشاهدهتما بالكامل على اخلط .فقد
كانت املعلومات املتصلة هبذااحلدث
متاحة جلميع املشاركني عن طريق أكثر
من 300 كابينة ملعلومات تليكوم،

مت الدخول عليها أكثرمن مليون مرة
يف األيام اخلمسة األوىل من احلدث.
وسجل اجلزء اخلاص مبعرض تليكوم
مبوقع االحتادالدويل لالتصاالت على
اإلنرتنت أكثر من 10 ماليني نقرة
يف أول أسبوعني من شهر أكتوبر
– وجاءاجلانب األكرب من التغطية
الصحفية للحدث من مستعملني
لإلنرتنت وليس من الصحفيني
املوجودين يفموقع احلدث.

كبار المتحدثين يحذرون
من مخاطر التكنولوجيا
اجتذب احلدث قادة على أعلى
مستوى ،من الوزراء إىل الرؤساء
التنفيذيني يف أهم الشركات املؤثرة يف
السوق ،باإلضافة إىل أهم احملللني
واملعلقني وأكثرهم احرتاماً .وتضمن
احلفل االفتتاحي ،الذي تكفلت به
شركة إريكسون ،كلمات رئيسية
من كويف عنان ،األمني العام لألمم
املتحدة؛ وروث دريفوس ،رئيسة
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كوفي عنان،
األمين العام لألمم المتحدة

االحتاد السويسري ،ومارتني برنشويج-
جراف ،رئيسة جملس الدولة يف
مجهورية ومقاطعة جنيف؛ وكورت
هيلسرتوم ،رئيس شركة إريكسون.
وقال يوشيو أوتسومي ،األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت وقت انعقاد
املعرض ،يف مالحظاته االفتتاحيةإن
معرض تليكوم العاملي الذي يعلن االحتاد
عن افتتاحه “يوضح التكنولوجيات
املتاحة اليوم واليت ستكونمتاحة يف
الغد على املستوى العامل .ودعونا نأمل
يف زيادة تطوير هذه التكنولوجيات،
وأن نعمل على حتقيقاهلدف الذي
حددناه منذ مخسة عشر عاماً ،وهو
أن جنعلكل فرد على مسرية قصرية
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،Ruth Dreifuss
رئيسة االتحاد السويسري
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يوشيو أوتسومي ،األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت

من جهاز للهاتف.فدعونا نُل ِزم أنفسنا
هنا بالتمكني من حتقيق ذلك”.

التواصل من األمور احليويةلتحقيق
االحتياجات اإلمنائية يف العامل ككل.

وح ّذر كورت هيلسرتوم ،رئيس شركة
إريكسون ،من أن التكنولوجيا اجلديدة
ميكن أن تكون هلا قوةهائلة يف أيدي
احلكومات واملؤسسات ،ولكن جيب
أال يُساء استعماهلا .واستطرد يقول:
“جيب التخلصمن القيود اليت ال
مربر هلا .وجيب أن يكون بوسع كل
فرد احلصول على املعلومات اليت
أصبحت متاحةاآلن دون عناء”.

وقالت روث دريفوس ،رئيسة االحتاد
السويسري“ :باإلضافة إىل حتقيق
التحسينات التكنولوجية ،جيب أن
يؤدي العمل يف السنوات القليلة املقبلة
إىل حل املشاكل العديدة كي تصبح
املنافع املستمدة من التقدم اهلائل
الذي حتقق حىت اآلن موزعة بالتساوي
بني مجيع الطبقات االجتماعية وبني
مجيع البلدان .ودعونا نتأكد منأن
الشعارات ال تكذب ،كي ال تصبح
أمام االتصاالت العاملية حدود وأن
تصبح حقيقة بالنسبة جلميعالقارات”.

واتفق املتحدثون الرئيسيون اآلخرون
على أن انتشار التكنولوجيا واحلق يف
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،Martine Brunschwig-Graf
رئيس مجلس الدولة لجمهورية
ومقاطعة جنيف

ووافقت مارتني برنشويج-جراف،
رئيسة جملس الدولة يف مجهورية
ومقاطعة جنيف على أنه“ :ال جيب
أنيكون العامل مقسماً بني من ميلكون
ومن ال ميلكون ،من حيث املهارات
واملعارف املتصلة باملعلومات”.
وتناول كوفيعنان ،األمني العام لألمم
املتحدة هذا املوضوع ببالغة لكونه
أعلى ممثل ألسرة األمم املتحدة.
وكان يري أن القدرة على احلصول
على املعلومات ذات أمهية حامسة.
واستطرد يقول“ :إن القدرة علىتلقي،
وتنزيل وتقاسم املعلومات من خالل
الشبكات اإللكرتونية ،وحرية التواصل

،Kurt Hellström
رئيس شركة إريكسون

عرب احلدود الوطنية– جيب أن تصبح
حقائق واقعة بالنسبة جلميع الناس”.
وذ ّكر األمني العام لألمم املتحدة
املندوبني بأن ربع جمموع البلدان مل
يستطع حىت اآلن حتقيق حىت املستوى
األساسي للتمتع باالتصاالت – حيث
ال تتعدى الكثافة اهلاتفية جهاز
هاتف واحد لكل مائة فرد .وبالتايل،
فإن نصف سكان العامل مل حيدث
أن أجروا أو تلقوا مكاملة هاتفية.
ومضى السيد عنان يقول“ :إن ما
أخشاه هو أن نكون بصدد إضافة
فجوة جديدة للفجوة العميقة بالفعل
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بني األغنياء والفقراء :وهي فجوة
رقمية بني األغنياء والفقراء فيما يتعلق
باملعلومات .إن مخسة أو ستةمليارات
نسمة يعيشون يف البلدان النامية.
ويرى الكثريون منهم أن اإلجنازات
العلمية والتقنية العظيمة يفعصرنا
رمبا تكون حادثة يف كوكب آخر”.

بيد أن هذا ال ينتقص من قيمة
ومنافع التكنولوجيا الجديدة لو
جعلناها متاحة على المستوى
العالمي .ومضىيقول“ :تستطيع
االتصاالت ،بفضل قدرتها على
خلق فرص جديدة ،أن تكون
قوة هائلة لتحقيق االندماجبين
الشعوب واألمم في االقتصاد
العالمي – وهذا هو األمل الوحيد
الحقيقي للتغلب على الفقر”.

 Nورئيسهاالتنفيذي؛
 ortel Networks
و ،Erkki Liikanenعضو املفوضية
األوربية املعين بتكنولوجيا املعلومات.
وقد رأس اجتماع املائدة املستديرة
اخلاص بـ”اجملتمع املوصول”Musalia
 ،Mudavadiوزير املعلوماتوالنقل
واالتصاالت يف كينيا ،واستمع
االجتماع إىل كلمات رئيسية من
 ،Lou Gerstnerرئيس جملس
إدارة IBM ورئيسها التنفيذي،
و ،Jichuan Wuوزير املعلومات
والنقل واالتصاالت يف الصني.

الـمنت ــدى
اشرتك يف هذا الرأي عدد كبري
من بني األربعة آالف فرد الذين
شاركوا يف برنامج املنتدى ،الذي
اشتملعلى مخسة اجتماعات قمة
والعديد من اجللسات املشرتكة ،اليت
بدأت بكلمات رئيسية من يوشيو
أوتسومي ،األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت؛ وجون روث ،رئيس
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ومجعت “ندوة التنمية” بني 50 1من
املهندسني وأخصائي املوارد البشرية
من79 بلداُ من البلدان األقل دخالً
جاءوا إىل جنيف مبنح ،لكي يركزوا على
القضايا ذات األمهية املباشرة لبلداهنم،
وللمشاركة يف املنتدى،وزيارة املعرض.
ورأس جلسة افتتاح الندوةChen
 ،Chimutengwendeوزير املعلومات
والربيد واالتصاالتيف زمبابوي ،وألقى
كلمات رئيسية يف هذه اجللسة كل من
يوشيو أوتسومي ،األمني العام لالحتاد
الدويللالتصاالت؛ ومحدون توريه ،مدير
مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد؛
و ،Tony Reisالرئيس التنفيذيلشركة
االتصاالت السويسرية()Swisscom؛
وجون تشامربز ،رئيس شركةCisco
Systems ورئيسهاالتنفيذي.

2012

| « 2011 | 2009 | 2006 | 2003

ورأس اجللسة االفتتاحية الجتماع قمة
السياسات العامة والقواعد التنظيمية
 ،Jean-Michel Hubertرئيسهيئة
تنظيم االتصاالت الفرنسية .وألقى
مالحظات افتتاحية يف هذه اجللسة
 ،Roberto Bloisنائب األمني
العام لالحتاد الدويل لالتصاالت،
بينما ألقى كلمات رئيسية كل من
 ،Michael Armstrongرئيس شركة
AT&T ورئيسها التنفيذي؛ وSerge
 ،Tchurukرئيس شركة Alcatel؛
و ،Jens Arnbakرئيس هيئة تنظيم
االتصاالت يف هولندا ،وهي اهليئة
املستقلة للربيد واالتصاالت.

بيل جيتس،
رئيس شركة مايكروسوفت
ورئيسها التنفيذي

ورأس اجللسة االفتتاحية الجتماع قمة
البنية التحتية  ،Jozef Cornuرئيس
شركة Alcatel ورئيسهاالتنفيذي ،بينما
ألقى كلمات رئيسية كل من Carly
 ،Fiorinaرئيسة شركة Hewlett
Packard ورئيستهاالتنفيذية؛
و ،Tadashi Nishimotoرئيس رابطة
اكتشاف املعرفة والتنقيب عن البيانات
(KDD)؛و،Werner Schmücking
عضو جملس إدارة شركة Siemens.
وألقى كلمات رئيسية يف اجتماع
قمة اخلدمات والتطبيقات التفاعلية
كل من بيل جيتس ،وSeiko

،Nodaعضو جملس النواب
الياباين ،و ،Larry Ellisonرئيس
أوراكل ورئيسها التنفيذي.

القضايا اإلنسانية
حرص االحتاد الدويل لالتصاالت
على عدم إغفال القضايا اإلنسانية.
وقد طالبت السيدة،Sadako Ogata
رئيسة مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،يف اجللسة املخصصة لتسخري
االتصاالت لتقدمي املساعداتاإلنسانية،
صناعة االتصاالت بدعم اتفاقية تامبريي

بشأن توفري موارد االتصاالت للتخفيف
من الكوارثوعمليات اإلغاثة.
وأكدت السيدة Ogata على ضرورة
الشراكات ،وأضافت تقول“ :إن
مفوضية األمم املتحدة لشؤونالالجئني
على استعداد للدخول يف ترتيبات
احتياطية مع شركات االتصاالت ميكن
تنشيطها يف حالةحدوث حاالت
طوارئ كبرية ،وميكن من خالهلا إتاحة
موارد اإلغاثة” .وأضافت أن املوظفني
املتخصصنيينبغي نشرهم لتقدمي الدعم
يف العمليات اخلاصة بالالجئني.
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أيام اإلنترنت في معرض
تليكوم العالمي

تدبير مساحة إضافية بمركز
جنيف للمعارض والمؤتمرات
الستيعاب معرض تليكوم العالمي
لعام 1999 +معرض تليكوم
العالمي التفاعلي لعام 1999

اختُتِم احلدث بعطلة هناية أسبوع
ُخصصت لإلنرتنت – أيام اإلنرتنت
يف معرض تليكوم العاملي .وكان
اليومان مفتوحني أمام عامة اجلمهور،
وألقيا الضوء على أمهية اإلنرتنت
اهلائلة يف العامل .وتضمن اليومان
حوارات ،وبيانات عملية وفرصة
للحاضرين لرؤية شكل املستقبل.
وألقى كلمة رئيسية يف هذه اجللسات
 ،Vinton Cerfالنائب األول للرئيس،
قطاع معمارية وتكنولوجيااإلنرتنت يف
شركة اتصاالت MCI العاملية ،الذي
ساعد يف إنشاء اإلنرتنت يف 1969.
وقد أكد على أنالعامل ال ينبغي أن
يقلل من تقدير الدور احلقيق إلدارة
اإلنرتنت ،وهو الدور الذي يشمل
حتديد الضرائب،ومحاية املستهلك،
ومراقبة احملتوى وحقوق املِ ِ
لكية الفكرية.
وقال السيد Cerf“ :يوجد ألف طريق
إىل املستقبل ،ولكننا ال نعرف يف أي
طريق نسري .ولقد كان هذاشأننا
قبل اكتشاف الرتانزستور يف 1947
أو الدائرة املتكاملة يف 1958”.
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<1999

لعام1999

كان معرض تليكوم العاملي
 +معرض تليكوم العاملي التفاعلي لعام
1999 أكرب معرض لالتصاالتيتوىل
تنظيمه االحتاد الدويل لالتصاالت،
حيث بلغ عدد العارضني أربعة أضعاف
ما كان عليه يف 1991و 1995.
ومل يكن ختصيص مساحة ملعرض تليكوم
العاملي الثامن يف1999 أمراً سهالً ،نظراً
لكثرة عدد الشركات اليتأبدت رغبتها
بوضوح منذ1995 لعرض إجنازاهتا
ومبتكراهتا على العامل عشية األلفية
اجلديدة .وقد تلقتإدارة املعرض طلبات
أكثر كثرياً مما ميكن أن تستوعبه مساحة
املعرض .ومع ذلك ،ففي ،1998أمكن
مبساعدة السلطات السويسرية وضع
مشروع يقوم على استعمال مساحة
جديدة يف احلدائق الواقعة أماممركز
املعارض واملؤمترات –Palexpo.
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وأصبحت هذه املساحة مبمراهتا املغطاة
جزءاً أساسياً من أرض مركز املعارض
واملؤمترات الستيعاب معرضتليكوم
العاملي لعام1999  +معرض تليكوم
العاملي التفاعلي لعام1999 .وتضمن
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هذا املشروع جتهيز مركزصحفي،
وأربع قاعات للمؤمترات ،وإستوديو
للتلفزيون ،ومطعم وقاعة عرض،
مجيعها مكيفة وجمهزة متاماًمن حيث
القدرة على التوصيل بالشبكات ،كما
كانت تتضمن مجيع التسهيالت اليت
يتوقعها العارضونوالزوار يف هذا احلدث
العاملي .وبالنسبة للمعرض ،كان
املشروع يعين إضافة2500 مرت مربع
إضافية.وحبلول هناية ،1998كان من
الواضح أن املعرض سيغطي مساحة
1 00 400 مرت مربع من صايف مساحة
األرض ،مبا يف ذلك طوابق إضافية
ملنصات العرض متعددة املستويات.
وقد علّق كوفي عنان على ذلك
بقوله“ :أحيانا وأنا أشاهد األخبار على
التلفزيون – أو وأنا أحاول متابعتها
في عملي كأمين عام لألمم المتحدة
– يبدو لي كما لو أن المستقبل
سيكون مليئاً بالصراعات والجوع
والتلوث واليأس .ولكنني عندما أشاهد
ما تعرضه صناعتكم هنا في جنيف،
أرى صورة مختلفة تماماً ،وهيصورة
تُثلِج صدري كثيراً .وإنني أتطلع إلى
أن استطلع معكم كيف نستطيع
الربط بين هاتين الصورتين –أي
كيف نستطيع أن نستخدم المبشرات
العظيمة التي تنطوي عليها إحدى
الصورتين في تالفي الكابوسالمخيف
الذي تنطوي عليه الصورة األخرى”.

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

معرض تليكوم  +تليكوم العالمي التفاعلي
العــارضـون

لعام 1999

1 146 عارضاً من47 بلداً

األجنحة الوطنية

26

صافي مساحة المعرض 100 400 متر مربع ،بما فيها الطوابق العليا
عدد الزوار

128 858

عدد ممثلي العارضين

38 900

عدد كبار
الشخصيات
الوزراء

104
الوفود الوطنية

شخصيات هامة أخرى

السفراء

212

90
الرؤساء
التنفيذيون

652

545

مجموع كبار الشخصيات 1 603 من161 بلداً

المنتدى

المتحدثين في المنتدى 567  من86 بلداً
الوفود

3 297 من137 بلداً

المندوبون الذين تكفلت جهات بتحمل تكليف مشاركتهم 150 من79 بلداً
مجموع المشاركين في
المنتدى

4 014

وسائل اإلعالم المعتمدة ،بما في ذلك
المصورون2 508 ، من63 بلداً و1 446 مطبوعة
وأطقم الكاميرات
مجموع المشاركين

175 883

املصدر :نشرة صحفية لالحتاد الدويل لالتصاالت ،17 أكتوبر 1999.
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معرض تليكوم العالمي  +التفاعلي
لعام  1999في صور
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معرض
االتصاالت
تليكوم
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مسـاعــدة العــالـم عـلـى التـواصـل
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مساعدة العالم على التواصل
التفاؤل بالنمو ونجاح السوق
بعد أربع سنوات من معرض تليكوم العالمي لالتحاد لعام 1999  +معرض
تليكوم العالمي التفاعلي لعام  ،1999كانت فقاعةالشركات الجديدة
التي لها مواقع على شبكة اإلنترنت قد انفجرت ،ولكن معرض تليكوم
العالمي لالتحاد لعام  ،2003الذيعُ ِقد في جنيف من 12 إلى 18 أكتوبر،
كشف عن شعور متزايد بالتفاؤل بالنسبة للسوق بعد فترة صعبة .فقد شارك
في المعرض 911 عارضاً ،و375 من كبار الرؤساء التنفيذيين في الصناعة،
و148 وزيراً بالحكومات ورئيساً منرؤساء هيئات تنظيم االتصاالت*،
األمر الذي أكد أهمية الحدث في وقت بدأت فيه السوق تشهد نوعاً من
االنتعاشوتجدد فيه التوسع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

>

ولقد كان يوشيو أوتسومي ،األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت ،متفائالً يف
كلمته االفتتاحية إزاء النمو اإلجيايب
على الرغم من انكماش السوق منذ
معرض تليكوم العاملي السابق.
وأشار السيد أوتسومي إىل أن إفريقيا
على وجه اخلصوص شهدت منواً هائالً
وحث الصناعة
يف االتصاالت املتنقلةّ ،

على أن توجه جهودها إىل الفئات قليلة
اخلدمات .ومضى يقول“ :ففي املغرب،
والكامريون وأوغندا ،بلغتكثافةاهلواتف
املتنقلة مخسة أمثال اهلواتف الثابتة ،ومع
ذلك فإن هذه األرقام ليست كافية بدرجة
يُرثى هلا نظراً لوجودأكثر من مليون قرية
يف أحناء العامل ال يوجد هبا أي شكل
من أشكال القدرة على التوصيل. . .
ولسنا حباجة إىلخلق طلب جديد

خالل السنوات األربع الماضية،أضفنا1,5 مليار إلى المليار
وصلناه في جميع السنوات الماضية.
الذي سبق لنا أن ّ
وهذا إنجاز رائع ،خصوصاً أنأكثر من 75 في المائة من
توفير القدرة على التوصيل تحققت في العالم النامي”.
* املصدر :نشرة صحفية لالحتاد الدويل لالتصاالت ،18 أكتوبر 2003.
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على اخلدمات يف العامل – فالطلب
على اخلدمات موجود بالفعل ،وينتظرنا
يف العامل النامي الذييعيش فيه ثالثة
بنيكل أربعة من مستعملي اهلواتف
اجلدد الذي يتم توصيلهم كل عام”.
ودعا األمني العام رؤساء الصناعة،
وصانعي السياسات ،وهيئات تنظيم
االتصاالت إىل تكوين رؤية مشرتكة
للوصول إىل غري القادرين على احلصول
على اخلدمات .وأكد قائالً“ :جيب أن
تنظر صناعة االتصاالت إىل املستقبل،
وأن تتوقع اخلدمات اليت ميكن احلصول
عليها بأسعار معقولة يف الظروف احمللية،
كما جيب على صناعة االتصاالتأن
تضع القواعد اليت تيسر النمو والتوسع”.
وكان من حسن حظ معرض تليكوم
العاملي لالحتاد لعام 2003 أن يكون
جاللة امللك خوان كارلوس األول،
ملك إسبانيا،حاضراً يف حفل
االفتتاح ،ألول مرة يف تاريخ هذا
احلدث .وقد حث جاللته املشاركني
على جعل النفاذ إىلتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت شامالً.

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان
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وقال الملك خوان كارلوس“ :يجب
تأسيس مجتمع المعلومات على
مبادئ الشمول وعدم التمييز،
وتعزيز المساواةبين الرجال والنساء
وحماية األطفال والنشء ،لكونهم
أكثر الفئات تعرضاً للمشاكل
في مجتمعاتنا ،وألن هذهالفئات
بصفة خاصة هي المنفتحة على
تأثير التكنولوجيات الجديدة”.

<2003

| « 2011 | 2009 | 2006

التنميةاملستدامة وحتقيق األهداف
اإلمنائية لأللفية .فلن يستطيع
اجملتمع أن يساعد يف اجلهود الدولية
اليت تستهدف التخفيفمن حدة
الفقر إال إذا متتع باملنافع اليت توفرها
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

جاللة الملك خوان كارلوس األول

وأكد جاللة امللك على أن صناعة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
جيب أن نستغل إمكاناهتا ملساعدة

ومضى جاللة امللك خوان كارلوس
يقول“ :جيب علينا ،وحنن نتجول
يف املعرض ونبدي إعجابنا بأحدث
املعجزاتالعاملية ،أال ننسى – ولو
للحظة واحدة – أن املعجزة احلقيقية
بالنسبة ملاليني كثرية من أبناء اجلنس

جاللة الملك خوان كارلوس األول،
ملك إسبانيا (في الوسط) لدى وصوله
لحضور حفل افتتاح تليكوم العالمي
لالتحاد لعام 2003
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البشري هي أنيكونوا قادرين على
جمرد احملافظة على بقائهم وسط ظروف
معيشية دون مستوى البشر يعانوهنا
كل يوم. . .ولذلك ،فمن الضروري
أن نُل ِزم أنفسنا بضمان توجيه التقدم
التكنولوجي حنو حتقيق رفاهية الفرد”.

تضييق الفجوة الرقمية
أشار ،Pascal Couchepinرئيس
االحتاد السويسري ،يف الكلمة اليت
ألقاها يف احلفل االفتتاحي ،إىل أن أكثر
مننصف أبناء اجلنس البشري ما زالوا
غري قادرين على الوصول إىل هاتف.
وعلق السيدCouchepin بأن صناعة
االتصاالت ميكنها ،مع جتدد الشعور
بالتفاؤل ،أن تواجه الفقاعة اليت انفجرت.
واستطرد يقول“ :على خالف موجات
االفرتاضات والتأمالت املاضية ،فإن
التكنولوجيا ما زالت باقية حىت بعد
الفقاعة املالية اليت انفجرت“ .وجيب
علينا أن حنتفظ هبدوئناكي نستطيع
التغلب على هذه األزمة ،كما جيب
أنجندد الطلب على االستثمار”.

،Pascal Couchepin
رئيس االتحاد السويسري

والحظ ،Laurent Moutinotرئيس
جملس الدولة جلمهورية ومقاطعة
جنيف ،يف كلمته اليت ألقاها يف احلفل
االفتتاحي ،أنه حىت يف هذه األوقات
اليت تشهد انفجار الفقاعات ،مل يكن
يساور سلطات جنيف أي شك يف
جناحمعرض تليكوم العاملي لالحتاد لعام
2003 .ومضى يقول“ :إن من يتحدثون
عن تنظيم املعرض يف شكل أقل من
املعارضالسابقة خمطئون .فنحن نريد أن
نقوم بدورنا الكاملكمضيفني للمعرض
يف مناخ اقتصادي صعب ،من خالل
توسيع نطاق اخلدمات ،وتوفري تسهيالت
جديدة جلذب العارضني والزوار”.

وقال السيد Couchepin“ :إن الفجوة الرقمية وصمة على جبين
األلفية الجديدة التي نريد أن نبنيها معاً“ .ويجب أن يتحد المجتمع
الدولي لضمان تحول المعلومات إلى سلعة عامة .فحصول
كل فرد على المعلومات هوبمثابة اللب بالنسبة للتنمية”.

 ،Laurent Moutinotرئيس مجلس
الدولة لجمهورية ومقاطعة جنيف

وكان هناك تأكيد يف املؤمتر الصحفي
الذي أعقب احلفل االفتتاحي على دور
االحتاد الدويل لالتصاالتكوسيطوعامل
مساعد ،حيث حث السيد أوتسومي
الشركات مرة أخرى على استكشاف
فرص يف بلدان العامل منخفضةالدخل.
وأشار السيد محدون إ .توريه ،مدير
مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد،
إىل حدوث انفجار يف اخلدمات سابقة
الدفع مما يؤكد أن املستعملني ذوي
الدخل املنخفض لديهم االستعداد
والرغبة يف الصرف على تكنولوجيا
املعلوماتواالتصاالت .وعلّق
السيد توريه ،وهو يلقي الضوء على
شبكات املنطقة احمللية الالسلكية
باعتبارها منالتكنولوجيات اليت
ستساعد على تضييق الفجوة الرقمية
بقوله“ :إن الدروس املستفادة
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من املعجزة اليت حتققت يفجمال
االتصاالت املتنقلة ميكن تطبيقها اآلن
على اجملاالت األخرى لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،مثل
اإلنرتنت.وسوف يؤدي الطلب على
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
إىل تعزيز انتعاش هذا القطاع”.

قال السيد أوتسومي“ :إن قطاع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في حالة مراجعة ذاتية ،ويحاول
اإللمامبالجوانب التي لم يصادفها
النجاح في الماضي ،ولكن حان
الوقت ألن نتحرك إلى األمام وأن
نحدد الدولوالتكنولوجيات التي
يمكن أن تدعم النمو الذي نأمل
أن يكون له تأثير على القطاعات
األخرى ،مثل النطاقالعريض
واالتصاالت الالسلكية”.

أضواء على المنتدى
تضمن املنتدى ستة أيام من العروض
واحلوارات بشأن القضايا الرئيسية يف
جمال صناعة االتصاالت .ومشلت هذه
القضايا النطاق العريض والقدرة على
التنقل ،ومناذج العمل اجلديدة ومصادر
الدخل اجلديدة .وجرت يف كثري من
اجللسات مناقشات عميقة حول كيف
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يوشيو أوتسومي ،األمين العام لالتحاد
الدولي لالتصاالت

ميكن تسخري التكنولوجيات اجلديدة
يف توفري القدرة على التوصيل ألكثر
منمليون قرية يف العامل مل تستطع
بعد اللحاق مبجتمع املعلومات.
وافتُتحت الندوة بكلمات ألقاها
قادة الصناعة الرئيسيون الذين
جتمعوا ملناقشة موضوع “مساعدة
العامل علىالتواصل”.
ودعت ،Carly Fiorinaرئيسة شركة
Hewlett-Packard ورئيستها التنفيذية،
إىل زيادة التعاون بني قادة الصناعة
وقيامهم بدور رائد ،وأضافت أن النجاح
يف إحدى الدول ال بد متتد موجاته إىل
البلدان األخرى وأن يؤدي يف آخراألمر
إىل تعزيز النفاذ وحتريك النمو الذي
ميكن أن ميتد إىل اجملاالت األخرى مثل
الصحة واملشاركة العامة يف احلكم.
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 ،Carly Fiorinaرئيسة شركة
 Hewlett-Packardورئيستها التنفيذية

ومضت السيدةFiorina تقول:
“إن اإلمكانيات الهائلة التي
تتمتع بها هذه الصناعة فيما
يتعلق بتحقيق التقدماالجتماعي
واالقتصادي – والتي كانت بكل
صراحة موضوع الدعاية التي حبست
األنفاس خالل العقد الماضي
– أصبحت في متناول أيدينا”.
وحدد ،Conny Kullmanالرئيس
التنفيذي لشبكةIntelsat كيف
أن جوانب التقدم التكنولوجي يف
السواتل يُستفادمنها اآلن يف استكمال
التكنولوجيات األرضية مثل األلياف
البصرية ،وملاذا بقي النطاق العريض
والتقارب بنيخدمات البيانات،
واخلدمات الصوتية وخدمات
الفيديو من اجملاالت اليت من املقرر
أن يشملها النمو يف املستقبل.

AFP

وقال ،Erkki Liikanenعضو
املفوضية األوروبية ،أن األولويات
الرئيسية بالنسبة لالحتاد األورويب هي
تعزيز املنافسةوتنشيط االستثمار،
والضغط من أجل استغالل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،واالستثمار يف
البحث والتطوير.وأكد ،شأنه شأن
زمالئه املشاركني يف املناقشة ،على
أمهية القيادة يف تسخري إمكانيات
تكنولوجيا املعلوماتواالتصاالت.
ويف اجتماع املائدة املستديرة اخلاص
بالصناعة حتت عنوان “إعادة
التوصيل” ،شرح ،Sean Maloney
نائب الرئيسالتنفيذي لشركة إنتل،

كيف أن أحوال السوق الصعبة اليت
نتجت عن القدرات الزائدة عن احلاجة،
وأسعار الطيفالالسلكي املرتفعة،
وركود الطلب على خدمات البيانات
واملنافسة الشرسة ،قد قللت من هوامش
األرباح واضطرتبعض الشركات
الصغرية إىل التوقف عن العمل.

وعلى الرغم من أن متحدثني آخرين
شاركوه يف شعوره بالتفاؤل وأشاروا
إىل النمو الضخم يف اشرتاكات
االتصاالت املتنقلة ،ينبغي مواجهة
التحديات املرتبطة بتلبية احتياجات
املستهلك وحتقيق القدرة على التشغيل
البيينبني املعايري واخلدمات.

بيد أن السيد Maloney بقي متفائالً
إذ قال“ :إنين متفائل جداً ،وسوف
يكون النطاق العريض الالسلكي هو
حمركالنمو .فالنظام الالسلكي يتزايد
مبعدل مل نعرفه من قبل .وهذه أخبار
طيبة ،سوف ترتتب عليها موجة من
االبتكار يف األسواق اجلديدة”.

وقال ،Nikesh Aroraعضو
مجلس إدارة شركةT-Mobile:
“إن المستهلك يشعر بحاجة ملحة
إلى البساطة ،والوضوحوسهولة
االستعمال .ولقد كثر الحديث
عن التكنولوجيا والخواص،
دون أن يتعرض كثيراً لما يريده
المستهلك فيالواقع”.
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وحتدث ،Keiji Tachikawaالرئيس
التنفيذي لشركةNTT DoCoMo
لتشغيل االتصاالت املتنقلة ،عن
احلاجة امللحةإىل توفري القدرة على
التشغيل البيين بني التكنولوجيات
واملنتجات ،وأكد على ذلك قائالً:
“إننا حباجة إىل إشراكمجيع األطراف
املعنية يف تقييس التكنولوجيات”.
وفيما يتعلق بالنفاذ إىل اخلدمات يف
البلدان النامية ،قال السيد Maloney
إن النطاق العريض الالسلكي ميكن
أنيساعد على توصيل البلدان ذات
الدخل املنخفض .وعلى سبيل املثال،
فإن شركة Daknet تقوم بالفعل بتوفري
خدمات نقل الصوت والبيانات عرب
بروتوكول اإلنرتنت إلحدى القرى
يف اهلند عن طريق أتوبيس متجول
يوفراالتصاالت الالسلكية.
والقى  ،Sizwe Nxasanaالرئيس
التنفيذي لشركة Telkom جبنوب
إفريقيا ،الضوء على اإلجناز الذي
حتقق أخرياً وهوالكبل البحري
SAT-3/WASC/SAFE الذي
يربط إفريقيا بأوروبا وآسيا.
وقال السيد Nxasana“ :إننا يف
إفريقيا ال نعمل فقط على حتقيق
القدرة على التوصيل ،ولكننا
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أيضاً حنقق قفزاتكبرية ونتالىف
أخطاء البلدان األخرى”.

إدخال السرور والبهجة
على العمالء
ركزت جلسة أخرى للمنتدى اخلاص
بالصناعة على تلبية احتياجات
املستهلك .وقال،Arun Sarin
الرئيس التنفيذيلشركة فودافون
باململكة املتحدة ،إنه مل يعد كافياً
جمرد تلبية توقعات العمالء ،بل جيب
على الشركات اآلن أنتتجاوز هذه
التوقعات .ومضى يقول“ :لقد رفعنا
احلاجز عن اخلدمة .وحنن نستثمر عدة
ماليني من اجلنيهات كلسنة يف اجليل
الثالث .ولكننا لن نفتح اخلدمة إال
عندما نستطيع جتاوز اجليل الثاين .وما
مل نستطع أن نبعث السروروالبهجة
يف نفوس عمالئنا فلن يكون هناك ما
حيفزنا على االنتقال إىل اجليل الثالث”.
وأكد السيد Sarin على ضرورة
تقسيم قاعدة العمالء بدقة ،وتقييم
باقات اخلدمات وإعدادها بعناية،
سواء كانتللطلبة ،أو الشركات
الصغرية ،أو موظفي احلكومة الذين
يتواصلون عن طريق أجهزة احلاسوب
احملمولة والصغرية أواهلواتف املتنقلة.

2012

 ،Arun Sarinالرئيس التنفيذي
لشركة فودافون بالمملكة المتحدة

وتساءل“ :ماذا يعين أهنم يف حاجة
إىل استعمال بنيتنا التحتية ،وقنواتنا،
وبأي مثن على وجه الدقة؟”
وأكد ،John Chambersالرئيس
التنفيذي لشركة ،Cisco Systems
أنه من الضروري أن تتوقع املؤسسات
الكبريةالتغريات قبل حدوثها بوقت
طويل .وقال “إن اإلصغاء إىل العمالء
وإجراء التغيري يف الوقت املناسب
مها اللذانسيحددان أي الشركات
ستكون قادرة على البقاء يف السنوات
العشر املقبلة .لقد اعتاد الناس على
شراء املعداتبناء على آراء اآلخرين
بشأهنا وما يُشاع عنها ،ولكننا حباجة
متزايدة إىل االهتمام بتلبية اخلدمات
– وليس جمردأجزاء منها”.

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

جون تشامبرز ،الرئيس التنفيذي
لشركة Cisco Systems

وقال ،Masanobu Suzukiرئيس
شركة اتصاالت NTT ورئيسها
التنفيذي ،إن اجلوانب املتصلة باألمن
واخلصوصيةتشغل أيضاً حيزاً كبرياً
من تفكري العمالء ،وينبغي أن تشملها
العروض اليت تُعرض عليهم .وحتدث
السيد Suzuki عنمنع االخرتاق،
ومحاية الشبكات من اهلجمات الضارة،
وأكد على ضرورة إجياد سبل ملواجهة
هذه التحديات لطمأنةالعمالء.
وأهنى املشاركون جلستهم بالتأكيد على
ضرورة سرعة التحول إىل مناذج عمل

أكثر استجابة الحتياجات العمالء
وتساعد على توليد القيمة .وقال السيد
Chambers“ :إننا حباجة إىل خلق
بيئة قادرة على التكيف مع التغيري.
وسوفحتدد هذه البيئة من سيُكتب
هلم الفوز أو اخلسارة يف املستقبل”.
وكشفت جلسة عن اسرتاتيجيات
االستثمار عن أسباب حدوث منو
ملحوظ يف انتشار النطاق العريض
يف السوقالكورية .وقد استغرقت
مجهورية كوريا أربع سنوات يف تنفيذ
النطاق العريض لنسبة 0 7يف املائة من
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األسر يفكوريا ،وبذلك ارتفع عدد
مشرتكي اإلنرتنت عريضة النطاق من
10 000 فقط يف 1998 إىل أكثر من
عشرة مالينيحبلول سنة 2002.
وشرح ،Dae-Je Chinوزير املعلومات
واالتصاالت يف مجهورية كوريا ،كيف
أن احلكومة الكورية قامت بدوررئيسي
يف حتقيق االنطالقة التكنولوجية يف
كوريا بأن استثمرت بغزارة يف البنية
التحتية لالتصاالت ،وتدريب رأس
املال البشري ،وتنفيذ سياسة تنظيمية
تشجع على املنافسة ،والسماح
لشركات القطاع اخلاص بالدخول يف
منافسةصحية .ومع قيام شركات
االتصاالت حبمالت تسويق قوية،
ومع وجود مستهلكني لديهم هنم
فيما يتعلقبالتكنولوجيا ،حدثت
زيادة كبرية يف استعمال اإلنرتنت.
ولدى مناقشة الدروس املستفادة
من خربة مجهورية كوريا ،قال Jay
 ،Naidooرئيس بنك التنمية يف جنويب
إفريقيا،إن التحدي الذي تواجهه
احلكومات هو تنفيذ برنامج يقوم على
سياسات عامة تضمن وضع نظام
لإلدارةاالقتصادية وإدارة الشركات.
ومضى يقول“ :إن املبادئ التوجيهية
الالزمة لنموذج مستدام لسوق ناشئة
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هي الربح،والشفافية ،واملسائلة،
واالبتكار ،والشجاعة والقيادة”.
ويرى  ،Patrick Gallagherالرئيس
التنفيذي لشركة اتصاالت FLAG
 ،Telecomإن هناك معيارين رئيسيني
يؤديان إىل إجياد بيئة منوذجية للنجاح.
ويعد الربط اجليد للتعاون بني احلكومة
وقطاع األعمال بداية إجيابية إلعادة
بناء الثقة بالنسبة للمستثمرين.
كما أن إمكانيات الشراكات –
وخصوصاً الشراكات احمللية – تعد
أساسية بالنسبة ألي شركة من
شركات القطاع اخلاص تتطلع إىل
االستثمار يف البلدان النامية.
وانتهت اجللسة باتفاق على أنه ال
يوجد برنامج عمل وحيد إلجناح
السوق .ويعد وجود رؤية واضحة
وقوية عن االجتاه الذي تسري فيه
قارة ما أو بلد ما اخلطوة األوىل
حنو إنشاء شراكة .ومع ذلك،
فكما قال فريق املناقشة ،يتعني أن
تضمن اجلهات صاحبة املصلحة
استمرارية اإلجراءات اليت تقوم
بتنفيذها – وهذا ما يضمن أال تكون
اجلوانب اإلجيابية اليت كشفت عنها
دراسة حالة مجهورية كوريا استثناءً
بل أن تكون هي القاعدة.
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المعرض يشهد الكثير
من المعروضات التي
تُعرض للمرة األولى
كان عارض من كل عارضينْ يعرض
منتجات تُعرض للمرة األوىل يف
معرض تليكوم العاملي ،مما يدل
علىما للتكنولوجيات اجلديدة
واألسواق الناشئة من دور حاسم
يف تطور صناعة االتصاالت.
وكان من أبرز املعروضات يف معرض
تليكوم العاملي لالحتاد لعام ،2003
تطبيقات اإلنرتنت الالسلكية املبتكرة
واألجهزة املتنقلة املزودة بكامريات
رقمية أو كامريات فيديو .وعرضت
الشركات العارضة منتجات وخدمات
على النطاق العريض الثابت
والالسلكي (الشبكات الليفية ،وخط
املشرتك الرقمي الالتناظري )(ADSL،
والشبكة احمللية الالسلكية )(WLAN)،
وشبكات اجليل التايل املتقاربة،
والصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت (مبا
يف ذلك على خط املشرتك الرقمي
الالتناظري ،واحللول اخلاصة بالبيانات
املتنقلة واألنظمة الالسلكية عالية
السرعة من اجليلني 2.5و3G .وعلى
النقيض من معرض  ،1999كان
هناك تركيز أقل على التكنولوجيا يف

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

حد ذاهتا ،وتركيز أكرب كثرياً على
التكنولوجيا يف جمال التطبيق يف
بيئات العمل احلقيقية – االتصاالت
اخلاصة بقطاع األعمال ،واحللول
اليت تستهدف حتسني اإلنتاجية
وحتقيق مصادر جديدة لإليرادات.

وعرضت جمموعة NTT حمادثات
حيةبالتلفزيون املرئي من جنيف إىل
طوكيو .وأتاح اجلناح اهلندي ألحد املارة
الفرصة للتحدث بكامريا الويب مع
القرويني يف اهلند باستعمال تكنولوجيا
اهلواتف الرقمية الالسلكية )DECT(.

وعرضت شركة سامسونج أول هاتف
متنقل من اجليل الثالث ،مشابه يف
حجمه هلواتف اجليل الثاين .وعرضت
منصة عرض أورانج خدمة لتبادل
الرسائل أو الصور على األجهزة املتنقلة.

كذلك جرت العادة على أن
يقيم العارضون منصة لإلعالن
عن أكثر من 150 من املنتجات
اجلديدة والعقوداجلديدة.

بعض العقود الكبيرة التي
ِ
أعلن عنها أثناء معرض تليكوم
العالمي لالتحاد لعام 2003
>

>

>عقد قيمته 100 مليون يورو بني
شركة T Bوشركة“3” لالتصاالت
املتنقلة يف أيرلندا لبناء وتشغيل
شبكةاجليل الثالث للنفاذ الراديوي.
>عقد بعدة ماليني دوالر بني شركة
 Aوشركة Giza
 CE*COMM
Systems لتوفري حل جلمع البيانات
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علىمستوى الدولة حلساب
الشركة املصرية لالتصاالت.
>

>

>

>

>اتفاق توريد تُق ّدر قيمته بنحو
30 مليون دوالر أمريكي ملدة
ثالث سنوات بني Nortel
Networksوشركة Pelephone
اإلسرائيلية ،لتوسيع شبكة اجليل
الثالث الالسلكية للبيانات.
بني Quarry Technologies

>اتفاق
لتوريد أجهزة توجيه لشركة
 ،Dacom وهي إحدى شركات
تقدمي اخلدمة يفكوريا.

>استثمار املفوضية األوروبية مبلغ
3,8 مليار يورو على مدى أربع
سنوات يف عدد من اجملاالت
الرئيسية ،مبا يفذلك املكونات
اإللكرتونية الدقيقة ،والنانو
تكنولوجي ،والصحة اإللكرتونية.
>صفقة اندماجFLAG Telecom
معReliance Gateway Net
Private Ltd. اليت بلغت قيمتها
207 مليون دوالرأمريكي.

وكان من بني العارضني اجلدد شركة
ComArch البولندية املنتجة لربجميات
الفوترة وإدارة الشبكات ،اليت اعرتف
هبامنتدى دافوس االقتصادي

146

أخبار االحتاد   2012 | 8 أكتـوبـر

<2003

العاملي كرائدة يف جمال التكنولوجيا؛
وشركة ،Cherokee International
األمريكية اليتفازت جبائزة & Frost
Sullivan Market Engineering

البتكاراهتا اخلاصة خبدمة العمالء؛
وشركة  ،Am-Beoاأليرلنديةاملنتِجة
ألنظمة تقدير اإليرادات وتسويتها
يف الوقت احلقيقي ،وهي الشركة
اليت وضعتها مؤسسةTornado
nsiderIبني أفضل عشر شركات
أوروبية يف جمال التكنولوجيا ،وفازت
أيضاً جبائزة جملةWorld Billing
Magazine ألفضلمنتَج جديد.
وقال السيد أوتسومي“ :إن من دواعي
سرورنا العظيم أن نرى حرص ذلك
العدد الضخم من الشركات لالشرتاك
يفمعرض تليكوم العاملي للمرة األوىل.
وهذا يوضح إىل أي درجة تعيد صناعة
االتصاالت تشكيل نفسها ،فقد شهدنا
ظهور موجة جديدة من الشركات
الصغرية الرائدة يف جماالهتا”.

االبتكار في معرض تليكوم
العالمي لالتحاد لعام 2003
كان من بني األنشطة اجلديدة يف
معرض تليكوم العاملي لالحتاد لعام
2003 تنظيم منتدى للشباب ،شارك
فيه أكثر من 240 من الشباب .وقد
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قام الشباب أثناء فرتة وجودهم اليت
استمرت أسبوعاً ،بزيارة املعرض،
والتقوا بقيادات صناعةتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وبالقادة
السياسيني ،كما استمعوا إىل الكلمات
الرئيسية اليت ألقاها عدد منالوزراء
والرؤساء التنفيذيني واملهنيني الشبان.
وقد تعاملت اجللسات الثالث
الرئيسية اليت عقدها منتدى
الشباب مع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت كعاملمساعد
على حتقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،وجوانب السياسة
العامة واجلوانب التنظيمية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وكذلك مع
اسرتاتيجيات االستثمار والتمويل.
وكان النشاط الثاين من األنشطة
اجلديدة إقامة منصات عرض خاصة
يف معرض تليكوم العاملي الذي
ينظمه االحتادالدويل لالتصاالت.
وقد اجتذب العرض الذي قدمه بيل
جيتس ،رئيس شركة مايكروسوفت
ورئيسها التنفيذي،مجهوراً كبرياً
إىل منصة العرض اخلاصة بالشركة.
وأثار هذا العرض مناقشات بشأن
تطوير نظم التشغيل اخلاصةباألجهزة
احملمولة باليد .وكشف بيل جيتس
النقاب عن خطط مايكروسوفت
للتعاون مع فودافون للمساعدة يف

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

وضع معايري للخدمات املتنقلة على
الويب من أجل خلق فرص جديدة
يف قطاع األعمال تشمل عاملي
احلوسبةواالتصاالت املتنقلة.
وانضم ،Ian Maxwellمدير
جمموعة التخطيط االسرتاتيجي بشركة
فودافون ،إىل بيل جيتس على املنصة
لعرضتطبيق خلدمة إنقاذ جعلت
من املمكن لألجهزة املتنقلة والثابتة
تقاسم نفس البيانات والتطبيقات.

وقال بيل جيتس“ :إن خدمات
الويب مثالية بالنسبة للبيئة املتنقلة.
وال يتعلق األمر جبهاز اخلدمة فقط،
بل يتجاوزهإىل اجلهاز املتنقل .وتعد
خدمات الويب من العناصر األساسية
اليت حتدد كيفية استعمال االتصاالت
للربجميات يفاملستقبل”.
بيل جيتس ،رئيس شركة مايكروسوفت
ورئيسها التنفيذي

منتدى الشباب بمعرض تليكوم العالمي
لالتحــاد لعــام 2003
147

معـرض تليكـوم العـالمي لالتحاد
لعـام  2003في صور
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العـيـش فـي العــالـم الــرقـمـي

للمرة األولى في تاريخ معرض
تليكوم العالمي لالتحاد يتم
تنظيم المعرض خارج جنيف،
حيث عُ ِقد هذه المرة في إقليم
هونغ كونغ الصين الخاضع
إلدارة خاصة

Thinkstock
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العيش في العالم الرقمي
للمرة األولى في تاريخ هذا الحدث ،يُعقد معرض تليكوم العالمي
الذي ينظمه االتحاد الدولي لالتصاالت خارج جنيف ،في الفترة
من  4إلى  8ديسمبر  ،2006في هونغ كونغ ،التي تخضع إلدارة
خاصة من جانب الصين ،تحت عنوان “العيش في العالم الرقمي”.

>

وقد انقضت تلك األيام اليت كانت
فيها حياتنا اليومية تقتصر ببساطة
على مكان إقامتنا أو قريتنا ،اليت
يعيش فيها أصدقاؤنا على مسافات
قصرية منا ،وعلى مكان عملنا الذي
ال يبعد كثرياً عن مكان إقامتنا .ولكننا
بفضل جوانب التقدم التكنولوجي
دخلنا عاملاً نستطيع فيه أن نعمل يف
شركة متارس نشاطها يف لندن على
الرغم من أننا نعيش يف إسبانيا،
ونستطيع فيه أن نتعرف على أشخاص
جدد وأن نصادق جمموعات من
األصدقاء على اخلط ،ويستطيع فيه
كل فرد أن يكون جنماً سينمائياً،
أو أن يُطلق أغنية فرديه أو أن يقوم
بتمثيل مشهد كوميدي ويعرضه على
مجهور عاملي ،بل وأن يفعل ما هو
أكثر من ذلك بكثري .وهذه ليست
إال بداية العيش يف العامل الرقمي.
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الصين تستضيف معرض
تليكوم العالمي لعام 2006
بلغ عدد من حضروا هذا احلدث حنو
 62 000مشارك ،واجتذب احلدث
عدداً من األعضاء الرئيسيني يف
احلكومة الصينية ،كان من بينهم
 ،Wu Bangguoرئيس اللجنة الدائمة
للمؤمتر الوطين للحزب الشيوعي
الصيين ،و ،Xudong Wang
وزير الصناعة واملعلومات الصيين.
وقد تواجدت األمساء الكبرية يف جمال
صناعة االتصاالت طوال املعرض
واملنتدى ،وكان من بينها شركات
،Alcatel Lucent Technologies
و ،AT&Tو،China Mobile
و ،China NetcomوChina
 ،TelecommunicationsوChina
 ،Unicomو،Cisco Systems
و ،Ericssonو ،Fujitsuو،Hitachi
و ،HPو ،Huaweiو ،IBM

2012

و ،Intelو،LG Electronics
و ،Microsoftو ،Motorolaو،NEC
و ،Nortelو ،OKIو،Orange
و ،Qualcommو،Samsung
و ،Siemensو،SK telecom
و ،Toshibaو ،Verizonو.ZTE
وقال السيد  ،Wuيف احلفل االفتتاحي،
إن اختيار االحتاد الدويل لالتصاالت
ملدينة هونغ كونغ الستضافة معرض
تليكوم العاملي لعام  2006أتاح لصناعة

 ،Wu Bangguoرئيس اللجنة
الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الصينية فرصة نادرة للتعلم من أقراننا
األجانب .كما أشار إىل أن الصني
على استعداد لزيادة فتح السوق الصينية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أمام املستثمرين األجانب.
ومضى السيد  Wuيقول“ :إن الصني
ستواصل سياستها الرمسية املنفتحة
وسوف تواصل تعزيز التعاون يف جماالت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مع مجيع البلدان األخرى على أساس
املساواة واملنفعة املشرتكة . . .وإننا
نرحب بصدق بشركات االستثمار من
مجيع البلدان واألقاليم يف العامل لكي
نستكشف معاً السوق الصينية”.
وقال السيد  Wuإنه يف الفرتة الواقعة
بني سنة  2000وأكتوبر ،2006
قفز عدد مشرتكي اخلطوط الثابتة
يف الصني من  145مليون إىل 371
مليون :وبذلك يكون معدل النمو
السنوي  21يف املائة .وارتفع عدد
مستعملي االتصاالت املتنقلة يف
نفس الفرتة من  85مليون إىل 449
مليون ،أي بزيادة  40يف املائة سنوياً.
وأشار يوشيو أوتسومي ،األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت يف الكلمة
اليت ألقاها يف احلفل االفتتاحي إىل
أن الصني تعد اآلن أكرب سوق يف

يوشيو أوتسومي ،األمين العام لالتحاد
الدولي لالتصاالت

 ،Xudong Wangوزير الصناعة
والمعلومات في الصين

 ،Donald Tsangالرئيس التنفيذي
إلقليم هونغ كونغ الخاضع إلدارة
خاصة

العامل سواء من حيث اخلطوط الثابتة
أو اهلواتف املتنقلة .وأضاف يقول:
“إن الصني ال متثل سوقاً ضخمة
فحسب ،بل إهنا أصبحت متثل بشكل
متزايد مصدراً الجتاهات وابتكارات
جديدة يف صناعة االتصاالت”.
كذلك أشار  ،Xudong Wangوزير
الصناعة واملعلومات يف الصني ،يف
الكلمة اليت ألقاها يف حفل االفتتاح،
إىل النمو اهلائل الذي حققته صناعة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف الصني ،وقال إن الصني من
املتوقع أن يكون هبا مليار مستعمل
للهواتف و  200مليون مستعمل
لإلنرتنت حبلول سنة .2010
وقال  ،Donald Tsangالرئيس
التنفيذي إلقليم هونغ كونغ اخلاضع
إلدارة خاصة ،يف معرض تشبيهه
ملعرض تليكوم العاملي لعام 2006
بدورة األلعاب األوليمبية اليت أجريت
يف بيجنغ ،إن من دواعي السرور
العظيم أن تستضيف هونغ كونغ
أوملبياد صناعة االتصاالت ،ال سيما
أن هذه هي املرة األوىل اليت يعقد فيها
معرض تليكوم العاملي خارج جنيف.
وقد أدت سوق هونغ كونغ املتحررة
متاماً لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
إىل توليد الكثري من املنافسة ،وأظهرت
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دراسة استقصائية أجارها االحتاد
الدويل لالتصاالت أن هذه السوق
قدمت للعامل يف  2006أرخص
خدمات اإلنرتنت واالتصاالت اهلاتفية
املتنقلة .وأضاف السيد  Tsangيقول
للمشاركني“ :وقد أدى ذلك إىل
أن أصبحت هونغ كونغ حتتل املركز
األول يف تطبيق اخلدمات الثالثية:
شبكة واحدة عريضة النطاق توفر
النفاذ إىل اخلدمات اهلاتفية والتلفزيونية
واإلنرتنت ”.وقال إن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت قد دعمت

اإلنتاجية ،وولدت منواً اقتصادياً،
وأدت إىل حتسني حياة سكان هونغ
كونغ“ .ومع ذلك ،فنحن لسنا
راضني عن أنفسنا ،وسوف نركز يف
السنوات املقبلة على برامج الشمول
الرقمي اليت تشمل املشروعات الصغرية
واملتوسطة ،وكذلك على املواطنني
وذوي االحتياجات اخلاصة”.
وعلّقت  ،Viviane Redingعضو
املفوضية األوروبية املسؤولة عن جمتمع
املعلومات ووسائل اإلعالم ،بقوهلا:

( Wu Bangguoفي الوسط) ،رئيس اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب
الوطني يصغي إلى شرح أثناء جولة في معرض تليكوم العالمي لالتحاد
لعام 2006

AFP
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“رمبا كان بوسعنا يف هونغ كونغ أن
نرى بوضوح أكثر من أي مكان
آخر يف العامل كيف أن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ميكن أن
تساعد يف التغلب على احلدود
الثقافية ،واجلغرافية بل والسياسية”.
وأكد متحدثون آخرون على أمهية
استعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف حتقيق التنمية
االجتماعية واالقتصادية .وحث
السيد أوتسومي املشاركني على

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

مواجهة التحدي الذي ال يقتصر فقط
على ضمان مواصلة النمو يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
النابض واملثري ،بل أن نعمل معاً على
توسيع نطاق منافعه لتعم املاليني من
الناس الذين مل تشملهم هذه املنافع
حىت اآلن .وأضاف موجهاً كالمه
للمشاركني أنه مبا يتحلون به من موهبة
وطاقة والتزام “نستطيع أن نبدأ معاً
عصراً جديداً من التقدم املشرتك،
نسخر قوة تكنولوجيا املعلومات
وأن ِّ
واالتصاالت ملا فيه مصلحة مجيع
الناس يف مجع أحناء العامل”.

شراكة جديدة لمواجهة الفقر
أعلن الربوفيسور حممد يونس
(بنغالديش) ،الفائز جبائزة نوبل
للسالم وجبائزة القمة العاملية جملتمع
املعلومات لعام  2006اليت يقدمها
االحتاد الدويل لالتصاالت ،عن
شراكة جديدة مع االحتاد الدويل
لالتصاالت تقوم على استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والتمويل بالقروض الصغرية يف
مكافحة الفقر .وقال الربوفيسور
يونس هذه الشراكة سوف تنشئ
شبكة متكني عاملية إلكرتونية تربط
بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والقروض الصغرية ملساعدة الفقراء

على حتقيق دخول مستدامة.
وأعلنت شركة Cisco Systems
الشريكة يف مبادرة توصيل العامل ،عن
املسامهة مببلغ مليون دوالر أمريكي،
وتعهدت شركة  Qualcommبتقدمي
دعم هلذه الشراكة اجلديدة.
وكان من بني املشاريع األوىل اليت
أعلِن عنها يف إطار شبكة التمكني
من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
نقل مفهوم هاتف القرية إىل اجملتمعات
احمللية الريفية يف إندونيسيا خالل
سنة  .2007وسوف تتعاون شركة
 Qualcommومركز غرامني للتكنولوجيا
يف تنفيذ مشروع جترييب باالشرتاك مع
شركات تشغيل نظام النفاذ املتعدد
بالتقسيم الشفري (.)CDMA
وقال البروفيسور يونس“ :إن
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تتيح فرصة غير مسبوقة في تاريخ
البشرية بأكمله إلنهاء الفقر. . .
وإنني مقتنع بأن أفضل طريقة لتغيير
أي مجتمع تمكين النساء الفقيرات
في هذا المجتمع من كرامتهن ومن
اعتمادهن على أنفسهن .وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت والقروض
الصغيرة تستطيع تحقيق ذلك بكل
كفاءة ألنهما يعززان بعضهما البعض
فيما يتعلق بالتصدي لقضية الفقر”.

البروفيسور محمد يونس (بنغالديش) ،الحائز
على جائزة نوبل ،والفائز بجائزة المجتمع
العالمي للمعلومات لعام  2006التي يقدمها
االتحاد الدولي لالتصاالت
ويعد الربوفيسور يونس ،مؤسس
بنك غرامني ،رائداً يف جمال استعمال
القروض الصغرية يف مساعدة الفقراء،
وخصوصاً النساء .وأعطى مثاالً
إلطالق بنك غرامني أول مشروع
للهواتف القروية يف بنغالديش،
لتمكني النساء من بيع اخلدمات
اهلاتفية يف القرى .وبعد إطالق شركة
اهلاتف املتنقل ،وهي شركة غرامني
اهلاتفية ،أعلن املتشككون أن من
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احلماقة إعطاء هواتف خلوية للنساء
الفقريات األميات الاليت مل يرين
هاتفاً تقليدياً من قبل يف القرى .ومع
ذلك ،فإن كل فرد يف بنغالديش
أعرب عن إعجابه هبذا املشروع.

قروض صغرية ،وهواتف متنقلة وتقدمي
خدمات اإلنرتنت يف مجيع البلدان يف
أحناء العامل .إننا بذلك سوف نتمكن
من تفجري طاقات اإلبداع والعمل
اليت ميكن أن تغري حياة املاليني”.

وقد أعرب عن ثقته يف أن منوذج العمل
احلايل ميكن أن يستمر وأن النساء
الاليت أعطيت هلن اهلواتف ميكن أن
يوفرن أيضاً خدمات اإلنرتنت .وقال
الربوفيسور يونس“ :واآلن ختيلوا متكني
النساء الفقريات من احلصول على

ومع ذلك ،فقد أكد على أن إمكانيات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لن
تتحقق ما مل يتم متكني الفقراء من
االستفادة من املزايا اليت تتيحها قوى
السوق .وأضاف الربوفيسور يونس
أن مجيع مشاريع شبكة التمكني من

| « 2011 | 2009

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ينبغي
أن تكون مستدامة ،كما ال ينبغي أن
يُنظر إليها على أهنا نوع من الصدقة.
وتعد املهارات الالزمة الستعمال
التكنولوجيا أساسية لضمان
االستدامة ،شأهنا يف ذلك شأن
مناذج العمل السليمة .وقد اشرتكت
شركة  Cisco Systemsمع شبكة
التمكني من تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بتوفري مراكز للتدريب
على اإلنرتنت تقدِّم للتالميذ قروضاً

من اليسار إلى اليمين Art Reilly :من Cisco Systems؛ وهولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛
وجون تشامبرز ،المدير التنفيذي لشركة Cisco Systems؛ والدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت؛ و Jeff Spagnolaمن Cisco Systems
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ملواصلة دراساهتم يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وكذلك
للمساعدة يف توجيه األعمال
اخلاصة القائمة على االبتكار.
وقد أطلقت شركة سيسكو واالحتاد
الدويل لالتصاالت مبادرة مراكز
التدريب على اإلنرتنت للبلدان النامية
يف سنة  ،2002وحبلول سنة 2006
كان عدد املراكز اليت يرعاها االحتاد
قد بلغ  66مركزاً يف  56بلداً ،منها
 20من أقل البلدان منواً .وقد أعلنت
سيسكو أثناء انعقاد معرض تليكوم
العاملي لعام  2006أهنا ستقدم متويالً
مبليون دوالر أخرى لتمكني عدد أكرب
من الناس من احلصول على التدريب
العملي الالزم على تكنولوجيا املعلومات
والتصاالت .وتطبق املراكز املشرتكة بني
االحتاد وسيسكو مقررات تدريبية شاملة
وضعها برنامج أكادميية الشبكات الذي
وضعتــه سيســكو خلـدم ــة 500 000
طـالب سنوي ـاً يف أحنــاء العــامل.
وقال  ،Tae Yooنائب رئيس
سيسكو للشؤون العامة“ :إن االحتاد
الدويل لالتصاالت يواصل القيام
بدوره الرائد يف الربامج والشراكات
اخلاصة بتنمية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف أحناء العامل من أجل
تضييق الفجوة الرقمية . . .وهذه
الفرصة تتيح لسيسكو منصة قابلة

للتكرار ومستدامة لتمكني الناس من
دخول عامل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من خالل التعليم ،كما
أن املشاريع اخلاصة تعد مثاالً عظيماً
على التأثري الذي ميكن أن يكون
للشراكات الفعالة بني القطاعني
العام واخلاص يف العامل النامي”.

أضواء على المنتدى
تعرض كبار الرؤساء التنفيذيني
يف صناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وممثلو اهليئات التنظيمية
احلكومية ووزراء االتصاالت وعدد
كثري من املسؤولني يف الصناعة ،للعامل
الرقمي عن قرب أثناء املناقشات
اليت جرت يف املنتدى .وتناولت
املوضوعات الرئيسية اليت أثريت يف
املنتدى االتصاالت املتنقلة والالسلكية،
والنطاق العريض ،والتقارب بني
التكنولوجيات ،وشبكات اجليل التايل،
والتشغيل املتعدد ،واحلصول على
اخلدمات بناء على طلبها ،واحملتوى
الذي يبدعه املستعملون ،واخلدمات
اليت تليب االحتياجات الشخصية.
وكانت املعايري والقواعد التنظيمية
من بني املوضوعات الرئيسية اليت
أثريت يف جلسات املنتدى .وأشارت
 ،Viviane Redingعضو املفوضية

فيفيان ريدنج ،عضو مفوضية
االتحاد األوروبي المسؤولة عن
مجتمع المعلومات ووسائل اإلعالم

األوروبية املسؤولة عن جمتمع املعلومات
ووسائل اإلعالم ،إىل أنه قد أصبح
من الصعب على احلكومات اليوم
أكثر من أي وقت مضى أن ختتار
معياراً معيناً وأن تفرضه على العديد
من الشركات املتنافسة .ويرجع ذلك
إىل تعقد التكنولوجيات واألسواق،
وزيادة املنافسة على املستويني الوطين
والدويل .وأضافت“ :وباستثناء
احلاالت اليت تكون أمامنا فيها فرصة
حقيقية للتوصل إىل اتفاق عاملي
بشأن معيار واحد ،يتعني علينا بدالً
من ذلك أن نتجه حنو التنافس بني
العديد من املعايري املفتوحة . . .وحنن
نعرف أن اختيار املعيار اخلطأ ميكن
أن ي ِ
دخل اقتصاداتنا يف فرتات طويلة
ُ
من اخنفاض األداء االقتصادي ،بينما
تتيح لنا احللول اليت تفرضها قوى
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السوق على الدوام بيئة أفضل بكثري
الختيار التكنولوجيا املناسبة”.

كيف يمكن تضييق
الفجوة الرقمية

وفيما يتعلق بالتنظيم ،حرص
الرؤساء التنفيذيون الذي شاركوا
يف اجتماع خاص ملائدة مستديرة
عن الصناعة ،على أن يؤكدوا على
أال ختنق احلكومات االبتكار.

كان من املوضوعات األخرى اليت
نوقشت يف اجتماع املائدة املستديرة
للرؤساء التنفيذيني قضية كيفية تضييق
الفجوة الرقمية .وقال Carl-Henric
 ،Svanbergرئيس شركة إريكسون
ورئيسها التنفيذي ،إن األسعار مهمة،
ومن بني طرق تضييق الفجوة الرقمية أن
جنعل التكنولوجيا أرخص .أما Edward
 ،Zanderرئيس موتوروال ،ورئيسها
التنفيذي ،فريى أن األمر ال يقتصر
على ختفيض أسعار األجهزة .وعلق
السيد  Zanderبقوله “إن ختفيض
أمثان اهلواتف املتنقلة ،على سبيل املثال،
ليس إال نقطة البداية ”.وأضاف أن
العمالء يف البلدان النامية “ال يريدون
فقط أجهزة رخيصة ،بل يريدون أيضاً
أجهزة مزودة بأيقونات ”.وأشار إىل
أن االقتصادات النامية أملت اجتاهات
جديدة ينبغي األخذ هبا يف تصميم
األجهزة املتنقلة ،مثل الشاشات اليت
ميكن قراءهتا يف ضوء الشمس الساطعة،
وألجهزة اليت ميكن للمستعملني
األميني تشغيلها بأوامر صوتية.

وقال  ،Reza Jafariرئيس جلسة املائدة
املستديرة ،ورئيس اللجنة االستشارية
ملعرض تليكوم العاملي لعام :2006
“إن أمامنا عدد قليل من األمور
اليت تعطل سرينا أحدها التنظيم”.
وأضاف  ،Sanjiv Ahujaالرئيس
التنفيذي لشركة أورانج ،اململكة
املتحدة“ :إن التنظيم ينبغي أن يكون
يف أدىن حد ممكن . . .وحنن نطالب
القائمني على التنظيم بأن ’خيففوا من
تشددهم‘ وأن يرتكونا نواصل عمل ما
نراه األفضل ،وهو خدمة عمالئنا”.
ومن املهم أيضاً أن يواكب القائمون
على التنظيم التغريات التكنولوجية.
وقالت  ،Patricia Russoرئيسة
 ،Alcatel-Lucentورئيستها التنفيذية،
إن القواعد اليت تنظم سوق الواليات
املتحدة كانت آخر مرة عُدِّلت فيها
يف  ،1996ولكن “عاملنا مل يعد كما
كان يف  1996حبال من األحوال”.
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Alcatel-

باتريشيا روسو ،رئيسة
 ،Lucentومديرتها التنفيذية

البنية التحتية الثابتة .وقال
 ،Leeرئيس قطاع شبكات االتصاالت
بشركة سامسونج لإللكرتونات – الذي
تنبأ بأن تكنولوجيا  Wi-MAXاملتنقلة
ستكون اخلطوة األوىل حنو منصة
مشرتكة لربوتوكول اإلنرتنت  -إن
أي جهاز وحيد النفاذ ،يعمل على
منصة مشرتكة ،ميكنه أن يساعد على
خفض التكاليف يف األسواق الناشئة.
Ki-Tae

وقد طفت قضية تكاليف التكنولوجيا
على السطح يف جلسة للمنتدى
بشأن “بناء اجملتمعات الرقمية” .فما
هي اخلطوات اليت ميكن أن نتخذها
لضمان أن تكون اجملتمعات الرقمية
مفتوحة عن حق للجميع؟ وكيف
ميكن التغلب على احلواجز مثل اللغة
أو الثروة يف بناء اجملتمع الرقمي الذي
نبتغي قيامه يف املستقبل؟ قال السيد

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

 ،Sofyan A. Djalilوزير االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات يف إندونيسيا،
إن الشركات العاملية لتصنيع املعدات
وتطوير الربجميات ينبغي أن تأخذ
بنهج خمتلف وأن ختفض أسعارها يف
االقتصادات النامية – وإال فإن الفجوة
الرقمية لن يُقدر هلا أن تضيق .ومضى
يقول“ :لن يكون جمتمع املعلومات
مستداماً لو أن االقتصادات النامية
وأقل االقتصادات منواً بقيت مستهلكة
صافية ملعدات االتصاالت غالية الثمن
أو برجميات التطبيق باهظة التكلفة”.

وكان  ،Nicholas Negroponteرئيس
ربطة “حاسوب صغري واحد لكل
طفل” ،الشريكة يف مبادرة “توصيل
العامل” اليت أطلقها االحتاد الدويل
لالتصاالت ،أحد الذين تناولوا هذه
القضية .وكان السيد Negroponte
قد أطلق مشروعاً يف املرحلة الثانية
من القمة العاملية جملتمع املعلومات
يف  2005لتخفيض سعر أجهزة
احلاسوب املتنقلة إىل مائة دوالر
أمريكي فقط لكي تكون يف متناول
أطفال املدارس يف البلدان النامية.

وقال السيد  Negroponteيف جلسة
املنتدى أثناء معرض تليكوم العاملي لعام
 ،2006إن أجهزة احلاسوب املتنقلة
األوىل بدأت خترج من خط اإلنتاج
يف شنغهاي وأن ما بني ثالثة ومخسة
ماليني جهاز من املتوقع توزيعها على
األطفال يف األرجنتني ،واجلماهريية
العربية الليبية ،ونيجرييا ،وباكستان،

يعد التعليم أداة للتخلص
من الفقر أو ترسيخ السالم،
وإتاحة الفرصة للناس بطريقة
مختلفة .وال شك في أن إتاحة
الفرصة لألطفال المتالك
حاسوب متنقل تساعد في
تحقيق هذه المهمة

Flickr
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وتايالند خالل سنة  .2007وتوجد
خطط لزيادة إنتاج هذا النوع من
األجهزة إىل  150مليون حبلول سنة
 ،2008لتصبح يف أيدي األطفال
يف عدد آخر من البلدان .وأضاف
السيد “ :Negroponteإن الغرض
املعنوي من هذا املشروع هو النظر
إىل التعليم على أنه أداة للتخلص
من الفقر أو إلقرار السالم ،وإتاحة
الفرصة للناس بطريقة أخرى. . .

 ،Internationalاليت رأست منتدى
الشباب ،إهنا مسرورة لتساوي عدد
الرجال والنساء املشاركني يف املنتدى،
من  130بلداً من بينها بليز ،وكوبا،
وغابون ،وباراغواي وقطر للمرة األوىل.
واختتم منتدى الشباب مناقشاته
باملوافقة على إعالن يلتزم مبا يلي:
>

فمهما كانت ضخامة المشكلة
التي تعاني منها أو يعاني منها
بلدك ،فإن هذه المشكلة يمكن
حلها جزئياً بواسطة التعليم ،وال
يمكن حل أي جزء منها بدون
التعليم ،بل وفي بعض الحاالت
ال يمكن حلها إال بالتعليم”.
>

كذلك كان التعليم حمل تركيز خاص
يف منتدى الشباب يف معرض تليكوم
العاملي لعام  ،2006وهو املنتدى الذي
اجتذب  250مشاركاً من الشبان الذي
استطاعوا التفاعل وإقامة عالقات
توجيهية مع املسؤولني احلكوميني،
وكبار التنفيذيني يف صناعة االتصاالت،
والشخصيات القيادية يف جماالت
التكنولوجيا ،وشركات تقدمي احملتوى،
واملعنيني بوضع االسرتاتيجيات.
وقالت  ،Walda Rosemanالرئيس
التنفيذي لشركة Compass Rose
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>

>التعليم وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت :اهلدف هو إقامة
عشرة أندية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف جامعات
جبميع قارات العامل حبلول يناير
 ،2008إلذكاء الوعي وزيادة
املهارات يف جماالت تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
>املسؤولية االجتماعية للشركات
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:
سيسعى املشاركون إىل صياغة
شعار ل ــ’التجارة العادلة‘ ،اهلدف
منه زيادة احلوافز للشركات
للتصرف بطرق تراعي املسؤولية
االجتماعية بدرجة أكرب.
>احلكومات وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت :سيطلق املشاركون
يف املنتدى ،حبلول يناير ،2008
مطبوعاً إلكرتونياً نصف سنوي
جلميع اجلهات صاحبة املصلحة يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

2012

 ،Walda Rosemanالرئيسة
التنفيذية لمؤسسة Compass

Rose International

وخصوصاً احلكومات .وجاء يف
اإلعالن“ :وسوف يتوىل الشباب
حتضري هذا املطبوع وصياغته،
وسيكون املطبوع مبثابة منصة فريدة
لعرض آرائنا وأفكارنا املختلفة اليت
تغطى عدداً من القضايا املهمة مثل
التنظيم ،وإدارة املشاريع اخلاصة،
والبنية التحتية والقدرة على النفاذ،
واالستثمار وتنظيم احملتوى”.
وقد أثنت  ،Viviane Redingعضو
املفوضية األوروبية ،على مزايا اإلنرتنت
فيما يتعلق بتوصيل احملتوى ،وشجعت
احلاضرين يف منتدى الشباب على
املساعدة يف منع القرصنة .وأضافت
تقول“ :إنين أعرف أن معظمكم
يعتقدون أن احملتوى جيب أن يكون
حراً ،ومع ذلك يوجد فنانون
ومصممون وممثلون جدد يتعرضون

اختتم منتدى الشباب في
معرض تليكوم العالمي
لالتحاد لعام  2006بالموافقة
على إعالن لاللتزام بالتعليم
وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ...
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للكثري من اخلسائر بسبب القرصنة. .
 .ولذلك ،فمن املهم إجياد توازن بني
مصاحل مبدعي احملتوى واملستهلكني”.

عودة إلى الفجوة الرقمية
ويف ختام منتدى تليكوم ،عاد
 ،Akossiاألمني العام لالحتاد اإلفريقي
لالتصاالت ( ،)ATUإىل موضوع
تضييق الفجوة الرقمية .وقال السيد
 Akossiإن سكان إفريقيا كانوا ميثلون
 14يف املائة من سكان العامل يف هناية
سنة  ،2005ولكن نسبة املشرتكني
منهم يف االتصاالت اهلاتفية كانت
حنو  4يف املائة .وكانت نسبة  3يف
املائة فقط من مستعملي اإلنرتنت يف
إفريقيا وحنو  4يف املائة من األفارقة كانوا
يستعملون اإلنرتنت ،مقابل  15يف املائة
يف املتوسط على املستوى العاملي .ويف
 ،2006مل يكن يوجد بالقارة اإلفريقية
غري نسبة  0,16يف املائة من الشركات
املضيفة لإلنرتنت ،وكانت نسبة أجهزة
احلاسوب إىل السكان هي  2إىل 100
– وهي نسبة أقل كثرياً من املتوسط
العاملي الذي يصل إىل  13يف املائة.
Akossi

وقال السيد “ :Akossiوما زال
أمامنا الكثري مما ينبغي عمله لتضييق
الفجوات القائمة ليس فقط بيننا
وبني البلدان املتقدمة ،بل وكذلك بني
املناطق الريفية واملناطق احلضرية”.
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ويف نفس الوقت ،كان هناك جمال
للتفاؤل ألن سوق االتصاالت يف
إفريقيا كانت قد بدأت تتحول بالفعل.
وقال األمني العام لالحتاد اإلفريقي
لالتصاالت (“ :)ATUإن شرحية
اهلواتف املتنقلة على وجه اخلصوص
قد شهدت منواً هائالً ،ومن املؤكد أن
املنافسة زادت من اتساع خدمات
القيمة املضافة اليت توفرها االتصاالت
وجعلتها متاحة لسكان إفريقيا”.

أجنحة جديدة في المعرض
أثىن الدكتور محدون توريه ،مدير
مكتب تنمية االتصاالت ،واألمني العام
املنتخب لالحتاد الدويل لالتصاالت،
يف احلفل اخلتامي ملعرض تليكوم
العاملي لعام  ،2006على جناح هونغ
كونغ يف إخراج هذا احلدث الذي
حقق رقماً قياسياً من املشاركني
والعارضني .فقد بلغت مساحة
العرض  41 200مرت مربع ،وبلغ عدد
العارضني  695عارضاً من  37بلداً
وباإلضافة إىل املعروضات اليت قامت
بعرضها الشركات الصناعية وشركات
تقدمي اخلدمات ،مشل معرض تليكوم
العاملي لعام  2006للمرة األوىل عدداً
من األجنحة متثل جماالت معينة
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

2012
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فقد نظم االحتاد الدويل لالتصاالت
جناح شبكة  G-PONباالشرتاك
مع عدد من أعضاء الصناعة كانت
من بينهم مؤسسة  ،AMCCو
،Cambridge Industries Group
وشركة إريكسون ،وشركة FlexLight
 ،Networksوشركة Fujitsu
،Network Communications
وشركة هيتاشي ،وشركة ،LS Cable
وشركة  ،NECوشركة Terawave
 ،Communicationsوشركة .ZTE
وشاهد الزوار بيانات عملية أجرهتا
شركات التصنيع على التشغيل البيين
مبعدات  .G-PONوكان أول بيان
عملي على التشغيل البيين يف أنظمة
 ،PONعلى أساس املعيار ITU–T
 ،G.984وقد أجري هذا البيان العملي
أيضاً يف اجلناح .وكان الدعم الواسع
داخل الدوائر الصناعية للمعايري التقنية
اليت يضعها االحتاد الدويل لالتصاالت
ملعدات  G-PONمن العناصر املهمة
لضمان إمكانية التشغيل البيين – اليت
تعد أساسية يف جعل البيت الرقمي
حقيقة – بسعر يف متناول املستهلكني.
وقامت بتنظيم ورعاية اجلناح اخلاص
باإلنرتنت ثالث هيئات ال تبغي
الربح هي :مؤسسة اإلنرتنت لألمساء
واألرقام املخصصة ( ،)ICANNومجعية
اإلنرتنت ( ،)ISOCوهيئة موارد الرتقيم

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

( )NROاليت تتوىل تنسيق الكثري من
جوانب اإلنرتنت شديدة األمهية.
وقال  ،Lynn St Amourرئيس مجعية
اإلنرتنت ورئيسها التنفيذي“ :إهنا
فرصة مهمة بالنسبة للهيئات اجملتمعية
أن تعمل على الوصول إىل أوسع عدد
ممكن من اجلهات صاحبة املصلحة”.
كذلك أقام منتدى  – WiMAXوهو
هيئة ال تبغي الربح تضم عدداً من
شركات التصنيع ،تشكلت من أجل
الرتويج للعمل على حتقيق التوافق

وإمكانية التشغيل البيين بني املنتجات
الالسلكية اليت تعمل على النطاق
العريض واعتمادها  -جناحاً يف معرض
تليكوم العاملي لعام  2006لعرض
املنتجات املعتمدة من إنتاج 400
شركة تصنيع أعضاء يف املنتدى.

العاملي لعام  ،2006تعكس موضوع
املعرض .وأعلنت وزارة الزراعة الصينية
وشركة االتصاالت املتنقلة الصينية
عن نظام لتتبع احليوانات جيمع بني
تكنولوجيا شريط الرموز الذي يقوم على
بُعدين وشبكة اخلدمة العامة لالتصاالت
الراديوية بأسلوب الرزم (.)GPRS

عرض منتجات جديدة

ويستطيع العمال استعمال جهاز طريف
متنقل لتثبيت بطاقات شريط الرموز على
احليوانات ،وبذلك ميكنهم تتبع احليوانات
يف أي حلظة .ويتم إرسال البيانات
عن طريق خدمة للرسائل القصرية إىل

حرصت احلكومات والشركات ،كسابق
عهدها ،على كشف النقاب عن
منتجات جديدة يف معرض تليكوم
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ومن وزارة الزراعة .وهذا يسمح ألجهزة
احلجر البيطري جبمع وحتليل البيانات
اخلطرية املتصلة باحتمال انتشار األمراض
احليوانية ،وبذلك يستطيع النظام
املساعدة يف التنبؤ باحتمال حدوث
طوارئ أو التحذير هبا أو مواجهتها.
وكان من بني الشركات اليت كشفت
عن تكنولوجيا جديدة للهواتف املتنقلة
يف معرض  2006شركة سامسونج اليت
عرضت أنظمة للنفاذ عالية السرعة بالرزم
على الوصالت الصاعدة ()HSUPA
باهلواتف املتنقلة .وباستعمال شبكات
النفاذ عالية السرعة بالرزم على الوصالت
الصاعدة ،يستطيع املستعملون حتميل
وتلقي الصور ،وأشرطة الفيديو ،وملفات
البيانات ،وتقاسم احملتوى مبزيد من
السهولة مع أصدقائهم وأفراد أسرهم.
وأعلنت شركة موتوروال عن إطالق
جهاز جديد للتسليةMOTOROKR ،
 ،E6مزود جبمع الوظائف الالزمة
لالستعمال يف قطاع األعمال ،مثل الربيد
اإللكرتوين والرسائل القصرية ،كما يوفر
إمكانيات للتسلية مثل ،RealPlayer
والقدرة على التوصيل بنظام USB
وفتحة لتوصيل السماعات املعيارية.

قراءة بريدك اإللكرتوين أو تغيري
قنوات التلفزيون .وجهاز PaPeRo
هو جهاز لالتصاالت مزود بفتحة
 ،Ethernetوبوابات  ،USBوالقدرة
على التوصيل لشبكات اجليل الثالث
للهواتف املتنقلة .ويأيت هذا اجلهاز
مزوداً بربجميات للتعرف على الصوت
ومالمح الوجه ،مبا يسمح بالتعرف على
صاحبه واالستجابة لألوامر الصوتية
اخلاصة بالبحث عن املعلومات يف
اإلنرتنت بناءً على الطلب أو تلقائياً.

واغتنمت شركة  NECفرصة معرض
تليكوم العاملي لعام  2006للكشف عن
أحدث إصدار من جهاز ،PaPeRo
وهو إنسان آيل شخصي يستطيع

Shutterstock
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إقامة الصالت المناسبة
كانت العبارات املتداولة أثناء احلدث
هي “إقامة الصالت املناسبة”
و”التواصل” و”العمل على إهناء
املعامالت التجارية” .وقد أنشئت
وأعلِنت شراكات على مستوى عال يف
معرض تليكوم العاملي لعام  .2006فقد
أعلنت اثنتان من الشركات العمالقة
يف صناعة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات مها مايكروسوفت وشركة
االتصاالت الربيطانية ( )BTعن صفقة
لتقدمي خدمات التلفزيون عرب بروتوكول
اإلنرتنت يف اململكة املتحدة؛ وتشكل

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

احتاد للتلفزيون املتنقل يف عموم آسيا بني
 ،SK Telecomوتوشيبا ،و Global
 ، Media NetworksوInternational
 Mobile Broadcastingلتقدمي أول
خدمة متجولة للتلفزيون املتنقل يف آسيا.
واختار املسؤولون عن تكنولوجيات
 Alcatel-Lucentاليت أدمجِ ت حديثاً
معرض تليكوم العاملي لعام 2006
لكشف النقاب عن هويتها اجلديدة
ورسالتها أمام مجهور من األقران والشركاء
والعمالء .وأعلنت شركتان متخصصتان
يف األحباث على املستوى العاملي ،مها
جمموعة )Yankee (Yankee Group
و شركة ،Analysys International
عن إقامة شراكة فيما بينهما إلجراء
األحباث اليت تضع السوق الصينية يف
سياق دويل .ويف نفس الوقت ،أقامت
شركة  Aperto Networksشراكة
يف نظام  WiSEمع  50شركة لدعم
التشغيل البيين بتكنولوجيا .Wi-MAX
ومع كثرة الصفقات اليت متت والفرص
اجلديدة اليت أعلِن عنها ،كان من
الواضح أن التواصل حيتل مكاناً متقدماً
على جدول أعمال املشاركني .ومما يؤكد
ذلك أن ما يقرب من
 10 400رسالة بريد إلكرتوين خاصة
بإقامة شبكات بني الشركات املعنية
كانت قد ِ
أرسلت يف هناية احلدث،
باستعمال نظام التواصل على اخلط يف

معرض تليكوم .ولقد كانت التعليقات
على هذه اخلدمة إجيابية جداً؛ وكان
املختصون سعداءً ألن معرض تليكوم
العاملي الذي ينظمه االحتاد الدويل
لالتصاالت ساعدهم يف التواصل فيما
بينهم على اخلط وكذلك وجهاً لوجه
يف قاعة كبار الزوار باملعرض.

االبتكــار
كان االبتكار هو الشعار املعلن يف
“مسرح احلياة الرقمية” ،وهو مكان
إلقامة العروض املستقبلية يف معرض
تليكوم العاملي لعام  .2006وكان من
بني املوضوعات املطروقة التلفزيون
املتنقل ،وكيف ميكن ابتكار جتربة رفيعة
للعمالء ،والتواصل الرقمي ،وكيف
ستتواصل األسرة يف املستقبل ،وكيف
ميكن تعظيم خربات املستعملني،
وكيف ميكن ابتكار احملتوى وتقامسه
وتوزيعه .كما كان بوسع الشباب
الذين شاركوا بنظام املِنح املشاركة يف
جتربة “مسرح احلياة الرقمية” ،حيث
قدموا عروضاَ تناولت جماالت مثل حمو
األمية فيما يتصل بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أو “التواصل بني البشر”.
ولقد كان انتقالنا إىل العامل الرقمي
سريعاً ومبتكراً ،نتيجة للنمو اهلائل

للنطاق العريض والزيادة الكبرية يف
أعداد اهلواتف املتنقلة .ورمبا مل يكن
الكثريون منا على دراية مبدى أمهية
الدور الذي تقوم به هذه التكنولوجيات
بالفعل وقت انعقاد معرض تليكوم
العاملي لعام  .2006ويف ذلك ،قال
 ،Fernando Lagrañaاملدير التنفيذي
ملعرض تليكوم العاملي الذي ينظمه
االحتاد الدويل لالتصاالت“ :إن أملي
الوحيد ،وحنن خنتتم هذا املعرض ،هو
أن تحُ ِدث هذه التكنولوجيات حتوالً
حقيقياً يف طريقة حياتنا ،بغض النظر
عن هويتنا أو أين نعيش يف العامل. . .
ولتحقيق هذا التحول ،جيب علينا مجيعاً
أن نلتزم جبعل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت متاحة وبأسعار معقولة
للعامل أمجع .ويف الوقت الذي حيزم
فيه املشاركون حقائبهم ،ويسارعون
للحاق بالطائرات ،ويعود فيه الزوار
إىل أوطاهنم يف مجيع أحناء العامل،
كيف ستتذكر صناعة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ذلك؟ ال
شك يف أننا سوف نتذكر العروض
املبتكرة ،واحلوارات احلية ،والقاعات
املزدمحة ،واألشياء العديدة اليت استمتعنا
هبا أثناء املعرض ،ومع ذلك فإنين
آمل أن تكون الذكرى احلقيقية اليت
سنخرج هبا من هذا املعرض هو أنه
كان عالمة بارزة على طريق التزامنا
معاً بتضييق الفجوة الرقمية”.
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معرض تليكوم العالمي لعام  2006في أرقام
العارضون

 695عارضاً من  37بلداً ،بما في ذلك  21جناحاً منها أربعة أجنحة لصناعة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

صافي مساحة المعرض (بما في ذلك الطوابق العليا
الزائرون المسجلون من القطاع التجاري

m2 41 200

 43 846من  141بلداً

كبار
الشخصيات
وزراء  /ممثلو وزارات بدرجة مدير عام على األقل

 68من  48بلداً

رؤساء تنفيذيون  /ممثلون للرؤساء التنفيذيين

 540من  44بلداً

شخصيات هامة أخرى

 347من  32بلداً

مجموع كبار الشخصيات

 955من  92بلداً

المنتدى
المتحدثون

 378من  68بلداً

المندوبون

 2 117من  86بلداً (باستثناء الشباب الذين حصلوا على منح
للحضور إلى جنيف)

مجموع المشاركين في المنتدى ،بما في ذلك
المتحدثون (وباستثناء كبار الشخصيات
ووسائل اإلعالم)
ممثلو وسائل اإلعالم
المعتمدون

 2 866من  86بلداً

 1 543من  455منظمة و 47بلداً .وكان من بين ممثلي وسائل اإلعالم
المعتمدين  1 294صحفياً من  378مؤسسة إعالمية و 39بلداً ،قاموا
بتغطية الحدث ،من بينهم  295من المصورين وأطقم الكاميرات وأفراد الدعم.
مجموع المشاركين

املصدر :بيان صحفي لالحتاد الدويل لالتصاالت 8 ،ديسمرب 2006
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 61 958من  141بلداً

معـرض تليكـوم العـالمي لالتحاد
لعـام  2006في صور

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان
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معرض
االتصاالت
تليكوم

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

<2009

شبكـات مفتـوحـة ،وعـقـول مـوصـولـة

Getty Images
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شبكات مفتوحة ،وعقول موصولة

>

رسم الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت ،في افتتاح معرض ومنتدي تليكوم العالمي لالتحاد لعام
 ،2009الذي كان موضوعه “شبكات مفتوحة ،وعقول موصولة”،
صورة إيجابية لصناعة االتصاالت ،مقارنة بما كانت عليه في  ،2003وهي
آخر مرة عُ ِقد فيها معرض تليكوم العالمي لالتحاد في جنيف .وقال الدكتور
توريه“ ،في ذلك التاريخ ،كنا قد حققنا بالكاد المليار األول من اشتراكات
الهواتف المتنقلة .وبحلول نهاية هذه السنة ،سيكون عدد اشتراكات الهواتف
المتنقلة قد بلغ  4,6مليار اشتراك .وفي ذلك التاريخ السابق ،كان  680مليون
شخص يستعملون اإلنترنت .واآلن ،يصل هذا الرقم إلى  1,8مليار شخص،
أكثر من نصفهم ينفذون إلى شبكة اإلنترنت باستعمال النطاق العريض”.

وتطلع الدكتور توريه إىل املستقبل
املضيء الذي ينتظرنا داعياً العامل
املتقدم إىل االعرتاف بفرص العمل
اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وحث بلدان العامل
النامية على العمل على ازدهار
األنشطة التجاري خبلق البيئة املناسبة.

في الصورة في حفل افتتاح معرض تليكوم العالمي لالتحاد لعام
(من اليسار إلى اليمين)  ،Moritz Leuenbergerعضو مجلس االتحاد
السويسري ،ورئيس اإلدارة الفيدرالية للبيئة ،والنقل والطاقة واالتصاالت؛ والرئيس
بول كاغامي ،رئيس رواندا؛ وبان كي-مون ،األمين العام لألمم المتحدة؛ والدكتور
حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
2009
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أما ديفيد هيلر ،رئيس جملس الدولة
جبمهورية مقاطعة جنيف ،فقد قال يف
كلمته االفتتاحية “لقد أظهرت األزمة
االقتصادية احلالية مدى مرونة صناعة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويعد أداؤها احلايل يف املياه العكرة اليت
حتيط بنا اليوم عالمة على النضج”.
وقد اجتذب معرض تليكوم العلمي
لعام  2009حضور ما يربو على 2250
من الشخصيات البارزة إىل جنيف،
من بينهم بان كي-مون ،األمني العام
لألمم املتحدة ،الذي وصف يف كلمته
الرئيسية كيف أن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت تُستعمل يف احلد من
االنبعاثات وتساعد البلدان على
التكيف مع آثار تغري املناخ .وشرح
السيد بان كي-مون كيف أن األمم
املتحدة ظلت عشرات السنني تزود
املزارعني يف إفريقيا بالبذور واألمسدة.
ومضى يقول “ولكننا اآلن أضفنا
أداة من نوع جديد :هي الرسائل
النَصية” .وهذه الرسائل تسمح بنقل
معلومات عن الطقس ،على سبيل
املثال ،بسرعة وعلى نطاق واسع.
ومضى األمني العام لألمم املتحدة
يقول “لقد استطعنا يف أوائل هذه
السنة إقناع شركات االتصاالت
اهلاتفية املتنقلة وشركاء آخرين برتكيب
 5000حمطة طقس جديدة يف إفريقيا.
وسوف تقوم هذه احملطات برصد

ديفيد هيلر ،رئيس مجلس الدولة
لجمهورية ومقاطعة جنيف

تأثري تغري املناخ .وعندما نتلقى أخباراً
جديدة ،سيكون بوسعنا نقلها على
الفور إىل هواتف املزارعني املتنقلة.
وحنن نأمل يف الوصول إىل أكرب عدد
ممكن من املزارعني يف إفريقيا – ألن
سبعة من بني كل عشرة من األفارقة
يعتمدون يف بقائهم على الزراعة”.
وأكد الرئيس بول كاغامي ،رئيس
رواندا ،أن املوضوع القوي الذي
يتمحور حوله معرض تليكوم العاملي
لالحتاد لعام  – 2009شبكات
مفتوحة ،عقول موصولة – له معىن
خاص بالنسبة إلفريقيا ،على الرغم من
أن القارة اإلفريقية ختلفت يف األخذ
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وبدأت لتوها تتعامل مع هذا القطاع.

قمة توصيل إفريقيا اليت عقدها االحتاد
الدويل لالتصاالت يف كيجايل ،عاصمة
رواندا ،يف أكتوبر  ،2007مشرياً إىل
إنفاق استثمارات هائلة يف البنية التحتية
لالتصاالت يف إفريقيا ،األمر الذي أدى
إىل حتقيق نتائج جيدة جداً .وأضاف
السيد كاغامي يقول “أوالً ،شهدنا
حدوث اخنفاض يف الرسوم بنسبة  30يف
املائة يف املتوسط ،األمر الذي أتاح لعدد
أكرب من الناس القدرة على احلصول
على خدمات االتصاالت وحتسني
مستوى معيشتهم .ثانياً ،حققت هذه
االستثمارات عائدات جتاوزت 40
مليار دوالر أمريكي للمستثمرين .ثالثاً،
سامهت هذه االستثمارات مسامهة
كبرية يف توسيع القواعد الضريبية يف
بلداننا ،وظهور مؤسسات صغرية
ومتوسطة احلجم ،ويف خلق فرص عمل
جديدة .وأخرياً ،أثبتت البنية التحتية
اجلديدة كوهنا أداة قوية لتحقيق التكامل
اإلقليمي ،حيث تربط بني خمتلف البلدان
كما تربطها بالبوابات الدولية”.
وقال الرئيس كاغامي إن أكثر من
نصف مليار دوالر أمريكي استُثمرت
يف البنية التحتية لالتصاالت يف
رواندا منذ قمة توصيل إفريقيا –
كانت نسبة  70يف املائة منها
استثمارات للقطاع اخلاص.

وألقى الرئيس كاغامي الضوء على
املستجدات اليت طرأت منذ انعقاد
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رؤية مباشرة لالتجاهات الرئيسية
قال السيد سعود بن ماجد الدويش،
الرئيس التنفيذي جملوعة االتصاالت
السعودية “إنه ملن دواعي السرور
العظيم أن أشارك يف معرض تليكوم
العاملي لالحتاد لعام  ،2009خصوصاً
أنين أجد نفسي بني هذا احلشد
الكبري من املشاركني املوقرين ،وأن
أشهد هذا املستوى الرفيع من االهتمام
باالتصاالت وبقطاع تكنولوجيا
املعلومات .وحضورنا هلذا احلدث املهم
يعطينا فرصة فريدة لتبادل األفكار،
وتقاسم اخلربات واالطالع املباشر على
االجتاهات الرئيسية يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .ويسرنا ،يف
جمموعة االتصاالت السعودية ،أن
نعرض بعض إجنازاتنا وأن نلقي الضوء
على اخلربات الدولية اليت اكتسبناها
من عملياتنا اليت تنمو بسرعة يف
عشرة بلدان حول العامل”.

تغير المناخ على رأس
جدول األعمال
فيما يتعلق بتغري املناخ ،الحظ
 ،Jianzhouرئيس شركة االتصاالت
املتنقلة الصينية ورئيسها التنفيذي،
أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ميكن أن تقوم بدور يف احملافظة على
الطاقة واحلد من انبعاثات غازات

Wang
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سعود بن ماجد الدويش ،الرئيس
التنفيذي لمجوعة االتصاالت السعودية

االحتباس احلراري .ومع ذلك ،جيب
أن تبدأ صناعة االتصاالت بدراسة
إدائها .وأضاف يقول“ :كنا نعتقد أن
استهالك الطاقة يف صناعة االتصاالت
منخفض؛ ومع ذلك ،ففي أعقاب
إنشاء العديد من حمطات القاعدة
والتوسع يف استخدام أجهزة اخلدمة،
أصبح استهالك الطاقة أحد عناصر
تكاليف التشغيل الرئيسية وأصبح
من الالزم العمل على تقليل هذا
العنصر .وأوضح السيد  Wangأن
شركة االتصاالت املتنقلة يف الصني قد
أطلقت خطة عمل خضراء ،تستهدف
احلد من استهالك الطاقة عن طريق
اختاذ عدد من التدبري الفنية ،من بينها
ضبط املعدات ،واستعمال الرياح
الطبيعية واملياه يف عملية التربيد ،وإعادة
تدوير مواد التغليف والتعبئة ،وتشجيع
استخدام مصادر الطاقة املتجددة
مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

2012

 ،Wang Jianzhouرئيس شركة
االتصاالت المتنقلة الصينية
ورئيسها التنفيذي

ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك بعد
افتتاح املعرض ،أمجع رؤساء الدول
واحلكومات على االعرتاف بدور
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة
رئيسية يف املساعدة على التكيف مع
تغري املناخ والتخفيف من آثاره .وقد
حضر معرض تليكوم العاملي لالحتاد
لعام  2009الرئيس بول كاغامي رئيس
رواندا ،والرئيس روبرت موجايب رئيس
زميبابوي ،وAlhaji Samuel Sam
 ،Sumanaنائب رئيس سرياليون،
و Pakalitha B. Mosisiliرئيس وزراء
ليسوتو ،و Mizengo Pindaرئيس
وزراء تنزانيا ،والشيخ علي بن خليفة
آل خليفة رئيس وزراء البحرين .وقد
سلَّم هؤالء القادة بضرورة االعرتاف
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
أي اتفاق يتم التوصل إليه يف مؤمتر
األمم املتحددة بشأن تغري املناخ يف
كوبنهاجن ،الدامنارك ،يف ديسمرب

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

روبرت موجابي ،رئيس زيمبابوي

،Pakalitha B. Mosisili
رئيس وزراء ليسوتو

،Alhaji Samuel Sam-Sumana
نائب رئيس سيراليون

 .2009وناشد بان كي-مون،
األمني العام لألمم املتحدة ،قادة
الصناعة أن يستخدموا حكمتهم يف
تطوير أدوات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت للمساعدة يف التخفيف
من تغري املناخ .ومضى يقول:

“إنني أعرف أن صناعة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت نفسها
تعد جزءاً من المشكلة ،حيث
تتسبب في نسبة ما بين  2و3
في المائة من انبعاثات غازات
االحتباس الحراري .ومع ذلك،
فإننا في نفس الوقت نستطيع
باستعمال أدوات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت خفض
ما ال يقل عن  15في المائة
من انبعاثات غازات االحتباس
الحراري في القطاعات األخرى”

الشيخ علي بن خليفة آل خليفة،
نائب رئيس وزراء البحرين

 ،Mizengo Pindaرئيس وزراء
تـنـزان ـيــا
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تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت كعامل مساعد
على تحقيق االنتعاش

شركة سيسكو قدمت التزاماً مببلغ
مليون دوالر أمريكي خالل ثالث
سنوات لدعم جهود إعادة البناء.

ذكر الدكتور محدون توريه ،األمني
العام لالحتاد يف اجللسة االفتتاحية أنه
على الرغم من االحنسار االقتصادي
الذي ساد يف سنة  ،2009فقد
صمد قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وأن هذا القطاع وفر
ثلثي فرص العمل اجلديدة خالل
السنوات اخلمس املاضية.

وقال السيد رضا جعفري ،رئيس جملس
إدارة معرض تليكوم لالحتاد والرئيس
التنفيذي للمجموعة الدولية للتنمية
اإللكرتونية“ ،إننا نشهد إشارات من
خمتلف أجزاء العامل على أننا على
وشك اخلروج من حالة الكساد الكبري
الذي شهدناه يف  ،2008وذلك
بفضل صناعتنا املفعمة بالنشاط اليت
ال تساهم فقط يف حتقيق االنتعاش
االقتصادي بل تساعد على حتقيق
التنمية بصفة عامة .ونأمل أن تكون
اخلطوة التالية هي حتقيق منو متواصل
ميكن أن تساعد يف حتقيقه وأن تدعمه
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”.

وقد أعرب عن هذا الرأي أيضاً جون
تشامربز ،رئيس Cisco Systems
ورئيسها التنفيذي ،الذي قال إن من
بني أسباب هذا الشعور بالتفاؤل أن
اجملموعات اليت درجت على عدم
العمل معاً بدأت تتعلم ذلك .واستطرد
يقول“ :لو أننا نظرنا إىل مستقبل أي
بلد لرأينا أن الشراكات بني القطاعني
العام واخلاص ينبغي أن تكون قائمة
على التعليم ،والبنية التحتية ،والطاق
العريض ،والقدرة على االستفادة من
التحوالت اليت تطرأ على األسواق،
ووجود حكومات داعمة ،وأنه جيب أن
تعمل مجيع هذه العناصر معاً بطرق مل
يسبق أن عملت هبا من قبل” .وأشار
إىل مثال على الشراكة بني القطاعني
العام واخلاص يف عمليات اإلغاثة بعد
الزلزال الذي وقع يف مقاطعة سشوان
الصينية يف مايو  .2008وقال إن
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45

أما  ،Hans Vestbergالرئيس التنفيذي
اجلديد لشركة إريكسون ،فقد ركز
على األمن السيرباين يف ضوء تزايد
أعداد مستعملي تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وأكد أن “أمامنا
عمل شديد األمهية ،من وجهة نظر
التكنولوجيا ،بالتعاون مع مجيع اجلهات
صاحبة املصلحة – وهي احلكومات،
والقطاعان العام واخلاص ،وشركات
البيع وشركات تقدمي اخلدمات –
للعمل على حتقيق األمن يف استعمال
التكنولوجيا .ومن الالزم أن نتعاون
مجيعاً يف قطاع تكنولوجيا املعلومات

2012
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واالتصاالت بأكمله للتمكني من
حتقيق النمو .ومع ذلك ،فما مل هنتم
بالتكنولوجيا وأمن التكنولوجيا ،فإننا
لن نستطيع حتقيق ذلك النمو”.

مناقشة المنافع المترتبة على
النطاق العريض المتنقل
شارك عدد من كبار الشخصيات
يف جلسة ُخصصت ملناقشة “منافع
النطاق العريض املتنقل بالنسبة
لالقتصاد واجملتمع” وكيف استطاعت
صناعة االتصاالت املتنقلة مواجهة
الكساد االقتصادي العاملي .وأكد
املشاركون يف هذه اجللسة أن استعمال
النطاق العريض املتنقل ميكن أن يؤدي
إىل حتسني حياة الناس ،وخلق فرص
للعمل ،وتوليد إيرادات ضريبية .ورئي
أن اهلند والصني متثالن حمركات ضخمة
للنمو يف هذه السوق .وقد علق Sunil
 ،Bharti Mittalرئيس جمموعة Bharti
 Enterprisesاهلندية ورئيسها التنفيذي
بقوله“ :يف احلقيقة أننا عندما ننجح يف
نقل إشارة راديوية إىل منطقة نائية يف
اهلند ،يبدأ األشخاص الذين ليس هلم
عنوان يف استعمال اهلواتف املتنقلة مما
يؤدي إىل زيادة مستويات دخلهم”.
وكشف ،Jon Frederik Baksaas
رئيس جمموعة  Telenorالنروجيية
ورئيسها التنفيذي ،عن دراسة جديدة

AFP
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أجرهتا اجملموعة إلثبات أن النفاذ
إىل اإلنرتنت ميكن أن يعزز النمو
االقتصادي والرفاهية االجتماعية .وقد
كشفت الدراسة أن زيادة القدرة على
استعمال اإلنرتنت بنسبة  10يف املائة
ميكن أن تؤدي إىل زيادة يف الناتج
احمللي اإلمجايل بنسبة من  1إىل  2,5يف
املائة ،وإىل زيادة يف األنشطة التجارية
اجلديدة مبا يقرب من  1يف املائة ،كما
أهنا يف نفس الوقت تزيد من اإليرادات
احلكومية يف بعض البلدان بنسبة تصل
إىل  8أو  9يف املائة .وقال السيد
 Baksaasإن النطاق العريض املتنقل
سوف يساعد على زيادة الناتج احمللي
اإلمجايل يف البلدان اليت ينتشر فيها.
وأعرب جنيب ساويرس ،رئيس شركة
أوراسكوم القابضة لالتصاالت ورئيسها
التنفيذي عن وجهة نظر مماثلة حيث
قال “يف مصر ،يتزايد انتشار النطاق
العريض املتنقل بنسب  2-1يف املائة
سنوياً .وبذلك ،فإننا نزيد الناتج احمللي
اإلمجايل بنسبة  2-1يف املائة سنوياً”.

تنفيذ خطط رئيسية
لتحفيز النطاق العريض
ركزت اآلراء البارزة اليت أعرب املشاركون
عنها يف جلسة “قمة مفتوحة بشأن
دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف حتقيق النمو االقتصادي” على
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بعض اخلطط الرئيسية لتحفيز النطاق
العريض اجلاري تنفيذها يف عدد من
البلدان لتحفيز النمو االقتصادي طويل
األجل وخلق فرص جديدة للعمل.
وحتدث السيناتور ستفني كونروي،
وزير النطاق العريض واالتصاالت
واالقتصادي الرقمي يف أسرتاليا عن
“شبكة النطاق العريض فائقة السرعة”
اليت من املتوقع أن توفر 25 000
فرصة عمل سنوياً ،يف املتوسط ،على
امتداد فرتة املشروع (املقدَّرة بثمان
سنوات) .ووصف السيناتور كونروي
املشروع بأنه شراكة بني القطاعني
العام واخلاص ،مضيفاً أنه سيتكلف
 43مليون دوالر أسرتايل وسيساعد
على توصيل نسبة  90يف املائة من
مجيع املنازل واملدارس وأماكن العمل
يف أسرتاليا خبدمات النطاق العريض
بسرعة تصل إىل  .Mbit/s 100وسوف
يعتمد املشروع على تكنولوجيا اجليل
التايل مثل األلياف البصرية ،ولكنه
سيعتمد أيضاً على التكنولوجيات
الالسلكية والساتلية املتقدمة بالنسبة
للمناطق الريفية النائية يف أسرتاليا.
وحتدث لورانس سرتكلنج ،مساعد
الوزير لشؤون االتصاالت واملعلومات،
باإلدارة الوطنية لالتصاالت واملعلومات
بالواليات املتحدة ،عن القانون
األمريكي لإلنعاش وإعادة االستثمار،
الذي يقضي بتخصيص ما جمموعة
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 7,2مليار دوالر أمريكي لتمويل
املشاريع اليت تساعد على توسيع نطاق
النفاذ وتنفيذ خدمات النطاق العريض.
وشرح السيد سرتكلنج أن اإلدارة
الوطنية لالتصاالت واملعلومات سوف
تستخدم مبلغ  4,7مليار دوالر من هذا
التمويل لتقدمي منح لنشر البنية التحتية
للنطاق العريض يف املناطق احملرومة
من اخلدمات أو قليلة اخلدمات يف
الواليات املتحدة ،وتوسيع قدرة مراكز
احلاسوب العمومية ،وتشجيع التطبيق
املستدام خلدمات النطاق العريض.

المنافسة في تحفيز النهوض
بالنطاق العريض المتنقل
أكد قادة الصناعة أن املنافسة ،وليس
التنظيم ،هي اليت ال بد أن تؤدي إىل
حتفيز النهوض بالنطاق العريض .وقال
روبرت كونواي ،الرئيس التنفيذي
لرابطة النظام العاملي لالتصاالت
املتنقلة ( )GSM Associationوعضو
جملس إدارهتا ،إن األطراف الفاعلة
يف صناعة االتصاالت املتنقلة طلبت
من حكومات جمموعة دول العشرين
احلد من اإلجراءات التنظيمية املربكة،
وزيادة طيف الرتددات الراديوية
الالزم لتوسيع نطاق احلصول على
خدمات النطاق العريض املتنقلة.

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

إجراء المعامالت المالية عن
طريق الهواتف المتنقلة
تناولت جلسة أخرى شارك فيها
عدد من كبار الشخصيات كيفية
خلق البيئة الالزمة للخدمات املالية
املتنقلة من خالل التعاون بني اهليئات
التنظيمية وشركات تشغيل شبكات
االتصاالت املتنقلة .وكان املتحدثان يف
هذه اجللسة مها،Teppo Paavola :
نائب املدير ومدير عام اخلدمات
املالية املتنقلة يف شركة نوكيا بالواليات
املتحدة ،و ،Samuel Poghisioوزير
املعلومات واالتصاالت يف كينيا.

فلما كان عدد مستعملي اهلواتف
املتنقلة يتجاوز  4مليارات يف أحناء
العامل ولكن  1,6مليار فقط هم
الذين هلم حسابات مصرفية ،ترى
نوكيا أن الطلب على احلصول على
اخلدمات املالية ميثل فرصة قوية لربط
اخلدمات املتنقلة خبدمات مالية
بسيطة ولكنها قوية .وقال السيد
 Paavolaإن املستهلكني باملناطق
الريفية بصفة خاصة سوف يستفيدون
من حتويل األموال ،بينما ميكن
ملستهلكي املناطق احلضرية املعتادين
على استعمال اخلدمات اإللكرتونية
دفع فواتري املرافق ،وشراء تذاكر

السفر بالقطارات وتذاكر السينما،
أو إعادة شحن كروت اهلواتف
املتنقلة عن طريق هواتفهم املتنقلة.
ونوقشت قصة جناح كينيا يف تزويد
املاليني من السكان الذين ليست هلم
حسابات مصرفية باخلدمات املصرفية.
وقد أصبحت شركة Safaricom
القائمة على توفري خدمات االتصاالت
املتنقلة (وهي إحدى الشركات التابعة
لشركة فودافون) معروفة متاماً يف
جمال حتويل األموال عن طريق خدمة
األموال املتنقلة ( )M-PESAاليت توفر
للمواطنني طريقة بسيطة لتحويل ومحل
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أمواهلم يف أمان باستعمال هواتفهم
املتنقلة ،وتعد ضرورية ملواطين كينيا
الذي ال يستطيعون االستفادة من
التسهيالت املصرفية بطرق أخرى.
وقد أطلقت هذه اخلدمة ()M-PESA
شركة  Safaricomيف مارس ،2007
وكان عدد املستفيدين منها يقرتب من
 7ماليني عميل وقت انعقاد معرض
تليكوم العاملي لالحتاد لعام .2009
وقال السيد “ Poghisioلقد أحدثت
خدمة  M PESAحتوالً يف حياة
أهايل الريف يف كينيا كما أحدثت
ثورة يف نظم املدفوعات الوطنية”.
وقال الوزير إن قانون االتصاالت
الكيين ،الذي تنفذه هيئة االتصاالت
الكينية ،قد م ّكن من إصالح قطاع
االتصاالت ،كما أنه يوفر أساساً
لنجاح العمليات املصرفية املتنقلة.

اإلبقاء على الشبكات
مفتوحة وآمنة :ضرورة
مواجهة الجريمة السيبرانية
قال السيد  ،Francis Gurryمدير
للم ِ
عام املنظمة العاملية ِ
لكية الفكرية،
إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تتيح فرصة غري مسبوقة لتوزيع وتقاسم
احملتوى ،وإن كانت تثري القلق فيما
يتصل بتمويل األعمال الفنية .وأضاف
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يقول “فعلى سبيل املثال ،مت يف سنة
 2008تقاسم حنو  40مليون ملف
موسيقي على اإلنرتنت بطريقة غري
مشروعة ،متثل معدالً للقرصنة يصل
إىل  95يف املائة .ولذلك ،فإن القضية
احلقيقية هي كيف سيتسىن لنا متويل
األعمال الثقافية واالبتكار؟”
ومضى السيد  Gurryيقول“ :هل
ميكن أن نلقي مسؤولية ذلك على
املستهلك أو على شركات تقدمي
خدمات اإلنرتنت؟ “ينبغي أن نُ ِ
دخل
شركات تقدمي خدمات اإلنرتنت
يف سلسلة القيمة اخلاصة باإلنتاج
اإلبداعي لكي نستطيع حل هذه
املشكلة .ولذلك ،فمن الضروري
قيام شراكة بني شركات تقدمي احملتوى
والقائمني على إدارة القنوات”.
وشارك يف مناقشة بشأن مستقبل
اإلنرتنت أكثر من  50وزيراً ،مع
الرتكيز على النطاق العريض والتقارب
بني التكنولوجيات ،والسياسة العامة
لإلنرتنت ،والتهديدات السيربانية
اجلديدة واملستجدة .وألقى كلمات
أمام جملس الوزراء ممثلو كل من
بنغالديش ،وبوتان ،والكامريون،
ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،ومصر،
وفيجي ،واهلند ،وإندونيسيا ،ولبنان،
وليسوتو ،وماليزيا ،وموريشيوس،
وموزامبيق ،والفلبني ،وساموا ،واململكة
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العربية السعودية ،وصربيا ،وسرياليون،
والسودان ،وسري النكا ،وسوازيالند،
وتنزانيا ،وتونس ،وفيتنام وزميبابوي.
وأمجع املتحدثون على اعتبار اجلرمية
السيربانية “هتديداً عامليا يتطلب
اهتماماً عاملياً وحالً عاملياً” .وأكدت
إندونيسيا أن األمن السيرباين قد
أصبح من القضايا الرئيسية بالنسبة
لكل دولة من الدول األعضاء يف
االحتاد الدويل لالتصاالت.
وملا كانت اجلرمية السيربانية غالباً ما
تكون من اجلرائم العابرة للحدود
وختلق مشكالت تتصل بالوالية
القضائية ،طالبت ليسوتو باتفاقية دولية
كما طالبت قيادات االحتاد الدويل
لالتصاالت باالهتمام هبذه القضية
والتوصل إىل مثل هذه االتفاقية.
وأشارت الكامريون – وأيدهتا يف
ذلك بلدان أخرى عديدة – إىل
أمهية االتفاقية األوروبية ملكافحة
اجلرمية السيربانية ،اليت اعتُ ِمدت يف
بودابست ،اجملر ،يف  ،2001وطالبت
باختاذ إجراءات عاملية جديدة .وقال
ممثل سوازيالند“ :نتنمى أن يأخذ
االحتاد الدويل لالتصاالت على
عاتقه إصدار اتفاقية تنص على
التعاون الدويل يف مقاضاة مرتكيب
اجلرائم السيربانية الذي ينبغي أال
يكون هلم مكان خيتبؤون فيه”.

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

وقال سامي البشري ،مدير مكتب
تنمية االتصاالت يف االحتاد،
مشرياً إىل مركز االستجابة العاملي
يف ماليزيا التابع للشراكة الدولية
متعددة األطراف ملكافحة التهديدات
السيربانية (“ )IMPACTإننا بتيسري
نفاذ الدول األعضاء يف االحتاد إىل
منصة عاملية ،إمنا نعرتف بفاعلية
التعاون الدويل .وهذه هي املرة
األوىل اليت يوافق فيها عدد كبري من
الدول على العمل معاً لتحقيق ثقافة
عاملية عن األمن السيرباين”.

حرية االتصاالت
قال  ،Moritz Leuenbergerعضو
االحتاد السويسري ورئيس دائرة
البيئة والنقل والطاقة واالتصاالت،
إن موضوع معرض تليكوم العاملي
لالحتاد لعام  2009يؤكد أن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت جزء أساسي
من حرية االتصاالت .واستطرد
يقول “جيب علينا أن حنمي حرية
االتصاالت مثلما حنمي البيئة”.

Shutterstock
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توفير القدرة على النفاذ
للمهمشين والمحرومين
حث نيلسون مانديال ،رئيس
جمهورية جنوب إفريقيا السابق،
في رسالة وجهها بالفيديو إلى
معرض تليكوم العالمي لالتحاد
لعام  ،2009المشاركين على دعم
الجهود المبذولة لتوصيل العالم
وتضييق الفجوة الرقمية قائالً“ :إن
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
هل أقوى أداة منفردة موجودة بين
أيدينا لتحقيق التقدم البشري”.
بيد أن توفري القدرة على التوصيل،
والتدريب اخلاص ،واخلدمات واملعدات
للفئات احملرومة واحلساسة على أساس
فردي غالباً ما يكون باهظ التكلفة
بالنسبة للبلدان النامية .وقد أثىن بان
كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة،
على مبادرة االحتاد الدويل لالتصاالت
لتشجيع دوله األعضاء على تطبيق
خطط النطاق العريض اجملتمعية
القائمة على املدارس لتوفري القدرة على
النفاذ للفئات احملرومة واحلساسة.
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فمن خالل توصيل املدارس ،ومبادرة
توصيل اجملتمعات احمللية ،يعمل
االحتاد الدويل لالتصاالت مع جمموعة
من الشركاء لتحديد وجتميع أفضل
املمارسات اخلاصة بالسياسات العامة،
والقواعد التنظيمية ،والتطبيقات،
واخلدمات والتجارب العملية ،مع
تقاسم هذه املمارسات بعد ذلك مع
الدول األعضاء من خالل استحداث
جمموعة أدوات إلكرتونية وكذلك من
خالل األنشطة املتصلة ببناء القدرات.
وقال السيد بان كي-مون“ :ميكن
أن تصبح املدارس املوصولة مراكز
جمتمعية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وأن توفر وصلة
حيوية للفئات املهمشة واحلساسة،
كما أهنا ميكن أن تعزز احلصول
على املعلومات بالنسبة للنساء،
والسكان األصليني ،واألشخاص
ذوي اإلعاقة واملقيمني يف املناطق
الريفية والنائية وقليلة اخلدمات”.
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صوت الشباب
أصدر املشاركون يف منتدى الشباب
املنبثق عن معرض تليكوم العاملي
لالحتاد لعام  2009إعالناً يلقي الضوء
على ضرورة األمن السيرباين والسالمة
على اخلط .ويقول اإلعالن إن مهمة
إزكاء الوعي تقع على اجملتمع املدين،
بينما “ينبغي لشركات تقدمي اخلدمات
أن توفر حلوالً ملموسة لسالمة
األطفال على اخلط” .كما يقرتح
اإلعالن أن يكون االستعمال املأمون
لإلنرتنت جزءاً إجبارياً من املقررات
الدراسية املدرسية اليت يدرسها األطفال
ومواصلة توعيتهم باخلربات املتصلة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”.
وفيما يتصل بالقواعد التنظيمية ،أعلن
منتدى الشباب“ :إننا نود أن نرى
أسواقاً مفتوحة لالتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،بغية حتفيز
املنافسة ،ويف نفس الوقت حث
الشركات احمللية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف كل بلد على ضمان
القدرة على حتمل التكاليف”.

نلسون مانديال ،رئيس
جمهورية جنوب إفريقيا
السابق (في الخلفية)،
يتحدث عن طريق وصلة
فيديو في الحفل االفتتاحي،
وقد أكد مانديال في حديثه
أن «تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت هي أقوى أداة
منفردة توجد بين أيدينا
لتحقيق التقدم البشري»
وحث المشاركين على
«دعم الجهود المبذولة
لتوصيل العالم وتضييق
الفجوة الرقمية»

الدكتور حمدون إ .توريه،
األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت ،يلقي كلمته في
معرض تليكوم العالمي لالتحاد
لعام 2009
179

معرض تليكوم العالمي لالتحاد
لعــام  2009في صور
من اليسار إلى اليمين:
الدكتور حمدون إ .توريه،
األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت؛ وWang
 ،Jianzhouرئيس شركة
االتصاالت المتنقلة الصينية
ورئيسها التنفيذي؛ وهولين
جاو ،نائب األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت
والقائم بأعمال المدير
التنفيذي لالتحاد

 ،Valery Timofeevمدير
مكتب االتصاالت الراديوية
في االتحاد (إلى اليمين)
أثناء مقابلة تلفزيونية مع
تلفزيون تليكوم

من اليسار إلى اليمين:
مالكولم جونسون ،مدير
مكتب تقييس االتصاالت
في االتحاد؛ وسامي البشير
المرشد ،مدير مكتب تنمية
االتصاالت في االتحاد؛
وسعود بن ماجد الدويش،
الرئيس التنفيذي لمجوعة
االتصاالت السعودية؛
وهولين جاو ،نائب األمين
العام لالتحاد والقائم بأعمال
المدير التنفيذي لالتحاد
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معرض
االتصاالت
تليكوم
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نموذج جديد ألنشطة التواصل
وتبـادل المع ــارف رفيعــة الـمستــوى

Alamy
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نموذج جديد ألنشطة التواصل وتبادل المعارف رفيعة المستوى
احتفل معرض تليكوم العالمي في  2011بعيده األربعين ،وجمع
في جنيف أكثر من  6 500مشارك كان من بينهم رؤساء دول
وحكومات ،ووزراء ،وعُ َمد مدن ،ومسؤولون تنفيذيون لشركات
القطاع الخاص العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
باإلضافة إلى آالف من المشاركين من أنحاء العالم تفاعلوا في
الوقت الفعلي عن طريق البث عبر الشبكة ومواقع تويتر.

>

وحبلول عام  ،2011كان تركيز
تليكوم العاملي لالحتاد قد حتول
جبالء حنو املناقشات واملنتديات.
ومع ذلك ،استمر املفهوم األصلي
لتليكوم باعتباره معرضاً للتكنولوجيات
اليت تشملها الصناعة ،إذ ضمت
ساحة العرض تكنولوجيات على
درجة عالية من االبتكار.

االحتاد الروسي؛ ودوريس ليوتارد ،وزيرة
البيئة والنقل والطاقة واالتصاالت،
سويسرا؛ والشيخ عبد اهلل حممد سعود
آل ثاين ،رئيس شركة اتصاالت قطر؛

افتتاح الحدث :الحوار الدولي
من أجل مستقبل عالي السرعة
وكان من مالمح حفل االفتتاح املدوي
يوم  25أكتوبر  2011الذي كان
برعاية شركة  :China Mobileحضور
كل من الرئيس علي بونغو أوندميبا،
رئيس الغابون؛ والعميد جوسايا فوريغي
بينيماراما ،رئيس وزراء فيجي؛ وإيغور
شيغوليف ،وزير االتصاالت واإلعالم،
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الدكتور حمدون إ .توريه،
األمين العام لالتحاد

2012

وجياجنو وانغ ،رئيس China Mobile؛
والدكتور محدون إ .توريه ،األمني
العام لالحتاد الدويل لالتصاالت.
وقال الدكتور توريه “إننا إذ نسرع
الخطى نحو مستقبل عالي السرعة في
كل زمان ومكان ،يبقى الحوار الدولي
ضرورياً لضمان اتخاذنا للقرارات
السليمة ولتبادل خبراتنا لالستفادة
منها ولتفادي تكرار الجهود .وسيقوم
معرض تليكوم العالمي لالتحاد بدور
أساسي تتزايد أهميته في صياغة
أفضل الممارسات التي يمكن
للقطاعين العام والخاص االستفادة
منها عند تحديد ونشر الشبكات التي
تقدم خدمات لجميع المستعملين
بأفضل األسعار وبأعلى جودة”.

«
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على بونجو أونديمبا ،رئيس غابون

Commodore Josaia Voreqe

 ،Bainimaramaرئيس وزراء فيجي

إيجور شيجوليف ،وزير االتصاالت
ووسائل اإلعالم في االتحاد الروسي

وأعقب االحتفال الرمسي حدث
غري رمسي يف منطقة مفتوحة من
أرض املعارض “بالكسبو” ،حيث
استمع املشاركون إىل عدد من كبار
الشخصيات كان من بينهم مارك
مولر ،عضو جملس الدولة ملدينة
جنيف املكلف بدائرة اإلنشاءات
وتكنولوجيا املعلومات؛ والدكتور باباتوند
أوسوتيميهني ،املدير التنفيذي ،صندوق
األمم املتحدة للسكان ()UNFPA؛
وحممد القمزي ،رئيس جملس إدارة
هيئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات
العربية املتحدة ،ورضا جعفري ،رئيس
جملس إدارة تليكوم االحتاد الذي انتهز
الفرصة ليعلن فوز ديب يف املناقصة
العاملية لتقدمي عروض استضافة
تليكوم العاملي لالحتاد لعام .2012
وأعلن جون ديفيز ،نائب رئيس مؤسسة
إنتل واملدير العام لربنامج إنتل للنهوض
بالعامل ،عن مبادرة إنتل والشركاء الذين
وقع عليهم االختيار — الوصول إىل
املليار الثالث ملستخدمي التكنولوجيا.
ومبادرة الوصول إىل املليار الثالث
ملستخدمي التكنولوجيا تعين جعل
النفاذ إىل اإلنرتنت يف متناول مليار
آخر من السكان .ولتحقيق هذا
اهلدف ،يرمي الربنامج إىل ختفيض
تكاليف أجهزة التوصيل وكذلك ختفيض
احلواجز املالية أمام التوصيل.

 ،Doris Leuthardرئيسة اإلدارة
االتحادية السويسرية للبيئة والنقل
والطاقة واالتصاالت

الشيخ عبد اهلل بن محمد بن سعود
آل ثاني ،رئيس مجلس إدارة
اتصاالت قطر

 ،Wang Jianzhouرئيس شركة
االتصاالت المتنقلة الصينية
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قمة قادة النطاق العريض :النطاق
العريض من أجل صالح العالم
عُ ِقدت قمة قادة النطاق العريض أثناء
انعقاد معرض تليكوم العاملي لالحتاد
لعام  ،2011وقد مجعت هذه القمة
– اليت شارك يف استضافتها معرض
تليكوم وجلنة النطاق العريض املعنية
بالتنمية الرقمية – أكثر من  330من
كبار صانعي السياسات ،ورؤساء
الدول ،وقادة الصناعة ،واألكادمييني
وقادة الفكر .وركزت القمة على دور
النطاق العريض باعتباره البنية التحتية
احلديثة شديدة األمهية يف دفع عجلة
النمو االقتصادي والتجارة واإلنتاجية.
وقال السيد بيري دامني هابومورميي،
رئيس وزراء رواندا ،إن اخلدمات
والتطبيقات اجلديدة القائمة على النطاق
العريض توفر الكثري جداً من الفرص
اجلديدة ،وخصوصاً للبدان النامية.
ووافق على ذلك السيناتور ستيفني
كونروي ،وزير النطاق العريض
واالتصاالت واالقتصاد الرقمي يف
أسرتاليا ،موكداً أن “النطاق العريض
ميثل بنية القرن الواحد والعشرين
التحتية شديدة األمهية ،ويعد ذا أمهية
أساسية للتنمية ”.وأشار السيناتور
كونروي إىل جتربة أسرتاليا يف بناء
شبكة النطاق العريض الوطنية باعتبارها
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متثل استثماراً ضخماً يف مستقبل
النطاق العريض يضمن جلميع مواطين
أسرتاليا النفاذ الشامل بسرعات
ال تقل عن .Megabit/s 12
وشرح السيد إيغور شيغوليف ،وزير
االتصاالت واإلعالم يف االحتاد الروسي
كيف أن االحتاد الروسي كان يرمي
إىل توصيل النطاق العريض إىل املناطق
الريفية عن طريق شبكة ساتلية توفر
خدمة اإلنرتنت بسرعات ال تقل عما
هي يف املناطق احلضرية .وقال شيغوليف
“يعد االحتاد الروسي أحد أكرب أقاليم
العامل قليلة الكثافة السكانية ،وحنن
يف حاجة إىل أن نتيح الفرص لقطاع
األعمال الروسي يف كل مكان”.
وافق السيد كابيل سيبال ،وزير
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
باهلند ،على أن الدعم احلكومي
أساسي .ومل يكن يُقدَّر ملشروع
إعطاء  100 000حاسوب لوحي
( )tabletلتالميذ املدارس يف اهلند أن
ينجح بدون االستثمار العام .وقال
الوزير سيبال إننا حنتاج إىل التعاون
بني القطاعني العام واخلاص لتوفري
اخلدمات الالسلكية واألنظمة الرخيصة
واملفتوحة للمناطق النائية والريفية.
وأضاف يقول “ما مل نستطع خفض
التكاليف ،فلن نستطيع سد الفجوة
الرقمية .ولدينا يف اهلند اآلن حاسوب
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لوحي يباع مببلغ  35دوالراً أمريكياً
وأمامنا فرصة لوضع هذا احلاسوب
بني يدي األطفال يف كل مكان”.
وأكد املشاركون أيضاً أن التعليم له
دور حيوي يف سد الفجوة الرقمية.
فهناك حاجة يف األسواق الناشئة إىل
متكني األفراد ذوي املهارات من العمل
باإلنرتنت ،يف اجلامعات واملناطق الريفية
على السواء ،وليس فقط استخدام
الربيد اإللكرتوين ،بل أيضاً لتشجيع
االبتكار عن طريق استغالل الذكاء
البشري يف أحناء العامل .وقال Paul
 ،Ndong Nguemaوزير االتصاالت
والربيد واالقتصاد الرقمي يف الغابون
“إن الذكاء ليس حكراً على جمتمع
معني أو شعب معني ،ومن الالزم
إتاحة الفرصة لألطفال يف مجيع أحناء
العامل للتطور ”.ووصف خطة السنوات
الثالث اخلاصة باالسرتاتيجية الوطنية
للفضاء السيرباين ،غابون الرقمية ،اليت
تستهدف توسيع خدمات النطاق
العريض على أساس البنية التحتية
عريضة النطاق (لدعم التعلم اإللكرتوين
والطب اإللكرتوين ومؤمترات الفيديو).
وأشار

السيد Alassane Dialy

 ،Ndiayeوزير الدولة يف السنغال،
إىل أن النطاق العريض ال ِّ
ميكن األفراد
فحسب ،بل إنه يساعد أيضاً على
حتويل األنشطة االجتماعية واالقتصادية
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التقليدية من خالل مفاهيم مثل
التعلم اإللكرتوين والطب عن �بُْعد.
ويرى  ،Francis Gurryاملدير العام
للمنظمة العاملية ِ
للملكية الفكرية
( ،)WIPOأن النطاق العريض هو
مفتاح استعادة التوازن للبلدان النامية
الغنية تقليدياً باحملتوى ولكنها فقرية يف
التوزيع .وحذر السيد  Gurryقائالً “ومع
ذلك فلتحقيق سوق عاملية للمحتوى
الرقمي بالكامل ،جيب تعديل النماذج
القانونية واإلدارية املطبقة اآلن لتتالءم
مع السوق الرقمية العاملية اجلديدة”.
النمو يفرض طلباً ثقيالً
على البنية التحتية

كذلك ،كانت التحديات اليت يفرضها
منو النطاق العريض حمل مناقشة .ويرى
 ،Hans Vestbergالرئيس التنفيذي
لشركة إيركسون ،أن املشغلني يف كل
مكان عليهم ضغوط هائلة من أجل
بناء شبكات جديرة بالثقة وسريعة
ومعقولة التكلفة ،وقال للمندوبني إننا
جيب أن نعيد التفكري يف االتصاالت
اآلن بعد أن أصبحنا عن حق جمتمعاً
مرتابطاً بالشبكات .وقال السيد
“ Vestbergلقد استغرقنا مائة سنة
لكي نصل إىل مليار توصيل ثابت ومل
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نستغرق غري عشرين سنة لكي نصل
إىل مخسة مليارات توصيل متنقل.
وسوف يكون بوسع ثالثة أمثال
العدد احلايل النفاذ إىل اإلنرتنت خالل
السنوات اخلمس املقبلة ،وحبلول عام
 2020سيصل عدد األجهزة املوصولة
باإلنرتنت إىل  50مليار جهاز”.

جتاهل احلاجة إىل االستثمار .وقال
 ،Jay Naidooممثل التحالف العاملي
من أجل حتسني التغذية إن قمة
قادة النطاق العريض قد أبرزت قدرة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على
دعم التنمية ،ولكن من أين ستأيت
األموال الالزمة لتحقيق ذلك؟

وخالل أقل من عشر سنوات ،ميكن
أن يتجاوز عدد األجهزة املوصولة عدد
األفراد املوصولني بنسبة عشرة إىل واحد.
وسوف تتعلق التكنولوجيات الشبكية
اجلديدة الناشئة بتوزيع الذكاء يف أحناء
الشبكة وحتميلة على اجلهاز املوصول،
وجعل جهاز االتصاالت تفاعلياً يف
اجتاهني وليس جهاز استقبال يعمل
يف اجتاه واحد .وقال ،Wim Elfrink
نائب الرئيس التنفيذي ملؤسسة سيسكو
( )Ciscoوكبري املسؤولني عن العوملة إن
دعم االبتكار يتطلب أن تعمل اهليئات
التنظيمية على توفري بيئة متكينية .ومضى
يقول “ال بد أن نتخلى عن التفكري
التقليدي عندما نتحدث عن اجملتمعات
الذكية .ويتعني على اهليئات التنظيمية
أن تفكر يف إطالق القدرات االبتكارية
بدالً من القيام بدور “الشقيق األكرب”.

ووافق  ،Lord Tu’ivakanoرئيس
وزراء تونغا ،على أن التحدي املتمثل
يف تدبري األموال يعد حتدياً خطرياً،
وخصوصاً بالنسبة للبلدان النامية الصغرية
مثل بلده .ومضى يقول “ال ينبغي
أن نتحاشى االستثمار يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،ولكن هناك
اعتقاد مفاده أن تكنولوجيا املعلومات
متول نفسها .ويف
واالتصاالت ينبغي أن ِّ
بلدان مثل بلدي ،ال متلك احلكومات
املوارد الالزمة لدعم مشروعات كبرية”.

وباإلضافة إىل احلاجة إىل االبتكار،
أكدت جلسة بشأن “متويل الصناعة
يف أوقات التحديات” أننا ال نستطيع

2012

وقد توجهت تونغا إىل البنك الدويل
للحصول على قرض قيمته  37مليون
دوالر أمريكي لتمويل توصيل كبلي
حبري ،وأشارت ،Omobola Johnson
وزيرة تكنولوجيا االتصاالت يف نيجرييا،
إىل جتربة نيجرييا يف جذب االستثمار
يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بفضل سياساهتا القوية ،وسوقها
املتحررة والتنظيم االقتصادي السليم.

«

وقال  ،Christian Salbaingنائب
رئيس شركة Hutchison Whampoa
(أوروبا) إن تكاليف توفري البنية التحتية
يف تناقص – فقد كان اجليل الثالث
أرخص من اجليل الثاين ،كما أن اجليل
الرابع سيؤدي إىل خفض التكاليف
أكثر من ذلك .وقال Diego Molano
 ،Vegaوزير تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف كولومبيا ،إن توفري
النفاذ إىل خدمات النطاق العريض
بتكلفة معقولة ما زال ميثل حتدياً كبرياً
بالنسبة ألقل الفئات قدرة على الشراء.

وقال كارلوس سليم الحلو ،رئيس
مجموعة  ،Grupo Carsoإن
انتشار الهواتف المتنقلة بلغ نسبة
مائة في المائة في األمريكتين،
في الوقت الذي يتناقص فيه عدد
الخطوط الثابتة ،ولذلك فإن جيل
الشباب من المرجح أن يستخدم
الهواتف المتنقلة في النفاذ إلى
خدمات النطاق العريض.

ولقد كان التمويل أيضاً على جدول
األعمال يف اجللسة اليت تناولت
“سرعات التوصيل واألهداف اإلمنائية
لأللفية” .وقال ،Pierre Nkurunziza
رئيس مجهورية بوروندي ،إن الشراكات
بني القطاعني العام واخلاص ينبغي أن
تقوم بدور مهم يف متويل البنية التحتية
للنطاق العريض ،وأن حكومته تعمل
يف شراكة مع البنك الدويل من أجل
بناء شبكة أساسية يف بوروندي لكي
توفر جلميع السكان القدرة على النفاذ
عريض النطاق بسرعة عالية.
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الوسائط االجتماعية
كعامل من عوامل التغيير

يرى املشاركون يف جلسة قمة قادة
النطاق العريض اليت تناولت موضوع
الوسائط االجتماعية من أجل التغيري
االجتماعي أن شبكات التواصل
االجتماعي ال تعد وسيلة اتصال لتبادل
األفكار واآلراء فقط ،بل إهنا أصبحت
حمركاً للثورة والتقدم والتحول .وقد اقرتح
 ،Janis Karklinsممثل اليونسكو أن
مبادئ حرية التعبري املطبقة على الوسائط
التقليدية ينبغي تطبيقها على الوسائط
االجتماعية .وقالت السيدة حصة
اجلابر ،األمني العام للمجلس األعلى
لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
يف قطر إن حقوق اإلنرتنت ينبغي
أن تشمل رؤية أوسع من ذلك بكثري
تقوم على هدف شامل ال يتضمن
دعم حقوق اإلنسان األساسية فقط،
بل كذلك احملافظة على بيئة صحية
لإلنرتنت ومستعملي اإلنرتنت ،بيئة
ميكن أن تنمو فيها اإلنرتنت وحتقق
امكانياهتا الكاملة حبيث ال ميكن
ألحد يف هناية املطاف السيطرة على
ما يكتبه الناس على اإلنرتنت.
وأشار

أن الوسائط االجتماعية ميكن أن
تقوم بدور واضح يف التبشري بالتغيري
االجتماعي .والحظ ،Suvi Lindén
املبعوث اخلاص لالحتاد لدى جلنة
النطاق العريض ووزير االتصاالت
السابق يف فنلندا إن الوسائط
االجتماعية تـُغري عملية صنع القرارات
من خالل حتقيق املزيد من الشفافية.
واسرتعى  ،Michel Sidibéاملدير
التنفيذي لربنامج األمم املتحدة املشرتك
املعين باإليدز ،االنتباه إىل مبادرة

Dato’ Seri Utama Rais

 ،Yatimوزير املعلومات واالتصاالت
والثقافة يف ماليزيا ،إىل أن أحداث
الربيع العريب قد أقامت الدليل على
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التعهيد اجلماعي اجلديدة – وهي
خدمة جديدة للشبكات االجتماعية
تسعى إىل االستعانة مبائة ألف شاب
كعوامل للتغيري للمساعدة يف تنفيذ
اسرتاتيجية شاملة ملكافحة مرض
اإليدز .وأكد أن إضفاء الطابع
اجلماعي على هذه القضية وإشراك
الشباب من خالل شبكات التواصل
االجتماعي سوف يقطع شوطاً كبرياً
حنو حتقيق اهلدف السادس من األهداف
اإلمنائية لأللفية اخلاص باإليدز.

«
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وقد أُ ِلقي الضوء يف جلسة قمة قادة
اإلنرتنت ،اليت تناولت قريتنا العاملية
على اخلط ،على دور احلكومات
املتغري .وقال السيد حممد غريب بالل،
نائب رئيس مجهورية تنزانيا إن على
احلكومات مسؤولية خلق الطلب
وترويج اخلدمات االبتكارية بالنسبة
للبنية التحتية للنطاق العريض .واتفق
مع ذلك  ،Tifatul Sembiringوزير
االتصاالت واملعلومات يف إندونيسيا،
مشرياً إىل أن حكومة إندونيسيا طبقت
هنجاً ابتكارياً يف الرتويج للنطاق العريض
بإجياد مستعملني قياديني يف اإلدارة
العامة الوطنية ومتكني اجلمهور من
احلصول على اخلدمات العامة عن طريق
النطاق العريض ،واقرتح ،Ali Abbasov
وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
يف أذربيجان ،أن تضطلع احلكومات
مبسؤولية خاصة يف تتبع أنواع معينة
من املعلومات (مثل املواد اإلباحية
املسيئة لألطفال) .بينما دعا السفري
 ،Philip Verveerمنسق االتصاالت
الدولية وسياسة املعلومات بالواليات
املتحدة ،احلكومات إىل االهتمام
بالنطاق العريض عن طريق سد فجوة
النفاذ والدخول يف مبادرات مشرتكة
بني القطاعني العام واخلاص.

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

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

لجنة النطاق العريض تحدد
أهدافاً جديدة لبلدان العالم أجمع
حددت جلنة النطاق العريض املعنية
بالتنمية الرقمية ،يف اجتماعها
الرابع ،الذي عُ ِقد أثناء انعقاد مؤمتر
تليكوم العاملي لعام  ،2011يومي
 25-24أكتوبر ،أربعة أهداف
مهمة للعمل على حتقيقها حبلول
 .2015وهذه األهداف هي:

 1.1جعل سياسة النطاق العريض
شاملة .ينبغي جلميع البلدان،
حبلول  ،2015أن يكون لديها
خطة أو اسرتاتيجية وطنية
للنطاق العريض أو أن تُدرِج
النطاق العريض يف تعاريفها
للنفاذ الشامل/اخلدمة الشاملة.
 2.2جعل النطاق العريض ميسور
التكلفة .ينبغي ،حبلول ،2015
أن تكون خدمات النطاق
العريض األولية ميسورة التكلفة يف
البلدان النامية من خالل التنظيم
املناسب وقوى السوق (أي أن
تُكلِّف مثالً أقل من  5يف املائة
من متوسط الدخل الشهري).
 3.3توصيل المنازل بالنطاق
العريض .ينبغي ،حبلول ،2015
أن حتصل نسبة  40يف املائة
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الرئيسان المشاركان للجنة النطاق
العريض المعنية بالتنمية الرقمية

من األسر يف البلدان النامية
على النفاذ إىل اإلنرتنت.
 4.4حصول الناس على النفاذ إلى
اإلنترنت .ينبغي ،حبلول ،2015
أن تصل نسبة انتشار مستعملي
اإلنرتنت إىل  60يف املائة من
سكان العامل ،و 50يف املائة
يف البلدان النامية و 15يف املائة
يف أقل البلدان منواً.

بول كاغامي ،رئيس رواندا

كارلوس سليم حلو ،الرئيس والرئيس
التنفيذي لشركتي Telmex
وAmérica Movíl
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ووافق االحتاد على االضطالع
مبسؤولية قياس تقدم كل بلد حنو
حتقيق هذه األهداف وإعداد تقرير
سنوي عن النطاق العريض مع
تصنيف بلدان العامل من حيث
سياسات النطاق العريض ومدى
توفره بأسعار ميسورة واإلقبال عليه.

ويشترك في رئاسة لجنة النطاق
العريض المعنية بالتنمية الرقمية
كل من الرئيس بول كاغامي
رئيس رواندا وكارلوس سليم
الحلو الرئيس والمدير التنفيذي
لشركة Telmex and America
 ،Movilأما نائبا الرئيس
فهما الدكتور حمدون إ .توريه
األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت والسيدة إيرينا بوكوفا
المديرة العامة لليونيسكو.
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النائبان المشاركان لرئيسي
لجنة النطاق العريض المعنية
بالتنمية الرقمية

الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت

إيرينا بوكوفا،
المدير العام لمنظمة اليونسكو

«

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

أضواء على المنتدى:
شارك ،تعاون ،تواصل!
استحدثت جلسة املنتدى ،اليت ناقشت
موضوع الطريق إىل عامل موصول أسلوباً
جديداً للحدث — وجود الوسائط
املتعددة ،وأفرقة تفاعلية موصولة جبمهور
عاملي من خالل بث حي .فقد انضم
إىل املندوبني واجلمهور يف جنيف آالف
من األطفال والشباب الذين تواصلوا
من خالل مراكز للتواصل يف أحناء
العامل ،باإلضافة إىل الذين شاهدوا
البث احلي أو وجهوا أسئلة يف الوقت
الفعلي من خالل موقع نشط لتويرت.
وركزت األسئلة اليت تناولت البنية
التحتية يف املناطق الريفية على خفض
التكاليف بالنسبة للمستخدمني
النهائيني .وقد حدد ،Wang Jianzhou
رئيس شركة  China Mobileكيف
ميكن خفض التكاليف من خالل
نشر الشبكات كبرية احلجم وواسعة
النطاق ،وتعهد بالعمل اجلاد من أجل
خفض التكاليف كجزء من مسؤولية
 China Mobileاالجتماعية.
ومع تطور األجهزة احملمولة باليد وزيادة
الطلب على اخلدمات الغنية باحملتوى
مثل الفيديو املتنقل ،من املرجح أن
يتواصل منو حركة االتصاالت املتنقلة
إلرسال البيانات مبعدالت شديدة

السرعة .وقد ناقشت حلقة العمل اليت
تناولت تكنولوجيا التطور بتقسيم الزمن
يف املدى البعيد يف استخدام الطيف،
إمكانية انتقال هذه التكنولوجيا إىل
املرحلة التالية من االتصاالت الالسلكية.

املرضى والعاملني يف جمال الرعاية الصحية
بوسيلة الستخدام اخلدمات االستشارية
عن �بُْعد ،وتدابري التشخيص القائمة
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وخدمات املعلومات الصحية اإللكرتونية.

وتعكف الصني يف الوقت احلاضر على
اختبار تكنولوجيا التطور يف املدى
البعيد .ويقول  Wangرئيس شركة
 China Mobileإن االختبارات جتري
بسالسة حىت اآلن وأن الشركة تُعِد
اآلن للتوسع يف التجربة .وسيكون
التعاون الدويل ضرورياً جداً لنشر
التكنولوجيا على املستوى العاملي.
وتأكيداً لضرورة التعاون ،شرح السيد
 Wangكيف أنه كان حيلم “بوسيلة
واحدة ميكن استخدامها يف أحناء
العامل” وكيف أنه اعتقد أن ذلك سوف
يتحقق يف عصر اجليل الرابع.

وفيما يتعلق بالتكيف مع تغري املناخ،
وبعد أحداث التسونامي والزالزل
اليت ضربت اليابان يف مارس ،2011
حدد االجتماع جمالني حيويني للعمل
يف املستقبل يف جمال اإلغاثة يف
حاالت الطوارئ ،مها :نظام يسمح
لألفراد بإبالغ أصدقاء أو أسر
الضحايا أو اجلهات اليت يعملون
لديها؛ وآلية توجيه ملساعدة الضحايا
على الوصول إىل بر األمان.

كبار المسؤولين التقنيين
يؤكدون ضرورة التقييس

حث اجتماع ضم  21مسؤوالً من كبار
املسؤولني التقنيني يف الشركات الرائدة يف
صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
االحتاد الدويل لالتصاالت على التعجيل
بأعمال التقييس التقنية يف جمال الصحة
اإللكرتونية ،وأكدوا أن املعايري املوثوقة
القابلة للتشغيل البيين تعد ضرورية لتزويد

المدن الرقمية

وقت انعقاد تليكوم العاملي لالحتاد
يف  ،2011أعلنت األمم املتحدة
أن من املتوقع أن يصل عدد سكان
العامل إىل  7مليارات نسمة يف 31
أكتوبر  .2011ومع وصول سكان
العامل إىل هذه املرحلة اهلامة ،أصبح
أيضاً واضحاً أن عدد الذين يتطلعون
إىل العيش يف املناطق احلضرية يتزايد
باستمرار أكثر مما ميكن أن تتحمله
االقتصادات والبيئة .وما العمل إذاً؟
أحد احللول هو استخدام تكنولوجيا
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املعلومات واالتصاالت ألهنا مت ّكن
من دعم هنج أكثر استدامة يف
تصميم املدن وتشييدها وإدارهتا.
وافتتح مؤمتر املدن الرقمية يوماً من
احلوار بشأن كيف ميكن لتكنولوجيات
التوصيل تشكيل مستقبل احلياة
احلضرية مبا حيقق مصلحة سكان
املدن يف أحناء العامل .وبدأ املؤمتر
مبناقشة املقصود من املدينة الذكية،
وكيف ينبغي أن يعمل القطاعان
العام واخلاص ومنظمات اجملتمع
املدين معاً من أجل تعزيز التنمية.
ومن الواضح أن حتويل األحالم الرقمية
احلالية إىل واقع ملموس ،ليس فقط
يف بلدان العامل املتقدمة بل كذلك
يف بلدان العامل النامية يعتمد على
عنصر أساسي واحد هو النفاذ إىل
النطاق العريض يف كل زمان ومكان.
وقال هولني جاو ،نائب األمني
العام لالحتاد “أعتقد أننا سننجح
يف حتسني ظروف املعيشة يف املدن
ألننا منلك قوة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت إىل جانبنا”.
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دور جديد لوسائط
التواصل االجتماعي

ناقشت جلسة بعنوان الزوبعة العارمة
كيف أن األحداث األخرية — مثل
الثورات السياسية يف مصر والشرق
األوسط ،والكوارث الطبيعية مثل الزلزال
وأمواج التسونامي العاتية اليت تعرضت
هلا اليابان يف مارس  — 2011تربهن
على أن قنوات وسائط التواصل
االجتماعي ميكن أن تكون قوة حقيقية
لتحقيق الصاحل العام .وقد وصف
الدكتور حممد عبد القادر حممد سامل،
وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
يف مصر ،كيف أن املواطنني اجتهوا إىل
مواقع وسائط التواصل االجتماعي مثل
 Facebookو Twitterأثناء الثورة.
وقال الدكتور سامل إن عدد مستخدمي
 Facebookيف مصر قد ارتفع من
ستة ماليني إىل عشرة ماليني خالل
ستة أشهر ،وأن مجيع وزراء احلكومة
يستخدمون اآلن موقع .Facebook
ويف اليابان ،كانت األحداث خمتلفة
بعض الشيء .ففي شهر مارس،
شهد العامل سلسلة من ردود األفعال
املرتتبة على الزلزال ،وأمواج التسونامي،
وانصهار املواد النووية وانقطاع التيار
الكهربائي اليت نشرت الفوضى يف
هذه القوة االقتصادية اهلائلة .فقد
دمرت أمواج التسونامي حنو  400حمطة
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قاعدة أو نقطة مركزية ،وهذا يعين مرور
فرتة من الوقت توقفت فيها الوسائط
االجتماعية عن العمل .وقال Satoshi
 ،Miuraالرئيس التنفيذي لشركة
 NTTاليابانية “لقد لعبت الوسائط
االجتماعية دوراً رئيسياً يف سرعة تبادل
املعلومات وإتاحة التعاون ،ولكننا
رأينا أن املعلومات تتعرض للتشويه.
ومع ذلك فقد كان هناك الصاحل
والطاحل وواجهنا أيضاً فرض قيود على
الوسائط االجتماعية .وكان من الصعب
العثور على املعلومات نظراً لوجود
قدر كبري جداً من املعلومات”.
خفض تكلفة النطاق
العريض المتنقل

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

«

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان
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فكيف ميكننا أن جنعلها أكثر يسرة
وكيف ميكننا خلق حوافز لالستثمار؟”
أشار  ،Christopher Mulleyكبري
املستشارين لشركة  ZTEإىل أن
الشركات املوردة ملعدات االتصاالت
يقع عليها دور رئيسي يف خفض
تكاليف النطاق العريض املتنقل.
وأضاف يقول “إننا نعكف على
ِّ
تطوير التكنولوجيا واملعدات اليت متكن
الشركات املسؤولة عن تشغيل شبكات
االتصاالت املتنقلة من خفض جمموع
التكاليف يف شبكاهتم ”.وقال John
 ،Finneyنائب الرئيس التنفيذي
لشركة  ،O3bإن شركته هتدف إىل
توصيل “ثالثة مليارات شخص” عن
طريق استخدام االتصاالت الساتلية
حيثما تكون شبكات األلياف البصرية
عالية التكلفة أو حيثما ميثل نشرها
حتدياً كبرياً .وقال “ Finneyإننا
نطمح إىل خفض أسعار االتصاالت
الساتلية يف أحناء العامل حيثما يتعذر
مد شبكات األلياف البصرية”.
وألقى ،Amaru Chavez Pujol
رئيس قطاع التكنولوجيا مبجموعة
اتصاالت ،الضوء على أمهية كفاءة
استخدام الطيف ،مشرياً إىل أن من
الضروري أن تدرس شركات التشغيل
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التكنولوجيات اجلديدة لتحقيق
أفضل فعالية من حيث التكاليف
الستخدام الطيف املتاح ،نظراً الرتفاع
تكاليف االستثمار يف الشبكات.
وحتدث  ،Oleg Nikolaenkoمدير
التكنولوجيا بشركة  ،Megafonعن
مشروع جديد يف االحتاد الروسي
لتوصيل خدمات شبكات االتصاالت
املتنقلة على امتداد طريق ريفي طوله
 2 000كيلومرت يربط بني شرق
وغرب البالد .وقد مولت احلكومة
نسبة  50يف املائة من استثمارات
املشروع اليت تبلغ  100مليون يورو،
مما يدل على أن مبادرات الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص متثل
جانباً رئيسياً من التوليفة املالية.
وألقى  ،Tom Phillipsاملسؤول األول
عن الشؤون احلكومية والتنظيمية برابطة
النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
( ،)GSMAالضوء على مدى ما ميكن
أن تصل إليه مشكلة الضرائب .ففي
بعض البلدان ،متثل الضرائب  60يف
املائة من تكلفة التوصيل .واعرتافاً
بأن الطيف الراديوي يعد من األصول
السيادية املهمة ،حذر من حماولة
احلصول على إيرادات كبرية من الطيف
مبا جيعل االستثمار غري جذاب.
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واستشهد  ،Robert Pepperنائب
مدير سيسكو لشؤون السياسات
العاملية للتكنولوجيا ،بتقرير صدر
أخرياً عن سيسكو جاء فيه أن احلركة
عرب بروتوكول اإلنرتنت سوف تزداد
مبعدل سنوي يصل إىل  32يف املائة
فيما بني  2010و ،2015وقال إن
من الالزم توفري قدر أكرب من الطيف
للوفاء بالطلب املتزايد على البيانات.
وقال  ،Ernest Ndukweرئيس
 Openmedia Groupإن التحدي
األخري الذي ينبغي التصدي له فيما
يتعلق بالنطاق العريض املتنقل هو
الوعي .وأضاف يقول “إننا يف حاجة
إىل زيادة الوعي بشأن أمهية النطاق
العريض .ومن الالزم أن تصل هذه
الرسالة إىل القادة ،وخصوصاً يف
البلدان النامية .وما زال هناك جدل
حول من أين تأيت األموال الالزمة،
هل عن طريق الدعم واإلعانات ،أو
اإلعفاءات الضريبية أو احلوافز”.

«

Shutterstock

المائدة المستديرة الوزارية
بشأن تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وتغير المناخ
حتدث هولني جاو ،نائب األمني
العام لالحتاد الدويل لالتصاالت،
يف اجتماع املائدة املستديرة الوزاري
بشأن تغري املناخ ،فألقى الضوء على
الدور األساسي لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف خفض اآلثار املرتتبة
على تغري املناخ ،ورصدها ومواجهتها،
قائالً “مل يعد العمل كاملعتاد ميثل
خياراً مناسباً إذا كنا نريد لكوكبنا
أن يأخذ املسار الصحيح”.

وقد مجعت املائدة املستديرة بني وزراء
من شىت بلدان العامل ،كان من بينهم
الدكتور حممد عبد القادر حممد سامل،
وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
يف مصر؛ و ،Jasna Matićوزيرة الدولة
لشؤون جدول األعمال الرقمي ،ووزيرة
الثقافة واإلعالم وجمتمع املعلومات يف
صربيا؛ و ،Ruhakana Rugundaوزير
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
أوغندا؛ و،Salifou Lao Bouché
وزير االتصاالت والتكنولوجيات
اجلديدة للمعلومات يف النيجر؛
و ،Philip Okundiرئيس هيئة
االتصاالت يف كينيا.

التحدي الذي يمثله
طيف الترددات

طيف الرتددات الراديوية مورد
مثني وحيوي .إذ تعتمد عليه مجيع
التكنولوجيات الالسلكية ،وتُواصل
احلكومات ختصيص هذه السلعة القيِّمة
استجابة لالحتياجات املتنافسة من جانب
خمتلف اجلهات املستخدمة للطيف.
ومع ذلك ،فإن احليز املتاح يف نطاقات
الرتددات يف تناقص .وقد ناقشت هيئة
خرباء من  ،Alcatel-Lucentو،RIM
و Qualcommجوهر التحديات املتصلة
بندرة الطيف املتوفر ،وأشارت إىل

195

| | 2009 | 2006 | 2003 | 1999 | 1995 | 1991 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1971

ضرورة التأكد ممن يستخدم ماذا ،وما
إذا كان الطيف يُستخدم بكفاءة .وأثري
سؤال عن كيف ميكن للبلدان النامية
اليت تفتقر إىل البىن التحتية الكافية
أن توازن بني الوقت واجلهد اللذين
تنفقهما يف ختصيص الطيف وتكاليف
بناء البنية التحتية للوفاء مبتطلبات
البيانات املتوقعة .وأشارت اهليئة إىل
تقاسم البنية التحتية كحل .واستشهد
 ،Gabrielle Gautheyممثل Alcatel-
 Lucentبأمثلة للمناطق الريفية اليت
ال توجد فيها شبكات مزدوجة واليت
توافق فيها اجلهات صاحبة املصلحة
بشكل متزايد على تقاسم التكاليف
والنفاذ ،بل وتقاسم الطيف .وتساءل
 ،Marc Furrerرئيس هيئة االتصاالت
الفيدرالية السويسرية “هل من املطلوب
قيام أربع أو مخس شركات تشغيل
ببناء شبكات متوازية؟ من املؤكد أن
من األفضل بناء شبكة واحدة فقط
وإتاحة املنافسة يف تقدمي اخلدمات
للمساعدة يف خفض التكاليف”.

بناء عالم سيبراني آمن ومأمون

بعدكلمة مؤثرة ألقاها الدكتور توريه عن
محاية األطفال على اخلط ،وأمهية التوجيه
األبوي وتوعية األطفال ،ركزت مائدة
مستديرة وزارية علىكيفية بناء عامل
سيرباين آمن ومأمون .وتقاسم الوزراء
أفضل املمارسات واخلربات عنكيفية
تعاملهم مع هتديدات اجلرمية السيربانية يف
جماالت رئيسية مثل محاية األطفال على
اخلط ،واالحتيال االقتصادي واإلرهاب
السيرباين .وأشار Bruno Nabagné
 ،Konéوزير الربيد والتكنولوجيات اجلديدة
للمعلومات واالتصاالت يفكوت ديفوار،
إىل احلاجة إىل قوانني إلنفاذ التعرف
على من يرتددون على مقاهي اإلنرتنت
ويستخدمون شبكات االتصاالت
املتنقلة .وشرح السيد  Nabagnéكيف
أن اجلرمية السيربانية “هي يف جوهرها
عرض للخطر صورة
جرمية اقتصادية تُ ِّ
البلد ،ولذلك أصبحت مكافحتها من
القضايا اليت توليها احلكومات أولوية”.
وأثىن املشاركون على برنامج االحتاد
الدويل لالتصاالت يف جمال األمن
السيرباين العاملي والعمل الذي يقوم به
يف مكافحة اجلرمية السيربانية .وينحصر
دور الشراكة العاملية املتعددة األطراف
ملكافحة اإلرهاب السيرباين ()IMPACT
– وهي الذراع التنفيذي الذي يستعني
به االحتاد يف جمال األمن السيرباين
يف “حتويل األفكار إىل أعمال”.
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وقد عينّ السيد بليز كومباوريه،
رئيس بوركينا فاصو ،رئيساً للمجلس
االستشاري الدويل للشراكة الدولية
متعددة األطراف ملكافحة اإلرهاب
السيرباين (إمباكت) .وأعلن الدكتور
توريه نبأ هذا التعيني خالل انعقاد
تليكوم العاملي لالحتاد لعام ،2011
وقال “إنه ملن دواعي سروري أن
أرحب بالرئيس كومباوريه ،وهو أحد
املؤيدين النشطني والبارزين لنهج أكثر
عاملية لألمن السيرباين ،يف التحالف
بني االحتاد وإمباكت .إننا لن نتغلب
على التيار املتصاعد من أفعال
القراصنة ومرتكبي اجلرائم السيربانية
إال باتباع هنج دويل منسق حقاً”.
الحوسبة السحابية وإنترنت األشياء

عُ ِقدت جلستان يف اليوم األخري ملناقشة
وتقييم أثر احلوسبة السحابية وإنرتنت
األشياء .ويرى  ،Daniel Reedنائب
رئيس شركة مايكروسوفت لشؤون
اسرتاتيجية وسياسات التكنولوجيا،
ورئيس جمموعة احلوسبة  ،Extremeأن
احلوسبة السحابية والنفاذ عريض النطاق
ميكنان من “إضفاء الطابع الدميقراطي
على النفاذ” كما مل حيدث من
قبل ،حيث إن التطبيقات واخلدمات
اجلديدة “سوف تسمح بوضع قاعدة
املعرفة الرقمية العاملية بني يدي أي

«

Thinkstock

فرد بفضل النطاق الواسع للحوسبة
السحابية وسهولة النفاذ إليها”.
وألقى  ،Joe Baguelyرئيس تكنولوجيا
احلوسبة السحابية لشؤون أوروبا والشرق
األوسط وإفريقيا بشركة ،VMWare
الضوء على احليوية غري املسبوقة كأهم
ما مييز احلوسبة السحابية .واالستفادة
من اخلدمات السحابية أشبه ما تكون
باستقالل عربة تاكسي تستطيع أن
تستجيب يف أي حلظة لتغريات الطلب
بتوسيع حجمها إىل أن تتحول إىل
حافلة ،بدون أي خسارة يف جودة
اخلدمة بالنسبة للراكب األصلي .وهذه
“القدرة على توسيع نطاق اخلدمة

حسب ما يرتاءى للمستخدم” ِّ
متكن
مناذج احلوسبة السحابية من استيعاب
بيانات اجليل التايل مبا فيها من تعقيد
وضخامة مل تكن متصورة من قبل.
وقد ناقش املشاركون كيف أن إنرتنت
األشياء سوف ِّ
متكن من قيام أشكال
من التعاون والتواصل بني الناس
واألشياء ،وبني أشياء ليست معروفة
أو متصورة حىت اآلن .وقال Jonas
 ،Sundborgرئيس جملس إدارة املعهد
األورويب ملعايري االتصاالت (،)ETSI
إن القدرة على التشغيل البيين هي
مفتاح جناح إنرتنت األشياء.

بيان من أجل التغيير

وبلغ معرض تليكوم العاملي لالحتاد
لعام  2011ذروته بإصدار بيان
عاملي من أجل التغيري يعرتف بأمهية
النطاق العريض يف حتقيق التنمية
االجتماعية واالقتصادية .وقد
شاركت مؤسسة  Ernst & Youngيف
إعداد هذا املنشور الذي يقوم على
مداخالت من املندوبني ومسامهات
من الذين شاركوا على اخلط.
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االبتكار على أرض العرض
كانت كلمة االبتكار هي الكلمة
املتداولة يف معرض تليكوم العاملي لالحتاد
لعام  ،2011حيث حرصت اجلهات
والشركات املشاركة يف هذا احلدث على
عرض ابتكاراهتا .وكان من بني هذه
اجلهات والشركات ،Alcatel-Lucent
و ،AT&Tو ،China MobileوChina
 ،Potevioو ،Ciscoو ،Datangو،Du
و ،Ericssonو ،Etisalatو،Fiberhome
و ،Fujitsuو ،Huaweiو ،IntelوNTT
 ،Groupو ،NTT DoCoMoو ،Qtel
و&  ،Rohdeو ،RIMو،Satorys
و،Swisscomو،Telkom SA
و ،Turk Telecomو ،TDIAو.ZTE

وقال الشيخ عبد اهلل بن محمد
آل ثاني ،رئيس مجلس إدارة شركة
اتصاالت قطر “يمثل االبتكار،
حسب التعريف ،مستقبل صناعة
االتصاالت — وقد أثبت ما
شاهدناه من أفكار مثيرة يعكف
على تنفيذها شباب المبتكرين
الرقميين الذي يشاركون في تليكوم
العالمي لعام  2011كيف أن
االبتكار أصبح اآلن عالمياً حقاً”.
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كذلك عرضت جهات جديدة من
األسواق املستقرة والناشئة نشاطها يف
كثري من األجنحة الوطنية ،كان من
بينها اجلزائر وأنغوال واألرجنتني وأذربيجان
وبيالروس وبوروندي والصني ومجهورية
التشيك وجيبويت وغانا وسويسرا واليابان
وكينيا ومجهورية كوريا ومالوي وماليزيا
وناميبيا ونيجرييا وبولندا وقطر واالحتاد
الروسي ورواندا وجنوب إفريقيا وإسبانيا
وتنزانيا ،وتايالند ،وأوغندا وزامبيا.
تكريم المبتكرين

شهد تليكوم العاملي لالحتاد لعام
 2011إعالن مالكومل جونسون ،مدير
مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد،
أمساء الفائزين يف مسابقة التطبيق
اخلاص باستقبال اإلرسال التلفزيوين
عرب بروتوكول اإلنرتنت .وقد ُمنِحت
جائزة التطبيقات اخلاصة بالشركات
ِ
“اكتشف اليابان” من هيئة
لتطبيق
اإلذاعة اليابانية ( .)NHKوهذا التطبيق
يعرض على املستعملني أفضل ما
يف الثقافة اليابانية ،قدمياً وحديثاً.
وانقسم التصويت على اجلائزة املخصصة
ألفضل األفراد/املشروعات الصغرية،
وشارك يف الفوز هبا Days Gallery 7
و .Dengue Combatوقد قام Alève
 Mineو Eric Bréchemierبتطوير
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تطبيق  ،Days Gallery 7وهو حيز
رقمي يشجع الفنانني واملصممني اجلدد.
ويعرض هذا التطبيق سبعة أعمال فنية
لكل فنان أو مصمم ،متثل جمموعة
خمتلفة كل يوم من أيام األسبوع.
وبعد تصفح جمموعة األعمال الفنية،
ميكن للمستخدمني أيضاً العثور على
معلومات عن الفنانني أو املصممني.
أما  Dengue Combatفهو برنامج
تلفزيوين تفاعلي لتشجيع الوعي واملعرفة
الدنْك (dengue
مبكافحة محى َ
 .)feverوحيصل مستخدمو التلفزيون
عرب بروتوكول اإلنرتنت على معلومات
أثناء مشاهدهتم لربنامج فيديو عن هذه
احلمى .وميكنهم أيضاً معرفة أقرب مركز
للرعاية الطبية عن طريق إدخال الرقم
الربيدي ،والتحقق من معلوماهتم عن
هذا املرض بالرد على بعض األسئلة.
التركيز على الشباب

استحدث معرض تليكوم العاملي
لالحتاد لعام  2011عنصراً جيداً يساعد
على االبتكار من خالل مسابقة تُقدِّم
جوائز قيمتها  8 500فرنك سويسري
يف شكل متويل أويل لتحويل مفاهيم
املشروعات إىل حقيقة واقعة .وتضمنت
مسابقة “املبتكرون الشباب واملبتكرون
الرقميون” دعوة  45متسابقاً من

«

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

 22بلداً إىل جنيف للتدريب على
كيفية النهوض مبشروعاهتم املبتكرة
والتحول إىل مستثمرين حمتملني.
صوت عليهم
وكان الفائزون ،الذين َّ
املندوبون يف جنيف واملشاهدون يف
أحناء العامل الذين أدلوا بأصواهتم
عرب اإلنرتنت كما يلي:

احلكومية ،وشركات القطاع
اخلاص والفرص املتاحة يف القطاع
العام وبني املهارات اليت جاء
ذكرها يف طلبات التوظف اليت
بعث هبا املواطنون الباحثون عن
عمل على شكل رسائل نصية.

فئة المبتكرين الشباب
>

>

>( Sanniti Pimpleyاهلند) عن
مشروع لعرض احملتوى على شاشة
يف احلافالت ملساعدة شباب
املناطق احلضرية على التعلم وهم
يف احلافلة يف طريقهم إىل العمل.
>( Fab-Ukozor Somtoنيجرييا)
عن مشروع خلدمة الرسائل
النصية حيمل اسم ( MS2Cحتويل
املهارات املتنقلة إىل نقود) ويوفق
بني احتياجات املنظمات غري

>

>( Richard Seshieغانا) الشريك
يف تأسيس مشروع ،!Gas’Yo
وهو مشروع يساعد على جعل
توصيل البنزين أكثر كفاءة يف
امليل األخري من التوزيع ،وذلك
بفضل تطبيقات احملمول.
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فئة المبتكرين الرقميين
>

>

>( Jian Min Simسنغافورة)،الذي
يتضمن مشروعه تطوير تطبيق
للهواتف املتنقلة يوفر للمتطوعني
املعلومات اليت حيتاجوهنا للبقاء
ساملني وعلى علم بآخر ما حيدث.

اهلواتف املتنقلة يتضمن عرض
قصص من جنوب إفريقيا عن
طريق فيلم ويساعد على توفري
فرص للعاطلني عن العمل.
>

>( Andrew Bensonسرياليون)
عن خدمة األمل الرقمي (Digital

>( Hasjra Bibi Cassimجنوب
إفريقيا) عن تطبيق يسمى
 ،Showmemobiوهو تطبيق على

<2011

 ،)Hopeوهي خدمة تقوم
على استخدام أدوات رقمية
لتمكني من تعرضوا لبرت أي
من أطرافهم من بيع السلع اليت
يقومون بتصنيعها يف منازهلم.

جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات
احتفل االتحاد الدولي لالتصاالت بالتزام أصحاب المصلحة في القمة العالمية
لمجتمع المعلومات فيما يتعلق بتنفيذ األنشطة المتصلة بنتائج القمة .وقد تم
تكريم البلدان التي ساهمت في الحساب االستئماني الخاص بالقمة العالمية
لمجتمع المعلومات لدى االتحاد الدولي لالتصاالت في احتفال خاص أثناء
ومنِحت شهادات تقدير لإلمارات العربية
معرض تليكوم العالمي لعام ُ .2011
المتحدة ،وسلطنة عُمان ،وباراغواي ،وزمبابوي ،ومدينة ليج البلجيكية،
والمكسيك وتنزانيا .وكانت مساهمة الشركاء من القطاع الخاص في عملية القمة
العالمية لمجتمع المعلومات – وخصوصاً  – Intelمحل تقدير

200

أخبار االحتاد   2012 | 8 أكتـوبـر

2012

«

تليكوم العالمي لالتحاد على مر الزمان

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

إحصاءات رئيسية عن الحدث
شاركت في هذا الحدث أكثر من  6 500شخصية رفيعة
المستوى ،كان من بينهم رؤساء دول وحكومات ،ووزراء ،وعُ َمد
مدن ،ومسؤولون تنفيذيون للشركات الصناعية وأعالم التكنولوجيا،
باإلضافة إلى آالف من المشاركين من أنحاء العالم تفاعلوا في الوقت
الحقيقي عن طريق البث عبر الشبكة ومواقع تويتر.
 332من القادة العالميين شاركوا في قمة قادة النطاق العريض.
 34من كبار الشخصيات في مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في العالم شاركت في الحدث كشركاء رئيسيين.
 251من المتحدثين المؤثرين من  64بلداً شاركوا في أعمال
المؤتمرات التي تناولت موضوعات عديدة.
 237شركة من  41بلداً في ساحة العرض.
 324من وسائل اإلعالم المعتمدة من أنحاء العالم ،كان من بينها
هيئات إذاعة عالمية رئيسية ،ووكاالت أنباء ،وصحف وطنية وعدد من
الصحف المهتمة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 10 000طالب من طلبة المدارس من أنحاء العالم ،تقاسموا
خبراتهم مع  150 000من زمالئهم عبر القارات الخمس.
املصدر :نشرة صحفية صادرة عن االحتاد يف  27أكتوبر
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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

