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الدكتور حمدون إ .توريه،
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

بدأ االحتاد الدويل لالتصاالت بداية نشطة يف سنة  2013اليت
تُنبئ بكوهنا سنة مزدمحة بالعمل ومثرية كما كانت السنة السابقة .وإننا
إذ نتطلع إىل املستقبل ،جند أننا سنبين على األعمال اليت أجنزناها يف
 ،2012واليت بلغت ذروهتا بانعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية
لعام  2012الذي عُ ِقد يف ديب من  3إىل  14ديسمرب .2012

ITU/P.M. Virot

تنتظرنا سنة مليئة باألحداث

وحتدد املعاهدة اجلديدة خريطة طريق عليها اتفاق عاملي تبشِّر
بعهد رقمي أصبح قريب املنال بالنسبة لسبعمائة مليون نسمة يف أحناء
العامل ممن ال يتمتعون حىت اآلن بتغطية شبكة االتصاالت اهلاتفية
املتنقلة و  4,5مليار نسمة مل يتسن هلم الوصول إىل اإلنرتنت حىت اآلن.

ويف الواقع ،احنصرت مهمة املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام
وقد شهدنا يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام  2012انقساماً  2012يف ما يلي :هتيئة البيئة املناسبة لالستثمار يف البنية التحتية
جديداً حيدث بني األعضاء .بيد أن هذا االنقسام مل يكن بشأن قضايا لالتصاالت وانتشارها – ألن توصيل غري املوصولني هو لب ما يسعى
داخل االحتاد ،ولذلك فنحن على ثقة من أن روح االحتاد الصادقة االحتاد إىل حتقيقه.
ستسمح لنا بالعمل معاً للقضاء على هذا االنقسام .وقد أعرب مجيع
وقد أصبح قيام نظام إيكولوجي رقمي سليم – يستطيع أن يشارك
األعضاء عن رغبتهم يف املشاركة بنشاط يف العمل الذي يقوم به
فيه كل فرد على وجه األرض – بني أيدينا اآلن بفضل املؤمتر العاملي
االحتاد ،وإننا نُقدِّر كل التقدير ثقتهم ودعمهم.
لالتصاالت الدولية لعام  ،2012وجيب أن تَبذل مجيع اجلهات صاحبة
وكما جاء يف عدد ديسمرب  2012من جملة أخبار االحتاد ،تتضمن املصلحة ،مبا فيها احلكومات وقطاع األعمال ،قصارى جهدها لضمان
لوائح االتصاالت الدولية ) (ITRاملعدَّلة اليت أصدرها املؤمتر الكثري من الوفاء مبا وعدنا به.
املكاسب واإلجنازات ،من بينها زيادة الشفافية بالنسبة لرسوم التجوال
وقد جنح االحتاد ،كمؤسسة ،يف أن يكون حمفالً عاملياً مؤثراً وإن
الدويل باهلواتف املتنقلة واملنافسة – وهو انتصار شديد األمهية بالنسبة
كان حمايداً طوال تارخيه ،وحنن على ثقة من أن اإلجراءات املفتوحة
للمستهلكني.
والشفافة والشاملة سوف تقودنا إىل وضع سياسات عامة ناجحة.
وقد وقبََّعت على لوائح االتصاالت الدولية املعدَّلة  89دولة من ولذلك ،سوف نواصل العمل على بناء اجلسور ،وتشجيع النَهج القائم
الدول األعضاء ،وسوف ينضم إليها عدد كثري من األعضاء اآلخرين على العديد من اجلهات صاحبة املصلحة يف التعامل مع االتصاالت
بعد إجراء مشاورات وطنية ،قبل أن يبدأ إنفاذ املعاهدة يف يناير  .2015وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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ويف هذا الصدد ،أتطلع بشغف إىل املنتدى العاملي اخلامس
لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام 2013
) ،(WTPF-13الذي يشرفنا أن نقوم بتنظيمه يف جنيف من  14إىل 16
مايو املقبل ،مما سيتيح منصة عاملية ألعضائنا لدراسة مسائل السياسات
العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت .وسوف يكون بوسع مجيع أصحاب
املصلحة أثناء املنتدى عرض وجهات نظرهم الفريدة أثناء املناقشات
ومساعدة اجملتمع الدويل على حتديد مسار مشرتك للمستقبل .وسوف
يستضيف االحتاد قبيل انعقاد املنتدى حواراً اسرتاتيجياً رفيع املستوى
يوم  13مايو ملناقشة أمهية االستثمار يف البنية التحتية وتغري طابع تنظيم
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وسوف يكون الرتكيز على النطاق
العريض – الذي ميثل بنية حتتية أساسية ال غىن عنها لزيادة القدرة
الوطنية على املنافسة يف االقتصاد العاملي املعاصر.
ويف مثال آخر على املشاورات املفتوحة سيقوم االحتاد ومنظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (يونسكو) ومؤمتر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية (أونكتاد) ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالرتحيب
جبميع أصحاب املصلحة يف القمة العاملية جملتمع املعلومات يف منتدى
القمة لعام  ،2013الذي سيُعقد يف جنيف من  13إىل  17مايو املقبل.
وقد بدأنا يف نفس الوقت تنفيذ خطط االحتاد التشغيلية
للفرتة  ،2016–2013وهي تشمل خمتلف األولويات اليت حددها
أعضاء االحتاد .وعلى سبيل املثال ،تعكس اخلطة التشغيلية لقطاع
االتصاالت الراديوية التعاون الوثيق ملكتب االتصاالت الراديوية مع
األعضاء ومساعدهتم ،وخصوصاً يف جماالت إدارة الطيف ،واالنتقال
من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية ،واالستخدام الكفء
الفعال للمكاسب الرقمية.
و ّ
وباإلضافة إىل جماالت القوة التقليدية لقطاع تقييس االتصاالت،
مثل النقل بشبكات األلياف البصرية ،وجودة اخلدمة ،والرتقيم والعنونة،
واملسائل االقتصادية والسياساتية ،واألمن ،اتسع جمال نشاط القطاع
بإضافة جماالت جديدة مثل احلوسبة السحابية ،والشبكات الذكية،
والشبكات املنزلية ،وأنظمة النقل الذكية ،وإنرتنت األشياء واالتصاالت
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بني األجهزة ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ،
وتكنولوجيا املشاركة عن �بُْعد.
ويف قطاع تنمية االتصاالت ،يستجيب مكتب تنمية االتصاالت
للتوقعات واألولويات اليت أعرب عنها أعضاء قطاع تنمية االتصاالت
فيما يتعلق بشفافية إدارة القطاع ،وكفاءهتا ،وخضوعها للمساءلة
واإلدارة على أساس النتائج .وبالتايل تشمل اخلطة التشغيلية للقطاع
مجيع املعلومات ذات الصلة مبتطلبات املوارد ،والنتائج املتوقعة ومؤشرات
األداء الرئيسية.
وسوف تشهد هذه السنة قيام االحتاد بتنظيم ستة اجتماعات
إقليمية حتضريية استعداداً للمؤمتر السادس لتنمية االتصاالت
) ،(WTDC-14الذي سيُعقد يف شرم الشيخ ،مصر ،يف .2014
وسوق يُعقد املؤمتر اإلقليمي التحضريي األول يف فرباير يف
شيسناو ،مولدوفا ،لكومنولث الدول املستقلة ،ومن املقرر أن
تعقبه االجتماعات األخرى اخلاصة ببلدان آسيا واحمليط اهلادئ،
واألمريكتني ،وإفريقيا ،والدول العربية وأوروبا.
كما سينظم االحتاد الندوة العاملية الثالثة عشرة ملنظمي االتصاالت
) ،(GSRيف وارسو ،بولندا ،من  3إىل  5يوليو ،حتت عنوان “تنظيم
اجليل الرابع :دفع االتصاالت الرقمية قُدماً” .وستظل الندوة العاملية
ملنظمي االتصاالت حمفالً فريداً يلتقي فيه املنظمون وصانعو السياسات
من البلدان املتقدمة والنامية لتبادل وجهات النظر واخلربات.
وحتدد اخلطة التشغيلية اليت وضعتها األمانة العامة الطريق إىل األمام
لتحقيق الكفاءة والفعالية يف جماالت التخطيط ،واإلدارة ،والتنسيق
وأداء اخلدمات لدعم أعضاء االحتاد مجيعهم ،وضمان تنفيذ اخلطتني
املالية واالسرتاتيجية لالحتاد ،وتنسيق األنشطة املشرتكة بني القطاعات.
وقد وافق جملس االحتاد على مجيع هذه اخلطط التشغيلية يف دورته
يف السنة املاضية ،وستنعقد دورة اجمللس هذه السنة من  11إىل 21
يونيو وسرتكز على ميزانية السنتني  ،2015–2014وعلى االستعدادات

املقال االفتتاحي
التوقعات بالنسبة لسنة 2013

LG ELECTRONICS/AFP

زيادة الشفافية فيما يتعلق برسوم التجوال الدويل
باهلواتف املتنقلة واملنافسة ستكون مكسباً بالغ
األمهية بالنسبة للمستهلكني ،وذلك بفضل
املعاهدة اجلديدة

اخلاصة مبؤمتر املندوبني املفوضني املقرر عقده يف
جبمهورية كوريا.

2014

يف بوسان،

ويف سبتمرب ،سينظم االحتاد القمة العاملية للشباب ،املقرر أن
تستضيفها كوستاريكا حتت رعاية السيدة الورا شنشيال ،رئيسة
كوستاريكا ،وراعية مبادرة االحتاد اخلاصة حبماية األطفال على اخلط.
وسوف جتمع القمة بني الشباب للخروج حبلول لصاحل اجملتمع،
مستعينني بالنفاذ الواسع إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وختاماً جلدولنا الزمين لألحداث العاملية ،سيُعقد معرض تليكوم
العاملي لالحتاد لعام  2013يف بانكوك ،تايالند ،من  18إىل  21نوفمرب.
وسوف يكون هذا احلدث حتت عنوان أساسي يشمل التغيري يف

العامل الرقمي .وإنين أدعو مجيع أعضائنا إىل االنضمام إلينا يف
“ملواصلة املداوالت املهمة”.

2013

وبالقدرة املتزايدة على التوصيل ،وبالبيانات اليت أصبح التعامل
معها جيري عن طريق احلوسبة السحابية ،وعلى حمركات البحث ،وعلى
مواقع الشبكات االجتماعية ،وتُنقل من خالل التجارة اإللكرتونية –
أعتقد أن “البيانات الضخمة” ستكون أحد احملركات التالية للتقدم
االجتماعي واالقتصادي .ونستطيع أن نستخدم قوة احلوسبة السحابية
ونطاقها يف حتقيق قوة معاجلة ال حدود هلا تقريباً وقدرة على ختزين
البيانات للجميع – أينما كانوا ومهما كانت ظروفهم .ومع ذلك،
فنحن أيضاً حباجة إىل النظر يف محاية البيانات واخلصوصية – ومها من
املوضوعات اليت يعاجلها هذا العدد من جملة أخبار االحتاد.
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 13األهمية االقتصادية للحوسبة السحابية

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

 16التنظيم في الحوسبة السحابية
 19تمويل النطاق العريض الشامل

الشراكات بين القطاعين العام والخاص تحدد معالم الطريق

مكتب التحرير/معلومات اإلعالن:
هاتبف+41 22 730 5234/6303 :
فاكبس+41 22 730 5935 :
بريد إلكتبروينitunews@itu.int :

 27تنبؤات لسنة
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ما الذي تنطوي عليه سنة  2013بالنسبة إلى صناعة االتصاالت؟

العنوان الربيبدي:

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

االشتبراكات:

هاتف+ 41 22 730 6303 :
فاكس+41 22 730 5935 :
بريد إلكتبروينitunews@itu.int :
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حماية البيانات والخصوصية في الحوسبة السحابية

لمن تنتمي الحوسبة السحابية عموماً؟

طبع يف جنيف ،دائرة الطباعة والتوزيع يف االحتاد .جيوز
استنساخ املواد من هذا املنشور كلياً أو جزئياً شرط أن
يكون االقتباس مشفوعاً باإلشارة إىل املصدر:
أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت.
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حل متوافق مع مواصفات االتحاد الدولي لالتصاالت

د .بروكنر ،وه .كرانيتش ،و ي .تروتوين ،MEDAV GmbH ،أتنرويث ،أملانيا

 46تطبيق للزراعة اإللكترونية في اليابان

شركة فوجتسو تختبر طريقة الستعمال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في النهوض بزراعة الكروم والذرة

 49يوم إنترنت أكثر أماناً لعام  2013يركز على
الحقوق والمسؤوليات في استعمال اإلنترنت
 51زيارات رسمية

أخبار االحتاد   2013 | 1 يناير | فرباير

2013

5

Shutterstock

حماية البيانات والخصوصية في الحوسبة السحابية
لمن تنتمي الحوسبة السحابية عموماً؟
قد خيتار أي فرد إفشاء أو تبادل
البينات الشخصية يف احلوسبة السحابية،
بيد أن هذا االختيار ينبغي أن يكون عن
ِع ْلم .ومن بني مهام أي هيئة تنظيمية
فعالة (سواء كانت خمتصة بتكنولوجيا
ّ
املعلومات واالتصاالت أو محاية البيانات)
تيسري توعية املستهلكني بشأن املخاطر
اليت تكتنف اخلصوصية وبياناهتم الشخصية
عند استعمال خدمات احلوسبة السحابية.
فهل يستطيع صانعو السياسات واملنظمون
وقطاع األعمال العمل معاً لتشجيع حمو
األمية يف جمال احلوسبة السحابية؟

وماذا حيدث إذا ق ّدم أي فرد بياناته
الشخصية عن ِعلم ،ومل يعد يتوقع بقاء
املعلومات بعيدة عن متناول اآلخرين؟ وهل
ينبغي أن يتدخل صانعو السياسات حلماية
مثل هذه البيانات الشخصية؟
أثريت أسئلة مثل هذه يف آخر تقرير
يُصدره االحتاد بعنوان “اجتاهات اإلصالح
يف االتصاالت لعام  ”2013يف فصل حتت
عنوان “ احلوسبة السحابية :محاية البيانات
واخلصوصية  -ملن تنتمي احلوسبة السحابية
على أي حال؟” من تأليف السيدة
ستيفاين لستون ،كبرية املستشارين مبؤسسة

 Charles Russell LLPالربيطانية لالستشارات
القانونية .ويناقش هذا الفصل خدمات
احلوسبة السحابية ومنافعها االقتصادية
واالجتماعية ،والقواعد التنظيمية احلالية
املطبقة علها من حيث محاية اخلصوصية
والبيانات ،ويوصي بوضع منوذج تنظيمي
مناسب هلاذا الغرض يوازن بني االحتياجات
والفرص التجارية ،والواقع التكنولوجي
والتوقعات املعقولة من جانب املواطنني فيما
يتعلق باخلصوصية يف نظام إيكولوجي رقمي
دويل .وهذه املقالة مأخوذة بتصرف من
ذلك الفصل.
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إذا كانوا يريدون احلصول على منتجات
كيف نحقق التوازن؟
جيب املوازنة بني الفوائد املالية اليت توفرها وخـد مـــات.
ومتيل جمموعات املستهلكني إىل القيام
خدمات احلوسبة السحابية للحكومات،
وقطاع األعمال ،واملواطنني واملستهلكني وبني بدور أكثر نشاطاً من املستهلكني األفراد
املخاطر اليت قد تنطوي عليها هذه اخلدمات يف حماولة محاية املعلومات الشخصية .ويعد
بالنسبة خلصوصية الفرد أو بياناته الشخصية .حمو األمية السحابية عامالً أساسياً لضمان
كذلك ،توجد حالة من سوء الفهم املتزايد إملام املستهلكني بالقيمة احلقيقية ملعلوماهتم
إزاء من ينبغي له محاية البيانات الشخصية .الشخصية.
ويستعرض تقرير اجتاهات اإلصالح يف
ورمبا كان وضع املعلومات الشخصية يف
احلوسبة السحابية قد أهنى حساسية األفراد االتصاالت لعام  2013األطر احلالية حلماية
إزاء فكرة املعلومات اخلاصة .فهل يعرف اخلصوصية والبيانات يف االحتاد األورويب،
املستهلكون كيف ميكن أن تُستغل هذه وكذلك يف جمموعة متنوعة من البلدان متثل
البيانات أو هل يدركون املخاطر املمكنة اليت العامل املتقدم والعامل النامي .وقد سارت بلدان
حتيط بأمن البيانات؟ وما هي القيمة احلقيقية كثرية ممن طبقت أو تنظر يف تطبيق تنظيم
للبيانات الشخصية ،اليت يُشار إليها على أهنا حلماية البيانات على منوال النموذج األورويب،
“نفط جديد” من املنظور التجاري؟ وهل ولذلك يتناول االستعراض أوروبا بأكرب قدر
ينبغي أن تكون للمستهلكني حقوق اقتصادية من التعمق .كذلك ،فإن النموذج األورويب
مقابل املتاجرة ببياناهتم؟
يوضح بطريقة مفيدة املشكالت اليت تواجه
للرد على األسئلة اخلاصة حبماية قطاع األعمال واالقتصاد نتيجة لعدم وجود
اخلصوصية والبيانات يف احلوسبة السحابية ،قوانني واضحة ومتوافقة جيري تنفيذها بيسر
يتعني استطالع مواقف األفراد وأخذها يف عرب احلدود الدولية.
االعتبار .واألهم من كل ذلك ،ملن تنتمي
فعلى املستوى اإلقليمي ،صدر “التوجيه
البيانات الشخصية اليت حناول محايتها؟
األورويب حلماية البيانات” (الذي يُشار
وفقاً لدراسة استقصائية أجرهتا مؤسسة إليه اختصاراً بأنه “التوجيه األورويب”)
أحباث  Special Eurobarometerملواقف يف  .1995وينص هذا التوجيه عموماً على
األفراد يف  ،2011كانت نسبة  74يف فرض التزامات خاصة حبماية البيانات على
املائة ممن مشلتهم الدراسة يرون أن إفشاء الشركات املتحكمة فيها ،بينما ختضع اجلهات
املعلومات على اخلط ميثل جزءاً متزايداً املعنية بتجهيز البيانات لشروط معينة خاصة
من حياهتم اليومية .وأعربت الغالبية عن باألمن .بيد أن التعاريف املختلفة املستعملة
خماوف بشأن تسجيل سلوكهم عن طريق يف البلدان األوروبية املختلفة ،باإلضافة إىل
اهلواتف املتنقلة ،وبطاقات الدفع واإلنرتنت التصنيف غري الواضح للجهات املعنية بتقدمي
املتنقلة ،ولكن نسبة  58يف املائة رأت أنه خدمات احلوسبة السحابية ،تؤدي إىل
ال يوجد بديل إلفشاء املعلومات الشخصية االلتباس والغموض.
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وكثرياً ما يكون العمالء هم املسؤولني
عن حتمل العبء الكامل لاللتزامات اخلاصة
حبماية البيانات واالمتثال هلا ،على الرغم من
حتكمهم الضئيل يف اإلجراءات اليت تتخذها
اجلهة املعنية بتقدمي أو حركة البيانات .ويكون
عمالء خدمات احلوسبة السحابية مطالبني
مبمارسة اليقظة الواجبة فيما يتعلق باختيار
مقدِّم اخلدمة الذي يعرض ضمانات كافية
بشأن املوثوقية والكفاءة واألمن متوافقة مع
القوانني ذات الصلة.

ماذا عن تدفق البيانات
عـبـر الـحــدود؟

ينص “التوجيه األورويب” على أن
البيانات الشخصية ال جيب نقلها إىل بلدان
خارج املنطقة االقتصادية األوروبية اليت يُرى
أهنا ال تطبق تدابري كافية حلماية البيانات.
وقد أنشأت مؤسسة  ،Amazonعلى سبيل
املثال ،موقعاً أوروبياً للحوسبة السحابية
يوفر للمستهلكني الثقة يف أن البيانات لن
تُنقل عرب احلدود بالشكل الذي يعد انتهاكاً
للتوجيه األورويب .كذلك ،حتظى خطة املرفأ
اآلمن األمريكية بالقبول على أهنا كافية
ألغراض نقل بيانات شخصية معينة ،بشرط
خضوعها لبعض االستثناءات امللحوظة
ولليقظة الواجبة.
ومع ذلك ،جبري التعامل عادة مع
احلوسبة السحابية بدون موقع ثابت وليس من
احملتمل أن تكون اجلهات املعنية بتقدمي اخلدمة
موجودة فقط يف بلدان حمددة .وقد ال يستطيع
العميل التأكد من املوقع احلقيقي لتجهيز أو
ختزين البيانات .وتواجه اهليئات التنظيمية
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Thinkstock

تدفق البيانات عبر الحدود

نفس املشكلة ،مما جيعل من الصعب إنفاذ
القيود اخلاصة بتدفق البيانات عرب احلدود.
فإذا كان من الالزم نقل البيانات
إىل بلدان خارج تلك اليت توجد هبا
قوانني “كافية” ،قد يكون من الالزم
وضع اشرتاطات تعاقدية معيارية .وهذه
االشرتاطات تتضمن أحكاماً ثابتة حتدد
التدابري اخلاصة بنقل البيانات وأمنها اليت
يُرى أهنا وافية مبقتضى “التوجيه األورويب”.
وتستطيع قطاعات األعمال الدولية
تطبيق قواعد عامة مل ِزمة لتنظيم نقل البيانات
يف عموم الشبكات التابعة هلا.
وتعد املساءلة أساسية لضمان االمتثال،
وبالتايل أصبحت حقوق العمالء يف تقييم
اخلدمة تكتسب أمهية متزايدة .ومع ذلك،
ميثل منح هذه احلقوق مشكلة عملية ملقدمي
اخلدمات الذين يستعملون بينة حتتية مشرتكة

خلدمة عمالئهم .ومنح احلق يف النفاذ ميكن ينبغي أن يكون النفاذ فيها إىل البيانات
عرض للخطر درجة الثقة وأمن البيانات الشخصية بتفويض شخصي لألغراض
أن يُ ِّ
املصرح هبا قانوناً ،أو أنه ينبغي أن يكون
اليت تنتمي إىل عمالء آخرين.
ختزين البيانات الشخصية أو نقلها حممياً
ضد اإلتالف العرضي أو غري القانوين،
ما هي القوانين التي تُطبق
أو الضياع أو التغيري العرضي ،وضد
في الحوسبة السحابية؟
التخزين أو املعاجلة أو النفاذ أو اإلفشاء
ِ
ال يوجد تشريع خاص ُملزم عاملياً غري املصرح به أو غري القانوين .وينص
يغطي مجيع بلدان العامل .وقد طبق  89التعر ُ
يف الواسع للبيانات الشخصية على
ّ
بلد اً قوانني محاية اخلصوصية والبيانات ،أهنا “أي معلومات خاصة بشخص
وكثري منها ينظِّم التدفق الدويل للبيانات طبيعي غري حمدد أو ال ميكن حتديده”.
كآلية حلماية خصوصية األفراد وإنفاذ
ويف  25يناير  ،2012نشرت املفوضية
السياسات الوطنية.
األوروبية التغيريات املقرتح إدخاهلا على
ويستهدف التوجيه الذي أصدره “التوجيه األورويب حلماية البيانات” يف
االحتاد األورويب بشأن اخلصوصية حماولة لتوفيق اإلطار التشريعي “املتفتت
اإللكرتونية شركات تقدمي شبكات والقدمي” املطبق على محاية البيانات.
االتصاالت العمومية والدولية اليت وتتضمن التغيريات املقرتحة ما يلي:
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يكون من سلطة السلطات التنظيمية
الوطنية اختاذ إجراءات ضد الشركات
العاملة يف الدول األعضاء األخرى يف
ظروف معينة ،وجيوز هلا فرض غرامات
تصل إىل مليون يورو أو  2يف املائة من
حجم األعمال السنوي للشركة يف بعض
احلاالت.
توسيع تعريف البيانات الشخصية حبيث
يغطي أي معلومات متصلة بصاحب
البيانات ،وتشرتط القواعد التنظيمية
احلصول على موافقة صرحية من الفرد
بالسماح حبجب البيانات.
تطبق القواعد التنظيمية يف ما يتجاوز
االحتاد األورويب ،حبيث تشمل كيانات
االحتاد األورويب اليت متتلك بيانات
شخصية ذات صلة مبواطين االحتاد
األورويب.
يُشرتط أن تقوم اهليئات املعنية باإلبالغ
بدون أي تأخري ال مربر هلا عن أي خرق
للبيانات ،وأن يتم ذلك يف غضون 24
ساعة من وقوع اخلرق.
يُشرتط أن تقوم الشركات املتحكمة يف
البيانات بتقييم أثر محاية البيانات ،وتعيني
مسؤولني عن محاية البيانات وإبالغ
األطراف األخرى بأي خروقات.
يكون لألفراد حق جديد هو “احلق يف
النسيان” يف ظروف معينة ،وال يكونون
مطالبني بعد اآلن بدفع مقابل للنفاذ إىل
بياناهتم.
ختضع عمليات النقل الدويل للبيانات
إلطار تنظيمي أكثر تفصيالً ينص
على ضمانات جيب تطبيقها وعلى أن
تقوم السلطات بإجراء فحوص مسبقة،
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وزيادة تقييد قدرة الشركات املتحكمة يف
البيانات على إبطال هذه الضمانات.
ومع ذلك ،أثارت طبيعة اإلصالحات
املقرتحة املثرية للجدل الكثري من اجلدل
والنقاش .وهذا يعين أن تنفيذها قد يتأخر
كـثـيــراً.
ويف نفس الوقت ،ففي المملكة المتحدة،
على سبيل املثال ،ضيَّقت احملاكم معىن
البيانات الشخصية ،ذاكرة أن البيانات جيب
أن تكون مما يتصل بالسرية الذاتية مبعناها
احلقيقي ،وجيب أن تركز على الفرد وليس
على أي شخص آخر أو معاملة أخرى أو
حدث آخر.
وفي فرنسا ،تتوىل إنفاذ “قانون معاجلة
البيانات ،وملفات البيانات واحلريات الفردية”
املـُعدَّل “اللجنة الوطنية ألجهزة احلاسوب
واحلريات” اليت تعمل بشكل استباقي .وقد
نشرت اللجنة توجيهاً بشأن املعاجلة القانونية
للبيانات الشخصية ،يفرض على الشركات
املتحكمة يف البيانات شرط اإلبالغ والتعاون،
كما يفرض عليها شروطاً باحملافظة على أمن
البيانات الشخصية ،ويفرض عليها يف ظروف
معينة حصول اهليئة على موافقة مسبقة بشأن
معاجلة البيانات.
وفي ألمانيا ،يتم احلصول على البيانات
الشخصية مباشرة من صاحب البيانات ما مل
يشرتط القانون احلصول عليها ألغراض جتارية
حقيقية أو إذا كان احلصول عليها يتطلب بذل
جهد غري تناسيب وال يوجد ما يدل على أن

صاحب البيانات سوف يتأثر .وعالوة على
ذلك ،يركز القانون الفيدرايل حلماية البيانات
بصفة خاصة على تصميم أنظمة حلماية
البيانات لتقييد معاجلة البيانات الشخصية
إىل أقل قدر ممكن ،عن طريق جعل صاحب
البيانات جمهوالً أو استعمال اسم مستعار.
وفي الواليات المتحدة ،تغري التشريع
بدرجة كبرية يف أعقاب اهلجمات اإلرهابية
اليت وقعت يف  11سبتمرب  2011باستحداث
قانون املواطنة األمريكي ،الذي يسمح بتقاسم
البيانات الشخصية اخلاصة بأي فرد ُمشتبه يف
ضلوعه يف أنشطة إرهابية أو يف غسيل أموال.
وقد نتجت عن ذلك إمكانية توسيع نطاق
النفاذ إىل املعلومات الشخصية وتقامسها.
وقد اعرتفت احملكمة العليا األمريكية،
استنداً إىل الدستور األمريكي ،باحلق يف
اخلصوصية ،على الرغم من أن الدستور
األمريكي ال ينص صراحة على مثل هذا
احلق .ويوجد يف كثري من الواليات قواعد
حلماية اخلصوصية داخل حدود واليتها
القضائية .ووالية كاليفورنيا هي فقط اليت
وسعت احلق يف محاية البيانات من التدخل
َّ
احلكومي وجعلته التزاماً على القطاع اخلاص.
وفي كندا ،ينص ميثاق احلقوق واحلريات
على حق الفرد يف أن يكون “يف مأمن من
وسعت
التفتيش أو احلجز بدون مربر” ،وقد َّ
احملاكم نطاق هذا احلق ليشمل محاية حق الفرد
يف “توقع درجة معقولة من اخلصوصية” .ويف
قضية حديثة ،استحدثت حمكمة االستئناف
يف أونتاريو قانوناً عاماً عن األضرار املرتتبة
على انتهاك اخلصوصية .والقوانني الكندية ال
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تقيد النقل الدويل للبيانات الشخصية ،ولكن
أي عملية نقل تبقى ضمن مسؤولية الطرف
الذي يفشي البيانات.
وطبقت البرازيل تشريعاً خاصاً حلماية
البيانات على الرغم من أن الدستور
الربازيلي ال ينص على حقوق أساسية يف
شأن اخلصوصية وسرية املراسالت .كذلك
ينص القانون املدين على أنه جيوز للفرد
أن يطلب محايته من أن هتديد تتعرض
له حقوقه الشخصية ،وعلى عدم إمكانية
انتهاك حياة الفرد الشخصية .كما يتضمن
قانون محاية املستهلك قواعد واسعة حلماية
البيانات ،من بينها حق املستهلكني يف
النفاذ إىل البيانات وتصحيح أي بيانات
شخصية مسجلة.

وال يوجد يف جنوب إفريقيا أي تشريع
خاص حبماية البيانات ،وإن كان احلق يف
اخلصوصية منصوص عليه يف الدستور .كما
يتضمن قانون محاية املستهلك لعام 2008
وقانون االتصاالت واملعامالت اإللكرتونية
لعام  2002نصوصاً خاصة باملعلومات
الشخصية .واالمتثال للقانون األخري طوعي
وجيب تسجيل االمتثال للقانون يف اتفاق مع
صاحب البيانات .ومعروض على الربملان يف
الوقت احلاضر مشروع قانون جديد حلماية
املعلومات الشخصية.
وال يوجد يف المملكة العربية السعودية
أي تشريع خاص حبماية البيانات ،على
الرغم من احلق يف اخلصوصية مقرر يف عدد
من القوانني .وعلى وجه اخلصوص ،ينص
قانون اإلدارة األساسي على مبدأ أساسي

مؤداه أن مجيع املراسالت واالتصاالت بني
األطراف ينبغي أن تكون سرية متاماً وينبغي
عدم إفشائها.
ويف حالة عدم انطباق أي تشريع ،تطبق
احملاكم مبادئ الشريعة اإلسالمية ،اليت تنص
على التعويض عن األضرار املرتتبة على إفشاء
معلومات شخصية بطريق اخلطأ إذا ترتب
عليه تعرض الفرد للخسارة أو الضرر.
وال يوجد يف اإلمارات العربية المتحدة
أي تشريع خاص حبماية البيانات ،على
الرغم من أن احلق يف اخلصوصية منصوص
عليه يف الدستور ويف خمتلف القوانني .إذ
ينص الدستور على أن يتمتع الفرد بـ “حرية
االتصال بواسطة الربيد ،أو الربق ،أو بأي
وسيلة اتصال أخرى ،وتكون سرية االتصاالت
مكفولة وفقاً للقانون ”.وباإلضافة إىل ذلك،
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ينص قانون العقوبات على حقوق معينة يف توصيات بشأن أفضل الممارسات

شأن اخلصوصية ومحاية البيانات الشخصية.
وال ينص الدستور يف اهلند على أي حقوق
خاصة يف شأن اخلصوصية ،على الرغم من
أن احملكمة العليا قررت إضافة اخلصوصية
إىل احلق يف احلياة واحلرية الشخصية .وينظم
قانون تكنولوجيا املعلومات لعام  2000مجع
البيانات الشخصية ومعاجلتها ،حيث ينص
على أن الشركات جيب أن تطبق ممارسات
األمن املعقولة أثناء معاجلة البيانات
الشخصية ،وأنه جيب يف حالة احلصول على
هذه البيانات مبوجب عقد ،عدم إفشائها
دون موافقة صاحبها.
وتشارك اليابان ،باعتبارها عضواً يف
جملس التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط
اهلادئ ) (APECيف النهج الذي يطبقه
اجمللس إزاء اخلصوصية .وينظم قانون محاية
البيانات الشخصية مجع البيانات الشخصية
واستعماهلا يف اليابان .ويغطي القانون أي
شكل من أشكال البيانات ،ولكنه ينطبق
فقط على احلاالت اليت متس مخسة آالف
فرد أو أكثر .ويفرض القانون التزامات خاصة
بالقبول ،واألمن ،وتوفري املعلومات ،باإلضافة
إىل اشرتاطات إضافية خاصة باإلشراف على
املوظفني واألطراف األخرى الذين يتعاملون
مع البيانات الشخصية.

هل يُعد هذا اخلليط من القواعد التنظيمية
مناسباً للغرض يف احلوسبة السحابية؟ اإلجابة
املوجزة على هذا التساؤل هي بالنفي .وقد
ُو ِضعت القواعد التنظيمية الوطنية فيما يتعلق
باحرتام محاية اخلصوصية والبيانات منذ ما
بني  20و 30سنة ،ومل تكن تتوقع ظهور نظام
إيكولوجي رقمي عاملي .وهكذا ،عفا الدهر
على القواعد التنظيمية احلالية.
وملواجهة التحديات اليت أثارها النظام
اإليكولوجي للحوسبة السحابية ،يوصي
تقرير “اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت
لعام  ”2013باخلطوات اليت ميكن أن يتخذها
صانعو السياسات واهليئات التنظيمية ،ونلقي
الضوء فيما يلي على بعض هذه اخلطوات.

تيسير محو األمية السحابية :ينبغي
للهيئات التنظيمية أن تساعد املستهلكني يف
حتديد اختياراهتم عن ِع ْلم بشأن املعلومات
الشخصية اليت يضعوهنا يف احلوسبة السحابية
عن طريق زيادة إملامهم بالقيمة التجارية
لبياناهتم واستعماالهتا احملتملة .فاملواطنون
حباجة إىل معرفة ملن يشتكون يف حالة إساءة
استعمال معلوماهتم.
النهوض بالخبرات :ينبغي لصانعي
السياسات واهليئات التنظيمية أن تواكب
أحدث التطورات التقنية واالجتماعية يف احلوسبة
السحابية ،ووجهات نظر مجيع أصحاب

املصلحة ،كي يكونوا يف موقف يسمح هلم
بوضع القوانني ذات الصلة وإنفاذها.
اتباع القوانين المناسبة للغرض :ينبغي
لصانعي السياسات على املستويني الدويل
والوطين العمل معاً من أجل وضع قوانني
فعالة ،وتناسبية وقابلة للتنفيذ حلماية
التوقعات املعقولة من جانب املـــُواطنني فيما
يتعلق باخلصوصية .وجيب أيضاً أن تتنقل
مسؤولية وضع التنظيم الذايت إىل اجلهات
صاحبة املصلحة.
استعراض القوانين القائمة :ينبغي
لصانعي السياسات أن يستعرضوا القوانني
املعمول هبا على املستوى الدويل لتيسري
االستخدام الوطين والدويل خلدمات احلوسبة
السحابية .وسوف ييسر وضع معايري
مشرتكة وحتديد متطلبات إمكانية التشغيل
البيين تدفق املعلومات عرب احلدود مع توافر
احلماية املناسبة لألمن واخلصوصية.
ولقد كانت هذه التوصيات حمل قبول
الندوة العاملية الثانية عشرة ملنظمي االتصاالت
) ،(GSR-12كجزء من املبادئ التوجيهية
ألفضل املمارسات اخلاصة بالنُهج التنظيمية
لدعم الفوز بالفرص الرقمية من خالل
خدمات احلوسبة السحابية (انظر املوقع

www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-

).Market/Pages/bestpractices.aspx

مجيع املقاالت اليت تتناول “احلوسبة السحابية” مأخوذة بتصرف من تقرير “اجتاهات اإلصالح
يف االتصاالت لعام  ”2013الذي أعدته وأصدرته شـُعبة البيئة التنظيمية وبيئة األسواق التابعة
ملكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت.
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األهمية االقتصادية للحوسبة السحابية
البيانات الشخصية هلا قيمة جتارية
ضخمة ،إىل حد اإلشارة إليها على أهنا
“مورد نفط جديد” .وتُعد القدرة على
نقل البيانات الشخصية على املستوى
الدويل من املكونات احليوية للعولمة
االقتصادية ،شأهنا شأن التدفق الدويل
لرأس المال والتجارة الدولية ،وينبغي أن
تنال نفس الدرجة من االهتمام.
ووفقاً ألحدث تقرير يُصدره االحتاد
الدويل لالتصاالت بعنوان اجتاهات اإلصالح
يف االتصاالت لعام “ ،2013يتمثل التحدي
الذي يواجه صانعي السياسات يف املوازنة
بني احلاجة التجارية ورغبة األفراد يف حرية
تدفق املعلومات مع توافر املعرفة عن ِع ْلم

الفعال من جانب األفراد يف
والتحكم ّ
معلوماهتم الشخصية .ومن الالزم وضع
سياسات واضحة ومتوافقة استناداً إىل
التكنولوجيات احلالية واملتوقعة يف املستقبل.
وال ينبغي إعاقة فرص النمو والتنمية حبواجز
تنظيمية ال ضرورة هلا ،أو بأعباء إدارية
أو باختيار القانون أو قضايا االختصاص
القضائي الذي ميكن تطبيقه”.
وهذه املقالة (شأهنا شأن املقالة املنشورة
على الصفحات من  )12–7مأخوذة بتصرف
من فصل بعنوان “احلوسبة السحابية :محاية
البيانات واخلصوصية – ملن تنتمي احلوسبة
السحابية على أي حال؟” ،وهو من
تأليف السيدة ستيفاين لستون ،من كبار

املستشارين مبؤسسة Charles Russell LLP
الربيطانية لالستشارات القانونية ،والفصل
الذي يتناول “توضيح القواعد التنظيمية
للحوسبة السحابية :الفرص والتحديات
أمام احلوسبة السحابية” ،وهو من تأليف
الربوفيسور أيان والدين ،أستاذ قانون
املعلومات واالتصاالت ،بكلية Queen
 ،Maryجبامعة University of London and
 .Baker & McKenzieوالفصالن جزء من
تقرير اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت
لعام .2013
وتُلقي هذه املقالة الضوء على األمهية
االقتصادية للحوسبة السحابية .وتناقش يف
البداية بعض تعاريف احلوسبة السحابية.
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ما هي الحوسبة السحابية؟

أمكن بفضل شبكات االتصاالت
السريعة واملرنة نقل التطبيقات والبيانات من
أجهزة احلاسوب الشخصية إىل خمدمات
بعيدة .وقد أُعطيت هلذا االجتاه تسمية
فضفاضة هي “احلوسبة السحابية” – وهي
مصطلح يُستخدم يف وصف جمموعة من
التكنولوجيات املختلفة والعروض السوقية.
وقد عُِّرفت احلوسبة السحابية (أو السحب،
ببساطة) بطرق خمتلفة .إذ يصفها االحتاد الدويل
لالتصاالت ،على سبيل املثال ،بأهنا “منوذج
لتمكني مستعملي اخلدمات من النفاذ الشامل
واملريح وحتت الطلب إىل جمموعة مشرتكة
من موارد احلوسبة القابلة للتغيري اليت ميكن
توفريها على وجه السرعة وإطالقها بأقل
جهد إداري أو تدخل من جانب مقدِّم
ُم ِّكن من أداء
اخلدمة .واحلوسبة السحابية ت َ
خدمات احلوسبة السحابية”.
ويعرف البعض احلوسبة السحابية على
ِّ
أهنا استعمال املخدمات االفرتاضية املتاحة
عرفها آخرون بأهنا
على اإلنرتنت ،بينما يُ ِّ
أي شيء يُستهلك خارج جدار احلماية
(مبا يف ذلك التعاقد اخلارجي التقليدي).
وقد قُوِرنت احلوسبة السحابية بتوفري املرافق
مثل الغاز والكهرباء .وهناك تعريف يُلِم
جبوهر احلوسبة السحابية وهو أهنا “توفر
النفاذ املرن والشامل إىل موارد احلوسبة اليت
ميكن توزيعها بسرعة ودون عناء أو إطالقها
استجابة للطلب”.
وعادة ما تكون اخلدمات (وخصوصاً
البنية التحتية) مبهمة وافرتاضية ،ويتم توزيعها
عموماً من جمموعة مشرتكة كمورد يُستعمل
مع عمالء آخرين .وعادة ما تكون الرسوم
على أساس النفاذ ،وغالباً ما تكون تناسبية
مع املوارد املستعملة.
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نماذج لخدمات الحوسبة السحابية

توجد ثالثة أنواع أساسية من مناذج
خدمات احلوسبة السحابية ،هي:
البنية التحتية كخدمة ) :(IaaSخمدم
السحب يوفر خدمات
افرتاضي قائم على ُ
الشبكات والتخزين وخدمات البنية التحتية
األخرى .وال يقوم العميل بإدارة مركز البيانات
أو التحكم فيه ،ولكن ميكنه التحكم يف
البيانات وأنظمة التشغيل (مثل خدم ة �Ama
.)zon web
منصة كخدمة ) :(PaaSحيث يستطيع
العمالء استعمال تطبيقاهتم على البنية
مقدِّم خدمات احلوسبة السحابية.
التحتية ل ُ
ويستطيع العميل التحكم يف البيانات ويف
جزء من البيئة املضيفة.
البرمجيات كخدمة ) :(SaaSيستطيع
العمالء النفاذ إىل تطبيقات ُمقدِّم خدمات
احلوسبة السحابية من خالل اإلنرتنت.
وهذا هو الشكل األكثر شيوعاً خلدمات
احلوسبة السحابية ،ويستخدمه فيسبوك،
وبريد الويب ) ،(webmailوغريمها من مواقع
الشبكات االجتماعية.
وقد ُو ِصفت مناذج اخلدمة احلالية بأهنا
احلوسبة السحابية اخلاصة ،أو احلوسبة
السحابية املشرتكة ،أو احلوسبة السحابية
العامة ،أو احلوسبة السحابية اهلجينية.
وتشري احلوسبة السحابية اخلاصة إىل البنية
التحتية اليت ميلكها أو يديرها عميل واحد
(كبري يف املعتاد) ملصلحته اخلاصة .وميكن أن
توجد يف مقر العميل أو خارجه.
وتشري احلوسبة السحابية املشرتكة إىل
البنية التحتية اليت ميلكها أو يديرها عدد
من اهليئات على أساس مشرتك .وهي
تدعم جمموعة حمدودة من املستعملني ،مثل
احلكومات ،الذين تربطهم مصاحل مشرتكة.
وتشري احلوسبة السحابية العامة إىل البنية
التحتية املشرتكة بني جمموعة من املستعملني ال

تربطهم مصاحل مشرتكة .وتوصف أحياناً بأهنا
“متعددة املستأجرين” .وتكون البنية التحتية
يف هذه احلالة مملوكة هليئة تبيع خدمات
احلوسبة السحابية.
وتشري احلوسبة السحابية اهلجينية إىل
البنية التحتية واخلدمات اليت جتمع بني اثنني
أو أكثر من أنواع احلوسبة السحابية السابقة.
ومن أمثلة ذلك بنك يطبق احلوسبة السحابية
اخلاصة بالنسبة للبيانات احلساسة ويضع
البيانات األخرى يف احلوسبة السحابية العامة
للتقليل من التكاليف وتوسيع السعة.

فوائد الحوسبة السحابية

يشهد الطلب على ختزين البيانات
توسعاً كبرياً مع النمو اهلائل يف إنتاج
البيانات ،واملتاجر الرقمية ،واملكتبات الرقمية،
واألرشيفات الرقمية ،ومتطلبات استعمال
البيانات واالحتفاظ هبا .ويُعد استعمال
األفراد خلدمات احلوسبة السحابية (بريد
الويب ،ومواقع الشبكات االجتماعية،
والتجارة اإللكرتونية) اآلن جزءاً من احلياة
اليومية يف عدد متزايد من البلدان .وتُستخدم
خدمات احلوسبة السحابية يف أغراض البيع
باجلملة أو األغراض التجارية ،وكذلك بالنسبة
لالستهالك الشخصي.
ويف  ،2011كانت قيمة سوق احلوسبة
السحابية من نوع البنية التحتية كخدمة )(IaaS
تساوي مليار دوالر أمريكي ،وتشري التقديرات
إىل أهنا سرتتفع إىل سبعة مليارات يف .2013
وارتفعت قيمة احلوسبة السحابية من نوع منصة
كخدمة ) (PaaSمن ملياري دوالر أمريكي إىل
ما يُقدَّر بنحو مثانية مليارات ،بينما تبلغ قيمة
احلوسبة السحابية من نوع الربجميات كخدمة
) 15 (SaaSمـليــار دوالر أمـريـكــي ،وتـشـري
التقديرات إىل أهنا ستصل إىل  17,5مليار دوالر
أمريكي هذه السنة.

احسلا ةبسوحلل ةيداصتقالا ةيمهألا

والتجارة اإللكرتونية تربط بني األفراد
والشركات التجارية على املستوى الدويل،
وميكنها دفع النمو االقتصادي .وتستطيع
احلكومات حتقيق منافع اجتماعية هائلة
للمواطنني من خالل التعلم اإللكرتوين والصحة
اإللكرتونية .وعلى الرغم من التحديات اليت
متثلها البنية التحتية يف بلدان العامل النامية ،مثل
االفتقار إىل النفاذ عريض النطاق ونقص الطاقة
وانقطاعها ،تُعد إمكانية استعمال خدمات
احلوسبة السحابية لزيادة الفرص التعليمية ونشر
اخلدمات الصحية هائلة.
واحلوسبة السحابية هي تكنولوجيا تؤدي
إىل “تغيري قواعد اللعب” .وقد اعرتفت
نيللي كروز ،نائبة رئيس املفوضية األوروبية،
بأن خدمات احلوسبة السحابية ،هي والصحة

اإللكرتونية والتلفزيون املوصول ،توفر مزايا
وتتنبأ مؤسسة البيانات الدولية ) (IDCبأن
ضخمة للمواطنني والشركات التجارية ،وبأهنا مقدار املعلومات واحملتوى الذي يتم إنشاؤه
تعزز االقتصاد األورويب عموماً.
وختزينه باستعمال التكنولوجيا الرقمية سوف
وقد وضعت شركة سيسكو دليالً عاملياً يرتفع من  1,8زيتابايت يف  2011إىل أكثر من 7
للحوسبة السحابية .وتتنبأ الشركة بأن “احلركة زيتابايت حبلول  .2015وتُعد احلوسبة السحابية
العاملية السنوية للحوسبة السحابية عرب أحدث تطور تكنولوجي حيركه هذا التوسع.
بروتوكول اإلنرتنت ستصل إىل  1,6زيتابايت
وتشمل املزايا التجارية خلدمات احلوسبة
يف هناية  ”2015وبأن حركة احلوسبة السحابية السحابية خفض تكاليف تقدمي خدمات
عرب بروتوكول اإلنرتنت ستمثل أكثر من ثُلث تكنولوجيا املعلومات ،والنفاذ إىل جمموعة
( 34يف املائة) من جمموع حركة مراكز البيانات واسعة من التطبيقات (دون احلاجة إىل تنزيل
أن تركيب أي شيء) ،والنفاذ املتاح يف أي
حبلول .2015
وفيما يتعلق باإليرادات ،فمن املتوقع أن وقت ويف أي مكان ،واملرونة يف استيعاب
تنمو السوق العاملية للحوسبة السحابية بنسبة الطلبات املتغرية ألن العمالء يدفعون مقابل
 22يف املائة سنوياً لتصل إىل  241مليار دوالر اخلدمات اليت حيصلون عليها فقط.
أمريكي حبلول سنة .2020

Thinkstock
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التنظيم في الحوسبة السحابية
نظراً إىل التأثري االقتصادي واالجتماعي منافسة أم ضوابط؟

املمكن للحوسبة السحابية ،ينظر واضعو
السياسات يف كيفية اعتماد احلوسبة السحابية
وتسخريها .واملبدأ العام هو ضمان أن ما
حيدث يف احلوسبة السحابية ال خيرج عن
القواعد والضوابط القانونية القائمة.
واملقالة احلالية مستخلصة من الفصل
الذي حيمل عنوان “توضيح القواعد التنظيمية
للحوسبة السحابية :الفرص والتحديات أمام
احلوسبة السحابية” وهو من تأليف الربوفيسور
أيان والدين ،أستاذ قانون املعلومات
واالتصاالت ،بكلية  ،Queen Maryجبامعة
University of London and Baker & McKen-

 .zieوهذا الفصل جزء من تقرير اجتاهات
اإلصالح يف االتصاالت لعام .2013
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قد تكون خماوف املستهلكني إزاء إمكانية
نقل البيانات انعكاساً ملخاوف أوسع تتعلق
بطبيعة سوق احلوسبة السحابية القائمة على
املنافسة .وعلى سبيل املثال ،قد تفرض الشركة
القائمة على توفري اخلدمة “حظراً” على
أي شرحية من سوق احلوسبة السحابية –
الربجميات كخدمة ) (SaaSأو املنصة كخدمة
) (PaaSأو البنية التحتية كخدمة ) .(IaaSوهذا
ميكن أن يعوق حركة البيانات أو التطبيقات
أو اخلدمات.
كذلك قد تظهر آثار مناهضة للمنافسة
لعدم توافر املعايري املنظِّمة للصناعة أو نتيجة
ملعيار قائم حبكم األمر الواقع يُعزى إىل شركة
رئيسية يف السوق .كما أن شروط الرتخيص

التقييدية قد تُضعِف املنافسة .وعلى سبيل
املثال ،ففي أبريل  ،2010فرضت شركة ،Apple
مبوجب اتفاقات الرتخيص املربمة مع شركات
التطوير املستقلة ،أن يكون االستخدام مقصوراً
على أدوات الربجمة اخلاصة هبا وعلى اللغات
املتفق عليها لتطوير تطبيقات  .iPhoneورأت
املفوضية األوروبية أن فرض مثل هذه القيود
ال يضر باملنافسة ،ويف سبتمرب  ،2010ألغت
 Appleهذه القيود من تلقاء نفسها.
وقد تكون ممارسات املشرتيات العامة
مصدراً آخر للسلوك املناهض للمنافسة.
ومن أمثلة ذلك قضية غوغل ضد وزارة
الداخلية األمريكية .ففي أكتوبر ،2010
رفعت غوغل دعوى ضد وزارة الداخلية
األمريكية ادعت فيها أن ممارسات املشرتيات

باحسلا ةبسوحلا يف ميظنتلا

العامة املتصلة بعقد قيمته  59مليون دوالر
أمريكي للحصول على خدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أدت إىل اإلضرار
باملنافسة بشكل غري قانوين بأن اشرتطت
قيام تكنولوجيات الرسائل القصرية على
أساس جمموعة خدمات مايكروسوفت
اخلاصة بإنتاجية األعمال التجارية على
اخلط ،وبذلك استبعدت غوغل من
املشرتيات العامة وقيدت املنافسة .وأصدرت
احملكمة حكماً مؤقتاً يف صاحل غوغل .ومل
يُقابل احلكم بأي سوء نية أو اعرتاض من
جانب مايكروسوفت ،وإن كان قد أوقف
نشر جمموعة خدمات مايكروسوفت اخلاصة
بإنتاجية األعمال التجارية على اخلط
املستعملة يف حلول احلوسبة السحابية ونظام
الربيد اإللكرتوين بوزارة الداخلية األمريكية.
وكان هذا القرار جتنباً لآلثار اليت ميكن أن
ترتتب على احلظر واإلضرار باملنافسة.

المخـاوف البيئية

تمُ ِّكن خدمات احلوسبة السحابية
مستعمليها من حتقيق الكفاءة يف استخدام
املعدات واملساحات .ومع ذلك ،فإن مراكز
البيانات الكبرية تستهلك كميات ضخمة
من الطاقة ،مما يثري خماوف بيئية .وعلى
سبيل املثال ،جاء يف تقرير أخري ملؤسسة
 ،MusicTankأنه قد يكون من الالزم ختزين
السحب قريباً من
التسجيالت املوسيقية يف ُ
املستهلكني للحد من األثر البيئي خلدمات
االستماع إىل املوسيقى على اخلط .ويقول
التقرير إن يوتيوب وحدها متثل نسبة  0,1يف
املائة من االستهالك العاملي للطاقة.

وقد ِ
اختذت بالفعل خطوات لتشجيع
شركات تشغيل مراكز بيانات احلوسبة
السحابية على احلد من استهالك الطاقة.
ففي  ،2009على سبيل املثال ،أصدرت
املفوضية األوروبية مدونة سلوك بشأن
الكفاءة يف استهالك مراكز البيانات للطاقة.
وتستهدف هذه اجملموعة من التدابري
الطوعية حتقيق الكفاءة يف تصميم وتشغيل
مراكز البيانات.
وتشمل آليات التقليل من تكاليف
الطاقة بناء مراكز البيانات حيثما تتوافر
عوامل التربيد الطبيعية والسلبية .وتعين
املوزع أن محولة معاجلة
تقنيات التخزين ّ
البيانات ميكن نقلها إىل املناطق اجلغرافية
اليت تكون تكاليف الطاقة فيها رخيصة.
وباملثل ،فإن معمارية احلوسبة السحابية
تمُ ِّكن من تقليل العناصر الزائدة عن احلاجة.

مـعــايـيـر األمـن

يعد ضمان إجراء احلوسبة السحابية
يف بيئة آمنة من اجلوانب املثرية للقلق ليس
فقط لدى مستعملي احلوسبة السحابية ،بل
وكذلك لدى احلكومات اليت حتاول تيسري
اإلقبال على احلوسبة السحابية .وتستطيع
اجلهات املعنية بتقدمي خدمات احلوسبة
السحابية تطبيق معايري األمن احلالية،
مثل  ISO/IEC 27001بالنسبة ألنظمة أمن
املعلومات أو  ،SAS70وكالمها يوفر إمكانية
التدقيق اخلارجي وإصدار الشهادات.
وجيري األخذ بالعديد من مبادرات تقييس
أنواع احلوسبة السحابية املختلفة .وعلى سبيل
املثال ،يعكف التحالف املعين بأمن احلوسبة

السحابية ) (CSAعلى وضع بروتوكول ألمن
احلوسبة السحابية لنشر أفضل املمارسات يف
الصناعة وحتقيق الشفافية ملستعملي احلوسبة
السحابية .كما تعكف جلنة الدراسات 17
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد
الدويل لالتصاالت على دراسة األمن يف
احلوسبة السحابية منذ أبريل  ،2010وتقوم
بوضع مبادئ توجيهية واشرتاطات يف عدد
من اجملاالت ،من بينها إدارة اهلوية.
ويُعد القطاع العام مصدراً ثالثاً ملعايري
األمن يف احلوسبة السحابية .فقد بدأت
السلطات العامة يف بعض البلدان تتبىن حلول
احلوسبة السحابية اليت يوفرها القطاع اخلاص،
ولكن حيثما تكون هذه اخلدمات معتمدة
لدى مصادر خارجية مستقلة باعتبارها
توفر مستويات كافية من األمن والسالمة.
ونظراً حلجم املشرتيات العامة من منتجات
وخدمات تكنولوجيا املعلومات ،من املرجح
أن يكون ملعايري األمن اليت تقودها احلكومات
تأثري على التطورات السوقية .أما إذا كانت
هذه املعايري مغرقة يف التفاصيل ،فإهنا قد
ختاطر بتقويض العالقة بني التكلفة واملنفعة
يف احلوسبة السحابية عن طريق فرض شروط
مشددة ال لزوم هلا.
وموضوع محاية البيانات واخلصوصية يف
احلوسبة السحابية تتناوله مقالة منفصلة (انظر
الصفحات .)12–7

تيسير خدمات الحوسبة السحابية

ما هي التدابري اليت ينبغي للحكومات
أن تتخذها لتيسري توفري احلوسبة السحابية
وتبنيها؟ لقد اقترُِحت بعض النُهج العامة.
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وعلى سبيل املثال ،ففي مايو  ،2012نشر
الربملان األورويب دراسة حددت الطرق اليت
ينبغي أن يتبناها واضعو السياسات لتيسري
احلوسبة السحابية .وتشمل هذه الطرق
التعامل مع الثغرات املتصلة بالتشريعات؛
وحتسني الشروط واألحكام جلميع املستعملني؛
ومعاجلة االهتمامات والشواغل املتصلة باألمن
لدى أصحاب املصلحة؛ وتشجيع األخذ
باحلوسبة السحابية يف القطاع العام؛ وتشجيع
التوسع يف البحث والتطوير يف جماالت
احلوسبة السحابية.
وقد نشر حتالف برجميات األعمال دراسة
استقصائية عن  24بلداً لتحديد مستوى
استعدادها للحوسبة السحابية .و ِ
أعطيت
درجات لكل بلد استناداً إىل مؤشر على سبع
جماالت من جماالت السياسة العامة ،هي:
محاية اخلصوصية؛ وأمن املعلومات؛ وتدابري
مكافحة اجلرمية السيربانية؛ ومحاية املِ ِ
لكية
الفكرية؛ وضمان إمكانية نقل البيانات؛
وقواعد التجارة احلرة؛ والبنية التحتية الالزمة
لتكنولوجيا املعلومات.
وقد حددت هذه الدراسة االستقصائية
وجود تفاوت حاد يف مدى االستعداد لألخذ
باحلوسبة السحابية بني البلدان املتقدمة
(تعترب اليابان يف املقدمة) والبلدان النامية.
ومن بني معوقات تبين احلوسبة السحابية
ض ْعف التقدم يف سبيل إقامة شبكة وطنية
َ
عريضة النطاق ،وتطبيق سياسات تقييدية
على حمتوى اإلنرتنت ،وتطبيق هنج متييزي
إزاء الشركات التكنولوجية األجنبية ،وعدم
توافر إطار مناسب لوضع معايري تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
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ووضعت دراسة يف إفريقيا مؤشراً ملدى  ضمان التقييس والتنظيم عرب احلدود
عن طريق املشاركة يف مبادرات تقييس
االستعداد لتبين احلوسبة السحابية استناداً
إىل عوامل مثل انتشار اإلنرتنت ،ومعدالت
احلوسبة السحابية.
ِ
حمو األمية والقيمة اليت تُفقد بسبب
وقد ُوضع مؤشر ملدى االستعداد لألخذ
االنقطاعات الكهربائية .وقد احتلت جنوب باحلوسبة السحابية يف آسيا ،ومت على أساسه
إفريقيا ،وزميبابوي ،والسودان ،والسنغال ،تقييم عشر خواص يف  14بلداً ،من بينها
وكينيا املراكز اخلمسة األوىل ،وجاءت جنوب القدرة على التوصيل الدويل ،ونوعية شبكة
إفريقيا يف املقدمة.
الطاقة ،وكفاءة العمل واملخاطر العامة (مثل
وقد أوصت دراسة أجراها االحتاد الدويل تبني تصدع األرض من جراء زلزال) .وتبني
لالتصاالت عن احلوسبة السحابية يف إفريقيا ،أن اليابان تأيت على رأس املنطقة ،تليها
نُ ِشرت يف أبريل  ،2012بالتدابري التالية لتيسري مباشرة هونغ كونغ (الصني) ،ومجهورية كوريا
وسنغافورة.
احلوسبة السحابية:
وقد أعطت القدرة على التوصيل الدويل
 حتقيق تقدم تنظيمي للتعامل مع محاية
ومراكز البيانات الكثرية هلونغ كونغ القدرة
البيانات واالهتمامات اخلاصة باألمن؛
 التأكد من أن الدول تدرك أفضل على أن تصبح مركزاً لتوزيع البيانات بالنسبة
لشمال آسيا ،بينما تستفيد مجهورية كوريا من
املمارسات التنظيمية؛
 التحضري الدقيق لعقود التعاقد اخلارجي اسرتاتيجية احلوسبة السحابية الطموحة اليت
يف احلوسبة السحابية ،مبا يف ذلك متوهلا احلكومة مببلغ يصل إىل ملياري دوالر
تضمينها فقرات قوية يف شأن أمن أمريكي حبلول .2014
البيانات واإلتاحة؛
 التأكد من أن عقود احلوسبة السحابية
التطلع إلى المستقبل
تتضمن االشرتاطات التنظيمية؛
من املطلوب تبين املعايري املناسبة للحوسبة
 إنشاء مراكز البيانات يف إفريقيا لتقليل
تكاليف عرض النطاق وزيادة سرعة السحابية للتعامل مع جمموعة من الشواغل
بني مقدمي خدمات احلوسبة السحابية
النفاذ؛
 التأكد من أن مراكز البيانات تتوجه حنو واملستفيدين منها ،مبا يف ذلك إدماج األنظمة
تقدمي اخلدمات ،وأهنا تتسم باملرونة ،املوروثة يف األسطح البينية للحوسبة السحابية،
ومؤمتتة ،وتتمتع حبماية جيدة وأهنا سليمة وإمكانية نقل البيانات والتطبيقات واألمن.
وميكن للتنظيم أن ييسر األخذ باحلوسبة
من الناحية اإليكولوجية؛
 استحداث أو تطوير القواعد التنظيمية السحابية عن طريق هتيئة بيئة يتمتع فيها
مقدمو اخلدمات واملستفيدون منها باليقني
مثل قوانني محاية البيانات؛
والـثـقــة.
 الشروع يف برامج تدريبية؛

Thinkstock

تمـويـل النطـاق الـعـريض الشـامـل
الشراكات بين القطاعين العام والخاص تحدد معالم الطريق
يتضمن تقرير لالحتاد الدويل لالتصاالت بعنوان “إقامة شراكات ناجحة بني القطاعني العام نماذج تمويل الشراكات بين
واخلاص لتعزيز االستثمار يف شبكات النطاق العريض الشاملة” توجيهات عملية بشأن حتسني القطاعين العام والخاص

النفاذ إىل النطاق العريض يف األماكن غري املتمتعة باخلدمات أو قليلة اخلدمات .وقد صدر
هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير النطاق العريض املواضيعية ،ويعتمد على دراسات أجريت
على  13مشروعاً تعتمد على األنواع املختلفة من الشراكات بني القطاعني العام واخلاص (انظر
اخلريطة) .كما يوضح التقرير كيف أن احلكومات تستطيع االستفادة من هذه الشراكات يف
تطوير تطبيقات وخدمات كطريقة لتحفيز األخذ بالنطاق العريض.
وتوفر هذه املشاريع رؤى من األسواق الناشئة واملتقدمة على السواء ،وتلقي الضوء
على استعمال جمموعة واسعة من التكنولوجيات ومناذج االستثمار ومصادر التمويل.

يوجد عدد من مناذج متويل الشراكات بني
القطاعني العام واخلاص.
يف النموذج “من أسفل إلى أعلى”
أو نموذج المجتمع المحلي ،تُشكل جمموعة
من املستعملني النهائيني ،مثل املقيمني أو
شركات األعمال ،جمموعة تنظيمية مملوكة
ِم ِ
لكية مشرتكة (غالباً ما تكون يف شكل
تعاونية) ،تشرف على عقد بناء الشبكة ،وال
يكون للقطاع العام أي دور يف ِم ِ
لكية البنية
التحتية أو إدارهتا.

أخبار االحتاد   2013 | 1 يناير | فرباير

2013

19

لـماـشلا ضيرـعـلا قاـطنلا لـيوـمت

يف نموذج التصميم والبناء والتشغيل ويستهدف هذا املشروع نشر كبل حبري من
بواسطة القطاع الخاص ،حتصل شركة تابعة األلياف البصرية بسرعة  1,28تريابايت يف الثانية
للقطاع اخلاص على متويل عام (غالباً ما يكون بني الفجرية (اإلمارات العربية املتحدة) وممباسا
يف شكل منحة) للمساعدة يف نشر شبكة (كينيا) لتوفري النفاذ إىل النطاق العريض الدويل.
توفر النفاذ املفتوح باجلملة .وهنا أيضاً ،ال
ويـكـون نمــوذج الـتـصـميـم والـبنــاء
يكون للقطاع العام أي دور يف ِم ِ
لكية الشبكة والتشغيل بواسطة القطاع العام مناسباً عندما
أو إدارهتا .وحيثما يكون التمويل الكايف متاحاً ترغب السلطة اإلدارية يف أن يكون هلا التحكم
جلذب اهتمام شركات التشغيل للعمل باملناطق الكامل يف عمليات الشبكة ،أو عندما تكون
الريفية ،وحيثما يكون من املمكن نقل عمليات واثقة من أن االستثمار املستهدف سوف حيفز
الشبكة إىل شركة تشغيل ال ختضع لتحكمكبري االستثمار من مصادر أخرى .ومن أمثلة ذلك
من جانب السلطة اإلدارية ،يكون هذا النموذج “شبكة قطر الوطنية عريضة النطاق )،(Q.NBN
سرع املشروع
أكثر مالءمة لالستثمارات الكبرية من منوذج املمولة مبنح حكومية .وسوف يُ ِّ
من أسفل إىل أعلى.
بنشر شبكة الكبالت الليفية إىل املنازل )(FTTH
ويف نموذج التعاقد العام من الباطن ،وحتقيق التغطية بأكثر من  95يف املائة حبلول
يمُ نح عقد منفرد إلحدى اهليئات التابعة  .2015والشبكة مملوكة متاماً للحكومة القطرية،
للقطاع اخلاص يغطي مجيع جوانب تصميم وتوفر النفاذ بالتساوي ودون متييز ،وهذا ِّ
ميكن
الشبكة أو إنشائها .ويقوم القطاع اخلاص أي شركة تشغيل من استعمال البنية التحتية يف
ببناء وتشغيل البنية التحتية ،ولكن حيتفظ أداء اخلدمات.
القطاع العام مبِ ِ
لكية البنية التحتية وشيء
من التحكم فيها .وهذا النموذج مناسب
لعمليات النشر الواسعة اليت تتطلب فيها مشاريع النطاق العريض
السلطة اإلدارية مستوى عالياً من التحكم يف ومصادر تمويلها
التمويل من صناديق اخلدمة الشاملة ومن
الشبكة ،وحيثما يفضل القطاع اخلاص املزيد
من االستقرار املايل – ولو مع احتمال عائد املنح احلكومية هو السائد بني املشاريع اليت
أقل من الذي يوفره منوذج التصميم والبناء يلقي التقرير الضوء عليها ،مع وجود عدد
قليل من املشاريع ِ
املعتمدة جزئياً أو كلياً على
والتشغيل بواسطة القطاع اخلاص.
ويف نموذج المشاريع المشتركة ،التمويل اخلارجي.
تقوم هيئة تابعة للقطاع اخلاص ببناء الشبكة
وتشغيلها ،بينما يدير القطاع العام مجيع جوانب تمـويـل الخـدمــة الشـامـلــة
يشري التقرير إىل أربعة مشاريع تستخدم
النشر والتشغيل .ومشروع “شبكة االتصاالت
البحرية يف شرق إفريقيا ) ”(TEAMSهو املشروع صناديق اخلدمة الشاملة يف حتفري التنمية.
الوحيد الذي يتبع هذا النموذج من بني وسوف يوفر مشروع “القدرة على التوصيل
املشاريع الثالثة عشر اليت درسها هذا التقرير .عريض النطاق باملناطق الريفية” باجلمهورية
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الدومينيكية النفاذ عريض النطاق بسرعة ال تقل
عن  kbit/s 128للمجتمعات الريفية من خالل
خط املشرتك الرقمي الالتناظري ) (ADSLوالنظام
العاملي لالتصاالت املتنقلة ) .(UMTSوقد أنشئ
صندوق للخدمة الشاملة لدعم هذا املشروع،
على الرغم من أن الشركة الفائزة بالعطاء ،وهي
فضلت استعمال جانب من
شركة ّ ،Codetel
الطيف غري املخصص املتاح بدون رسوم بدالً
من قبول التمويل املتاح .وتساهم شركات
التشغيل بنسبة  2يف املائة من إمجايل دخلها يف
صندوق اخلدمة الشاملة.
وسوف يوفر مشروع “اخلدمة الشاملة”
يف اململكة العربية السعودية النفاذ بسرعة
 kbit/s 512كحد أدىن للمواقع احملرومة
من اخلدمات أو قليلة اخلدمات باستعمال
التكنولوجيا الالسلكية .وقد أنشأت هيئة
االتصاالت وتقنية املعلومات السعودية نفاذاً
شامالً ووضعت سياسة للخدمات يف .2006
وبعد التشاور مع الصناعة ،أنشئ صندوق
للخدمة الشاملة لتمويل هذه السياسة.
ويُستخدم هذا الصندوق الذي تساهم فيه
شركات التشغيل بنسبة  1يف املائة من إيراداهتا
يف دعم شركات التشغيل يف توفري خدمات
االتصاالت الصوتية املتنقلة والنفاذ عريض
النطاق إىل اإلنرتنت للمجتمعات احملرومة من
اخلدمات أو قليلة اخلدمات.
ومن األمثلة األخرى على متويل اخلدمة
الشاملة مشروع “تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت” يف منغوليا الذي يوفر
النفاذ عريض النطاق يف املواقع الريفية باستعمال
اجلمع بني التكنولوجيا الالسلكية ،والوصالت
الساتلية القائمة على مطاريف ذات فتحات
صغرية جداً وشبكة األلياف البصرية األساسية
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نوقشت مواقع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقرير لالتحاد الدولي لالتصاالت
بعنوان “إقامة شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز االستثمار
في شبكات النطاق العريض الشاملة”
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املصدر :بتصرف من ،Analysys Mason
(اخلريطة رقم  ،4170 Rev.13األمم املتحدة ،أبريل )2012
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املركبة بالفعل .وباإلضافة إىل متويل خارجي ومنوذج املشاريع املشرتكة؛ ومنوذج التصميم
من احلكومة اليابانية والبنك الدويل ،أنشأت والبناء والتشغيل بواسطة القطاع اخلاص.
وســوف يـســاعــد مـشــروع “تـوصـيــل
حكومة منغوليا صندوقاً للخدمة الشاملة حيصل
على نسبة  2يف املائة من دخل شركات التشغيل األرجنتني” على مضاعفة البنية التحتية للشبكة
اخلاضع للضريبة .وقد تراكم يف الصندوق مبلغ األساسية املعتمدة علىكبالت األلياف البصرية
 7,5مليون دوالر أمريكي خالل الفرتة بني بإضافة  30 000كم من كبالت األلياف
البصرية حبلول سنة  .2015وقد اعتمد املشروع
ديسمرب  2006و.2010
كذلك أنشأت باكستان صندوقاً على منح حكومية لتمويل شبكة أساسية من
للخدمة الشاملة يف  2006لدعم “برنامج األلياف البصرية لتوفري القدرة على التوصيل
النطاق العريض للخدمة الشاملة” بغية على املستوى اإلقليمي وتيسري النفاذ عريض
حتسني النفاذ عريض النطاق (بسرعة  128النطاق يف املواقع احملرومة من اخلدمات أو قليلة
 kbit/sكحد أدىن) .ووفرت احلكومة منحاً اخلدمات .وعلى الرغم من أن األرجنتني أنشأت
لشركات التشغيل من أجل نشر النفاذ عريض صندوقاً للخدمة الشاملة يف  ،2007تساهم فيه
النطاق يف اجملتمعات احملرومة من اخلدمات شركات التشغيل بنسبة  1يف املائة من إيراداهتا،
أو اجملتمعات الريفية.
مل يستفد املشروع من هذا الصندوق حىت اآلن.
ويف باراغواي ،تستخدم احلكومة صندوق
ويعتمد مشروع “املبادرة الوطنية للنطاق
اخلدمة الشاملة يف تقدمي منح لشركات التشغيل العريض” يف ماليزيا على منوذج التمويل
لتنفيذ “اخلطة الوطنية لالتصاالت” .وسوف املشرتك .فاملنح احلكومية تدعم تكنولوجيا
توفر اخلطة النفاذ عريض النطاق بسرعة توصيل املنازل باأللياف البصرية ) (FTTHلتحقيق
 kbit/s 512كحد أدىن للمناطق احملرومة من سرعات للتنزيل عريض النطاق عايل السرعة
اخلدمات أو قليلة اخلدمات عن طريق نشر ترتاوح بني  10 Mbit/sو  100 Mbit/sيف املناطق
شبكات الربط القائمة على كبالت األلياف االقتصادية الرئيسية ،يف حني يُستخدم صندوق
البصرية ،وخط املشرتك الرقمي الالمتاثلي اخلدمة الشاملة يف تزويد املناطق األخرى
بالنطاق العريض باستعمال خط املشرتك الرقمي
) (ADSLوتكنولوجيات االتصاالت املتنقلة.
الالتناظري ) ،(ADSLوالنفاذ الالسلكي بالرزم
المنح الحكومية
فائق السرعة ) (HSPAوتكنولوجيا .WiMAX
است ِ
خدمت املنح يف دعم حنو نصف
ويعتمد مشروع “اجليل التايل للشبكة
ُ
مشاريع النطاق العريض اليت يتحدث عنها الوطنية عريضة النطاق” يف سنغافورة ،ومشروع
التقرير ،وكثرياً ما كان ذلك يف ترادف مع “املبادرة الوطنية للنطاق العريض” يف ماليزيا،
صناديق اخلدمة الشاملة أو التمويل اخلارجي .ومشروع “شبكة قطر الوطنية عريضة النطاق”
وتتبع املشاريع اليت حتصل على منح حكومية يف قطر اعتماداً كامالً على املنح احلكومية.
جمموعة من مناذج االستثمار :منوذج التعاقد
وتستخدم سنغافورة مبلغ بليوين دوالر
من الباطن مع شركات القطاع العام؛ ومنوذج أمريكي من املنح احلكومية يف متويل نشر
التصميم والبناء والتشغيل بواسطة القطاع العام؛ شبكات الكبالت الليفية إىل املنازل ،من
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خالل منوذج التصميم والبناء والتشغيل
بواسطة القطاع اخلاص .وسوف تربط هذه
الشبكة مائة يف املائة من السكان (املنازل،
واملدارس ،وشركات األعمال) حبلول سنة
 ،2015ومن املتوقع أن حتقق التنزيل بسرعة
 Gbit/s 1والتحميل بسرعة .Mbit/s 500
متول حكومة ماليزيا “املبادرة الوطنية
و ِّ
للنطاق العريض” من خالل منوذج التصميم
والبناء والتشغيل بواسطة القطاع اخلاص،
باالشرتاك مع شركة تليكوم ماليزيا لتوفري شبكة
عريضة النطاق مفتوحة النفاذ على أساس البيع
باجلملة من خالل املفاوضات التجارية.

الـتمــويــل الـخــارجـي
استُخدم التمويل اخلارجي املقدم من هيئات
مثل البنك الدويل أو الصندوق األورويب للتنمية
اإلقليمية ) ،(ERDFأو احلكومات األجنبية ،يف
متويل عدد قليل من مشاريع النطاق العريض
اليت يناقشها التقرير.
ففي التفيا ،جاري متويل مشروع “شبكة
اجليل التايل للمناطق الريفية” بالكامل من
الصندوق األورويب للتنمية اإلقليمية )،(ERDF
الــذي سيــوفــر  119مـليــون يــورو بـحـلــول
نـهــايــة .2018
ويستفيد مشروع “شبكة تكنولوجيا
املعلومات باملناطق الريفية” ) (RAINيف لتوانيا
من التمويل املختلط ،أي من املنح احلكومية
والبنك األورويب لإلنشاء والتعمري .ويقوم
املشروع على منوذج التصميم والبناء والتشغيل
بواسطة القطاع العام ،وسوف يقوم املشروع
بنشر شبكة أساسية من األلياف البصرية
لتحسني القدرة على التوصيل اليت توفرها
البنية التحتية احلالية للنفاذ وحتسني النفاذ
عريض النطاق.
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ويستهدف مشروع “املبادرة الوطنية
للنطاق العريض” يف سلوفاكيا توفري شبكة
أساسية خلدمة املناطق احملرومة من اخلدمات
أو قليلة اخلدمات .ويتم متويله بشكل مشرتك،
بواسطة حكومة سلوفاكيا ( 11,32مليون يورو)،
والصندوق األورويب للتنمية اإلقليمية ()ERDF
( 96,32مـليــون يــورو) وشـركـات الـتشـغيـل (5,66
مليون يورو).
وختضع املشاريع الثالثة ملعايري صارمة
للحصول على موافقة الدولة على املساعدات
من املفوضية األوروبية بأن تدلل على أن األموال
العامة تُستخدم بالشكل املناسب.

أفضل سبع ممارسات
لتحقيق مشـاريـع نـاجـحــة

ملساعدة السلطات املكلفة بإدارة املشاريع
املشرتكة بني القطاعني العام واخلاص للنطاق

العريض الشامل ،حيدد التقرير سبع ممارسات
هي أفضل املمارسات ،وميكن إجيازها فيما
يلي:
 إجراء مشاورات عامة؛
 النظر يف مناذج االستثمار والتمويل املتعددة؛
 أن تكون املشاريع حمايدة بالنسبة
للتكنولوجيا؛
 تنفيذ مشاريع منوذجية؛
 أن يكون تقدمي التمويل متماشياً مع مراحل
التنفيذ وحتقيق األهداف؛
 ضمان االنفتاح ورصد االمتثال؛
  تنفيذ مبادرات لتحفيز الطلب.

إجراء مشاورات عامة
ينبغي أن تتشاور السلطة اإلدارية مع
مجيع أصحاب املصلحة احملتملني ،مبا يف
ذلك املستعملني النهائيني ،وشركات تشغيل
االتصاالت ،واألجهزة احلكومية األخرى،

والسلطات احمللية وشركات بيع املعدات.
إذ ميكن أن توفر هذه املشاورات معلومات
أساسية بشأن بعض املسائل مثل االشرتاطات
اخلاصة بالنفاذ عريض النطاق ،ومستوى
الطلب احملتمل ،ومدى استعداد املستهلكني
لدفع مقابل اخلدمات ،ومدى اهتمام
شركات التشغيل باملشاركة يف مشاريع النطاق
العريض ،وأفضل التكنولوجيات ومناذج
االستثمار املناسبة .وميكن للمشاورات أيضاً
أن تنظر يف املشاريع األخرى اليت قد تشرع
فيها السلطة اإلدارية لتحفيز الطلب على
النفاذ عريض النطاق.
ويوضح مشروع “القدرة على التوصيل
عريض النطاق باملناطق الريفية” يف اجلهورية
الدومينيكية قيمة املشاورات اليت جتريها السلطة
اإلدارية .فقد أجرت اهليئة التنظيمية،Indotel ،
مشاورة مع أصحاب املصلحة يف الصناعة ومع
املستعملني النهائيني لتحديد مدى احلاجة إىل
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خدمات اإلنرتنت ،ومدى استعدادهم لدفع
املقابل ،وحتديد البنية التحتية لالتصاالت املتاحة
أو املخطط لتنفيذها ،ومناقشة التحديات اليت
تواجه نشر البنية التحتية عريضة النطاق يف
املناطق الريفية.
وقد يرتتب على الشروع يف خطة للنطاق
العريض بدون عملية تشاور مناسبة قِلة املشاركة
من جانب شركات التشغيل ،واستعمال توليفة
غري مناسبة من التكنولوجيات ،وإقبال حمدود
من جانب املستعملني النهائيني املقصودين.

النظر في نماذج االستثمار
والتمويل المتعددة
ميكن أن ينظر أي مشروع من مشاريع
النطاق العريض إلقامة شبكات أساسية
وشبكات للنفاذ ،أو جيمع بني نشر الشبكات
على املستوى الوطين واحلضري والريفي باجلمع
بني مناذج االستثمار ومصادر التمويل .وعلى
سبيل املثال ،قد ال يكون استخدام التمويل
من صندوق للخدمة الشاملة مناسباً ملشروع
الشبكات األساسية وشبكات النفاذ إذا كانت
مصادر التمويل األخرى متاحة ،ولكنه يكون
مناسباً جلزء املشروع الذي يوفر النفاذ عريض
النطاق للمناطق احملرومة من اخلدمات وقليلة
اخلدمات .وعندما ال يتوافر مصدر آخر
للمويل ،قد تنظر سلطات اإلدارة يف االستفادة
من صندوق اخلدمة الشاملة يف متويل أي جزء
من مشروع النطاق العريض .واستخدام أكثر من
منوذج لالستثمار لألجزاء املختلفة من مشروع
النطاق العريض يتيح للسلطة اإلدارية مستويات
خمتلفة من التحكم يف نشر الشبكات.
ومن األمثلة اجلاري إعادة النظر فيها
مشروع “توصيل األرجنتني” الذي يقوم على
منوذج خمتلط لالستثمار .إذ تتوىل السلطة
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اإلدارية ،ARSAT ،نشر وتشغيل الشبكة الوطنية
األساسية من خالل منوذج التصميم والبناء
والتشغيل بواسطة القطاع العام ،ومع ذلك فإهنا
جلأت إىل التعاقد من الباطن يف املدن واملناطق
الكبرية اليت ال تتمتع فيها بالقدرة على مد
شبكات األلياف البصرية.

أن تكون المشاريع محايدة
بالنسبة للتكنولوجيا
كثرياً ما تكون األماكن احملرومة من
اخلدمات وقليلة اخلدمات يف املناطق الريفية
أو النائية ،مما يفرض حتدياً بالنسبة لتوفري النفاذ
عريض النطاق .ويف مثل هذه احلاالت ،ينبغي
أال يكون نشر الشبكات مقصوراً على نوع
واحد من التكنولوجيا ،فالتكنولوجيا األسرع
قد ال تكون مناسبة على الدوام .ولن تكون
تكنولوجيا خط املشرتك الرقمي الالتناظري
) (ADSLمناسبة يف األماكن اليت تفتقر إىل
امليل األخري من النفاذ بالكبالت النحاسية،
ولذلك قد يكون من الالزم االعتماد على
التكنولوجيا الالسلكية .ويف األماكن النائية،
قد ميثل إجراء احلركة عريضة النطاق على
شبكة الربط مشكلة ،وقد ال يكون استعمال
تكنولوجيا شبكات الربط الثابتة أو اليت تعمل
باملايكرويف مناسباً ،ولذلك ميكن االعتماد
على السواتل.
وينبغي تشجيع استعمال تكنولوجيات
متعددة جلذب املزيد من الشركات اليت تدخل
عطاءات مشاريع النطاق العريض .ومن أمثلة
ذلك ،عندما تكون السلطة قد شجعت
استعمال تكنولوجيات متعددة للنفاذ عريض
النطاق كجزء من عملية العطاء كما حدث
يف مشروع “املبادرة الوطنية للنطاق العريض”
يف ماليزيا .ففي هذه احلالة ،اجته النظر إىل

تكنولوجيا خط املشرتك الرقمي الالتناظري
) ،(ADSLوتكنولوجيا  WiMAXوتكنولوجيا النظام
العاملي لالتصاالت املتنقلة ) (UMTSكخيارات
لتوفري النفاذ عريض النطاق يف املناطق الواقعة
خارج املناطق االقتصادية الرئيسية.

تنفيذ مشاريع نموذجية
ميكن للسلطة اإلدارية تنفيذ مشاريع
نموذجية الختبار قدرة املشروع على حتقيق
أهدافه ،وحتديد املخاطر والقضايا األخرى اليت
قد تنشأ .وعلى سبيل املثال ،ففي اململكة العربية
السعودية جلأت هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية
املعلومات إىل إجراء اختبار جترييب على مشروع
“اخلدمة الشاملة” .وبعد انتهاء االختبار
التجرييب بنجاح ،أصدرت اهليئة طلبات التقدم
باالقرتاحات ومنحت عدداً من العقود.
أن يكون توفير التمويل متماشياً مع
مراحل التنفيذ وتحقيق األهداف
ينبغي أن يكون توقيت سداد املدفوعات
للهيئات القائمة على تنفيذ املشروع قائماً على
مراحل وأهداف اإلجناز املتفق عليها .وتشمل
هذه املراحل وضع خطة وأهداف قيام شركات
التشغيل وشركات تقدمي اخلدمات خبدمات
البيع باجلملة ،وحصول املستعملني النهائيني
على اخلدمات .واستخدام هذه اخللطة يزيد
من احتماالت جناح املشروع ،ولكن ليس
فقط من حيث النشر املادي للشبكات،
ولكن أيضاً من حيث تبين شركات تقدمي
اخلدمات واملستعملني النهائيني للمشروع.
ويعتمد جناح أي مشروع للنطاق العريض
ليس فقط على التأكد من أن النطاق العريض
متاح للمستعملني النهائيني ،بل وكذلك على
استعماهلم الفعلي له.
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ومن أمثلة االعتماد على املراحل يف سداد املدفوعات مشروع
“برنامج النطاق العريض التابع لصندوق اخلدمة الشاملة” يف باكستان.
فشركة التشغيل مطالبة باحلصول على عدد حمدد مسبقاً من االتفاقات
مع مشرتكي النطاق العريض (جيب أن يكون املشرتكون عمالء ملا ال
يقل عن  90يوماً) .ويف حالة فشل شركة التشغيل يف نشر الشبكة يف
الوقت املناسب أو حتقيق العدد املتفق عليه من االشرتاكات ،ال حتصل
على مدفوعات.

kcotsrettuhS

ضمان االنفتاح ورصد االمتثال
يشرتط الكثري من املشاريع اليت يتحدث عنها التقرير تطبيق منوذج
النفاذ املفتوح على البنية التحتية .وهذا يساعد على تشجيع املنافسة
بني العديد من شركات تقدمي اخلدمات ،ويعزز االبتكار يف املنتجات
واخلدمات ،ويقلل من خلل السوق .ومن املهم التأكد من أن تعريف
النفاذ املفتوح يشمل احلصول على خدمات ومنتجات معينة (مثل
عرض النطاق باجلملة ،أو األلياف الداكنة ،أو النفاذ إىل قنوات
التوصيل) ،والتأكد من أن النفاذ ينبغي أن يشمل مجيع املنتجات يف
مجيع األوقات ،طوال فرتة وجود الشبكة.
ومن األمثلة اجليدة على ذلك مشروع “شبكة اجليل التايل للمناطق
الريفية” يف التفيا .فمركز اإلذاعة والتلفزيون يف التفيا – وهو مؤسسة
عامة ال تبغي الربح – ملتزم بتقدمي خدمات اجلملة مبوجب شروط النفاذ
بالتساوي وعلى أساس عدم التمييز ،وتستطيع شركات التشغيل النفاذ
إىل البنية التحتية غري اإللكرتونية للشبكات (قنوات التوصيل وشبكة
الكبالت الليفية) واالستفادة من املساحات املتاحة يف وضع معداهتا.
تنفيذ مبادرات لتحفيز الطلب
إن متديد البنية التحتية وحدها ال يضمن جناح مشروع النطاق
العريض؛ فهاذا ال يتحقق إال يف حالة زيادة النفاذ إىل خدمات النطاق
العريض .وحتقيقاً هلذه الغاية ،قد يكون من الضروري حتفيز الطلب،
كأن يكون ذلك عن طريق توفري أجهزة احلاسوب احملمولة أو اللوحية
جماناً ،وإنشاء مراكز جمتمعية لتوعية الناس بكيفية استعمال النطاق
العريض ،وتوفري التدريب العام على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ومن السهل إدماج هذه املبادرات يف مشاريع النطاق العريض ،وميكن
متويلها من األموال العامة أو اخلاصة أو من خالل الشراكات بني
القطاعني العام واخلاص.
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وعلى سبيل املثال ،ففي حالة مشروع
“توصيل األرجنتني” ،مت تزويد  1,9مليون
تلميذ بأجهزة حاسوب صغرية يف الفرتة ما
بني  2010ويوليو  ،2012واستُخدم برنامج
حمو األمية الرقمية يف توفري أجهزة احلاسوب
والتدريب على اإلنرتنت للمجتمعات احمللية.
ويف باكستان ،أدى مشروع “برنامج النطاق
العريض التابع لصندوق اخلدمة الشاملة” إىل
زيادة الطلب بأن اشرتط على شركات التشغيل
املشاركة إنشاء مراكز جمتمعية ومراكز تعليمية
للنطاق العريض.

AFP/Image Source
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وباإلضافة إىل جعل اخلدمات متاحة ،فمن الخالصة

الضروري اإلعالن عنها على السكان احملليني.
ومع متديد “اجليل التايل من الشبكة الوطنية
للنطاق العريض” يف سنغافورة ،ترسل شركة
التشغيل ) (OpenNetخطابات إىل مشرتكي
املنازل تبلِّغهم فيها بأن شبكة األلياف البصرية
سوف تصل إىل أماكن إقامتهم يف القريب.

ال يوجد حل يناسب اجلميع يف ما يتعلق
ببناء شراكة ناجحة لتنفيذ مشاريع البنية
التحتية عريضة النطاق .ومع ذلك ،فباألخذ
باملمارسات اليت يلقي تقرير االحتاد الضوء
عليها ،مثل إجراء مشاورات عامة لتحديد
املخاطر ،وحتديد املراحل اليت ينبغي أن حتققها
شركات التشغيل قبل احلصول على مدفوعات،
وتسويق خدمات جديدة لتحفيز الطلب،
تستطيع السلطات اإلدارية أن تكون أكثر ثقة
يف حتقيق األهداف اإلمنائية لالستثمار يف
توسيع النطاق العريض.
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التنبـؤات بـالـنسبــة لـسنــة 2013
ماذا تنطوي عليه سنة  2013بالنسبة لصناعة االتصاالت
تتطلع جملة أخبار االحتاد إىل األمام
لـدى اطـالعـكـم عـلـى بـيـئــة االتصــاالت
وتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلـومــات واالتـصــاالت،
ولكن هذه هي املرة األوىل اليت ننشر فيها
تنبؤات حمددة من ثالثة من مؤسسات
التحليل املعروفة Analysys Mason :وDeloitte
و.Informa Telecoms & Media
ففي هذه الصناعة سريعة احلركة ،يتعني أن
تكون األطراف الفاعلة على ِع ْلم مبا سيحدث
يف املرحلة التالية .ومع ذلك ،فإن هذه التنبؤات
– على الرغم من قيامها على املعرفة املتوافرة
لدى اخلرباء وعلى التحليل الدقيق – ليست يف

أفضل حاالهتا إال ختمينات وميكن تقييمها يف
هناية السنة لنرى مدى دقتها.
وقد ذكرت مؤسسة  Deloitteاالستشارية
يف بداية تقرير هلا بعنوان “تنبؤات عن
التكنولوجيا ،والوسائط واالتصاالت يف
 ”2013أن اهلدف من التنبؤات هو حتفيز
املناقشات بشأن التطورات املهمة اليت قد
تتطلب من الشركات أو احلكومات االستعداد
ملواجهتها“ .فنحن نقدم رأياً يف ما نعتقد أنه
سيحدث ،وما سيحدث نتيجة له ،وما هي
اآلثار بالنسبة ملختلف أنواع الشركات .ومع
ذلك ،فنحن ال نفرتض أن كلمتنا هي الكلمة

األخرية يف أي موضوع معني :فكل ما نرمي
إليه هو إثارة احلوار”.
وتتوقع مؤسسة  Deloitteتوريد عدد
قياسي يصل إىل مليار هاتف ذكي يف ،2013
وأن الدعاية عن أجهزة االتصاالت املتنقلة
سوف تنقسم إىل فئتني – أجهزة احلاسوب
اللوحية واهلواتف الذكية – وأن أكثر من
 90يف املائة من كلمات املرور اليت حيددها
املستعملون ستكون عرضة للقرصنة خالل
ثوان .كما تتنبأ املؤسسة بالبدء يف التحضري
للجيل التايل من التلفزيون عايل الوضوح،
املعروف اختصاراً مبصطلح .4K
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ومن بني أعلى التنبؤات بالنسبة لسنة
 ،2013تتوقع مؤسسة  Analysys Masonأن نشر
خدمات تكنولوجيا التطور بعيد املدى )(LTE
سيكون تأثريه االقتصادي املباشر حمدوداً وأن
وسائط التواصل االجتماعي العمالقة سوف
حترك خدمات الرتاسل القائمة على بروتوكول
اإلنرتنت .وتتوقع هذه املؤسسة أيضاً أن تتباطأ
معدالت انتشار اهلواتف الذكية بدرجة كبرية.

وتتنبأ مؤسسة
 Mediaبأن تكون سنة  2013سنة عسرية أخرى
بالنسبة لشركات تشغيل االتصاالت ،وبأن
اجلهات اليت تستغل اخلدمات غري التقليدية
املتاحة من خالل اإلنرتنت )(Over-the-top
لن يكون بوسعها التصرف كما حيلو هلا .وترى
املؤسسة أن شركات التشغيل اليت ال تستثمر
بالشكل املناسب يف بناء شبكات املنطقة
& Informa Telecoms

الواسعة اليت تستطيع أداء خدمات البيانات
اجليدة سوف تواجه خماطر .أما فيما يتعلق
باخلدمات اجلديدة ،فسوف يستمر االنتقال
إىل استعمال اهلواتف الذكية وأجهزة احلاسوب
اللوحية .ومع ذلك ،فإن األطراف الفاعلة
املستقرة واجلديدة على السواء حتاول اكتشاف
أفضل طرق الكسب املادي من استعمال
االتصاالت املتنقلة.

مـؤسـســة Analysys Mason
ومع ذلك ،سيكون التأثري االقتصادي
من بني أعلى التنبؤات بالنسبة لسنة
 ،2013تـتـنـبـأ مـؤسـســة  Analysys Masonاملباشر لتكنولوجيا التطور بعيد املدى )(LTE
حمدوداً يف البلدان اليت تُباع فيها هذه التكنولوجيا
مبا يلي:
وصول تكنولوجيا التطور بعيد المدى بأسعار املنتجات الفاخرة ،وتشهد يف الوقت
) ،(LTEولكنها ستكون محدودة التأثير ذاته ركوداً اقتصادياً (مثل إيطاليا وإسبانيا).
قبل سنة  :2014ستصبح تكنولوجيا التطور وسوف تدرك الصناعة أيضاً أن املستهلكني غري
بعيد املدى حقيقة جتارية يف  2013يف عدد راغبني يف سداد السعر املرتفع مقابل النطاق
أكرب من البلدان ،ولكن تأثريها االقتصادي العريض املتنقل بتكنولوجيا التطور بعيد املدى،
سيكون حمدوداً خالل االثين عشر شهراً وأن اخلدمة لن تدخل يف منافسة مع النفاذ
التالية .ومن املقرر أن تُطلق بعض البلدان الثابت بتكنولوجيا اجليل التايل .وسوف تكون
األوروبية واألسواق الناشئة يف أمريكا الالتينية هذه التكنولوجيا مكملة للنفاذ الثابت ،سواء
تكنولوجيا التطور بعيد املدى ،وكذلك بلدان يف املناطق احلضرية كجزء من حلول اخلدمات
يف جنوب شرق آسيا عن طريق خطة النطاق اجملمعة ،أو يف املناطق الريفية اليت ال يتوافر فيها
اخلاصة بآسيا واحمليط اهلادئ .كذلك ستبدأ النفاذ الثابت.
مواقع التواصل االجتماعي العمالقة
بعض األسواق املتقدمة ،مثل الواليات املتحدة،
اختبار تكنولوجيا التطور بعيد املدى املتقدمة تعصف بخدمات الرسائل القائمة على
) (LTE-Advancedواالستفادة من عدد من بروتوكول اإلنترنت :جتاوبت شركات التشغيل
اخلواص مثل جتميع املوجات احلاملة من أجل يف  2012مع تآكل خدمة الرسائل القصرية
املعززة
إنشاء قنوات أكرب للخدمات فائقة السرعة.
بأن أطلقت خدمات االتصاالت َّ
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) ،(RCS-eوأعقبتها بعدد من اخلدمات غري
التقليدية املتاحة من خالل اإلنرتنت (Over-
) .the-topوسوف تشتد املنافسة خالل االثين
عشر شهراً التالية مع دخول مواقع التواصل
االجتماعي العمالقة مثل فيسبوك السوق.
وتتنبأ مؤسسة  Analysys Masonبأن إيرادات
شركات التشغيل األوروبية سوف تنخفض
بنسبة  34يف املائة خالل السنوات األربع
التالية ،من  28مليار يورو يف  2011إىل 18,6
مليار يورو يف .2017
بروز قضية االستثمار في خدمات نقل
الصوت باستعمال تكنولوجيا التطور بعيد
المدى ) :(LTEظهرت أوىل خدمات نقل
الصوت باستعمال تكنولوجيا التطور بعيد املدى
يف السوق يف  .2012وعلى الرغم من انتشارها
الواسع على مستوى جتاري ،فإهنا ما زالت غري
قادرة على االنتشار الكامل ،وسوف يتعني
على شركات التشغيل اختاذ بعض القرارات
الصعبة بشأن مستقبل خدماهتا الصوتية.
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وإمكانية حتقيق وفورات يف التكاليف هي اليت حترك يف الوقت احلاضر
قضية االستثمار يف النظام الفرعي متع ّدد الوسائط القائم على بروتوكول
اإلنرتنت ) ،(IMSولكن املؤشرات اخلاصة باإليرادات غري مؤكدة ،كما
مل تظهر بعد رؤية واضحة بشأن كيفية تطور خدمات الصوت يف
عامل تكنولوجيا التطور بعيد املدى .وسوف تزيد تكنولوجيا HTML5/
 WebRTCمن حتفيز النقاش بشأن ما إذا كان “الصوت جمرد تطبيق”.
تباطؤ معدل نمو انتشار الهواتف الذكية بدرجة ملحوظة:
ستواصل سوق اهلواتف الذكية منوها ،ولكن معدل منوها سيتباطأ بدرجة
ملحوظة عماكان يف السنوات السابقة .وسوف ترتفع مبيعات اهلواتف
الذكية يف أحناء العامل من  691مليون هاتف يف  2012إىل  869مليون
هاتف يف  .2013ومع ذلك ،فإن معدل النمو يف توصيالت اهلواتف
الذكية اجلديدة سوف ينخفض كثرياً .وقد اخنفض معدل النمو من 39
يف املائة يف  2011إىل  29يف املائة يف  ،2012وسوف يواصل اخنفاضه
إىل  20يف املائة يف .2013
وسوف تستمر الزيادة الرتاكمية يف نصيب نظام تشغيل اهلواتف
الذكية يف السوق .فمن املتوقع ،خالل االثين عشر شهراً التالية ،أن
يرتفع نصيب  Androidو iOSهامشياً يف مبيعات اهلواتف الذكية يف
أحناء العامل (من  56,4يف املائة إىل  58,1يف املائة ،ومن  21,5يف املائة إىل
 22يف املائة ،على التوايل) .ومع ذلك ،فمن املتوقع أن ينخفض نصيب
 Symbianمن املبيعات من  5,9يف املائة إىل  2,7يف املائة.
سيتعرض التلفزيون التقليدي لمزيد من الضغوط :سيواصل
التلفزيون املوصول أو تلفزيون اخلدمات غري التقليدية املتاحة من خالل
اإلنرتنت ) (OTTوالتلفزيون غري اخلطي الضغط على هيئات التلفزيون
وشركات التلفزيون املدفوع إلعادة التفكري يف اسرتاتيجياهتا .وسوف
يزداد األخذ خبدمات الفيديو املدفوعة غري التقليدية املتاحة من خالل
اإلنرتنت ) (OTTيف الواليات املتحدة وكندا بأكثر من ِ
الضعف حيث
ستصل هذه اخلدمات إىل  53,1مليون أسرة يف الفرتة ما بني 2012
و ،2017ومتثل  37,4يف املائة من األسر.
ويف أوروبا ،بلغ اإلقبال على خدمات الفيديو غري التقليدية
املتاحة من خالل اإلنرتنت ) (OTTما يُقدَّر بنحو  2,3مليون أسرة يف
 ،2012مما ميثل  0,7يف املائة فقط من األسر ،ومن املتوقع أن يرتفع
هذا العدد إىل  32,2مليون ،أو  10يف املائة من األسر ،يف .2017
ومقارنة بالواليات املتحدة وكندا ،سوف تستمر أوروبا مقيدة باخنفاض
Shutterstock
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امليل إىل الدفع مقابل خلدمات الفيديو ،نظراً اخلدمات حىت أواخر  2013أو أوائل .2014
النتشار توافر احملتوى عايل اجلودة دون مقابل وسوف تربز تكنولوجيا  LTE 2600كخيار
من اخلدمات اإلذاعية العمومية.
أساسي بالنسبة للطيف يف اخلاليا الصغرية
ِ
المنقذ :وسوف تستفيد من دعم الشبكات واألجهزة
الحلول الالسلكية ) (Wi-Fiهي ُ
سوف تليب احللول الالسلكية اليت تقدمها للتعامل مع حاجة شركات التشغيل يف األسواق
شركات تقدمي اخلدمات/اخلاليا الصغرية املتقدمة إىل السعة ،مع استكماهلا بالتوسع يف
احتياجات شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة نشر  ،5 GHz Wi-Fiمما سيؤدي إىل حتسني أداء
من حيث التغطية الالسلكية وتوفري السعة االتصاالت الالسلكية.
الالزمة يف املناطق احلضرية ،ولكن حمدودية
وسوف تُطرح احللول الالسلكية لتقدمي
توافر التوصيالت ،وعدم اكتمال نضج املعايري اخلدمات القائمة على  HotSpot 2.0واألجهزة
وتكاليف احللول سوف تقلل من نشر هذه اليت تعزز  Passpoint 2.0يف األسواق يف أواخر

 ،2013مما سيساعد يف تضييق الفجوة بني
الشبكات اخللوية واخلدمة الالسلكية الناشئة
“بدرجة اخلدمة اليت توفرها شركة التشغيل”.
وسوف تبدأ شركات التشغيل يف النظر يف توفري
خمتلف درجات اخلدمة (اخللوية ،والالسلكية
اليت توفرها شركات تقدمي اخلدمات ،والالسلكية
على أساس “أفضل جهد”) للمساعدة يف
متييز خدمتها ونطاقها ،وكذلك لدعم حتقيق
قيمة نقدية من التجربة الالسلكية.

مـؤسـســة Deloitte
تغطي التنبؤات العشرة اليت خرجت
هبا مؤسسة  Deloitteالصناعات املتقاربة
الثالث – التكنولوجيا ،ووسائل اإلعالم،
واالتصاالت – وتركز على كيفية تأثريها على
السوق .وهنا ،نلقي الضوء على ما يلي:
سوف تزداد القوة الدافعة وراء تكنولوجيا
التطور بعيد المدى ) :(LTEستكون سنة 2013
هي أول سنة تزدهر خالهلا تكنولوجيا التطور
بعيد املدى ) (LTEيف أسواق متعددة .وسوف
تزداد قاعدة املشرتكني إىل ثالثة أضعاف ما
هي عليه لتصل إىل  200مليون يف هناية السنة،
وسوف ميثل املشرتكون الذين تنطبق عليها
تعريفات تكنولوجيا التطور بعيد املدى حنو 10
يف املائة من جمموع إيرادات اخلدمة .وسيكون
استعمال تكنولوجيا التطور بعيد املدى قائماً على
التطور ولن يكون ثورياً؛ ومن املرجح أن تتمثل
املزايا الرئيسية لالشرتاك يف تكنولوجيا التطور
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بعيد املدى من اجليل الثالث يف أداء أفضل من
التطبيقات القائمة – ابتداءً من الربيد اإللكرتوين
إىل حتسني شبكات التواصل االجتماعي.
سوف تزدهر “الدعاية بوسائل االتصال
المتنقلة” وعلى رأسها أجهزة الحاسوب
اللوحية ،ولكن الهواتف الذكية سوف
تتخلف عن الركب :سوف تزداد “الدعاية
بوسائل االتصال املتنقلة” – وتشمل أجهزة
احلاسوب اللوحية ،واهلواتف الذكية ،واهلواتف
العادية – بنسبة  50يف املائة لتصل إىل
 9مليارات دوالر أمريكي سنوياً .وقد حيقق
قطاع اهلواتف الذكية إيرادات تصل قيمتها
إىل  4,9مليار دوالر أمريكي يف  ،2013بينما
قد حتقق الدعاية باستخدام أجهزة احلاسوب
اللوحية  3,4مليار دوالر أمريكي .ومع ذلك،
ستكشف إيرادات الوحدة عن ديناميات خمتلفة:
حيث من املقدر أن تصل إيرادات الدعاية إىل

 7دوالرات أمريكية لكل حاسوب لوحي ،وإىل
 0,60دوالر أمريكي لكل هاتف ذكي.
وسوف يصل عدد اهلواتف الذكية املوردة
إىل مليار هاتف ألول مرة .ومع ذلك ،فسوف
يتصف استعمال اهلواتف الذكية بتباين متزايد،
حيث سيزداد عدد من ميلكون هواتف ذكية
(ليصل إىل  400مليون من قاعدة اهلواتف املركبة
اليت ستبلغ  1,9مليار يف هناية السنة) ولكنهم ال
يقومون بتوصيل أجهزهتم بالبيانات إال نادراً أو
ال يقومون بتوصيلها على اإلطالق.
لن تموت الحواسيب الشخصية،
ولكن نجاحها سيقاس باالستعمال وليس
بعدد الوحدات :ستبلغ مبيعات احلواسيب
الشخصية حنو خمُ س جمموع مبيعات احلواسيب
الشخصية ،واحلواسيب اللوحية ،واهلواتف الذكية
يف  .2013ومع ذلك ،فإن أكثر من  80يف املائة
من حركة اإلنرتنت حبساب البتات ستظل جتري
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على احلواسيب الشخصية التقليدية (احلواسيب
املكتبية واحلواسيب املتنقلة) .وسوف متثل
احلواسيب الشخصية أكثر من  70يف املائة من
جمموع الوقت الذي يقضيه املستعملون على
احلواسيب الشخصية واللوحية واهلواتف الذكية
يف املنازل أو يف مكاتب العمل.
ستبدأ صناعة التلفزيون االستعداد
الجاد للتلفزيون فائق الوضوح ):(4K
ستوفر التجربة التالية للتلفزيون عايل الوضوح
) (HDوضوحاً أعلى أربع مرات من التلفزيون
احلايل عايل الوضوح يف أفضل حاالته،
ولكن النشر الكامل للتلفزيون فائق الوضوح
سوف يستغرق سنوات .ويف  ،2013سيكون
التلفزيون فائق الوضوح موجوداً يف القليل
جداً من غرف املعيشة ،ولن يكون هناك بث
للتلفزيون فائق الوضوح ،نظراً ِلقلة احملتوى
حىت اآلن .وسوف يتوافر يف األسواق حنو

 20نوعاً من أجهزة التلفزيون ملن هم على
استعداد إلنفاق ما بني  15 000و25 000
دوالر أمريكي للجهاز الواحد.
قد تُجري الشركات تجارب على
شبكات التواصل االجتماعي الخاصة
بالشركات على أن يأتي الموظفون بأجهزة
الحاسوب الخاصة بهم إلى العمل:
سيكون أكثر من  90يف املائة من شركات
 Fortune 500قد نفذت بشكل انتقائي
أو كامل مشروعاً لشبكة تواصل اجتماعي
يف هناية 2013؛ أي بزيادة نسبتها  70يف
املائة مقارنة مبا كان عليه الوضع يف .2011
وسيقوم ثلث املسجلني فقط بقراءة احملتوى
مرة واحدة كل أسبوع أو أكثر ،وسوف
تُنشئ نسبة  40يف املائة فقط مواقع لشبكات
التــواصـل االجتمــاعي للشركـات كـل أسبـوع
يف املتوسط.

ولن تطبق السياسة اليت تقضي بأن يأيت
املوظفون حبواسيبهم الشخصية إىل مكاتب
العمل حيث تتحمل الشركات تكاليف
احلواسيب الشخصية – إال يف عدد قليل جداً
من الشركات اإلضافية .ويف نفس الوقت،
سـتـسـمـح نـسـبــة  50يف املـائــة مـن شـركــات
 Fortune 500ملوظفيها بأن يأتوا إىل مكاتب
العمل حبواسيبهم الشخصية اليت حتملوا هم
تـكــالـيـفـهــا.
سيتفاقم نقص الطيف قبل أن يتحسن:
سيتواصل الطلب على عرض النطاق
لالتصاالت الالسلكية ،وسيتسبب ذلك يف
زيادة نقص الطيف  -مما سيؤدي أساساً
إىل اخنفاض السرعات ،بل سيؤدي يف
بعض األحيان إىل عدم القدرة على النفاذ
إىل الشبكات أو إخفاق جلسات النداءات
أو البيانات.
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التنبـؤات بـالـنسبــة لـسنــة

2013

مـؤسـســة Informa Telecoms & Media
من بني التنبؤات اليت خلصت إليها مؤسسة
 ،Informa Telecoms & Mediaنلقي الضوء
على ما يلي:
ستكون تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية
) (Wi-Fiضحية نجاحها :سيحدث حتول
يف اجتاه شركات التشغيل ،حيث ستبتعد عن
تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية عندما يتضح
أن تزايد إتاحة االتصاالت الالسلكية )(Wi-Fi
جماناً للمستعمل النهائي يقلل من قيمة منوذج
النطاق العريض املتنقل .وسوف ترد شركات
تشغيل االتصاالت املتنقلة على ذلك بتعزيز
قيمة شبكاهتا اخللوية ،ولكن الشركات األخرى
اليت ال تتأثر هبذا االجتاه سوف تضاعف من
استثماراهتا العامة يف الشبكات الالسلكية
ملواصلة حتفيز نشر التكنولوجيا الالسلكية
وزيادة قيمتها النقدية.
سوف يتعين على الخدمات الرقمية أن
تُظ ِهر للمستثمرين أنهم يستطيعون تحقيق
مكاسب مالية :سيطالب املستثمرون مبسار
واضح لتحقيق إيرادات من االستثمار يف
اخلدمات الرقمية قبل أن تبدأ شركات التشغيل
يف الشعور بأي فائدة من املبادرات اخلاصة
بتقاسم األسعار .وسوف يتضح لكثري من
شركات التشغيل أن اإليرادات املادية اليت ميكن
أن تزيد من اإليرادات على مستوى اجملموعات
سوف يتعذر جداً حتقيقها.
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ستواصل مؤسسات تقديم المحتوى
اإلنفاق على البنية التحتية :ستواصل مؤسسة
 Googleومؤسسة  Netflixوغريمها االستثمار
بكثافة يف توسيع بنيتها التحتية وجعلها
أكثر قرباً من املستعملني يف  .2013وسوف
يتعني على شركات التشغيل أن تدرس هذه
االقرتاحات بعناية وأن تستوضح احتماالت
زيادة مكاسبها نتيجة خلفض التكاليف وزيادة
كفاءة الشبكات أكثر من تعرضها للخسارة
من حيث اإليرادات غري املؤكدة من النماذج
املسماة باألعمال ذات اجلانبني.
سوف توضع اإلعانات تحت المجهر،
ولكن ذلك لن يكون بالضرورة للسبب
الوجيه :ظهرت مناذج متويل األجهزة احملمولة
باليد يف أوروبا يف  2012وسوف تواصل
انتشارها على املستوى العاملي يف .2013
ومع ذلك ،فإن ختفيض إعانات وتغيري الطرق
التقليدية لبيع األجهزة بالتجزئة سيكون على
سرع
حساب شركات التشغيل .وسوف تُ ِّ
شركات البيع بالتجزئة مبا فيها شركات البيع
بالتجزئة على اخلط ،مثل  ،Amazonوكذلك
الشركات املالكة لألجهزة واملنصات ،مثل
 Appleأو  ،Googleمبادراهتا من أجل تعطيل
النماذج التقليدية لتوزيع األجهزة .وأي اخنفاض
يف نصيب األجهزة املباعة من خالل قنوات
شركات التشغيل سيؤدي إىل زيادة اختالل
توازن القوة بني شركات التشغيل وشركات

اإلنرتنت والشركات املالكة للمنصات على
مائدة التفاوض.
تقاسم الشبكات قد يعني تقاسم األلم:
سيصبح منطق تقاسم الشبكات حمل شك
متزايد من جانب صناعة االتصاالت نظراً
لألمهية االسرتاتيجية األساسية ملنصة شبكات
مميزة .ففي أوروبا ،على وجه اخلصوص ،نتوقع
أن يتخلى عدد أكرب من شركات التشغيل عن
األرباح املوزعة والتدفق النقدي احلر بغية زيادة
االستثمار يف البنية التحتية للشبكات على أمل
حتقيق ميزة تنافسية من جودة الشبكات .ومع
ذلك ،فعلى الرغم من هذا التحول يف موقف
البعض ،فسوف يكتسح تقاسم الشبكات
واالندماج بني شركات التشغيل األسواق
الناشئة ،وخصوصاً يف إفريقيا.
نقل الصوت عبر تكنولوجيا التطور بعيد
المـدى ) :(LTEسـوف يـأخـذ عـدد أكـرب من
شـركـات الـتشـغـيـل بتكـنـولـوجـيــا Verizon
الالسلكية وتكنولوجيا  EEلإلسراع بنشر نقل
الصوت عرب تكنولوجيا التطور بعيد املدى
) ،(VoLTEمدفوعني بعدم وجود ردود فعل
سلبية من جانب العمالء إزاء حلول نقل
الصوت عرب تكنولوجيا التطور بعيد املدى
(مثل االرتداد إىل اجليل الثاين للدارات املبدلة
وشبكات اجليل الثالث) .وسوف تكافح
قضية يبدو أهنا قائمة فقط على كفاءة الطيف
من أجل الفوز بدرجةكافية من تأييد التنفيذيني
لتربير اإلسراع خبطة استثمارية.

لل يلودلا داحتالل يميلقإلا روضحلا ةيوقت

تقوية الحضور اإلقليمي لالتحاد
الدولي لالتصاالت
حديث صحفي مع براهيما سانو،
مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد
السيد سانو يتحدث إىل جملة أخبار االحتاد عن مبادرة تقوية احلضور اإلقليمي لالحتاد..

االتحاد الدولي لالتصاالت يتبعه اثنا
عشر مكتباً ميدانياً ،من بينها مكاتب
إقليمية في أديس أبابا (ألفريقيا)،
وبرازيليا (لألمريكتين) ،والقاهرة (للدول
ومنذ ذلك احلني ،دأب األعضاء على
العربية) ،وبانكوك (آلسيا والمحيط
تأكيد أمهية تقوية احلضور اإلقليمي
الهادئ) ،وموسكو (ألوروبا ودول
لالحتاد ،وخصوصاً يف مؤمتري املندوبني
الكومنولث المستقلة) .إذن ،لِ َم
املفوضني يف نريويب (كينيا) يف  ،1982ويف
الحاجة إلى تقوية الحضور اإلقليمي
نيس (فرنسا)  ،1989كوسيلة لتقدمي
لالتحاد؟
املساعدات التقنية للدول األعضاء.

وكان هذا املوضوع حمل مناقشات حامية
يف  1973أثناء مؤمتر املندوبني املفوضني يف
مالقة-طورميولينوس (إسبانيا).

براهيما سانو :إن تقوية احلضور اإلقليمي
لالحتاد عملية طويلة وطموحة ،تتناول ما
هو أكثر كثرياً من عدد املكاتب .وقد
اعترُِف باحلاجة إىل دعم أعمال االحتاد يف
جمال تنمية االتصاالت منذ عقود مضت،

ومع تأسيس قطاع ثالث يف االحتاد ،هو
قطاع تنمية االتصاالت ) ،(ITU–Dووجود
شبكة املكاتب احلالية اليت تغطي العديد
من األقاليم واألقاليم الفرعية ،واصل
األعضاء متابعة التقدم يف سبيل حضور

إقليمي فعال ،بغية زيادة حتسني تقدمي
خدمات ومنتجات عالية اجلودة
لألعضاء .واعتمد مؤمتر املندوبني
املفوضني يف كيوتو (اليابان) ،يف ،1994
القرار  25بشأن تقوية احلضور اإلقليمي.
ويف أعقاب ذلك ،حرصت مؤمترات
املندوبني املفوضني على استعراض
ومراجعة هذا القرار املهم.
وأحاط مؤمتر املندوبني املفوضني يف
غواداالخارا (املكسيك) ،يف  ،2010علماً
بدراسة أجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة
التابعة لألمم املتحدة بشأن فعالية احلضور
اإلقليمي ،وقام مبراجعة القرار  .25والقرار
اجع يتجاوز جمرد توضيح عدد املكاتب
املر َ
امليدانية ،ليشمل التنظيم والوظائف
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الفعلية للحضور اإلقليمي .وينص القرار
على هنج تفصيلي ومنهجي إزاء احلضور
اإلقليمي لالحتاد يف ضوء مبادئ اإلدارة
القائمة على النتائج وامليزنة القائمة على
النتائج املطبقتني على مجيع عمليات
اال حتــاد.
وكانت وحدة التفتيش املشرتكة قد أشارت
يف  2009إىل أن املوارد البشرية يف مكاتب
االحتاد امليدانية ال تتناسب مع نطاق
مهامها ومسؤولياهتا املتزايدة واملعقدة .وقد
اقرتحت  -بصفيت مدير مكتب تنمية
ُ
االتصاالت ،وبدعم متواصل من األمني
العام ومن زمالئي املسؤولني املنتخبني
اآلخرين – تقوية طاقم املوظفني العاملني
يف املكاتب امليدانية بغية حتسني القيام
بأنشطة مرتابطة ومنسقة وتقوم على
ختطيط جيد .ومبجرد موافقة إدارة االحتاد
على ترشيد هيكل الرتب يف املكاتب
قمت على الفور بإعادة توزيع
امليدانيةُ ،
الوظائف املوجودة ،آخذاً يف االعتبار
احلاجة إىل اجلمع بني املرونة واخلربة
والقرب من األعضاء .ونتيجة لذلك،
ارتفع عدد موظفي املكاتب امليدانية من
 51إىل  .58ومت تنفيذ عملية إعادة التوزيع
هذه يف امليزانية املعتمدة للفرتة املالية
.2013–2012
اختذت جمموعة من التدابري لتمكني
كما
ُ
موظفي االحتاد امليدانيني ،كان من بينها
تزويد املوظفني بأدوات مالئمة وبالتدريب
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ترمي مبادرة تقوية احلضور
اإلقليمي لالحتاد يف
األساس إىل “حتسني تدفق
املعلومات داخل االحتاد،
وبني االحتاد وأصحاب
املصلحة ،وتوجيه مزيد من
املوارد حنو املناطق حبيث
نستطيع يف كل يوم تقدمي
خدمات لألعضاء على حنو
أفضل من اليوم السابق”

املناسب ،وكذلك تعزيز التعاون بني
االحتاد ومنظمات االتصاالت اإلقليمية.
وتعد مجيع هذه اإلجراءات جزءاً من
عملية معقدة ومفتوحة تستهدف زيادة
رضاء األعضاء .ويتمثل التحدي اآلن يف
مواصلة التعامل بشكل فعال مع
احتياجات األعضاء املتغرية ومع حتديات
ا لـمـســتقـبــل .

كيف ستؤدي هذه المبادرة إلى تحسين
مشاركة البلدان النامية في أنشطة
االتحاد؟
براهيما سانو :أوالً ،تساعد تقوية احلضور
اإلقليمي االحتاد على أن يكون قريباً قدر
اإلمكان من أعضائه – وإن كان ذلك
يعتمد على املوارد املتاحة .فاحلضور اإلقليمي
خيلق نوعاً من الشراكة اليت يعزز أطرافها
بعضهم بعضاً ،ويغري من الرؤية الكلية
للعالقة بني أعضاء االحتاد واألمـانــة.
وعلى املستوى اإلجرائي ،لدينا اآلن خطة
تشغيلية أكثر وضوحاً بكثري عما كانت
عليه يف املاضي ،تربط بني األهداف
والنواتج والنتائج املتوقعة بطريقة أكثر
شفافية بكثري من املاضي .ويقود األعضاء
عملية التخطيط االسرتاتيجي من خالل
عملية مشاورات تفاعلية .ومع زيادة
التمكني تزداد القدرة على املساءلة،
وخصوصاً من حيث كيفية وفاء االحتاد
مبسؤولياته جتاه األعضاء يف تنفيذ اخلطة
التشغيلية ،وخصوصاً عناصر املبادرات
اإلقليمية .ومنتديات التنمية اإلقليمية اليت
صممت حديثاً وبدأ تنظيمها يف 2012
ُ
وسيتواصل تنظيمها سنوياً يف كل منطقة،
تتيح للدول األعضاء وألعضاء القطاع
فرصة مباشرة الستعراض أنشطة االحتاد
اليت جيري تنفيذها يف امليدان حتت قيادة
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املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق،
وإبداء الرأي بشأهنا.
ثانياً ،حنن نعمل على زيادة املوارد
املخصصة لألنشطة اليت يقوم االحتاد
بتنفيذها يف املناطق ،ونعمل – على وجه
اخلصوص – على زيادة عدد وظائف
الدرجات املهنية يف املكاتب امليدانية.
وأود هنا أن أسلط الضوء على تقوية
مكاتب املناطق يف كل من بربادوس
والكامريون وشيلي وهندوراس وإندونيسيا
وزمبابوي .ولقد كان من نتائج هذه

السياسة أن عدد املوظفني العاملني يف
املكاتب امليدانية سوف يرتفع يف مرحلة
الحقة بنسبة  20يف املائة .وحنن نتبع هنج ًا
منسقاً بعناية إزاء تعيني املوظفني لضمان
قيام تكامل حقيقي بني اختصاصاهتم عرب
الـمنـاطــق.
ثالثاً ،حنن نعمل على حتسني طريقة
تقاسم املعلومات مع األعضاء بشأن
األنشطة اليت يقوم هبا االحتاد .فنحن
حباجة إىل حتسني تدفق املعلومات بني
االحتاد واملنظمات اإلقليمية وشبه

اإلقليمية ،وإقامة عالقات أوثق مع هذه
املنظمات .ومن الواضح وجود حلقة
مثمرة تربط بني تقوية احلضور اإلقليمي
وحتسني التعاون اإلقليمي .وهذا يتطلب
إبراز احلضور اإلقليمي لالحتاد على املوقع
اإللكرتوين لالحتاد ،وتدريب املوظفني
اإلقليميني على التواصل مبزيد من الفعالية
مع أجهزة اإلعالم احمللية وأصحاب
املصلحة احملليني ،كما يتطلب التأكد من
أن املوظفني العاملني مبقر االحتاد يأخذون
يف االعتبار بالشكل املناسب حاجة
املناطق إىل املعلومات لدى نشر
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منشوراتنا ،ولدى تنظيم املؤمترات
واالجتماعات األخرى .فهنا توجد فرص
هائلة ،وحنن نتعامل معها بطريقة منهجية.
وأخرياً ،دعين أكرر مبد أً أساسياً .لقد
َّ
مكنا املكاتب امليدانية من ُحسن
االستفادة من مواردها ،كما أننا نطبق
هنجاً أكثر تشدد اً فيما يتعلق باإلنفاق.
ويعمل موظفو املكاتب امليدانية ،يد اً بيد
مع زمالئهم باملقر الرئيسي لالحتاد ،يف
إطار اإلدارة القائمة على النتائج.

وينطبق هذا املبدأ األساسي على مجيع
اإلجراءات اليت نتخذها ،مبا يف ذلك
سياسة التعيني املنسقة .فنحن نريد زيادة
قيمة كل دوالر ننفقه.

ملحوظة من المحرر :ميكنكم متابعة أخبار براهيما سانو على تويرت بالرجوع إىل:
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كيف يمكنكم تلخيص المبادرة في
تغريدة؟
براهيما سانو :ترمي مبادرة تقوية احلضور
اإلقليمي لالحتاد يف األساس إىل “حتسني
تدفق املعلومات داخل االحتاد ،وبني
االحتاد وأصحاب املصلحة ،وتوجيه مزيد
من املوارد حنو املناطق حبيث نستطيع يف
كل يوم تقدمي خدمات لألعضاء على حنو
أفضل من اليوم السابق”.

.ITU BDT Director

Thinkstock

كيـف يـمكــن لالتـحــاد الـدولـي لالتـصــاالت
المساعدة في تطوير شبكات المستقبل
مارتين فالدبرجر ،من جامعة زيوريخ ،وتتيانا كراكوفا ،مستشارة لجنة
الدراسات  13التابعة لقطاع تقييس االتصاالت باالتحاد
يتطلب التقييس توافر موارد ،وخصوصاً وقت الخبراء الثمين ،ولذلك فمن المنطقي توجيه جهود التقييس نحو
تكنولوجيات الشبكات التي من المرجح أن تنجح في المستقبل .ولكن ،كيف يمكن التنبؤ بالتكنولوجيات
التي قد تظهر في المستقبل؟ لقد عكفت لجنة الدراسات  13التابعة لقطاع تقييس االتصاالت باالتحاد على
التفكير في ذلك ،وتتضمن المقالة الحالية بعض النـُهج التي تقترحها اللجنة.
كيف سيكون من املمكن تشكيل
الشبكات يف املستقبل؟ وما هي االبتكارات
التكنولوجية اليت سيـُقدر هلا البقاء؟ من
املستحيل التنبؤ بأجوبة متسقة وميكن

التعويل عليها .ومع ذلك ،يتعني أن يقوم
قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد بوضع
املعايري اليت تقود العامل إىل اتصاالت عاملية

بدون معوقات ،تضمن التشغيل البيين بني
الشبكات يف املستقبل.
ويستطيع قطاع تقييس االتصاالت
باالحتاد اتباع هنجني إزاء تقييس الشبكات
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يف املستقبل .أوهلما ،أنه ميكنه أن جيمع من جانب من قاموا بتطويرها أو جلوانب تحديد أصحاب المصلحة
بني أعضائه وأن حيدد األهداف رفيعة القصور يف الشبكات .فلم يأخذ تصميم وتضارب المصالح فيما بينهم

املستوى وأهداف التصميم بالنسبة لشبكات التكنولوجيات اليت ُمنيت بالفشل يف االعتبار
املستقبل .ثانياً ،ميكن للقطاع أن يساعد اآلثار االجتماعية واالقتصادية املهمة اليت
مصممي التكنولوجيا وأجهزة التقييس يف توقع ميكن أن تحُ ِدثها على أصحاب املصلحة.
ويف ضوء ذلك ،بدأت اجملموعة املعنية
ما إذا كانت تكنولوجيا شبكات املستقبل من
باملسألة  21يف مجع الطرق املفيدة يف تصميم
احملتمل أن تنجح أم ال.
وتعكف جلنة الدراسات  13التابعة لقطاع التكنولوجيا ،ودراستها والتوصية هبا ،بوعي
تقييس االتصاالت باالحتاد ،وخصوصاً لآلثار االجتماعية واالقتصادية ،وبطريقة
اجملموعة املعنية باملسألة  21اليت ختص موضوع متوافقة مع احلوافز .وقد أسفر ذلك عن
“شبكات املستقبل” على دراسة النهجني .مشروع توصية ،عُ ِرفت مؤقتاً بالتوصية
وقد جنحت اجملموعة يف التعامل مع النهج  Y.Fnsocioeconomicالصادرة عن قطاع
األول وانتهت من وضع التوصية  ،Y.3001تقييس االتصاالت باالحتاد ،وهي تقرتح حتليل
اليت حتدد األهداف وأهداف تصميم شبكات املصاحل املتضاربة كطريقة للتعامل مع اجلوانب
املستقبل .وتعكف حالياً على دراسة النهج االجتماعية واالقتصادية لشبكات املستقبل.
ولدى عرض تكنولوجيا مرشحة ،يسمح
الثاين ،مع الرتكيز على طرق توقع ما إذا كانت
تكنولوجيا شبكات املستقبل من احملتمل أن حتليل املصاحل املتضاربة مبا يلي:
تنجح أم ال.
 تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي
للتكنولوجيا وهي يف مرحلة التصميم ،مع
مراعاة جمموعة أصحاب املصلحة ذات
ما هي تكنولوجيات الشبكات
الصلة ،وتضارب املصاحل فيما بينهم،
التي سيـُقدر لها النجاح؟
ومدى اخليارات املتاحة؛
العامل الرئيسي يف التنبؤ بإمكانية تطبيق  حتديد ما إذا كانت النتيجة اليت سيسفر
تكنولوجيا الشبكات يف املستقبل هو تقييم ما
عنها نشر التكنولوجيا ستكون مستقرة
إذا كان تصميم التكنولوجيا يأخذ يف االعتبار
ومتوافقة مع احلوافز ،أم أهنا لن تكون
عوامل التأثري االجتماعي واالقتصادي –
مستقرة؛
أو مبعىن آخر ،ما إذا كانت التكنولوجيا  وحتديد ما إذا كانت وظيفة التكنولوجيا
مصممة بوعي إلمكانيات الصراعات القوية
الرئيسية سوف ترتتب عليها أي آثار
بني املصاحل املتضاربة.
جانبية حمتملة غري مرغوبة بالنسبة
وقد فشل الكثري من التكنولوجيات يف
للوظائف األخرى.
االنتشار أو االزدهار أو احملافظة على بقائها،
نظراً للقرارات غري الكافية أو غري املناسبة
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يتألف حتليل تضارب املصاحل من ثالث
خطوات رئيسية ،هي :اخلطوة األوىل ،حتديد
أصحاب املصلحة؛ واخلطوة الثانية ،حتديد
التضارب يف املصاحل فيما بني أصحاب
املصلحة؛ واخلطوة الثالثة ،تقييم أثر تضارب
املصاحل وتطورها .ويـُوثق مشروع التوصية هذه
اخلطوات الثالث ويوضح الطرق املناسبة
لتنفيذ كل منها.
وتشمل اخلطوة األوىل حتديد مجيع
أصحاب املصلحة الرئيسيني ومواصفاهتم
مقارنة بالوظيفة حمل الدراسة .ومن املهم أن
يكون حتديد أصحاب املصلحة كامالً قدر
اإلمكان ،ألن مجيع اخلطوات األخرى يف
حتليل املصاحل املتضاربة تتوقف على مدى
حتديد أصحاب املصلحة .ففي حالة عدم
إدراج صاحب مصلحة يف القائمة ،لن يكون
من املمكن التعامل مع املصاحل املتضاربة اليت
ختصه يف اخلطوة الثانية ،مما جيعل التحليل غري
كامل ،أو يؤدي إىل نتائج غري صحيحة يف
اخلطوة الثالثة.
وتعد املالحظة الشخصية ،واملقابالت،
وكذلك حماكاة األدوار إىل حد ما ،من
الطرق املوصى هبا لتحديد جمموعة كاملة من
أصحاب املصلحة ذات الصلة.
ومن املفرتض أن يكون أي شخص على
معرفة كافية بالصفات املميزة لتكنولوجيا
الشبكات يف املستقبل قادراً – من واقع
املالحظة الشخصية – على أن حيدد مسبقاً
جمموعة كاملة ومناسبة من أدوار أصحاب
املصلحة املرشحني .ومن املفهوم أن املالحظة
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الشخصية يف هذا السياق ال تغطي اخلربات اخلطوة الثانية على جناح اخلطوة األوىل
واملعارف الشخصية فقط ،بل تشمل أيضاً (حتديد أصحاب املصلحة) وتوفر مدخالت
يف اخلطوة الثالثة (حتليل املصاحل املتضاربة
دراسة األدبيات ذات الصلة.
وتكون طريقة املالحظة الشخصية وطريقة وتطورها) .وأي طريقة يقع عليها االختيار
املقابالت فعالتني بصفة خاصة لدى اجلمع لتنفيذ اخلطوة الثانية ينبغي أن حتقق مستوى
بينهما .فعلى الرغم من التوصية باملالحظة عالياً من االكتمال ومدى الصلة بالنسبة
الشخصية يف التحديد املسبق لقائمة أدوار حلوافز أصحاب املصلحة ،وصراعاهتم،
أصحاب املصلحة املرشحني ،ميكن استخدام واخليارات املتاحة .وال يكون ذلك سهالً على
طريقة املقابالت يف التحقق من مدى الدوام ألن املعلومات قد تـُعترب سرية (من
صلة أصحاب املصلحة وحتديد أصحاب وجهة نظر قطاع األعمال) ،أو قد تكون يف
املصلحة اآلخرين الذين مل تشملهم القائمة جدول أعمال خمفي.
ويف سياق اخلطوة الثانية ،يكون مدى
املسبقة ألدوار أصحاب املصلحة .وطريقة
حماكاة األدوار (مثل طريقة  Delphiواألفرقة الصلة أهم من االكتمال .إذ متيل املصاحل
املتخصصة) هي من البدائل املوصى هبا املتضاربة إىل االختالف من حيث درجة
تعقيدها (مثل صلة أكثر من صاحب مصلحة
الختيار املشاركني كممثلني.
وتتألف اخلطوة الثانية من حتديد املصاحل واحد هبا ،واحلوافز اليت يصعب تقييمها).
املتضاربة بني أصحاب املصلحة .وتتوقف ولذلك ،فعلى الرغم من أن من املهم حتديد

أكرب عدد ممكن من املصاحل املتضاربة ،فإن ما
يفوق ذلك يف األمهية ترتيب املصاحل املتضاربة
وفقاً ملدى صلتها .وال يُطبق تقييم األثر على
أصحاب املصلحة (اخلطوة الثالثة) إال على
املصاحل املتضاربة ذات الصلة.
وتتضمـن التـوصيات جمموعـة من الطـرق
اليت ميكن األخذ هبا يف حتديد قائمـة كاملـة
للمصـاحل املتضاربـة ذات الصلـة .وهذه الطـرق
هي حماكاة األدوار ،واملالحظة الشخصية،
وإدارة املخاطر ،وطريقة ( MACTORمصفوفة
الـتحــالـفــات ،والـصـراعــات :الـتـكــتـيـكــات،
واألهداف والتوصيات) ،وكذلك إىل حد
الض ْعف والفرص
ما حتليل جوانب القوة و َ
والتهديدات واملقابالت ).(SWOT
وعلى افرتاض أن املشاركني قد مت اختيارهم
بعناية ،تكون الطريقة املوصى هبا قبل غريها
هـي مـحـاكـاة األدوار (مثـل طـريقــة Delphi
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أو األفرقة املتخصصة) ألهنا تقوم على هنج أسس معقولة ميكن تتبعها .وعلى النقيض
الفريق وليس على هنج الفرد .واالستعانة من اخلطوتني األوىل والثانية ،اللتني يكون
بالعديد من اخلرباء املتحمسني وذوي املعرفة يف اهلدف منهما هو االكتمال والصلة الوثيقة،
الفريق (الفريق املتخصص ،على سبيل املثال) تركز اخلطوة الثالثة على ضمان كون كل
يزيد كثرياً من إمكانية حتديد املصاحل املتضاربة خطوة يف التطور املتوقع للمصلحة املتضاربة
ذات الصلة من خالل التفاعل املباشر القائم معقولة .وأفضل الطرق هي الطريقة األساسية
(اليت تكون نتائجها قابلة للتكرار) ،وطريقة
على املواجهة واحلوار بني املشاركني.
وتـتـضـمـن الـتــوصـيــات أيـضــاً الـنُـهـج حتليل املخاطر (اليت تتعامل مع جوانب عدم
الشخصية ،مثل املالحظة الشخصية ،وإدارة اليقني واالحتماالت) ،والطريقة الديناميكية
املخاطر وطريقة  ،MACTORوخصوصاً عندما (اليت تتألف من منذجة األنظمة املعقدة
تقرتن املالحظة الشخصية بإدارة املخاطر اليت تقوم على دورات من التغذية املرتدة).
أو بطريقة  .MACTORويعد تركيز إدارة املخاطر والطرق املوصى هبا لتقييم أثر املصاحل
على حتديد العوامل اليت قد يكون هلا أثر سليب املتضاربة والتطور هي نظرية األلعاب ،وإدارة
على النظام مفيداً جداً يف حتديد املصاحل املخاطر ،وديـنـاميـكيـات األنــظمــة ،وحمــاكــاة
املتضاربة ،سواء كان األثر قد مت تقييمه نوعياً األدوار ،وكذلك إىل حد ما املقابالت وطريقة
الض ْعف
أو كمياً ،وحىت إذا كان التقييم يقوم على آراء  MACTORوحتليل جوانب القوة و َ
أفراد وليس جمموعة من اخلرباء .وباملثل ،ميكن والفرص والتهديدات واملقابالت ).(SWOT
استعمال طريقة  MACTORيف حتديد املصاحل ويتضمن تذييل التوصية Y.Fnsocioeconomic
املتضاربة نظراً لقدرهتا على توفري فكرة عامة الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد
عن التحالفات والصراعات املمكنة يف النظام نظرة عامة على هذه الطرق.
ويوصى بنظرية األلعاب عندما يكون
البيئي لألعمال.
من املمكن منذجة مصلحة متضاربة واحدة
ذات هياكل حوافز معلومة جيداً ،وتُطبق هذه
تقييم أثر التكنولوجيات
النظرية بطريقة رمسية وحمسوبة .وحيثما تكون
على أصحاب المصلحة
االسرتاتيجيات املرشحة متاحة ،يكون من
يتعلق حتليل املصاحل املتضاربة بتوقع أثر األفضل اتباع نظرية األلعاب يف حتليل املصاحل
التكنولوجيا املرشحة (والوظائف املتوقعة منها) املتضاربة املستمدة من التفاعالت متعددة
عن طريق النظر يف املصاحل املتضاربة احملتملة األطراف .وتسمح إدارة املخاطر بالتقييم
اليت قد تنشأ بني أصحاب املصلحة.
النوعي والكمي للعوامل اليت سبق حتديدها.
وتتألف اخلطوة الثالثة يف حتليل املصاحل ومع ذلك ،فإن نظرية األلعاب وإدارة املخاطر
املتضاربة من تقييم أثر كل مصلحة متضاربة أقل مالءمة لتقييم التطور مبرور الوقت.
على حدة بالنسبة لكل صاحب مصلحة،
وطريقة ديناميكيات النظام هي أفضل
وتقييم اآلثار اجلانبية احملتملة .ويتعني أن طرق التعامل مع حماكاة النتائج املختلفة
يكون توقع املصاحل املتضاربة استناداً إىل عندما يتفاعل العديد من أصحاب املصلحة
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يف أفق أوسع للنمذجة .والطريقة اليت يوصى
هبا قبل غريها بالنسبة للخطوة الثالثة يف حتليل
املصاحل املتضاربة هي الرتكيز على اإلجراءات
واإلجراءات املضادة يف نظام تفاعلي معقد،
وعلى ديناميكيات النظام – مع مالحظة أن
هذه الطريقة يلزمها بذل جهد كبري للنمذجة.
وحـيثمــا تكــون الطريقــة غـري الـكـميــة
مقبولـة ،يوصى مبحاكـاة األدوار ،وخصوصاً
أفريقة الرتكيز .فبتوفري فرصة ملالحظة سلوك
أصحاب املصلحة ،توفر أفرقة الرتكيز إملاماً
فريداً بديناميكيات املصاحل املتضاربة الرئيسية.
كـذلك ،ميكـن أن تـكــون املقـابالت،
وطريقة  ،MACTORوحتليل  SWOTمن األدوات
التكميلية الفعالة للتحقق من النتائج املرتتبة
على استعمال الطرق األخرى املوصى هبا.

التطلع إلى وضع معيار بشأن
تكنولوجيا الشبكات في المستقبل

عــنــدمـــا يـتـم وضــع الـتــوصــيـــة
 Y.Fnsocioeconomicيف شكلها النهائي –
ومن املرجح أن يكون ذلك خالل سنة 2013
– ستصبح توصياهتا بشأن التصميم املدرك
للجوانب االجتماعية واالقتصادية لتكنولوجيا
شبكات املستقبل معياراً رمسياً من معايري قطاع
تقييس التصاالت باالحتاد .فماذا ستكون
عليه النتائج املرتتبة على هذه التوصيات،
وكيف سيكون من املمكن تنفيذها؟
قد تؤثر هذه التوصيات بطرق خمتلفة
يف مجيع أصحاب املصلحة يف قطاع تقييس
االتصاالت باالحتاد ،وهو القطاع الذي جيمع
بني اإلدارات ،واألطراف الرئيسية يف صناعة
االتصاالت (مثل اجلهات املعنية بتصنيع
املعدات أو شركات تشغيل الشبكات)

شبكات املستقبل
لا تاكبش ريوطت يف ةدعاسملا تالاــصـتالل يـلودـلا داــحـتالل نــكمـي فـيك

واألوساط األكادميية ،أو مكتب تقييس
االتصاالت باالحتاد ،الذي يوفر لقطاع تقييس
االتصاالت الدعم اللوجسيت والتشغيلي.
وإذا تضمنت التوصيات اجلديدة اخلاصة
بتكنولوجيا شبكات املستقبل قسماً يتناول
تقييم اجلوانب االجتماعية واالقتصادية
للتكنولوجيا املعيارية ،ميكن أن يقوم
مكتب تقييس االتصاالت بتحضري الوثائق
النموذجية ،ودعم املقررين واحملررين يف تنظيم
االجتماعات إلجراء عمليات التقييم .وعلى
سبيل املثال ،ميكن ملكتب تقييس االتصاالت

أن يساعد يف تشكيل فريق متخصص ،أو يف
توفري التدريب.
وسوف يتعني على اجملموعة املعنية
باملسألة ( 21واملسألة اجلديدة  16/13املتصلة
بــ“إمكانية االستدامة البيئية واالجتماعية
واالقتصادية يف شبكات املستقبل والتنفيذ
املبكر لشبكات املستقبل” خالل فرتة
الدراسات  )2016–2013يف أعماهلا احلالية
واملستقبلية املتصلة بالتصميم املد ِرك
للجوانب االجتماعية واالقتصادية لتكنولوجيا
شبكات املستقبل ،أن حتدد أنواع احلاالت

اليت ستكون فيها التوصية Y.Fnsocioeconomic

مـفـيـدة ،ســواء يف إطار الفريق املتخصص،
أو فـرقـة العمل ،أو جلنـة الـدراسـات ،أو حىت
قطاع تقييس االتصاالت بأكمله .وقد يرتبط
بالتكنولوجيات اجلديدة الكثري من املخاطر
وعدم اليقني ،ولكن األمر املؤكد الوحيد هو
أن هناك حاجة إىل أن يساعد االحتاد الدويل
لالتصاالت مصممي التكنولوجيا وأجهزة
الـتـقـيـيـس سـواء كـان من احملتمـل أو مـن غـري
الـمحـتـمــل أن يـُكـتـب الـنجــاح لـتـكـنـولـوجيـا
لشبكات املستقبل.

Shutterstock
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يمكن استعمال المتابعة
المتنقلة ومحطات
تحديد المواقع أثناء
مباريات البطوالت
الرياضية العالمية

AFP

محطة لمراقبة االتصاالت المتنقلة وتحديد االتجاه
حل متوافق مع مواصفات االتحاد الدولي لالتصاالت
د .بروكنر ،وﻫـ .كرانيتش ،و ي .تروتوين  ،MEDAV GmbHأتنرويث ،ألمانيا
ميكن أن تساعد مراقبة الطيف
السلطات احلكومية يف ضمان األمن العام.
ويف هذا السياق ،طرحت اهليئة األملانية
لتنظيم ومراقبة الطيف  – �Bundesnetzagen
 – turعطاءً لشراء نظام ملراقبة االتصاالت
املتنقلة وحتديد املواقع لالستعمال املؤقت
واالستعمال يف املناسبات ،مثل أثناء
املباريات الرياضية العاملية.

42

أخبار االحتاد   2013 | 1 يناير | فرباير

2013

وتضمن العطاء إقامة ملجأ حيتوي على
َّ
معدات لتحديد املواقع يف نطاق الرتددات
شديدة االرتفاع ) (VHFوالرتددات متناهية
االرتفاع ) (UHFمن  20إىل ،MHz 3 000
وقــدرات ملـراقبــة نـطــاق الــتـردد VHF/UHF
( kHz 9إىل  .)MHz 6 000وتشمل املتطلبات
التشغيلية سرعة النشر ومرونة النفاذ بالتحكم
عن �بُْعد .وتضمنت املتطلبات الفنية حتديد

املواقع بدقة شديدة ،واكتشاف مصادر
اإلرسال قصرية األجل وحتديد اجتاهها.
وتستعرض هذه املقالة حالً استطاعت
تطويره  ،MEDAV GmbHوهو حمطة ملراقبة
االتصاالت املتنقلة وحتديد املواقع  -وهو
حل متوافق مع االحتاد الدويل لالتصاالت
يقوم على معدات لتحديد املواقع يف نطاق
الرتددات شديدة االرتفاع ) (VHFوالرتددات

ديدحتو ةلقنتملا تالاصتالا ةبقارمل ةطحم

حــاويــة نـمـطـيــة ،طــولـهــا  15قـدم ـاً وتــزن  2,5طــن تـق ـريـب ـاً

متناهية االرتفاع ) (UHFوموضوع يف حاوية ميكن نقلها إىل خمتلف
املواقع باستعمال شاحنة أو سفينة عادية .وهذا النظام املسمى
“ ”MDF 300-5m mobile shelter solutionميكن جتميعه أو تفكيكه
بسرعة بدون استعمال أي أدوات.
وملا كان هذا النظام يقوم على مفهوم معمارية ذكية حتددها
الربجميات ،فمن املمكن تعزيزه بإضافة وظائف إضافية مبجرد تركيب
برجميات إضافية .وميكن تشغيل هذا النظام يف املركبات أو السفن
املتحركة ،مع تزويده بصاري مضمومكلياً أو جزئياً .ويعزز النظام أنساق
التشغيل املختلفة ،مما ِّ
ميكنه من التوفري يف الطاقة ،كما أنه مصمم لدعم
االتصاالت مبحطة مركزية مبعدالت نقل شديدة االخنفاض.

الجوانب الميكانيكية والتشغيلية

HbmG VADEM

احلاوية مزودة بأجهزة للمراقبة وحتديد املواقع يف نطاقي الرتدد
من  kHz 9إىل  ،GHz 6ومن  MHz 20إىل  GHz 3بالنسبة لتحديد
املواقع .وميكن تشغيل النظام بالتحكم عن �بُْعد باستعمال تقنيات
تعتمد على النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ) ،(GSMأو الشبكة
املركزية لنظام االتصاالت املتنقلة العاملية ) ،(UMTSأو شبكة املنطقة
الواسعة للخطوط الثابتة ) (WANأو شبكة االتصاالت الساتلية
 .INMARSAT BGANومن السهل جتميع اهلوائيات وهي تتمتع بدقة
وحساسية ممتازة يف حتديد املواقع نظراً لفتحاهتا الواسعة واملنفصلة.
واحلاوية مزودة بنظام للتربيد والتدفئة والتهوية ،وبنظام للتحكم
عن �بُْعد للمتابعة والغلق ،كما أهنا مزودة جبرس تنبيه يف حالة
التعرض للسرقة وبنظام مراقبة بالفيديو .وميكن تنزيل صاري اهلوائي
يف حالة الطوارئ.
وهوائي املراقبة وكذلك هوائي حتديد املواقع مركبان على قمة
الصاري بارتفاع إمجايل  13مرتاً ،وبذلك يكون االرتفاع الكلي
للهوائي  15مرتاً .واهلوائي والصاري مصممان حبيث يتحمالن
هبوب الرياح بسرعة  140كم/ساعة والثلوج بارتفاع  3سم.
والنظام مزود عادة بتيار كهربائي  ،Hz 50 ،VAC 230كما
ميكن تشغيله ببطارية داخلية يف حالة انقطاع التيار الكهربائي
اخلارجي .وتضمن عملية تكييف اهلواء والتدفئة بقاء درجة احلرارة
داخل احلاوية عند درجة  22مئوية .وميكن تشغيل النظام بأربعة
أساليب خمتلفة:

أخبار االحتاد   2013 | 1 يناير | فرباير

2013

43

ديدحتو ةلقنتملا تالاصتالا ةبقارمل ةطحم

MEDAV GmbH

قمة الصاري مركب عليها هوائيات
لتحديد المواقع

أسلوب التشغيل العام :تعمل مجيع
معدات القياس عن �بُْعد أو يدوياً .ويقوم
جهاز املراقبة بعملية املسح والبحث عن
مصادر اإلرسال املهمة .وميكن إزالة
تشكيل مصادر اإلرسال (التماثلية والرقمية)
وحتليلها .ويقوم جهاز حتديد املواقع حبساب
خط االجتاه الزاوي ملصادر اإلرسال .وميكن
تشغيل جهاز املراقبة وجهاز حتديد املواقع
بشكل مستقل .وميكن تسجيل النطاق
العريض والنطاق الضيق بالنسبة إلزالة
التشكيل التايل خارج اخلط وحتليلهما
وتوثيقهما .ويتم ختزين مجيع النتائج يف
قاعدة بيانات .وتأيت نتائج خط االجتاه
الزاوي من جهازين أو أكثر لتحديد املواقع،
وتُستخدم يف حتديد املواقع .ويتم رسم املواقع
احملسوبة على خريطة.
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أسلوب االعتراض :يُستخدم هذا
األسلوب يف توفري الطاقة .ويعمل جهاز
املتابعة فقط بينما تكون وظيفة جهاز
حتديد املواقع والوظائف األخرى متوقفة.
ويقوم جهاز املتابعة بالتأكد من الرتددات
أو جماالت الرتددات بالنسبة لألنشطة .ويف
حالة اكتشاف مصدر إرسال نشط ،يقوم
النظام بوظيفته بالكامل.
أسلوب تحديد المواقع :يُستخدم هذا
األسلوب يف توفري الطاقة .ويعمل جهاز
املتابعة فقط بينما تكون وظيفة جهاز املتابعة
والوظائف األخرى متوقفة .وميكن التحكم
يف جهاز حتديد املواقع عن �بُْعد ،باستعمال
منبهات للتسجيل األوتوماتيكي.
أسلوب حالة االستعداد :حيث تكون
مجيع معدات القياس مغلقة .ونظام التحكم
يف االتصاالت عن �بُْعد فقط هو الذي

يعمل .ومجيع أجهزة احلاسوب الشخصية يف
حالة استعداد.
ويف حالة حدوث مشاكل فنية ،يتوقف
النظام عن العمل .وعلى سبيل املثال ،يتوقف
النظام تلقائياً يف حالة انقطاع التيار الكهربائي أو
ارتفاع درجة احلرارة .ويستمر نظام االتصاالت
يف العمل فقط بالنسبة لطلب معلومات عن
حالة النظام وإعادة بدء األنشطة.

نـظــام الـقيــاس

تضمن تكنولوجيا املعمارية الذكية اليت
حتددها الربجميات ) (SDIAبقاء النظام يف
أفضل حاالته مع حتديث الربجميات طوال
فرتة عمل أجهزة املتابعة وأجهزة حتديد
املواقع .وجتري عمليات جتهيز املعلومات
على أجهزة افرتاضية تعمل على معدات
تكنولوجيا املعلومات املعيارية ،مثل أجهزة

ديدحتو ةلقنتملا تالاصتالا ةبقارمل ةطحم

MEDAV GmbH

بـيـئــة الـمـعــايــرة وتـشـكـيلـهــا

اخلدمة ،وحمطات العمل وأجهزة احلاسوب
الصغرية اليت تستعمل أحدث إصدارات أنظمة
تشغيل  Linuxأو  .Windowsويُستَخدم عدد
حمدود من األجهزة املتخصصة – أساساً يف
شكل هوائيات وأجهزة توليف – كي ميكن
حتديث النظام بسهولة.
وتَستخدم األجهزة املتخصصة األسطح
البينية املعيارية ،وبالتايل فمن السهل
االستعاضة عنها بأجهزة جديدة .ويف حالة
جهاز االستشعار متعدد الوظائف ،تعمل
أجهزة التوليف املتزامنة بالتوازي دون حدوث
أي فقدان لإلشارة .وتسمح إمكانيات النمو
واملرونة يف تصميم حتديث الربجميات بتطوير
مواصفات النظام باستمرار مبا يتفق مع
االحتياجات الراهنة .وميكن إضافة وظائف
جديدة ،مثل تشكيل احلزمة أو األساليب
اخلاصة بالنسبة لإلشارات اخلاصة.

واهلـوائـي طــراز  DF–A0038هـو هـوائــي
متنقل عريض النطاق يُستخدم يف حتديد
املواقع ويناسب التطبيقات الثابتة واملتنقلة
املثبتة على الصاري .ويغطي هذا اهلوائي
مدى الرتدد من  MHz 20إىل  .GHz 3,0ويوفر
هوائي مراقبة متكامل إشارة حساسة وحيدة
االجتاه على نفس حمور هوائي حتديد املواقع،
بدون حدوث أي تداخل بينها.
ومن بني أهم خطوات بناء جهاز
لتحديد املواقع يقوم على قياس التداخل
معايرة هوائي حتديد املواقع .وال ينبغي
وجود جهاز إرسال يحُ دث تداخالً يف حميط
جمال االختبار .وينبغي معايرة مجع األدوات
والكبالت بشكل منفصل لتحقيق نتائج
دقيقة وقابلة للتكرار .ويقوم نظام MEDAV
مبعايرة مجيع اهلوائيات يف منطقة االختبار
النائية يف جنوب إفريقيا.

ويتألف صندوق االستقبال اخلاص
بتحديد املواقع من مخسة أجهزة استقبال.
وكل جهاز توليف موصول بعنصر اهلوائي
املـنـاسـب ،ولـذلـك فـلـيــس مــن الـمطلوب
وجود أجهزة تبديل أو مفاتيح .وهذا يمُ ِّكن
جهاز حتديد املواقع من اكتشاف حدوث
أي زيادات مفاجئة لفرتات قصرية جداً
(جـزء يف األلـف مـن الـثـانـيــة) يف اجلهـد
الذي تستعمله أجهزة الراديو املتنقلة بني
املوجات ،والتعامل معها.
وتُستخدم مصفوفة هوائي منفصلة
وجهاز استقبال اعرتاضي ألغراض املتابعة
يوفر وظيفة االستماع.
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Fujitsu

تطبيق للزراعة اإللكترونية في اليابان
شركة فوجتسو تختبر طريقة الستعمال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في النهوض بزراعة الكروم والذرة
مع زيادة الطلب على استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الزراعة في اليابان وفي بلدان أخرى،
كشفت شركة فوجتسو عن نتائج سلسلة من التجارب لجمع البيانات من خالل شبكات االستشعار
المنتشرة في حقول الكروم والحقول الزراعية .ويمكن استعمال البيانات التي استطاعت الشركة جمعها عن
درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في اختيار أنسب أوقات حصاد المحاصيل ومكافحة اآلفات واألمراض .وقد
أجرت فوجتسو هذه التجارب كجزء من دراسة المسألة  10–3/2الخاصة باستعمال االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في المناطق الريفية والنائية .وتندرج هذه المسألة ضمن والية لجنة الدراسات 2
التابعة لقطاع تنمية االتصاالت باالتحاد.
وقد است ِ
خدمت شبكات أجهزة
ُ
االستشعار الالسلكية يف الصوبات واملصانع
لرصد الضوء ،ودرجة احلرارة ونسبة الرطوبة،
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ولتوفري بيئة حمكومة لنمو اخلضروات املكشوفة .ويعد ذلك نادراً ألن املزارعني
والفاكهة .ولكن فوجتسو تتبع هنجاً مبتكراً يفضلون االعتماد على اخلربات واملعارف
يف استعمال أجهزة االستشعار يف احلقول اليت انتقلت إليهم عرب األجيال.

فوجتسو
ايلا يف ةينورتكلإلا ةعارزلل قيبطت

وتعتقد فوجتسو أهنا تستطيع حتقيق إطالق مشروع تجريبي
منافع حقيقية للمزارعني من خالل استعمال في حقول الكروم

شبكة أجهزة االستشعار .وتقول الشركة إهنا
تستطيع بوضع أجهزة االستشعار يف املزارع
حتديد أنسب توقيت للزراعة واحلصاد،
واستخدام التدابري املضادة للحشرات الضارة
واألمراض .ويقول أكريا مورانيشي ،نائب
رئيس مركز االبتكار بشركة فوجتسو“ :إننا
نستطيع تقليل أعباء العمل ،بل نستطيع
أيضاً حتسني جودة املنتجات الزراعية”.

تجُ ري شركات مثل فوجتسو يف اليابان
جتارب منذ فرتة من الوقت يف إطار مشاريع
البحث والتطوير باستعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،بغرض زيادة قدرة
الزراعة على املنافسة .ويف نفس الوقت،
تُستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف البلدان النامية كأداة لزيادة اإلنتاجية
الزراعية ،واملساعدة يف عمليات التسويق
والعمليات اللوجستية لدعم النهوض بتجارة
املنتجات الزراعية.

وقد أطلقت فوجتسو مشروعاً جتريبياً يف
يونيو  2011جلمع وحتليل البيانات احلقلية
ملدة أربعة أشهر يقوم على استعمال أجهزة

شركة فوجتسو تطلق مشروعها
التجريبي في يونيو  2011لجمع
وتحليل البيانات الحقلية لمدة أربعة
أشهر باستعمال أجهزة االستشعار
في حقول الكروم بالقرب من مدينة
كوشو ،بمقاطعة ياماناشي.

Fujitsu
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فوجتسو
ايلا يف ةينورتكلإلا ةعارزلل قيبطت

االستشعار يف حقول الكروم بالقرب من مدينة تجربة زراعة ال ُذرة
كوشو ،مبقاطعة ياماناشي .ويقول شينجي
ساواين ،مدير مركز االبتكار بشركة فوجتسو:
“لقد قمنا بوضع ثالثة جمموعات من صناديق
االستشعار املزودة بأجهزة الستشعار درجة
احلرارة وكامريا بسيطة يف حقلني من حقول
الكروم مع ربطها مبكتب اإلدارة يف املزرعة”.
ومن املهم ،بالنسبة ملنتجي النبيذ ،حتديد
موعد حصاد العنب والتأكد من حمتواه من
املادة السكرية واملادة اليت تُ ِ
كسب النبيذ لونه
املميز .ويف املاضي ،كانت بيانات درجة
احلرارة اليت تساعد يف هذه العملية تُنقل
يدوياً من أجهزة تسجيل درجة احلرارة يف
حقول الكروم.
ويقول ناساكازو ناكامورا ،رئيس شركة
كروم أوكوناتا إن الشبكة الالسلكية للرتددات
املنخفضة املستعملة يف نقل البيانات ال حتتاج
إىل ترخيص مبوجب القواعد املطبقة يف اليابان.
ويضيف“ :لقد قمنا هذه املرة جبمع بيانات
درجة احلرارة يف حقول الكروم باستعمال
صندوق استشعار وشبكة راديوية خاصة
منخفضة الطاقة .واستطعنا باستعمال هذا
النظام حتديد أفضل توقيت حلصاد العنب،
والتأكد من نسبة املادة امل ِ
كسبة للون ،والتنبؤ
بانتشار احلشرات الضارة ُ واألمراض دون أن
نقوم بزيارة حقول الكروم”.
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كانت التجربة احلقلية اليت بدأهتا
فوجتسو يف مارس  2012بغرض زراعة ال ُذرة
باستعمال شبكة الستشعار املعلومات على
مستوى املزرعة .وتضمنت التجربة وضع
صناديق استشعار مزودة بأجهزة الستشعار
درجة احلرارة ونسبة الرطوبة وكامريا بسيطة
يف حقول ال ُذرة جلمع بيانات درجة احلرارة
ونسبة الرطوبة حتت أغطية من الفينيل ُمركبة
على خطوط أعواد ال ُذرة ،وحتديد ما إذا
كانت أغطية الفينيل مفتوحة أو مغلقة
مبساعدة الكامريا.
وميكن أن يكون تنظيم درجة احلرارة
ونسبة الرطوبة من األمور املعقدة ،وتساعد
املعلومات اليت أمكن مجعها من شبكة
أجهزة االستشعار على تصور العالقة بني
توقيت التهوية داخل األغطية وظروف درجة
احلرارة ونسبة الرطوبة.
وصناديق االستشعار اليت جتمع البيانات
مزودة ببطاريات تعمل بالطاقة الشمسية،
وهذا معناه ضرورة شحن البطاريات مبا
يسمح بإجراء عمليات املسح بكفاءة
بدون تدخل بشري .وكما هو احلال يف
نظام الكروم ،تستخدم الشبكة الالسلكية
يف املستخدمة يف نقل البيانات موجات
راديوية خاصة منخفضة الطاقة تسمح جبمع
البيانات بدون رسوم اتصاالت.

نشر النظام في المستقبل

ما زالت تكاليف كل جهاز من أجهزة
االستشعار ال تسمح بوضعها يف كل مزرعة أو
استخدام الشبكة العمومية يف توصيل أجهزة
االستشعار يف احلقول باملراكز اإلدارية .ومع
ذلك ،فإن استعمال شبكة منخفضة التكلفة
مثل شبكة املنطقة احمللية الالسلكية ) (LANقد
يسمح بتطوير هذه التكنولوجيا.
ويقول السيد ساواين ،إن املؤسسات أو
املشروعات األكادميية تستطيع دمج أنظمة
الشبكات هذه وصيانتها بدعم من احلكومة.
ويضيف“ :نستطيع باستعمال شبكة راديوية
خاصة منخفضة الطاقة أو شبكة املنطقة
احمللية الالسلكية ) ،(LANتطوير شبكات
أجهزة االستشعار باستخدام التكنولوجيات
احلالية منخفضة التكلفة .ولكننا حباجة إىل
دراسة تكنولوجيا استهالكية منخفضة الطاقة
وأقل تكلفة ،جنباً إىل جنب مع استعمال
تكنولوجيا توليد الطاقة.
فإذا أمكن تسخري تكنولوجيا توليد
الطاقة ،باستعمال خاليا جتميع الكهرباء
الضوئية على سبيل املثال ،خلدمة نظام
شبكة أجهزة االستشعار ،تعتقد الشركة أن
هذا النهج ميكن تطبيقه يف جماالت أخرى
خارج الزراعة.
ويقول السيد مورانيشي“ :ينبغي أن
ندرس توسيع استخدام هذا النظام أو تطبيقه
على اجملاالت األخرى ،مثل محاية البيئة،
وإدارة املخاطر ومنع اجلرمية”.

حماية األطفال
علي الخط

Shutterstock

يوم إنترنت أكثر أماناً لعام  2013يركز على
الحقوق والمسؤوليات على الخط
واجملتمع املدين ،واملنظمات الدولية للرتويج
إن أطفالنا هم مستقبلنا .وعندما يقرتن االحتفال بيوم إنترنت أكثر أماناً
مت االحتفال باليوم العاملي السنوي العاشر الستعمال أكثر أماناً وأكثر مسؤولية
ذلك بتعرض جيل الشباب ملخاطر خاصة يف
بيئة موصولة على اخلط ،يصبح من األساسي إلنرتنت أكثر أماناً يوم  5فرباير  2013حتت للتكنولوجيا على اخلط واهلواتف املتنقلة،
تشجيع استعمال اإلنرتنت وتكنولوجيا عنوان “احلقوق واملسؤوليات على اخلط” .وخصوصاً بالنسبة لألطفال والشباب.
وقد أصبح يوم إنرتنت أكثر أماناً ،مبرور
املعلومات واالتصاالت بشكل أكثر أماناً وكان الرتكيز على متكني األطفال والشباب،
وأكثر مسؤولية بني األطفال والشباب يف أثناء وجودهم على اخلط ،من تصفح املواقع السنني ،من األحداث البارزة على اجلدول
أحناء العامل .وملواجهة هذا التحدي ،اختذت بأمان – وباحرتام لبعضهم البعض – عرب الزمين لألمان على اخلط .وقد بدأ يوم إنرتنت
مبادرة يوم إنرتنت أكثر أماناً واالحتاد الدويل كل منصة من منصات تكنولوجيا املعلومات أكثر أماناً كمبادرة ملشروع االحتاد األورويب
لالتصاالت خطوات مهمة لتوعية األطفال واالتصاالت ،مما يمُ كنهم من استعمال هذه اخلاصة باحلدود اآلمنة يف  2004وتبنته الشبكة
على اخلط ومتكينهم ومحايتهم.
التكنولوجيات للمساعدة يف حتقيق طموحاهتم اآلمنة كأحد إجراءاهتا املبكرة يف ،2005
املستقبلية .وقد مجع يوم إنرتنت أكثر أماناً واتسع نطاق االحتفال ليتجاوز حميط االحتاد
هذه السنة بني احلكومات ،والقطاع اخلاص ،األورويب التقليدي وأصبح االحتفال به جيري
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يوم إنرتنت أكثر أماناً لعام

2013

يف أكثر من  90بلداً يف أحناء العامل ،وعرب
قارات العامل السبع.
وقد حتدث الدكتور محدون إ .توريه،
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت،
مبناسبة االحتفال بيوم إنرتنت أكثر أماناً عام
 ،2013عن الدور األساسي الذي تقوم به
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دفع
التقدم االجتماعي واالقتصادي ،وكذلك فتبْح
حدود وفرص جديدة للشباب ،ومتكينهم من
النهوض بقدراهتم الكامنة يف جماالت اإلبداع
واالبتكار وبث احليوية يف بيئة رقمية.
وحتدث األمني العام حبماسة عن التغريات
املثرية املرتبطة بانتشار تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،اليت من املمكن مع استمرار
التقدم واتساع الفرص أن حتمل يف ركاهبا
هتديدات وخماطر بالنسبة لسالمة األطفال
وأمنهم – ألهنم أكثر أفراد اجملتمع تعرضاً
للتهديد واملخاطر.
أما السيدة الورا شينشيال ،رئيسة
كوستاريكا ،وراعية املبادرة العاملية حلماية
األطفال على اخلط ) (COPفقد ألقت الضوء
يف رسالة بالفيديو مبناسبة االحتفال بيوم
إنرتنت أكثر أماناً على اجلهود اليت تبذهلا
كوستاريكا لتنفيذ محاية األطفال على اخلط،
من خالل تعيني جلنة وطنية لألمن السيرباين.
وبفضل التزام السيدة الورا شينشيال ،تعمل
كوستاريكا جبد – باالشرتاك مع االحتاد
الدويل لالتصاالت – على وضع وتطوير
منوذج وطين لتشجيع احلماية على اخلط.
وال يقوم هذا النموذج على احلكومة فقط،
بل يشارك فيه أيضاً شركاء من القطاع
اخلاص ،واملنظمات غري احلكومية ،واملدارس
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إىل التوجيه يف العامل املادي” .وكان االحتاد
الدويل لالتصاالت قد أطلق مبادرة محاية
األطفال على اخلط يف  ،2008كجزء من
برنامج األمن السيرباين العاملي ).(GCA

القمة العالمية للشباب

A SERIES OF NETWORKING DIALOGUES FOR YOUNG PEOPLE TO ENSURE
THEIR INCLUSION IN THE MOST IMPORTANT
DECISIONS OF THE 21ST CENTURY, THROUGH
THE USE OF THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

واآلباء – ميثلون قطاعاً واسعاً من أصحاب
املصلحة – يف أحناء كوستاريكا .وقالت
السيدة شينشيال“ :آمل أن نستطيع تقدمي
منوذج دور بالنسبة للبلدان األخرى”.
كذلك حتدثت السيدة ديبورا تايلور
تيت ،مبعوثة االحتاد اخلاصة لشؤون احلماية
على اخلط ،مبناسبة يوم إنرتنت أكثر أماناً،
فألقت الضوء على كيف ميكن للحماية
على اخلط أن ُمت ِّكن األطفال من املالحة
بأمان – واحرتام بعضهم البعض – من أجل
حتقيق أحالمهم .وقالت السيدة تيت“ :إن
األطفال حباجة إىل التوجيه يف العامل املفتوح
على اخلط ،وهذا ال خيتلف عن حاجتهم

سينظم االحتاد الدويل لالتصاالت،
يف سبتمرب  ،2013القمة العاملية للشباب،
وسوف تستضيفها كوستاريكا حتت رعاية
السيدة شينشيال ،رئيسة كوستاريكا.
وسوف تتيح القمة العاملية للشباب
منصة عاملية جتمع بني الشباب ليتكاتفوا
وخيرجوا حبلول من أجل الصاحل االجتماعي
ببفبضببل البنبفباذ ال بواس ببع إلببى تبكبنببولببوجبيببا
املعلومات واالتصاالت.
وسوف تكون هذه املناسبة مناسبة فريدة
بالنسبة للشباب يدعون خالهلا من أجل
حقوقهم علي اخلط ويدللون على كيفية
متكني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هلم
لتحقيق أحالمهم وطموحاهتم العملية.

التعاون الدولي

ويرى االحتاد الدويل لالتصاالت ،باعتباره
وكالة األمم املتحدة املسؤولة عن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،أن جيل األطفال
احلاضر يعيش يف عامل مربوط على اخلط
وبالتايل فهو يف حاجة إىل احلماية .واالحتاد
على استعداد ملساعدة مجيع البلدان يف وضع
سياسات حلماية األطفال على اخلط ،وبناء
القدرات ،وتعزيز التعاون الدويل.

زي ــارات رسميـة
زي ــارات رسميـة

الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
والسيد تاكاشي أوكادا ،سفير اليابان

فرانسيس غوري ،المدير العام للمنظمة العالمية
للم ِ
ِ
لكية الفكرية

ITU/V. Martin

خالل شهر يناير  ،2013قام 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.

من اليسار إلى اليمين ،الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد
الدولي لالتصاالت؛ والسيدة آن توتويلر ،الممثلة الخاصة للمدير
العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )(FAO؛ والسيد إدواردو
روخاس-برياليس ،المدير العام المساعد لشؤون دائرة الغابات بمنظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة )(FAO

إسراهياناندا ضالدو ،سفير موريشيوس

بكيلي جيالتا ،األمين العام لالتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر

مجيع الصور من إعداد رون فاريل/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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زيـــارات رسـميـة

من اليسار إلى اليمين ،أليسون ليتيل ،رئيسة المكتب المشترك للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث/فريق األمن
السيبراني بمكتب رئيس الوزراء ،المملكة المتحدة؛ وكريس لوماكس ،سفير المملكة المتحدة؛ والدكتور حمدون
إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ وجامي سوندرز ،مكتب الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث،
مدير السياسات السيبرانية الدولية ،المملكة المتحدة؛ ومالكولم جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت
باالتحاد؛ ودورين بوغدان-مارتين ،رئيسة دائرة التخطيط االستراتيجي وشؤون األعضاء باالتحاد

أبو سفيان حاجي علي،
سفير بروني دار السالم الجديد

عبد الحنان ،سفير بنغالديش ،وهولين جاو،
نائب األمين العام لالتحاد

.All photos are by Rowan Farrell/ITU
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رتشارد بيرد ،النائب األول لمنسق االتصاالت الدولية
وسياسة المعلومات بوزارة الخارجية األمريكية

من اليسار إلى اليمين ،هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد؛ وبيشار حسين ،مدير عام اتحاد البريد العالمي؛
والدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت،
ومالكولم جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد

ثاني تونغفاكدي ،سفير تايالند
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Get more from your spectrum with
LS telcom Combined Spectrum
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