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استعراض اإلنجازات في

2012
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العمل من أجل عالم شديد
التواصل في المستقبل
الدكتور محدون إ .توريه
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

حفلت سنة  2012باألحداث العالمية التي نظمها االتحاد الدولي لالتصاالت .ويلقي هذا االستعراض
الضوء على بعض أفضل إنجازاتنا ،استناداً إلى جبل شامخ من األعمال التي أنجزها أعضاؤنا .ولما كان
أمامنا الكثير مما ينبغي عمله ،أشعر بالثقة في أن األداء الرفيع لالتحاد سوف يستمر في .2013

فـعـاليـات دبـي

شارك يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام ،(WCIT-12) 2012
الذي عُ ِقد يف ديب من  3إىل  14ديسمرب ،حنو  1 600مندوب من 151
دولة من الدول األعضاء ،قاموا مبراجعة لوائح االتصاالت الدولية )(ITR
بعد  24عاماً من وضعها.
وسوف تساعد اللوائح اجلديدة على جعل قوة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ) (ICTيف متناول كل فرد ،يف كل مكان،
وخصوصاً جعلها يف متناول  700مليون نسمة ما زالوا ال تغطيهم
شبكة اهلواتف املتنقلة يف أحناء العامل ،و 4,5مليارات نسمة مل
يدخلوا على اخلط حىت اآلن (انظر التقرير اخلاص يف الصفحات
.)32–10
وقد دعت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2012
) ،(WTSA–12اليت عُ ِقدت يف ديب من  20إىل  29نوفمرب ،قطاع
تقييس االتصاالت يف االحتاد ) (ITU–Tإىل توسيع نطاق عمله يف
املعرف بالربجميات،
جماالت الصحة اإللكرتونية ،والتوصيل الشبكي ّ
واملخلفات اإللكرتونية .كذلك دعت اجلمعية إىل إنشاء جلنة
استعراض لضمان استمرار هيكل قطاع تقييس االتصاالت يف تلبية
احتياجات عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي يتقارب
ويتطور باستمرار .كما دعت اجلمعية قطاع تقييس االتصاالت إىل
ضمان أن تكون معايري االحتاد اجلديدة (توصيات قطاع تقييس
االتصاالت) مصحوبة مببادئ توجيهية لتنفيذها.

كذلك اعتمدت اجلمعية قراراً يدعو الدول األعضاء يف االحتاد
إىل أن تحُ ِجم عن اختاذ أي إجراءات من جانب واحد أو أي
إجراءات متييزية ميكن أن حتول دون نفاذ الدول األعضاء األخرى
إىل مواقع اإلنرتنت العمومية واستعمال املوارد اليت تتيحها اإلنرتنت.
وقد ضم االجتماع السنوي الذي ينظمه االحتاد لكبار املسؤولني
التقنيني ) (CTOوالذي عُ ِقد يف ديب يوم  18نوفمرب  21مسؤوالً تنفيذياً
من القطاع اخلاص ملناقشة دور االحتاد يف النظام اإليكولوجي
للتقييس وأولويات قطاع تقييس االتصاالت املرتبطة به .وإدراكاً
لزيادة تقارب الصناعة بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
جزء كبري منها ،كلف كبار املسؤولني التقنيني االحتاد بوضع آليات
تسمح مبراعاة احتياجات القطاعات “الرأسية” بشكل أفضل فيما
يقوم به االحتاد من أعمال تقييس على الصعيد الدويل ،ومن مث
متكني ابتكارات من قبيل الصحة اإللكرتونية والتعلم اإللكرتوين
وأنظمة النقل الذكية واملدفوعات اإللكرتونية والشبكات الذكية.
كذلك مجع معرض تليكوم العاملي لالحتاد  ،2012الذي
عُ ِقد يف ديب من  14إىل  18أكتوبر ،بني ممثلي الصناعة والقادة
احلكوميني على أعلى مستوى للدخول يف حوار ملدة مخسة أيام
بشأن الشبكات ،وتقاسم املعرفة ،والتحديات اليت يواجهها قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والفرص اليت يتيحها .وقد
تركزت املناقشات على االنتشار الواسع للتوصيل عريض النطاق،
والتحديات اليت متثلها التهديدات السيربانية ،واحلاجة إىل تشجيع
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األمن السيرباين ،وكذلك الفرص اهلائلة اليت أتاحتها التطبيقات
الذكية يف قطاعات بالغة األمهية مثل الصحة والتعليم ،ودورها يف
حتقيق التنمية املستدامة.
ومت يف ديب للمرة األوىل تقدمي جوائز إنسانية يقدمها االحتاد أثناء
معرض تليكوم العاملي لالحتاد  ،2012اعرتافاً بااللتزام والقيادة القوية يف
دعم استخدام االتصاالت من أجل إنقاذ األرواح يف حاالت الكوارث.
وقُدِّمت هذه اجلوائز لكل من Industry Canada؛ ووزارة النطاق
العريض واالتصاالت واالقتصاد الرقمي يف أسرتاليا؛ وشركة االتصاالت
الساتلية الربيطانية Inmarsat؛ وشركة االتصاالت األمريكية Iridium
Communications؛ والشركة الدولية لالتصاالت املتنقلة .Thuraya
وحصل اخلبري االستشاري السيد نافني كابيال على جائزة فردية.

االتصاالت الراديوية

قام املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ،(WRC–12) 2012
الذي عُ ِقد يف جنيف من  23يناير إىل  17فرباير ،مبراجعة لوائح
الراديو ،وهي املعاهدة الدولية اليت تنظم استخدام طيف الرتددات
الراديوية ومدارات السواتل.
وخالل أربعة أسابيع ،تناول املؤمتر أكثر من  30بنداً من بنود
جدول األعمال املتصلة بتوزيع طيف الرتددات الراديوية الشحيح
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لتوفري فرص جديدة خلدمات االتصاالت الراديوية ،مبا يف ذلك
اخلدمات املخصصة لسالمة وأمن النقل البحري واجلوي ،وكذلك من
أجل األغراض العلمية املتصلة بالبيئة ،والتنبؤ بالكوارث والتخفيف من
آثارها واإلغاثة عند وقوعها.
وتشمل اإلجنازات اليت حققها املؤمتر توزيع موارد الطيف لصاحل
اتصاالت النطاق العريض املتنقلة ،والتعامل مع مسألة املكاسب
الرقمية من خالل تنسيق استخدام النطاق  MHz 700للخدمات
األحوج إليه .كذلك اهتم املندوبون بتطبيقات االتصاالت الراديوية
لرصد األرض ،ملا هلا من أمهية أساسية يف رصد تغري املناخ ومكافحة
آثاره والتنبؤ بالكوارث.
وحصل االحتاد الدويل لالتصاالت على جائزة إميي (Emmy
) Awardاملرموقة من األكادميية الوطنية األمريكية لفنون وعلوم
التلفزيون ،يف املعرض اخلاص بإلكرتونيات املستهلك لعام  2012يف
الس فيغاس ،لدوره يف وضع معايري قياس جهارة الصوت يف اإلذاعة
السمعية (توصية قطاع االتصاالت الراديوية .)ITU–R BS.1770
وقد اتفقت مجعية االتصاالت الراديوية ،اليت عُ ِقدت يف جنيف
يف شهر يناير ،على مواصفات من أجل املرحلة القادمة لتكنولوجيا
االتصاالت الالسلكية املتنقلة عريضة النطاق “االتصاالت املتنقلة
الدولية املتقدمة ) .”(IMT-Advancedوبعد االنتهاء من برنامج
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مكثف وضعه قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد ) (ITU–Rبغية
حتفيز النهوض الشامل بتكنولوجيات االتصاالت املتنقلة الدولية يف
املستقبل ،وبعد إجراء تقييم دقيق طبقاً ملعايري تقنية وتشغيلية صارمة،
منحت تكنولوجيا “ ”LTE-Advancedوتكنولوجيا “WirelessMAN-
 ”Advancedاسم االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة (اليت تُعرف
عادة باسم اجليل الرابع).
ووافقت جلنة الدراسات  6التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية
(اخلدمة اإلذاعية) على توصيات جديدة تركز على إنتاج وبث برنامج
التلفزيون ثالثي األبعاد ) (3DTVيف نسقني يُستخدمان يف العامل أمجع:
بيئة النسق “ ،”720pوبيئة النسق “ .”1080i/p HDTVكما متت
املوافقة على توصيات بشأن السطوح البينية الرقمية املستعملة يف
االستديو إلنتاج برامج التلفزيون ثالثي األبعاد ،وبشأن املتطلبات
العامة للتلفزيون ثالثي األبعاد .كما وافقت اللجنة على توصية بشأن
أساليب تقييم نوعية صور التلفزيون ثالثي األبعاد.
وكان من بني التوصيات األخرى اليت وافقت عليها جلنة الدراسات
 6توصية خاصة بالتلفزيون فائق الوضوح ) – (UHDTVستكون مدخالً
إىل عصر جديد للتلفزيون .وحتدد هذه التوصية معايري جودة التلفزيون
فائق الوضوح يف خطوتني .ويصل املستوى األول لصورة التلفزيون
فائق الوضوح إىل ما يعادل  8ميغابكسيل ،فيما يصل املستوى التايل
إىل ما يعادل  32ميغابكسيل.

توصيل العالم

حدد قادة الصناعة ورؤساء احلكومات املشاركون يف قمة االحتاد
لتوصيل العامل العريب ،اليت عُ ِقدت يف الدوحة ،قطر ،من  5إىل 7
مارس ،فرصاً سوقية تتجاوز قيمتها  46مليار دوالر أمريكي ملشاريع
صممت لتعزيز النفاذ إىل تكنولوجيا
جديدة تركز على املنطقةُ ،
املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا وخدماهتا يف املنطقة .وتتمحور
هذه الفرص االستثمارية حول أولويات املنطقة ،مبا يف ذلك إنشاء
طريق إقليمي عريب سريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتطوير
اخلدمات اإللكرتونية ،ومتكني السكان احملليني من خالل التدريب وبناء
القدرات البشرية ،واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من أجل توفري وظائف للشباب ،وتعزيز األمن السيرباين ومحاية الرتاث
العريب والثقافة العربية .وكانت األهداف اإلمنائية األربعة اليت حددهتا
القمة تتمحور حول النفاذ والبنية التحتية؛ واحملتوى الرقمي؛ واألمن
السيرباين؛ واالبتكار.

وقد ركزت قمة االحتاد لتوصيل األمريكتني ،اليت عُ ِقدت يف
بنما سييت ،بنما ،من  17إىل  19يوليو ،على مخس أولويات إقليمية
ملنطقة األمريكتني للفرتة  2014–2011كان قد اعتمدها املؤمتر
العاملي لتنمية االتصاالت الذي انعقد يف حيدر آباد ،اهلند يف
 .2010واختتمت القمة أعماهلا بإصدار إعالن من رؤساء الدول
واحلكومات يف منطقة األمريكتني والكاريبي يستهدف تعبئة “املوارد
البشرية واملالية والتقنية الالزمة لتوصيل اجلميع وتعزيز دور تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بوصفها حمرك االزدهار االقتصادي والتنمية
املستدامة ،وكذلك احلد من الفقر يف منطقة األمريكتني” .ودعت
القمة إىل التزامات مببلغ  53,4مليار دوالر أمريكي لتمويل مشاريع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

االنتقال من اإلذاعة التماثلية إلى اإلذاعة الرقمية

كان الرتكيز يف املنتدى العاملي لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املعين بتنمية القدرات البشرية ،الذي عُ ِقد يف كيب
تاون يف الفرتة من  22إىل  25أكتوبر ،على االنتقال من اإلذاعة
التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية .وأصدر االحتاد منشوراً بشأن املكاسب
الرقمية“ :رؤى بشأن القرارات املتعلقة بالطيف” ،وأطلق االحتاد
أيضاً أكادميية االحتاد اليت متثل هنجاً متكامالً لتقدمي التدريب من
خالل منصة للتعليم اإللكرتوين ستقدم دورات متعددة التخصصات
لتلبية جمموعة واسعة من االحتياجات التعليمية يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

األمن السيبراني

أقام االحتاد وشريكه يف جمال األمن السيرباين “الشراكة الدولية
متعددة األطراف ملكافحة اإلرهاب السيرباين” ) ،(IMPACTشراكة مع
هيئة تكنولوجيا املعلومات ) (ITAالعُمانية من أجل إنشاء أول مركز
لالبتكار يف جمال األمن السيرباين لتلبية احتياجات املنطقة العربية.
وسوف يستفيد املركز الذي تبلغ االستثمارات الالزمة إلنشائه مليوين
دوالر أمريكي من حكومة عُمان واالحتاد من أحدث أنظمة االحتاد
والشراكة الدولية متعددة األطراف ملكافحة اإلرهاب السيرباين ،مثل
نظام شبكة اإلنذار للشبكات ) ،(NEWSومنصة التطبيقات التعاونية
املؤمنة إلكرتونياً ).(ESCAPE
َّ
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نشر النطاق العريض

يلقي التقرير التنظيمي الذي أصدره االحتاد يف شهر مايو بعنوان
“اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت لعام  ”2012الضوء على أمهية
وجود إطار تنظيمي وطين متني لدفع عجلة نشر النطاق العريض
وحفز تنمية السلع واخلدمات الرقمية اجلديدة .ويف أحد فصوله
بعنوان “التنظيم الذكي يف عامل النطاق العريض” يلقي التقرير الضوء
على القضايا القانونية والتنظيمية اليت غالباً ما تكون معقدة واليت
بدأت تظهر اآلن يف الوقت الذي أصبح فيه النطاق العريض منتشراً
وميكن االستفادة منه على حنو متزايد بصفته قوة لتطوير القطاعات
االقتصادية األخرى.
وقد نشرت جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية أوىل
دراسات احلالة القطرية عن حالة تطور النطاق العريض يف كل من
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً وبنما والفلبني ورومانيا .ويناقش
التقرير أثر القدرة على التوصيل عريض النطاق على النمو االقتصادي
واحلصول على اخلدمات األساسية مثل التعليم والصحة.
كما أصدرت اللجنة أول تقاريرها عن النطاق العريض على
مستوى العامل بعنوان حالة النطاق العريض  :2012حتقيق الشمول
الرقمي للجميع .ويتضمن التقرير تقييم نشر النطاق العريض يف أحناء
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العامل وتصنيف البلدان من حيث األثر االقتصادي ،واالنتشار،
والسياسات الوطنية اخلاصة بالنطاق العريض ،وتوصيل الناس.

الخدمات السحابية

صادق املندوبون املشاركون يف الندوة العاملية الثانية عشرة ملنظمي
االتصاالت ،اليت عُ ِقدت يف كولومبو ،سري النكا ،من  2إىل 4
أكتوبر ،على جمموعة من املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات
مصممة لتوفري إطار لالبتكار واالستثمار واملنافسة يف البنية التحتية
ّ
واخلدمات السحابية ،مع ضمان محاية مصاحل املستهلك.

النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

يف إطار محلة “التكنولوجيا حباجة إىل الفتيات” اليت أطلقها
االحتاد ،استضاف االحتاد حواراً رفيع املستوى مبعهد نيويورك للتعليم
الدويل لتحديد خريطة طريق تساعد على إزالة احلواجز وتغيري املواقف
البالية يف حماولة جلذب أعداد أكرب من الفتيات إىل الدراسات
والوظائف املتصلة بالتكنولوجيا .كذلك أطلق االحتاد “جائزة
التكنولوجيا حباجة إىل الفتيات” إلطالق العنان لإلبداع ،على أن

استعراض اإلنجازات في

تمُ نح هذه اجلائزة كجزء من االحتفال يف  2013بيوم “الفتيات يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” ،الذي جيري االحتفال به
يف أحناء العامل يوم اخلميس الرابع من شهر أبريل من كل عام.
ويف يوم “الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لعام  ،”2012مت تنظيم أكثر من  1 320حدثاً يف ما يقرب من 90
بلداً ،أتاحت الفرصة ملا يُق ّدر بنحو  30 000فتاة وشابة لزيادة اإلملام
بالفرص اليت يتيحها قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وأطلق االحتاد أيضاً بوابة متعددة اللغات خبصوص “الفتيات يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملساعدة الفتيات والشابات
على االستعداد خلوض مسار وظيفي يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وتضم البوابة حالياً حوايل  500برنامج إلعطاء اإلناث
دفعة تشجعهن على دخول قطاع ظَ َّل الذكور يهيمنون عليه إىل
حد كبري.
وكانت الفائزات جبائزة اليوم العاملي لالتصاالت واملعلومات لعام
 2012هن السيدة كريستينا فرينانديز دي كريشنر ،رئيسة األرجنتني،
وسون يافانغ ،رئيسة شركة  ،Huaweiواملمثلة جينا دايفيس الفائزة
ومؤسسة معهد جينا دايفيس للمساواة بني اجلنسني
باجلائزة األكادميية ِّ
يف جمال وسائط اإلعالم .وقد أسهمن مجيعهن يف تقدمي أفضل فرص
ممكنة للنصف النسائي من سكان العامل لالستفادة من تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
وقد اختار االحتاد السيدة جينا دايفيس مبعوثة خاصة لشؤون
النساء والفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتقوم
السيدة جينا دايفيس بالرتويج حلملة االحتاد اجلديدة “التكنولوجيا
حباجة إىل الفتيات” ،كما تروج ألمهية زيادة قدرة النساء على النفاذ
إىل التكنولوجيا يف أحناء العامل.

الـبـيئــة

أكد تقرير جديد للجنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية
(صدر يف شهر أبريل) أن النطاق العريض ميكن أن يساعد على
انتقال العامل إىل اقتصاد منخفض الكربون ،وأن يعاجل أسباب تغري
املناخ واآلثار املرتتبة على ذلك.

2012

وقد وقّع االحتاد اتفاقاً يف شهر مارس مع أمانة اتفاقية بازل
يستهدف محاية البيئة من اآلثار الضارة للمخلفات اإللكرتونية.
واشرتك االحتاد الدويل لالتصاالت مع املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية يف استضافة اجتماع للمسؤولني التنفيذيني مبنظومة األمم
املتحدة ملناقشة إقامة بيئة ذكية من منظور االقتصاد يف استهالك
الورق .وقد عُ ِقد هذا االجتماع مبقر االحتاد يوم  13أبريل.
واعرتف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو ،)+20الذي
عُ ِقد يف ريو دي جانريو ،الربازيل ،من  20إىل  22يونيو ،بالدور
األساسي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وشبكات النطاق
العريض كمحفزات للتنمية املستدامة ،ودعا إىل حتسني أنظمة اإلنذار
املبكر ورصد األرض.
شجع املشاركون يف الندوة السابعة لالحتاد الدويل
وقد ّ
لالتصاالت بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والبيئة وتغري
املناخ ،اليت عُ ِقدت يف مونرتيال ،كندا ،من  29إىل  31مايو،
املصنعني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على جعل
منتجاهتم أكثر قابلية للتطوير والتحسني دون احلاجة إىل تبديل
اجلهاز بأكمله .كما دعوا إىل اتباع هنج دورة احلياة يف التصميم
اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مع مراعاة كيفية
إعادة تدوير مكونات األجهزة.
ويف أسبوع املعايري املراعية للبيئة الذي نظمه االحتاد دعا
املشاركون االحتاد إىل حتديد أفضل املمارسات ووضع معايري جديدة
للتكنولوجيات املراعية للبيئة ،وإنشاء منصة عاملية لتبادل املعلومات
بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة.
ووافقت جلنة الدراسات  5التابعة لقطاع تقييس االتصاالت على
مشروع توصية جديدة  ITU–T L.1001تتضمن تقييس متطلبات حمول
كهربائي موحد .وهذا املعيار املصمم إلطالة عمر احملول إىل عشر
سنوات على األقل سوف يقلل من عدد احملوالت الالزم تصنيعها
بزيادة عدد احملوالت املتوافقة وتيسري إعادة استعماهلا وإعادة تدويرها.
وقد فاز أندرياس كاميالريس ،من قربص ،باجلائزة األوىل يف
املسابقة الثانية لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية
للبيئة اليت نظمها االحتاد – وهي مسابقة عاملية إلجياد أفضل تطبيق
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لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يساعد على تشجيع توافر “طاقة
مستدامة للجميع”.
أما املشاركون يف منتدى االحتاد الدويل لالتصاالت واملفوضية
األوروبية بشأن “مدن أفضل وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر ذكاءً” فقد
طالبوا اجملالس البلدية ،وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وصانعي السياسات ،وكذلك املنظمات الدولية واإلقليمية ،بتحديد
أولويات تعزيز إقامة مناطق حضرية مستدامة وذكية وحمايدة مناخياً.

مجتمع المعلومات

وافق منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات ) (WSISلعام ،2012
الذي عُ ِقد يف جنيف من  14إىل  18مايو ،على عملية استعراض نتائج
القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مرور عشر سنوات على انعقادها
) (WSIS+10لقياس مدى التقدم يف تنفيذ النتائج اليت خلصت إليها
القمة .وقد حدد املنتدى ،الذي شارك يف تنظيمه االحتاد الدويل
لالتصاالت ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )،(UNESCO
ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ) (UNCTADوبرنامج األمم
املتحدة اإلمنائي ) ،(UNDPاسرتاتيجيات مساعدة البلدان واملنظمات
على تسخري قوة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لإلسراع بالتقدم
يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وما بعدها.
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الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت ،يعلن أمساء
الفائزين جبوائز مشاريع القمة العاملية
جملتمع املعلومات ،أثناء منتدى القمة
العاملية جملتمع املعلومات لعام 2012

وقد أعلِنت أثناء املنتدى أمساء الفائزين بثماين عشرة جائزة ملشاريع
ومنِحت هذه اجلوائز اعرتافاً بالنجاح
القمة العاملية جملتمع املعلوماتُ .
البارز يف تنفيذ االسرتاتيجيات املوجهة حنو التنمية واليت من شأهنا
تعزيز االستفادة من إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وأطلِقت أثناء املنتدى طبعة  2012من تقرير “تقييم أنشطة القمة
العاملية جملتمع املعلومات” ،الذي يستعرض أكثر من ألف مشروع
مبتكر يف جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خالل الفرتة
.2012–2010
ويوضح تقرير “قياس جمتمع املعلومات  ،”2012الذي أصدره
االحتاد ،أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تواصل انتشارها
يف أحناء العامل ،مدفوعة باالخنفاض املستمر يف أسعار اخلدمات
اهلاتفية وخدمات اإلنرتنت عريضة النطاق .واستناداً إىل “مؤشر
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) ”(IDIالذي وضعه
االحتاد ،جاء ترتيب مجهورية كوريا (للمرة الثانية) على أهنا اقتصاد
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األكثر تقدماً يف العامل ،وتأيت من
بعدها السويد والدامنارك وأيسلندا وفنلندا .كما حيدد التقرير البلدان
اليت حققت أكرب قدر من التقدم يف تنمية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت – ويقع معظم أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
النشطة هذه يف العامل النامي.
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تحديث لوائح االتصاالت الدولية
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 79النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
النساء ومواكبة التطور في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وما وراءها

 85جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات
أطلِع العالم على قصتك!

 87أضواء على األنشطة الوطنية

مكتب التحرير/معلومات اإلعالن:
هاتـف+41 22 730 5234/6303 :
فاكـس+41 22 730 5935 :
بريد إلكتـروينitunews@itu.int :

النطاق العريض في ألبانيا
األمن السيبراني في بلغاريا

 92أضواء على األنشطة اإلقليمية

العنوان الربيـدي:

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في كومنولث الدول المستقلة

International Telecommunication Union
Place des Nations
)CH–1211 Geneva 20 (Switzerland

 95لقاءات مع األمين العام

االشتـراكات:

الزيارات الرسمية

هاتف+ 41 22 730 6303 :
فاكس+41 22 730 5935 :
بريد إلكتـروينitunews@itu.int :

8

أخبار االحتاد   2012 | 10 ديسمرب

2012

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

79

85

87
90

92

95

تـقــاريـر خـاصــة مـن دبـي
الـمـؤتمــر الـعــالـمــي
لالتـصـاالت الــدوليــة

مـعـرض تـلـي ـكــوم الـعــالـمــي
لالتـحــاد 2012

32–10

60–33

أخبار االحتاد   2012 | 10 ديسمرب

2012

9

المـؤتمـر العـالـمـي لالتصـاالت الـدوليـة | تـقـاريـر خـاصـة
عيمجلا ليصوت نيسحتب رشبت ةديدجلا حئاوللا

ITU

استقبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية حنو
مندوب من  151دولة من الدول األعضاء

1 600

اللوائح الجديدة تبشر بتحسين توصيل الجميع

تسعة ومثانون بلداً توقع على معاهدة جديدة بشأن لوائح االتصاالت الدولية

ملخص تنفيذي

عمل املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام )WCIT-12( 2012
جبد ملراجعة لوائح االتصاالت الدولية ) ،(ITRواختتم أعماله يوم
 14ديسمرب .وقد استقبل املؤمتر حنو  1 600مندوب من  151دولة
من الدول األعضاء ،كان من بينهم  70من الوزراء ونواب الوزراء
والسفراء .وقد بلغ جمموع االقرتاحات اليت قدمتها الدول األعضاء
 1 275اقرتاحاً .واملعروف أن املؤمتر العاملي للربق واهلاتف كان قد
اعتمد لوائح االتصاالت الدولية ألول مرة يف ملبورن ،أسرتاليا،
يف  ،1988وأن هذه اللوائح أدت إىل إحداث منو ضخم يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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وكان  144مندوباً من مندويب الدول األعضاء حيملون أوراق
اعتماد للتوقيع نيابة عن بلداهنم ،ووقع  89منهم على املعاهدة (انظر
اجلدول) .ومل توقع على املعاهدة  55دولة ،إما ألهنا ال توافق على
الوثيقة يف شكلها احلايل أو ألن مندوبيها يف حاجة إىل الرجوع
إىل عواصمهم للحصول على موافقتها رمسياً أو لعرض الوثيقة على
مشاورة عامة.
وقد صرح الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت ،بعد حفل التوقيع بقوله“ :لقد وافقت أغلبية كبرية من
الدول األعضاء على املعاهدة اجلديدة ،وهذه البلدان ال متثل فقط
معظم سكان العامل ،بل متثل الغالبية العظمى من سكان العامل غري
املوصولني .وحنن نتفهم أن بعض الدول األعضاء يلزمها الرجوع إىل

المـؤتمـر العـالـمـي لالتصـاالت الـدوليـة | تـقـاريـر خـاصـة
عيمجلا ليصوت نيسحتب رشبت ةديدجلا حئاوللا

تسعة ومثانون بلداً توقع املعاهدة بصيغتها اجلديدة
تظهر الدول الموقعة باللون األخضر (حسب الترتيب الهجائي الفرنسي)
أفغانستان

ألبانيا

اجلزائر

أملانيا

أندورا

أنغوال

اململكة العربية السعودية

األرجنتني

أرمينيا

أسرتاليا

النمسا

أذربيجان

البحرين

بنغالديش

بربادوس

بيالروس

بلجيكا

بليز

بنن

بوتان

بوتسوانا

الربازيل

بروين دار السالم

بلغاريا

بوركينا فاصو

بوروندي

كمبوديا

كندا

الرأس األخضر

مجهورية إفريقيا الوسطى

شيلي

الصني

قربص

كولومبيا

جزر القمر

مجهورية الكونغو

مجهورية كوريا

كوستاريكا

كوت ديفوار

كرواتيا

كوبا

الدامنارك

جيبويت

اجلمهورية الدومنيكية

مصر

السلفادور

اإلمارات العربية املتحدة

إسبانيا

إستونيا

الواليات املتحدة

االحتاد الروسي

فنلندا

فرنسا

غابون

غامبيا

جورجيا

غانا

اليونان

غواتيماال

غيانا

هاييت

هنغاريا

اهلند

إندونيسيا

مجهورية إيران اإلسالمية

العراق

أيرلندا

إسرائيل

إيطاليا

جامايكا

اليابان

األردن

كازاخستان

كينيا

الكويت

ليسوتو

التفيا

لبنان

ليبرييا

ليبيا

ليختنشتاين

ليتوانيا

لكسمربغ

ماليزيا

مالوي

مايل

مالطة

املغرب

جزر مارشال

موريشيوس

املكسيك

مولدوفا

منغوليا

اجلبل األسود

موزامبيق

ناميبيا

مجهورية نيبال

النيجر

نيجرييا

النرويج

نيوزيلندا

أوغندا

أوزبكستان

بنما

بابوا غينيا اجلديدة

باراغواي

عُمان
هولندا

بريو

الفلبني

بولندا

الربتغال

قطر

قريغيزستان

سلوفاكيا

اجلمهورية التشيكية

اململكة املتحدة

رواندا

سانت لوسيا

السنغال

صربيا

سرياليون

سنغافورة

سلوفينيا

الصومال

السودان

جنوب السودان

سري النكا

جنوب إفريقيا

السويد

سويسرا

سوازيالند

تنزانيا

تايالند

توغو

ترينيداد وتوباغو

تونس

تركيا

أوكرانيا

أوروغواي

فنزويال

فيتنام

اليمن

زميبابوي
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المـؤتمـر العـالـمـي لالتصـاالت الـدوليـة | تـقـاريـر خـاصـة
عيمجلا ليصوت نيسحتب رشبت ةديدجلا حئاوللا

عواصمها أو مجهورها قبل االنضمام إىل لوائح االتصاالت الدولية
اجلديدة .ومع ذلك ،فإننا نأمل يف أن توافق على املعاهدة يف القريب،
وأن تشارك األغلبية يف االنضمام إليها يف الوقت املناسب ،وأن
تساعد يف قيام عامل تكثر فيه فرص االستثمار يف إقامة بنية حتتية
جديدة ،ويستطيع فيه املستهلكون االستفادة من مزايا جديدة مثل
ختفيض رسوم التجوال”.
وتقوم املعاهدة اجلديدة على عشر مواد تتناول ما يلي :الغرض
من اللوائح وجمال تطبيقها؛ تعاريف؛ الشبكة الدولية؛ خدمات
االتصاالت الدولية؛ سالمة احلياة البشرية وأولوية االتصاالت؛ أمن
رسلة
الشبكات وحصانتها؛ االتصاالت اإللكرتونية غري املرغوبة املـُ َ
باجلملة؛ الرتسيم واحملاسبة؛ تعليق اخلدمات؛ نشر املعلومات؛ كفاءة
استهالك الطاقة واملخلفات اإللكرتونية؛ إمكانية النفاذ؛ ترتيبات
خاصة؛ وأحكام ختامية.
ويتضمن املرفق هبذه املواد اليت تشكل نص املعاهدة ،تذييلني
حيتوي أوهلما على األحكام العامة املتصلة باحملاسبة ،بينما يتصل
اآلخر باالتصاالت البحرية.
وباإلضافة إىل ذلك ،اعتمد املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام
 2012مخسة قرارات ال متثل جزءاً من نص املعاهدة.
وتشمل هذه القرارات “تدابري خاصة للبلدان النامية غري
الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية من أجل النفاذ إىل شبكات
األلياف البصرية الدولية”؛ “الرقم الوطين املنسق على الصعيد العاملي

للنفاذ إىل خدمات الطوارئ”؛ “تعزيز بيئة متكينية من أجل منو
أكرب لإلنرتنت”؛ “االستعراض الدوري للوائح االتصاالت الدولية”؛
و“هناء وتبادل حركة خدمات االتصاالت الدولية”.
وقد اقتحم املؤمتر آفاقاً جديدة بأن استلفت انتباه الرأي العام
العاملي إىل وجهات النظر املختلفة اليت حتكم االتصاالت احلديثة.
وقال الدكتور توريه ،يف معرض ثنائه على مجيع الوفود ،إن األعمال
اليت قاموا هبا كانت أعماالً جليلة“ .وإنين أقدر اجلهود اليت بذهلا كل
وفد .لقد كانت األيام طويلة ،وكانت الليايل أطول .ولكن الفجر
أشرق على يوم جديد مبجموعة جديدة من لوائح االتصاالت
الدولية .وال أعتقد أننا مسحنا للتحديات واالختالفات بأن تلهينا عن
هدفنا املشرتك وهو متكني  700مليون من البشر ممن ال يتمتعون حىت
اآلن بتغطية شبكات االتصاالت اهلاتفية املتنقلة من املزايا اليت تتيحها
االتصاالت ،بل واألهم من ذلك متكني  4,5مليارات نسمة حمرومني
حىت اآلن من االتصاالت اإللكرتونية”.
ويف هذا السياق ،تدعو املعاهدة الدول األعضاء إىل “هتيئة بيئة
متكينية لتنفيذ نقاط تبادل حركة االتصاالت اإلقليمية هبدف حتسني
اجلودة وزيادة توصيلية ومرونة الشبكات وخفض تكاليف التوصيل
البيين لالتصاالت الدولية”.
وسوف تدخل اللوائح حيز النفاذ اعتباراً من  1يناير ،2015
وسوف تُطبق اعتباراً من ذلك التاريخ ،مبا يتفق مع أحكام املادة 54
من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت.

الدور المحوري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية
افـتتــاح تــاريـخــي

تصادف افتتاح املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام  2012مع
العيد احلادي واألربعني لقيام اإلمارات العربية املتحدة يف  2ديسمرب
 .1971وقد قال السيد حممد الغامن ،رئيس املؤمتر ،يف كلمته االفتتاحية
“يتزامن افتتاح املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية مع ذكرى عيد احتاد
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إماراتنا الغالية احلادي واألربعني الذي بث روحها الوالد املغفور له
بإذن اهلل تعاىل مسو الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان ،هذه الروح اليت
رسخت بيننا أواصر وثيقة ووحدة صلبة انعكست سالماً وحمبة يف
ّ
عالقاتِنا مع العامل أمجع( ”.انظر هيئة مكتب املؤمتر على الصفحتني
 .)15–14وأعرب السيد الغامن عن أمله يف أن تسود نفس هذه الروح

المـؤتمـر العـالـمـي لالتصـاالت الـدوليـة | تـقـاريـر خـاصـة
الدور المحوري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية

ITU

من اليسار إىل اليمني :براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد؛ هولني جاو ،نائب األمني
العام لالحتاد؛ حممد ناصر الغامن ،رئيس املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام  2012ومدير عام هيئة تنظيم
االتصاالت باإلمارات العربية املتحدة؛ الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد؛ مالكومل جونسون ،مدير
مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد؛ فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد؛ ودورين
بوغدان-مارتن ،رئيسة التخطيط االسرتاتيجي وشؤون العضوية باالحتاد

“أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام  ،2012وأن تساهم
قدر املستطاع يف لعب دور توافقي بني األطراف يف حل القضايا اهلامة
ملا فيه مصلحة اجلميع”.
وقال الدكتور محدون توريه موجهاً الشكر إىل هيئة تنظيم
االتصاالت باإلمارات العربية املتحدة ملا قدمته من تسهيالت هائلة
وموظفني أكفاء وللدعم الذي قدموه “إن ديب واحدة من أكثر املدن
حداثة يف العامل ،فهي مدينة تطورت لتصبح رمزاً رائعاً لثقافة اإلمارات
وتقدمها ،مدينة من حقها أن تزعم أهنا أحد أعظم رموز اإلجنازات
البشرية يف العامل احلديث”.
وجه بان-كي مون ،األمني العام لألمم املتحدة ،رسالة
وقد ّ
بالفيديو إىل املؤمتر أكد فيها على أن قوة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ما زالت تحُ دث حتوالت يف عاملنا .وقال “لقد أظهر
الربيع العريب قوة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مساعدة الناس
على التعبري عن مطالبهم املشروعة اخلاصة حبقوق اإلنسان واملزيد من
املساءلة .ومع سعينا إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وتشكيل
جدول أعمال التنمية ما بعد عام  ،2015فإنكم هنا يف هذا املؤمتر
يف موقع جيد ملواصلة املساعدة يف إطالق فوائد تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،ويف الوقت نفسه هتيئة بيئة تدفع االبتكار”.

ومضى األمني العام لألمم املتحدة يؤكد على أن إدارة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ينبغي أن تكون شفافة ودميقراطية وشاملة جلميع
أصحاب املصلحة ،مضيفاً أنه يشعر بالسرور الختاذ خطوات “لفتح
العملية مبا يف ذلك األصوات احليوية للمجتمع املدين والقطاع اخلاص”.
واستطرد السيد بان-كي مون يقول “إن منظومة األمم
املتحدة تقف وراء هدف اإلنرتنت املفتوحة ،واحلق يف االتصال هو
حق أساسي بالنسبة ملهمة االحتاد الدويل لالتصاالت .ويضمن
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حرية التعبري عرب مجيع وسائل
اإلعالم ومجيع احلدود”.
ويف معرض إشارته إىل القمة العاملية جملتمع املعلومات اليت عُ ِقدت
على مرحلتني يف جنيف يف  2003ويف تونس يف  ،2005واليت أكدت
أن التدفق احلر للمعلومات واألفكار يعد خطوة جوهرية يف سبيل
السالم والتنمية والتقدم ،أكد السيد بان-كي مون للمندوبني أن
هذه احلريات مل تعد حمالً للتفاوض .ومضى يقول “وعلينا أن نواصل
العمل معاً ونصل إىل توافق يف اآلراء بشأن أكثر الطرائق فعالية
للحفاظ على الفضاء السيرباين مفتوحاً وآمناً وقابالً للنفاذ وبسعر
معقول” ،مضيفاً أنه يثق من أن احلكومات والصناعة واجملتمع املدين
سرتتفع إىل مستوى التوقعات.
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المـؤتمـر العـالـمـي لالتصـاالت الـدوليـة | تـقـاريـر خـاصـة
رمتؤملا بتكم ةئيه

هيئة مكتب المؤتمر

الرؤساء ونواب الرؤساء يف املؤمتر (كما تقرر يف اجتماع اجللسة العامة)

رئيس المؤتمر:
محمد ناصر الغانم (اإلمارات العربية المتحدة)
نواب رئيس المؤتمر








الدكتور عمرو بدوي (مصر)
جيفت بوثوليزي (جنوب إفريقيا)
إدغاردو كاباريوس (الفلبني)
مانويل كوستا كابرال (الربتغال)
تريي كرامر (الواليات املتحدة األمريكية)
نيكوالي نيكيفوروف (االحتاد الروسي)

اللجنة ( 1لجنة التوجيه)

(تتألف من رئيس املؤمتر ونوابه ورؤساء اللجان األخرى ونواهبم)

اللجنة ( 2لجنة أوراق االعتماد)
الرئيس :رابندرا جها (الهند)
نائبا الرئيس:




مسرية حممد (الكويت)
برونو راموس (الربازيل)

اللجنة ( 3لجنة مراقبة الميزانية)
الرئيس :بروس غراسي (كندا)
نائبا الرئيس:
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حممد بن عامر (تونس)
نورزات بوجلوبيكوفا (قريغيزستان)

المـؤتمـر العـالـمـي لالتصـاالت الـدوليـة | تـقـاريـر خـاصـة
رمتؤملا بتكم ةئيه

اللجنة ( 4لجنة الصياغة)
الرئيس :ماري تيريز أالجوانين (فرنسا)
نواب الرئيس:







بالنكا جونزاليز (إسبانيا))
فالدميري مينكني (االحتاد الروسي)
سامي صاحل (السودان)
زويف وانغ (الصني)
كريس ولفورد (اململكة املتحدة)

اللجنة ( 5لجنة االستعراض)
الرئيس :جوشوا بيبراه (غانا)
نواب الرئيس:







األنصاري املشاقبه (األردن)
الدكتور بوب هورتون (أسرتاليا)
لويس لوكاتريو (املكسيك)
ألربت نالبانديان (أرمينيا)
فريديريك ريل (سويسرا)

فريق العمل  1للجنة
الرئيس :بيرناديت لويس (ترينيداد وتوباغو)
5

نائبا الرئيس:




فهد الفالج (اململكة العربية السعودية)
سيشي تسوجاوا (اليابان)

فريق العمل  2للجنة
الرئيس :فابيو بيجي (إيطاليا)
5

نائب الرئيس:



غريترود أكا (كوت ديفوار)
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الدور المحوري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية

وقال الدكتور توريه إن واحدة من أكثر األساطري قوة كانت تتعلق
حبرية التعبري ،وكانت هناك إحياءات بأن املؤمتر العاملي لالتصاالت
الدولية لعام  2012قد يتصرف على حنو يؤدي إىل تقييد التدفق
املفتوح واحلر للمعلومات .ومضى يقول“ :إن لكل فرد احلق يف حرية
الرأي والتعبري ،ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون تدخل،
وحرية السعي من أجل احلصول على املعلومات واألفكار وإفشائها
عن طريق أي وسيلة من وسائل اإلعالم بغض النظر عن احلدود.
ولذلك ،فنحن هنا يف ديب لن نعرتض على املادة  ،19أو على أي من
املواد األخرى يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان”.

التعاون بين االتحاد الدولي لالتصاالت ومؤسسة
اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة

بذل االحتاد الدويل لالتصاالت ،يف مرحلة اإلعداد للمؤمتر العاملي
لالتصاالت الدولية لعام  ،2012كل جهد ممكن لضمان مساع آراء
مجيع أصحاب املصلحة كي ميكن جعل احلوار بشأن إصالح لوائح
االتصاالت الدولية شامالً قدر اإلمكان .وكجزء من هنج أصحاب
املصلحة املتعددين ،دعا الدكتور توريه السيد فادي شحادة ،رئيس
مؤسسة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة ) (ICANNومديرها
التنفيذي ،والسيد ستيف كروكر ،رئيس جملس إدارة املؤسسة ،حلضور
املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام .2012
وقال الدكتور توريه موجهاً الشكر هلما لقبول الدعوة“ :إن هذه
فرصة عظيمة للتواصل بني منظمتينا” مضيفاً أنه يتطلع إىل هذه
الفرصة املثرية اليت تنتظرنا وإىل كل ما ميكن أن حيققه االحتاد الدويل
لالتصاالت ومؤسسة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة بالعمل معاً
بروح التعاون اإلجيايب .ومضى يقول “إن عمل االحتاد واملؤسسة ميكن
وينبغي أن يكون متكامالً وينبغي أن نأخذ يف االعتبار بكل وضوح
أن االحتاد ال يريد وال يرغب يف القيام بدور يف موارد اإلنرتنت شديدة
األمهية مثل أمساء امليادين وأن االحتاد ال يتمتع بأي والية تسمح له
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باالعرتاض على الدور الذي تقوم به مؤسسة اإلنرتنت لألمساء واألرقام
املخصصة أو على صالحياهتا”.
ولدى ظهوره يف ما وصفه بأنه حفل افتتاح تارخيي ،قال فادي
شحادة ،رئيس مؤسسة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة“ :إنين
هنا ألين أومن بقوة الرتابط ،والرتابط يبدأ باالستماع ”.ومضى
يوضح وجود فرتة جديدة من التعاون بني مؤسسة اإلنرتنت لألمساء
واألرقام املخصصة واالحتاد الدويل لالتصاالت ،بدأت باجتماع مع
الدكتور توريه يف منتدى إدارة اإلنرتنت ،يف باكو ،أذربيجان ،يف
نوفمرب .2012
وأضاف السيد شحادة يقول“ :إنين أعرتف بتأثري االحتاد العميق
على تنمية صناعة االتصاالت ،والبنية التحتية للنطاق العريض الذي
نستفيد منه مجيعاً اليوم ،وخصوصاً يف العامل النامي – وهو العامل
الذي أنتمي إليه .إن دوري االحتاد ومؤسسة اإلنرتنت لألمساء واألرقام
املخصصة متكامالن .وسوف نتعاون يف املستقبل بروح طيبة ،يف
الوقت الذي حنرتم فيه بوضوح متايز دورينا ”.وأضاف“ :عندما
بدأت عملي مبؤسسة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة قلت إننا
نستطيع بناء مؤسسات إما كقالع أو كواحات .وإنين أدعوكم إىل
جعل مؤسساتنا واحات مفتوحة .واحات مفتوحة وحيوية .دعونا نزيل
رحبة وشفافة”.
احلوائط ،ونفتح النوافذ ،ونبين مؤسسات ُم ِّ

االعتراف بدور أستراليا الرائد

رحب الدكتور توريه بوزير النطاق العريض واالتصاالت
كذلك ّ
خصه
واالقتصاد الرقمي يف أسرتاليا ،السيناتور ستيفني كونروي ،الذي ّ
بالرتحيب “ليس فقط لإلجنازات الكبرية اليت حققتها أسرتاليا يف جمال
النطاق العريض وال للعمل العظيم الذي يضطلع به يف جلنة النطاق
العريض املعنية بالتنمية الرقمية ،ولكن أيضاً ألن املؤمتر الذي ناقش
لوائح االتصاالت الدولية يف األصل عُ ِقد يف ملبورن ،أسرتاليا ،يف
 ،1988وهو املؤمتر الذي هيأ الطريق جملتمع املعلومات”.

المـؤتمـر العـالـمـي لالتصـاالت الـدوليـة | تـقـاريـر خـاصـة
ةديدجلا ةدهاعملا ىلع تلِخدأ يتلا تاديدجتلا

Thinkstock

التجديدات التي ِ
أدخلت على المعاهدة الجديدة
كان من بني املوضوعات الصعبة اليت أثارت مناقشات كثرية يف
املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام  ،2012أمن الشبكات،
رسلة باجلملة مثل الربيد
واالتصاالت اإللكرتونية غري املرغوبة املـُ َ
اإللكرتوين االقتحامي ،وتعريف الكيانات املعنية بتقدمي اخلدمات يف
نص املعاهدة ،ومبدأ عدم التمييز يف نفاذ البلدان إىل شبكات بعضها
البعض ،وما إذا كان من الواجب أو من غري الواجب ِذكر حرية التعبري
يف املعاهدة.

المؤتمر يؤكد على الحق في الحصول على المعلومات
على الخط

اعرتف املندوبون اعرتافاً غامراً بأمهية املادة  19من اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان مؤكدين على حق مجيع الناس يف حرية الرأي والتعبري،
مبا يف ذلك حرية اعتناق اآلراء بدون تدخل وبأن يلتمسوا املعلومات

واآلراء وأن حيصلوا عليها ويقدموها بأي وسيلة من وسائل اإلعالم
وبغض النظر عن احلدود.
وكان هناك اقرتاح بأن تتضمن املادة  1من اللوائح إشارة واضحة
تطلب من مجيع الدول األعضاء “االعرتاف بأن نفس احلقوق اليت
يتمتع هبا الناس خارج اخلط حممية أيضاً على اخلط ،وخصوصاً حرية
التعبري ،بغض النظر عن احلدود ومن خالل أي وسيلة من وسائل
اإلعالم خيتارها الفرد”.
وقد أشعل االقرتاح حواراً حياً ،أمجع خالله املندوبون على أهنم
يؤيدون حرية التعبري على اخلط .ومع ذلك ،أكد املؤمتر على أنه ال
توجد حاجة إىل نص إضايف يف معاهدة تقنية للغاية ،نظراً ألن احلق
يف حرية التعبري حتميه بالفعل بشكل واضح نصوص معاهدات هلا
أسبقية قانونية على لوائح االتصاالت الدولية ،من بينها املادة  19من
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة  33من دستور االحتاد الدويل
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لالتصاالت .وبدالً من ذلكِ ،
وأكد وفد آخر أن النص املقرتح ال يتماشى مع نصوص حقوق
اتفق على إصدار بيان صحفي إلرسال
إشارة قوية بشأن ضرورة محاية حرية التعبري .وقد صدر البيان الصحفي اإلنسان املستقرة“ :وحنن نعتقد أن هذا املؤمتر ينبغي أال يصيغ أسلوباً
يوم  4ديسمرب حتت عنوان “املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية يؤكد جديداً للتعبري عن حقوق اإلنسان ،بل ينبغي أن يعيد التأكيد على
على احلق يف حرية املعلومات على اخلط :املندوبون يؤكدون على أمهية االلتزامات القائمة .فحقوق اإلنسان من أجل األفراد وليست من
أجل الدول .وإنه ليؤسفنا أن بعض الدول األعضاء حتاول تسييس
معاهدات األمم املتحدة اخلاصة حبقوق اإلنسان”.
قضية حقوق اإلنسان مبا هلا من أمهية شديدة ،ولذلك فنحن ال نوافق
على التغيريات املقرتحة”.
اإلشارة إلى الحق في النفاذ
وعبرّ مندوب آخر عن رأي مماثل بأن قال“ :إن علي أن أؤكد
نظراً ألمهية هذه املسألة ،ق ّدمت جمموعة من البلدان وثيقة تطلب
إضافة الفقرة التالية إىل ديباجة لوائح االتصاالت الدولية“ :تراعي من جديد أن حقوق اإلنسان هي من أجل األفراد .ويبدو أن
الدول األعضاء لدى تنفيذ هذه اللوائح التزاماهتا الدولية يف ما يتصل النص الذي يتحدث عن حقوق مجيع الدول األعضاء يف النفاذ إىل
خدمات االتصاالت يستحدث أسلوباً جديداً للتعبري عن حقوق
حبقوق اإلنسان العاملية”.
وكانت هناك معارضة هلذا الطلب على أساس أن هذه املسألة اإلنسان .وجيب أن أقول للمؤمتر إن هذا ليس باملنتدى الذي
ُح ِسمت بالفعل يف اجتماع سابق للجلسة العامة ،متت املوافقة فيه يستحدث أسلوباً جديداً للتعبري عن حقوق اإلنسان .ولذلك،
باإلمجاع على أنه ال ضرورة إلدخال إضافة إىل لوائح االتصاالت فعلى الرغم من أننا نعرتف بأن مجيع الدول األعضاء سوف حترتم
الدولية يف ما يتصل حبقوق اإلنسان ،ألن هذه احلقوق تكفلها التزاماهتا اخلاصة حبقوق اإلنسان ،فإننا نأسف لعدم قدرتنا على
صكوك أعلى مستوى من لوائح االتصاالت الدولية ،وخصوصاً تأييد هذه اإلضافة”.
ويف النهاية ،أجري تصويت على إضافة إشارة صرحية إىل حق
دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
مجيع الدول األعضاء يف النفاذ إىل خدمات االتصاالت الدولية.
الصادر عن األمم املتحدة ،كما هو مبني يف النشرة الصحفية.
وقالت بعض البلدان إهنا حباجة إىل التشاور مع عواصمها قبل وكانت نتيجة التصويت  77مؤيداً 33 ،معارضاً ،و  8ممتنعني عن
أن تتخذ موقفاً بشأن هذه املسألة .بينما رأت بلدان أخرى أن الفقرة التصويت.
وبذلك ،أصبح النص الكامل للديباجة كما يلي“ :مع االعرتاف
املقرتحة حتتاج إىل تنقيح .ورأى رئيس املؤمتر أن من املناسب تنقيح
تكمل
العبارة حبيث يصبح نصها “تؤكد الدول األعضاء التزامها بتنفيذ هذه الكامل لكل دولة حبقها السيادي يف تنظيم اتصاالهتاّ ،
األحكام الواردة يف لوائح االتصاالت الدولية هذه (اليت يُشار إليها يف
اللوائح بطريقة حترتم التزاماهتا اخلاصة حبقوق اإلنسان وتعززها”.
ويف الوقت الذي أيد فيه عدد من البلدان إضافة هذه الفقرة ما يلي بكلمة “اللوائح”) دستور واتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت
املنقحة إىل الديباجة ،رأت جمموعة أخرى من البلدان أن اإلشارة إىل بغية بلوغ أهداف االحتاد الدويل لالتصاالت عن طريق تشجيع تنمية
حقوق اإلنسان ال تكون كاملة بدون إشارة واضحة إىل حق الدول خدمات االتصاالت وحتسني تشغيلها ،مع إفساح اجملال يف التنمية
األعضاء يف النفاذ إىل خدمات االتصاالت الدولية .وطالبت هذه املتسقة للوسائل املستخدمة يف االتصاالت على الصعيد العاملي.
وتؤكد الدول األعضاء التزامها بتنفيذ هذه اللوائح بطريقة حترتم
البلدان بإضافة عبارة “وتعرتف باحلق يف النفاذ جلميع الدول األعضاء
إىل خدمات االتصاالت الدولية” بعد عبارة “حترتم التزاماهتا .”...التزاماهتا اخلاصة حبقوق اإلنسان وتعززها.
وتعرتف هذه اللوائح حبق الدول األعضاء يف النفاذ إىل خدمات
وأعقبت ذلك مناقشة طويلة.
وعارض أحد الوفود هذا الطلب قائالً“ :لقد تقدمنا بعدد من االتصاالت الدولية”.
املداخالت وعملنا عن قرب مع زمالئنا حملاولة إجياد طريقة للتعبري عن
أمهية االلتزامات اخلاصة حبقوق اإلنسان ،وحققنا تقدماً كبرياً ،كما
هو مبني يف نص الديباجة املوجودة أمامنا”.
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التجوال الدولي بالهواتف المتنقلة

عندما متت املوافقة على لوائح االتصاالت الدولية يف ،1988
كانت اهلواتف املتنقلة نادرة ومل يكن التجوال باهلواتف املتنقلة من بني
اهتمامات أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت .ومع ذلك ،ففي عامل
تتجاوز فيه اشرتاكات االتصاالت اخللوية املتنقلة رقم  6,3مليارات
اشرتاك ،أصبح الكثري من أعضاء االحتاد اليوم يعتقدون أن رسوم
التجوال باهلواتف املتنقلة شديدة االرتفاع قياساً على التكاليف ،وأن
املنافسة ال تؤدي إىل خفض األسعار بالسرعة الكافية.
وعموماً ،اتفقت الوفود على أن من املهم تبين أحكام تضمن
شفافية األسعار اليت يتحملها املستعملون النهائيون بالنسبة للخدمات
املتنقلة الدولية ،وأن يتلقى املستعملون معلومات كاملة على الفور
عندما يعربون احلدود .ومع ذلك ،انقسمت الوفود فيما يتعلق
مبجموعة ثانية من االقرتاحات اليت تضمن أن تكون األسعار قائمة

على التكاليف اليت تتحملها الشركة اليت تقدم اخلدمة ،أو على
األسعار يف البلد الذي ينتمي إليه املستعمل ،أو على األسعار اليت
يتحملها العمالء يف البلد الذي يزورونه.
وبعد مناقشة حيوية ،مت اعتماد نصوص جديدة الغرض منها
ضمان شفافية األسعار اليت يتحملها املستعمل النهائي بالنسبة
للخدمات املتنقلة الدولية ،والسماح للمستعملني بتلقي معلومات
كاملة فور عبورهم احلدود ،كما هو مبني تفصيالً يف ما يلي:
 “تعزز الدول األعضاء التدابري اليت تكفل تقدمي وكاالت
التشغيل املرخص هلا ملعلومات جمانية وشفافة وحم ّدثة ودقيقة
بشأن خدمات االتصاالت الدولية ،مبا يف ذلك أسعار التجوال
الدويل والشروط املعنية املرتبطة هبا إىل املستعملني النهائيني يف
الوقت املناسب.

Thinkstock
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 تعزز الدول األعضاء التدابري اليت تكفل تزويد املستعملني
وما زالت أسعار احملاسبة معموالً هبا يف بعض أجزاء العامل ،ولكنها
الزائرين خبدمات اتصاالت للتجوال الدويل تتسم مبستويات مل تعد تُستخدم على نطاق واسع ،وتتم فوترة اجلانب األكرب من
م ِ
رضية من اجلودة.
احلركة اليوم على أساس اتفاقات جتارية ثنائية.
ُ
ولذلك ،فلدى مراجعة املعاهدة ،دفعت بعض الوفود بأن حذف
 ينبغي للدول األعضاء أن تعزز التعاون بني وكاالت التشغيل
املرخص هلا من أجل تفادي رسوم التجوال غري املقصود واحلد النص الذي يشري إىل أسعار احملاسبة على أساس أن األحكام
املنصوص عليها يف  1988كانت تشري إىل سوق لالتصاالت يتم
منها يف املناطق احلدودية.
 تعمل الدول األعضاء على تشجيع املنافسة يف توفري خدمات فيه تبادل اجلانب األكرب من احلركة بني الشركات الناقلة االحتكارية،
التجوال الدولية وتشجع على وضع سياسات تشجع أسعاراً يف الوقت الذي أصبحت فيه ترتيبات الرتسيم واحملاسبة بني شركات
التشغيل اآلن مسألة جتارية يف كثري من البلدان .وترى هذه الوفود
تنافسية للتجوال لفائدة املستعملني النهائيني”.
وقد نوقشت هذه األحكام يف البداية حتت املادة  6اليت تتناول أن لوائح االتصاالت الدولية مت اعتمادها عندما كانت السوق تقوم
“الرتسيم واحملاسبة” قبل نقلها إىل املادة “ 4خدمات االتصاالت يف معظمها على هيئات اتصاالت مملوكة للدولة تتبادل الدقائق اليت
يتم تبديلها عرب الدارات .وتقول هذه الوفود “إننا نعترب أن من غري
الدولية”.
املناسب إخضاع املسائل اليت أصبحت حمل ترتيبات جتارية ملعاهدة
ُمل ِزمة متعددة األطراف”.
الترسيم والمحاسبة
وحتدث بوب هورتون مندوب أسرتاليا ،بصفته نائباً لرئيس
تراوحت املناقشات حول املادة  6بني ترك النصوص الواردة يف
معاهدة  1988دون تغيري ،وتعديلها إلعطاء وزن أكرب لتوصيات اللجنة  ،5فوصف الوضع الراهن بأنه أشبه بطريق عام يف اجتاهني.
قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد ،واالستعاضة عنها مببادئ عامة ومضى يقول“ :إننا بصدد طريق عام ،ومسعنا يف بعض احلاالت
مما يتصل باملبادئ اليت مت االتفاق عليها يف منظمة التجارة العاملية ،بوجود بلدان كثرية من الالزم أن تتفاوض مع بعضها البعض على
وحذف النصوص احلالية على أساس أهنا مل تعد مناسبة يف عامل أساس نظام الرتسيم واحملاسبة ،القائم منذ  24عاماً .وما زالت هناك
حاجة واضحة لذلك ،كما يوجد شرط مشروع يتناول ذلك يف
االتصاالت املتحررة.
ففي ظل النظام التقليدي الذي كان قائماً لدى التفاوض بشأن الدستور واالتفاقية .ومن ناحية أخرى ،فقد شهدنا حدوث منو هائل
لوائح االتصاالت الدولية األصلية يف  ،1988كانت احلركة اهلاتفية يتم يف الرتتيبات التجارية وهذه هي احلارة الثانية من الطريق العام .وإذا
تبادهلا بني الشركات الناقلة يف البلدان املختلفة ،وكان على شركات حنن سلمنا بوجود طريق مزدوج ،عندئذ نستطيع العبور إىل الناحية
التشغيل اهلاتفية اليت تُرسل حركة أكثر مما تتلقى أن تُؤدي “مدفوعات األخرى عند نقاط معينة عندما نكون على استعداد لذلك”.
وقد ِ
اختذ قرار بتشكيل مجاعة خمصصة ،ترأسها أسرتاليا ،لدراسة
تسوية” للشركة املتلقية .وكانت هذه املدفوعات تحُ سب بشكل
ِ
ثنائي بتطبيق صيغة تُسمى “سعر احملاسبة” ،تتحدد وفقاً للمبادئ املواقف اليت عُرضت .وكانت اجلماعة املخصصة مفتوحة أمام مجيع
املنصوص عليها يف لوائح االتصاالت الدولية ،واستكماهلا بتوصيات الوفود اليت توجد لديها مشاعر قوية إزاء هذه املسألة ،إلبداء آرائها.
وقد أكدت بعض البلدان اليت أعلنت مشاركتها يف اجلماعة “أننا
قطاع تقييس االتصاالت.
وقد أدت جوانب التقدم يف التكنولوجيا إىل زيادة حجم احلركة يف حاجة إىل بيئة تنظيمية تشجع املنافسة والتنمية وريادة األعمال
اليت تتجاوز النظام التقليدي ،كأن يكون ذلك ،على سبيل املثال ،واالبتكار بدالً من قواعد إرشادية ،ألن ذلك من شأنه أن يفيد
بأخذ أرخص الطرق بالنسبة للنداء الدويل دون أن يكون ذلك املستهلكني يف أحناء العامل ”.وكررت وفود أخرى أن املادة  6تتناول
الطريق بالضرورة هو أقصر الطرق .ولقد كانت كيفية إصالح نظام املوضوع املهم املتصل مببادئ احملاسبة والتسويات ،وأهنا ما زالت
احملاسبة مبا يعكس هذه التغريات حمل دراسة يف االحتاد منذ  ،1991مطبقة أساساً يف تسوية احلسابات“ .ولذلك ،فعلى الرغم من أهنا
شاركت فيها األطراف الرئيسية يف الصناعة جنباً إىل جنب مع ممثلني ال تطبق على نطاق واسع اليوم ،فإننا نرى اإلبقاء عليها يف مكان ما
بلوائح االتصاالت الدولية”.
من أكثر من  80بلداً.
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ما زالت أسعار احملاسبة مطبقَّة يف بعض أجزاء
العامل ،ولكنها مل تعد مطبقة على نطاق واسع،
ومعظم احلركة اليوم تصدر هبا فواتري على أساس
االتفاقات التجارية الثنائية .وقد ُو ِصف الوضع
احلايل بأنه طريق سريع خبطني .وإذا حنن سلَّمنا
بأنه طريق سريع خبطني ،نستطيع العبور عند
نقاط معينة عندما نكون على استعداد لذلك

Shutterstock

ويف هناية املناقشات اليت سادها أكرب قدر من اجلدال يف املؤمتر،
وافقت الوفود على أحكام جديدة تتناول األوضاع املختلفة يف أحناء
العامل ،مع وضع نص عام بشأن كل من الرتتيبات واألحكام احملددة
املتصلة بأسعار احملاسبة:
 “جيوز حتديد الرتتيبات اخلاصة بأحكام وشروط خدمة االتصاالت
الدولية من خالل اتفاقات جتارية أو من خالل مبادئ أسعار
احملاسبة املقررة وفقاً للتشريعات الوطنية ،ووفقاُ للقوانني الوطنية
النافذة” (الفقرة  1.6من املادة .)6
 “تضع وكاالت التشغيل املرخص هلا وتُعدِّل ،باالتفاق املتبادل،
أسعار احملاسبة الواجب تطبيقها فيما بينها بالنسبة لكل خدمة
مقبولة يف عالقة معينة ،وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف التذييل
 ،1ومع مراعاة توصيات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة”
(الفقرة  1.2.6من املادة .)6
 “تطبق األطراف املعنية بتقدمي خدمات االتصاالت الدولية
األحكام ذات الصلة املنصوص عليها يف التذيلني  1و ،2إال يف
حال االتفاق على خالف ذلك” (الفقرة  2.2.6من املادة .)6
 “يف حال عدم وجود ترتيبات خاصة بني وكاالت التشغيل
املرخص هلا ،تكون الوحدة النقدية الواجب استخدامها يف حتديد



أسعار احملاسبة بالنسبة خلدمات االتصاالت الدولية ويف وضع
احلسابات الدولية ،هي:
 إما الوحدة النقدية لصندوق النقد الدويل ،اليت هي حالياً حق
السحب اخلاص ،كما حتددها هذه املنظمة؛
 أو العمالت القابلة للتحويل احلر أو أي وحدة نقدية أخرى
تتفق عليها وكاالت التشغيل املرخص هلا” (الفقرة 3.2.6
من املادة .)6
“ينبغي من حيث املبدأ أن تكون الرسوم اليت تُفرض على العمالء
بالنسبة التصال معني هي نفس الرسوم يف عالقة معينة ،بغض
النظر عن الطريق الدويل املستعمل هلذا االتصال .وينبغي أن
حتاول الدول األعضاء ،لدى حتديد هذه الرسوم ،جتنب التفاوت
املفرط بني الرسوم املطبقة يف اجتاهي نفس العالقة” (الفقرة 4.2.6
من املادة .)6

وكاالت التشغيل المعترف بها ووكاالت التشغيل عموماً

لقد كانت اللوائح اجلاري التفاوض بشأهنا يف املؤمتر العاملي
لالتصاالت الدولية لعام  2012متثل مسألة أساسية بالنسبة ملن
تنطبق عليهم ،وجرت مناقشات مستفيضة بشأن ما إذا كانت لوائح
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االتصاالت الدولية ينبغي أن تطبق على وكاالت التشغيل املعرتف هبا
أو على وكاالت التشغيل عموماً.
عرفة يف الرقم  1007من دستور االحتاد بأهنا:
ووكاالت التشغيل ُم َّ
“كل فرد أو شركة أو مؤسسة أو وكالة حكومية ،يُشغِّل منشأة
اتصاالت مع ّدة لتأمني خدمة اتصاالت دولية ،أو ميكنه أن يسبب
تداخالت ضارة ملثل هذه اخلدمة”.
عرفة يف الرقم  1008من دستور
ووكاالت التشغيل املعرتف هبا ُم َّ
االحتاد بأهنا“ :كل وكالة تشغيل مستوفية للتعريف أعاله ،تُشغِّل
خدمة مراسالت عمومية أو خدمة إذاعية ،وتَفرض عليها االلتزامات
الواردة يف املادة  6من هذا الدستور الدولة العضو اليت يوجد املقر
صرحت
الرئيسي لتلك الوكالة على أراضيها ،أو الدولة العضو اليت ّ
لتلك الوكالة بأن تنشئ خدمة اتصاالت على أراضيها وأن تُشغِّلها”.
وعلى أحد اجلانبني كانت الدول األعضاء اليت تفضل قصر
جمال لوائح االتصاالت الدولية على وكاالت التشغيل املعرتف هبا
أي الوكاالت الرئيسية لتشغيل االتصاالت اليت توفر خدمة عامة.
ودفعت هذه البلدان بأن وكاالت التشغيل املعرتف هبا هي اهلدف
التقليدي من اللوائح وأنه سيكون من غري املناسب توسيع جمال لوائح
االتصاالت الدولية – وأنه ال ينبغي على وجه اخلصوص تطبيقها على
الشبكات اخلاصة.
وعلى اجلانب اآلخر ،كانت الدول األعضاء اليت طالبت بتطبيق
لوائح االتصاالت الدولية على وكاالت التشغيل ،وهذا من شأنه أن
ي ِ
دخل يف اخلدمة العامة مقدمي خدمات بدون التزامات ترخيص،
ُ
وبالتايل سيوسع جمال اللوائح .ودفعت هذه البلدان بأن لوائح
االتصاالت الدولية ينبغي تطويعها مبا يتفق مع الواقع التنظيمي القائم.
وكانت مسألة وكاالت التشغيل مقارنة بوكاالت التشغيل املعرتف
هبا قد ألقي الضوء عليها يف بداية املؤمتر ،حيث اقرتحت بعض
البلدان االتفاق على تعاريف املصطلحني وكذلك تعريف مصطلح
“االتصاالت” قبل أن يبدأ املؤمتر أعماله املضمونية .واستجابة هلذا
الطلب ،تشكلت جمموعة خمصصة تابعة للجلسة العامة ،حتت قيادة
رئيس املؤمتر.
ويف حماولة للوصول إىل حل وسط ،اقرتح الرئيس على جمموعته
املخصصة أنه رمبا كان من األفضل لتحقيق تقدم استعمال مفهوم
وكاالت التشغيل املرخص هلا كما هو مشار إليه يف الرقم  38من
دستور االحتاد .وقال إن من مزايا ذلك أنه لن خيلق تعارضاً بني
الدستور ولوائح االتصاالت الدولية.
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وينص الرقم  38من الدستور على أن“ :الدول األعضاء ملزمة
أيضاً باختاذ اخلطوات الالزمة لفرض التقيد بأحكام هذا الدستور،
واالتفاقية واللوائح اإلدارية على وكاالت التشغيل اليت ترخص هلا
بإنشاء وتشغيل اتصاالت واليت تعمل يف جمال اخلدمات الدولية
أو اليت تدير حمطات قادرة على التسبب يف تداخل يف اخلدمات
اإلذاعية للبلدان األخرى ”.ومع ذلك ،فقد قيل إن هذه الفقرة ال
تتضمن أي إشارة واضحة بشأن كيفية تطبيق أي عملية استثناء أو
على من تُطبق.
ويف النهاية ،اعتمد املؤمتر األحكام التالية:
 تتضمن هذه اللوائح أيضاً أحكاماً تنطبق على وكاالت التشغيل
املرخص هلا أو املعرتف هبا من جانب دولة عضو إلنشاء وتشعيل
وتوفري خدمات اتصاالت دولية للجمهور ،املشار إليها فيما يلي
باسم “وكاالت التشغيل املرخص هلا” (الفقرة  1.1أ مكرراً من
املادة .)1
 يف إطار هذه اللوائح ،يتوقف توفري وتشغيل خدمات االتصاالت
الدولية يف كل عالقة على اتفاق متبادل بني وكاالت التشغيل
املرخص هلا (الفقرة  5.1من املادة .)1
 بغية تطبيق مبادئ هذه اللوائح ،ينبغي لوكاالت التشغيل املرخص
هلا أن تتقيد ،بأقصى ما ميكن ،بالتوصيات ذات الصلة الصادرة
عن قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت (الفقرة
 6.1من املادة .)1
 تعرتف هذه اللوائح لكل دولة عضو ،وفقاً لتشريعها الوطين وإذا
قررت هي ذلك ،حبقها يف أن تفرض ترخيصاً صادراً عنها إىل
وكاالت التشغيل املرخص هلا على أراضيها واليت تقدم للجمهور
خدمة اتصاالت دولية (الفقرة  7.1أ من املادة .)1

اإلبقاء على الجوانب المتعلقة بالمحتوى خارج
نطاق المعاهدة

اتفق املندوبون على أن احملتوى ال مكان له يف اللوائح ،وكان عدد
منهم يريد أن يرى إشارة واضحة وصرحية للداللة على استبعاد احملتوى
من جمال اللوائح .وبُ ِذلت حماوالت عدة للتوصل إىل صياغة مناسبة
تعرب عن ذلك.
فقد اقرتح الرئيس إضافة نص جديد حتت املادة  1اليت تتناول
“الغرض من اللوائح وجمال تطبيقها” يوضح أن اللوائح ال تتناول وال
ميكن تفسريها على أهنا تتناول احملتوى .واقرتح إضافة عبارة “باستثناء
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حمتواها” كما هو مبني باللون األسود يف اجلملة التالية“ :تؤسس هذه أمن الشبكات وحصانتها

اللوائح املبادئ العامة املتعلقة بتوفري وتشغيل خدمات االتصاالت
الدولية املق ّدمة للجمهور وبوسائل النقل األساسية لالتصاالت الدولية
املستخدمة لتوفري هذه اخلدمات ،باستثناء حمتواها”.
وأعربت جمموعة من البلدان عن رأي مؤداه أن هذه اإلضافة ليست
واضحة لسببني .أوهلما أن من غري الواضح ما إذا كان الغرض من هذا
االستثناء يتصل باخلدمات أو النقل .ثانياً ،نظراً ألن كلمة “احملتوى”
هلا معىن عام يغطي أيضاً احملتوى التقين ألن نظام االتصاالت الذي
ال ينقل معلومات ال ينقل أي شيء .ولذلك ،اقرتحت هذه اجملموعة
بدالً من ذلك مجلة واضحة ال يشوهبا الغموض تقول “ال تتناول هذه
اللوائح جوانب االتصاالت املتعلقة باحملتوى”.
ومل تكن هناك اعرتاضات على هذا االقرتاح ،وعندئذ متت املوافقة
عليه كما هو مبني باللون األسود يف النص التايل“ :تؤسس هذه
اللوائح املبادئ العامة املتعلقة بتوفري وتشغيل خدمات االتصاالت
الدولية املق ّدمة للجمهور وبوسائل النقل األساسية لالتصاالت الدولية
املستخدمة لتوفري هذه اخلدمات .وال تتناول هذه اللوائح جوانب
االتصاالت المتعلقة بالمحتوى”.

اختلفت اآلراء حول ما إذا كان األمن أو احلصانة أو املرونة
تعد من املوضوعات املناسبة للمعاهدة .وعلى الرغم من وجود توافق
عام يف اآلراء على أن حتسني األمن يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يعد مسألة مهمة اليوم ،مل تكن بعض البلدان ترغب
يف إضافة كلمة “األمن” إىل املعاهدة بدعوى أن لوائح االتصاالت
الدولية ليست باملكان املناسب للتعبري عن املسائل املتصلة باألمن،
ولذلك فإهنا ال تؤيد إدخال نص غامض ستكون له آثار كبرية ولكنه
سيؤدي إىل القليل من التحسينات العملية لألمن.
وبعد مناقشة مطولة ،متت املوافقة على مادة جديدة هي املادة A5
بشأن “أمن الشبكات وحصانتها” نصها كالتايل “جيب أن تسعى
الدول األعضاء فرادى ومجاعات إىل ضمان أمن وحصانة شبكات
االتصاالت الدولية بغية استخدامها استخداماً فعاالً ودرء األضرار
عنها ،فضالً عن التطوير املتناسق خلدمات االتصاالت الدولية املقدمة
إىل اجلمهور”.
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المرسلة بالجملة
االتصاالت اإللكترونية غير المرغوبة َ

املرسلة باجلملة،
فيما يتعلق باالتصاالت اإللكرتونية غري املرغوبة َ
جرت مناقشة حية حول ما إذا كان حظر الرسائل االقتحامية سوف
يثري قضايا بشأن ما ميثل احملتوى احملظور .وأعربت بعض البلدان عن
أسفها إلسقاط كلمة “الرسائل االقتحامية” من االقرتاح املبدئي،
بينما دفعت بلدان أخرى بأن الرسائل االقتحامية هي شكل من
أشكال املضمون وأن تنظيمها سيفتح الباب دون شك أمام تنظيم
أشكال احملتوى األخرى ،مبا يف ذلك احملتوى السياسي والثقايف.
وذكرت بلدان أخرى أهنا تود أن يُذكر بوضوح أن لوائح االتصاالت
الدولية ال ينبغي أن تتناول جوانب االتصاالت املتصلة باحملتوى كما
هو مذكور فيما سبق.
ويف النهاية ،مت اعتماد النص التايل“ :ينبغي للدول األعضاء
أن تسعى إىل اختاذ اإلجراءات الضرورية ملنع انتشار االتصاالت
رسلة باجلملة واحلد من أثرها على
اإللكرتونية غري املرغوبة املـُ َ
شجع الدول األعضاء على التعاون
خدمات االتصاالت الدولية .وتُ َّ
يف هذا الصدد”.

كفاءة استهالك الطاقة

عُ ِرض اقرتاح يطلب من الدول األعضاء التعاون يف تشجيع
وكاالت التشغيل وصناعة االتصاالت على تطبيق املعايري وأفضل
املمارسات الدولية اخلاصة بكفاءة استهالك الطاقة ،مبا يف ذلك
خطط اإلفصاح والعنونة ،بغية احلد من استهالك مرافق ومنشآت
االتصاالت للطاقة .وحتدث عدد من ممثلي البلدان املتقدمة ليوضحوا
أنه على الرغم من أمهية هذه القضية فإن قرارات أخرى لالحتاد الدويل
لالتصاالت تغطيها بالفعل ،واقرتحوا عدم إدراج هذا االقرتاح يف لوائح
االتصاالت الدولية.
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وأعرب عدد من البلدان األخرى من العالمَ النامي والناشئ عن
أهنا ترى أن من املهم وجود نص على مستوى املعاهدة ،وليس جمرد
توصيات أو قرارات.
ِ
وقد أخذ رئيس املؤمتر علماً جبميع التعليقات اليت أثارهتا القاعة
وأحال املسألة إىل اجلماعة املخصصة .وبعد عدة اجتماعات،
ق ّدمت اجلماعة اقرتاحاً موحداً وافق عليه املؤمتر بعد ذلك ،يُسلِّم بأن
وكاالت التشغيل ينبغي أن تطبق معايري الكفاءة يف استخدام الطاقة
والسياسات اخلاصة باملخلفات اإللكرتونية.

إمكانية النفاذ بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة

كان مؤيدو استحداث مادة جديدة بشأن إمكانية النفاذ قد
أكدوا أهنا ستكون استكماالً لقرارات االحتاد السابقة اليت تنص على
مبادئ عامة ميكن بعدئذ تطبيقها على قطاع االتصاالت بأكمله.
وقد دفعت بعض البلدان بأنه على الرغم من أمهية هذه القضية
فإن قرارات أخرى لالحتاد الدويل لالتصاالت تغطيها بالفعل ،واقرتحوا
عدم إدراج هذا االقرتاح يف لوائح االتصاالت الدولية.
وأخذ رئيس املؤمتر ِعلماً جبميع التعليقات اليت أثارهتا القاعة،
وقرر مناقشة هذه املسألة يف اجلماعة املخصصة .وبناء على هذا
التكليف ،وبعد عدة اجتماعات ،قدمت اجلماعة نصاً موحداً بشأن
إمكانية النفاذ ،وبذلك مت اعتماد مادة جديدة هي املادة  B8نصها
كالتايل“ :ينبغي للدول األعضاء تعزيز نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة
إىل خدمات االتصاالت الدولية ،مع مراعاة التوصيات ذات الصلة
لقطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت”.
وقال الدكتور توريه يف مالحظاته اخلتامية“ :إن هذه املادة اجلديدة
تُثلِج صدري كثرياً .فهناك ما ال يقل عن  650مليون شخص يف أحناء
العامل يعانون من بعض أشكال اإلعاقة ،ولكل واحد منهم نفس ما
لكم ويل من حقوق للتمتع باملزايا الكاملة اليت تنطوي عليها تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت”.
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تدابير خاصة للبلدان النامية غير الساحلية والدول
الجزرية الصغيرة النامية من أجل النفاذ إلى شبكات
األلياف البصرية الدولية

ما من شك يف أن إصدار قرار جديد بشأن “تدابري خاصة
للبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية من
أجل النفاذ إىل شبكات األلياف البصرية الدولية” سوف يساعد
هذه البلدان على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،فضالً عن
األهداف اليت حددهتا القمة العاملية جملتمع املعلومات .وقد أصبح
نشر بنية حتتية للشبكات تعزز اإلقبال على النطاق العريض من
بني األولويات على جداول أعمال التنمية للكثري من البلدان.
ويستدعي ختطيط ومتديد شبكات األلياف البصرية الدولية
وجود تعاون وثيق بني البلدان النامية غري الساحلية والبلدان

اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال ،كما أن من املطلوب توافر
االستثمارات الرأمسالية الالزمة لذلك .وأخذاً لذلك يف االعتبار،
يكلِّف القرار اجلديد مدير مكتب تنمية االتصاالت بدراسة الوضع
اخلاص خلدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف البلدان النامية غري الساحلية والبلدان اجلزرية الصغرية النامية،
مع مراعاة أمهية النفاذ إىل شبكات األلياف البصرية الدولية ،على
أن يقدم تقريراً إىل جملس االحتاد بشأن التدابري املتخذة من أجل
تقدمي هذه املساعدة .كما ينبغي مساعدة هذه البلدان يف وضع
خططها ،وتزويدها مببادئ توجيهية ومعايري عملية تنظم وتشجع
املشاريع اإلقليمية ،ودون اإلقليمية ،واملتعددة األطراف والثنائية.
ومن املقرر أن يسرتعي األمني العام انتباه األمني العام لألمم
املتحدة إىل هذا القرار ،بغية وضعه على جدول أعمال مندوب
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وِ
اتفق على أن تقدِّم مجيع جمموعات أصحاب املصلحة
األمم املتحدة السامي لشؤون أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري
مسامهات قيِّمة من أجل تطوير اإلنرتنت وتشغيلها وتنميتها،
الساحلية والدول اجلزيرة الصغرية النامية.
ِ
وقال رئيس املؤمتر“ :إن التدابري اخلاصة اليت اعتُمدت وأن تقوم هذه اجملموعات بذلك يف نطاق دور كل منها ،كما
ملساعدة البلدان النامية غري الساحلية والبلدان اجلزرية الصغرية هو مبني يف الفقرة  35من برنامج عمل تونس اخلاص مبجتمع
النامية على النفاذ إىل شبكات األلياف البصرية الدولية سوف ا ملـعلـومــات.
تساعد هذه البلدان كثرياً يف تعزيز تنميتها املتكاملة وقدرهتا على
ويقول القرار إنه ،كما جاء يف نتائج القمة العاملية جملتمع
بناء جمتمع املعلومات”.
املعلومات“ ،ينبغي أن يكون جلميع احلكومات دور ومسؤولية
متساويتان بالنسبة إلدارة اإلنرتنت الدولية ولضمان استقرار وأمن
واستمرار اإلنرتنت احلالية وتطويرها يف املستقبل ويف مستقبل
الرقم الوطني المنسق على الصعيد العالمي للنفاذ
اإلنرتنت” .ومن املعرتف به أيضاً وجود حاجة إىل أن تضع
إلى خدمات الطوارئ
يؤكد قرار جديد بشأن “الرقم الوطين املنسق على الصعيد احلكومات سياسة عامة بالتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة.
وينص القرار على أن يواصل األمني العام اختاذ اخلطوات
العاملي للنفاذ إىل خدمات الطوارئ” على أمهية أن يكون
املسافرون على ِعلم برقم وحيد معروف جيداً للنفاذ إىل خدمات الالزمة لقيام االحتاد بدور نشط وبناء يف تنمية النطاق العريض
الطوارئ احمللية .ويدعو القرار الدول األعضاء إىل أن تستحدث ،ووضع منوذج لإلنرتنت ألصحاب املصلحة املتعددين كما جاء
باإلضافة إىل أرقام الطوارئ الوطنية اخلاصة هبا ،رقماً وطنياً منسقاً يف برنامج عمل تونس (الفقرة  ،)35وأن يعمل أيضاً على دعم
على الصعيد العاملي للنفاذ إىل خدمات الطوارئ ،مع أخذ قرارات مشاركة الدول األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين (حسب
قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة يف االعتبار .كذلك ،يكلف مقتضى احلال) يف أنشطة االحتاد.
ويدعو القرار الدول األعضاء إىل أن “توضح مواقفها بشأن
القرار مدير مكتب تقييس االتصاالت باختاذ اإلجراء الالزم بغية
متكني جلنة الدراسات  2التابعة لقطاع تقييس االتصاالت من قضايا اجلوانب التقنية والتطوير والسياسات العامة ذات الصلة
مواصلة دراسة اخليار اخلاص باستحداث رقم وطين وحيد منسق باإلنرتنت على الصعيد الدويل ضمن والية االحتاد يف خمتلف
منتديات االحتاد مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر ،املنتدى
على الصعيد العاملي للنفاذ إىل خدمات الطوارئ يف املستقبل.
العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وجلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية ،وجلان الدراسات يف
تعزيز بيئة تمكينية من أجل نمو أكبر لإلنترنت
كذلك وافق املؤمتر على قرار يعرتف باإلنرتنت كعنصر أساسي االحتاد الدويل لالتصاالت” .وينبغي أيضاً أن تتفاعل مع مجيع
من عناصر البنية التحتية جملتمع املعلومات ،حيث تطورت اإلنرتنت أصحاب املصلحة اآلخرين يف هذا الصدد.
من مرفق للباحثني واألكادمييني إىل مرفق عاملي متاح للجميع.
كذلك يعرتف القرار الذي حيمل عنوان “تعزيز بيئة متكينية االستعراض الدوري للوائح االتصاالت الدولية
كما أصدر املؤمتر قراراً جديداً يعرتف بلوائح االتصاالت
من أجل منو أكرب لإلنرتنت” بأمهية قدرة النطاق العريض على
تيسري توصيل تشكيلة واسعة من اخلدمات والتطبيقات ،وتشجيع الدولية على أهنا إحدى الركائز الداعمة ملهمة االحتاد ،وبأنه على
االستثمار وتوفري القدرة على النفاذ إىل اإلنرتنت بأسعار معقولة الرغم من أن لوائح االتصاالت الدولية تتضمن مبادئ توجيهية
رفيعة املستوى ينبغي أال تتطلب إجراء تعديالت على فرتات
بالنسبة للمستعملني احلاليني واجلدد.
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متقاربة ،إال أن طبيعة قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت سريع احلركة قد تقتضي استعراضها بصورة دورية.
ومـن املـقــرر أن ينـظر مـؤتـمــر املنـدوبـيـن الـمفـوضـيـن لـعــام 2014
) (PP–14فيما إذا كان من الالزم دعوة مؤمتر عاملي لالتصاالت
الدولية إىل االنعقاد كل مثاين سنوات ،على سبيل املثال ،ملراجعة
لوائح االتصاالت الدولية ،مع مراعاة اآلثار املالية بالنسبة لالحتاد.

إنهاء وتبادل حركة خدمات االتصاالت الدولية

وافق املؤمتر على قرار جديد يسلِّم بأن االنتقال من الشبكات
املكرسة للهاتف والبيانات إىل الشبكات املتقاربة القائمة على
بروتوكول اإلنرتنت يثري قضايا تنظيمية وتقنية واقتصادية يلزم
أخذها يف االعتبار.
ويدعو القرار ،الذي صدر حتت عنوان “إهناء وتبادل حركة
خدمات االتصاالت الدولية” ،الدول األعضاء املعنية إىل التعاون
كي يتمكن كل طرف يف عملية التفاوض أو يف اتفاق يتعلق
بأمور التوصيلية الدولية أو ينشأ عنها ،التماس دعم السلطات

املختصة يف دولة الطرف اآلخر فيما يتعلق باآلليات البديلة
لتسوية املنازعات.
ويدعو الدول األعضاء أيضاً إىل التعاون كي تتمكن أطرها
التنظيمية من تعزيز إبرام اتفاقات جتارية بني وكاالت التشغيل
املرخص هلا ومقدمي اخلدمات الدولية ،مبا يتفق مع مبادئ
املنافسة الشريفة واالبتكار.
وميضي القرار ليكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت باختاذ
اإلجراءات الالزمة لكي تقوم جلنة الدراسات  3التابعة لقطاع
تقييس االتصاالت بدراسة التطورات واملمارسات املتبعة يف اآلونة
األخرية فيما يتعلق بإهناء وتبادل حركة االتصاالت الدولية يف إطار
االتفاقات التجارية ،هبدف وضع توصية ،إذا كان ذلك مناسباً،
ومبادئ توجيهية للبلدان األعضاء املعنية كي يستخدمها مقدمو
خدمات االتصاالت الدولية ،وذلك فيما يتعلق بأمور تعتربها
هامة مثل شروط إعداد الفواتري ،وشروط إرسال الفواتري ،وشروط
سداد الفواتري ،وشروط تسوية املنازعات ،والشروط املتعلقة مبنع
االحتيال واحلد منه ،والشروط املتعلقة برسوم إهناء وتبادل حركة
خدمات االتصاالت الدولية.
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وقف العمل بالقرارات والتوصيات واآلراء

قرر املؤمتر إلغاء النصوص التالية اليت ليست هلا صفة املعاهدة
وحذفها من لوائح االتصاالت الدولية لعام :1988
 القرار  :1نشر املعلومات املتعلقة باخلدمة الدولية لالتصاالت
املتيسرة للجمهور
ّ
 القرار  :2تعاون أعضاء االحتاد يف تنفيذ لوائح االتصاالت
الدولية
 القرار  :3توزيع إيرادات اخلدمات الدولية لالتصاالت
 القرار  :5اللجنة  CCITTوتقييس االتصاالت على الصعيد
العاملي








القرار  :7نشر معلومات تتعلق بالتشغيل واخلدمة بواسطة
األمانة العامة
القرار  :8تعليمات بشأن اخلدمات الدولية لالتصاالت
التوصية  :1تطبيق أحكام لوائح االتصاالت الدولية على
لوائح الراديو
التوصية  :2تعديل التعاريف الواردة أيضاً يف امللحق  2باتفاقية
نريويب
التوصية  :3التبادل السريع للحسابات ولكشوفات التصفية
الرأي  :1ترتيبات خاصة تتعلق باالتصاالت.

ردود أفعال الدول األعضاء على المعاهدة الجديدة
كان الغرض من املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية هو حماولة التوصل
إىل توافق يف مناخ تكنولوجي واقتصادي سريع التغري ،يشهد حدوث
تقارب بني االتصاالت واإلنرتنت.
وقد ألقت بلدان عديدة بيانات يف أعقاب املوافقة على املعاهدة
اجلديدة ،وكذلك أثناء التوقيع عليها ومراسم اختتام املؤمتر يوم 14
ديسمرب .ونعرض فيما يلي بعض ردود األفعال على املعاهدة اجلديدة
يف الساعات األخرية من املؤمتر.

البلدان المؤيدة للوائح الجديدة

قالت الربازيل ،لدى التوقيع على املعاهدة “إننا ندافع ،يف مجيع
احملافل الدولية ،عن النموذج احلايل إلدارة اإلنرتنت اجلاري حتسينه
كي يصبح قائماً يف واقع األمر على مبادئ تعدد القطاعات ،وتعدد
األطراف ،والدميقراطية والشفافية الكاملة .وال نعتقد أن هذه املعاهدة
متثل خطراً على أي فرد” .وأعربت الربازيل عن أسفها ألن املؤمتر جلأ
إىل التصويت ،وختلى عن األمل يف أن تتوصل مجيع البلدان إىل توافق
يف اآلراء بشأن تعديل اللوائح جلعل العامل أكثر قدرة على التواصل
وجعل شبكة االتصاالت أكثر مالءمة مما سبق.
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ووصفت الصني املعاهدة بأهنا وثيقة متوازنة ،وقالت إن االختالف
يف الرأي كان مفهوماً بني البلدان املختلفة يف مستويات التنمية.
ووقعت الصني على املعاهدة مؤكدة أن “املؤمتر قد أعرب عن رسالة
مهمة ،وهي أن الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت أمامها
هدف واحد”.
وقالت بوتسوانا “إن النص اخلاص حبق النفاذ إىل االتصاالت
الدولية يضمن يف الواقع مستقبلنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا ”.ووقّع
مندوب بوتسوانا على املعاهدة قائالً “لقد كان من دواعي سروري
ودهشيت أن املؤمتر ،على خالف توقعات أجهزة اإلعالم ،مل حياول أن
يكون عقبة يف سبيل منو اإلنرتنت واخلدمات املرتبطة هبا”.
وكان من رأي أذربيجان أن اللوائح توفر “فرصاً جديدة لتوسيع
التعاون بني الدول األعضاء” .وأعربت مصر عن اعتقادها بأن “النص
الذي متت املوافقة عليه سوف يساهم يف تطوير قطاع االتصاالت،
وخصوصاً يف البلدان النامية ”.وأكدت أوروغواي ،باعتبارها من
مؤيدي وجود اإلنرتنت احلرة واملفتوحة ،أن “لوائح االتصاالت
الدولية اليت متت املوافقة عليها يف املعاهدة ال تتضمن أحكاماً بشأن
اإلنرتنت ،كما أن احملتوى مت استبعاده صراحة من جمال اللوائح”.
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وقال ممثل مجاعة االتصاالت آلسيا واحمليط اهلادئ إن االحتاد
الدويل لالتصاالت أسرة ،وليس من غري املعتاد أن تتنازع األسر،
ولكنه قال إنه على ثقة من أن األعضاء سوف يضمون صفوفهم
لدفع االحتاد إىل األمام باعتباره منظمة دولية تقوم بدور رائد يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل.
وقالت جنوب إفريقيا “مل حيصل كل فرد على ما يريده ،وذلك
ألن اللوائح وثيقة تقوم على التفاوض واالتفاق .ولكنين أود أن
أحث كل فرد منا وأحث اجلميع على مواصلة العمل معاً كبلدان،
بالتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة ،لبذل مزيد من اجلهود لكي
يفهم بعضنا بعضاً .ومن املهم ،على وجه اخلصوص ،أن نواصل
التصدي للتحديات اليت تواجه البلدان النامية يف قطاع االتصاالت
وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ولو جنحنا يف ذلك سنضمن
أن تكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قوة للتنمية االجتماعية
واالقتصادية .ولقد التزمنا بالنتيجة اليت انتهت إليها القمة العاملية
جملتمع املعلومات وباألهداف اإلمنائية لأللفية .فنحن ال نستطيع أن
نرتك  4,5مليارات نسمة غري موصولني ،وحمرومني من االستفادة من
املزايا اليت تتيحها اإلنرتنت”.

ويف إشارة إىل املناقشات احلامية اليت جرت أثناء املؤمتر ،أعربت
مجهورية كوريا عن ارتياحها إزاء الكثري من النتائج اليت أسفر عنها
املؤمتر ،باستثناء ما يتصل باإلنرتنت .ويف هذا السياق ،قال الوفد “إن
مجهورية كوريا تعتقد اعتقاداً قوياً أن املناقشات املتصلة باإلنرتنت ينبغي
أن تكون مفتوحة أمام اجملتمع الدويل بأكمله – ألن اإلنرتنت مفتوحة
جلميع األمم ومجيع األفراد .ونعتقد أن القضايا املتصلة باإلنرتنت ميكن
مناقشتها يف أي مكان وأهنا ستناقش يف أي مكان .وميكن للمجتمع
الدويل أن حيشد قواه ،ليس فقط يف االحتاد الدويل لالتصاالت ،بل
وكذلك يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،ومؤمتر
الفضاء السيرباين (املقرر تنظيمه يف  ،)2013ويف مؤسسة اإلنرتنت
لألمساء واألرقام املخصصة” .وترى مجهورية كوريا أن اجملتمع الدويل
ينبغي أن يكون موقفه منفتحاً إزاء اإلنرتنت ،وأن موضوعات مثل
األمن السيرباين واملسائل املتصلة باإلنرتنت ينبغي التصدي هلا يف
املنتديات ذات الصلة.
وأكدت اململكة العربية السعودية أن “اللوائح اجلديدة تتضمن
أحكاماً من شأهنا أن تضمن للدول واألفراد ،على السواء ،حرية
النفاذ إىل مجيع االتصاالت الدولية”ُ ،مضيفة أن “من الواضح متاماً
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أن االحتاد الدويل لالتصاالت أمامه دور مهم ينبغي أن يضطلع به يف
هذه املسألة” .وأكدت اململكة العربية السعودية أن اللوائح اجلديدة ال
تتناول إدارة اإلنرتنت ،على الرغم من أن الوضع فيما خيص اإلنرتنت
ال يبعث على االرتياح ،وح ّذرت بأنه “ال توجد سياسات دولية متفق
عليها من شأهنا أن تضمن عدم حتكم طرف واحد يف اإلنرتنت”.
وقد حدا ذلك باململكة العربية السعودية إىل التساؤل “كيف نتوقع
من الدول األعضاء أن تستثمر مليارات ومليارات من الدوالرات يف
بناء شبكاهتا ،ويف تغيري معامالهتا إىل عمليات إلكرتونية ،يف وقت قد
جتد نفسها فيه بني عشية وضحاها غري قادرة على استخدام اإلنرتنت
لعدم وجود لوائح دولية حتمي استثماراهتا وشبكاهتا؟”.
وقالت لبنان إهنا “تعتقد أنه ينبغي أن ترفع الدول ،واحلكومات،
واألفراد ،واملنظمات أيديهم عن احملتوى ،وضمان خصوصية
املواطنني واألعمال التجارية وسرية بياناهتا .وحنن نؤكد من جديد
دعمنا لنموذج إدارة اإلنرتنت القائم على أصحاب املصلحة
املتعددين كما أننا ندعم بكل تأكيد التعاون املتعدد األطراف”.
وأعربت لبنان عن أسفها من أنه على الرغم من التوصل إىل الكثري
من التسويات ،انتهى األمر بعدم توقيع بعض الوفود على املعاهدة.
وشاركت سنغافورة الكثري من الدول املوقِّعة على املعاهدة يف
شعورها قائلة “إن سنغافورة فخورة بأن تكون طرفاً يف هذه املعاهدة
التارخيية ،ألهنا تسعى إىل زيادة النفاذ إىل االتصاالت جلميع شعوب
العامل .وإننا نتطلع إىل العمل عن قرب مع مجيع أفراد أسرة االحتاد
الدويل لالتصاالت”.

بعض البلدان ما زالت في حاجة إلى الدراسة
أو التشاور

شعرت اليابان أن اجلسر الذي يربط بني اآلراء املتباينة مل يُنب
بعد ،وأن صورة مستقبل لوائح االتصاالت الدولية مل تتضح بعد.
ويف ضوء ذلك ،مل تقرر اليابان ما إذا كانت ستوقع أو لن توقع
على الوثائق اخلتامية.
وكانت السويد تشعر بقلق شديد إزاء بعض أحكام لوائح
االتصاالت الدولية ،وخصوصاً تلك املتصلة باحملتوى واألمن .كما
مل تكن السويد تشعر باالرتياح إزاء القرار اجلديد بشأن “تعزيز بيئة
متكينية من أجل منو أكرب لإلنرتنت” قائلة إن نص القرار ال يعرتف
بالدرجة الكافية بوجود ترتيبات يشارك فيها العديد من أصحاب
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املصلحة فيما يتعلق بإدارة اإلنرتنت وسوق اإلنرتنت .ولذلك ،فمن
الالزم إجراء املزيد من املشاورات مع العاصمة.
كذلك احتفظت نيوزيلندا حبقها يف التشاور مع عاصمتهاُ ،مع ِربة
عن أسفها من أن لوائح االتصاالت الدولية اليت جرت مراجعتها
تتضمن نصاً يتصل باإلنرتنت ،والرسائل االقتحامية ومسائل األمن،
ومجيعها خارج جمال اللوائح وينبغي أن تبقى كذلك.
وأجرت بولندا مشاورات عامة بشأن االقرتاحات اخلاصة مبراجعة
لوائح االتصاالت الدولية .وملا كان وفد بولندا لديه تفويض ليس
فقط من احلكومة البولندية ،بل وكذلك من املواطنني البولنديني،
فإنه ال يستطيع قبول النص احلايل ،وحيتفظ حبقه يف مشاورة اجلمهور
البولندي.
وقالت هولندا إهنا استعدت للمؤمتر بإجراء مشاورات مع مجيع
أصحاب املصلحة بغية التوصل إىل نص ُم ٍ
رض للمعاهدة .ومع
ذلك ،فإهنا اآلن تشارك يف جوانب القلق اليت مت اإلعراب عنها
بشأن أحكام معينة باملعاهدة والقرار اخلاص باإلنرتنت .ولذلك،
فسوف تُعرض املعاهدة على الوزراء وعلى الربملان لتقييم مدى
مقبوليتها.
وقالت كينيا إن األهداف اليت حددهتا من خالل االجتماعات
متعددة األطراف على املستوى احمللي بقيت لألسف دون حتقيق،
ولذلك فإهنا حتتفظ حبقها يف إجراء مشاورات أخرى على نفس
املستوى.
كذلك ،أعربت كل من كوستاريكا ،وشيلي ،والفلبني ،والتفيا،
وليتوانيا ،وصربيا ،وسويسرا ،وإيطاليا ،والنرويج ،واهلند عن حاجتها
إىل إجراء مشاورات أخرى .وعلى سبيل املثال ،ذكرت كوستاريكا
أهنا ستواصل املشاورات ألن نظامها الدميقراطي يسمح بعقد جلسات
استماع فيما يتعلق ببعض األحكام الواردة باملعاهدة ،وأهنا تعتقد أن
هذه األحكام ميكن أن توسع جمال لوائح االتصاالت الدولية.

بلدان أخرى فضلت عدم التوقيع على المعاهدة

كان االلتزام بنموذج يشارك فيه أصحاب مصلحة متعددون
بشأن إدارة اإلنرتنت ،باإلضافة إىل املخاوف من أن نص املعاهدة
يعرضان هذا النموذج للخطر ،السبب
والقرار اخلاص باإلنرتنت ِّ
الرئيسي لعدم قدرة الواليات املتحدة واململكة املتحدة وكندا
وأسرتاليا التوقيع على املعاهدة.
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الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت يقدِّم ميدالية االحتاد الذهبية ،اليت متثل
أعلى تكرمي تقدمه املنظمة ،إىل السيد حممد ناصر الغامن ،رئيس املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام
 2012ومدير عام هيئة تنظيم االتصاالت باإلمارات العربية املتحدة

وأعلنت أسرتاليا أهنا ليست يف وضع ميكنها من التوقيع على
وأعلنت الواليات املتحدة أن “اإلنرتنت قد أتاحت للعامل
مزايا اقتصادية واجتماعية مل تكن ختطر ببال أثناء السنوات األربع الوثائق اخلتامية ولوائح االتصاالت الدولية يف وضعها احلايل ،معللة
والعشرين املاضية ،دون أن ختضع ألي تنظيم من جانب األمم ذلك بأن “من النقاط الرئيسية بالنسبة لنا أن اإلنرتنت ينبغي أال
املتحدة .وإننا بصراحة ال نستطيع دعم معاهدة لالحتاد الدويل تشملها لوائح االتصاالت الدولية ،وال القرارات ذات الصلة .وهذه
لالتصاالت ال تتفق مع منوذج إدارة اإلنرتنت القائم على تعدد نقطة ال نستطيع التساهل بشأهنا .وستظل أسرتاليا ملتزمة بالنموذج
أصحاب املصلحة .وكما أعلن االحتاد الدويل لالتصاالت ،مل القائم على تعدد أصحاب املصلحة بشأن إدارة اإلنرتنت ،ونعتقد
يكن مقصوداً من هذا املؤمتر على اإلطالق أن يركز على قضايا أن ذلك هو أفضل سبيل لدعم منو اإلنرتنت واالبتكار”.
ومع ذلك ،فلدى التطلع إىل املستقبل ،يتبني أنه حىت البلدان
اإلنرتنت .ومع ذلك ،فإننا اليوم يف وضع ما زالت توجد فيه
نصوص وقرارات تتناول قضايا ختص الرسائل االقتحامية وأحكاماً اليت مل توقع على املعاهدة على استعداد ملواصلة العمل البناء مع
بشأن إدارة اإلنرتنت .وما زالت الواليات املتحدة “تعتقد أن االحتاد الدويل لالتصاالت .فقد بقيت الواليات املتحدة ملتزمة
سياسة اإلنرتنت جيب أن حيركها أصحاب مصلحة متعددون .بإجياد سبل أخرى للعمل على حتقيق األهداف املشرتكة .كذلك،
وسياسة اإلنرتنت ينبغي أال حتددها الدول األعضاء ،بل أن ستواصل اململكة املتحدة العمل بروح إجيابية مع مجيع الدول
حيددها املواطنون ،واجملتمعات ،واجملتمع مبعناه األوسع ،وأن من األعضاء.
وتعتقد كندا أن جمال لوائح االتصاالت الدولية ينبغي أن يبقى
املهم احلصول على مشورة القطاع اخلاص واجملتمع املدين .وهذا ما
مل حيدث هنا .إننا نعيش يف جمتمع متواصل ،ويزداد تواصله يوماً دون تغيري ،وأن النص الذي يتناول وكاالت التشغيل ،واألمن،
وسع جمال اللوائح
بعد يوم .وقد جئنا إىل هذا املؤمتر على أمل التوصل إىل طرق لدفع والرسائل االقتحامية ،وإدارة اإلنرتنت ،قد ّ
التعاون فيما بيننا يف عامل االتصاالت ،وما زلنا نعتقد أن ذلك بكل تأكيد .كذلك ،فإن كندا “ملتزمة مبواصلة العمل مع مجيع
الدول ومجيع أصحاب املصلحة ،يف مجيع األوضاع ،من أجل
ميثل هدفاً مهماً”.
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المـؤتمـر العـالـمـي لالتصـاالت الـدوليـة | تـقـاريـر خـاصـة
ردود أفعال الدول األعضاء على المعاهدة الجديدة

حتفيز العمل يف هذه اجملاالت املهمة .وسوف نتعاون مع االحتاد
يف جمال اختصاصه .ولكننا ملتزمون أيضاً بالعمل داخل األجهزة
احلالية اليت يشارك فيها أصحاب مصلحة متعددون ،وهي أجهزة
مرنة وقادرة على التكيف وهلا سجل مؤكد من النجاحات ،ملواصلة
زيادة حتسني مشوهلا”.
وأكدت أسرتاليا على أهنا مل ترتاجع عن التزامها السابق مع
االحتاد والتفاعل معه .وقال مندوهبا “إن االحتاد الدويل لالتصاالت
يقوم بعمل عظيم يف ربط العامل وإننا نقدِّر متاماً العمل الذي يقوم
به يف جمال بناء القدرات يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ وبقية العامل.
وإننا فخورون بأن نكون جزءاً من هذا العمل”.

تهنئة رئيس المؤتمر على الدور الرائع الذي قام به

هنأت الوفود السيد حممد ناصر الغامن ،رئيس املؤمتر ،على
كفاءته ،وحكمته ،وصربه ،وهدوئه وروحه الطيبة ،وأشادوا باملهارة
اليت أبداها يف التقريب بني املندوبني وباجلهود اليت بذهلا من أجل
التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن الكثري من املسائل اليت نوقشت
خالل املؤمتر الذي امتد ملدة أسبوعني .وأمجعت الوفود يف ثنائها
على قيادة الرئيس احلكيمة.
أما فيما يتعلق بالتغلب على التحديات واخلالفات ،فقد أثىن
الدكتور توريه على القيادة االستثنائية اليت أبداها السيد الغامن،
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وكرمه على جناحه يف إدارة املناقشات اليت كثرياً ما كانت صعبة
بأن منحه ميدالية االحتاد الذهبية ،وهي أعلى تكرمي يقدمه االحتاد.
وقال الدكتور توريه“ :لقد قام السيد الغامن بدور حيوي يف
عمل املؤمتر ،واستطاع االحتفاظ هبدوئه وأعصابه خالل األيام
والليايل الطويلة اليت قضيناها معاً ،واستطاع متثيل القيمة الرئيسية
اليت حيرص عليها االحتاد”.
وقد وصف السيد الغامن أمهية لوائح االتصاالت الدولية بعد
تنقيحها بأهنا تضع األساس لرغبة مشرتكة يف حتقيق النفاذ املنُ ِ
صف
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكي ميكن دفع عجلة التنمية
فـي الـعـالـم.
وقال السيد الغامن“ :لقد جئنا إىل هذا املؤمتر بوجهات نظر
بينها تفاوت واسع .فعلى الرغم من أن البلدان املختلفة ترتكز على
بيئات شديدة التفاوت من حيث األسواق ،فإهنا مجيعاً تتفهم كيف
ستكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت شديدة األمهية بالنسبة
للتنمية االجتماعية واالقتصادية اجلارية فيها .وعلى الرغم من أننا مل
نستطع التوصل إىل توافق شامل يف اآلراء ،أعتقد أننا ،على الرغم
من ذلك ،حققنا الكثري جداً بالوصول إىل هذا االتفاق الواسع،
وإنين على ثقة من أن لوائح االتصاالت الدولية اجلديدة هذه سوف
متهد الطريق أمام عامل أفضل أكثر قدرة على التواصل ،وبيئة أكثر
إنصافاً للجميع.
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دبي ترحب بمعرض تليكوم العالمي لالتحاد

2012

حفل االفتتاح

افتتح صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس األلياف البصرية والشبكات االجتماعية هي اليت حتدد شبكات
اإلمارات العربية املتحدة ورئيس وزرائها وحاكم ديب ،معرض تليكوم اليوم .وأتوقع أن املناطق األقل توصيالً سوف يتم توصيلها بفضل
العاملي لالحتاد  ،2012يف وجود عدد من كبار القادة يف احلكومة ،معجزة االتصاالت الالسلكية  ...وأدعوكم إىل أن تتحلوا بالشجاعة
يف حتديد عامل النطاق العريض اجلديد الرائع .ويتعني على شركات
ورؤساء الصناعة ،واملنظمني واخلرباء الدوليني.
ويف معرض ترحيبه باملشاركني يف هذا احلدث ،عرض الدكتور التشغيل أن تستثمر يف البنية التحتية ،كما جيب أن تكون أحالم
محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت رؤيته للدور احلكومات والقادة كبرية .وأود أن أقول إن قيادة ديب كانت لديها
الذي ستقوم به تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) (ICTيف تيسري اجلرأة ألن حتلم أحالماً كبرية”.
واستعرض السيد حممد بن أمحد القمزي ،رئيس اهليئة العامة
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لألمم املتحدة من أجل حتقيق
لتنظيم قطاع االتصاالت يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،كيف
االستدامة طويلة األجل.
وقال الدكتور توريه“ :إن مستقبالً واعداً ونابضاً ينتظرنا” ،مضيفاً أن الدولة حتركت إىل األمام ،أوالً بإدخال اجليل الثالث ) ،(3Gمث
أن “النطاق العريض املتنقل ،والتواصل بني األجهزة ،وشبكات اجليل الرابع ) (4Gلالتصاالت املتنقلة ،مشرياً إىل أن تقدمي خدمات
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أفضل مل يكن جملرد وضع أفضل تكنولوجيا يف متناول املستهلكني ،بناء المستقبل

بل استهدف أيضاً تزويد االقتصاد الوطين باألدوات واألفراد الالزمني
للمنافسة على املسرح العاملي.
واستعرض السيد أمحد عبد الكرمي جلفار ،املدير التنفيذي )(CEO
جملموعة اتصاالت ،كيف أن “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
سوف متيل مزاياها إىل القوى العظمى العاملية التالية ،ألن قدرة الدول
على املنافسة تقوم على التكنولوجيا ”.وأبدى مالحظة مؤداها أن
املنافسة املتزايدة واملخاطر املتزايدة تفرض ضغوطاً على األسواق
وهوامش الربح ،بينما تتطلب اخلدمات غري التقليدية املتاحة من
خالل اإلنرتنت ) (OTT) (over the topاملزيد من البنية التحتية ويطلب
املستهلكون خدمات أفضل .ومضى يقول“ :إننا نشهد موجات من
البيانات تشبه موجات تسونامي” ،مضيفاً أنه ال بد من إجياد منوذج
عمل سليم للتعاون داخل هذا النظام اإليكولوجي.
وردد الشيخ عبد اهلل بن حممد سعود آل ثاين ،رئيس جملس إدارة
جمموعة اتصاالت قطر (كيوتل) نفس هذه الفكرة قائالً“ :إن قدرتنا
على القيام باستثمارات ضخمة تعتمد على الشبكات املرحبة” ،وأكد
على مسؤولية احلكومات واهليئات التنظيمية ،وكذلك الشركات،
بالنسبة لالستثمار .وينبغي أن يعمل مجيع الشركاء معاً عن قرب
ملعاجلة الشواغل املتصلة بالتجوال الدويل للبيانات ،وضمان تلبية
متطلبات العمالء.
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متهيداً لقمة القادة ،قال السيد ستيوارت شاروك ،الذي كان يتوىل
إدارة املناقشة ،إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تواجه مرحلة
حتول هامة :فإيرادات شركات اخلدمات التقليدية يف تناقص ،والطلب
ُّ
على اخلدمات يتزايد بسرعة ،وازدادت احلركة بدرجة ملحوظة – ويف
كثري من احلاالت يقدِّم العبون عامليون جدد اخلدمات غري التقليدية
املتاحة من خالل اإلنرتنت ،على حساب شركات االتصاالت
حتول رئيسي يف استخدامات
التقليدية .وكل ذلك حيدث يف سياق ُّ
املستهلكني ،حيث حيل تبادل الرسائل الفورية والتواصل االجتماعي
عرب الشبكات بشكل متزايد حمل املكاملات .وقال“ :مل يعد الصوت
يأيت يف املقدمة .وتراجع منوذج الصوت ،الذي أدى خدمات طيبة
طوال مئات السنني املاضية ،يعين وجوب استحداث منوذج جديد،
آلية جديدة لالتصال وهيكل للصناعة خيدم تلك اآللية على مدى
السنوات املائة املقبلة”.
وألقى الدكتور توريه الضوء على أمهية شبكات وتكنولوجيات
النطاق العريض باعتبارها من عوامل التمكني لذلك املستقبل.
وقال“ :إننا نعيش يف جمتمع املعلومات ،وهدفنا التايل هو جمتمع
املعرفة ،الذي سيكون من حق كل شخص فيه احلصول على
املعلومات واستخدامها وتقامسها وابتكارها” ،داعياً إىل هتيئة البيئة
التنظيمية والقانونية املناسبة كي يزدهر النطاق العريض وكي يزدهر
جمتمع املعرفة.
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وحتدث السيد آيشي تاناكا ،نائب وزير تنسيق السياسات
بوزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت يف اليابان ،عن ضرورة مشاركة
القطاع اخلاص يف العملية التنظيمية ،وأشار إىل التعاون الوثيق بني
احلكومة وقطاع األعمال يف التعامل مع اآلثار اليت ترتبت على الزلزال
والتسونامي اللذين أصابا اليابان يف  .2011فقد قدَّم القطاع اخلاص
قوائم قواعد بيانات وخدمات معلومات ،أثارت مسألة اخلصوصية
و”كيف ميكن احملافظة على األمن بالتعاون الوثيق مع القطاع اخلاص
الذي يدير الشبكات”.
وقال السيد حممد نامادي سامبو ،نائب الرئيس النيجريي“ :إن
جوانب التقدم السريع يف االتصاالت تستدعي وجود شبكات نفاذ
عالية السرعة ميكن االعتماد عليها ،تستوعب احملتوى االجتماعي
واالقتصادي وتستجيب له ”.وأضاف أن االستثمار يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف نيجرييا قد شهد منواً فلكياً،
أدى إىل تسجيل أكثر من  105ماليني شرحية لتعريف املشرتك وأصبح
أكثر من  45يف املائة من سكان نيجرييا البالغ عددهم  165مليون
نسمة يستخدمون اإلنرتنت يف ديسمرب .2011
ودعا الرئيس إكيليلو دوانني ،رئيس جزر القمر ،القطاعني العام
واخلاص إىل االلتقاء ليس فقط لتبادل وجهات النظر ،بل ولتوجيه
االستثمار إىل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف األسواق
النامية باعتباره ميثل عامالً رئيسياً خللق فرص العمل والثروات
وحتقيق الرفاه.

وألقى الدكتور رضا جعفري ،رئيس مؤسسة
 Internationalومديرها التنفيذي ،الضوء على أمهية مراعاة األطفال،
واملستهلكني والتغري البيئي ،جنباً إىل جنب مع الصناعة والتنظيم،
مؤكداً أن “األنظمة اإليكولوجية النابضة واملعقدة اليت يشارك فيها
العديد من أصحاب املصلحة ال بد أن تركز على املستهلك كمحور
النموذج التجاري ،وال بد أن يدفعها االبتكار على أساس التعاون،
وأن تعتنق أساليب القيادة املعقدة القادرة على إحداث التحوالت”.
ويرى السيد أولف إيوالدسون ،النائب األول لرئيس إريكسون
ورئيس قطاع التكنولوجيا ،أن االبتكار عامل رئيسي وراء النمو اهلائل
الذي تشهده صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .فمع أكثر
من  6,3مليار اشرتاك يف االتصاالت املتنقلة ،و 2,3مليار مستعمل
لإلنرتنت ،أصبحت طريقة النفاذ املعتادة إىل خدمات النطاق العريض
بالوسائل املتنقلة .وقال“ :ستغري قوى التغيري كل شيء .إن الصوت ال
يتعدى كونه نوعاً من الضوضاء بالنسبة للمستعمل العادي للهواتف
الذكية .وينبغي أن تتغري مناج األعمال خللق قيمة لالتصاالت وتوفري
منصة لالبتكار يف الشبكات”.
وأشار السيد عثمان سلطان ،الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت
“ ”duيف ديب ،إىل أن املهاتفة املتنقلة والشبكات االجتماعية قد
غيـَّرت صناعة االتصاالت من خالل الصدفة يف اكتشاف املواهب
وليس من خالل التخطيط االسرتاتيجي .وأضاف يقول“ :إننا ال
نعرف ما سيكون عليه املستقبل ولكننا كقادة مضطرون إىل حماولة
e Development
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وضع بعض املبادئ التوجيهية ”.وتنبأ بأن البنية التحتية ستصبح
بشكل متزايد من املقومات الوطنية ،كما هو حادث بالفعل يف بلدان
مثل مجهورية كوريا وأسرتاليا وقطر .وستكون اإلدارة العاملية ضرورية
لتخصيص املوارد الشحيحة وتيسري عمليات اإلغاثة يف حاالت
الطوارئ والكوارث.
وأكد السيد رومني بوش ،املدير التنفيذي لشركة االتصاالت
الساتلية ) (SESعلى أمهية املعايري املفتوحة والتعاون .فقد كان أمام
تكنولوجيا السواتل دور مهم ينبغي أن تقوم به يف مرحلة التقارب يف
جمال االتصاالت ،بشرط ختصيص الطيف بطريقة عادلة ،وتشجيع
احلكومات على االستثمار على أساس احلياد التكنولوجي .وأضاف
أن االتصاالت ميكن أن تبلغ مرحلة الكفاءة إذا أخذت األطراف
كمل مرافق البنية
الرئيسية يف الصناعة يف االعتبار كيف ميكن أن تـُ ِّ
التحتية بعضها البعض.

االبتكار في النظام اإليكولوجي لالتصاالت

تؤدي التعاريف املختلفة لالبتكار إىل مناقشات حامية بشأن
مستقبل اخلدمات والتطبيقات وشركات التشغيل ومناذج العمل
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقد علّق السيد بيرت
بروك ،رئيس جملس إدارة جائزة القمة العاملية ،بأن االبتكار قد انتقل
من البنية التحتية والسرعة إىل التطبيقات واملعرفة ،ولذلك فنحن
يف حاجة إىل تفهم ماذا يعنيه ذلك .وأكد على أن أهم عامل يف
جناح االبتكار هو التوطني .وأضاف“ :إن العالقة الوثيقة باجملتمع
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احمللي وبالثقافة ،وباحتياجات الناس ،هو السبيل الوحيد لنجاح
االبتكار .وقد تطور موقع  Zuckerbergعلى الفيسبوك كنتيجة
مباشرة خلصوصيات بيئته ،حيث ترىب يف مدرسة داخلية أمريكية،
يف جمتمع حمكم خيضع لرقابة قوية”.
وق ّدم السيد ياو أوسو ،مؤسس ومدير شركة Gateway Innovations
ومقرها غانا ،مثاالً لتوطني االبتكار يف غانا حيث يسمح تطبيق
على اهلاتف املتنقل للمستهلكني بالتأكد من رقم تسجيل الدواء
لتحديد ما إذا كان أصلياً أو مغشوشاً.
وكان النداء الذي وجهه السيد بروك إىل صناعة االتصاالت ورواد
األعمال احملتملني عموماً هو جعل االبتكار وثيق الصلة باجملتمع
احمللي .وأوصى بالبدء عن طريق تطوير األفكار حملياً ،مث التعامل مع
االحتياجات اإلقليمية وأخرياً التطلع إىل املستوى العاملي.
وعرف السيد ديديه فاس ،األستاذ املساعد جبامعة LORIA Nancy
ّ
 Universityاالبتكار بأنه “حلم حيققه اإلبداع” ،بينما استشهد
الدكتور علي اجلزائري ،رئيس قسم االبتكار ونقل التكنولوجيا،
للم ِ
باملنظمة العاملية ِ
لكية الفكرية ) (WIPOبقول السيدة إليانور روزفلت
اليت قالت“ :إن املستقبل ميلكه من يؤمنون جبمال أحالمهم”.

تمويل المستقبل

يقول إيلي نوام ،أستاذ املالية واالقتصاد جبامعة كولومبيا بالواليات
املتحدة ،إن النجاح يف نشر النطاق العريض يعتمد على اجلمع يف
التمويل بني القطاعني العام واخلاص .ولقد كان الدعم احلكومي مييل
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إىل كونه اآللية الرئيسية بالنسبة لألسواق النامية .كما أن االستثمارات
الرئيسية كانت تعتمد أيضاً ،إىل حد ما ،على تدخل احلكومة حيث
كانكثرياً ما يُنظر إليها على أهنا حمفوفة باملخاطر بالنسبة لالستثمارات
اخلاصة .وبني هذا وذاك ،كان التيار الشائع يقوم عادة على التمويل
الذايت .ومن األمثلة اجليدة على ذلك االتصاالت املتنقلة الالسلكية
يف املناطق احلضرية الكبرية اليت كان اهتمام املستهلكني فيها هبذا النوع
من االتصاالت كافياً جلذب االستثمار.
وأشار لويس إنريكيز ،اخلبري االستشاري لدى شركة McKinsey
االستشارية ،أن صناعة االتصاالت أعادت ما بني  20–10يف املائة
من إيراداهتا كمصروفات رأمسالية من أجل حتقيق منافع يف املستقبل
وهذه أعلى نسبة بني مجيع الصناعات .وقال“ :إن شركات التشغيل
يف حاجة إىل أن تعمل بطريقة عملية مع احلكومات .وبالنسبة للهيئة
التنظيمية ،ال يتعلق األمر باألسواق احلرة .فإذا مل تضع نظاماً للحوافز،
لن حتصل على استثمارات”.
واقرتح خبري استشاري آخر هو دافيد ليوين ،املستشار لدى
شركة  Plumاالستشارية ،أن احلكومات اليت تسعى من أجل
تعظيم إيرادات االتصاالت ينبغي أن :تستثمر الستكمال ما تفعله
األطراف الرئيسية يف السوق ،دون التأثري على املنافسة؛ وتقيِّم
التدابري على جانب الطلب؛ وتستثمر يف النطاق العريض األساسي
الذي يستطيع اجلميع حتمل تكاليفه ،قبل السعي إىل متويل اجليل
التايل باستثمارات عالية؛ وتستثمر يف توليفة من التكنولوجيات
وتدعمها (مثل شبكات األلياف البصرية يف املدن واالتصاالت

الساتلية يف املناطق الريفية)؛ وتتجنب حتديد حد أدىن مرتفع غري
واقعي لسرعات النطاق العريض.
وقال الربوفيسور نوام“ :منذ سنوات قليلة مضت ،كان يبدو
أن املنافسة ستساعد على الدوام يف خلق االستثمار .ولكن اآلن،
نرى أن تع ْقد السوق يعين أن املنافسة تؤدي أحياناً إىل تقليل
اإليرادات ،مما يؤدي إىل اخنفاض االستثمار واخنفاض القدرة على
االبتكار”.
ويرى زهريين ما ،رئيس قسم االسرتاتيجية بشركة Tencent
 ،Technologyالصني ،أن اخنفاض إيرادات شركات االتصاالت الذي
يقرتن باالستهالك املتزايد للبيانات يتعارض مع اإلنفاق الرأمسايل
الضخم املطلوب .وقال“ :إن كثرياً من اخلدمات قد أصبحت رخيصة
جداً بل وبدون مقابل بالنسبة لكثري من املستعملني ،مع اعتماد
الالعبني اجلدد على االستعمال الضخم للبيانات مما يؤدي إىل
امتصاص إيرادات الالعبني التقليديني يف الصناعة .وهذا يعين أيضاً أن
غوغل أو فيسبوك ،على سبيل املثال ،سوف تزداد معرفتها اليوم أو يف
املستقبل القريب عن أي فرد أكثر من أي حكومة ”.وقد أدت هذه
االجتاهات إىل نقل القيمة حنو مجع وحتليل البيانات بدالً من تقدمي
اخلدمات ،فضالً عن أهنا أي هذه االجتاهات خلقت حتديات،
ألن أمن البيانات ينبغي موازنته مقابل رغبة املستهلكني يف احلصول
على خدمات بدون مقابل.
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حماية المستقبل

قال رضا جعفري ،رئيس مؤسسة
ومديرها التنفيذي ،إن الثقة الضمنية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت تثري القلق .وتساءل“ :هل يكون الناس يف أي سياق
آخر على استعداد إلعطاء شركة ما صورهم العائلية ،وأمساء أمهاهتم
وعناوين منازهلم؟”
واتفق اخلرباء على أن الشركات واملواقع تسارع بتكوين قواعد
بيانات قـيِّمة تتضمن معلومات تفصيلية على نطاق مل يكن أحد
يتصوره من قبل .ومع ذلك ،فإن عامل البيانات الضخمة من الصعب
تنظيمه ورصده ،ال لشيء إال ألنه ليس من الواضح على الدوام من
الذي ميسك بالبيانات.
وقال كريستيان سالباينغ ،نائب رئيس شركة Hutchison
“ :Whampoa (Europe) Ltdقد تتواصل مع شركة تشغيل يف بلد
ما ،ولكنك ال تدري يف الواقع ما تتعرض له البيانات اليت تزود هذه
الشركة هبا”.
وقال مينغ زو ،نائب رئيس مؤسسة  ،ZTE Corporationمطالب ًا
بزيادة االستثمار والبحوث يف التكنولوجيات اجلديدة وأماكن وكيفية
التقارب فيما بينها“ :إننا مجيعاً نعرف أن التكنولوجيات اجلديدة –
مثل احلوسبة السحابية والبيانات الضخمة مل تعد حلماً .فهي قادمة
وسوف تغري حياتنا اليومية”.
وقال حممد الغامن ،مدير عام هيئة تنظيم االتصاالت باإلمارات
العربية املتحدة“ :إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية املقرر انعقاده

38

أخبار االحتاد   2012 | 10 ديسمرب

e Development International

2012

يف ديب يف ديسمرب  2012سيكون فرصة لطرح هذه القضايا للنقاش.
وحنن يف حاجة إىل حل شامل هلذه املشاكل”.
وأشار ريّس يتيم ،وزير املعلومات واالتصاالت والثقافة يف
ماليزيا ،إىل أن محاية البيانات ومراقبتها ميكن أن يكون هلا تأثري كبري
على كيف ستعيش األجيال املقبلة حياهتا ،وحتديد حدود ما جتده
اجملتمعات مقبوالً أو غري مقبول.

التطلع إلى المستقبل

طالب كالوس اليزينغر ،رئيس مؤسسة نوفارتس للتنمية
املستدامة ،هيئة املناقشة بأن حتدد منوذجاً جديداً للقيادة ومنظوراً
جديداً للمسؤولية االجتماعية استجابة للفرص واملخاطر اليت تنطوي
عليها صناعة االتصاالت اليوم.
ورأى خالد الغنيم ،الرئيس التنفيذي جملموعة االتصاالت
السعودية ،أن مراعاة مصاحل اجملتمع طويلة األجل وقصرية األجل،
ووضع النماذج اليت تركز على املستهلك واملعاملة املنصفة للموظفني
تعد من بني طرق تعظيم القيمة اليت حيصل عليها املسامهون.
وعلّق روبريتو ساراكو ،الذي ميثل خمتربات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت باملعهد األورويب لالبتكار والتكنولوجيا )(EIT ICT Labs
يف إيطاليا بأنه إذا تُِرك االستثمار للقطاع اخلاص ،فسوف يركز على
مراكز توليد اإليرادات اليت توجد هبا جمموعات كبرية من العمالء.
وأضاف يقول“ :إن استثمار احلكومات يف البنية التحتية جيب أن
يتم على مستوى اجتماعي .ويف ضوء املنافع االقتصادية اليت حيققها
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النطاق العريض ،ميكن اعتبار استثمار احلكومات يف النطاق العريض
سبيالً لدعم اإلنتاجية االقتصادية”.
وخلص السيد اليزينغر إىل أن املوازنة بني املصاحل املتنافسة
للحكومة والالعبني الرئيسيني يف القطاع اخلاص واملستعملني النهائيني
لن تكون سهلةً .ومع ذلك ،تعد الشراكات واحلوار واملشاركة يف
التعامل مع املعضالت من األمور األساسية لتكافؤ الفرص أمام مجيع
األطراف ،حيث يوجد توازن بني املنافسة والتعاون فيما يرى أنه
سيكون مبثابة “مصلحة ذاتية مستنرية”.
وقال جون ديفيز ،نائب رئيس مؤسسة إنتل ومدير عام برنامج
إنتل للنهوض بالعامل ،معلقاً على احلوار بشأن التطلع إىل املستقبل،
إن مناذج العمل اجلديدة واحلاجة إىل التمويل من القطاع اخلاص
هي موضوعات حامسة .فالصناعة تنتقل من تقدمي خدمات الصوت
والبيانات إىل إدارة خدمات البيانات وحتقيق أرباح منها .ومن
بني األفكار املطروحة تقدمي اخلدمات على مستويات ،على أن

يكون الدخول األساسي إىل الرعاية الصحية والتعليم واخلدمات
احلكومية ،يف ترادف مع النفاذ إىل اخلدمات املتخصصة اليت ترتتب
عليها تكلفة أعلى.

المبتكرون الشباب

أدار الدكتور حسن زين الدين ،األستاذ باجلامعة األمريكية يف
ديب ،ورشة عمل للمبتكرين الشباب ،ركزت على إدارة عملية األعمال
برمتها على اخلط .وأدارت الينا غرين ،موجهة مسابقة املبتكرين
الشباب ،ورشة عمل أخرى بشأن اإلملام بتوقعات املستثمرين من
أجل إقامة مشاريع اجتماعية ناجحة .وأتيحت الفرصة للذين وصلوا
إىل املرحلة النهائية من التصفيات لعرض مشاريعهم الفائزة يف احليز
املخصص للمبتكرين ،واملشاركة يف احملاضرات اليت ألقيت يف قاعة
ورشة العمل (انظر املقال الوارد يف الصفحات .)58–56
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التركيز على النطاق العريض
النطاق العريض املتنقل

يف مع ِرض حبثهم للمزاعم األسطورية املتصلة بالنطاق العريض
املتنقل ،ناقش أعضاء فريق املناقشة التكنولوجيات البديلة ومناذج
العمل اجلديدة لتوفري خدمات شبكات اجليل التايل.
وقال روجر ماركس ،رئيس شركة  ،Consensii LLCإن تكنولوجيا
اجليل الرابع ) (4Gاملتنقلة قابلة للتطوير وميكن أن تناسب مجيع
األسواق ،مما سيحقق التماثل والتوحيد .بينما قال روبرت سوينني،
نائب رئيس إنتل ومديرها العام إن أكثر ما يهم  75يف املائة من
سكان العامل تغطية احتياجات النفاذ عن طريق البنية التحتية وليس
تنفيذ تكنولوجيا التطور طويل األجل ).(LTE
وأعرب مارك سومر ،مدير االبتكار ومؤسس مشروع ،Inveneo
عن سروره إذ يرى أن شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة
وشركات تقدمي خدمات اإلنرتنت تكمل بعضها البعض يف تقدمي
التكنولوجيات اجلديدة اليت تليب احتياجات املستعملني النهائيني،
وتزيد من اإلقبال عليها ،وحتقق إيرادات ،وتساعد على منو القطاع
يف آخر األمر .وانضم السيد سوينني إليه يف حث شركات التشغيل
على استعمال الشبكة اليت متثل ركيزهتم األساسية  -يف حتقيق
القيمة عن طريق اتباع هنج يقوم على مستويات تصاعدية إزاء
اخلدمات اليت تليب االحتياجات املختلفة لألسواق املختلفة.
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فالتكنولوجيات اهلجينية وتقدمي اخلدمات يف شكل طبقات يوفر
املرونة ،ويزيد من عرض النطاق ومن القيمة املضافة.

إطار للمنافسة

ولدى مناقشة التحدي اخلاص بتدبري األموال الالزمة لبناء بنية
حتتية توفر تغطية النطاق العريض يف األسواق اليت توصف بأهنا
غري مستدامة مثل أسواق املناطق الريفية ،اتفق اخلرباء على أن من
املطلوب تطبيق آلية هجينة من نوع ما  -جزء منها خاص ،وجزء
عام .وقال روب فريدين ،أستاذ االتصاالت جبامعة والية بنسلفانيا:
“إن احلكومات تقوم بدور اإلدارة واإلشراف ،وتوفر الرؤية ،وحتفز
االبتكار وتوفر األموال من دافعي الضرائب”.
وعرض حممد املناعي ،الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لشبكة
احلزمة العريضة ،جتربة بلده قائالً“ :لقد قررنا يف قطر بناء شبكة
وطنية عريضة النطاق لكي ال تتنافس شركات التشغيل يف البنية
التحتية ،ولكي يكون بوسعها التنافس يف التطبيقات”.
واستعرضت جابرييل جوثي ،النائب األول لرئيس الشؤون
العامة بشركة  Alcatel-Lucentبعض املفاهيم املغلوطة بشأن صناعة
االتصاالت ،قائلةً“ :توجد بعض األفكار اخلاطئة عن قطاعنا،
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منها أن االتصاالت هتم األغنياء وأن القطاع اخلاص سوف يُعىن تحفيز الطلب

بكل شيء .واخلطأ الثاين هو أن صناعة االتصاالت ال تتطلب
قال مايك فان دن بورغ ،الرئيس التنفيذي لشركة
رؤوس أموال كثيفة .واحلقيقة هي أهنا صناعة تتطلب تكثيفاً شديداً “ :Communicationsال أعتقد أننا حباجة إىل تشجيع الطلب على
لرؤوس األموال”.
النطاق العريض ،فالطلب مرن ما دمنا قادرين على تقدمي املرافق والبيئة
واتفق حكم كنفاين ،الرئيس التنفيذي جملموعة االتصاالت املناسبة”.
الرتكية مع ذلك ،بقوله“ :إن صناعة االتصاالت هي الصناعة
وعلّق كرمي أنطونيو ليسينا ،نائب رئيس الشؤون اخلارجية الدولية
الوحيدة يف العامل اليت يتوقع الناس اخنفاض تكاليفها .لقد بدأت بشركة  AT&Tبأن اليقني التنظيمي طويل األجل أساسي عند التخطيط
عملية نقل الصوت خترج من أيدينا ،وآمل أال حيدث ذلك بالنسبة لالستثمار .واتفق مع ما قاله السيد فان دن بورغ ،مؤكداً أن “من
للبيانات ”.وأضاف السيد كنفاين قائالً “إن من يقومون بعمليات الضروري وجود يقني تنظيمي وعائد معقول على االستثمار ”.وعلى
التحميل من اإلنرتنت دون مقابل” ويتسببون يف أحجام كبرية من سبيل املثال ،رأى أن فرض ضريبة بنسبة  10يف املائة على املدفوعات
احلركة مما يضر جبودة اخلدمة .وطالب االحتاد الدويل لالتصاالت املتنقلة ) (M Pesaسيكون له أثر ضار على النطاق العريض.
بالعمل على وضع إطار من شأنه أن يساعد على زيادة الكفاءة يف
وقالت السيدة لوليا إماكبور ،مديرة هيئة االتصاالت النيجريية،
حتديد قيمة نقدية للبيانات .وأضاف“ :إننا نريد منافسة شريفة من معربةً عن وجهة نظر املنظمني“ :ال نستطيع أن نرتك األمر برمته
أجل حركة عادلة ،ونريد تطوير مناذج عمل مستدامة تضع جودة للسوق .وعلى الرغم من حاجتنا إىل التنظيم ،فإننا نطالب على الدوام
اخلدمة يف املقام األول”.
بأن تكون القواعد التنظيمية غري متشددة .وعلى اهليئة التنظيمية أن
تضمن التوازن واإلنصاف .فنحن حباجة إىل جمموعة من القواعد
التنظيمية املنصفة واملتوافقة واملستقرة واليت ميكن التنبؤ بآثارها”.
Gateway
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االتصاالت الراديوية

التعامل مع التحدي الذي متثله إدارة الطيف

قال السيد فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد
الدويل لالتصاالت ،إن التحدي الرئيسي الذي يواجه إدارة الطيف
هو مواجهة الزيادة السريعة يف حركة البيانات املتنقلة يف أحناء العامل.
وأضاف“ :إن الطيف ال ميكن توسيعه ،ولذلك جيب أن يؤخذ من
شخص ما أو من مكان ما”.
“وقالت السيدة إيزابيال دي ميشيليس دي سلونغيلو ،نائبة رئيس
شركة  Qualcommلشؤون السياسة العامة واحلكومية“ :إن األمر املهم
بالنسبة لنا هو إمكانية التنبؤ باحتياجات املستهلك طويلة األجل،
كي نستطيع أن نتأكد من أن استثمارات اليوم ختلق فرص عمل يف
املستقبل”.
واالتصاالت الالسلكية هي احلل الواضح لتوفري النطاق العريض
من حيث القدرة على التنقل وعدم وجود تكاليف إلقامة بنية حتتية،
ومع ذلك فسوف يبقى العجز يف الطيف قائماً .واقرتح السيد
جون رومان ،مدير النطاق العريض والسياسة التنظيمية بشركة إنتل
أن املـَخرج ميكن أن يكون عن طريق “ختصيص الطيف بطريقة
حمايدة بالنسبة للخدمة املقدمة والتكنولوجيا املطبقة ،وإعادة حتديد
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الغرض من الرتددات اليت أمكن حتريرها نتيجة لالنتقال إىل التلفزيون
الرقمي ،وختصيص نطاقات ترددات جديدة لتطبيقات املستهلك
االبتكارية اجلديدة”.
وناشدت السيدة آن بوفريو ،املدير العام لرابطة شركات تشغيل
االتصاالت املتنقلة ) ،(GSMAشركات التشغيل ،واحلكومات واهليئات
التنظيمية أن تعمل معاً من أجل حترير املزيد من الطيف .وأضافت:
“إننا حباجة إىل الكثري من الطيف للمستهلكني الستعمال أجهزهتم
املتنقلة كيفما يريدون ومن أجل استفادة البلدان من ذلك”.
وأشار السيد برنارد بوشون ،رئيس جمموعة الطيف والشبكات يف
شركة  ،DigiTAGوممثل صناعة النطاق العريض ،إىل اختالف مستويات
نضج األسواق واحتياجاهتا يف مناطق العامل املختلفة ،وخصوصاً فيما
يتعلق بالتلفزيون الرقمي.
وكانت اخلصائص اإلقليمية أيضاً من األمور اليت اهتم هبا السيد
يوسف البلوشي ،من هيئة تنظيم االتصاالت العُمانية ،إذ قال“ :إننا
يف منطقتنا نواجه قضية تداخل املناطق احلدودية ،اليت يعد تنسيق
الطيف فيها من األمور احليوية” ،واقرتح أن “تنتقل احلكومات إىل
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متول االنتقال إىل
نطاق آخر ،وأن تأخذ بنهج تقاسم الطيف ،وأن ِّ
نطاقات أخرى من الطيف عن طريق املزادات”.
ودعا السيد جاك سترين ،من هيئة تنظيم االتصاالت الفرنسية
) (ARCEPإىل الرتكيز على التنمية الرقمية اإلقليمية وحتفيز املنافسة
من أجل الوصول إىل القيمة النقدية املناسبة لنطاقات الطيف .كما
اقرتح إعادة توزيع حصص الرتددات العسكرية واسرتداد املساحات
البيضاء ،ولكن املشاركني رأوا أن األمر يرجع إىل احلكومات حلل
مشكلة نقص الطيف.

االنتقال إلى التلفزيون الرقمي

جياهد ممثلو البلدان من أجل التقيد باملوعد النهائي الذي حدده
االحتاد الدويل لالتصاالت لالنتقال من التلفزيون التماثلي إىل التلفزيون
الرقمي حبلول منتصف  .2015ومع ذلك ،كان من املوضوعات اليت
تكررت بني املشاركني يف جلسة حول هذا املوضوع تكاليف عملية
االنتقال اليت غالباً ما تكون مانعة.
وقال السيد كينيدي ساكني ،وزير االتصاالت يف زامبيا“ :لقد
حددنا يوم  17يونيو  2015كموعد هنائي لالنتقال إىل التلفزيون
الرقمي لألرض ،ولكن اآلثار املرتتبة على ذلك من حيث التكلفة
ضخمة بالنسبة لبلد ٍ
نام مثل زامبيا .وهذا املوعد النهائي ضيق جداً.
ومع ذلك ،فإننا نفعل كل ما هو ممكن للتقيد هبذا املوعد”.
وقال السيد جون سيدين نكوما ،مدير عام اهليئة التنظيمية يف
تنزانيا ،إن تنزانيا قررت تقصري فرتة البث اإلذاعي املزدوج ،مما سيساعد
على االنتقال إىل النظام الرقمي وعلى حتقيق وفورات يف التكاليف.
ومضى يقول“ :إننا يف الوقت احلاضر نذيع باألسلوبني التماثلي
والرقمي يف نفس الوقت وهذا مكلِّف جداَ .ولذلك ،فقد اتفقنا
على إهناء هذه الفرتة حبلول  31ديسمرب  ،2012أي قبل فرتة طويلة من
املوعد النهائي الذي حدده االحتاد الدويل لالتصاالت يف ”.2015
وأكد السيد تشيليسو موكوسي ،وزير االتصاالت والعلوم
والتكنولوجيا يف ليسوتو ،على أن ليسوتو ال تتحمل الوقوع يف أخطاء.

فنحن كدولة صغرية غري ساحلية ،حتيطها من مجيع جوانبها أراضي
جنوب إفريقيا“ ،ينبغي أن نراقب عن قرب ما تفعله جنوب إفريقيا”.
ونتيجة لذلك ،فإن خطتنا لالنتقال إىل النظام الرقمي مرتبطة متاماً مبا
حيدث يف جنوب إفريقيا.
أما يف موريشيوس ،فعلى الرغم من التكاليف ،ميثل االنتقال إىل
النظام الرقمي فرصاً جديدة .إذ تتوقع احلكومة إعادة توزيع بعض
القدرات من النظام التماثلي إىل النظام الرقمي .وقال السيد تاساراجني
بيالي شيدومربوم ،وزير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت“ :إن هيئة
املعلومات واالتصاالت تعكف على وضع خطة بشأن املكاسب
الرقمية ،بغرض إعادة توزيع بعض وحدات امليغاهريتز من اإلذاعة
التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية”.
ويف كوت ديفوار ،تقوم احلكومة أيضاً بعملية حترير الطيف.
حيث قال السيد برونو نابانيه كونيه ،وزير الربيد وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت“ :سيتم حترير شبكة البث التلفزيوين
لألرض ،مبا يكفل لشركات البث املستقلة النفاذ وإنتاج الربامج
وإذاعتها على هذه الرتددات”.
وقال السيد تيفاتول سيمبريينغ ،وزير تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف إندونيسيا“ :إن االنتقال من النظام التماثلي إىل
النظام الرقمي يعين حترير شيء من الطيف .ومل حندد بعد على وجه
الدقة ماذا سنفعله بالطيف الذي سيتم حتريره .ومع ذلك ،فمن املؤكد
أننا سنستخدمه يف دفع املعلومات والتكنولوجيا ملا فيه فائدة مجيع
مواطين إندونيسيا”.
وسلّم السيد نايت سوكونرات ،نائب رئيس اهليئة الوطنية لإلذاعة
واالتصاالت يف تايالند ،بأن تايالند تأخرت قليالً يف البدء يف
عملية االنتقال ،ولكنه أعرب عن أمله يف اغتنام فرصة هذا التأخري،
لكي تتعلم من أخطاء اآلخرين واالستفادة من أحدث جوانب
التقدم التكنولوجي.
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مناقشات رئيسية مع هيئة اإلذاعة البريطانية
) (BBCوTelecom TV
اخلصوصية والثقة واالبتكار

كانت دراسة عوامل الشد واجلذب يف واقع اإلنرتنت اجلديد – حيث
تتداخل اخلصوصية والثقة واالبتكار والقواعد التنظيمية هي أساس
أول مناقشة تفاعلية رئيسية استضافها نِك غوينغ من هيئة اإلذاعة
الربيطانية أثناء انعقاد معرض تليكوم العاملي لالحتاد .2012
ويرى الدكتور كالوس اليزينغر ،رئيس مؤسسة نوفارتيس للتنمية
املستدامة ،أن متابعة بيانات املستعملني النهائيني بدون موافقة صرحية
يعرض للخطر خصوصية األفراد إىل درجة
منهم وحتليلها وتقييمهاِّ ،
غري مقبولة.
وبالنسبة للسيد علي اجلزائري ،رئيس قسم االبتكار ونقل
للم ِ
التكنولوجيا باملنظمة العاملية ِ
لكية الفكرية ) ،(WIPOيتمثل خطر
القدرة على التوصيل يف كل مكان يف أننا قد ينتهي بنا األمر إىل أن
نصبح جمرد سائقني لألجهزة املتنقلة اليت حنملها ،دون احلاجة إىل
إدخال أي بيانات بأنفسنا.

44

أخبار االحتاد   2012 | 10 ديسمرب

2012

مبجرد وضع املعلومات على اإلنرتنت ،يكون يف حكم املستحيل
حذفها ولكن ،هل ينبغي أن يكون األمر كذلك؟ يرى السيد
اليزينغر أن احلق يف حذف البيانات ال منازع فيه ،قائالً إن الشباب ال
ينبغي معاقبتهم يف فرتة تالية من حياهتم على أي بيانات غري مناسبة
قد يكونوا قد وضعوها على اإلنرتنت يف شباهبم .وقد اتفقت هيئة
املناقشة على أن القضية ليست ما إذا كان ينبغي أن يكون بوسعنا
حذف البيانات ،بل أن نستطيع حذفها؟
وأشار السيد اجلزائري إىل أن هذه املسألة أصبحت تثري قلقاً
لكية ِ
الفكرية – حيث تكون ِم ِ
متزايداً من وجهة نظر املِ ِ
لكية الصور
والبيانات غري واضحة كما أن تفاصيل يف العقود املعروضة على اخلط
قد تكون خبط دقيق وأن أحداً ال يقرأها.
وزعم املشاركون يف املناقشة نيابةً عن تويرت أنه ليس هناك من
يرغم أحداً على استعمال فيسبوك أو غوغل أو أي موقع آخر ،وأن
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مسؤولية ضمان اخلصوصية تقع يف النهاية على قرار املستعمل حول
ما إذا كان يريد أو ال يريد دخول فضاء اإلنرتنت .ولكن السيد
اليزينغر اعرتض على ذلك ،وأجرى مقارنات بني نشرات التحذير
اخلاصة باألدوية ،قائالً“ :ال نستطيع أن نقول إننا أُرغمنا على
ذلك ألننا مل نكن نعلم باملخاطر؛ فهم يتعدون على خصوصيتنا،
وهذا ما يقلقين”.
ودعا السيد اليزينغر إىل احلوار ،وتدفق املعلومات والشفافية،
حمذراً من قبول التوسيع الشامل للرقابة احلكومية على أساس دواعي
األمن .وتلخيصاً لوجهة نظره ،ركز اليزينغر على كيف أن الشعور
املتزايد بعدم الثقة والقلق ميكن أن حيد من اإلمكانيات الضخمة
لفضاء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مما يؤدي إىل وضع قواعد
تنظيمية أكثر تشدداً تؤدي إىل مزيد من الضرر.

هل ينبغي لشركات االتصاالت قبول الخدمات غير
التقليدية المتاحة من خالل اإلنترنت أم مقاومتها؟

مع وصول اهلواتف الذكية ونظام تشغيل  ،Androidازدهرت
اخلدمات غري التقليدية املتاحة من خالل اإلنرتنت )(over the top
) .(OTTفهل ينبغي لشركات االتصاالت قبول هذه اخلدمات أم
مقاومتها؟ واتفق اخلرباء املشاركون يف “املناقشة الرئيسية” اليت
أدارها السيد غي دانييلز من  Telecom TVعلى أن هذه اخلدمات
تتيح فرصة عظيمة.

وقال السيد بول غارنيت ،مدير جمموعة سياسات التكنولوجيا
مبؤسسة مايكروسوفت“ :إننا نشهد أنواعاً كثرية خمتلفة من مناذج
األعمال” .ويرى السيد غارنيت أن مستقبل شركات االتصاالت
هو مواصلة االستثمار يف بناء وتوسيع وحتسني البنية التحتية الالزمة
للتجاوب مع الطلب املتزايد على القدرة .وقال إن البيئة عالية املخاطر
للخدمات غري التقليدية املتاحة من خالل اإلنرتنت ليست موطناً
طبيعياً لشركات االتصاالت.
وأكد السيد لويس رومريو ،مدير عام املعهد األورويب ملعايري
االتصاالت ،على أنه ال ينبغي نسيان قيمة الشبكة اليت تكمن وراء
ذلك .وأقر بأن “خدمات  OTTهي اخلطوة العظيمة املقبلة مع التأكيد
على أن النفاذ شيء نسلم به ،ولكنه ينطوي على قيمة كبرية منيل
إىل إغفاهلا”.
واتفق اخلرباء املشاركون يف حلقة النقاش على أن استمرار
االستثمار يف الشبكات أمر حيوي لتلبية احتياجات احلركة سريعة
النمو .وهناك أيضاً اتفاق واسع على أن تقوية العالقة بني مقدمي
اخلدمات غري التقليدية املتاحة من خالل اإلنرتنت واالحتاد الدويل
لالتصاالت من شأنه أن يفيد القطاع بأكمله.
وقال السيد زهريين ما ،رئيس قسم االسرتاتيجية مبؤسسة Tencent
“ :Technologyإن عامل االتصاالت بأكمله يواجه الكثري من الضغوط
والتغيري .وأعتقد أن االحتاد الدويل لالتصاالت ينبغي أن يُشرك مقدمي
اخلدمات غري التقليدية املتاحة من خالل اإلنرتنت يف جمال عمله”.
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المشهد المتغير
أداء اخلدمات

يقول دين بابلي ،مؤسس شركة  Disruptive Analysisاالستشارية ،ومارتن عنيفة .وقد أضاف التقارب بني صناعة االتصاالت وعامل اإلنرتنت
غدس ،مؤسس شركة  Martin Geddes Consultingاالستشارية ،إن من طبقات جديدة من التعقيد تؤدي إىل اختناق االبتكار.
يستغلون اخلدمات غري التقليدية املتاحة من خالل اإلنرتنت (Over the
وقال هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت:
) topإمنا يتحدون شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة األعضاء يف رابطة “إن منو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يرجع إىل حدكبري إىل املعايري
شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة ) (GSMAالبالغ عددها  800شركة .الدولية .والوظيفة األساسية لالحتاد هي تيسري االتصاالت بني البلدان
ومها يريان أن شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة مل تتحرك بالسرعة عرب احلدود .وما زال من األساسي اليوم أن تتحدث األنظمة يف البلدان
املختلفة نفس اللغة .واملعايري مطلوبة يف مجيع قطاعات الصناعة من
الكافية فيما يتعلق باخلدمات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت.
ويقول السيد بابلي“ :إن السوق التقليدية بدأت تغرق .فسوف أجل توفري منصة مشرتكة لألسواق الناشئة لكي تقف على أقدامها”.
وليس مما يبعث على الدهشة أن جند جماالت للمشاركة والتعاون
تنخفض األسعار يف الوقت الذي يزداد فيه توافر بدائل إلجراء املكاملات
اهلاتفية .وقد اتفق السيد غدس مع هذا القول مضيفاً“ :لقد حدث والتنسيق يف مواجهة هذا التحدي الكبري .وقال بروس غراسي،
انفجار للخدمات اجلديدة ،وبدأ دور الشركات الناقلة يتغري عند هذا رئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت“ :إن االحتاد الدويل
املنعطف .وعندما ننتقل من جانب العرض إىل جانب الطلب ،جيب لالتصاالت ،ومشروع الشراكة يف اجليل الثالث ) ،(3GPPواجلمعية
أن تقبل الشركات الناقلة هذا التغيري فإذا مل تكن قادراً على هزميتهم ،الصينية لتقييس االتصاالت ) ،(CCSAومنتدى النطاق العريض ،و،OMA
فال بأس من جماراهتم”.
ومعهد املهندسني الكهربائيني واإللكرتونيني ) ،(IEEEواملنظمة الدولية
وقد حتدث دان وارن ،مدير التكنولوجيا يف رابطة شركات تشغيل للتوحيد القياسي ) ،(ISOواملعهد األورويب ملعايري االتصاالت )،(ETSI
االتصاالت املتنقلة ) ،(GSMAنيابةً عن الشركات األعضاء يف الرابطة ،ورابطة شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة ) ،(GSMAو ،W3Cو،TCC
موافقاً على أن شركات تقدمي اخلدمات كانت حركتها بطيئة ،ولكنه ليست إال بعض األجهزة اليت هلا دور يف وضع املعايري .واملطلوب يف
دفع بأن التوصيات الصادرة عن منظمته بشأن نقل الصوت عرب جمال التقييس هو وجود تقارب ورابط بني هذه األجهزة ،فهذا من شأنه
تكنولوجيا التطور طويل األجل ) (LTEكانت هلا وجاهتها من حيث أن يُسرع بوضع املعايري مبا يعود بالفائدة على الصناعة واملستهلكني”.
وقال لويس جورج سارو ،املدير العام للمعهد األورويب ملعايري
أهنا توفر التواجد يف مجيع األماكن وهذا ما تتطلبه االتصاالت املتنقلة.
وقال“ :لقد أقمنا نشاطاً جتارياً ظل ناجحاً ملدة  25عاماً طبقاً االتصاالت )“ :(ETSIأود أن أهبط بآمال األجهزة املعنية بالتقييس
لنموذج معني ،ومن الصعب جداً تغيري هذا النظام .ال بد من حدوث إىل مستوى أدىن .إننا هنا لكي نساعد أعضاءنا .ولسنا أكثر من
تغري كبري ،وهذا التغري ال حيدث اآلن .ورمبا كان علينا أن نشهد مساعدين .صحيح أن بعض املعايري ينافس بعضها البعض ،ولكن
حدوث هذا التغري منذ مخس سنوات عندما بدأ إطالق اخلدمات عرب جيب أن نعرف كيف نتعاون .وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي
نرسخ وجودها يف
بروتوكول اإلنرتنت”.
لب كل شيء تقريباً .وحنن يف حاجة إىل حندد كيف ِّ
القطاعات األخرى”.
ولألسف ،فإن اجلمع بني األجهزة املعنية بوضع املعايري حول املائدة
الـتـقـيـيـس
تقوم صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على معايري ،ولكنها يستغرق وقتاً .وللتدليل على ذلك استشهد السيد سارو بأن وضع معيار
تتحرك بسرعة ،وأصبحت مفككة كما أن املنافسة فيها أصبحت ينظم االتصال بني جهاز وآخر ) (M2Mاستغرق  18شهراً قبل التمكن
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من اجلمع بني األجهزة املشاركة ،قائالً“ :من املمكن يف غضون ذلك
الوقت ،أن تبدأ شركة جديدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وأن
تصل إىل مرحلة النضج ،مث ختتفي”.

شبكات بوجه إنساني

إن تصميم شبكات املستقبل عملية جيب أن تبدأ اآلن ومن
الالزم ألغراض االستدامة اتباع هنج يقوم على زيادة الرتكيز على اجلانب
اإلنساين ،ليس فقط بالنسبة للشبكات ،بل وكذلك بالنسبة لنماذج
العمل .وقد طلب لويس م .كوريا ،وهو أستاذ مساعد باملعهد الفين
العايل لتكنولوجيا املعلومات ،التابع للجامعة الفنية يف لشبونة ،ورئيس
اجللسة ،من احلاضرين التعليق على هذه الفكرة.
وكان من رأي ألويز هودوبيفنيك ،مدير تسويق املنتجات بشركة
 Iskratelلنظم االتصاالت يف سلوفينيا ،أن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من العوامل الرئيسية لتحسني نوعية احلياة بالنسبة جلميع
أبناء اجلنس البشري .وحث الصناعة على أن تتحرك مبزيد من السرعة
لالضطالع بدورها اجلديد يف دعم وظائف أخرى يف اجملتمع ،ودعم
القطاعات األخرى يف الصناعة مثل الصحة والتعليم من أجل حتقيق
التنمية االجتماعية واالقتصادية .واستطرد يقول“ :وهذا مطلب مباشر
من اجملتمع بغرض التحسني على ما سبق .أما التوصيل بني جهاز وآخر،
فهذا يعين الربط بني األجهزة يف إنرتنت األشياء .ومع ذلك ،فإن اجلهاز
جيب أن يكون مستواه خمتلفاً عن مستوى اجلهاز البشري ،ومن الواضح
أن هذا يسمح لنا بأن نعيش بعيداً عن أفكارنا وأن نوفر احتياجات حياتنا
اليومية .فاألجهزة والشبكات ليست إال واجهات للتكنولوجيا باعتبارها
عامالً مساعداً .ولضمان استدامة األنظمة اإليكولوجية ،جيب أن نتالىف
أي نوع من القيود ،سواء على تغطية الشبكات أو على املعرفة البشرية”.
وأشار يل سانغي ،املدير التنفيذي ،شركة هيواي ،إىل أننا ال نرى غري
قمة جبل اجلليد من حيث ما ميكن للشبكات الذكية أن حتققه يف عامل

موصول .فالشبكات الناقلة ليست إال جزءاً واحداً من الشبكة العاملية
املستقبلية ،وسوف تظل كذلك .وتواجه الشبكات الناقلة حتديات من
بينها أن تنجح يف التعامل مع التحدي الذي متثله اخلدمات غري التقليدية
املتاحة من خالل اإلنرتنت ،إما عن طريق عزهلا ،أو منافستها أو التعاون
مع الالعبني اجلدد يف السوق .وأكد على أمهية النماذج املرتاكبة بغية
التمكني من االنتقال السلس من تعدد شركات البيع والشبكات املوروثة
متعددة األجيال إىل شبكات جديدة تعزز اخلدمات املتقاربة ،قائالً:
“إن متكني النظام اإليكولوجي بأكمله من خالل الشركة الناقلة جزء
أساسي من التقارب بني تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ،اعتماداً
على الشبكات املفتوحة والذكاء الذي تتيحه”.
وقال ستيف ألكساندر ،املدير التنفيذي والنائب األول لرئيس
مؤسسة  Cienaاملتخصصة يف توريد معدات وبرجميات وخدمات
شبكات االتصاالت ،إن الشخصنة من األمور اخلطرية ،مشرياً إىل أنه
إذا كانت وجوه البشر مبثابة وصالت على الشبكات فسوف نبدو
مجيعاً متماثلني وال ميكن التفريق بني وجه وآخر .ودعا إىل إحداث تغيري
جوهري من التفكري يف الشبكات على أهنا جمموعة من األنابيب اجلامدة
إىل اعتبارها منوذجاً ملنصة مرنة ،ونابضة ،وسائلة وقابلة للربجمة بدرجة
كبرية .ومضى يقول“ :إن الشبكة مل يسبق هلا أن كانت أكثر أمهية مما
هي اليوم ،من وجهة نظر التفاعل البشري وخربة االستعمال الفعلية.
وتتنافس الشركات الناقلة يف كمية ونوعية الوصالت ،وجيب اآلن أن
حتقق ثالث وظائف رئيسية هي التوصيل ،واحلوسبة والتخزين بغية
إجياد منوذج خلدمات الشركات الناقلة يف املستقبل”.
أما أتسوشي تاكاهارا ،مدير NTT Network Innovation
 ،Laboratoriesفقد دعا إىل زيادة الرتكيز على كيف ينظر األفراد أو
املشرتكون إىل اإلنرتنت ،وكيف ميكن دمج خمتلف اخلدمات اليت تؤديها
الشبكات يف منصة واحدة أو ما ميكن تسميته “شبكيت” من أجل
فائدة املستعملني النهائيني ،وزيادة املرونة واألمن الشخصي.
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أفكار تستشرف المستقبل

كيف ننجو من عصر احلروب السيربانية

اعرتف املشاركون يف جلسة نقاش خاصة رفيعة املستوى بأن احلرب
السيربانية متثل هتديداً عاملياً حقيقياً .وملا كان عدد اشرتاكات
اهلواتف احملمولة يتجاوز اليوم ستة مليارات اشرتاك يف أحناء العامل،
ميكن استعمال املواد السيربانية يف أغراض خبيثة ،مما جيعل إدارة
التهديدات صعبةً.
وقد حث الدكتور توريه على اختاذ إجراءات ملكافحة التهديدات
السيربانية ،يف الوقت الذي أكد فيه على أن من املهم أال تغيب عن
نظرنا املزايا والفرص اهلائلة اليت يوفرها تصاعد اإلنرتنت.
وقد احتلت العناوين الرئيسية يف أوائل هذه السنة جمموعةٌ من
الربجميات الضارة تسمى  ،Flame Virusمما اسرتعى انتباه العامل إىل
التهديدات اخلطرية اليت تتأتى أيضاً من تصاعد القدرة على التوصيل
على املستوى العاملي .وتتزايد هذه التهديدات خبطى أسرع من
املؤسسات اليت ميكن أن تكافحها.
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وقال السيد يوجني كاسربسكي ،مؤسس خمتربات
 Labsومديرها التنفيذي – وهي املؤسسة اليت يرجع إليها الفضل يف
الكشف عن الربجميات الضارة املسماة “ :Flame Virusإننا نعيش
يف عامل يتغري خبطى سريعة جداً ... ،والتهديدات السيربانية تتزايد
بسرعة ،ولكن احلكومات ليس لديها الوقت الكايف للتعامل مع
هذا التهديد ومالحقته ”.وجزء من املشكلة هو عدم وجود تعريف
متعارف عليه ملا متثله “احلرب السيربانية”.
وقال السيد كاسربسكي إن األمر األكثر إزعاجاً من ذلك هو
أن طبيعة األسلحة السيربانية تعين أن من املمكن استنساخها بسهولة
وميكن استخدامها ألغراض إرهابية.
وقد عمل السيد كاسربسكي يف جمال مكافحة التهديدات اليت
تتعرض هلا أجهزة احلاسوب ملدة عشرين عاماً وشهد بنفسه كيف
أن هتديدات الربجميات الضارة قد أصبحت منتشرة .وكان أول
Kaspersky
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ظهور لديدان اإلنرتنت يف  ،1999وتضخمت هذه املشكلة يف عامل
احلواسيب الشخصية منذ ذلك الوقت .وسيأيت دور اهلواتف املتنقلة،
فمع انتشار خدمات هواتف  iPhoneو Androidيف كل مكان ،ميكن
أن يؤثر علينا مجيعاً فريوس قوي يصيب اهلواتف الذكية.

دور التكنولوجيا في تحقيق النمو المستدام

ميكن االستفادة من التكنولوجيا يف حتقيق النمو املستدام ،وسوف
يتحقق جانب كبري من هذا النمو بفضل استحداث خدمات جديدة
واستعماهلا .وقال السيد ومي الفرينك ،رئيس قطاع العوملة مبؤسسة
سيسكو  -معطياً أمثلة أماكن االجتماع املربوطة بالفيديو ،واملواعيد
الطبية االفرتاضية ،وروتينيات العمل اليت نادراً ما تتضمن الذهاب إىل
املكتب “ -توجد أمور كثرية جداً نفعلها اآلن كمسألة روتينية ميكننا
أن نفعلها افرتاضياً بدالً من مادياً”.
وسوف يتم ربط مجيع األجهزة وسوف تكون اجملتمعات ذكية،
مما سيعزز اإلنتاجية وجيعل عاملنا أكثر أماناً وأكثر مراعاة للبيئة .وقال
السيد ومي الفرينك“ :إن علينا أن نعترب ذلك صناعة جديدة ،صناعة
إنرتنت اجلميع”.
ويف هذا املستقبل اجلديد ،سيكون للعامل النامي ،بسكانه الذين
يتزايد عددهم والذين معظمهم من الشباب ،دور رئيسي يدفع على
االبتكار والتغيري .وقال السيد ومي الفرينك“ :إننا حباجة إىل قيادة
تستشرف املستقبل ،وحباجة إىل شعب وسياسيني حتركهم رغبة

شديدة يف التغيري .واالحتاد الدويل لالتصاالت يقوم بدور رئيسي يف
ذلك ،وبالتمكني من حدوثه”.

على وشك مجتمع مربوط بالشبكات

يقول أنديرس ليندبالد ،رئيس إريكسون يف الشرق األوسط
“ينبغي أن ننظر فقط إىل التغريات اليت أتى هبا ظهور اهلواتف الذكية
منذ أربع سنوات لكي نعرف أننا نقف على حافة عامل ذكي ،حيث
توفر البنية التحتية لالتصاالت األساس هلذا العامل املوصول ،وتدخل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف نظم إيكولوجية جديدة مثل
الرعاية الصحية والتعليم واألمن ..... ،وتصوروا األفراد الذين سيديرون
املشهد خالل السنوات الثالثني املقبلة واألشياء اليت سيستطيعون
ابتكارها يف هذه النظم اإليكولوجية”.
وق ّدم السيد نيكوالس بيورغ حبثاً استطالعياً أجرته خمتربات
إريكسون ،يعرض عاملاً من األشياء املتكلمة :شاحنات تستطيع
إبالغ معلومات التسليم ،وجوارير تستطيع حتديد مكان جواز سفر
موضوع يف مكان جمهول ،وأرائك تطلب من مستخدميها تبديلها.
وقال السيد ليندبالد“ :آمل أن تستطيع هذه البنية التحتية
مساعدة العامل حقاً على أن يكون أكثر مراعاة للبيئة ،وأن يصبح
من املمكن خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ”.وأضاف أن
األطفال الذين يولدون اليوم سيكون بوسعهم “أن يبتكروا بطريقة
خمتلفة متاماً.”.
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االتصاالت في حاالت الطوارئ

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تساعد يف إنقاذ احلياة
يؤدي تغري املناخ وظواهر الطقس املتطرفة إىل زيادة الكوارث الطبيعية،
وهتدد احلياة وسبل املعيشة .لذلك ،حترص احلكومات ،ومؤسسات
القطاع اخلاص ،واملنظمات الدولية مثل االحتاد الدويل لالتصاالت
على استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) (ICTبأقصى طاقتها
يف حاالت الكوارث .وال تُعد مجيع اإلجراءات اليت تُتخذ يف هذا
الصدد مكلفة أو معقدة.
وقد قيل خالل جلسة بشأن إنقاذ احلياة باستعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،إنه يف سنة  2011وحدها ،كلَّفت
الكوارث الطبيعية مثل أمواج التسونامي والزلزال اليت أصابت اليابان
أو الفيضانات اليت وقعت يف تايالند ،االقتصاد العاملي أكثر من
 380مليار دوالر أمريكي.
وقد أعطى ممثلو شركات االتصاالت الساتلية – Inmarsat
و Iridiumو SATMEXوالثريا – أمثلة على جوانب التقدم التقين اليت
ميكن االستعانة هبا .وهي تشمل تكنولوجيات تركز على اكتشاف
الكوارث ،والتحذير بوقوعها واحليلولة دون حدوثها.
وقد قدَّم الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت ،جوائز إنسانية لكل من وزارة الصناعة الكندية ،ووزارة
النطاق العريض واالتصاالت واالقتصاد الرقمي األسرتالية ،وشركات
 Inmarsatو Iridiumوالثريا ،كما ق ّدم جائزة شخصية للخبري
االستشاري السيد نافني كابيال ملا بذله من جهود إنسانية.

مائدة مستديرة وزارية

عندما تقع الكارثة ،نكون مجيعاً أمام نفس احلاجة امللحة
إىل إنقاذ حياتنا وحياة اآلخرين .هبذا التذكري املوجه إىل مجيع بين
البشر ،افتتح براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد
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الدويل لالتصاالت ،مائدة مستديرة وزارية بشأن االتصاالت يف
حاالت الطوارئ.
وقال السيد سانو“ :إننا مجيعاً نتحدث عن التنمية املستدامة،
وعندئذ يكتسب تغري املناخ وآثاره بالنسبة لالتصاالت يف حاالت
الطوارئ أمهية ،لو أننا كنا حنرص على حياتنا واألجيال املقبلة”.
وأثىن السيد نافني كابيال على االحتاد الدويل لالتصاالت لعمله
يف جمال االتصاالت يف حاالت الطوارئ ،داعياً إىل تكثيف اجلهود
من أجل تقدمي املساعدة يف الوقت املناسب للمواطنني وقت احلاجة.
واقرتح إنشاء جمموعة أدوات شاملة ميكن استخدامها على املستوى
الدويل يف حاالت الطوارئ ،وحث اخلطوط اجلوية على إعالن أرقام
الطوارئ احمللية لدى هبوط طائراهتا كممارسة دائمة .وقال“ :إن
االتصاالت يف حاالت الطوارئ تعين بالنسبة يل حق كل مواطن من
مواطين العامل يف أن يطلب املساعدة يف الوقت املناسب وأن حيصل
عليها أينما كان .وجيب علينا أن نتحلى بالتعاطف لكي نـُ ِّ
مكن من
حتقيق ذلك”.
وح ّذر السيد أنوديث ناكورنثاب ،وزير تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف تايالند ،من أن الكارثة قد تصيب أي فرد ،يف أي
مكان .وكمثال على ذلك ،أشار إىل أحدث كارثتني أثـَّرتا على تايالند،
ومها :الفيضانات الغامرة اليت وقعت يف 2011؛ وأمواج التسونامي الكارثية
اليت وقعت يف  ،2004عندما فقد آالف املواطنني حياهتم خالل ساعات
قليلة .واعرتافاً بدور االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
إدارة الكوارث ،واإلغاثة والتقليل من آثارها ،دعا إىل التعاون الدويل يف
هذا اجملال قائالً“ :إننا حباجة إىل مواصلة تقاسم املعرفة واخلربات مع
بعضنا البعض ،وإىل زيادة التعاون جلعل هذا العامل أكثر سالمة ،كي ال
يتعرض الوقت واملوارد للتبديد دون جدوى”.
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ق ّدم الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت ،أول جائزة إنسانية يقدمها االحتاد ،أثناء
معرض تليكوم العاملي  2012إىل وزارة الصناعة الكندية؛ ووزارة النطاق العريض واالتصاالت واالقتصاد الرقمي
األسرتالية؛ وInmarsat؛ وIridium Communications؛ وشركة الثريا لالتصاالت الفضائية ،اعرتافاً بالتزامها وقيادهتا
القوية يف دعم استخدام االتصاالت يف إنقاذ األرواح أثناء حاالت الطوارئ .وحصل السيد نافنيكابيال ،املدير
التنفيذي لشؤون اهلند بشركة االتصاالت الساتلية الربيطانية  ،Inmarsatواخلبري االستشاري ،على جائزة فردية.
هذه الصورة بعد حفل تقدمي اجلوائز (من اليسار إىل اليمني) :سامر حالوي ،الرئيس التنفيذي لشركة الثريا؛
والسيدة دونا بيثا مرييف ،نائبة مدير Regulatory Engineering، Iridium Communications؛ والسيد بروس غراسي،
املستشار اخلاص ،فرع املنظمات الدولية وسياسات االتصاالت ،شعبة الصناعة باحلكومة الكندية؛ والدكتور
توريه؛ وبراهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد؛ وأندرو سوكاواتو ،الرئيس التنفيذي لشركة
االتصاالت الساتلية Inmarsat؛ والسيد نافنيكابيال.

وهذا النوع من التحديات مألوف أيضاً لدى السيد لويس
وأشار السيد فرانسيس إيتيماي ،أمني إدارة النقل واالتصاالت
والبنية التحتية يف ميكرونيزيا ،إىل أن املوقع اجلغرايف الفريد جلزيرة نابليون كاسامربي ،وكيل وزارة العلوم والتكنولوجيا يف الفلبني،
ميكرونيزيا جعل سكاهنا أكثر تعرضاً للكوارث الطبيعية ،وأقل وهي ثالث أكثر الدول تعرضاً للكوارث على وجه األرض .وقد
قدرة على التواصل بشكل فعال لتقدمي اإلنذار بالكوارث أو تنظيم أشار إىل أن االتصاالت يف حاالت الطوارئ ذات أمهية خاصة
جهود اإلغاثة .فلما كانت ميكرونيزيا دولة نامية جزرية صغرية ،حيثما ال تتوافر لكثري من الناس القدرة على املهاتفة عن طريق
تعد التحديات اليت يتعرض هلا أرخبيل من اجلزر الصغرية املنخفضة االتصاالت املتنقلة.
وعلّق السيد تاساراجني بيالي شيدومربوم ،وزير تكنولوجيا
اليت تتعرض بانتظام للعواصف االستوائية كما تصيبها “احلرائق
اليت تشتعل يف حميط احمليط اهلادئ ”.وقال إننا حباجة إىل زيادة املعلومات واالتصاالت يف موريشيوس بأن “أنظمة االتصاالت ال
التغطية الساتلية ،وختصيص االتصاالت يف حاالت الطوارئ ،يكون هلا تأثري إال إذا كانت موصولة باهلياكل املؤسسية والتنظيمية
ووضع خرائط دقيقة قائمة على نظم املعلومات اجلغرافية ،وحتسني واالجتماعية اليت حتدد السلطات واألشخاص املوكلة بالتنفيذ مثل
االتصاالت األساسية ،وحتسني القدرات البشرية – وخصوصاً أنظمة اإلنذار املبكر”.
اخلربات التقنية.
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تقاسم الخبرات

ناقش املشاركون ،يف الدورة السابقة اليت بدأت فيها املناقشات
اخلاصة باالتصاالت يف حاالت الطوارئ يوم  14أكتوبر ،طرق
االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احليلولة دون
حدوث الكوارث الطبيعية والتقليل من آثارها ومواجهتها.
وملواجهة الكوارث الطبيعية ،قال جوليان روبينسون ،وزير العلوم
والتكنولوجيا والطاقة والتعدين يف جامايكا“ :يتعني علينا أن نقوي
خدمات االتصاالت ،وخصوصاً اخلدمات الالسلكية ”.وينبغي
إلزام شركات تقدمي اخلدمات بشكل قانوين بتوفري االتصاالت يف
حاالت الكوارث ،كما ينبغي وجود تواصل بني خدماهتا وأن تعمل
مع بعضها البعض.
وأكدت السيدة إليزابيث بويل ،السكرتري الدائم لوزارة االتصاالت
يف فيجي ،على أمهية أن تتعاون الدول اجلزرية الصغرية مع بعضها
البعض ،نظراً لتعرضها للكوارث الطبيعية .وأضافت تقول“ :فعن
طريق التعاون مع الدول اجلزرية الصغرية األخرى ومع األجهزة الدولية
مثل االحتاد الدويل لالتصاالت ،نستطيع حتقيق وفورات النطاق يف
التعامل مع املشاكل اليت تواجهنا”.
وقال السيد إيتيماي“ :إن عدم توافر تغطية ساتلية مكرسة
لالتصاالت يف حاالت الطوارئ والكوارث ،وكذلك عدم توافر

52

أخبار االحتاد   2012 | 10 ديسمرب

2012

ورحب خبطط
اخلرائط الدقيقة ،تعوق قدرتنا على مواجهة الكوارثّ ”.
االحتاد الدويل لالتصاالت لتحقيق التوافق بالنسبة ملعلومات اإلنذار
املبكر يف مراقبة الكوارث وبالنسبة لنشر املعلومات.
وقال السيد ت .سانفورد جيويت ،ممثل شركة الثريا ،إن اجلوانب
اللوجستية لعبت دوراً مهماً .وأضاف يقول“ :إن الدرس الذي خرجنا
به من الكوارث الكثرية جداً هو :أمهية التحديد املسبق للمواقع ،لكي
نستطيع يف حالة حدوث شيء نقل املعدات على الفور إىل املواقع اليت
حتتاجها ”.وأضاف قائالً :إن شركة الثريا تقوم بتدريب أفرقة لتكون
جاهزة للتوجه إىل أي مكان وقت احلاجة.
كذلك لالستخدام الفعال لتكنولوجيا االتصاالت دور مهم يف
حاالت الطوارئ طويلة األجل مثل حاالت اجلفاف .وقال الدكتور
ديربيتسيون غيربمييشيل ،وزير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
إثيوبيا“ :يتعني على أصحاب املصلحة أن يتكاتفوا للتعامل مع
األوضاع الطارئة ”.وقد استخدمت إثيوبيا البيانات الساتلية يف التنبؤ
حباالت اجلفاف ،لكي تتأهب ملواجهتها قبل حدوثها.
وخلص السيد كومساس زافازافا ،رئيس دائرة دعم املشاريع واملعرفة
باالحتاد ،ومدير املناقشة ،إىل أن من الضروري أن تنجح اسرتاتيجية
االتصاالت يف إنقاذ احلياة يف حاالت الطوارئ.

تقرير خاص عن معرض تليكوم العالمي لالتحاد
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أهمية النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

املائدة املستديرة الوزارية

دعا الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت،
احلكومات وشركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أحناء العامل
إىل االستعانة بإمكانيات النساء والفتيات غري املستغلة وتطويرها .وأضاف
“إننا عندما نعكف على إجياد حل ملشكلة ،ينبغي أن نلجأ على الدوام
إىل سؤال كل من الرجال والنساء ،ملعرفة كيف يتعاملون مع األمور من
زوايا خمتلفة”.
وكررت ديبورا تايلور تيت ،مبعوثة االحتاد اخلاصة لشؤون محاية األطفال
على اخلط ،النداء الذي وجهه الدكتور توريهُ ،معربة عن أسفها لقلة عدد
النساء الاليت يشغلن وظائف يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف أحناء العامل .وكان من رأيها أن مناذج األدوار النسائية مهمةٌ يف تشجيع
الفتيات على العمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والكفاح
من أجل النجاح.
ودعت السيدة ديزي مارياكوراليس دياز ،وزيرة الصحة يفكوستاريكا،
وممثلة حكومة كوستاريكا إىل التوسع يف مشول النساء ،مشرية إىل أن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن تصل إىل النساء يف بيوهتن،
وخصوصاً يف املناطق الريفية ،وميكن أن تدفع الرخاء االقتصادي.
وقالت خدجية الغرياين ،األمني العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات
االتصال واملعلومات ،اليت يحُ تفى هبا على أهنا الشخص الذي جاء

باإلنرتنت إىل تونس“ :جيب أن نشجع النساء على الوصول إىل مستوى
وظائف اختاذ القرارات ،يف احلكومة ويف القطاع اخلاص .وعندئذ فقط،
سنرى نتائج رائعة حقاً”.
وترى أوموبوال جونسون ،وزيرة تكنولوجيا االتصاالت يف نيجرييا ،أن
الشمول املدروس وامللتزم به للنساء هو العامل الرئيسي الوحيد يف متكني
النساء.
وقالت لور أوجلا غوندجوت ،وزيرة االتصاالت والربيد سابقاً ،وممثلة
رئيس غابون ،إن احلكومات والصناعة جيب أن تستثمر يف حتقيق املساواة
بني اجلنسني يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،بغية متكني النساء
من جتاوز جمردكوهنن مستعمالت لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأن
تصبحن مبدعات يف هذا اجملال.
أما الدكتورة حصة اجلابر ،األمني العام هليئة تنظيم االتصاالت بقطر
) ،(ictQATARفقد ناشدت اجملتمع احرتام النساء والفتيات ،مؤكدة على أنه
بدون هذا االحرتام ،لن حيقق أي قدر من التعليم أو التطور الوظيفي أو
التمكني ،تقدماً حقيقياً .واستطردت تقول“ :إن التغيري جيب أن يأيت من
داخل اجملتمع ،ومن داخل اجملتمعات احمللية ومن داخل النساء أنفسهن.
أيها اآلباء ،ربوا أوالدكم على مبدأ املساواة!”
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إمكانية النفاذ للجميع

االستفادة من الفرص الدميوغرافية اجلديدة يف التطبيقات واخلدمات املتنقلة
حتدث السيد فؤاد حسون ،املدير التنفيذي جملموعة شركات Medialog

 – Accessibilities Groupوهو ضرير – عن الفرص اليت ميكن أن
تتيحها اهلواتف الذكية والتطبيقات اجلديدة ملستعملي تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت الذين يعانون من اإلعاقة ،فشرح أن إمكانية
النفاذ إىل احلواسيب غريت احلياة اليومية للمكفوفني ،وأتاحت هلم
القدرة على احلصول على التعليم وااللتحاق بالكثري من الوظائف
اليت كانت فيما سبق مغلقة أمام األشخاص ذوي اإلعاقة .وعلى
النقيض من ذلك ،قد ال تكون التطورات األخرية يف األجهزة املتنقلة
مفيدة .ومضى السيد حسون يقول“ :لقد استفدنا كثرياً من اهلواتف
الذكية .ومع ذلك ،فليس من السهل علينا أن نجُ اري هذا التطور وهذه
األجهزة اجلديدة”.
وكان بعض املشاركني يف احلوار على ثقة من أن قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت سوف يليب يف مرحلة تالية االحتياجات
اخلاصة لذوي اإلعاقة .ومع ذلك ،فقد يستغرق ذلك فرتة من
الوقت .واستشهد السيد أكسيل ليبلوا ،الرئيس واملدير التنفيذي
ملبادرة  G3ictالعاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة
بنموذج اليابان حيث كانت شركات االتصاالت فقط هي اليت
عُنِيت بتلبية احتياجات كبار السن وذوي اإلعاقة عندما تبني هلا
أن معدالت االنتشار اخلاصة هباتني الفئتني يف تزايد.
أما جاورانج كانفيندي ،املدير التنفيذي ملؤسسة Accessible
 ،Systemsفقال إن املؤسسة تستهدف ضمان نفاذ اجلميع دون
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عوائق إىل اهلواتف والتطبيقات بل واملباين .ومضى يقول“ :إننا
نصمم تطبيقات تقوم على مبادئ التصميم العامة ،وهذا يعين أن
التطبيق ينبغي أن يكون بوسعه استخدام طرق عديدة لعمل نفس
الشيء ،وبذلك يستطيع خمتلف املستعملني عمل نفس الشيء
بطرق خمتلفة”.
وح ّذر بعض املتحدثني من أن ترك التغيري لقوى السوق وحدها
ال يعد كافياً .وقال ماندلسايلو مسيمانغ ،املدير العام ملؤسسة
“ :Pygma Consultingما مل يكن هناك تنظيم ،ال نستطيع إجراء
مقارنات وحتديد أين توجد الفجوات .وال نستطيع تقييم وحتديد
ما إذا كانت هواتف  ،iPhoneعلى سبيل املثال ،تفيد أو ال تفيد
األشخاص ذوي اإلعاقة”.
وقال هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
ورئيس الفريق اخلاص بذوي اإلعاقة يف االحتاد “إن االحتاد الدويل
لالتصاالت ملتزم بتوصيل العامل .ورمبا كانت تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت هي أكثر أشكال البنية التحتية مشوالً – وهي اآلن يف
متناول مجيع الناس يف العامل تقريباً ،حىت أفقرهم ومن يقيمون يف
املناطق النائية ”.وأشار السيد جاو إىل أن أكثر من  650مليون
نسمة يعانون شكالً أو آخر من أشكال اإلعاقة ،وأضاف أهنم
ميثلون جمموعة كبرية ال حتصل على اخلدمات الكافية وغري موصولة
بالدرجة الكافية.

تقرير خاص عن معرض تليكوم العالمي لالتحاد
نييذيفنتلا ءاسؤرلا رابكل ةيميلقإ ةريدتسم ةدئام ةسلج

2012
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جلسة مائدة مستديرة إقليمية لكبار الرؤساء التنفيذيين
يف إطار مثري لتبادل األفكار بني كبار املديرين التنفيذيني من دوائر
الصناعة يف الشرق األوسط ،قال السيد عثمان سلطان الرئيس
التنفيذي لشركة  duإن االختالل الذي نشهده اليوم ينبغي اعتباره
مصدراً للفرص اجلديدة .وأضاف قائالً “إننا نشهد ضغوطاً تؤثر
على جمموع إيراداتنا بينما حيقق مقدمو اخلدمات غري التقليدية )(OTT
إيرادات أكرب – إننا جند أنفسنا يف طليعة االستثمار يف القطاع ولكننا
مل نعد يف طليعة حتقيق اإليرادات”.
أما السيد روس كورماك الرئيس التنفيذي لشركة النورس يف عُمان،
فقد حث املشغلني على محاية األمساء التجارية من خالل احلرص على
أن تظل مناسبة للعمالء ويتحقق ذلك من خالل مناذج جتارية للتعاون
مع األطراف الفاعلة اجلديدة .وقال “ميكننا أن نستفيد من انتمائنا
إىل جمموعة أكرب سواء يف داخل اإلقليم أو خارجه ،وذلك باالستفادة
من اقتصادات النطاق الكبري وأفضل املمارسات واملشرتيات ،ولكننا

ينبغي أن نعمل على املستوى احمللي وأن حنرتم معدل التغري واختالف
السلوك فيما بني فرادى األسواق”.
وافق على ذلك السيد بسام حنون الرئيس التنفيذي للشركة
الوطنية لالتصاالت .وقال إن صناعة االتصاالت املتنقلة اختذت
شكالً جديداً ،فتحولت من خيار باهظ التكلفة يقتنيه كبار املهنيني
إىل خيار ميكن ملليارات العمالء احلصول عليه .وأشار إىل أهنا “ستعيد
تشكيل نفسها من جديد وستكون البيانات اسم اللعبة اجلديدة”.
وأشار الدكتور خالد الغنيم الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت
السعودية إىل أنه ،إضافةً إىل تقدمي خدمات النطاق العريض على
أساس تكلفة زهيدة أو بدون تكاليف ،سيؤدي اتباع هنج متعدد
املستويات إىل أن جيين املشغلون اإليرادات من اخلدمات املميزة
لتستفيد منها أقلية.
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إعالن أسماء المبتكرين الشباب أثناء معرض
تليكوم العالمي لالتحاد 2012
أُعلِنت أمساء الفائزين االثين عشر يف مسابقة املبتكرين الشباب اليت
أطلقها االحتاد الدويل لالتصاالت يف أبريل  ،2012أثناء معرض
تليكوم العاملي لالحتاد  2012يف ديب ،يف الفرتة  18-14أكتوبر.
وقد مت اختيار الفائزين الذين ميثلون  12موضوعاً من بني 400
موضوع من  77بلداً من مجيع أحناء العامل ،أظهرت أكرب قدر ممكن
من التأثري االجتماعي وأكرب قدر من إمكانيات النجاح لألعمال
التجارية .وترتبط مجيع القضايا الثماين اليت تعامل معها املشاركون يف
املسابقة باألهداف اإلمنائية لأللفية لألمم املتحدة .وفيما يلي أمساء
الفائزين وحملة عن مبادرة كل منهم:
 أميمة املرخيي ،مبشروع  – B.ITمراقبة قائمة على النظام العاملي
لتحديد املواقع للدم يف بنوك الدم احمللية (عُمان ،الرعاية الصحية).
 فكتوريا ألنوسوبرييز ،مبشروع  – CHIPSAFERنظام لالكتشاف
املبكر ألمراض املاشية (أوروغواي ،الرعاية الصحية).
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لينكش ديوان ،مبشروع  – Crisis Communicatorنظام معلومات
واتصاالت إلدارة التصدي للكوارث (الواليات املتحدة ،الرعاية
الصحية).
لوكاس سيماو أوليفريا ،مبشروع  – Descarte Corretoمشروع
إلدارة املخلفات اإللكرتونية يف منطقة األمازون (الربازيل،
االستدامة البيئية).
مؤمن لالستيقان على
نظام
–
Excalibur
مبشروع
إيفان كليميك،
َّ
اخلط (سلوفاكيا ،األمن السيرباين).
سيد أمحد ،مبشروع  – Gradberryبوابة وظائف على اخلط
من أجل الطالب واخلرجيني (اإلمارات العربية املتحدة ،توظيف
الشباب).
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 لودجر بيرتز ،مبشروع  – HiYPتطبيق الستخدام الشفرات سريعة
االستجابة ) (QRلتحديد األدوية املغشوشة (جنوب إفريقيا،
الرعاية الصحية).
 رزكي آريو ،مبشروع  – Isaraبرنامج لتعليم لغة اإلشارة (إندونيسيا،
حقوق اإلنسان).
 إيرام طارق بايت ،مبشروع  – LabMagicبيئة افرتاضية للمختربات
العلمية للمدارس (باكستان ،التعليم).
 كاثرين ماهوجنو ،مبشروع  – Sasa Africaتطبيق للتجارة
اإللكرتونية من أجل احلرفيات احملليات (كينيا ،متكني املرأة).
 كيفني كونغ ،مبشروع  – Takacharنظام إدارة املخلفات الصلبة
بواسطة أجهزة استشعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
(كينيا ،االستدامة البيئية).
 أنشول تيواري ،مبشروع  – Youth Ki Awaazمنصة على اخلط
وبرنامج تدريب من أجل شباب الصحفيني (اهلند ،حقوق
اإلنسان).
وكجزء من اجلائزة ،حصل الفائزون على متويل أساسي (يصل إىل
 5 000فرنك سويسري بالنسبة للمفاهيم وإىل  10 000فرنك سويسري
بالنسبة للمشاريع) ،كما حصل كل متسابق وصل إىل املرحلة النهائية
على مبلغ معني استناداً إىل االحتياجات اليت حددها املتسابق

(أو املتسابقة) يف خطة عمله ونتائج املقابالت الشخصية مع املشرفني
على املشاريع لتقييم قدرة املتسابقني على تنفيذ مبادراهتم.
كما ُدعي املتسابقون إىل املشاركة يف ورش عمل بشأن مهارات
العمل واستطاعوا عرض ابتكاراهتم على املستثمرين .وتولت تنظيم
ورش العمل يف معرض تليكوم العاملي اجلامعة األمريكية يف ديب )(AUD
وهي الشريك الوحيد املعين باملعارف يف إطار هذا الربنامج ،وقام ستة
أساتذة من مدرسة إدارة األعمال باجلامعة بعقد جلسات تفاعلية مع
اثين عشر ِ
مبتكراً بشأن موضوعات مثل طرق إدارة املشاريع بالنسبة
لرواد األعمال ،والرتويج ،واإلطار القانوين وريادة األعمال ،والتسويق
لرواد األعمال ،وحنو إقامة شركة افرتاضية ،والبداية املتواضعة وتصميم
منوذج عمل لبداية املشاريع ،واملكونات الرئيسية لنجاح ريادة األعمال
االجتماعية ،والقيادة املسؤولة.
وقال أنشول تيواري ،أحد الفائزين االثين عشر“ :لقد كانت األيام
األربعة املاضية أشبه ما تكون بربنامج تنشيط مضغوط ملدة أربعة أيام،
ولقد أتيحت لنا الفرصة لالطالع على خربات مباشرة من أفراد سبق هلم
أن مروا هبذه التجارب .لقد أتيحت لنا الفرصة ألن نتعلم كيف نضع
خطط عمل ،وما هي اسرتاتيجية التسويق املناسبة ملشاريعنا ،وأن حنصل
على توجيهات قيِّمة من املشرفني على مشاريعنا”.
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ويف أعقاب األيام الثالثة األوىل اليت حفلت بورش العمل
واحملاضراتُ ،دعي املبتكرون الشباب إىل املشاركة يف إحدى جلسات
اإلحاطة يف منتدى تليكوم العاملي لالحتاد  ،2012حيث عرضوا
أهدافهم وأفكارهم عل املستثمرين ،وأصحاب املصلحة الرئيسيني من
صناعة االتصاالت ،وغريهم من املندوبني .واتبعت جلسة اإلحاطة
وترية سريعة ،وكان املبتكرون قد تدربوا عليها قبل ذلك مبساعدة من
مدرب حمرتف.
ولزيادة قدرة املبتكرين الشباب على املواجهة كي يستطيعوا
التعامل مع عدد أكرب من الناس ،تضمن برنامج املبتكرين الشباب
يوماً خمصصاً للشباب والتنمية ،أتيحت خالله الفرصة لوفود كثري من
البلدان لاللتقاء باملبتكرين ،والتفاعل معهم وتبادل وجهات النظر
واألفكار معهم .وانتهى اليوم حبوار بني الشباب والقادة ،أداره السيد
علي اجلزائري ،رئيس قسم االبتكار ونقل التكنولوجيا ،باملنظمة
للم ِ
العاملية ِ
لكية الفكرية ) ،(WIPOواشرتكت خالله شخصيات
بارزة من صناعة االتصاالت ،واألوساط األكادميية ،واالحتاد الدويل
لالتصاالت يف حوار مع الشباب وشاركوهم يف أفكارهم ووجهات
نظرهم .وكان من بني املشاركني يف احلوار الدكتور محدون إ .توريه،
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت ،وكرمي ليسينا ،من شركة ،AT&T
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والدكتور ديدييه فاس ،من مدرسة  ICNإلدارة األعمال وجامعة LORIA
 ،Nancyوالسيد جني فيلبريت نسنغيمانا ،وزير الشباب وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف رواندا ،وعثمان سلطان ،املدير التنفيذي
لشركة االتصاالت دو ) ،(duوهي إحدى شركات تشغيل االتصاالت
املتنقلة يف اإلمارات العربية املتحدة.
وقال أنشول تيواري“ :إننا وقد اقرتبنا من هناية هذا املنتدى ،أمتىن
أن يتطور هذا الربنامج إىل شيء أكرب بكثري من ذلك ،مما ميكننا من
االتصال جبميع األجهزة احلكومية ،واملستثمرين ،وصانعي السياسات
العامة ومع من يستطيعون توجيه عملنا .ولقد كانت هذه احلوارات
مرتية ،وتدل على أن هذه املسابقة تتجاوز الطرق التقليدية لتوجيه
املبتكرين الشباب”.
ويف حفل اختتام املنتدى وتوزيع اجلوائز ،حصل املبتكرون الشباب
على شهادات من الدكتور توريه ووعدوا باللقاء مرة أخرى يف معرض
تليكوم العاملي لعام  ،2013لعرض املستجدات اليت طرأت على
مشاريعهم.
وللحصول على مزيد من املعلومات عن الفائزين ،يرجى الرجوع
إىل املوقع التايل.http://world2012.itu.int/wt12winners :

تقرير خاص عن معرض تليكوم العالمي لالتحاد
اــــنالــعإ
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إعــالنـ ــات

االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة الصحة العاملية يطلقان “مبادرة الصحة املتنقلة”
أطلِقت أثناء جلسة ُو ِصفت بأهنا “أناس جادون يف غرفة صغرية
ينجزون أموراً عظيمة” شراكة جديدة بني االحتاد الدويل لالتصاالت
ومنظمة الصحة العاملية ) (WHOالستعمال تكنولوجيا االتصاالت
املتنقلة يف مكافحة األمراض غري امل ِ
عدية.
وتساهم األمراض غري املـ ِ
عدية ُمثل السكري والسرطان وأمراض
ُ
القلب واألوعية الدموية واألمراض التنفسية املزمنة يف ما يُق ّدر بنحو
 36مليون حالة وفاة كل سنة .وميكن باستعمال تكنولوجيا االتصاالت
اهلاتفية املتنقلة ،أن تساعد ممارسات الصحة املتنقلة يف إنقاذ حياة
املرضى ،واحلد من االعتالل واإلعاقة ،وتقليل تكاليف الرعاية الصحية
بدرجة كبرية.
وسوف توفر مبادرة الصحة املتنقلة ،كما وصفها يوري غرين،
نائب مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت،
إرشادات قائمة على القرائن وتوجيهات تشغيلية لتشجيع الشركاء
يف أحناء العامل ،وخصوصاً احلكومات ،على تنفيذ تدخالت الصحة
املتنقلة للوقاية من األمراض غري املـ ِ
عدية وعالجها والتوعية بعوامل
ُ

اخلطر اليت تؤدي إليها التدخني ،والنظام الغذائي غري الصحي،
وعدم ممارسة الرياضة وسوء استعمال املشروبات الكحولية.
وقد حثت ديزي ماريا موراليس دياز ،وزيرة الصحة يف كوستاريكا
على “إنشاء حتالفات متعددة القطاعات للوقاية من هذه األمراض
ومكافحة انتشارها”.
وقال أوليج شيسنوف ،املدير العام املساعد ملنظمة الصحة
العاملية“ ،إن التسليم بقدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على
حتويل حياتنا اليومية” يف قطاع الرعاية الصحية أمر حيوي.

االتحاد الدولي لالتصاالت يطلِق مبادرة تمكين التنمية
ونموذج التنمية المستدامة الذكية

أطلق االحتاد الدويل لالتصاالت مبادرتني جديدتني تستهدفان
حتقيق التنمية املستدامة بتسخري وسائل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الذكية ،وخصوصاً النطاق العريض املتنقل ،مها :مبادرة
متكني التنمية (اليت يُنظر فيها إىل األجهزة املتنقلة على أهنا تمُ ِّكن
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اــــنالــعإ
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املستعملني وتدفع التنمية والنشاط االقتصادي) ،ومنوذج التنمية االتحاد الدولي لالتصاالت ينظم معرض تليكوم العالمي
املستدامة الذكية.
لالتحاد  2013في بانكوك
رواندا تُطلق مبادرة “تحويل إفريقيا”

أعلن السيد جني فيلبريت نسنغيمانا ،وزير الشباب وتكنولوجيا
املعلومات أن رواندا سوف تستضيف مؤمتراً ومعرضاً للمبتكرين
الشباب من أحناء العامل.
وسوف تدعو مبادرة “حتويل إفريقيا” املبتكرين الشباب إىلكيغايل
يف الفرتة  22–18مارس  .2013وقد ُو ِضعت هذه املبادرة يف شراكة مع
االحتاد الدويل لالتصاالت ،وتقدم أنشطة للتدريب والتطوير وحلقات
عمل لرواد األعمال الشباب ،باإلضافة إىل مناقشات مائدة مستديرة
وزارية رفيعة املستوى ،والتواصل مع املستثمرين يف رواندا وخارجها.

أعلن السيد رضا جعفري ،رئيس جملس تليكوم االحتاد ،أن معرض
تليكوم العاملي لالحتاد  2013سوف يقام يف بانكوك ،تايالند ،يف
الفرتة  21–18نوفمرب ،استمراراً اللتزام االحتاد بتنظيم األحداث السنوية
على أساس مبدأ التناوب اجلغرايف.
وقد رحب السيد ناتابوبغ سيتافورارات ،مستشار وزير
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تايالند هبذا اإلعالن قائالً:
“إن هذا احلدث سيكون بالنسبة لتايالند منصة هامة لتسليط
الضوء على تقدم تايالند وإمكاناهتا اهلائلة يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وتعزيز الفرص املتاحة لألعمال التجارية
وتقاسم املعارف على الصعيد العاملي”.

معرض تليكوم العالمي لالتحاد
 2013سيعقد في بانكوك ،تايالند،
من  18إلى  21نوفمبر

Thinkstock

60

أخبار االحتاد   2012 | 10 ديسمرب

2012

تـقـريـر خـاص مـن كـولـومـبـو

ITU

أخبار االحتاد   2012 | 10 ديسمرب

2012

61

الندوة العالمية للمنظمين | تقرير خاص
رئيس سري النكا يثني على دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

رئيس سري النكا يثني على
دور تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في تحقيق
الـوفـاق في بـلـده
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سري النكا ،ماهندا راجاباكسا

سري النكا ،وهذا يتجاوز حجم السكان يف بلد يعترب من البلدان
متوسطة الدخل.
وقال الرئيس راجاباكسا“ :لقد ارتفع معدل اإلملام بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بأكثر من  40يف املائة خالل السنوات الست
املاضية ،وسوف تتاح الفرصة يف القريب العاجل جداً أمام كل مدرسة
للحصول على أحدث مرافق التدريب على احلاسوب ... ،وقد
أحدثت جوانب التقدم هذه أثراً إجيابياً على القطاع الريفي وساعدت
يف النمو الشامل لالقتصاد”.

AFP

اعرتف الرئيس ماهندا راجاباكسا ،رئيس سري النكا ،يف كلمته
االفتتاحية للندوة العاملية الثانية عشرة ملنظمي االتصاالت ،اليت
عُ ِقدت يف كولومبو ،سري النكا ،من  2إىل  4أكتوبر  ،2012بأن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) (ICTكانت قوة لتحقيق كل ما
هو مفيد ،إذ تفتح اجملال أمام التقدم وتكسر حواجز اجلنس والعقيدة
واجلغرافيا .بيد أنه قال أيضاً حمذراً إننا يف حاجة إىل توخي اليقظة إزاء
سوء استعمال هذه التكنولوجيا ،وخصوصاً فيما يتصل باألطفال.
وقال الرئيس إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ينبغي التعامل
معها حبرص شديد وأن تطورها فرض واجبات ومسؤوليات على اآلباء
لكي ال ينجرف األطفال إىل عدم التسامح والتطرف.
وقال الرئيس راجاباكسا“ :إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
جيب أالّ تكون أداة يف أيدي اجملتمعات اليت حتفل بالقيم املادية ،وال
تلقي باالً لقيم اللياقة والتسامح واإلنسانية ... ،وينبغي أالّ تُبعد مآثر
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أطفالنا عن أفضل ما يف ثقافتنا
وقيمنا التقليدية”.
لقد كانت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قوة دافعة للوفاق
يف سري النكا منذ انتهاء احلرب األهلية يف  .2009فقد ساعدت
إعادة إنشاء أبراج االتصاالت يف املناطق اليت مزقتها احلرب األهلية يف
كاكافيل بشمال سري النكا ،وإعادة ربط الشمال بشبكة الطاقة يف
إعادة السالم إىل ربوع البالد.
بيد أن أفضل صورةكانت صورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كمحرك للتنمية االقتصادية واالجتماعية .وقال الرئيس إن بلده يدرك
متاماً إمكانات التنمية اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
ويوجد اآلن أكثر من  20مليون مستعمل للهواتف الثابتة واملتنقلة يف

الندوة العالمية للمنظمين | تقرير خاص
رئيس سري النكا يثني على دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

بنية تحتية جديدة لدفع النمو

تعكف احلكومة على وضع إطار للسياسات وإطار تنظيمي
لشبكة اجليل التايل ،وتستهدف وضع سياسة وطنية للنطاق العريض
قبل هناية .2012
وقال الرئيس“ :إن سري النكا ،مبا تتمتع به من مقومات يف
جمال التعليم ،واالعرتاف باملهارات ،وقوة عاملة من السهل تدريبها،
والبحث عن جماالت الكفاءة اجلديدة بني شبابنا ،لن تتخلف يف
عصر املعرفة الذي نعيش فيه”.
وتعد البنية التحتية أحد التحديات اليت تواجهها سري النكا
يف جمال تعظيم املنافع املرتتبة على النهوض بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وتقوم احلكومة ببناء أعلى برج لالتصاالت مزود بأحدث
اإلمكانيات لتحويل سري النكا إىل مركز اتصاالت بالنسبة جلنوب
آسيا .وباإلضافة إىل ذلك ،جيري إنشاء جممع مكرس لتكنولوجيا

املعلومات يف هامبانتوتا ،وهي منطقة يف جنوب سري النكا كانت يف
املاضي واحدة من أكثر املناطق تعرضاً لإلمهال فيما يتعلق بالتنمية،
ولن يقل ذلك عن مرافق البنية التحتية الرئيسية األخرى مثل امليناء
اجلديد وامليناء اجلوي الدويل.
وقال الرئيس“ :إننا نشهد كيف أن االتصاالت املتنقلة ميكن أن
حتقق تغريات ثورية يف حياة الناس من خالل حتقيق مهارات حياتية
جديدة ،وفرص عمل جديدة ،وروابط جديدة مع األسواق داخل
البلد وخارجه ... ،ومن املمكن أن حتقق االتصاالت املتنقلة فرصاً
وسع اخلدمات الصحية والعالجية ،وأن حتقق
تعليمية جديدة ،وأن تُ ِّ
أثراً إجيابياً على التنمية املستدامة ،وأن تزيد من اإلنتاج الزراعي ،وأن
توسع فرص التسويق أمام الصناعات الصغرية وأن تؤدي أيضاً إىل
ِّ
تطوير وسائل إعالم جديدة”.
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سوميت أبيسنغ

براهيما سانو

تيسا ويثارانا

هولني جاو

الليث ويراتونغا

ماهندا راجاباكسا

ويراتوجنا

مبادئ توجيهية عن أفضل الممارسات بشأن النهج
التنظيمية لدعم االستفادة من الفرص الرقمية
عُ ِقدت الندوة العاملية الثانية عشرة ملنظمي االتصاالت )،(GSR 12
اليت نظمها مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت،
بالتعاون مع هيئة تنظيم االتصاالت يف سري النكا ،يف الفرتة من
 2إىل  4أكتوبر  .2012وقد مت عقد هذا احلدث جنباً إىل جنب مع
الربنامج العاملي للحوار بني املنظمني ودوائر الصناعة )(GRIDالذي
أنشئ حديثاً ،بعد أن قرر االحتاد الدويل لالتصاالت حتويل املنتدى
العاملي لقادة الصناعة إىل الربنامج العاملي للحوار بني املنظمني ودوائر
الصناعة ) (GRIDلزيادة تنشيط احلوار بني الدوائر الصناعية واهليئات
التنظيمية .وقد اجتذبت هذه املناسبة  446مشاركاً من اهليئات
التنظيمية ،وصانعي السياسات ،وممثلي الصناعة وشركات تقدمي
اخلدمات ،من  77بلداً وعشر منظمات إقليمية ودولية.
كانت النتيجة األساسية للندوة العاملية الثانية عشرة ملنظمي
االتصاالت ) (GSR–12هي جمموعة من املبادئ التوجيهية اخلاصة
بأفضل املمارسات ،تتضمن هنجاً تنظيمية لتعزيز االستفادة من
الفرص الرقمية من خالل خدمات احلوسبة احلسابية .فمع ظهور
احلوسبة السحابية ،أصبح من املمكن اآلن النفاذ من خالل العديد
من الشبكات من أي مكان ويف أي وقت .وتعرتف املبادئ التوجيهية
بأن “منو احلوسبة السحابية ميكن أن حيقق وفورات هائلة يف التكاليف،
ويعزز الكفاءة واالبتكار بالنسبة للحكومات ،وقطاع األعمال واألفراد
يف مجيع أحناء العامل ”.وهي تتضمن توصيات بشأن “إملام املستهلك
باحلوسبة السحابية” لضمان محاية البيانات الشخصية ،والشفافية
يف االلتزامات اخلاصة باخلدمات السحابية بني شركات تقدمي
64
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اخلدمات ،ووضع وتطبيق املعايري الدولية التقنية والتنظيمية لألسطح
البينية السحابية وأداء اخلدمات ،واالحتماالت اليت تنتظر البيانات يف
السحب ،والتعاون الدويل بني اهليئات التنظيمية.
كذلك فسوف تتطلب االستفادة من اإلمكانات الكاملة
للحوسبة السحابية التعاون بني احلكومات ،والدوائر الصناعية
واملستهلكني من أجل بناء الثقة يف اخلدمات القائمة على السحب.
واألهم من ذلك ،أن منو احلوسبة السحابية سوف يعتمد على سعة
انتشار وقلة تكاليف شبكات النطاق العريض اليت تنفذ إليها شركات
تقدمي اخلدمات على أساس غري متييزي.
وتشمل اجملاالت التنظيمية الرئيسية اليت تغطيها املبادئ التوجيهية
بناء القدرات الرقمية ،وحيادية الشبكة ،وآليات إنفاذ القواعد
التنظيمية ،وتدابري لتشجيع تنفيذ النطاق العريض مبا يف ذلك تقاسم
اسرتاتيجيات البنية التحتية ،وتنسيق األعمال املدنية عرب القطاعات
املختلفة ،وسياسات تسريع احلصول على حقوق املرور.

تعيين سفير لشؤون المبادئ التوجيهية ألفضل
الممارسات التي وضعتها الندوة العالمية الثانية عشرة
لمنظمي االتصاالت )(GSR–12

متت املوافقة على املبادئ التوجيهية يف اجللسة اخلتامية ،اليت رأسها
براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت .وعُني السيد سانو
رئيساً للندوة العاملية الثانية عشرة ملنظمي االتصاالت ) ،(GSR–12كما
عُني سفري جديد لشؤون املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات اليت
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الدكتور محدون إ .توريه

الدكتور ساراث أمونوغاما

الدكتور كهيليا رامبوكويال

وضعتها الندوة ،وطُلِب منه أن يسرتعي انتباه مجيع املنتديات املناسبة
إىل هذه املبادئ التوجيهية.
وأكد السيد ويراتوجنا ،رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف سري
النكا ) (TRCSLعلى أن احلوسبة السحابية تسمح بتحقيق وفورات
كبرية يف التكاليف وحتقيق عائد كبري على االستثمار ،ومتثل فرصة
جلميع املستهلكني كما تسمح للبنية التحتية ملراكز البيانات بنشر
خدماهتا يف املناطق احملرومة من اخلدمات وقليلة اخلدمات.
وأكد السيد سانو أن دور االحتاد الرئيسي كمنصة لتقاسم
املعارف وبناء التوافق يف الرأي بني عدد متزايد من أصحاب املصلحة
املختلفني .وشكر هيئة تنظيم االتصاالت السريالنكية ) (TRCSLاليت

راجنيث سيامباالبتيا

أنوشا بالبيتا

شاركت يف استضافة الندوة على ما قدمته من دعم وكرم ضيافة أثناء
هذا احلدث الذي استغرق ثالثة أيام .وأضاف يقول“ :لقد أثبتت
سري النكا أهنا ليست مكاناً مجيالً ومضيافاً فقط ،بل أهنا مقصد
جذاب للغاية الستضافة حدث دويل مثل هذا ،وذلك بفضل موقعها
اجلغرايف املثايل بني الشرق والغرب .ولقد أظهر مضيفونا أرقى درجات
االحرتاف والسخاء وااللتزام جبعل هذا احلدث حيقق جناحاً باهراً.
وميكن االطالع على النص الكامل للمبادئ التوجيهية بالرجوع
إىل العنوان التايلwww.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/:
.GSR12/consultation/GSR12_BestPractices_v3_E.pdf

لماذا التنظيم في مجتمع مترابط شبكياً؟
أعرب السيد ماهندا راجباسكا ،رئيس سري النكا ،لدى افتتاحه
للندوة العاملية للمنظمني ،عن سروره باستضافة هذا احلدث يف بلده
الذي اضطلعت فيه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدور مهم
يف عملية السالم .وأشار إىل أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ميكن أن تساعد يف تطوير قطاعات التعليم ،والصحة ،واإلعالم،
والزراعة والصناعة .وأضاف أن سري النكا حتقق جناحاً طيباً يف تبين
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،حيث يوجد هبا أكثر من 20
مليون مستعمل للهواتف الثابتة واملتنقلة ،ويصل االنتشار فيها إىل
أكثر من  100يف املائة ،كما يوجد هبا أكثر من  750مركز اتصاالت
معظمها يف املناطق الريفية .وتستدف سري النكا وضع سياسة وخطة
وطنية للنطاق العريض مع حلول هناية ( 2012انظر التحقيق الصحفي
على الصفحتني .)63–62

وقال الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت ،إن موضوع الندوة العاملية الثانية عشرة ملنظمي
االتصاالت ) (GSR–12وهو “ملاذا التنظيم يف جمتمع مرتابط شبكياً”
يشري مسبقاً إىل بعض املوضوعات املقرر مناقشتها يف املؤمتر العاملي
لالتصاالت الدولية (ديب 14–3 ،ديسمرب  .)2012وأكد الدكتور توريه
على أن والية االحتاد هي تسريع انتشار النطاق العريض لضمان
توصيل عدد أكرب من الناس .وأضاف أن اهلدف األمسى لألمم
املتحدة ولالحتاد الدويل لالتصاالت هم وضع املعلومات وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف متناول سكان العامل ،مبن فيهم األشخاص
ذوو اإلعاقة ،بأسعار معقولة.
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المناقشة االفتتاحية

Shutterstock

المناقشة االفتتاحية  -عالم واحد :التنظيم في القرية العالمية
أدار املناقشة االفتتاحية السيد سانو .ومشل أعضاء فريق املناقشة
الدكتور توريه؛ والسيد ويراتونغا ،رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف
سري النكا؛ والسيد أوجني كاسبريسكي ،املدير التنفيذي ملخترب
كاسبريسكي؛ والسيدة ماجدالينا غاج ،رئيسة مكتب االتصاالت
اإللكرتونية ) ،(UKEيف بولندا؛ والسيدة زهرة دردوري ،رئيسة سلطة
الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ) ،(ARPTيف اجلزائر؛
والدكتور روبرت بيرب ،نائب الرئيس املعين بسياسة التكنولوجيا
العاملية ،سيسكو.
وقد استعرض السيد سانو أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وكيف ميكن أن تكون عامالً يف حتقيق التماسك الوطين ،وأن تـُ ِّ
ـمكن
سكان الريف ،وأن توفر مستقبالً أفضل لألجيال الشابة .وما
زال قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يعاين من آالم كثرية
ومتزايدة .وعلى سبيل املثال ،فمع وجود أكثر من  6مليارات اشرتاك
يف االتصاالت املتنقلة ،متثل تغلغالً بنسبة  86يف املائة على املستوى
العاملي ،نسبة  78يف املائة منها منتشرة يف البلدان النامية ،يوجد ضغط
كبري على الطلب على الطيف وإدارته .وقال الدكتور توريه إنه ليس
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من املمكن التوصل إىل حل واحد يناسب مجع األوضاع ،حىت وإن
كانت اهليئات التنظيمية البالغ عددها  154هيئة يف أحناء العامل تريد
أن تكون لديها جمموعة من املبادئ األساسية املشرتكة.
وأوضح أوجني كاسبريسكي أن الربط بني احللول التقنية
والقواعد التنظيمية الدولية أساسي للحيلولة دون استغالل جوانب
الضعف يف الفضاء السيرباين .وأكد على أمهية إجياد التوازن السليم
بني احلرية والتنظيم.
ودعت السيدة السيدة ماجدالينا غاج املنظمني واملشغلني إىل
التعاون ،مشرية إىل أن السوق جيب أن يضمن عائداً معقوالً على
االستثمارات اليت تنفقها شركات التشغيل.
وعلى الرغم من أن املشاركني سلّموا بضرورة التنظيم ،فإهنم
حذروا من أن التنظيم املفرط ميكن أن يقتل االبتكار .وينبغي
أن تعمل احلكومات والقطاع اخلاص يف شراكة ،كما ينبغي أن
تتواصل املنظمات الدولية مع القطاع اخلاص ومع الشرطة الدولية
ملنع اجلرمية السيـبـرانـيــة.

الندوة العالمية للمنظمين | تقرير خاص
حيادية الشبكة

Thinkstock

حيادية الشبكة :التنظيم أو عدم التنظيم؟
أدار اجللسة اخلاصة حبيادية الشبكة ،السيد أنوشا بالبيتا ،املدير العام
هليئة تنظيم االتصاالت يف سري النكا ،وتساءل عما إذا كانت إدارة
احلركة ينبغي تنظيمها أو تركها للمفاوضات التجارية؛ وكيف يؤثر
استعمال التطبيقات واخلدمات اجلديدة ،وخصوصاً خدمات احلوسبة
السحابية ،يف الشبكات مبا يف ذلك من إجهاد لعرض النطاق املتاح؛
وميكن املوازنة بني محاية املستهلك وتعزيز االستثمار.
عرف مالكوم ويب ،الشريك يف مؤسسة Webb Henderson
ّ
القانونية ،ومؤلف ورقة مناقشة طُِرحت يف الندوة العاملية للمنظمني
بعنوان “حيادية الشبكة :منظور تنظيمي” حيادية الشبكة بأهنا
املبدأ الذي يقضي بأن مجيع االتصاالت اإللكرتونية اليت متر من
خالل شبكة تُعامل على قدم املساواة ،دون النظر إىل احملتوى،
والتطبيق ،واخلدمة ،وعنوان املرسل وعنوان املتلقي .ويتطلب وقف
أو منع أي حمتوى أو تطبيق منافس استجابة تنظيمية مناسبة.
وينبغي أن تضمن اهليئات التنظيمية املنافسة بني مقدمي اخلدمات

عرب بروتوكول اإلنرتنت ،وأن تشرتط عليهم أن تكون تقنيات إدارة
احلركة شفافة.
وقال إيفان سانشيه ،اخلبري هبيئة تنظيم االتصاالت الكولومبية،
إن قانوناً جديداً بشأن حيادية الشبكة يف كولومبيا سوف يغطى
مبادئ النفاذ احلر على أساس عدم التمييز بني شركات التشغيل،
ولكن لن يكون جلميع املستعملني نفس احلق يف النفاذ إىل الشبكات.
وسوف يكون بوسع شركات التشغيل تقدمي باقات من العروض تبعاً
الحتياجات املستعملني .ومع ذلك ،فإذا ما غيرّ ت شركات التشغيل
شروط عروضها ،سيكون عليها إخطار املستعملني الذين سيكون من
حقهم إلغاء عقودهم دون أن ترتتب على ذلك أي رسوم.
ويرى بابلو فوست ،مدير االسرتاتيجيات العامة واخلدمات
التنظيمية بشركة  ،Telefonicaأن مبدأ حيادية الشبكة ينبغي أن يكون
نفس املبدأ بالنسبة للشبكات الثابتة واملتنقلة ،حىت إذا كانت األدوات
املستعملة يف إدارة هذه الشبكات خمتلفة متاماً.
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وضع السياسات المتعلقة بالطيف

AFP

وضع السياسات المتعلقة بالطيف في العالم الرقمي المتنقل
أدار اجللسة اخلاصة بتحديد السياسات املتعلقة بالطيف السيد فرانسوا
رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد .وناقشت اجللسة
التدابري الالزمة للتعامل مع االنتشار السريع لتطبيقات االتصاالت
عريضة النطاق اجلديدة والتواصل بني األجهزة يف العامل الرقمي املتنقل
فائق التوصيل ،مع االستمرار يف دعم انتشار شبكات اجليل التايل.
كما نوقشت النتائج املتصلة بالنطاق العريض اليت توصل إليها املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية (الذي عُ ِقد يف جنيف من  23يناير إىل
 17فرباير .)2012
وصف السيد روبريت هورتن ،اخلبري يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،ومؤلف ورقة مناقشة طُِرحت يف الندوة العاملية للمنظمني
بعنوان “سياسة الطيف يف العامل الرقمي املتنقل فائق التوصيل” ،كيف
أن الطلب املتزايد على النطاق العريض والتنقلية تقتضي إعادة التفكري يف
سياسة الطيف .ومع بلوغ نسبة انتشار االتصاالت الالسلكية يف املناطق
احلضرية  65يف املائة يف الوقت احلاضر ،فمن السهل أن نفهم كيف أن
اتساع نطاق املناطق احلضرية يف املستقبل ،باإلضافة إىل وجود سياسة
جيدة للطيف ،سيوفر جلميع املواطنني القدرة على النفاذ إىل التعليم
وأسلوب حياة أفضل ،باإلضافة إىل تشجيع التماسك االقتصادي
واالجتماعي .وحركة البيانات يف صعود مع االنتشار الواسع للهواتف
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الذكية واألجهزة اللوحية يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء ،كما
أن احلوسبة السحابية شديدة احلساسية للبيانات .وما مل يُتخذ أي إجراء
ملواجهة الطلب املتزايد على الطيف ،فسوف يتوقف الكثري من الشركات
الناقلة لالتصاالت املتنقلة يف غضون ثالث سنوات .وينبغي للبلدان،
باإلضافة إىل تنفيذ املبادئ رفيعة املستوى اليت وضعتها الندوة العاملية
للمنظمني يف اجتماعها بتونس يف  ،2005أن تجُ ري حصراً الحتياجاهتا
الوطنية من الطيف ،وأن تضع خططاً وطنية للطيف جنياً إىل جنب مع
خططها الوطنية اخلاصة بالنطاق العريض.
ووافقت السيدة مينيون كاليربن على ضرورة استخدام الطيف
مبزيد من الكفاءة ،وعلى أن مساحات الطيف اخلالية بني القنوات
التلفزيونية ينبغي إتاحتها ،وعلى وضع آليات توفر املزيد من الفرص
لتقاسم الطيف.
ووصف نوريفومي ياماغوشي كيف أن فريق مهام ،أنشئ يف
 ،2001توصل إىل تقديرات مفادها أن خدمات االتصاالت املتنقلة
ستكون يف حاجة إىل  MHz 1 600إضافية يف  .2016وبقي السؤال
كيف ميكن تدبري ذلك الطيف .وقد فكرت احلكومة يف إرغام
شركات التشغيل على التخلي عن بعض الطيف خالل السنوات
العشر املقبلة ،وسوف تـُرصد األموال الالزمة لتعويضها عند اللزوم.

الندوة العالمية للمنظمين | تقرير خاص
التجوال المتنقل الدولي

Thinkstock

التجوال المتنقل الدولي في اقتصاد النطاق العريض
أدار جلسة التجوال املتنقل الدويل السيد عمرو بدوي ،الرئيس
التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت مبصر .وناقشت اجللسة:
كيف ميكن التعامل مع إهناء االتصاالت الصوتية والبيانات املتنقلة يف
جمتمع بال حدود مفتوح على الدوام؛ ومناذج العمل اخلاصة بالتجوال
واحلاجة إىل التسليم عرب احلدود؛ وأثر ذلك على املستهلكني؛ ودور
األجهزة التنظيمية ،والنهج التنظيمية اليت يتعني األخذ هبا؛ وكيف
ميكن املوازنة بني التنظيم واحللول التجارية.
وأدار السيد دمييرتي إبسيالنيت ،من كبار خرباء تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،ومؤلف ورقة مناقشة طُِرحت يف الندوة
العاملية للمنظمني بعنوان “خدمات التجوال الدويل :استعراض
لسياسات أفضل املمارسات” ،وقال إن األجهزة الدولية واإلقليمية
تزيد من اهتمامها بالتجوال نظراً لزيادة معدل انتشار مشرتكي
االتصاالت املتنقلة مطالبة خبدمات الصوت والبيانات على
السواء .وعلى الرغم من أن الكثري من شركات التشغيل تعرض
على السائحني عروضاً خاصة بالتجوال ،فإن الشركات ال تبلغ

املستهلكني بأسعار التجوال عندما يشرتكون يف أي عقد .وميكن
أن يكون من بني احللول إرغام شركات التشغيل على فتح اهلواتف
املتنقلة للسماح للمستهلكني بشراء بطاقات  SIMأجنبية أثناء
سفرهم .ومن احللول األخرى ضمان حيادية الشبكة والصوت عرب
بروتوكول اإلنرتنت ) .(VoIPوالطريقة األسرع لتحقيق التقدم هي عن
طريق االتفاقات الثنائية.
وقال صديق الطيب ،مساعد نائب احملافظ املعين بشؤون املنافسة،
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ) ،(CITCاململكة العربية السعودية،
إن بلدان اخلليج الستة تتعاون يف التجوال .ويع ِرف مواطنو اخلليج
مقدماً كم سيدفعون مقابل كل مكاملة هاتفية يف أحناء املنطقة .وقد
حقق ذلك للمستهلكني وفورات بلغت نسبتها  33يف املائة ،وتجُ ري
مفاوضات يف الوقت احلاضر بشأن حتديد تعريفة للبيانات.
وأشار الدكتور عمرو بدوي إىل وجود اتفاق عام بشأن ضرورة
وجود تعريفات شفافة للتجوال ،معرتفاً بأن تكاليف التجوال املرتفعة
أكثر جملبة للمشاكل من جتوال البيانات.
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التوصيل البيني لشبكات بروتوكول اإلنترنت على الصعيدين العالمي واإلقليمي

Shutterstock

طمس الحدود :التوصيل البيني لشبكات بروتوكول
اإلنترنت على الصعيدين العالمي واإلقليمي
أدار الدكتور أوجني جواه ،نائب الرئيس التنفيذي واملدير التنفيذي للجنة
االتصاالت يف نيجرييا ) ،(NCCاجللسة اخلاصة باحلدود يف التوصيل البيين
لشبكات بروتوكول اإلنرتنت .وتناولت اجللسة كيف ميكن التعامل مع
العراقيل املتبقية :ملاذا ينبغي تنظيم التوصيل البيين القائم على بروتوكول
اإلنرتنت ،وأي نوع من آليات تسوية املنازعات ينبغي اعتمادها على
الصعيدين العاملي واإلقليمي ،وما هي تدابري اإلنفاذ املناسبة يف بيئة
تنافسية .كذلك ناقشت اجللسة ما إذاكان ينبغي إشراك اهليئات التنظيمية
يف اتفاقات حتديد أسعار البيع باجلملة ،وكيف يتأثر التوصيل البيين الدويل
القائم على بروتوكول اإلنرتنت حبيادية الشبكة وتوصيلية اإلنرتنت الدولية.
وقال السيد دنيس فيلري ،كبري املستشارين ،مؤسسة Navigant
 ،Economicsومؤلف ورقة مناقشة طُِرحت يف الندوة العاملية للمنظمني
بعنوان “التوصيل البيين لشبكات بروتوكول اإلنرتنت على الصعيدين
العاملي واإلقليمي” ،إن تطوير اإلنرتنت خالل السنوات الست عشرة
املاضية كان العامل الرئيسي للتنمية االقتصادية ،وكان من العوامل اليت
يسرت ذلك وجود سوق عاملية كفء للتوصيلية باستعمال بروتوكول
ّ
اإلنرتنت .ولكن فوائد هذا التطوير مل تكن متماثلة يف أحناء املناطق .فقد
شهدت السوق تغريات هيكلية فيما يتعلق مبمارسات التبادل بني شركات
التشغيل ،وكانت مجيع االتفاقات تقريباً تتم بشكل غري رمسي على أساس
الثقة ودون وثائق مكتوبة.
وتعد الطبيعة الطوعية لالتفاقات يف البلدان املتقدمة أساسية لنجاح
تطوير اإلنرتنت .ومع ذلك ،ينبغي أن تشمل جمموعة أفضل املمارسات
لتعزيز دائرة مؤاتية للتنمية يف البلدان النامية ،التحرير وخفض احلواجز
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أمام النفاذ إىل البوابات الدولية ورسوم الرتخيص املنخفضة واالستثمارات
احلكومية عند االقتضاء ،ودعم تطوير نقاط تبادل اإلنرتنت ،وفرض قيود
على السلوك املناهض للمنافسة من جانب شركات التشغيل املهيمنة،
واالنفتاح على االستثمار األجنيب املباشر ،وتشجيع الطلب على اخلدمات
عريضة النطاق.
وقال هارندربال سنغ غروال ،مدير اهليئة الوطنية لتنمية اتصاالت
املعلومات عريضة النطاق من اجليل التايل يف سنغافورة ،إن الثقة اليت أشار
إليها السيد ويلر يف اتفاقات التبادل بني شركات التشغيل املستقرة ال تصلح
على الدوام بالنسبة للوافدين اجلدد .ففي سنغافورة تضطر شركة تشغيل
تتمتع بقوةكبرية يف السوق إىل توفري حركة العبور باعتبارها شركة التشغيل
اليت متثل املالذ األخري .وبالتايل ،فليست هلا مصلحة يف توفري تبادل احلركة
مع شركات التشغيل اجلديدة .ولتدارك هذا الوضع ،أنشأت اهليئة التنظيمية
نقطة تبادل حركة اإلنرتنت متعددة املشغلني ،حىت وإن كانت شركات
التشغيل ال زالت تتفاوض بشأن تبادل احلركة فيما بينها.
وأشار املشاركون إىل صعوبة حتديد ما إذا كان الرقم آت من شبكة
عادية أو من شبكة قائمة على برتوكول اإلنرتنت متثل عقبة أمام إمكانية
نقل الرقم بالنسبة لربوتوكول اإلنرتنت ،وأن رسوم اإلهناء املرتفعة ال تشجع
شركات التشغيل على االنتقال إىل التوصيل البين بربوتوكول اإلنرتنت.
وعالوة على ذلك ،ال توجد معايري ،والذي حيدث يف سوق بروتوكول
اإلنرتنت اآلن هو ماكان حيدث قبل سنوات يف بيئة املهاتفة ،حيثكانت
شركات التشغيل املهيمنة حتاول اعرتاض سبيل شركات التشغيل اجلديدة.
وحلسن احلظ ،بدأ الوضع يتغري.
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التنظيم في مجال الحوسبة السحابية

Shutterstock

توضيح التنظيم في مجال الحوسبة السحابية :الفرص
والتحديات المطروحة فيما يتعلق بالحوسبة السحابية
أدارت اجللسة السيدة ماريان تريشو ،ممثلة منظمة الكومنولث واحتجاز البيانات أو إزالتها ،ومعايري اجلودة واملشاكل املتعلقة بقانون
لالتصاالت ) .(TCOوتناولت اجللسة الفوائد االجتماعية واالقتصادية “.”PATRIOT Act
قال السيد ليزيل مارتنكوفيكس ،مدير السياسات العامة الدولية
للحوسبة السحابية وأثرها على املؤسسات الصغرية واملتوسطة،
والكيانات العامة واملستعملني النهائيني .وناقش املشاركون كيف ميكن والشؤون التنظيمية ،مبؤسسة  ،.Verizon Communications Incوهي
لالعبني اجلدد مثل وسائل اإلعالم االجتماعية ،ومقدمو احملتوى من شركات تقدمي اخلدمات السحابية ،إن نشر النطاق العريض
والتطبيقات على اخلط من خالل اإلنرتنت )(Over the topتغيري أساسي لزيادة إتاحة احلوسبة السحابية .وينبغي أن يتاح الوقت
ديناميات السوق يف خالل احلوسبة السحابية .كما تعرضوا للحاجة لالحتماالت اليت تنتظر البيانات يف السحب واملعايري الدولية لكي
تنضج قبل فرض قواعد تنظيمية على احلوسبة السحابية.
إىل التنظيم ،معرتفني بأن القواعد ال ينبغي أن تكبح االبتكار.
وقال ساجنايا كاروناسينا ،كبري موظفي التكنولوجيا ،هيئة
وصف الدكتور إيان والدن ،أستاذ قانون املعلومات واالتصاالت
ورئيس معهد قانون احلاسوب واالتصاالت ،كوين ماري ،جامعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،سري النكا ،إن بعض اهليئات يف
لندن ،ومؤلف ورقة مناقشة طُِرحت يف الندوة العاملية للمنظمني بعنوان سري النكا لديها بنية حتتية جيدة لتكنولوجيا املعلومات ،بينما يفتقر
“توضيح التنظيم يف جمال احلوسبة السحابية :الفرص والتحديات فيما البعض اآلخر حىت إىل أجهزة احلاسوب .ومن مزايا تكنولوجيا احلوسبة
يتعلق باحلوسبة السحابية” ،كيف أن احلوسبة السحابية توفر نفاذاً السحابية أهنا توفر لكل فرد نفس البنية التحتية ،مع خدمات مأمونة
وميكن االعتماد عليها بأسعار معقولة.
مرناً ومستقالً عن املوقع إىل موارد احلوسبة بناءً على الطلب.
وأكد املتحدثون على أمهية إحداث توازن بني التنظيم واالبتكار،
هل ينبغي تنظيم احلوسبة السحابية؟ تتوقف اإلجابة على هذا
السؤال على عوامل متعددة .فاجلانب األكرب من احلوسبة السحابية وأن العامل األساسي هو توافر املرونة .وقالت السيدة تريشوف إن
يقع خارج قانون االتصاالت ،وإن كان بوسع احلكومات واهليئات النمو اهلائل للبيانات يوجب األخذ بتكنولوجيا احلوسبة السحابية،
التنظيمية تيسري اعتمادها عن طريق إزالة احلواجز القائمة .ولكن ولكنها أكدت على ضرورة ضبط اجلودة واألمن لكل من احملتوى
يظل الشاغل الرئيسي هو أمن البيانات الشرحية اليت يولدها استعمال ونقل املعلومات على السواء.
خدمات احلوسبة السحابية .وال تقل أمهيةً املسائل املتصلة باخلصوصية

أخبار االحتاد   2012 | 10 ديسمرب

2012

71

الندوة العالمية للمنظمين | تقرير خاص
السحب الداكنة :السالمة واألمن على الشبكة

Thinkstock

السحب الداكنة :السالمة واألمن على الشبكة
أدار اجللسة اخلاصة بالسالمة واألمن على الشبكة السيد عماد
حب اهلل ،القائم بأعمال رئيس هيئة تنظيم االتصاالت )،(TRA
لبنان ،واستعرض التهديدات على اخلط من وجهة نظر املستعمل
(محاية املعلومات واخلصوصية) ،واحلقوق يف السحب ،وكيف ميكن
ضمان نفاذ موثوق يف أي وقت إىل اخلدمات السحابية .وأكد
املشاركون على أمهية حتديد الوالية القضائية القابلة للتطبيق ،وإدارة
املخاطر التجارية.
قالت السيدة ستيفاين ليسنت ،وهي من كبار مستشاري شركة
 ،Charles Russellومؤلفة ورقة مناقشة طُِرحت يف الندوة العاملية
للمنظمني بعنوان “السحب :محاية البيانات واخلصوصية :ملن
تتبع السحب على أي حال؟” ،إن التحدي يتمثل يف محاية
حق اخلصوصية املشروع بدون إضاعة الفرص اليت توفرها خدمات
وتكنولوجيا احلوسبة السحابية .وقد وضعت البلدان نـُـهجاً خمتلفة
حلماية اخلصوصية والبيانات ،ترتاوح بني عدم وضع تشريعات (كما
هو احلال يف الربازيل) ووضع أطر تنظيمية مفصلة (كما هو احلال
يف االحتاد األورويب).
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وقد أصبح اإلطار احلايل عتيقاً ،ألن التنظيم ال ينبغي أن حيظر
تدفق البيانات عرب احلدود .وملا كان من غري الواضح أي القوانني
ينطبق على تدفق البيانات عرب احلدود ،لذلك ال يعرف املستهلكون
الوالية القضائية اليت ينبغي اللجوء إليها.
وشرح كمال اهلل رملي ،مستشار وزارة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لشؤون التكنولوجيا ،إندونيسيا ،أن التعامل مع
احلوسبة السحابية يف إندونيسيا جيري بنفس طريقة التعامل مع
قطاع النقل :أي أن يكون مقدم اخلدمة هو املسؤول عن سالمة
ومحاية بيانات املستهلكني.
درس على املستوى
وأشار املشاركون إىل أن تنظيم اخلصوصية يُ َ
الوطين ،ومع ذلك فسوف يكون من الالزم حدوث استجابة عاملية
يف غضون عشر سنوات كي يتمتع مجيع مواطين العامل بنفس
املستوى من حيث محاية املعلومات.
واختتم الدكتور حب اهلل بأن اهليئات التنظيمية جيب أن
حتقق التوازن بني حرية تدفق املعلومات وتلبية شواغل األمن لدى
املستعملني فيما يتعلق باحلوسبة السحابية.

الندوة العالمية للمنظمين | تقرير خاص
الشراكات بين القطاعين العام والخاص

Thinkstock

الشراكات بين القطاعين العام والخاص
أدار السيد أناندا راجكانال ،املدير (القائم بأعمال رئيس املكتب) ،هيئة
االتصاالت يف نيبال ) ،(NTAاجللسة اخلاصة باسرتاتيجيات جعل النطاق
العريض يف املتناول .وتناولت اجللسة :الشراكات بني القطاعني العام
واخلاص لدعم االستثمار يف شبكات اجليل التايل عريضة النطاق؛ والنَهج
من أسفل إىل أعلى أم والنَهج من أعلى إىل أسفل؛ وكيف تؤدي متابعة
سوق إمكانيات النفاذ إىل فتح اآلفاق أمام فرص جتارية جديدة؛ ومعرفة
الذين مل يتسن هلم بعد النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وتسويق خدمات تليب احتياجاهتم .كما ناقش املشاركون كيف ميكن
للهيئات التنظيمية تعزيز إمكانيات النفاذ والشمول من أجل الذين ال
يتمتعون حىت اليوم بالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وما
إذا كانت اهليئات التنظيمية ينبغي أن ترصد االستثمار ،وما هي احلوافز
التنظيمية اليت ينبغي توفريها.
وقال السيد مات يارديل ،الشريك يف “ ”Analysis Masonومؤلف
ورقة مناقشة بعنوان “إقامة شراكات ناجحة بني القطاعني العام واخلاص
لتعزيز االستثمار يف الشبكات العاملية عريضة النطاق” ،إنه ال يوجد
منوذج واحد لنشر النطاق العريض .ومع ذلك ،فمن الواضح أنه ال ميكن
تقدمي النطاق العريض الشامل من خالل استثمارات القطاع اخلاص
وحدها ،ولذلك فمن الالزم تدخل صانعي السياسات.
وأوضح السيد أكسيل لوبلوا ،املدير التنفيذي للمبادرة العاملية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة يف إطار اجليل الثالث
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) ،(G3ictأن السكان احملرومني من
النطاق العريض ميثلون حوايل ثلث سكان العامل ،وثلثهم من األشخاص
ذوي اإلعاقة .وعلى الرغم من أن العديد من اهليئات التنظيمية يف العامل

اختذ خطوات من أجل الوصول إىل األشخاص ذوي اإلعاقة ،فإن
مستوى تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة منخفض .لذلك،
هناك حاجة إىل إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص لتشجيع
إمكانية النفاذ.
وأضاف السيد خانال أن احملرومني من النطاق العريض واألشخاص
ذوي اإلعاقة ميثلون إمكانيات غري مستغلة ،وأن اهليئات التنظيمية
وصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمامها مسؤولية الوصول إىل
هؤالء األفراد املستبعدين حىت اآلن وخدمتهم.
وقال جابريل غوثي ،النائب األول لرئيس الشؤون العامة مبؤسسة
ألكاتل-لوسنت ،إن النمو اهلائل يف البيانات ميثل حتدياً كما ميثل
فرصة .إذ يواجه القطاع اخلاص صعوبات متزايدة يف متويل االستثمارات
الضخمة الالزمة ملواجهة النمو يف البيانات .وعلى احلكومات أن تتدخل
إلدارة املوارد الشحيحة مثل الطيف .وحنن نشهد ظهور بعض احللول
االبتكارية من البلدان النامية .وجيب أن تعمل التدخالت احلكومية على
تشجيع االستثمار اخلاص ،مع التقليل من التمويل العام.
وقال السيد حممد شاريل ترميزي ،رئيس جلنة االتصاالت والوسائط
املتعددة يف ماليزيا ) ،(MCMCإن على كل بلد أن يدرس وضعه اخلاص
يعامل النطاق العريضكمرفق
وأن يقرر املسار الذي يتخذه .ويف ماليزياَ ،
عام ،شأنه شأن املياه أو الكهرباء .وماليزيا مقسمة إىل مناطق ،ففي
املنطقة األوىل املدن الكبرية ذات الكثافات السكانية العالية ال
توجد حاجة إىل أموال عامة .أما يف املنطقتني الثانية والثالثة ،فإن بعض
املبادرات قد مت متويلها من خالل صندوق اخلدمة الشاملة.
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الندوة العالمية للمنظمين | تقرير خاص
تعريف األسواق

Alamy

تعريف األسواق :سـُلّم تنظيمي للتدخل في بيئة رقمية متقاربة
أدارت السيدة كاثلني ريفيريي-مسيث ،الرئيسة التنفيذية ،هيئة
املنافسة وتنظيم املرافق العامة ) ،(URCAجزر البهاما ،جلسة
“التدخل يف بيئة تنظيمية متقاربة” .وقد تناولت اجللسة :حتديد
القوة السوقية اهلامة يف بيئة حمايدة من حيث التكنولوجيا واخلدمة؛
واالنتقال من التنظيم إىل رفع القيود التنظيمية؛ وما إذا كان ينبغي
التعامل مع مشغلي القوة السوقية املهمة اليت استثمرت كثرياً يف نشر
الشبكات بطريقة خمتلفة عن الذين يبتكرون بسرعة؛ ودور سلطات
املنافسة وهيئات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بغرض
تفادي التداخل وتعزيز التعاون.
وقالت السيدة ريفري مسيث إن سوق تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت تتحرك حنو بيئة متقاربة ،وتساءلت عما إذا كانت
اهليئات التنظيمية ينبغي أن ترفع القيود التنظيمية من أجل
السماح باالبتكار.
قال الدكتوركريستيانكوبولدت ،املؤسس املشارك لشركة DotEcon
ومؤلف تقرير “املنافسة والتنظيم يف عامل متقارب عريض النطاق”،
إن نفس شركة التشغيل ميكنها ،يف بيئة متقاربة ،تقدمي خدمات خمتلفة
من خالل جتميع اخلدمات ،وأن ما بني  70و 90يف املائة من عمالء
النطاق العريض يف البلدان املتقدمة يستخدمون خدمات قائمة على
التجميع .كذلك ،هناك جمموعة من األنظمة اإليكولوجية عريضة
النطاق املختلفة :خط املشرتك الرقمي ) ،(DSLوالكبل والشبكات
الليفية للخطوط الثابتة ،مع وجود خليط من ثالث تكنولوجيات
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ودور متزايد لالتصاالت املتنقلة .وهذا يعين بالنسبة إىل تعريف السوق
احلاجة إىل الرتكيز على املستهلكني اهلامشيني الذي ميكنهم التبديل
إىل منتجات خمتلفة حبسب األسعار.
وميكن ألنواع خمتلفة من الشبكات أن تسمح باحلصول على نفس
اخلدمة بدون متييز ،وإن كان من الالزم أن تكون القواعد اليت تنطبق
على اخلدمات املختلفة وحدود اهليئات التنظيمية املختلفة واضحة.
أشار السيد حممد بوبشيت ،املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت
بالبحرين ،إىل أن اهليئة كانت أول هيئة يف املنطقة تقوم بإجراء
استعراض للسوق ،وأهنا نشرت مبادئ توجيهية مستفيضة حول كيفية
تعريف األسواق وتعزيز املنافسة .وعلى الرغم من عدم وجود هيئة
لتعزيز املنافسة يف البحرين ،فإن هيئة تنظيم االتصاالت هلا سلطة إنفاذ
األحكام يف قطاع االتصاالت لدى صدورها.
وقال السيد حممد عبد الصمد ،عضو جلنة تنظيم االتصاالت يف
بنغالديش ) ،(BTRCإن مفهوم “الوضع املهيمن” ُمعرف يف القانون
العام للمنافسة يف بنغالديش ،وإن السوق تؤدي دورها حالياً حتت
آليات املنافسة مع بعض احلدود التنظيمية ،مثل تنظيم األسعار،
لضمان استدامة صغار الالعبني يف السوق.
وناقش املشاركون الفصل بني سلطات اهليئات التنظيمية وهيئات
املنافسة ،مشريين إىل أن اهليئة التنظيمية القطاعية ينبغي أن تكون
مفيدة هليئة املنافسة.

الندوة العالمية للمنظمين | تقرير خاص
تنفيذ النطاق العريض

Thinkstock

تنفيذ النطاق العريض :دراسات الحالة ال ُقطرية
أدار املناقشة اخلاصة بتنفيذ النطاق العريض السيد راؤول خوالر،
رئيس هيئة تنظيم االتصاالت اهلندية .واستعرضت اجللسة قصص
النجاح ،كما ناقشت النُهج التطلعية والدروس املستفادة.
وق ّدم السيد ماريو مانيفيتش ،رئيس دائرة البنية التحتية والبيئة
التمكينية والتطبيقات اإللكرتونية ،مكتب تنمية االتصاالت/االحتاد
الدويل لالتصاالت ،سلسلة من تسع دراسات حالة قُطرية بشأن
تنفيذ النطاق العريض ،شارك يف إجرائها مكتب تنمية االتصاالت
باالحتاد وجلنة النطاق العريض ،حلساب أمانة التنمية الرقمية .وتتضمن
دراسات احلالة نظرة متعمقة على حالة تنمية النطاق العريض يف
ألبانيا ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً ،وماليزيا ،وموريشيوس،
ونيجرييا ،وبنما ،والفلبني ،ورومانيا ،وسري النكا ،وتُظهر كيف أن
االسرتاتيجيات والقواعد التنظيمية ميكن أن تعزز النفاذ ،واإلتاحة
والتكاليف املعقولة يف بناء عامل النطاق العريض اليوم.
وق ّدم السيد موهان جاياسيكريي ،نائب مدير هيئة تنظيم
االتصاالت يف سري النكا ) ،(TRSCLالدروس املستفادة من دراسة

احلالة اليت أجراها االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن سري النكا .وقال
إن سري النكا بدأت ترصد جودة خدمة النطاق العريض يف ،2010
وأن ذلك أسفر عن زيادة املنافسة ،وارتفاع سرعات النطاق العريض
وخفض أسعار النطاق العريض بالنسبة للمشرتكني .وسوف جيري
اآلن إدخال معايري منفصلة بشأن جودة اخلدمة بالنسبة خلدمات
االتصاالت الثابتة واملتنقلة.
وقالت السيدة ماجدالينا غاج إن تنفيذ شبكات اجليل التايل
ميثل أولوية بالنسبة لبولندا ،وإن اخلطوة األوىل اليت ِ
اختذت يف سبيل
نشر شبكات اجليل التايل كانت التوقيع على  Mega Actلدعم تنمية
البنية التحتية .وتدرس اثنتان من شركات االتصاالت الثابتة يف الوقت
احلاضر مناذج التمويل املشرتك ،كما أن اثنتان من شركات االتصاالت
املتنقلة تنظر يف تقاسم البنية التحتية .ودعت السيدة غاج املشاركني
إىل زيارة وارسو ،بولندا ،من  3إىل  5يوليو  2013حلضور الندوة العاملية
الثالثة عشرة ملنظمي االتصاالت ).(GSR-13
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الندوة العالمية للمنظمين | تقرير خاص
قاعة المشاورات التنظيمية

قاعة المشاورات التنظيمية:
الجمع بين الجميع ،وتعزير النمو الشامل والمستدام
أدار جلسة املشاورات التنظيمية الدكتور كريستيان كوبولدت،
كبري خرباء االتصاالت ،ورئيس الندوة العاملية احلادية عشرة
ملنظمي االتصاالت ) .(GSR–11وركزت اجللسة على أشد املسائل
التنظيمية إحلاحاً.
وقال السيد أالن هورن ،عضو هيئة تنظيم االتصاالت
واالتصاالت الراديوية ) ،(TRRفانواتو ،إن اهليئات التنظيمية تدرك
املنافع االجتماعية واالقتصادية لإلنرتنت ،ولكن من الالزم بذل
جهود لتوعية السكان بشأن هذه املنافع .وينبغي أن تؤيد اهليئات
التنظيمية أنشطة احلكومة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين للمساعدة
يف تلبية األهداف اإلمنائية لأللفية .وملا كانت شركات التشغيل
تبتعد عن اجملاالت غري االقتصادية ،يكون دور اهليئة التنظيمية هو
إدارة املشاريع يف إطار صندوق النفاذ الشامل.
وقال الدكتور درازن لوتشيك ،املدير التنفيذي ،وكالة الربيد
واالتصاالت اإللكرتونية يف كرواتيا ) ،(HAKOMإن القضية الرئيسية
هي كيف ميكن املوازنة بني التنظيم واالستثمار .ويصل انتشار
النطاق العريض يف كرواتيا إىل حنو  30يف املائة ،ولكن التوزيع
متفاوت واملناطق الريفية حمرومة من التغطية ،مما يعوق التنمية .وقد
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بدأت اهليئة التنظيمية حتفِّز شركات التشغيل على االستثمار يف
املـنـاطـق الـريـفـيــة.
يسر الذي تقوم به اهليئة التنظيمية
م ِّ
وناقش املشاركون الدور ال ُ
يف تشجيع النفاذ إىل البنية التحتية يف املناطق الريفية ويف استخدام
صـنـاديــق اخلـدمــة الـشـامـلــة يف تـوليــد حـوافــز للـصـناعــة خلـدمــة
املـنـاطـق الـنـائـيــة.

بولندا تستضيف الندوة العالمية الثالثة عشرة
لمنظمي االتصاالت ) (GSR-13من  3إلى 5
يوليو 2013

تنإلا لاجم يف اهتردق عفرت ةيدوعسلا تالاصتالا ةكرش

شركة االتصاالت السعودية ترفع قدرتها في مجال اإلنترنت

 5 000موظف وفين يقدمون خدمات ممتدة

يسافر كل سنة ماليني املسلمني القادرين بدنياً ومالياً من مجيع أحناء
العامل إىل اململكة العربية السعودية ألداء فريضة احلج .ويف السنة احلالية،
تنقل أكثر من ثالثة ماليني حاج بني األماكن املقدسة كل يوم .وقد
جنحت شركة االتصاالت السعودية ) (STCيف القيام بالعمليات املنوطة
هبا يف موسم احلج الذي استمر ستة أيام هذه السنة .ولكي تستطيع
تقدمي خدمات أفضل للحجيج ،زادت الشركة طاقة الشبكة بنسبة
 60يف املائة يف مكة واملدينة وغريمها من مواقع احلج املقدسة ،ورفعت
سعة الشبكة خلدمة أكثر من  26مليون مستعمل (تعادل سعة الشبكة
للعديد من البلدان).
سخرت الشركة مجيع مواردها املالية والبشرية والتقنية لتحقيق
وقد ّ
هدفها وهو توفري اتصاالت عالية اجلودة أثناء موسم احلج ،لتمكني

احلجيج من التواصل مع أسرهم والبقاء على صلة بأعماهلم .وعلى
سبيل املثال ،استعانت الشركة مبا جمموعة  5 000موظف وفين لرفع
كفاءة الشبكة وقدرهتا على التشغيل يف مجيع أماكن احلج املقدسة
ويف املناطق املركزية “مىن” و”املزدلفة” و”عرفات” .وال تدخر
الشركة وسعاً يف أن تضع حتت تصرف احلجيج بنية حتتية مأمونة
ميكن االعتماد عليها منذ حلظة وصوهلم إىل حلظة مغادرهتم .وقد
عززت الشركة شبكة اجليل الرابع ) ،(4Gوقامت بتوصيل املنازل
بشبكة األلياف البصرية ،وتعاونت مع السلطات املختصة الستكمال
املشاريع الرئيسية يف مواقع احلج املقدسة ،مثل “جسر اجلمرات”
و”قطار احلرمني السريع” و”أبراج مىن” بغية التيسري على احلجيج
يف إجراء املكاملات واستعمال اإلنرتنت.
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وكان توفري شركة االتصاالت السعودية خلدمة ال سلكية
جمانية يف مكة واملدينة ،فضالً عن استعمال  2 676برجاً
لالتصاالت املتنقلة لدعم تغطية الشبكة جلميع األماكن
املقدسة ،يعين أن حركة االتصاالت ارتفعت إىل مستويات
جديدة ،حيث ارتفع مستواها بنسبة  49يف املائة يوم الوقوف
على جبل عرفات مقارنة بالسنة السابقة .وقد اعتمدت الشركة
يف دعم هذه احلركة املرتفعة على أحدث التكنولوجيات اجلديدة
وشبكة ألياف بصرية عالية اجلودة .ومت توسيع نطاق شبكيت
اجليل الثالث واجليل الرابع الستيعاب حركة االتصاالت الكثيفة
وحركة نقل البيانات من اململكة العربية السعودية وإليها .وقد
ساهم توسيع نطاق اخلدمات يف زيادة القدرة على إجراء
املكاملات واستعمال اإلنرتنت يف أجزاء من مكة واملدينة بنسبة
 385مقارنة بسنة  ،2011مع استيعاب أكثر من  2 750تريابايت
يف حركة اإلنرتنت .وتقوم شركة االتصاالت السعودية ،اليت
تستطيع استيعاب ما يصل إىل  380جيغابت يف الثانية ،بتشغيل
أكرب بوابة لإلنرتنت يف الشرق األوسط وإفريقيا.
دعمت شركة االتصاالت السعودية شبكتيها يف مكة
وقد ّ
واملدينة ،يف موسم احلج هذا العام ،بأكثر من  747موقعاً
جديداً لزيادة كفاءة شبكاهتا لالتصاالت املتنقلة وشبكة اجليل
الرابع لالتصاالت املتطورة طويلة األمد ) (LTEاليت أدخلتها
الشركة يف  2011خصيصاً لتغطية موسم احلج .كما زادت
الشركة من كفاءة تشغيل شبكات اجليل الثالث بتزويدها بعدد
 381حمطة للشبكة القاعدية القائمة على اجليل الثالث يف
مكة واملدينة وغريمها من األماكن املقدسة من أجل زيادة سعة
الشبكة .كما زادت الشركة من التغطية املتاحة فأضافت 18
موقعاً جديداً ليصل اجملموع إىل  53موقعاً تغطيها قائمة شاملة
من خدمات االتصاالت باحلرم ،تشمل قطاعات اخلدمات
التجارية وقطاع األعمال واخلدمات احلكومية ،فضالً عن
مناطق التوسع مشال احلرم.
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اهءارو امو ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنم يف روطتلا ةبكاومو ءاسنلا
النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ABU 2012 Seoul

جينا ديفيز ،مبعوثة االحتاد الدويل لالتصاالت اخلاصة لشؤون النساء
والفتيات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،تلقي كلمتها يف اجللسة
االفتتاحية ملنتدى “النساء ومواكبة التطور :منتدى رفيع املستوى بشأن
الشمول الرقمي للنساء والفتيات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”

النساء ومواكبة التطور في منطقة آسيا
والمحيط الهادئ وما وراءها
واملعروف أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووسائل اإلذاعة هلا
جتتاح العامل موجة رقمية .ولكن ،هل تتحرك النساء مع هذه املوجة أم أهنن
يقفن على الشاطئ كمراقِبات؟ وكيف ميكن للنساء ركوب املوجة الرقمية تأثري ضخم على مجيع جوانب حياة الناس تقريباً .فبفضل السحر الذي
واملشاركة بشكل أكثر إنصافاً يف جمتمع املعرفة يف القرن الواحد والعشرين؟ متارسه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووسائل اإلعالم ،ختتفي عوائق
وأين توجد عوائق الطريق اليت حترم النساء من مزايا تكنولوجيا املعلومات الزمان واملكان .ويف الظروف املؤاتية ،ميكن هلذه التكنولوجيات أن تزيد
واالتصاالت )(ICT؟ وهل كانت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قوة من اإلنتاجية ،وأن تُولِّد النمو االقتصادي واالجتماعي ،وتساعد على
محُ ِّررة يف وصف وتصوير النساء عرب منصات مجيع وسائل اإلعالم؟ هذه خلق فرص للعمل والتوظيف ،وعلى حتسني نوعية احلياة للجميع مبا يف
هي بعض األسئلة الرئيسية اليت أثارها وناقشها أكثر من  150مندوباً ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة بغض النظر عن تصنيفهم االجتماعي أو
من  35بلداً ،شاركوا يف منتدى “النساء ومواكبة التطور :منتدى رفيع جنسهم أو عمرهم.
ولألسف ،فإن مزايا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وثورة وسائل
املستوى بشأن الشمول الرقمي للنساء والفتيات” ،عُ ِقد يومي 11–10
أكتوبر  2012يف سول ،مجهورية كوريا .وقد شارك يف تنظيم هذا املنتدى اإلذاعة ليست موزعة بالتساوي بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية وداخل
االحتاد الدويل لالتصاالت واحتاد اإلذاعات مبنطقة آسيا واحمليط اهلادئ اجملتمعات .ومن املالحظ أن النساء والفتيات حظهن أقل من حيث النفاذ
) (ABUوهيئة اإلذاعة الكورية ) ،(KBSبدعم من العديد من الشركاء مثل واملشاركة ،كما أهنن على حد قول ديبورا تايلور-تيت ،مبعوثة االحتاد
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعِلم والثقافة (يونسكو) ،ووزارة املساواة بني الدويل لالتصاالت اخلاصة لشؤون محاية األطفال على اخلط والرئيسة
اجلنسني واألسرة جبمهوريةكوريا ،وجلنة االتصاالت الكورية ،وإدارة النطاق املشاركة للجنة الوسائل الصحية “لسن ممثـَّالت بالدرجة الكافية بل
ممثـَّالت بشكل مغلوط على الشاشة وخارج الشاشة وعرب مجيع املنصات،
العريض واالتصاالت واالقتصاد الرقمي يف أسرتاليا.
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األمر الذي ترتتب عليه نتائج سلبية خطرية مثل أثر ذلك على احرتام الدفاع عن الرسالة :الصور والتمكين والنجاحات

النفس ،واهلوية اجلنسية ،والقبول االجتماعي ،وضغط األقران ،والتنميط
ألقى عدد من األفالم واألفالم الوثائقية التلفزيونية من مجيع أحناء العامل
النوعي الذي يؤثر على القيادة ،واإلجناز واختيار نوع احلياة العملية”.
الضوء على نضال النساء من أجل املساواة وحقوق اإلنسان األساسية.
وقالت جينا دافيس ،مبعوثة االحتاد الدويل لالتصاالت لشؤون النساء وقد صورت هذه األفالمكيف أن أعداداً ال حصر هلا من النساء والفتيات
والفتيات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،واملمثلة احلائزة على جائزة يقمن بالفعل بأدوار لتغيري العامل .كما عُ ِرضت أعمال نساء مبدعات
األوسكار ،يف كلمتها الرئيسية“ :لقد حان وقت التغيري ،وإنكم مجيعاً حياولن تسخري املوجة الرقمية ،مستعينات باألثر الضخم الذي تحُ ِدثه الصور
يف هذه القاعة من عوامل التغيري القوية .وأود أن أوجه التحية إىل هيئات املتحركة ،سواء كانت يف شكل برامج تلفزيونية ،أو أفالم وثائقية أو أفالم
اإلذاعة اآلسيوية ،ومنتجي األفالم ،وأصحاب املصلحة يف اإلنرتنت ،روائية .وتسعى اهليئات يف مجيع أحناء العامل إىل حتسني حياة النساء من
واألوساط األكادميية وغريهم ملبادرهتم بتغيري صورة النساء والفتيات يف خالل إذاعة الوقائع الفعلية اليت يرتدد صداها يف أحناء العامل.
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويا حبذا أن تُظهر لنا املسلسالت
وقد حتدث يف املنتدى عدد من النساء البارزات من مجهورية كوريا
الكورية الشهرية واألفالم املوسيقية اليت تنتجها بوليوود الشخصيات اليت وبلدان أخرى ،وعرضن قصص الكفاح ،واملثابرة والنجاح يف حتقيق
تُلهم املهنيني الذين يركزون على التكنولوجيا يف املستقبل”.
املكانة واالعرتاف يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقطاع
وسائل اإلعالم.

Thinkstock
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Gender
Media
وسائل اإلعالم
الجنسين في
بين

اهءارو امو ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنم يف روطتلا ةبكاومو ءاسنلا

السيدة ديبورا تايلور-تيت ،مبعوثة
االحتاد الدويل لالتصاالت اخلاصة لشؤون
محاية األطفال على اخلط ،والرئيسة
املشاركة للجنة الوسائل الصحية

النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
جينا ديفيز ،مبعوثة االحتاد
الدويل لالتصاالت اخلاصة لشؤون
النساء والفتيات يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

الدكتور يون-جو كيم،
املدير اإلقليمي ،املكتب اإلقليمي
لالحتاد الدويل لالتصاالت آلسيا
واحمليط اهلادئ
ABU 2012 Seoul

االتحاد الدولي لالتصاالت يعمل على تمكين النساء من
خالل إتاحة الفرصة لهن لتولي الوظائف في قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

يسعى الكثري من الشركات واملؤسسات سعياً حثيثاً يف الوقت احلاضر
من أجل االستعانة بالنساء الاليت يتمتعن مبهارات فنية .ويف سعيه لزيادة
عدد النساء يف وظائف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،يركز االحتاد
الدويل لالتصاالت على ثالثة جماالت رئيسية ،هي :زيادة عدد الفتيات
والنساء الاليت ترغنب يف تويل وظائف يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت؛ وزيادة عدد الفتيات والنساء الاليت حيصلن على التعليم يف
جماالت العلوم أو التكنولوجيا أو اهلندسة أو الرياضيات؛ وتشجيع شركات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على جذب النساء وتشغيلهن وتدريبهن
وتشجيعهن على حتقيق االستدامة يف املدى البعيد.
ويعد اليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أساس هذه االسرتاتيجية .وكان مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  2010قد
قرر االحتفال سنوياً هبذا اليوم يوم اخلميس الرابع من شهر أبريل كل
عام .وقد نظم ما يقرب من  90بلداً يف  2012مناسبات لالحتفال بيوم
الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ومتكني أكثر من
 30 000فتاة.
ومبناسبة االحتفال بيوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يوم  25أبريل  ،2013سيجري تشجيع احلكومات ،وشركات

القطاع اخلاص ،ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية على
دعوة الفتيات وطالبات اجلامعات لقضاء يوم يف مكاتبها ،أو تنظيم برامج
مع الرائدات لزيادة وعي الفتيات بالفرص اليت يتيحها قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وتعزيز الفكرة القائلة بأن تويل الوظائف يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفيد النساء والفتيات ،ويفيد قطاع
األعمال ويفيد اجملتمع.
وقد أصدر االحتاد الدويل لالتصاالت تقريراً بعنوان “مستقبل مشرق
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فرص أمام جيل جديد من
النساء” .ويتضمن هذا التقرير إرسال رسالة إىل صانعي السياسات ،وقادة
الصناعة ،والطالب واملهنيني الشباب مؤداها أن التطورات واالجتاهات
الراهنة سوف تسفر عن اجليل التايل من املهنيني العاملني يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتتيح فرصاً تستدعي االبتكار والريادة.
وتستطيع الفتيات والنساء ،بل وينبغي تشجيعهن على دراسة اهلندسة
أو احلاسوب/تكنولوجيا املعلومات ،واالضطالع بأدوار نشطة يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وتستهدف محلة “التكنولوجيا حباجة إىل الفتيات” ،اليت تتضمن
“جائزة التكنولوجيا حباجة إىل الفتيات” اليت أطلقها االحتاد الدويل
لالتصاالت حديثاً  -تستهدف الفتيات الاليت ترتاوح أعمارهن بني
 9سنوات و 19سنة .وقال الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد
كون فيها الفتيات آرائهن
الدويل لالتصاالت إن “هذه هي الفرتة اليت تُ ِّ
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وحتددن اختيارياهتن العملية .وتستهدف احلملة واجلائزة ،معاً ،مساعدة
الفتيات على ربط التكنولوجيا حبياهتن اليومية ،واكتساب الثقة يف مهاراهتن،
والعثور على متعة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” .وقد ُو ِضعت
اسرتاتيجية للشراكات توفر حجر األساس بالنسبة للحملة ،لتحفيز خمتلف
الالعبني الرئيسيني على التضافر وتضخيم الرسالة.
وسوف تظل املواهب البشرية املقرتنة مبجموعة من املهارات السليمة
أساسية لبناء قطاع نابض ومتنوع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقطاع
وسائل اإلعالم .وسيكون من الالزم إثراؤها ببناء رأمسال بشري غري قائم
على التمييز أساساً يف اجلامعات ،ومراكز البحوث والتنمية ،واملعاهد
التجارية والفنية لالستجابة إىل متطلبات صناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املتزايدة .وقال جافاد موتاغي ،األمني العام الحتاد اإلذاعات
مبنطقة آسيا واحمليط اهلادئ“ :إن زيادة عدد النساء على مجيع املستويات
يف وسائل اإلعالم ويف التكنولوجيات اجلديدة ال تعد سليمة من الناحية
املعنوية فقط ،بل إهنا صائبة متاماً من الناحية االقتصادية”.
وتؤكد جمموعة النهج اليت تضمن استفادة عدد أكرب من الفتيات
والنساء من السياسات الداعمة للنساء وأهنن أصبحن مهيآت لالنضمام
إىل قوة العمل يف املستقبل ،على ضرورة التدريب ودعم فرص العمل

على ثالثة مستويات متميزة :املستوى األويل عن طريق التعليم والتدريب
والتوظيف واحلوافز الوظيفية وهذا يتطلب إعادة تقييم على املستوى
الوطين للبنية التحتية التعليمية وأنظمة األداء؛ وعلى املستوى املتوسط ،من
خالل التشجيع الوظيفي والتدريب؛ وعلى مستوى اإلدارة واإلدارة العليا
عن طريق برامج التوجيه ،ورفع املهارات والرعاية.
ويف نفس الوقت ،يتعني علي اآلباء واملعلمني ومستشاري التوجيه
الوظيفي واملسؤولني عن التعيينات أن يغريوا تفكريهم وأن يعرتفوا بأن
وظائف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متثل فرصاً مهمة ومناسبة
للفتيات .وترجع أمهية ذلك إىل أن الذكور ما زالوا هم املهيمنني على
جماالت دراسة اهلندسة والعلوم (انظر اجلدول التايل).

بيان المنتدى بشأن تمكين النساء من خالل وسائل اإلعالم
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أصدر املندوبون يف املنتدى رفيع املستوى بياناً دعوا فيه إىل زيادة مشاركة
النساء يف قطاعي وسائل اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
أحناء األقاليم ،وحثوا القادة يف صناعة اإلعالم ،واحلكومات واملنظمات
الدولية على العمل مبزيد من اجلدية على تشجيع زيادة متثيل اإلناث يف

التمييز بين الجنسين في مجال الدراسة :في معظم البلدان ،يهيمن النساء على الدراسات الصحية والتعليمية ،بينما يهيمن الرجال على
الهندسة والعلوم
توزيع البلدان التي تركز الدراسة فيها على المجاالت التي:
بدون تمييز
يهيمن عليها النساء يهيمن عليها الرجال

مجال الدراسة

عدد البلدان

%

%

%

الزراعة

3

74

22

89

التعليم

84

6

10

97

اهلندسة والتصنيع والتشييد

0

100

0

97

الصحة والرفاه االجتماعي

82

4

13

97

الفنون والعلوم اإلنسانية

55

6

39

96

العلوم

13

68

20

96

اخلدمات

21

59

21

87

الدراسات االجتماعية ،والتجارة والقانون

23

16

61

97

املصدر :تقديرات فريق تقرير التنمية يف العامل لعام  ،2012استناداً إىل البيانات اليت أمكن احلصول عليها من معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة (يونسكو)
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AFP/Image Source

مواقع عمل الصناعة .والحظ املندوبون أن النساء والفتيات ميثلن ما يصل
إىل  50يف املائة من سكان العامل ،وأن “املساواة يف احلقوق والفرص تعزز
االقتصادات واجملتمعات القائمة على أسس سليمة”.
وأكدوا على ضرورة توافر بيئة شاملة للجنسني يف جمايل وسائل اإلعالم
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ِّ
متكن النساء والفتيات من العمل يف
جمايل اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع املستويات
واجملموعات املهنية ،على الشاشة وخارجها .كما دعوا إىل زيادة قدرة
النساء على النفاذ إىل املنصات التكنولوجية والرقمية ،وطالبوا بأن يكون
متثيل النساء والفتيات إجيابياَ وأن يبتعد عن النمطية.
وجاء يف البيان“ :إننا ندعو مجيع من يستطيعون املساعدة إىل
االعرتاف باملوجة الرقمية اليت جتتاح العامل اآلن وأن ينضموا إلينا يف دعم
هتيئة النساء والفتيات لالستفادة من الفرص واملزايا اليت يأيت هبا جمتمع املعرفة
اآلن إىل األسر يف مجيع أحناء العامل ،وسوف تستمركذلك يف املستقبل”.
ومبزيد من التحديد ،أعرب املندوبون عن تأييدهم ملا يلي ،ودعوا
أصحاب املصلحة إىل تأييده:
 تنفيذ البث اإلذاعي للجميع :مع الرتكيز على املبادئ التوجيهية
اخلاصة باملساواة بني اجلنسني؛
 وضع إطار لتوسيع نطاق توفري التدريب ونفاذ النساء والفتيات
إىل وسائل اإلعالم التكنولوجية والرقمية؛











تطبيق البحوث احلالية من أجل حتقيق التصوير املـُنصف لقصص
ووجوه وأصوات اإلناث؛
مناصرة قادة وسائل اإلعالم الذين يشجعون احملتوى املتوازن
والصور املتوازنة للنساء والفتيات؛
تشجيع تطبيق مؤشرات احلساسية جتاه اجلنسني اليت وضعتها
اليونسكو على وسائل اإلعالم ،لتقييم وتشجيع املساواة بني
اجلنسني ومتكني النساء يف وسائل اإلعالم؛
استخدام وسائل اإلعالم يف تشجيع النساء والفتيات يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق إذاعة قصص النجاح
اخلاصة بالنساء يف وظائف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وتسليط الضوء على محلة “حمو األمية الرقمية لدى النساء”؛
إقناع الصناعة بتشجيع قصص جناح عمل النساء والفتيات يف
وظائف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،عن طريق الربامج
اإلذاعية والتلفزيونية؛
دعوة احتاد اإلذاعات مبنطقة آسيا واحمليط اهلادئ ) (ABUإىل
مساعدة املؤسسات الصغرية (مثل املؤسسات يف األقاليم اجلزرية
واملناطق النائية) ،مبا يـُ ِّ
مكن التعاون يف متكني النساء والفتيات يف
اجملتمعات املهمشة؛
ُ
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وضع وتوزيع وحدات تعليمية لتوعية الطالب بقضايا اجلنسني إطالق تقرير “قياس مجتمع المعلومات في  ”2012الذي
ووسائل اإلعالم/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ودور وسائل أعده االتحاد الدولي لالتصاالت

اإلعالم يف اجملتمع.
وأثىن املندوبون ،يف بيان املنتدى ،باالحتاد الدويل لالتصاالت،
واحتاد اإلذاعات مبنطقة آسيا واحمليط اهلادئ وهيئة اإلذاعة الكورية اليت
استضافت املنتدى ،ومجيع الشركاء اآلخرين ،ملساعدهتم يف تسليط
الضوء على الدور احلاسم الذي تقوم به وسائل اإلعالم يف تشجيع
مشاركة املرأة الكاملة يف مجيع جوانب احلياة واجملتمع.

أطلِق ،يوم  11أكتوبر  ،2012تقرير جديد لالحتاد بعنوان “قياس
جمتمع املعلومات يف  ،”2012أثناء انعقاد املنتدى رفيع املستوى .ويتضمن
التقرير مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،الذي يرتب أداء
 155بلداً من حيث البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وانتشارها .ويـَظهر بلدان يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ ضمن أعلى البلدان
ترتيباً يف العامل ،ومها :مجهورية كوريا اليت جاء ترتيبها يف املرتبة األوىل،
واليابان اليت جاء ترتيبها يف املرتبة الثامنة .كما يتضمن التقرير بيانات
وحتليالت جديدة متاماً عن اإليرادات واالستثمار يف قطاع االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ويقرتح طريقة جديدة لقياس قدرات
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل.

ABU 2012 Seoul
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تامولعملا عمتجمل ةيملاعلا ةمقلا عيراشم زئاوج

ITU

جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات

أطلِع العامل على قصتك!

إن النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،أينما كنت وبغض
النظر عمن تكون وعن عمرك ،أمر أساسي ليس فقط من أجل
تزويدك باخلدمات بل وكذلك كوسيلة للتعليم .ويستعمل اإلنرتنت
ثُلث سكان العامل البالغ عددهم سبعة مليارات نسمة ،ويستفيدون
بطرق عديدة من تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل
الصحة اإللكرتونية ،والزراعة اإللكرتونية ،والتوظيف اإللكرتوين.
والعامل يف سبيله إىل أن يصبح أكثر تواصالً ،كما أن خدمات
أكثر يف سبيلها إىل أن تكون متاحة للسكان املوصولني .بيد أن
السكان املقيمني يف املناطق النائية ما زالوا يفتقرون إىل النفاذ بسرعة

عالية ،وإىل خدمات اإلنرتنت اليت تتسم باجلودة ،وبذلك فإهنم
ال يستطيعون استعمال العديد من تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اليت ميكن أن تحُ ِدث حتوالً يف حياهتم.
وقد حددت القمة العاملية جملتمع املعلومات سبعة أهداف
للتغلب على الفجوة الرقمية حبلول سنة  ،2015من بينها بناء البنية
التحتية ،وهتيئة بيئة متكينية ،باإلضافة إىل الثقة واألمن يف استعمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويقوم أصحاب املصلحة ببذل جهود بطولية لتنفيذ نتائج القمة
العاملية جملتمع املعلومات وحتقيق أهدافها .وقد أمكن ،منذ بدأت
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عملية تقييم أنشطة القمة العاملية جملتمع املعلومات يف  ،2004تنفيذ
كثري من املشاريع الناجحة وأبلِغت هذه النجاحات إىل عملية
التقييم باعتبارها أمثلة ميكن تكرارها يف بلدان أخرى أو مناطق
أخرى .وما زالت الدول األعضاء تتقاسم خرباهتا وتتعلم من بعضها
البعض كيف ميكن إقامة جمتمع شامل للمعلومات.
وتعرتف جوائز مشاريع القمة العاملية جملتمع املعلومات بالتفوق
يف تنفيذ نتائج القمة .وكان املشاركون يف منتدى القمة العاملية
جملتمع املعلومات لعام  2011هم الذين أوعزوا هبذه املسابقة رغبة
منهم يف إجياد آلية لتقييم ومكافأة األفراد ،واحلكومات ،واجملتمع
املدين ،والوكاالت احمللية واإلقليمية والدولية ،ومؤسسات البحوث
وشركات القطاع اخلاص على جناح جهودها يف تنفيذ اسرتاتيجيات
إمنائية تستفيد من قوة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وقد اختريت املشاريع الثمانية عشر الفائزة يف مسابقة “جوائز
مشاريع القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  ”2012من بني 170
مشروعاً من  50بلداً .وقدم الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت اجلوائز يف حفل أقيم أثناء منتدى القمة
العاملية جملتمع املعلومات لعام .2012
وقد أطلقت املسابقة الثانية – “جوائز مشاريع القمة العاملية
جملتمع املعلومات لعام  ”2013يوم  3سبتمرب  .2012ومجيع أصحاب
املصلحة مدعوون للمشاركة.
أطلِع العامل على قصة جناحك يف دعم حتقيق أهداف القمة
العاملية جملتمع املعلومات ،أو متكني جمتمعك احمللي من خالل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،أو مساعدة املواطنني وقطاع
األعمال لالستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
أو تضييق الفجوة الرقمية
وسوف حتقق مسابقة جوائز مشاريع القمة العاملية جملتمع
املعلومات االعرتاف الدويل مبشروعك .ولعل مشروعك يساعد
يف الرتويج للنهوض بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،أو يقيم
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بنية حتتية للمعلومات واالتصاالت ،أو يوفر القدرة على النفاذ إىل
املعلومات واملعرفة ،ويساعد يف تعليم األطفال ويتيح أمامهم فرصاً
يف املستقبل ،أو يقلل من االستبعاد الرقمي ،أو خيلق مناذج عمل
مستدامة وقابلة للتطوير تنقل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
إىل اجملتمعات احمللية الريفية أو إىل قطاعات مثل الصحة واألعمال
والتعلم والتوظف والبيئة والزراعة والعلوم واحلكومة .ولعل مشروعك
يعزز من احرتام اهلوية والتقاليد الثقافية ،أو يساعد األشخاص ذوي
اإلعاقة على االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،أو
يساعد بطرق أخرى على تضييق الفجوة الرقمية.
وآخر موعد لتقدمي املشاريع هو  31يناير  .2013وسوف يقام
حفل توزيع جوائز مشاريع القمة العاملية جملتمع املعلومات يوم 13
مايو  ،2013أثناء انعقاد منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام
 ،2013يف جنيف ،سويسرا.
وسوف يُقام حفل عشاء هبذه املناسبة لتوفري الفرصة للفائزين يف
سنيت  2012و 2013من أجل التواصل وعرض مشاريعهم.
ويشجع اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة ،مبوجب
قراره  2012/5بشأن “تقييم التقدم يف تنفيذ ومتابعة نتائج القمة
العاملية جملتمع املعلومات” مجيع أصحاب املصلحة على ترشيح
املشاريع لدخول املسابقة السنوية اخلاصة جبوائز مشاريع القمة
العاملية جملتمع املعلومات ،باعتبارها جزءاً أساسياً من عملية تقييم
القمة العاملية جملتمع املعلومات.
وسوف تُنشر معلومات تفصيلية عن املشاريع الفائزة ضمن
تقرير تقييم القمة العاملية جملتمع املعلومات :قصص النجاح،
الـذي سيصـدر أثـنـاء انعقاد منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات
لعام .2013
وميكن احلصول على تفاصيل دخول مسابقة “جوائز مشاريع
القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  ”2013بالرجوع إىل موقع
املسابقة يف العنوان التايل.www.wsis.org/prizes :
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Thinkstock

تعكف احلكومة األلبانية واهليئات التنظيمية على التحضري
لالتصاالت املتنقلة بنظام اجليل الرابع ،أو بنظام االتصاالت
املتنقلة الدولية-املتقدمة يف 2013

النطاق العريض في ألبانيا

سوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

منا قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ألبانيا يف قفزات
خالل السنوات القليلة املاضية .وتوجد يف ألبانيا اآلن أربع شركات
لتشغيل الشبكات املتنقلة وعدد كبري من شركات تقدمي خدمات
اإلنرتنت .وتوفر شركة االتصاالت املهيمنة ،Albtelecom ،وعدد آخر
من شركات التشغيل املهاتفة باخلطوط الثابتة .ويف هناية  ،2011كان
انتشار االتصاالت املتنقلة قد بلغ نسبة  185يف املائة ،وهي واحدة من
أعلى النسب يف املنطقة .كذلك ،ازدادت نسبة مستعملي اإلنرتنت
بسرعة تصل إىل  50يف املائة من السكان ،كما أن القدرة على
التوصيل باإلنرتنت الدولية ارتفعت خبمسة أضعاف ما كانت عليه
قبل سنتني أو ثالث سنوات ،وإن كانت املهاتفة باخلطوط الثابتة
– رغم أهنا حققت منواً طفيفاً – بقيت منخفضة عند  12يف املائة.
ويف الوقت احلاضر ،توفر شركتان لتشغيل االتصاالت املتنقلة النطاق

العريض املتنقل باستعمال تكنولوجيا اجليل الثالث ) .(3Gوقد بدأت
عملية إصدار ترخيصني جديدين للجيل الثالث .وتعكف احلكومة
األلبانية واهليئات التنظيمية على التحضري لالتصاالت املتنقلة بنظام
اجليل الرابع ،أو بنظام االتصاالت املتنقلة الدولية-املتقدمة يف .2013

الشراكة لتحقيق ألبانيا الرقمية

من بني األولويات الرئيسية بالنسبة إىل احلكومة األلبانية مبادرة
ألبانيا الرقمية اليت أُطلِقت يف  .2009وتأيت مبادرة ألبانيا الرقمية بعد
النجاح يف تنفيذ عدد من مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
مثل إقامة مركز لتسجيل أنشطة األعمال ،ونظام املشرتيات
اإللكرتونية ،ومشروع املدارس اإللكرتونية وخطة رئيسية ،وكذلك
إنشاء هيئة حكومية مسؤولة عن احلكومة اإللكرتونية.
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ويف  6سبتمرب  ،2012كشف جنك بولو ،وزير االبتكار وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وجون ديفيز ،نائب رئيس إنتل واملدير العام
لربنامج إنتل لعامل املستقبل – كشفا النقاب عن جانب من الشراكة
الواسعة اليت تطلقها ألبانيا بالتعاون مع شركات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وشركات االتصاالت الرئيسية لتحقيق األهداف اليت
تتوخاها مبادرة ألبانيا الرقمية .وقد مت التوقيع على مذكرة التفاهم
أثناء املنتدى اإلقليمي ألوروبا بشأن النطاق العريض :ركيزة للتنمية
االجتماعية واالقتصادية ،الذي نظمه االحتاد يف تريانا يومي 7–6
سبتمرب .2012
وقد أتاح هذه املنتدى اإلقليمي فرصة إلجراء حوار رفيع املستوى
بني أصحاب املصلحة بشأن االسرتاتيجيات والسياسات اليت
تستهدف تطوير النطاق العريض يف املنطقة .وقد ناقش املشاركون
التحديات اليت تواجه الشبكات عالية السرعة والبنية التحتية احلديثة،
وكذلك الفرص اليت توفرها من حيث توفري اخلدمات اإللكرتونية مثل
التعلم اإللكرتوين ،واحلكومة اإللكرتونية والصحة اإللكرتونية .كما
يسر املنتدى إجراء مناقشات بشأن التحديات اليت ميكن التصدي
ّ
هلا على الصعيد اإلقليمي ،واليت ميكن زيادة دراستها يف إطار العملية
التحضريية اإلقليمية للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2014
).(WTDC–14
وقد افتتح املنتدى اإلقليمي الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت ،والسيد سايل برييشا ،رئيس وزراء ألبانيا.
وصرح السيد برييشا يف مؤمتر صحفي عقب حفل افتتاح املنتدى
بقوله“ :لقد وجدنا يف الدكتور توريه ويف االحتاد الدويل لالتصاالت
خالل مجيع هذه السنوات شريكاً عظيماً نستطيع معه إقامة تعاون
مثمر جداً ”.وألقى الدكتور توريه الضوء على تبين تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت الرائع والسريع يف ألبانيا خالل العقد املاضي،
مؤكداً على ضرورة توسيع جهود التعاون يف املنطقة من أجل النهوض
بالنطاق العريض.

حكومة ألبانيا ومؤسسة إنتل تعلنان عن مبادرة للشراكة
بين القطاعين العام والخاص من أجل تحسين النفاذ
عريض النطاق وتحسين جودة التعليم

وقَّعت حكومة ألبانيا ومؤسسة إنتل مذكرة تفاهم للمساعدة يف
تعزيز استعمال اإلنرتنت يف املدارس األلبانية ،وإزالة العوائق أمام عملية
التعلم مبساعدة التكنولوجيا مبنطقة البلقان .ويف معرض حبثها عن سبل
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لتغيري النظام التعليمي يف ألبانيا ،واالنتقال بالتدريج وبانتظام من بيئة
التعلم القائمة على املدرس إىل بيئة شخصية تتمحور حول التلميذ،
سعت احلكومة األلبانية إىل احلصول على حل من خالل الشراكة مع
برنامج عامل املستقبل.
وسوف تتضمن مسامهة إنتل – من خالل برنامج إنتل التعليمي
– تدريب  12 000مدرس على كيفية الربط بني التكنولوجيا واملنهج
الدراسي .وسوف تقوم إنتل بتكييف مواد تدريب املدرسني والرتخيص
باستعماهلا ،وتوفري توجيهات للمدرسني ،وتأهيل املدربني حبلول سنة
 .2015وتستند االلتزامات اخلاصة بتدريب املدرسني وتوفري احملتوى
إىل تصميم احلكومات احمللية على نشر أجهزة احلاسوب يف الفصول
الدراسية على نطاق واسع .وجيري يف الوقت احلاضر تزويد التالميذ مبا
جمموعه  60 000حاسوب مكتيب تعمل بنظام إنتل ،وبذلك سيحصل
ثُلث مجيع تالميذ املدارس الثانوية على حواسيب .ويف نفس الوقت،
التزمت إنتل وحكومة ألبانيا بتزويد ثُلث مدرسي املدارس الثانوية
ومديري املدارس (ما يقرب من  6 000فرد) يف نظام التعليم العام
حبواسيب متنقلة.
وقال السيد ديفيز ،الذي شارك يف املنتدى اإلقليمي يف تريانا“ :إن
التعاون الوثيق مع إنتل والشركاء اآلخرين ،واالستفادة من تكنولوجيا
إنتل وبرجميات النظام اإليكولوجي ،واعتمادنا على خربتنا والتزامنا
طويل األجل بتحسني مستوى التعليم سوف حتقق فوائد مجة أللبانيا.
وإننا نود أن ندعم وأن نبين دور ألبانيا القيادي يف املنطقة ،وإتاحة
املزيد من الفرص من خالل حتسني االستفادة من التكنولوجيا”.
وعلّق الوزير بولو بأن توقيع مذكرة التفاهم مع إنتل وإطالق
الشراكة معها ميثالن “بداية خطة تستهدف حتقيق حتسن جوهري
يف النفاذ عريض النطاق بالنسبة إىل سكان ألبانيا وحتقيق املساواة يف
التعليم لتالميذنا”.
كما أطلِقت أثناء املنتدى اإلقليمي دراسة حالة بعنوان
اسرتاتيجيات للرتويج خلدمات النطاق العريض والبنية التحتية للنطاق
العريض .وتستعرض هذه الدراسة تطوير اإلطار املؤسسي ،ووضع
سياسة لالتصاالت اإللكرتونية والتشريعات املرتبطة هبا ،وتوضح كيف
ميكن أن يؤثر ذلك على وضع سياسة وطنية للنطاق العريض يف .2012
وتتضمن الدراسة حتليل تطور قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
كما تناقش كيف أن قادة احلكومة والتوجيهات السياسية قد أوجدت
األساس للنهوض بالنطاق العريض يف الدولة .ولقد كان جانب كبري
من ذلك حتديد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كركيزة رئيسية

اينابلأ يف ضيرعلا قاطنلا
الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد
الدويل لالتصاالت ،والسيد سايل برييشا ،رئيس
وزراء ألبانيا ،أثناء افتتاح املنتدى اإلقليمي ألوروبا
بشأن النطاق العريض ،يف تريانا يف الفرتة 7-6
سبتمرب 2012
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للنهوض باقتصاد ألبانيا وإدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
خمتلف قطاعات االقتصاد.

التزام الحكومة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أُنشئت وزارة االبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 2009

لتنسيق اإلصالحات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وهي تتوىل قيادة عملية النهوض مبجتمع املعلومات .ومنذ البداية،
عملت الوزارة على حتقيق األهداف اليت حددهتا احلكومة األلبانية
من أجل حتقيق جمتمع معلومات للجميع ،وتعظيم الفوائد اليت ميكن
أن جتنيها الدولة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويدير وزير
االبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عملية الرقمنة ،كما
أنه وضع اخلطط الالزمة لتنفيذ مبادرة ألبانيا الرقيمة ،واالسرتاتيجية
الوطنية اإللكرتونية ،ومشروع احلكومة اإللكرتونية ،واخلطة الوطنية
للرتددات الراديوية ،ويشرف على تنفيذها.
واإلطار القانوين لالتصاالت اإللكرتونية ،الذي متت املوافقة
عليه يف  ،2008متوافق مع ممارسة االحتاد األورويب لسنة  ،2003وقد
شرعت ألبانيا يف عملية تُؤدي هبا إىل تبين جمموعة قوانني Community

 acquisاليت حتدد احلقوق وااللتزامات اليت تربط مجيع الدول األعضاء
داخل االحتاد األورويب .وقد متت املوافقة على ورقة سياسات بشأن
االتصاالت اإللكرتونية يف مايو  ،2010كما متت املوافقة على خطة
عمل للنهوض مبجتمع املعلومات خالل الفرتة  ،2013–2011ومتت
املوافقة يف الفرتة األخرية على اسرتاتيجية لالنتقال إىل النظام الرقمي.
وقد قامت وزارة االبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
هذا العام – بدعم من االحتاد الدويل لالتصاالت – بصياغة
خطة وطنية للنطاق العريض .وقد نُ ِشرت هذه اخلطة يوم  25مايو
 ،2012وجتري يف الوقت احلاضر عملية مشاورة عامة بشأهنا.
وترغب احلكومة يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجية للنطاق العريض للفرتة
 ،2020–2013بغية زيادة انتشار النطاق العريض ليصل إىل املستوى
املتوسط لالحتاد األورويب.
وقد حصلت ألبانيا ،يف  ،2010على جائزة األمم املتحدة
للتوريدات العمومية كواحدة من البلدان اليت تعتمد اعتماداً كامالً
على التوريدات العمومية اإللكرتونية .ويشري التقرير العاملي األخري
الذي أصدره املنتدى االقتصادي العاملي إىل التحسينات اليت أدخلتها
ألبانيا على مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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 وـبـموـلوـك نـم صا
ـخ رـيرـقـتاألنشطة الوطنية
أضواء على

األمن السيبراني في بلغاريا

بلغاريا تُنشئ فريقها الوطين لالستجابة للحوادث احلاسوبية
أيريلو موسكوفسكي ،وزير النقل وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف بلغاريا
أيريلو موسكوفسكي

تقتضي الطبيعة العاملية لألمن السيرباين أن تنفذ
الدول أنشطة مشرتكة حلماية البنية التحتية
للمعلومات احليوية .وهذا يعين قيام تعاون
واسع على املستويني الوطين والدويل.
وبغض النظر عما إذا كانت اهلجمات
السيربانية موجهة ضد أنشطة األعمال أو
احلكومات ،يُعد دور ومسؤولية احلكومات
يف أقصى درجات األمهية .وقد أصبحت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )،(ICT
بشكل متزايد ،جزءاً من أنشطة حياتنا
اليومية .وميكن أن يؤدي إرباك أو تدمري البنية
التحتية للمعلومات احليوية إىل آثار خطرية
على الوظائف العمومية احليوية .وهلذا ،حيتاج
اجملتمع إىل ضمانات صارمة تكفل قدرة البنية
التحتية على الصمود أمام الكوارث واهلجمات
السيربانية وغري ذلك من األزمات.
واعرتافاً بالطبيعة العاملية لألمن السيرباين،
تعلق وزارة النقل وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف بلغاريا ) (MTITCأمهية بالغة
على التعاون الدويل .وتربطنا صالت باالحتاد
األورويب ،من خالل الشبكة األوروبية ووكالة
أمن املعلومات ) ،(ENISAومع منظمة حلف
مشال األطلسي ) (NATOاليت تربطنا هبا مذكرة
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تفاهم بشأن األمن السيرباين ومع االحتاد
الدويل لالتصاالت.
ومن أمثلة هذا التعاون ،أن بلغاريا على
اتصال مستمر مبركز االستجابة العاملي )(GRC
التابع للشراكة الدولية متعددة األطراف ملكافحة
اإلرهاب السيرباين ) .(IMPACTومن خالل
هذه االتصاالت ،وبدعم قوي من صناعة
أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،يوفر
االحتاد الدويل لالتصاالت حالياً مساعدات
تقنية لعدد  144دولة من الدول األعضاء اليت
سبق أن وافقت على أن تكون جزءاً من هذا
اجملهود العاملي.
وتستفيد وزارة النقل وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت البلغارية استفادة كاملة من
خدمات نظام اإلنذار املبكر للشبكات
) ،(NEWSالذي يساعد يف حتديد التهديدات
السيربانية يف مرحلة مبكرة ويضع توصيات
بشأن كيفية مواجهتها .كذلك فإن الدخول
إىل منصة التطبيقات التعاونية املؤمنة إلكرتونياً
) (ESCAPEمفيد و ِّ
ميكن مركز االستجابة العاملي
) (GRCمن التصرف كنقطة مركزية الختاذ
إجراءات للتصدي للحوادث .وباعتباري
الوزير املسؤول عن تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت ،يشرفين أن خيتار االحتاد الدويل
لالتصاالت بلغاريا للمرة الثانية الستضافة
املنتدى اإلقليمي لألمن السيرباين ألوروبا
وكومنولث الدول املستقلة .وحنن نعترب ذلك
اعرتافاً بالدور النشط الذي تقوم به بلغاريا يف
االحتاد الدويل لالتصاالت.
وتتابع وزارة النقل وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت البلغارية االجتاهات العاملية يف
جمال حتسني األمن ،وتويل اهتماماً خاصاً
بعمل فريق االستجابة للحوادث احلاسوبية
) ،(CERTالذي أنشئ يف  .2008ومنذ سبتمرب
 ،2012نتعاون معه يف مشروع (ممول من
االحتاد األورويب) لتحديد شروط موحدة
للمراكز اليت تتوىل ختزين املعلومات شديدة
احلساسية ،بغية تلبية احلاجة إىل إمكانية
التشغيل البيين وأمن املعلومات.
ولتحسني جودة وعدد اخلدمات اليت
يوفرها الفريق البلغاري لالستجابة للحوادث
احلاسوبية ،أُنشئت وحدة وطنية للنظام
األورويب لتقاسم املعلومات واإلنذار .وسوف
ترتتب على ذلك النتائج التالية:

يراغلب يف يناربيسلا نمألا
أضواء على األنشطة الوطنية
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 حتديد عملية يُعتمد عليها يف تقدمي التقارير ،والتسجيل واحليلولة
دون وقوع احلوادث املتصلة بأمن املعلومات يف اإلدارة؛
 حتديد إجراء إلبالغ هيئات القطاعني العام واخلاص بالتهديدات
املمكنة أو احلوادث املتصلة بأمن املعلومات؛
 تقدمي املساعدة يف نشر املعلومات التقنية واألدوات والتقنيات
والطرائق املتصلة بأمن املعلومات يف الوقت املناسب؛
 التعاون بني املنظمات غري احلكومية التابعة للقطاعني العام واخلاص
يف منع احلوادث املتصلة بأمن املعلومات بشكل فعال واكتشافها
والتخلص من العواقب املرتتبة عليها؛
 توفري التدريب على أمن الشبكات واملعلومات جملموعات مستهدفة
خمتارة من داخل اإلدارة العامة.
وسوف يُنشأ يف إطار املشروع نظام يُعتمد عليه بدرجة عالية إلدارة
ومراقبة أمن معلومات احلكومة اإللكرتونية يف بلغاريا .ويف نفس الوقت،
سيجري رفع كفاءة بوابة أمن الشبكات واملعلومات بإضافة وظائف
جديدة إليها .وبذلك ،سيقوم فريق االستجابة للحوادث احلاسوبية بدور
أكثركفاءة يف احلد من املخاطر املرتتبة على حوادث أمن املعلومات ويف
التعامل معها حال حدوثها.

كما يتضمن تنفيذ املشروع متكني الفريق البلغاري لالستجابة
للحوادث احلاسوبية من تقدمي خدمات إدارية إلكرتونية ،ستكون متاحة
على الشبكة وعلى بوابة أمن الشبكات واملعلومات.
ولقد كان إنشاء فريق االستجابة للحوادث احلاسوبية حمل تركيز
يف املنتدى اإلقليمي الثاين لألمن السيرباين ألوروبا وكومنولث الدول
املستقلة ،الذي عُ ِقد يف صوفيا يف الفرتة  25-23أكتوبر  ،2012باعتباره
خطوة من اخلطوات اجلاري اختاذها لتحسني أمن البنية التحتية وأنظمة
املعلومات .ويف أثناء املنتدى ،ساعد التعلم التطبيقي من أجل أفرقة
االستجابة للحوادث ) (ITU–IMPACT ALERTالدول األعضاء يف وضع
وتنفيذ إجراءات ملواجهة خمتلف احلوادث السيربانية ،وحتديد التحسينات
الواجب إدخاهلا على التخطيط العملية يف املستقبل .وقد ساعد ذلك
الدول األعضاء على مواصلة وتعزيز التعاون الدويل بني البلدان مبا يضمن
استمرار اجلهود املشرتكة ملناهضة التهديدات السيربانية.
وسوف تساهم األحداث اليت ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت،
مثل املنتدى اإلقليمي الثاين لألمن السيرباين ألوروبا وكومنولث الدول
املستقلة ،يف حتسني قدرة املؤسسات املسؤولة عن األمن السيرباين،
وتوفري مبادئ توجيهية جديدة لزيادة كفاءة التعاون.
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تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص
في كومنولث الدول المستقلة
نظّم مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت )،(BDT
خالل الفرتة من  22إىل  24أغسطس  ،2012على شواطئ حبرية إيسيك
كول يف قريغيزستان ،ورشة عمل ملناقشة طرق تعزيز الشراكات بني
القطاعني العام واخلاص يف كومنولث الدول املستقلة ) ،(CISيف سياق
األنشطة القطاعية لالحتاد الدويل لالتصاالت ،بالتعاون مع معهد
اإللكرتونيات واالتصاالت جبامعة رازاكوف التقنية يف قريغيزستان.
ويتمتع كومنولث الدول املستقلة بإمكانات علمية وتقنية هائلة
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .إذ يوجد يف مجيع هذه
البلدان تقريباً جامعات لتدريب املتخصصني يف هذا اجملال .وكقاعدة،
تشارك املعاهد العلمية والتقنية ،وهيئات تصنيع املعدات ،والشركات
اخلاصة لتشغيل االتصاالت ،يف كثري من الربامج اإلمنائية املشرتكة بني
القطاعني العام واخلاص يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
) ،(ICTلبحث مواضيع مثل نشر النطاق العريض ،واحلكومة اإللكرتونية،
والتعليم اإللكرتوين ،والصحة اإللكرتونية ،والتجارة اإللكرتونية.
ومع ذلك ،ال يوجد ترابط قوي بني كيانات القطاع اخلاص يف
كومنولث الدول املستقلة وأنشطة قطاعات االحتاد الدويل لالتصاالت،
األمر الذي يرتتب عليه عدم استفادة الربامج الوطنية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من اخلربات الدولية واحللول االبتكارية اليت
تأخذ هبا بلدان أخرى .وال شك يف أن حتسني الشراكات بني
القطاعني العام واخلاص يف سياق األنشطة القطاعية لالحتاد الدويل
لالتصاالت من شأنه أن يساعد يف إجياد حلول لكثري من الصعوبات.
وتعد العضوية يف قطاعات االحتاد الدويل لالتصاالت – اليت
تضم منظمات إقليمية ومؤسسات علمية ومالية ،وشركات خاصة
ومؤسسات أكادميية تعمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مبثابة عامل مساعد لتنمية الشراكات بني مؤسسات القطاعني العام
واخلاص .وميكن ملشاركة الشركات اخلاصة ومؤسسات الدولة يف
مشروعات قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد ) (ITU–Dأن تعزز االبتكار
والنشاط االقتصادي.
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ويقوم قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد ) (ITU–Rبدور حيوي
يف جمال اإلدارة العاملية لطيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية.
وتتمثل مهمته يف ضمان االستعمال الرشيد و ِ
املنصف والكفء
واالقتصادي لطيف الرتددات الراديوية من جانب مجيع خدمات
االتصاالت الراديوية ،مبا يف ذلك استخدام املدارات الساتلية وإجراء
الدراسات وقبول التوصيات اليت تتناول املسائل املتصلة باالتصاالت
الراديوية .وبذلك ،يستهدف قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد إجياد
الظروف املناسبة لتحقيق التنمية املتوافقة والتشغيل الكفء ألنظمة
االتصاالت الراديوية احلالية واجلديدة.
وتغطي اختصاصات قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد )(ITU–T
تطوير التكنولوجيات واملعايري العاملية .ويشجع القطاع إمكانية النفاذ
وتطبيق املعايري الدولية بغية ضمان التشغيل السلس على املستوى
العاملي فيما بني شبكات اجليل التايل .ومن اجملاالت املهمة األخرى
لعمل هذا القطاع تعزيز الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،واالتصاالت يف حاالت الطوارئ ،والتقليل من أثر
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على البيئة ،واستخدامها يف احلد
من اآلثار املرتتبة على تغري املناخ.
ِ
وقد حضر ورشة العمل اليت عُقدت يف إيسيك كول ممثلون
للمكاتب الثالثة يف االحتاد الدويل لالتصاالت وللجنة التنفيذية
لبلدان الكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت ) ،(RCCوواحد
وستون ممثالً آخرين من كيانات القطاعني العام واخلاص من تسعة
بـلــدان.
وقد رحب السيد نورالن بايامان ،نائب وزير النقل واالتصاالت
يف مجهورية قريغيزستان ،يف اجللسة االفتتاحية ،باملشاركني يف ورشة
العمل ،ومبمثلي االحتاد الدويل لالتصاالت وبلدان الكومنولث
اإلقليمي يف جمال االتصاالت.
وناقشت اجللسة األوىل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف
سياق قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد .وق ّدم السيد بيوتر برتوفيتش

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص
أضواء على األنشطة اإلقليمية

فوروبينكو (أوكرانيا) ،عميد أكادميية بوبوف الوطنية لالتصاالت يف
أوديسا ،عرضاً عن “تعزيز وجود قطاع تنمية االتصاالت التابع لالحتاد
يف البلدان النامية” .وق ّدم السيد ي .بوندارينكو (االحتاد الروسي)،
نائب مدير شركة  Interveilاملسامهة املغلقة ،مشاريع توصيات ملكتب
تنمية االتصاالت بشأن استعمال االتصاالت املتنقلة يف تقدمي خدمات
احلكومة اإللكرتونية ،وق ّدم ممثلو قريغيزستان ،ثالثة تقارير تضمنت
أمثلة للشراكات بني القطاعني العام واخلاص .ويرى السيد فوروبينكو
أن “مبادرات مثل إنشاء جممع ملختربات التدريب جبامعة رازاكوف
) ،(Razzakov Universityوتطوير مركز البيانات التابع هلا والتعاون مع
اجلامعات األخرى يف جمال التعلم عن �بُْعد ،وقناة التلفزيون التفاعلية
” ،“Alippe.TVوبرنامج ” “Megabilimلتمكني املدارس يف قريغيزستان
من النفاذ إىل اإلنرتنت ،تعد كلها أمثلة على الشراكة بني القطاعني
العام واخلاص يف كومنولث الدول املستقلة يف إطار األنشطة القطاعية
لالحتاد الدويل لالتصاالت”.
وركزت اجللسة الثانية على قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد،
حيث ق ّدم السيد فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية
باالحتاد ،عرضاً تناول تاريخ القطاع ومهمته وطرق عمله ودوره.
وقال السيد رانسي “إن القطاع يقوم بدور حيوي يف اإلدارة العاملية
لطيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية ،اليت تعد من املوارد

الطبيعية احملدودة” .وق ّدم ممثلو االحتاد نظرة عامة على عمل جلان
الدراسات التابعة للقطاع ،واستعرض السيد أ .كونونوف ،مدير شركة
 Giprosvyazاملسامهة املفتوحة يف بيالروس ،أعمال املركز االستشاري
املنهجي ملساعدة الدول األعضاء يف كومونولث الدول املستقلة يف
االنتقال من النظام التماثلي إىل النظام الرقمي.
وخصصت اجللسة الثالثة لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد،
ُ
وغطّت اختصاصات القطاع وطرق عمله ودوره ،وبراجمه يف جمال
اختبارات تقييم املطابقة وإمكانية التشغيل البيين .واستعرض السيد أ.
أوسادشي ،مدير فرع ليننغراد للمعهد املركزي للبحوث العلمية اخلاصة
باالتصاالت يف سانت بطرسربغ باالحتاد الروسي ،التطورات اجلديدة
يف تكنولوجيا النفاذ عريض النطاق.
وعُ ِقدت مناقشة مائدة مستديرة استعرضت طرق إقامة الشراكات
بني املؤسسات العلمية واألكادميية باملنطقة وقطاعات االحتاد الدويل
لالتصاالت ،وطرق توسيع نطاق الشراكات بني القطاعني العام
واخلاص .وقال السيد فادمي أناتوليفيتش كابتور ،نائب العميد لشؤون
األنشطة األكادميية بأكادميية بوبوف الوطنية لالتصاالت يف أوديسا
“إن السلسلة الكاملة ألنشطة قطاعات االحتاد الدويل لالتصاالت
قد نوقشت” ،وأعرب عن تطلعه إىل “توفري التدريب ملوظفني من
املنطقة بالتعاون مع االحتاد الدويل لالتصاالت”.
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تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص
أضواء على األنشطة اإلقليمية

وأكد السيد فوروبينكو أن “الناس يف حاجة إىل توعيتهم بدور االحتاد الدويل لالتصاالت كجزء
من تعليمهم .ولذلك ،اقرتح على مؤسسات التعليم العايل أن تُ ِ
دخل يف براجمها الدراسية ثالث أو أربع
ساعات بشأن دور االحتاد الدويل لالتصاالت كدورة دراسية منفصلة”.

باييش نورماتوف

وتناول السيد باييش نورماتوف ،مدير معهد اإللكرتونيات
واالتصاالت جبامعة رازاكوف يف قريغيزستان نفس املوضوع قائالً:
“إننا لكي ميكننا تعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف
بيوتر برتوفيتش فوروبينكو
سياق األنشطة القطاعية لالحتاد الدويل لالتصاالت ،يتعني أن
نبدأ بتدريب األفراد من حلظة دخوهلم قاعة احملاضرات .ونعتزم
إنشاء صفحة خاصة عن أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت مبوقع املعهد على شبكة اإلنرتنت .وسوف
يساعد ذلك الدارسني وأي شخص آخر يعمل يف القطاع على دراسة اخلربة الدولية لالحتاد ،مما
سيعزز تشجيع هتيئة بيئة تساعد على تنشيط الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف إطار األنشطة
القطاعية لالحتاد”.

واتفق السيد فادمي فالدلينوفيتش فيتسوف ،نائب عميد كلية شبكات االتصاالت وأنظمة التبديل
وتكنولوجيا احلوسبة ،جبامعة  Bonch-Bruevichلالتصاالت يف سانت بطرسربغ باالحتاد الروسي ،على
أن “إنشاء صفحة معلومات على اإلنرتنت خمصصة لعرض أعمال االحتاد الدويل لالتصاالت سوف
يشجع الدارسني على استخدام املوارد املتاحة يف موقع االحتاد  www.itu.intيف دراساهتم .ومع
خطى التقدم السريع يف تكنولوجيا االتصاالت ،ال تستطيع مؤسسات التعليم العايل تزويد خمترباهتا
بأحدث التكنولوجيات اليت تعد حيوية بالنسبة لتدريب األخصائيني يف املستقبل .ولن نستطيع تزويد
األخصائيني واملديرين اليوم باملهارات اليت حيتاجوهنا إال مبساعدة املوردين وجهات تشغيل االتصاالت
التابعة للدولة .ومن أمثلة ذلك ،نقل معدات االتصاالت بدون مقابل إىل جامعتنا من أجل تدريب
فادمي فالدلينوفيتش فيتسوف
الدارسني .كذلك فإن تقدمي املوردين لعروض عملية على أحدث
التطورات يعد أيضاً يف غاية األمهية ،ليس فقط بالنسبة جلهات
التشغيل بل وكذلك بالنسبة للدارسني ،كوسيلة لتوعيتهم بأحدث االجتاهات يف هذا القطاع”.
وقال السيد بايامان“ :إن تشجيع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف إطار األنشطة اليت تقوم
هبا القطاعات يف االحتاد الدويل لالتصاالت سوف يساعد يف حل املشاكل املتصلة بتنمية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف قريغيزستان”.
نورالن بايامان
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زي ــارات رسميـة
خالل شهر أكتوبر ،قام السادة الوزراء وسفراء الدول لدى مكتب األمم
المتحدة في جنيف ،والمنظمات الدولية األخرى في جنيف ،والضيوف
المهمون التالية أسماؤهم بزيارات مجاملة للدكتور حمدون إ .توريه ،األمين
العام لالتحاد الدولي لالتصاالت.

الندوة العاملية
ملنظمي االتصاالت
السيدة سوفي ليندين ،مبعوثة االتحاد الدولي
لالتصاالت الخاصة لشؤون لجنة النطاق العريض
المعنية بالتنمية الرقمية والدكتور حمدون إ .توريه،
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

تيالك راج دوا ،نائب مدير المنتدى العالمي
لتقييس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في الهند )(GISFI

سيمون كوفي ،مدير وكالة االتصاالت،
كوت ديفوار

ثيرنو ألساني سول ،مدير عام الهيئة السنغالية
لتنظيم البريد واالتصاالت )(ARTP
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الدكتور سيثيفون ثافيشياجارن،
عضو لجنة االتصاالت ،تايالند

نوبل ت .كاتس ،مدير تنمية األعمال،
هيئة االتصاالت في بوتسوانا

من اليسار إلى اليمين :براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد؛
ومينيون ساليبيرن ،عضو لجنة االتصاالت الفيدرالية ،الواليات المتحدة؛
والدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت،
والسيد عبد اهلل الضراب ،محافظ هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات ) ،(CITCالمملكة العربية السعودية

من اليسار إلى اليمين :براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد؛
والسيد هودج سيماكوال ،المدير التنفيذي لمنظمة االتصاالت لشرق إفريقيا
)(EACO؛ والدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

الدكتور عمرو بدوي ،الرئيس السابق للجهاز القومي
لتنظيم االتصاالت بمصر )(NTRA

مجيع الصور من إعداد رون فاريل/االحتاد الدويل لالتصاالت
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الدكتور رضا تاغي بور ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات بجمهورية إيران اإلسالمية

براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالتحاد والسيد يوزو موري ،مدير التخطيط بجمعية
االتحاد الدولي لالتصاالت باليابان

جوشوا بيبراه ،مدير إدارة التنظيم
بالهيئة الوطنية لالتصاالت في غانا

بيترو ياتسوك ،رئيس الهيئة الوطنية
لتنظيم االتصاالت والمعلومات ،أوكرانيا

جابريل لومبايد ،رئيس الهيئة العامة
لتنظيم االتصاالت ) ،(URSECأوروغواي

هيكتور هيورتا ،نائب مدير الشؤون القانونية،
شركة  ،America Móvilالمكسيك
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معرض تليكوم
العاملي لعام 2012
تسيليسو موخوزي،
وزير االتصاالت والعلوم والتكنولوجيا ،ليسوتو

الشيخ عبد اهلل بن محمد سعود آل ثاني،
رئيس مجموعة اتصاالت قطر )(Qtel

نانداالل راي،
وزير المعلومات واالتصاالت ،بوتان

هاني محمود،
وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،مصر

كابيل سيبال،
وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،الهند

ثيو كوسمورا،

جون ،سونغ باي،
مدير عام هيئة االتصاالت الكورية

الدكتور فيرناندو فيفيروس،
مدير عام  ،Media Telecomالمكسيك

مؤسس  The People’s Visionومديرها التنفيذي

مجيع الصور من إعداد رون فاريل/االحتاد الدويل لالتصاالت
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محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس اإلمارات العربية المتحدة
ورئيس وزرائها وحاكم دبي

طارق العوضي ،المدير التنفيذي،
إدارة الطيف الترددي والشؤون الدولية،
اإلمارات العربية المتحدة

جاك ستيرن،
رئيس هيئة تنظيم االتصاالت الفرنسية )(ARCEP

علي عباسوف ،وزير االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،أذربيجان

إكيليلو دوانين ،رئيس جزر القمر

هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت والدكتور سانكي لي،
المدير التنفيذي ،شركة هيواي

جوناثان دارماباالن،
مدير االتصاالت العالمية بشركة Ernst & Young

آن بوفيروت ،مدير عام وعضو مجلس إدارة رابطة
النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة )(GSMA

ميشيل دي روزين ،الرئيس التنفيذي،
شركة االتصاالت الساتلية األوروبية )(Eutelsat
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أنيل براكاش ،األمين العام لمؤسسة  ،ITU-APTالهند؛ وهولين جاو،
نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ ون ك .جويال ،نائب
رئيس مؤسسة  ،ITU-APTالهند

الدكتور رضا تاغي بور ،وزير المعلومات
وتكنولوجيا االتصاالت ،جمهورية إيران اإلسالمية

ساكن سارسينوف،
نائب وزير النقل واالتصاالت ،كازاخستان

السينا كون ،مستشار المعلومات وتكنولوجيا
االتصاالت ،مكتب رئيس الجمهورية،
كوت ديفوار

الدكتور فريدريك ب .نوركيه،
وزير البريد واالتصاالت ،ليبيريا

البروفيسور أوبي ،مبعوث االتحاد الدولي لالتصاالت
الخاص لشؤون األوساط األكاديمية

عبد العزيز بن عبد اهلل الصقير،
رئيس شركة االتصاالت السعودية

فسلين بوزخوف،
رئيس هيئة تنظيم االتصاالت ،بلغاريا

مجيع الصور من إعداد رون فاريل/االحتاد الدويل لالتصاالت
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أحمد مكي ،رئيس شركة

الدكتورة ديزي كوراليس دياز،
وزيرة الصحة ،كوستاريكا

ترايفون كين-كي مولومبا ،وزير البريد واالتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة،
جمهورية الكونغو الديمقراطية

محمد نور أمين ،رئيس الشراكة الدولية متعددة
األطراف لمكافحة اإلرهاب السيبراني )،(IMPACT
ماليزيا

صامويل ليسيرون بوغيزيو،
وزير المعلومات واالتصاالت ،كينيا

الدكتور ساياف جنومو ،المدير التنفيذي
ورئيس شبكة نازونكي الطبية العالمية

صفاء ناصر الدين ،وزيرة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،فلسطين

تويسوغاليتاوا أ .سوفارا أفو،
وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،ساموا

أنيوديث ناكورنثاب ،وزير المعلومات
وتكنولوجيا االتصاالت ،تايالند

GBI, Italy S.r.L
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كيندي ساكين ،وزير المعلومات
وخدمات النطاق العريض ،زامبيا

محمد الفين ،مدير عام الهيئة الوطنية لتنظيم
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )،(ANRTIC
جزر القمر

جبريل ماني ،رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية
لتنظيم االتصاالت ،غينيا بيساو

برونو ناباني كون ،وزير البريد والمعلومات
وتكنولوجيا االتصاالت ،كوت ديفوار

جورج كوينين ،سفير كوت ديفوار

الدكتور بيتر أ .بروك ،المدير التنفيذي ورئيس
الباحثين ،بمؤسسة ،Research Studios Austria
النمسا

من اليسار إلى اليمين :ياسيوكي ناكانيشي ،المدير التنفيذي ،ورئيس
مجموعة  ،Mitsubishi Electric Corporationاليابان؛ والدكتور حمدون
إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ والدكتور كازوهيكو
تستسومي ،المدير التنفيذي ،ونائب رئيس قطاع البحث والتطوير بمؤسسة
 ،Mitsubishi Electric Corporationاليابان

ماكامي م .مباراوا ،وزير االتصاالت والعلوم
والتكنولوجيا ،تنزانيا

مجيع الصور من إعداد رون فاريل/االحتاد الدويل لالتصاالت
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مقر االحتاد الدويل
لالتصاالت

من اليسار إلى اليمين :براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالتحاد؛ وسوميال عبد الكريم،
األمين العام لالتحاد اإلفريقي لالتصاالت؛
والدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

من اليسار إلى اليمين :مختار المناكري ،رئيس مجموعة اتصاالت تونس
ومديرها التنفيذي؛ وهولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت؛ وصالح الدين معارف ،المدير المركزي لالستراتيجية،
مجموعة اتصاالت تونس

الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ وغوربنغالي بيرديموهاميدو ،رئيس تركمنستان
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عبداهلل بن ناصر بن مسلّم الرحبي،
سفير عُمان

جان مارك هوشيت ،سفير لكسمبرغ

كارال ماريا روديريجيز مانكيا،
سفيرة غواتيماال

خوان كورو ،مدير مكتب وزير الدولة لالتصاالت،
إسبانيا

تم أرشديكون ،رئيس شركة  ABI Researchومديرها التنفيذي

من اليسار إلى اليمين :لويس مانيول بيانتيني ،سفير الجمهورية الدومينيكية؛ وليونيل فيرنانديز ،الرئيس السابق للجمهورية الدومينيكية؛
ومارجريتا سيدينيو دي فيرنانديز ،نائبة رئيس الجمهورية الدومينيكية؛ والدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛
وكومبا توريه؛ ومالكولم جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد
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104

أخبار االحتاد   2012 | 10 ديسمرب

2012

Philips

© vario images GmbH & Co.KG/Alamy

Spectrum Inventory – Laying the
Foundations for Efficient Spectrum Use

Fotosearch

Stockxpert

LS telcom – 20 Years of Excellence

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

www.LStelcom.com

اﻟﻌﺪد

Join us in

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻟﻮاﺋﺢ
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺗﻮاﺻﻞ .ﺗﻌﺎون .إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ

to continue
the conversation
that matters

itunews.itu.int

ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ

ﺗﻠﻴﻜﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻟﻌﺎم

10

دﻳﺴﻤﱪ

2012

2012

اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت

ﻟِ َﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺮاﺑﻂ ﺷﺒﻜﻴﺎً؟

