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المقال االفتتاحي

ITU/P.M. Virot

تحديد مستقبل النطاق العريض

الدكتور حمدون إ .توريه،
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

عُ ِقد االجتماع السابع للجنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية يف
مكسيكو سييت يومي  16و 17مارس  ،2013يف ضيافة السيد كارلوس
سليم حلو ،رئيس مؤسسة كارلوس سليم ،والرئيس املشارك للجنة النطاق
العريض املعنية بالتنمية الرقمية .ومرة أخرى ،اجتاحتين عواطف ومحاسة
أعضاء اللجنة.
وكانت اللجنة قد حددت هدفاً يدعو إىل “املساواة بني اجلنسني
يف النفاذ عريض النطاق حبلول سنة  ”2020استناداً إىل نتيجة االجتماع
الفعلي األول لفريق عملها املعين باملساواة بني اجلنسني ،الذي عُ ِقد يف 16
مارس .وكانت السيدة جينا دايفيس ،املمثلة والداعية إىل حتقيق املساواة
بني اجلنسني  -وهي اليت اختارها االحتاد الدويل لالتصاالت مبعوثة خاصة
لشؤون النساء والفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -قد
أطلقت فريق العمل يف نيويورك يف شهر سبتمرب املاضي.

ويف  16مارس ،انضممت إىل أعضاء اللجنة اآلخرين يف احلفل
االفتتاحي للقرية الرقمية ،إىل جانب الرئيس بول كاغامي ،رئيس رواندا،
وأحد الرؤساء املشاركني للجنة ،والسيد ،Miguel Angel Mancera
حمافظ مدينة مكسيكو سييت ،والسيد  ،Gerardo Ruiz Esparzaوزير
النقل واالتصاالت باملكسيك ،والسيدة إيرينا بوكوفا ،مدير عام منظمة
األمم املتحدة للرتبية والعِلم والثقافة (يونسكو) ،وهي أيضا من الرؤساء
املشاركني للجنة.
واستناداً إىل رؤية السيد سليم بشأن املكتبات الرقمية ،اليت يستطيع
املواطنون أن يقرتضوا منها أجهزة احلاسوب املتنقلة واأللعاب فضالً عن
الكتب ،كانت إقامة القرية الرقمية تعبرياً قوياً جلميع املكسيكيني عن أمهية
النطاق العريض وأن النطاق العريض أمر حيوي بالنسبة لقدرة املكسيك
على املنافسة ورفاهيتها يف املستقبل .وسوف تبقى يف ذاكريت نظرة الدهشة
على وجوه األطفال وهم يصممون شخصياهتم الكرتونية يف الفصول
الدراسية اجملهزة خصيصاً لذلك.

وهبذا اهلدف اجلديد ،تأمل اللجنة يف إذكاء الوعي بعدم التوازن بني
اجلنسني يف النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والتأكد من
أن أي تقدم على هذه اجلبهة سيصبح دعامة أساسية جلدول أعمال
التنمية العاملية بعد سنة  .2015ولذلك ،فإننا كلجنة قد كلّفنا فريق العمل
بتنفيذ مشروع “لوحة مراقبة” لتتبع املبادرات اخلاصة باملساواة بني اجلنسني
والتكنولوجيا يف أحناء العامل.

لقد كان هذا الوقت وقتاً رائعاً يف املكسيك ،حيث أطلق الرئيس
 ،Enrique Peña Nietoجمموعة كبرية من اإلصالحات ،من بينها
إصالحات يف جمايل التعليم واالتصاالت .وكما سبق يل أن قلت ،إن
التعليم ال ميكن فصله اليوم عن التكنولوجيا.

وقد تصادف اجتماع اللجنة مع افتتاح “ القرية الرقمية” ،وهي معرض
تكنولوجي أقيم يف ميدان  ،Zócaloوهو من أهم امليادين مبدينة مكسيكو
سييت .وهذه “القرية” ،يف واقع األمر ،معرض ضخم َّ
ميكن الرجل العادي
من جتربة أجهزة احلاسوب والنطاق العريض.

وصدر تقرير جديد من فريق العمل املعين بالتعليم املنبثق عن جلنة
النطاق العريض ،وقُدِّم إىل اللجنة يف  17مارس  -يؤكد على أمهية نشر
النطاق العريض كوسيلة لدفع عجلة التقدم يف سبيل التعليم للجميع.
كذلك ،يتضمن التقرير الذي حيمل عنوان التكنولوجيا والنطاق العريض
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المقال االفتتاحي
حتديد مستقبل النطاق العريض

Roberto Ortiz

شارك أعضاء جلنة النطاق العريض يف
احلفل االفتتاحي للقرية الرقمية،2013-
وهي معرض جتاري للتكنولوجيا يف
مكسيكو سييت تصادف افتتاحها مع
االجتماع السابع للجنة النطاق العريض
املعنية بالتنمية الرقمية .وهم من اليسار إىل
اليمني ،Gerardo Ruiz Esparza :وزير النقل
واالتصاالت باملكسيك؛ والسيدة إيرينا
بوكوفا ،مدير عام منظمة األمم املتحدة
للرتبية والعِلم والثقافة (يونسكو)؛
والرئيس بول كاغامي ،رئيس رواندا؛
والسيد  ،Miguel Angel Manceraحمافظ
مدينة مكسيكو سييت؛ والدكتور محدون
إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت؛ والسيد كارلوس سليم حلو،
رئيس مؤسسة كارلوس سليم.

والتعليم  -النهوض بربنامج التعليم للجميع
دراسات حالة تتضمن الكثري من الرؤى العميقة
حول كيف أن التكنولوجيا تؤدي إىل إحداث
حتول يف التعليم يف أحناء العامل (انظر املقاالت
املنشورة يف الصفحات .)55-49
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ومن األساسي وحنن نتابع االجتاهات أن
نقيس مدى التقدم يف سبيل حتقيق أهدافنا.
وهذا العدد من جملة أخبار االحتاد يلقي الضوء
على النتائج اليت توصل إليها تقرير العامل يف
 :2013حقائق وأرقام عن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،الذي أصدره االحتاد الدويل
لالتصاالت يف شهر فرباير .وتؤكد اإلحصاءات
الطلب القوي واملتواصل على خدمات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ولكنها تلقي
الضوء أيضاً على الفجوة بني اجلنسني (انظر
املقالتني املنشورتني على الصفحات .)18-10
وتشري األرقام اليت أمكن احلصول
عليها من الوكاالت الشقيقة لالحتاد الدويل
لالتصاالت  -وخصوصاً منظمة األمم
املتحدة للرتبية والعِلم والثقافة (يونسكو)

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -إىل وجود
فجوة بني اجلنسني يف النفاذ إىل التكنولوجيا
ترتاوح بني  15و 40يف املائة ،تبعاً لنوع
التكنولوجيا واملنطقة .ويتعني علينا أن نقضي
على هذا االختالل يف التوازن لضمان متكني
مجيع الناس من خالل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لكي يتحكموا يف أقدراهم.
وملاكانت التكنولوجيا تواصل تقدمها خبطى
سريعة ،توفر اللجنة منصة ال غﲎ عنها للحوار
بني كبار قادة الصناعة وواضعي السياسات.
وهكذا ،تنجح اللجنة يف بناء قوة دافعة حول
رسالتنا وهي أن النطاق العريض ميكن أن يساعد
يف اإلسراع خبطى التقدم يف سبيل تلبية األهداف
اإلمنائية لأللفية ،ويف زرع بذور التنمية ،ومتكني
الناس من حتسني حياهتم.
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امرأة واحدة

من الصين إلى كوستاريكا ،ومن مالي إلى ماليزيا ،التقى
مشاهير المغنيين والموسيقيين من النساء والرجال مع ًا
ألداء أغنية “امرأة واحدة” لنشر رسالة الوحدة والتضامن.
وقد ُكتِبت هذه األغنية لحساب هيئة األمم المتحدة
للمرأة ،وهي هيئة األمم المتحدة المكلفة بالعمل
على تحسين وضع المرأة وتمكينها وتحقيق
المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء
العالم .وقد شاركت في أدائها 25
مغنية من أكثر من  20بلداً من
جميع أنحاء العالم .وقد ِ
أطلقت
األغنية للمرة األولى أثناء حفل
إطالق هيئة األمم المتحدة
للمرأة أثناء انعقاد الجمعية
العامة لألمم المتحدة في فبراير
 .2011وكلماتها مستوحاة من
قصص النساء الالتي ساعدتهن
هيئة األمم المتحدة للمرأة.
والهدف من أغنية “امرأة
واحدة” هو أن تصبح صيحة
يلتف حولها الجميع وتُل ِهم
المستمعين بالرسالة التي تعمل
على نشرها هيئة األمم المتحدة
للمرأة وتجذبهن لالنضمام إلى
الجهود المبذولة لتمكين المرأة
وتحقيق المساوة بين الجنسين.
ويمكن االستماع إلى األغنية بالرجوع إلى
الموقع  .http://song.unwomen.orgوتصاحب
األغنية مقاطع فيديو تسجل مراحل إنتاج األغنية التي
استغرق إنتاجها سنة كاملة.
“إننا امرأة واحدة ،عالمك هو عالمي ،وسوف
نضيﺊ العالم معاً”.

ً

أخبار االحتاد   2013 | 2 مــارس

XXX

” ﺇﻧﻨﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ،
ﻋﺎﳌﻚ ﻫﻮ ﻋﺎﳌﻲ ،ﻭﺳﻮﻑ ﻧﻀﻴﺊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻌﺎ”.

2013

5

اليوم الدولي للمرأة
إنـهـاء الـعـنـف ضــد الـم ـرأة

2013

بان كي-مون،
أمين عام األمم المتحدة

UN Photo/Mark Garten

متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة

هلؤالء النساء نقول :إن األمم املتحدة تقف معكن .وبصفيت األمني
إذ حنتفل باليوم الدويل للمرأة ،جيب علينا أن ننظر إىل الوراء
الستعراض سنة من جرائم العنف املروعة ضد النساء والفتيات ونسأل العام ،فأنا أحل على أن يكون رفاه مجيع ضحايا العنف اجلنسي يف
حاالت النزاع يف طليعة أنشطتنا .وأوجه كبار مستشاري بأن جيعلوا
أنفسنا كيف لنا أن نستشرف مستقبال أفضل.
لقد تعرضت إحدى الفتيات الغتصاب مجاعي أودى حبياهتا .تصدينا للعنف اجلنسي من ضمن األولويات يف كل ما نضطلع به من
وانتحرت أخرى بسبب شعور بالعار كان جيب أن يلحق باجلناة .وقُتلت أنشطة لصنع السالم وحفظ السالم وبناء السالم.
وتمضي منظومة األمم املتحدة قدماً يف محلتنا املعنونة ”متحدون
فتيات يف سن املراهقة بدم بارد ألهنن جترأن على السعي إىل التعليم.
وتعد هذه الفظائع ،اليت أثارت غضباً عاملياً مربراً ،جزءاً من مشكلة من أجل إهناء العنف ضد املرأة“ ،اليت تستند إىل منطلق بسيط ولكنه
أكرب بكثري تكاد تعم يف الواقع كل جمتمع وكل جمال من جماالت احلياة .قوي ،مناطه أن مجيع النساء والفتيات يتمتعن حبق إنساين أساسي يف
وأدعوكم إىل النظر حولكم لرؤية النساء الاليت تعيشون معهن .أن يعشن حياة خالية من العنف.
وستُعقد يف نيويورك الدورة السابعة واخلمسون للجنة وضع املرأة
معنوا يف أولئك العزيزات عليكم يف أسركم وجمتمعاتكم .فلعلكم
وت َّ
تدركون أنه من املرجح إحصائياً أن الكثريات منهن قد عانني من العنف ( 15-4مارس  )2013اليت ستشهد أكرب جتمع لألمم املتحدة يكون
يف حياهتن؛ بل إن عدداً أكرب منهن قد واسني أخوات أو صديقات ،هدفه املعلن إهناء العنف ضد املرأة .وسنسعى إىل االستفادة القصوى
وتقاسمن معهن احلزن والغضب عقب هجوم تعرضن له.
من هذا التجمع  -وسنستمر يف العمل على حتقيق تقدم طويل األجل
حنول غضبنا إىل عمل ملموس .بعد اختتام أعماله.
وهذه السنة ،يف اليوم الدويل للمرأةِّ ،
ونعلن أننا سوف نالحق اجلرائم ضد املرأة قضائياً  -ولن نسمح أبدًا
وأرحب بالعديد من احلكومات واجلماعات واألفراد ممن ساهم يف
بأن تُعاقب النساء على ما يتعرضن له من اعتداءات .وجندد تعهدنا هذه احلملة .وأحث اجلميع على االنضمام إىل جهودنا .وإذا ما قدمتم
بمكافحة هذا اخلطر العاملي على الصحة حيثما قد يكون كامناً  -يف مالكم دعماً لقضية أو رفعتم صوتكم استنكاراً ،فيمكنكم أن تكونوا
املنازل والشركات ،يف مناطق احلروب والبلدان املستقرة ،ويف أذهان جزءاً من محلتنا العاملية إلهناء هذا الظلم وأن توفروا للنساء والفتيات ما
الناس الذين يسمحون باستمرار العنف.
هن جديرات به من أمن وسالمة وحرية.
كما إننا نقطع وعداً خاصا للنساء يف حاالت النزاع ،حيث يصبح
العنف اجلنسي يف كثري من األحيان أداة للحرب هتدف إىل إذالل
العدو بتدمري كرامته.
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الــوعد وعد :حان الوقت
إلنـهــاء الـعنـف ضــد الـم ـرأة
ميشيل باشيليه ،األمين العام المساعد لألمم المتحدة،
والمدير التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمرأة سابقاً
بمناسبة االحتفال باليوم الدولي للمرأة بمقر األمم المتحدة في نيويورك يوم  8مـارس  ،2013أطلقت ميشيل
باشيليه ،األمين العام المساعد لألمم المتحدة ،والمدير التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في ذلك
الوقت ،نداءً إلى المجتمع الدولي للتحرك في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيق حقوق المرأة.
وقد تم تنظيم مناسبة “الوعد وعد :حان الوقت إلنهاء العنف ضد المرأة” تحت رعاية حملة  ، UNiTEوحضر
هذه المناسبة السيد بان كي-مون ،األمين العام لألمم المتحدة ،وعدد من ممثلي الدول األعضاء ،والمجتمع
المدني والقطاع الخاص .وقد ألقت السيدة ميشيل باشيليه ،الضوء على التقدم الذي تحقق خالل القرن
الماضي ،ولكنها دعت إلى بذل المزيد من العمل الجاد وتقديم التزامات بحماية حق النساء والفتيات في
حياة موفورة الكرامة ،بعيدة عن العنف والتمييز.
واعرتافاً باملكاسب الكبرية اليت حتققت
على امتداد السنوات العشرين املاضية يف
ضمان متتع النساء بنفس حقوق اإلنسان اليت
يتمتع هبا الرجال وحصوهلن على املساواة يف
املعاملة ،قالت السيدة باشيليه“ :لقد تقدمنا
يف تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال
التمييز ضد املرأة ) (CEDAWاليت أُب ِرمت يف
 ،1979وبرنامج العمل الذي أصدره املؤمتر
الدويل للسكان والتنمية ) (ICPDيف ،1994
واإلجراءات الرئيسية اليت وضعت بعد مخس
سنوات من انعقاد املؤمتر الدويل للسكان
والتنمية ) (ICPD+5للمضي يف التنفيذ.
ولقد تقدمنا يف تنفيذ منهاج العمل الصادر
يف  1995عن املؤمتر العاملي الرابع للمرأة يف

“جيب أن نواصل التحرك إىل
األمام .وهذا ما ندين به ملاليني
النساء الاليت تناضلن من أجل
حقوقهن يف أحناء العامل”.
ميشيل باشيليه ،األمني العام املساعد
لألمم املتحدة ،واملدير التنفيذي هليئة
األمم املتحدة للمرأة سابقاً

بيجني ،وقرار جملس األمن رقم  1325بشأن
املرأة والسالم واألمن ،والقرارات الالحقة،
ومجيع االتفاقيات الدولية واملعاهدات األخرى
املتصلة حبقوق اإلنسان .ورساليت اليوم هي:
إننا ال نستطيع التحرك إىل اخللف ،وجيب
أن نواصل التحرك إىل األمام .وهذا ما ندين
به ملاليني النساء الاليت تناضلن من أجل
حقوقهن يف أحناء العامل”.
وترى السيدة باشيليه أن موجة الغضب
العارمة  -اليت اجتاحت الرجال والنساء
والفتيات والفتيان  -ودعوات العمل إلهناء
العنف ضد النساء والفتيات تمُ ثل نقطة حتول.
ومضت السيدة باشيليه تقول“ :مل حيدث من
قبل أن أتيحت لنا الفرصة وقدرات التواصل
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العاملي اليت توفرها التكنولوجيات اجلديدة لكي نسجل يف بعض ثوان
الفظائع وأشكال العنف اليت تُرتكب ضد النساء والفتيات ،وأن ننقلها
إىل اآلخرين يف الوقت الفعلي”.
وأضافت السيدة باشيليه تقول“ :إن العنف ضد النساء منتشر
وال يعرف احلدود ،وال مييز بني النساء وفقاً جلنسيتهن ،أو انتماءاهتن
العرقية ،أو طبقتهن االجتماعية ،أو ثقافتهن ،وديانتهن .ولذلك ،رفع
النساء والرجال والشباب أصواهتم يف كل إقليم ليقولوا :كفا”.
وترى السيدة باشيليه أن كل فرد تقع عليه مسؤولية التصرف
بشجاعة ،وإميان والتزام بالقضاء على العنف ضد املرأة .ومع ذلك،
فإهنا تشعر بأن اجملتمع الدويل يقع عليه واجب خاص وأن على الدول
األعضاء يف األمم املتحدة أن تُظ ِهر أهنا ال تُصغي فقط بل إهنا تقف
وراء ما تريده الشعوب.
وقالت السيدة باشيليه إنه من دواعي سرورها أن تعلن أنه “مثلما
ارتفع الوعي العام وارتفعت نربة الغضب ،ازداد أيضاً االلتزام من جانب
احلكومات بإهناء العنف ”.ففي نوفمرب  ،2012دعت هيئة األمم املتحدة
للمرأة احلكومات إىل أن تعلن عن إجراءات وطنية جديدة ،وأدى ذلك
إىل مولد مبادرة “االلتزام” .ويف هذا السياق ،قالت السيدة باشيليه:
“يسرين أن أعلن أن  50حكومة واملفوضية األوروبية قد التزمت باختاذ
إجراءات ملموسة إلهناء العنف ضد املرأة والفتيات ...وقد التزمت
البلدان من األرجنتني إىل أسرتاليا ،ومن الربازيل إىل كولومبيا والدامنارك،
ومن أملانيا إىل جامايكا ،ومن ليبرييا إىل تايالند ،ومن سلوفاكيا إىل
مجهورية كوريا  -التزمت باختاذ إجراءات يف هذا الشأن .ولقد مسعنا تواً
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أخباراً طيبة من الواليات املتحدة األمريكية حيث وقَّع الرئيس أوباما
على قانون مكافحة العنف ضد املرأة .ومن هنا إىل مجيع أقاليم العامل،
تعهدت احلكومات باختاذ إجراءات إلهناء العنف ضد املرأة ،وضمان
احلصول على اخلدمات احليوية والعدالة .وينبغي أن نعمل معاً على
احملافظة على الوعد ،كي تستطيع النساء والفتيات يف يوم من األيام،
يف هذا القرن ،أن يعشن متحررات من اخلوف والعنف ”.وقد انضمت
إىل املبادرة حىت اآلن  54حكومة واالحتاد األورويب.
ِ
ويف معرض إشارهتا إىل الدورة  57للجنة وضع املرأة ،اليت عُقدت
مبقر األمم املتحدة يف نيويورك من  4إىل  15مارس  ،2013قالت السيدة
باشيليه“ :إن أمامنا فرصة تارخيية للتعهد بالتزامات قوية ،والتحرك من
أجل منع وإهناء أشكال العنف املنتشرة املناهضة حلقوق اإلنسان.
وجيب أن تعزز الدورة  57للجنة وضع املرأة متتع املرأة حبقوقها اإلنسانية
الكاملة وأن تعمل على محايتها .وهذا هو ما تتوقعه منا النساء والفتيات
يف مجيع أحناء العامل! ويتعني علينا يف الواقع أن نقطع ميالً آخر ”.وقد
اعتمدت الدول األعضاء يف  15مارس االستنتاجات التارخيية اليت مت
االتفاق عليها يف هذه الدورة ،واليت تنص على إطار ملعاجلة وباء العنف
ضد املرأة والفتيات .راجع املوقع التايل:
(http://www.unwomen.org/2013/03/

un-women-urges-implementation-of-historic-global-agreementto-end-violence-against-women-and-girls/).

اليوم الدولي للمرأة
إنـهـاء الـعـنـف ضــد الـم ـرأة

2013

إنهاء العنف ضد المرأة
ITU

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد
الدكتور حمدون توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
إن العنف ضد املرأة وباء اجتماعي ال يعرف حدوداً ثقافية أو
اقتصادية أو جغرافية .ومن احلقائق املفجعة أو حنو  70يف املائة من النساء
على مستوى العامل سيكن ضحايا لشكل من أشكال العنف خالل
حياهتن .ويتخذ العنف الكثري من األشكال  -من األضرار البدنية إىل
العنف اللفظي وإساءة املعاملة من الناحية السيكولوجية ،إىل اإلجراءات
االقتصادية العقابية اليت تستهدف إشعار الضحية بالعوز واحلرمان.
وينبغي علينا يف عامل اليوم املستنري ،بل وجيب علينا أال نتجاوز عن أي
شكل من أشكال العنف.
وكما هو احلال على الدوام ،تُعد التكنولوجيا جزءاً من اخللطة ،سواء
كان ذلك شيئاً جيداً أو شيئاً سيئاً .إذ تستطيع التكنولوجيات البسيطة
مثل اهلواتف املتنقلة ،وشبكات التواصل االجتماعي والكامريات الرقمية
املساعدة يف محاية النساء عن طريق توفري أدوات اتصال حيوية ،وتوفري
طريق لتقاسم املعلومات واملساندة وإبالغ النساء األخريات وأحبائهن مبا
حيدث ،وتوفري سبل توثيق اإلجراءات اليت يتخذها أولئك الذين يشاركون
يف السلوك القائم على التهديد والعنف .فأحياناً تكون اخلشية من التعرض
للتصوير أو التسجيل أو التصوير على أفالم كافية إلثناء من تسول له
نفسه استعمال التهديد أو العنف عن استعمال األلفاظ أو التصرفات
العنيفة .ويف غري ذلك من احلاالت ،ميكن أن يساعد التسجيل اإللكرتوين
هلذا السلوك على حتقيق العدالة واإلنصاف.
وتتضمن معاهدة لوائح االتصاالت الدولية اليت راجعها املؤمتر
العاملي لالتصاالت الدولية يف ديسمرب  2012قراراً يدعو إىل إنشاء رقم
منفرد منسق على املستوى العاملي للحصول على خدمات الطوارئ.
وسوف ينظر قادة العامل يف تعزيز هذا القرار بإنشاء رقم متفق عليه
عاملياً ومن السهل تذكره ملساعدة النساء الاليت يتعرضن للعنف ،كي
تستطيع النساء أينما كن االتصال بنفس رقم اهلاتف البسيط للحصول

على املساعدة .وسوف يكون ذلك أيضاً مفيداً جداً للماليني من
النساء ضحايا االجتار بالبشر.
ومتثل صناعة التكنولوجيا نفسها فرصة استثنائية بالنسبة للفتيات
والنساء لشق طريقهن إىل حياة عملية جمزية توفر هلن االستقالل االقتصادي
وبيئة عملية مثرية وسريعة التطور .وتقود املنظمة اليت أتشرف باالنتماء
إليها جهوداً عاملية جلذب املزيد من النساء إىل قطاع التكنولوجيا ،وكذلك
لتدريب النساء يف البلدان الفقرية على املهارات األساسية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،لتمكينهن من احلصول على وظائف حتقق هلن
دخالً أكرب بل لتمكينهن من بدء أنشطة صغرية خاصة هبن.
وتوجد جماالت تستطيع فيها التكنولوجيا أن تساعد يف القيام بدور
إجيايب .ومع ذلك ،جيب أال نغمض أعيننا عن اجلانب املظلم .فقد تزايد
يف الفرتة األخرية األحاديث الداعية إىل كراهية النساء على مواقع شبكة
اإلنرتنت العاملية .وملاكانت هذه الدعوات جمهولة املصدر ،ال نستطيع أن
نتعرف على هوية أولئك الذين يسعون إىل التعسف مع املرأة واحلط من
قدرها .وإنين أناشد مجيع املنتديات اإللكرتونية ومواقع األخبار اإللكرتونية
أن توقف على الفور احلديث الداعي إىلكراهية املرأة .فالنساء من حقهن
الشعور باألمان واحلماية عندما يتحدثن عما جيول يف عقوهلن ،سواء يف
العلن أو على اخلط.
وإنين كأمني عام لالحتاد الدويل لالتصاالت ،وهو وكالة األمم املتحدة
املتخصصة املعنية باالتصاالت الرقمية ،أدافع عن حقكل امرأة يف احلصول
على التكنولوجيا .وعالوة على ذلك ،أعتقد أن التكنولوجيا ميكن أن تقوم
بدور رئيسي يف احلملة اليت أطلقها بان كي-مون ،األمني العام لألمم
املتحدة ،إلهناء العنف ضد املرأة .ومبناسبة االحتفال باليوم الدويل للمرأة لعام
 ،2013أحث احلكومات كما أحث صناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت العاملية على العمل معاً من أجل تسخري هذه األداة القوية.
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عدد االشرتاكات املتنقلة يقرتب من  7مليارات

عدد االشتراكات المتنقلة يقترب من  7مليارات
هل لكل شخص تقريباً هاتف؟
تشير تقديرات االتحاد الدولي لالتصاالت إلى أنه مع نهاية  2013سيصبح عدد اشتراكات الهواتف المتنقلة
على المستوى العالمي مساوياً تقريباً لعدد سكان الكرة األرضية .هذه هي الرسالة التي حملها بيان صحفي
أصدره االتحاد يوم  27فبراير بعنوان العالم في  :2013حقائق وأرقام عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
والرسالة األخرى التي حملها هذا البيان الصحفي هي أن االتصاالت المتنقلة عريضة النطاق ربما تكون أكثر
شرائح السوق تطوراً وحيويةً.
 6,8مليار اشرتاك خلوي متنقل على املستوى العاملي ،وأنه من املقرر أن
عدد االشتراكات مقابل عدد
يقرتب هذا الرقم من سبعة مليارات يف  .2014ويوجد أكثر من نصف
المشتركين :هل يوجد فرق كبير؟
يؤكد تقرير العامل يف  :2013حقائق وأرقام عن تكنولوجيا املعلومات عدد هذه االشرتاكات يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ.
ويقول براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل
واالتصاالت وجود طلب قوي ومتواصل على تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .ويف هذا التقرير ،تقول تقديرات االحتاد الدويل لالتصاالت لالتصاالت“ :تنتشر اهلواتف اخللوية املتنقلة يف كل مكان تقريباً ،مما
إنه مع هناية  ،2013سيصل عدد االشرتاكات يف اهلواتف املتنقلة إىل حنو جيعلها منصة مثالية لتقدمي اخلدمات يف البلدان النامية ”.وأردف يقول
“إن مبادرتنا اجلديدة بشأن متكني التنمية هتدف إىل
االستفادة من هذه اإلمكانات يف مجيع أسواق العامل
التقارب بين عدد اشتراكات الهواتف الخلوية المتنقلة وعدد سكان العالم
وخاصة يف اجملتمعات الريفية والنائية”.
وهذا الرقم املثري البالغ  6,8مليار اشرتاك يف
 7,1ﻣﻠﻴﺎر ﻧﺴﻤﺔ
ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن
االتصاالت اخللوية املتنقلة يعين أن انتشار االتصاالت
املتنقلة على املستوى العاملي سيصل إىل نسبة 96
 6,8ﻣﻠﻴﺎر اﺷﺘﺮاك
يف املائة حبلول هناية  .2013فهل هذا يعين أن كل
فرد على وجه األرض تقريباً لديه هاتف متنقل؟
الرد البسيط على هذا السؤال بالنفي .وعلى سبيل
املثال ،تشري التقديرات الواردة يف تقرير لرابطة شركات
اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
تشغيل االتصاالت املتنقلة ) (GSMAبعنوان اقتصاد
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
*2012* 2013
االتصاالت املتنقلة ،صدر يف فرباير  ،2013إىل أن
* ﺗﻘﺪﻳﺮ
الرقم الفعلي الشرتاكات االتصاالت املتنقلة الفردية
املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت ،قاعدة بيانات مؤشرات االتصاالت/
(حسب التعريف الذي يدل على أهنم املستعملون
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل.
الوحيدون املشرتكون يف اخلدمات املتنقلة) سيصل إىل

10

أخبار االحتاد   2013 | 2 مــارس

2013

عدد االشرتاكات املتنقلة يقرتب من  7مليارات

 3,5ﻣﻠﻴﺎر

1,0

آﺳﻴﺎ
واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
*

ﻣﻠﻴﺎر

790

اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن

ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻠﻴﻮن

545

ﻣﻠﻴﻮن

476

394

ﻣﻠﻴﻮن

أوروﺑـﺎ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

*CIS

اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

اشتراكات الهواتف الخلوية المتنقلة على المستوى العالمي
(في نـهـاي ــة )2013
اﻟـﻌــﺎﻟـﻢ

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
 1,6ﻣﻠﻴﺎر

 5,2ﻣﻠﻴﺎر
 6,8ﻣﻠﻴﺎر
املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت ،قاعدة بيانات مؤشرات االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل.

ويوجد العديد من العوامل اليت تفسر الفرق الكبري بني عدد
االشرتاكات وعدد املشرتكني .ومع ذلك ،يتفق معظم احملللني على
سبب واحد رئيسي وهو أنكثرياً من املشرتكني لديهم أكثر من اشرتاك.
وهكذا ،يتزايد العدد عندما يشرتك أفراد املشرتكني يف أكثر من خدمة.
وعلى سبيل املثال ،قد تكون ألفراد املشرتكني اشرتاكات منفصلة خاصة
بالعمل وأخرى خاصة لالستعمال الشخصي.
وتشرح السيدة سوزان تلتشر ،رئيسة ُشعبة بيانات وإحصاءات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة ملكتب تنمية االتصاالت
باالحتاد ،ذلك بقوهلا“ :إن األفراد قد ميلكون أكثر من شرحية لتعريف
املشرتك ) .(SIMويستعمل الكثريون من مستعملي اهلواتف املتنقلة أكثر

Getty Images

 3,4مليار أثناء السنة احلالية .وهكذا ،حتتاج هذه اإلحصاءات إىل
شيء من التوضيح.
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من شرحية لتعريف املشرتك ) .(SIMوليس من تُسفر عنها االستقصاءات األسرية غري دقيقة
غري املألوف أن تكون لدى املشرتك اشرتاكات نظراً الرتفاع تكاليف تنفيذ االستقصاءات
متعددة  -فقد يكون لديه جهاز مبقر العمل ،األسرية ومجع عدد كبري من املؤشرات اليت
قد ال يكون من بينها على الدوام استعمال
وآخر باملنزل”.
وتشري السيدة تلتشر أيضاً إىل أن “األفراد اهلواتف املتنقلة .ويتعاون االحتاد بشكل وثيق
يفكثري من البلدان النامية ،اليت توجد هبا الغالبية مع مكاتب اإلحصاء الوطنية من أجل حتسني
العظمى من االشرتاكات املدفوعة مسبقاً ،كثرياً توافر وجودة البيانات ال ُقطرية اخلاصة باستعمال
ما يشرتون أكثر من شرحية لتعريف املشرتك اهلواتف املتنقلة وغريها من تكنولوجيات
) (SIMلتاليف دفع رسوم عالية إلهناء املكاملات املعلومات واالتصاالت.
وهو ما حيدث عندما تكون املكاملة من شبكة
ألخرى .أما يف البلدان اليت متثل االشرتاكات
املدفوعة مسبقاً فيها نسبة شديدة االخنفاض تقديرات انتشار الهواتف
(مثل مجهورية كوريا واليابان) ،تكون معدالت الخلوية المتنقلة في 2013
يتجاوز انتشار اشرتاكات االتصاالت
انتشار اهلواتف اخللوية املتنقلة أقل نسبياً نظراً
اخللوية املتنقلة نسبة  100يف املائة يف أربعة من
الخنفاض االزدواجية”.
وعلى النقيض من ذلك ،هناك أيضاً مناطق العامل الست اليت ينقسم إليها االحتاد،
أشخاص ،وخصوصاً يف البلدان النامية ،حيث تأيت على رأسها دول كومنولث الدول
يتشاركون يف اشرتاك واحد ،كما حيدث من املستقلة بنسبة  170يف املائة ،تليها أوروبا (126
خالل هاتف أسري أو هاتف القرية .ولذلك ،يف املائة) ،واألمريكتان ( 109يف املائة) ،والدول
ال يزال العدد الفعلي ملستعملي اهلواتف املتنقلة العربية ( 105يف املائة) ،وآسيا واحمليط اهلادئ
خيتلف عن عدد االشرتاكات أو عدد املشرتكني 89( .يف املائة) وأخرياً إفريقيا بنسبة  63يف املائة.
ويبلغ معدل انتشار االتصاالت اخللوية
ومثة عامل آخر ،وهو أن شركات التشغيل ال
تسارع يف بعض احلاالت يف رفع احلسابات غري املتنقلة  128يف املائة يف البلدان املتقدمة،
النشطة من قواعد بياناهتا وبالتايل ينتهي األمر و 89يف املائة يف البلدان النامية.
باإلبالغ عن شرحية لتعريف املشرتك ) (SIMغري
نشطة ضمن جماميع االشرتاكات .ووفقاً لتعريف
االحتاد الدويل لالتصاالت ،ال ينبغي حساب اشتراكات االتصاالت
االشرتاكات اليت تبقى خاملة ملدة ثالثة أشهر .المتنقلة عريضة النطاق
ارتفع عدد اشرتاكات االتصاالت املتنقلة
ويقوم االحتاد بتتبع إحصاءات مستعملي
اهلواتف املتنقلة اليت يتم جتميعها يف البلدان من عريضة النطاق النشطة من  268مليون يف 2007
خالل االستقصاءات األسرية على املستوى إىل ما يُقدَّر بنحو  2,1مليار يف  .2013وعلى
الوطين .وتشري البيانات املتاحة إىل وجود فروق الرغم من أن مواطين البلدان املتقدمة يستعملون
كبرية بني عدد اشرتاكات االتصاالت املتنقلة شبكات االتصاالت املتنقلة عريضة النطاق
والعدد الفعلي ملستعملي االتصاالت املتنقلة يف باإلضافة إىل التوصيالت الثابتة عريضة النطاق،
بعض البلدان ،وإن مل تكن هذه الفروق ثابتة فكثرياً ما تكون االتصاالت املتنقلة عريضة
عرب البلدان  -حىت داخل أوروبا .واألرقام اليت النطاق هي وسيلة النفاذ الوحيدة إىل اإلنرتنت
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بالنسبة لكثري من مواطين البلدان النامية .ففي
هذه البلدان ،ازداد عدد اشرتاكات االتصاالت
املتنقلة عريضة النطاق بأكثر من ِ
الضعف حيث
قفز من  472مليون يف  2011إىل ما يُقدَّر بنحو
 1,16مليار يف  ،2013وبذلك يكون قد جتاوز
العدد يف البلدان املتقدمة.
ولقد كان معدل النمو يف إفريقيا هو أعلى
معدل للنمو على املستوى اإلقليمي خالل
السنوات الثالث املاضية ،حيث ارتفعت نسبة
انتشار االتصاالت املتنقلة عريضة النطاق من
 2يف املائة يف  2010إىل ما يُقدَّر بنحو  11يف
املائة يف .2013
كذلك تستحق إحصاءات اشرتاكات
االتصاالت املتنقلة عريضة النطاق النشطة مزيداً
من التفسري .فوفقاً لتعريف االحتاد ،تشري هذه
اإلحصاءات إىل اشرتاكات االتصاالت اخللوية
املتنقلة اليت ال تقل فيها سرعات البيانات املعلن
عنها عن ( kbit/s 256وهي السرعة املستخدمة
يف تعريف اخلدمة على أهنا عريضة النطاق)
واليت تُستخدم يف إنشاء اتصال لنقل البيانات
عرب اإلنرتنت؛ كما تشري إىل اشرتاكات
اخلدمات املكرسة للبيانات على شبكة متنقلة
حبيث يكون قد مت شراء هذه اخلدمات بشكل
منفصل عن خدمات الصوت ،إما كخدمة
قائمة بذاهتا  -كأن يكون ذلك باستعمال
بطاقة بيانات مثل مودم  USBأو - dongle
أو عن طريق إضافة حزمة بيانات إىل خدمات
الصوت تتطلب اشرتاكاً إضافياً.
وعلى غرار اشرتاكات االتصاالت اخللوية
املتنقلة ،ال تشري اشرتاكات االتصاالت
املتنقلة عريضة النطاق إىل عدد األفراد الذين
يستعملون توصيالت االتصاالت املتنقلة
عريضة النطاق يف النفاذ إىل اإلنرتنت .فاألفراد
قد ينفذون إىل خدمات االتصاالت املتنقلة
عريضة النطاق من خالل أجهزة عديدة ،مثل
األجهزة احملمولة باليد ،أو أجهزة احلاسوب

عدد االشرتاكات املتنقلة يقرتب من  7مليارات

اشتراكات االتصاالت المتنقلة عريضة النطاق وانتشاره في أنحاء العالم في نهاية ( 2013تقديرات)
كب (CAGR) 2013 2012
المرّ
ومعدل النمو السنوي ُ
األمريكتان

أوروبــا

 460مليون اشرتاك
نسبة التغلغل
معدل النمو السنوي املركب (2013-2010) %28
%48

الـدول الـعـربـيــة

 422مليون اشرتاك
نسبة التغلغل
معدل النمو السنوي املركب (2013-2010) %33
%68

إفـريـقـيــا

 71مليون اشرتاك
نسبة التغلغل
معدل النمو السنوي املركب (2013-2010) %55
%19

كومنولث الدول المستقلة

 129مليون اشرتاك
نسبة التغلغل
معدل النمو السنوي املركب (2013-2010) %27
%46

آسيا والمحيط الهادئ

 93مليون اشرتاك
نسبة التغلغل
معدل النمو السنوي املركب (2013-2010) %82
%11

 895مليون اشرتاك
نسبة التغلغل
معدل النمو السنوي املركب (2013-2010) %45
%22

املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت ،قاعدة بيانات مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل.
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احملمولة أو أجهزة احلاسوب اللوحية .وميكن
لشخص واحد أن يشرتك يف العديد من هذه
األجهزة ،بينما قد يتشارك شخص آخر يف
اشرتاك مع األسرة أو األصدقاء.

فرصة نمو كبيرة أمام صناعة
االتصاالت المتنقلة

وهكذا ،ففي الوقت الذي أصبح من
املؤكد فيه توافر النفاذ املتنقل يف كل مكان،
وأصبحت اإلشارات اخللوية املتنقلة تغطي
أكثر من  90يف املائة من سكان العامل ،كما
أصبحت فيه التغطية بشبكات اجليل الثالث+

AFP
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( )3G+يتسع نطاقها بسرعة ،جيب مراعاة
الدقة يف تفسري األعداد .ويتعاون االحتاد
بنشاط مع شركات تقدمي البيانات يف البلدان
املختلفة لضمان التوافق الدويل للبيانات
ولتحسني جودة وتوافر املؤشرات اليت تساعد
على زيادة اإلملام باستعمال اهلواتف املتنقلة
والنطاق العريض.
وقد أشار تقرير اقتصاد االتصاالت
املتنقلة إىل أن “ما يقرب من نصف سكان
الكرة األرضية يستعملون اآلن االتصاالت
املتنقلة” .ويقول التقرير “ما زال هناك
الكثري من البالغني والشبان الراغبني يف التمتع
باملزايا االجتماعية واالقتصادية لتكنولوجيا

االتصاالت املتنقلة ولكنهم ال يستطيعون
احلصول عليها ،مما يلقي الضوء على وجود
فرصة ضخمة لتحقيق النمو يف املستقبل
وأن مجيع األطراف الرئيسية يف النظام البيئي
لصناعة االتصاالت املتنقلة أمامهم حتدي
يتمثل يف توسيع جمال املنتجات واخلدمات
الالزمة لتغطية هذا الطلب”.
ولالطالع على املزيد من املعلومات،
ميكن الرجوع إىل املوقع التايل:

http://www.itu.int/ITU-D/ict/
definitions/

 ىلع ملاعلا ناكس نم مك  -تنرتنإلا لامعتسا

استعمال اإلنترنت  -كم من سكان العالم على الخط
أضواء كاشفة من تقرير العالم في  :2013حقائق وأرقام عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تشير تقديرات االتحاد الدولي لالتصاالت إلى أن  2,7مليار نسمة  -أو  39في المائة من سكان العالم سوف
يستعملون اإلنترنت بحلول نهاية  .2013ومع ذلك ،تشير التوقعات إلى أن النفاذ إلى اإلنترنت سيظل يميل لصالح
بلدان العالم المتقدمة ،حيث إن  31في المائة فقط من سكان بلدان العالم النامية هم الذين سيكونون على الخط
في ذلك التاريخ ،مقارنةً بنسبة  77في المائة في بلدان العالم المتقدمة.
وقال الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت،
مستعملو اإلنترنت بحسب المنطقة
وبالنظر إىل النفاذ إىل اإلنرتنت حبسب املنطقة ،يتبني أن أوروبا تتمتع وهو يتحدث أمام الوزراء الذين اجتمعوا مبناسبة املؤمتر العاملي لالتصاالت
بأعلى معدالت انتشار اإلنرتنت يف العامل ( 75يف املائة) ،تليها األمريكتان املتنقلة يف برشلونه“ :لقد حققنا تقدماً استثنائياً يف السنوات االثنيت عشرة
( 61يف املائة) .وتأيتكومنولث الدول املستقلة ) (CISيف املرتبة الثالثة ( 52يف األوىل من األلفية اجلديدة  ...ومع ذلك ،فأمامنا شوط طويل جيب
املائة) ،تليها الدول العربية ( 38يف املائة) ،آسيا واحمليط اهلادئ ( 32يف املائة) أن نقطعه .فما زال ثلثا سكان العامل  -أي حنو  4,5مليار نسمة ال
يتمتعون مبزايا الوجود على اخلط .وهذا يعين أن ثلثي سكان العامل ما زالوا
وإفريقيا ( 16يف املائة).
ال يستطيعون دخول أكرب وأعظم مكتبة يف العامل ،وأهنم ما
زالوا ال يستطيعون دخول أكرب سوق يف العامل ،وال يتمتعون
مستعملو اإلنترنت بحسب المنطقـة2013 ،
بالفرص االستثنائية املتاحة اآلن للثلث اآلخر من سكان
75
العامل .ومن الواضح أن النطاق العريض املتنقل سيصبح جزءاً
أساسياً من احلل ،وجيب أن نواصل ’التعبئة‘ لضمان قدرة
61
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﺴﻤﺔ
سكان العامل على النفاذ إىل اإلنرتنت بأسعار يف متناوهلم
52
وبشكل م ِ
نصف”.
ُ
38
32
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اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن

*ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ.

*CIS

اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

آﺳﻴﺎ
واﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت ،قاعدة بيانات مؤشرات االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل.

أنتجت ُشعبة بيانات وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مبكتب تنمية االتصاالت باالحتاد تقرير
العامل يف  :2013حقائق وأرقام عن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وميكن االطالع على التقرير بأكمله بالرجوع
إىل املوقع التايل:
 .www.itu.int/ITU-D/ict/facts/index.htmlوميكن
طلب احلصول على اإلحصاءات األولية املستعملة يف
حتضري الرسومات الواردة بالتقرير.
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األسر التي تتمتع بالنفاذ إلى اإلنترنت

يواصل انتشار اإلنرتنت بني األسر تصاعده وهو العنصر الذيكثرياً ما
يعترب أهم مقياس للنفاذ إىل اإلنرتنت .وتشري تقديرات االحتاد إىل أنه حبلول
هناية  ،2013سيكون عدد األسر املوصولة باإلنرتنت يف أحناء العامل قد بلغ
 750مليون أسرة ،نصفها يف بلدان العامل النامية.
ولقد شهدت إفريقيا أسرع انتشار لإلنرتنت بني األسر يف الفرتة ما بني
 2009و ،2013حيث بلغت نسبة النمو السنوي  27يف املائة ،تليها منطقة
آسيا واحمليط اهلادئ ،مث منطقة الدول العربية ،مثكومنولث الدول املستقلة،
بنسبة منو  15يف املائة سنوياً.
ومع ذلك ،فعلى الرغم من هذا االجتاه اإلجيايب ،توجد نسبة  90يف املائة
من األسر اليت ما زالت غري موصولة يف أحناء العامل وعددها  1,1مليار أسرة يف
بلدان العامل النامية .وفيما بني مناطق العامل ،يصل التناقض إىل ذروته بني أوروبا
اليت تتمتع بأعلى مستوى النتشار اإلنرتنت بني األسر ( 77يف املائة) ،وإفريقيا
اليت يوجد هبا املستوى األدىن ( 7يف املائة) .وغالبية األسر يف األمريكتني
( 61يف املائة) موصولة باإلنرتنت ،مقابل حنو ثُلث األسر يف الدول العربية
وآسيا واحمليط اهلادئ.

مراعاة الفجوة بين الجنسين

عدد الرجال الذين يستعملون اإلنرتنت يتجاوز عدد النساء :فعلى
املستوى العاملي ،نسبة  37يف املائة من مجيع النساء موصوالت باإلنرتنت،
مقابل  41يف املائة من مجيع الرجال .وهذا يعين  1,3مليار امرأة مقابل 1,46
مليار رجل.
الفجوة بين الجنسين :النساء والرجال على الخط ،المجموع
ومعدالت االنتشار( 2013 ،تقديرات)

ﻧـﺴــﺎء

 1,3ﻣﻠﻴﺎر
)(%37

 826ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً
)(%29

 475ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً
)(%74

األسر التي تتمتع بالنفاذ إلى اإلنترنت( 2013 ،تقديرات)
960

اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ

ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً

376

ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً

 483ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً

373

ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً

)(%80

108

 980ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً

ﻣﻼﻳﻴﻦ

)(%33

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت ،قاعدة بيانات مؤشرات االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل.
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 1,46ﻣﻠﻴﺎر
)(%41

رﺟ ــﺎل
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AFP

وهذه الفجوة بني اجلنسني أكثر وضوحاً سرعات ال تقل عن  .Mbit/s 2وهذا أيضاً هو
يف بلدان العامل النامية ،اليت يقطنها حنو  826احلال يف العديد من بلدان آسيا واحمليط اهلادئ
مليون أنثى ممن يستعملن اإلنرتنت و 980مليون واألمريكتني وبعض الدول العربية.
ذكر ممن يستعملون اإلنرتنت .أما يف بلدان
العامل املتقدمة ،فيوجد حنو  475مليون أنثى
ممن يستعملن اإلنرتنت و 483مليون ذكر ممن القدرة على تحمل األسعار والنمو
اخنفضت أسعار النطاق العريض الثابت
يستعملون اإلنرتنت.
كحصة من نصيب الفرد من إمجايل الدخل
القومي بنسبة  82يف املائة خالل السنوات اخلمس
املاضية .ومع تزايد القدرة على حتمل تكاليف
النفاذ عالي السرعة إلى اإلنترنت
ما زالت هناك فروق يف سرعة النطاق اخلدمات ،أظهر اإلقبال على النطاق العريض
العريض .وقد بلغ اإلقبال على النطاق العريض الثابت منواً قوياً .إذ يوجد اآلن ما يقرب من
عايل السرعة (أي السرعة اليت ال تقل عن  700مليون اشرتاك يف النطاق العريض الثابت،
 )Mbit/s 10ذروته يف بعض البلدان اآلسيوية ،أي أن نسبة االنتشار على املستوى العاملي تبلغ
ومنها مجهورية كوريا وهونغ كونغ (الصني)  9,8يف املائة.
واليابان ،وكذلك يف العديد من البلدان األوروبية،
ومن املتوقع أن يتجاوز جمموع عدد
مثل بلغاريا وأيسلندا والربتغال.
اشرتاكات النطاق العريض الثابت يف البلدان
ويف إفريقيا ،يوفر أقل من  10يف املائة من النامية عددها يف البلدان املتقدمة حبلول هناية
اشرتاكات النطاق العريض الثابت (السلكي)  .2013ومع ذلك ،ما زالت هناك فجوة واسعة

عند النظر إىل معدالت انتشار النطاق العريض
الثابت ،حيث تبلغ هذه النسبة  6,1يف املائة يف
البلدان النامية (وأقل من واحد يف املائة يف إفريقيا
جنوب الصحراء الكربى) ،مقابل  27,2يف املائة
يف البلدان املتقدمة.

تكاليف النطاق العريض المتنقل
متثل املنافسة بني تكنولوجيات النطاق
العريض املتنقل املختلفة ضغطاً على شركات
تشغيل االتصاالت املتنقلة حيملها على مواصلة
التنويع واالبتكار من حيث جمموعات اخلدمات
واألسعار .ويناقش تقرير العامل يف  :2013حقائق
وأرقام عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أربع خطط منطية معروضة يف السوق للنطاق
العريض املتنقل .وهذه اخلطط هي :خطة الدفع
الالحق القائمة على األجهزة احملمولة باليد،
وخطة الدفع السابق القائمة على األجهزة
احملمولة باليد ،ويبلغ مقدار البيانات يف كلتيهما
MB 500؛ وخطة الدفع الالحق القائمة على
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أسعار خدمات النطاق العريض المتنقل بحسب المنطقة ونوع الخطة ،في أوائل

*2013

النسبة املئوية لنصيب الفرد من إمجايل الدخل القومي
أوروبــا

الدول العربية

**CIS

األمريكتان

آسيا والمحيط
الهادئ

إفريقيا

خدمات الدفع الالحق القائمة على
األجهزة احملمولة باليد )(MB 500

1,1

5,7

5,7

5,9

5,9

38,8

خدمات الدفع السابق القائمة على
أجهزة احلاسوب )(GB 1

1,1

2,2

5,6

5,0

3,5

36,2

خدمات الدفع الالحق القائمة على
أجهزة احلاسوب )(GB 1

1,9

7,4

7,6

11,1

12,6

58,3

خدمات الدفع الالحق القائمة على
أجهزة احلاسوب )(GB 1

1,2

2,5

7,4

8,0

10,6

54,6

* متوسطات بسيطة .نتائج أولية.
** كومنولث الدول املستقلة.
املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت ،قاعدة بيانات مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل

أجهزة احلاسوب ،وخطة الدفع السابق القائمة
على أجهزة احلاسوب ،ويبلغ مقدار البيانات يف
كلتيهما .GB 1
ويكشف التقرير عن أن القدرة على حتمل
تكاليف النطاق العريض املتنقل يف البلدان النامية
أقل مما هي يف البلدان املتقدمة .وتُعد خدمات
النطاق العريض املتنقل أرخصكثرياً من خدمات
النطاق العريض الثابت يف البلدان النامية .وعلى
سبيل املثال ،متثل خطة الدفع الالحق القائمة
على أجهزة احلاسوب يف حالة النطاق العريض
املتنقل مبقدار بيانات  GB 1نسبة  18,8يف املائة
من نصيب الفرد من إمجايل الدخل القومي
) (GNIيف الشهر ،مقابل  30,1يف املائة يف حالة
خطة النطاق العريض الثابت القائمة على الدفع
الالحق (مبقدار بيانات  GB 1أيضاً).
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وتُعد خدمات الدفع الالحق القائمة على
األجهزة احملمولة باليد هي األرخص بني اخلطط
األربع اليت يناقشها التقرير ،بينما تُعد خدمات
الدفع السابق القائمة على أجهزة احلاسوب هي
األغلى عرب مجيع املناطق.
وتتمتع أوروبا بأرخص األسعار من حيث
خدمات النطاق العريض ،حيث تبلغ قيمة
االشرتاك األساسي أقل من  2يف املائة يف املتوسط
من نصيب الفرد من إمجايل الدخل القومي.
وعلى النقيض الشديد من ذلك ،تُعد أسعار
خدمات النطاق العريض املتنقل يف إفريقيا هي
األكثر ارتفاعاً ،حيث متثل قيمة اخلطة القائمة
على أجهزة احلاسوب مبقدار بيانات  ،1 GBعلى
سبيل املثال ،أكثر من  50يف املائة من نصيب
الفرد من إمجايل الدخل القومي ،يف املتوسط.

وتتمتع منطقة الدول العربية ومنطقة آسيا
واحمليط اهلادئ بأسعار معقولة نسبياً .وعلى سبيل
املثال ،متثل خدمات الدفع الالحق القائمة على
األجهزة احملمولة باليد  2,2يف املائة من نصيب
الفرد شهرياً من إمجايل الدخل القومي يف الدول
العربية ،و 3,5يف املائة يف آسيا واحمليط اهلادئ.
ويف األمريكتني وكومنولث الدول املستقلة ،بقيت
األسعار مرتفعة نسبياً (عند مستوى  5يف املائة
أو أكثر من نصيب الفرد شهرياً من إمجايل
الدخل القومي) بالنسبة جلميع خدمات النطاق
العريض املتنقل.
وسوف تظل األسعار ذات تأثري كبري على
اإلقبال على النطاق العريض.

AFP

بيان عملي على كيفية الدفع في ماكينة
بيع باستعمال الهاتف الذكي المزود
بتكنولوجيا االتصاالت الالسلكية
قصيرة المدى

سوق األجهزة المتنقلة
هل تعرض السوق ما يريده المستعملون؟
ضع المؤتمر العالمي لالتصاالت الدفع بالوسائل المتنقلة -
وَ
ِ
المتنقلة ،الذي عُقد في برشلونة من  25نقداً ،أم ببطاقات االئتمان
إلى  27فبراير ُ ،2013مصنعي الهواتف أم بالهواتف الذكية؟
الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحية في
مواجهة بعضهم البعض لدى عرض
أحدث منتجاتهم .وفي مجال التطبيقات،
تتنافس خدمات الدفع بالوسائل المتنقلة
على الفوز بالعمالء ،بينما تحدت القدرة
على جذب اإلعالنات جميع المبررات
المالية المنطقية .وفي آخر األمر ،سيكون
الفائزون هم أولئك الذي أدركوا ما يريده
المستعملون في حقيقة األمر.

حتتل إفريقيا مركز الصدارة يف جمال الدفع
بالوسائل املتنقلة .فشبكات اخلطوط الثابتة
غري متطورة ،وقد أصبح سكان القارة اإلفريقية
البالغ عددهم مليار نسمة من أكثر مستعملي
اهلواتف املتنقلة ،اليت يعتمد عليها الكثريون يف
إجراء املعامالت املالية.
ومن املنتظر أن تصبح تكنولوجيا الدفع
بالوسائل املتنقلة أكثر تعقيداً وتطوراً .وتتوقع
ماسرتكارد ) (MasterCardأن تبدأ يف نشر

تكنولوجيا  ،MasterPassوهي نظام جديد
رقمي لسداد املدفوعات ،يف هناية شهر مارس،
يف أسرتاليا وكندا بصفة مبدئية .وسوف يعمل
النظام على تشكيلة واسعة من األجهزة ،منها
اهلواتف الذكية .وسوف تحُ فظ بيانات العمالء
املصرفية والشخصية على اخلط يف “سحابة
آمنة” ،وهكذا ستكون متاحة لدى سداد
قيمة املشرتيات من احملال التجارية أو عن طريق
اإلنرتنت ،دون احلاجة إىل تقدمي التفاصيل
املصرفية أو عنوان التوصيل .وميكن أيضاً أن
تتم عملية السداد بتحريك اهلاتف الذكي املزود
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بتكنولوجيا االتصاالت الالسلكية قصرية املدى
) (NFCبالقرب من جهاز خاص لقراءة البيانات.
وقد أعلنت جمموعة ماسرتكارد أنه سيكون
بوسع البنوك واحملال التجارية إن تُ ِ
صدر لعمالئها
“حمافظ جيب رقمية” موصولة بتكنولوجيا
 ،MasterPassتقبل معلومات اإلضافة واخلصم
على البطاقة ،مبا يف ذلك من بطاقات أخرى
خبالف ماسرتكارد.
ومن ناحية أخرى ،انضمت فيزا وسامسونج
إىل حتالف دويل ِّ
ميكن األفراد من سداد
املدفوعات باستعمال هواتف سامسونج املزودة
بتكنولوجيا االتصاالت الالسلكية قصرية املدى
) .(NFCووفقاً لالتفاق املربم بني الشركتني،
سيكون اجليل التايل من أجهزة سامسونج
املتنقلة مزوداً بتكنولوجيا السداد اليت تطبقها فيزا.
وهذا يشمل التحميل املسبق لنظام فيزا للسداد
دون اتصال  - Visa payWave -على أجهزة
سامسونج املتنقلة.
وسيكون بوسع البنوك نقل بيانات حساب
السداد إىل شرحية صغرية جداً آمنة ُمثبَتَة يف
أجهزة سامسونج .وسوف يعتمد أمن البيانات
املصرفية على أنظمة أمان تنفذها فيزا وسامسونج
 خدمة فيزا لتوفري االتصاالت املتنقلة ونظامسامسونج إلدارة املفاتيح الرقمية.
وتتنبأ مؤسسة حبوث  ABI Researchبأن
 1,95مليار جهاز مزود بتكنولوجيا االتصاالت
الالسلكية قصرية املدى ) (NFCسوف تشحن يف
 ،2017وتتوقع فيزا أن تؤدي الصفقة املربمة مع
سامسونج إىل “اإلسراع كثرياً” بتوافر خدمات
السداد املتنقلة على املستوى العاملي.
وتتخذ  ،PayPalوهي إحدى الشركات
التابعة لشركة  eBayهنجاً خمتلفاً ،حيث
أعلنت عن جهاز جديد يسمح للمعامالت
التجارية النقدية بقبول بطاقات اخلصم
واالئتمان “الذكية” القائمة على رقم التعريف
الشخصي ).(PIN
20
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والستعمال هذه التكنولوجيا ،سيتعني
على احملال التجارية أن تشرتي اجلهاز ،وهذا
اجلهاز ميكن ربطه باهلاتف الذكي Android
أو  iPhoneبعد تنزيل تطبيق .Paypal Here
وسيكون بوسع اجلهاز قبول املدفوعات اآلمنة
وإصدار إيصاالت ،مع حصول  PayPalعلى
“رسم ضئيل” مقابل كل معاملة.
ويف الواليات املتحدة ،يُستعمل نظام قدمي
قائم على تكنولوجيا  PayPalيف بطاقات الدفع
اليت تعرضت للسرقة ،ولكن النظام ال يستطيع
التعامل مع البطاقات اليت حتمل شرائح صغرية
جداً وأرقام التعريف الشخصية ).(PIN

تخفيض التكاليف  -في
البحث عن صفقة

ج ْذب العمالء يعين تقدمي اخلدمات اليت
يستطيعون حتمل تكاليفها ،وهكذا يصبح السعر
من التحديات اليت تواجه املصنعني.
وقد أطلقت شركة هيواي هاتفاً ذكياً متوافقاً
مع إفريقيا هو  ،4Afrikaيعمل بنظام تشغيل
 ،Microsoft’s Windows Phoneبشاشة أربع
بوصات .وهذا النظام ميكن هتيئته مبا يتفق مع
ظروف كل سوق ،فالصيغة النيجريية مزودة
بقاموس للغة اليوروبا احمللية ،كما ينقل األخبار
احمللية ،باإلضافة إىل أنه مزود بتطبيق متصل
بصناعة السينما الشعبية منخفضة التكلفة
املسماة .Nollywood
ووفقاً ملايكروسوفت ،يُباع اهلاتف الذكي
ماركة  4Afrikaبأقل من  200دوالر أمريكي،
ويباع بالفعل يف أنغوال ،ومصر ،وكوت ديفوار،
وكينيا ،واملغرب ،ونيجرييا ،وجنوب إفريقيا.
وحتاول نوكيا أيضاً إغراء املشرتين باألسعار
املنخفضة .فقد أطلقت نوكيا هاتفني ذكيني
يعمالن بنظام تشغيل ،Windows Phone
أحدمها  Lumia 520ويبلغ سعره  139يورو قبل

إضافة الضريبة ،بينما يباع الطراز األكثر تطوراً
  - Lumia 720بسعر  249يورو .ومع ذلك،فسوف تعرض نوكيا أيضاً جهازاً متنقالً حمموالً
باليد  - Nokia 105 -بسعر  15يورو فقط.
وهذا اهلاتف البسيط مصمم لألفراد الذين
يريدون فقط إجراء مكاملات هاتفية.
ويف نفس الوقت ،تكسب هيواي وZTE
جانباً من السوق بفضل عرض الشاشات اليت
تعمل باللمس ،واملعالجِ ات السريعة ،وكامريات
أفضل بأسعار يف حدود  100دوالر أمريكي.
وتزعم هيواي أن جهازها طراز ،Ascend P2
الذي يباع بسعر  399يورو ،هو أسرع هاتف
ذكي يف السوق .ويبلغ سمُ ك هذا اجلهاز
 8,4مليمرت فقط ،وتقول الشركة إن اجلهاز ميكن
أن حيقق سرعات تصل إىل  ،Mbit/s 150وهي
سرعة كافية لتنزيل فيلم عايل الوضوح مدته
ساعتان يف أقل من مخس دقائق.

حمل في حقيبة
الهواتف التي تُ َ
اليد وأجهزة الحاسوب اللوحية
حمل في الجيب؟
التي تُ َ

تتزايد أحجام اهلواتف الذكية ،بينما تنكمش
أجهزة احلاسوب اللوحية .وميكن اآلن استعمال
بعض أحدث موديالت أجهزة احلاسوب
اللوحيةكهواتف.
ولقد كان اهلاتف الذكي  Ascend Mateمن
شركة هيواي  -املزود بشاشة  6بوصات  -هو
أكرب هاتف ذكي معروض يف املؤمتر العاملي
لالتصاالت املتنقلة .وكان ثاين أكرب هاتف ذكي
هو  Grand Memoمن شركة  ،ZTEبشاشة عرض
 5,7بوصة .وجاء اهلاتف  Optimus Proمن ،LG
يف املرتبة الثالثة بشاشة عرض  5,5بوصة.
ورمبا كان من الصعب اإلمساك باهلواتف
الثالثة الكبرية ووضعها يف اجليب ،ومع
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ذلك فإهنا تدخل بسهولة يف حقيبة اليد ،ومييل النساء إىل اقتنائها،
وخصوصاً يف آسيا.
وتشري التوقعات إىل أن شحنات اهلواتف الذكية ستصل إىل رقم
املليار هذه السنة ،يف الوقت الذي بيع فيه أكثر من  120مليون جهاز
حاسوب لوحي يف أحناء العامل يف  ،2012أي بزيادة  50يف املائة عن السنة
السابقة ،وفقاً للبيانات اليت أعلنتها مؤسسة  Deloitteلالستشارات املالية.
ويف ما بني أجهزة احلاسوب اللوحية ،يتنافس Galaxy Note 8
املزود بشاشة  8بوصات من إنتاج سامسونج مع  iPad miniاجلديد
من إنتاج آبل.
وقد أدى عدم وضوح احلدود بني اهلواتف الذكية ،سواء من حيث
احلجم أو الوظائف ،بالصحفيني إىل صك مصطلح جديد هو اهلاتف
اللوحي ) (phabletوهو مصطلح يغطي التشكيلة الكاملة لألجهزة
اجلديدة ابتداءً من اهلواتف الذكية كبرية احلجم إىل أجهزة احلاسوب
اللوحية الصغرية.

اإلعالن عن األجهزة المتنقلة  -نحن نعرف أين أنت

بدأ سلوك املستهلكني يتغري مع تزايد استعمال األجهزة املتنقلة يف
التسوق ،واملعامالت املصرفية وأثناء السفر .واستغالالً هلذه التغريات،
أصبح اإلعالن عن األجهزة املتنقلة أكثر تعقيداً .إذ تقرتب من هنايتها
أيام الرسائل القصرية اليت تنبه املستهلكني إىل املنتجات أو اخلدمات
اجلديدة .فاآلن ،أصبح مالك األجهزة املتنقلة هدفاً ألشرطة فيديو
تفاعلية.
وعموماً ،فكلما اتسعت شبكة أجهزة احلاسوب اللوحية أصبحت
أكثر إغراءً للمعلنني ،مما يضر باهلواتف الذكية .ووفقاً لتوقعات مؤسسة
 Deloitteلالستشارات املالية ،سوف حتقق أجهزة احلاسوب اللوحية
 4,9مليار دوالر أمريكي يف  2013من إيرادات اإلعالنات مقارنة مبا
يقرب من  3,4مليار دوالر أمريكي بالنسبة للهواتف الذكية  -ومن
املتوقع أن تتسع هذه الفجوة.
وتكشف األنشطة اليت جتري على اخلط عن أماكن تواجد
املستهلكني مبستوى عال من الدقة  -وهي ال حتدد املكان فقط،
بل حتدد أيضاً السرعة اليت يتحرك هبا الشخص بل وارتفاع الشخص
فوق مستوى سطح البحر .وهذا مي ّكن املعلنني من تكييف وشخصنة
عروضهم للمستعملني ،وفقاً ألذواقهم ويف سياق املواقع اليت يوجدون
فيها يف الوقت احلقيقي .ويقول توماس هيوسون ،احمللل مبؤسسة حبوث

الهاتف الذكي الجديد ماركة  Ascend P2الذي أنتجته شركة هيواي

AFP
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“ :Forrester Researchإذا أنت وصلت إىل
موقف السيارات امللحق مبركز للتسوق ،نستطيع
أن نعرض عليك معلومات عن األماكن اليت
ميكنك فيها ترك سيارتك .وعندما تكون
يف طابق آخر ،لن نعرض عليك نفس نوع
اخلدمة”.
ولكي ينجح اإلعالن على األجهزة املتنقلة،
جيب أن يرى املستهلكون عروضاً مفيدة وال
تُقتحم خصوصيتهم .وحيتاج املعلنون إىل
عميل يحمل جهاز حاسوب لوحياً
بشاشة  7بوصات من إنتاج آبل

()Apple’s 7-inch iPad mini tablet

AFP
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معلومات تتدفق من هواتف املستهلكني الذكية
أو أجهزة احلاسوب اللوحية اخلاصة هبم ،وبالتايل
فمن مصلحة املعلنني اتباع اسرتاتيجية جتعل
الناس راغبني يف تقاسم بياناهتم.
وجيب أن تكون أجهزة احلاسوب اللوحية
واهلواتف الذكية شخصية ،فهي تسافر يف أيدي
أصحاهبا أو يف جيوهبم أو يف حقائبهم .واملعلنون
ال حيددون ٍنوع اجلهاز الذي سيستعمله األفراد
يف التوصيل إىل مواقع الشبكة ،ولذلك ينبغي
أن تتكيف املاركات مع البيئة اجلديدة عن طريق
هتيئة مواقع الشبكة للتعامل مع جمموعة من

األجهزة املتنقلة وعن طريق تعلم كيفية التفاعل
مع املستهلكني يف الوقت الفعلي .وهذا يستدعي
حدوث تغيري يف الثقافة واملهارات اخلاصة ،وهذا
يعين أيضاً استثماراتكبرية.
واالجتاهات اليت تكشفت يف املؤمتر العاملي
لالتصاالت املتنقلة تدل على أن سوق اهلواتف
املتنقلة تتحرك بسرعة وحيوية .وتوجد منافسة
شرسة ،وسيكون من املفيد أن نرى أي الالعبني
ستكون له الغلبة - .املصدر :وكالة األنباء
الفرنسية ).(AFP

منو
اليت
تنا
اخل
بال
يف
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األجهزة المتنقلة الجديدة التي عُ ِرضت في أرض
المعرض الذي أقيم بمناسبة المؤتمر العالمي
لالتصاالت المتنقلة في برشلونة عام 2013

AFP

AFP

AFP

هاتف ذكي طراز
من إنتاج سامسونج

Galaxy Grand

AFP

هاتف ذكي طراز One X
من إنتاج HTC

AFP

منوذج أويل هلاتف ذكي مزود خبلية ضوئية .وقد استطاعت شركة ،Wysips
اليت يوجد مقرها يف إكس-أن-بروفانس ،يف فرنسا ،تطوير خلية ضوئية
تناسب شاشة اهلاتف املتنقل ،مبا يسمح بإعادة شحن اهلاتف لدى تعرض
اخللية الضوئية للضوء .وتتوقع الشركة أن يقوم مصنعو األجهزة احملمولة
باليد بإنتاج هذه الشاشات ،وتأمل يف عرض أول هذه اهلواتف يف السواق
يف هناية .2013

هاتف

ذكي طراز Optimus G pro
من إنتاج LG

هاتف طراز  Click/Click Plusمن إنتاج
 ،Emporiaوهو منوذج يناسب األفراد
الذين يبلغ عمرهم  55سنة فأكثر

AFP

AFP

هاتف ذكي طراز  Ascend P2من إنتاج هيواي

ساعة ذكية تسمح بتحديث الربيد اإللكرتوين ،وبيان املواعيد،
ووسائط التواصل االجتماعي يف شكل ميكن قراءته بسهولة.
وهو يعمل بنظام  Androidوبالتطبيقات اخلاصة
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هل يمثل المكسب الرقمي الثاني إضافة أخرى للخدمة المتنقلة؟

سيعقد المؤتمر العالمي القادم لالتصاالت الراديوية ( )WRC-15في جنيف في الفترة من  2إلى  27نوفمبر
 ،2015وسيتخذ قرارات حيوية لمستقبل االتصاالت الالسلكية .ويضطلع االتحاد الدولي لالتصاالت بدور
رئيسي في تنسيق استخدام طيف الترددات الراديوية في مختلف أنحاء العالم ،مما يساعد على استخالص
أعظم فائدة من هذا المورد المحدود.

وكما جاء في تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت عن اتجاهات اإلصالح في االتصاالت “ ،2013يتيح االتحاد
الدولي لالتصاالت موقعاً مشتركاً على المستوى الدولي حيث تتمكن جميع الدول األعضاء من المشاركة في
توزيع الطيف الستعماالت جديدة ،ووضع المعايير والخطط التي من شأنها تعظيم االستعمال المنسق لمورد
الطيف .وهكذا يضطلع االتحاد بدور فائق األهمية على المستوى األعلى في عمليات توزيع الطيف ،من
أجل تعزيز التنسيق والتناغم بين مناطق العالم ،إذ يكفل للخدمات أن تتعايش مع بعضها البعض ،مع التقليل
من التداخل إلى أدنى مستوى” .وفي هذه المقالة األولى من سلسلة مقاالت عن مسائل الطيف ،سننظر في
المقصود بالمكسب الرقمي الثاني ،وأسباب الحاجة إليه وكيفية تنفيذه.
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مسائل الطيف
نتملا ةمدخلل ىرخأ ةفاضإ يناثلا يمقرلا بسكملا لثمي له

ما هو المكسب الرقمي الثاني ،وما السبيل إلى تنفيذه؟

قدمت اجملموعتان اإلفريقية والعربية يف
مستهل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
يف  (WRC-12) 2012مقرتحات بشأن توزيع
جديد للخدمة املتنقلة حتت النطاق احلايل
 MHz 800مباشرة املخصص للخدمة املتنقلة
(ويعرف باسم نطاق املكسب الرقمي ألنه
أنشئ عن طريق ترحيل منصات التلفزيون
التماثلي لألرض اليت كانت تشغل هذا
النطاق سابقاً إىل منصات رقمية أكثر كفاءة
من حيث الطيف) .وخلص املؤمتر WRC-12
إىل اختاذ قرار بإنشاء توزيع جديد على اخلدمة
املتنقلة يف النطاق  MHz 790 694يف اإلقليم
 1لالحتاد الدويل لالتصاالت* ،واملقرتح أن
يدخل حيز التنفيذ يف  .2015وتأجيل التنفيذ
إىل  2015إمنا يرمي إىل إتاحة الوقت الكايف
الستكمال الدراسات التقنية الالزمة بشأن

توافر وختصيص النطاق اجلديد ،قبل دخوله
يف اخلدمة.
وقد استهل االحتاد الدويل لالتصاالت
برنامج عمل هام من الدراسات التقنية
بشأن بندين هامني من بنود جدول األعمال
للمؤمتر :WRC-15
 البند  :1.1النظر يف منح توزيعات
إضافية من الطيف للخدمة املتنقلة
على أساس أويل ،وحتديد نطاقات
تردد إضافية لالتصاالت املتنقلة الدولية
)(IMTواألحكام التنظيمية ذات الصلة
لتسهيل تطوير تطبيقات االتصاالت
املتنقلة عريضة النطاق لألرض وفقاً للقرار
.(WRC-12) 233
 البند  :2.1تفحص نتائج دراسات
قطاع االتصاالت الراديوية وفقاً للقرار

 (WRC-12) 232بشأن استعمال اخلدمة
املتنقلة باستثناء املتنقلة للطريان لنطاق
الرتدد  MHz 790 694يف اإلقليم  ،1واختاذ
التدابري املناسبة.
وقد متت املوافقة يف املؤمتر WRC-07
على توزيع النطاق األصلي  MHz 800على
استخدامات اخلدمة املتنقلة يف اإلقليم .1
ومنذ ذلك احلني قامت هيئات تنظيمية
عديدة يف أوروبا ،ال سيما يف بلدان مثل
فرنسا وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا واململكة
املتحدة ،مبنح هذا النطاق هليئات تشغيل
اخلدمة املتنقلة وفقاً خلطة بشأن النطاقات
(انظر الشكل  )1جرى تنسيقها عرب أوروبا
من خالل قرار املفوضية األوروبية 2010/267/
 ECاملؤرخ  6مايو  .2010ومن املتوقع أن تتبع
اهليئات التنظيمية يف بقية مناطق أوروبا النهج

الشكل  - 1خطة النطاقات األوروبية المنسقة المتعلقة بنطاق المكسب الرقمي األول

الوصلة الهابطة
للمكسب الرقمي األول
MHz 791

الوصلة الصاعدة
للمكسب الرقمي األول

()FDD
MHz 821

MHz 832

()MHz 800

()FDD
MHz 862

املصدر :شركة .Analysys Mason ،2013

	*أوروبا وإفريقيا والشرق األوسط غرب اخلليج العريب مبا يف ذلك العراق واالحتاد السوفيييت
السابق ومنغوليا.
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ذاته من اآلن وحىت  .2015ومن املعروف
أن اخلدمات التجارية  ،LTE MHz 800تعمل
يف أوروبا منذ أواخر  ،2009ومن املنتظر
أيضاً أن تساعد اخلصائص األفضل هلذا
النطاق من حيث االنتشار ،مقارنة بالنطاق
( MHz 2 100الذي يعترب حىت اآلن النطاق
الرئيسي املستعمل للخدمات املتنقلة العريضة
النطاق يف أوروبا) على تسهيل التحسينات
يف تغطية اخلدمة املتنقلة العريضة النطاق يف
املناطق الريفية ،وحتسني التغطية باألماكن
املغلقة يف املناطق األكثر ازدحاماً بالسكان.

األسباب المؤيدة والمعارضة
لتوزيع المكسب الرقمي
الثاني على الخدمة المتنقلة

جاء قرار املؤمتر  WRC-12بشأن توزيع
املكسب الرقمي الثاين على اخلدمة املتنقلة
إىل جانب اخلدمات اإلذاعية ،يف أعقاب
مناقشات حامية بني ممثلي الدول اإلفريقية
والعربية من جهة ،وممثلي املؤمتر األورويب
إلدارات الربيد واالتصاالت ) ،(CEPTوإدارات
الكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت
) (RCCمن جهة أخرى .ورأت إدارات املؤمتر
األورويب تأجيل اختاذ قرار بشأن هذا البند
إىل املؤمتر  ،WRC-15نظراً إىل أن النطاق
 MHz 700يستعمل على حنو كثيف من
جانب اخلدمة اإلذاعية لألرض ،مما يؤدي يف
حاالت كثرية إىل وضع ترتيبات طويلة األجل
بشأن منح الرتاخيص ،فضالً عن رغبة اهليئات
اإلذاعية يف مواصلة االحتفاظ بالنفاذ إىل هذا
النطاق الذي ميكن أن يدعم خدمات مبتكرة
جديدة للخدمة اإلذاعية لألرض مستقبالً.
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والوضع يف بلدان أوروبا والكومنولث
وكانت وجهة نظر املؤمتر األورويب اليت عرضت
أثناء املؤمتر  WRC-12استجابة للمقرتحات اإلقليمي يف جمال االتصاالت يتناقض مع
اخلاصة بالنطاق  ،MHz 790-694تتمثل يف الوضع يف إفريقيا والدول العربية حيث يالحظ
أن الوقت مل حين بعد إلجراء توزيع جديد أن النطاق  MHz 700غري مشغول نسبياً .فمن
يف النطاق  ،MHz 700وأن هناك عدداً من املعروف أن عدداً قليالً من البلدان اإلفريقية
القضايا التقنية املفتوحة اليت ينبغي تناوهلا قبل والعربية هي اليت انتقلت من اإلذاعة التماثلية
أن يضطلع مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية إىل اإلذاعة الرقمية لألرض .وعالوة على
ذلك ،مل حتقق شبكات االتصاالت الثابتة
هبذا التوزيع.
وأكدت إدارات الكومنولث اإلقليمي يف يف كلتا املنطقتني تطوراً ملحوظاً ،ومن مث
جمال االتصاالت على أن جدول األعمال تكتسي اخلدمات املتنقلة أمهية أكرب .وفوق
األصلي للمؤمتر  WRC-12مل يتضمن أي ذلك كله تستخدم بلدان إفريقية وعربية
اقرتاح بشأن املكسب الرقمي الثاين للخدمة عديدة النطاق  MHz 800للخدمات املتنقلة
املتنقلة يف املدى  MHz 790-694يف اإلقليم املتعلقة بالتطبيقات احلكومية ،ومن مث ال
 1إذ إنه “يتطلب استعراضاً لالتفاقات ميكن السماح باستخدامها يف تطبيقات
الدولية السارية بشأن خطط الرتدد للدول اخلدمة املتنقلة الدولية ) .(IMTوهلذه األسباب
األطراف يف االتفاق  GE06ويف أي اتفاقات مجيعاً ،كان االقرتاح املقدم من اإلدارات
ثنائية ومتعددة األطراف بشأن استعمال العربية واإلفريقية حالً مناسباً هلا يف حقيقة
النطاق  ،MHz 862-790حتدد اجلوانب األمر لكي تتمكن من احلصول على مكسبها
اإلجرائية والتقنية الستعمال الرتددات يف الرقمي األول.
وختاماً فإنه بناءً على هذه احلجة،
نطاق املوجات الديسيمرتية ) (UHFللخدمات
باإلضافة إىل االعرتاف بأن من احملتمل أن
اإلذاعية واملتنقلة واجلوانب األخرى”.
وأعلنت إدارات الكومنولث اإلقليمي حتتاج أوروبا يف املستقبل إىل مزيد من الطيف
يف جمال االتصاالت أنه مل جتر أحباث بشأن املنخفض الرتدد للخدمة املتنقلة العريضة
املتطلبات الطيفية للخدمة اإلذاعية ،وال بشأن النطاق ،وآفاق التنسيق مع أقاليم االحتاد
التوافق مع أنظمة املالحة الراديوية للطريان .األخرى ،إذ مت االتفاق يف املؤمتر WRC-07
ورأت هذه اإلدارات أن “توزيع عرض النطاق على استخدام النطاق  MHz 700للخدمات
الواقع حتت  MHz 790على اخلدمة املتنقلة املتنقلة (وإن كان ذلك لعرض نطاق خمتلف
سيتطلب إعادة ختطيط كاملة أو جزئية اختالفاً طفيفاً وهو  ،)MHz 806-698اقتنع
لتوزيعات الرتدد للخدمة اإلذاعية للتعويض املؤمتر  WRC-12بتوزيع نطاق املكسب الرقمي
عن فقدان الطيف الذي ميكن النفاذ إليه ،مبا الثاين للخدمة املتنقلة (باستثناء اخلدمة املتنقلة
يف ذلك نقل احملطات احلالية واحملطات اجلاري للطريان) على أساس أويل مع خدمات أخرى
بناؤها .وهذا العمل بطبيعته يستهلك وقتاً وزع عليها هذا النطاق على أساس أويل،
طويالً فضالً عن أنه باهظ التكلفة”.
وحتديده للخدمة املتنقلة الدولية .ومع ذلك

PFA
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وافق املؤمتر على تأجيل التنفيذ حىت الفرتة التعديالت على اخلدمات التلفزيونية الرقمية
التالية مباشرة للمؤمتر  ،WRC-15إلتاحة لألرض ،إذ جرى إعادة ختطيط شبكات
الوقت الكايف الستكمال الدراسات التقنية كثرية من أجل حتقيق املكسب الرقمي األول.
وعلى الرغم من جود خيارات لتحسني قدرة
الالزمة قبل استعماله.
الشبكات التلفزيونية الرقمية لألرض ،مثل
استعمال تشفري  ،MPEG-4واالنتقال من
تحديات التنفيذ
( DVB Tاملعيار األقدم األكثر استعماالً يف
ومع ذلك يطرح تنفيذ التوزيع اجلديد أوروبا) إىل ( DVB-T2اجليل األحدث من
للنطاق  MHz 700يف اإلقليم  1لالحتاد ،عدداً التكنولوجيا التلفزيونية الرقمية لألرض)،
من التحديات ينبغي تناوهلا قبل .2015
فإن النفاذ إىل طيف كاف من املوجات
ففي بلدان كثرية يف أوروبا حيث يكثر الديسيمرتية ال يزال مسألة أساسية من أجل
استخدام اخلدمات التلفزيونية الرقمية اإلبقاء على الشبكات التلفزيونية الرقمية
لألرض يف الوقت احلاضر ،سيتطلب توزيع احلالية لألرض ،ومتكني اخلدمات من التوسع
الرتددات  MHz 700على اخلدمة املتنقلة (مثل إنشاء املزيد من منصات اإلرسال
إدخال تعديالت تقنية باهظة التكلفة على املتعدد حلمل قنوات رقمية إضافية) .وهذا
الشبكات احلالية .ويف بعض البلدان ستكون يصدق بوجه خاص على بلدان أوروبية مثل
هذه هي املرة الثانية اليت جترى فيها هذه اململكة املتحدة وإسبانيا وفرنسا والربتغال

وإيطاليا ،حيث يعترب التلفزيون الرقمي
لألرض هو منصة املشاهدة الرئيسية.
وجدير باملالحظة أيضاً أن إعداد
الربامج ونقل األحداث اخلاصة يستعمالن
حالياً فجوات الرتددات بني قنوات
املوجات الديسيمرتية املخصصة للتلفزيون
الرقمي لألرض يف بلدان كثرية ،وذلك من
خالل تنسيق إرساهلا مع إرسال الشبكات
التلفزيونية .وبناءً على ذلك ،فإن أي إعادة
ختطيط لرتددات املوجات الديسيمرتية سيؤثر
على توافر الطيف مستقبالً هلذه اخلدمات
اليت تشمل مكربات الصوت الالسلكية،
والتطبيقات األخرى املستعملة يف املسارح
واألحداث الرياضية واملناسبات اإلعالمية.
فبدون النفاذ إىل الطيف  ،MHz 700باإلضافة
إىل النطاق  ،MHz 800سيتضاءل إىل حد
كبري عرض النطاق املتاح إلعداد الربامج ونقل
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األحداث اخلاصة مقارنة بالطيف الذي كان
متاحاً من قبل.
والتحدي الكبري اآلخر أمام إتاحة النطاق
 MHz 700الستعمال اخلدمة املتنقلة ،إمنا يتمثل
يف حتديد خطة مالئمة للنطاقات من شأهنا
تسهيل التنسيق مع مناطق العامل األخرى.
وهذا يعزى يف املقام األول إىل أن املؤمتر
 WRC -07وزع نطاقاً خمتلفاً بدرجة طفيفة هو
النطاق  MHz 700على أقاليم االحتاد األخرى

( MHz 806-698الذي يتداخل مع النطاق
 MHz 800يف اإلقليم  .)1وقد منحت يف
الواليات املتحدة ألول مرة تراخيص استعمال
النطاق  MHz 700للخدمة املتنقلة ،وقد
اعتمدت الواليات املتحدة خطة للنطاقات
تقسم النطاق  MHz 700إىل فدرات مزاوجة
ّ
وفدرات غري مزاوجة (تسمى “الفدرة )”D
اليت خصصت لالستعمال ألغراض السالمة
العامة فيما يتعلق باخلدمات املتنقلة العريضة

الشكل  – 2الخطط اإلقليمية الحالية بشأن النطاق

النطاق مستقبالً .ومع ذلك ،وافقت الحقاً
بلدان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي على
تنفيذ خطة خمتلفة للنطاق  ،MHz 700توفر
طيفاً مزدوجاً يبلغ  MHz 45مع جزء لإلرسال
املزدوج يبلغ  ،MHz 10مماثلة للنطاق األورويب
 .MHz 800وبناءً على ذلك ،ميكن حتقيق
التنسيق الدويل للنطاق  ،MHz 700ولكن
ذلك يقتضي تعاوناً مكثفاً مع أقاليم االحتاد
املختلفة ،بالنظر إىل التفاوت يف انتشار

MHz 700

خطة النطاق  MHz 700في الواليات المتحدة* ( MHz 18 × 2زائدا )MHz 12 × 2
806 MHz

794

اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

788

’D

776

’C

764

اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

وﺻﻠﺔ ﺻﺎﻋﺪة
)(MHz 12

746

758

’C

’D

وﺻﻠﺔ ﻫﺎﺑﻄﺔ
)(MHz 12

740

C

734

B

728

A

722

E

716

D

وﺻﻠﺔ ﻫﺎﺑﻄﺔ

710

C

704

B

698

A

وﺻﻠﺔ ﺻﺎﻋﺪة
)(MHz 18

)(MHz 18

* يف الواليات املتحدة ينقسم النطاق  MHz 700إىل نطاق أدىن ونطاق أعلى حيتوي كل منهما على الفدرتني  Cو Dويف هذا الرسم البياين ،تشري  Cو Dإىل الفدرتني
 Cو Dيف النطاق األعلى .وخصصت الفدرة  Dللسالمة العامة يف فرباير .2012

اقترح فريق جماعة االتصاالت الالسلكية في آسيا والمحيط الهادئ خطة
)Downlink (45 MHz
806 MHz

803 MHz

)Uplink (45 MHz
758 MHz

748 MHz
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النطاق )MHz 45 × 2( MHz 700

703 MHz

698 MHz
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AFP

النطاق  MHz 700بني الواليات املتحدة
وأجزاء من منطقة آسيا واحمليط اهلادي .وهذا
يتضح يف الشكل .2

حالة الدراسات التقنية

على مستوى االحتاد أنشأت اجللسة
األوىل لالجتماع التحضريي للمؤمتر ،على
أساس استثنائي فريق املهام املشرتك 4-5-6-7
) ،(JTG 4-5-6-7إلجراء الدراسات التحضريية
الالزمة بشأن بندين من جدول أعمال املؤمتر
 ،WRC-15البند ( 1.1الذي يتناول احلاجة
إىل طيف إضايف للنطاق العريض يف اخلدمة
املتنقلة بوجه عام) ،والبند ( 2.1الذي يتناول
اقرتاحات تتعلق باملكسب الرقمي الثاين بوجه
خاص) .وقد عقد فريق املهام املشرتك املذكور
أعاله اجتماعني حىت اآلن .وعقد االجتماع

الثاين يف جنيف يف الفرتة  28-21نوفمرب
 ،2012وشارك فيه  280مندوباً ،وقدمت
إليه  67وثيقة تشمل بيانات اتصال من
اجملموعات املعنية ،ومقرتحات بشأن نطاقات
الرتدد الواجب دراستها ،وعناصر لتقاسم
الدراسات ،ونص مقرتح لالجتماع التحضريي
للمؤمتر الذي جيتمع مرتني يف الفرتة الفاصلة
بني كل مؤمترين عامليني لالتصاالت الراديوية.
وكما جاء يف اجتاهات اإلصالح يف
االتصاالت “ 2013ينبغي لدراسات اخلدمة
املتنقلة الدولية املقرر إجراؤها قبل مؤمتر
 WRC-15أن تساعد هيئات التنظيم على حتديد
الكفاءات الطيفية (ومن مث الطيف الفعلي
املطلوب) الذي ينبغي توقعها نتيجة ألوجه
التقدم يف تقنيات التشكيل ،وتصميمات
اهلوائيات ،وتنزيل التسجيالت بني الشبكات
الراديوية املختلفة ،وكفاءات التشفري وما إىل

ذلك .وستبني هذه الدراسات أيضاً النطاقات
املرشحة احملتملة اليت قد تستعمل للجيل
اجلديد من خدمات النطاق العريض”.
وعلى املستوى األورويب أصدرت املفوضية
األوروبية تفويضاً للمعهد األورويب ملعايري
االتصاالت يف مارس  2013لوضع الشروط
التقنية إلدخال النطاق العريض الالسلكي
يف النطاق  MHz 700يف االحتاد األورويب ،مع
ضمان احلماية املالئمة لالستعماالت احلالية،
ال سـيمـا ،اخلـدمــات اإلذاعيــة ،وخـدمــات
إعداد الربامج واألحداث اخلاصة ،ومع
مراعاة جماالت األولويات األخرى يف سياسة
الطيف باالحتاد األورويب مثل محاية اجلمهور،
واإلغاثة يف حاالت الكوارث .وحتدث السيد
نيلي كروس ،نائب رئيس املفوضية األوروبية
املسؤول عن الربنامج الرقمي ،أمام الفريق
األورويب للطيف الراديوي قبل نشر الوالية
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املنوطة باملؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت بفرتة وجيزة،
قائالً “أود أن أتوصل إىل حل طويل األجل ومستدام هلذا النطاق
وهذا التزام من جانيب .وينطوي التنسيق الدويل على إمكانات هائلة،
ولذا أود أن أحتاشى اتباع هنج جزئي ،وأن أكفل التوازن يف املصاحل
بني املستعملني احلاليني واجلدد ،وأحقق أعظم الفوائد املمكنة ألوروبا
من الوجهة االقتصادية واالجتماعية”.

فوائد المكسب الرقمي الثاني

عـلى الــرغـم مـن هـذه الـتحــديـات جـميع ـاً ،يـمـكـن للـنـطـاق
 ،MHz 700أن يقدم حالً للبلدان اإلفريقية والعربية فيما يتعلق مبنح
مزيد من الطيف للخدمات املتنقلة دون إرباك للخدمات احلالية يف
النطاق  .MHz 800وميكن أن يزود أوروبا أيضاً بنطاق عريض
إضايف حتتاجه احتياجاً ماساً ألغراض اخلدمات التجارية املتنقلة
العريضة النطاق ،مستقبالً ،باإلضافة إىل تقدمي حل الحتياجات
املنظمات األوروبية للسالمة العامة ،اليت تبحث عن الطيف حالياً
ألغراض شبكات اخلدمة املتنقلة العريضة النطاق ،ألداء مهام على
درجة فائقة من األمهية مستقبالً .وختاماً ،ميكن هلذا النطاق أن
ينشئ طيفاً منخفض الرتدد مؤهالً للخدمة املتنقلة يف إقليمني أو
يف مجيع األقاليم الثالثة التابعة لالحتاد ،والذي من شأنه أن يسهل
التجوال ،وحتقيق وفورات احلجم بالنسبة إىل صانعي األجهزة
وبائعي معدات الشبكات أيضاً.

أعد هذا املقال جملة أخبار االحتاد ) (ITU Newsوشركة
 ،Analysys Masonوهي شركة استشارات وحبوث تركز على
االتصاالت ووسائل اإلعالم والتكنولوجيا.
AFP
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عالم االتصاالت الالسلكية
ينتظره مستقبل مشرق
مقابلة صحفية مع السيد طارق العوضي ،رئيس
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لـعــام 2012
انتخب المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  ،)WRC-12( 2012الذي عُ ِقد في
جنيف في الفترة من  23يناير إلى  17فبراير ،السيد طارق العوضي ،المدير التنفيذي
إلدارة الطيف الترددي والشؤون الدولية بهيئة تنظيم االتصاالت بدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،رئيساً للمؤتمر.
ولقد كان العمل الذي أمكن إنجازه تحت القيادة الرشيدة لرئيس المؤتمر ،السيد طارق العوضي ،ضخماً،
وأنهى المؤتمر أعماله بتوقيع  153بلداً على الوثائق الختامية التي تتضمن تحديث لوائح الراديو  -وهي
المعاهدة الدولية التي تنظم استعمال طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية في أنحاء العالم .وقد بدأ
إنفاذ الجانب األكبر من لوائح الراديو بصيغتها المعدلة اعتباراً من  1يناير  .2013وفي الوقت الذي ننشر
فيه عموداً جديداً عن “المسائل المتصلة بالطيف” ،نتحدث مع السيد طارق العوضي عن اإلنجازات التي
حققها المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  2012والتحديات التي واجهته..
السيد العوضي ،ماذا كانت رئاسة المؤتمر
العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2012
تعني لك شخصياً وباعتبارك من مواطني
اإلمارات العربية المتحدة؟
طارق العوضي :إن أمهية املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية بالنسبة إىل االحتاد
الدويل لالتصاالت ككل ،وإىل قطاع
االتصاالت الراديوية باالحتاد بصفة خاصة،
جعلت رئاسة املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2012شرفاً عظيماً يل .ولقد
كان العمل مع اخلرباء رفيعي املستوى

املشاركني يف املؤمتر جتربة جديدة وثرية كما
كان من دواعي سروري .كذلك ،فإن
التعامل مع القضايا املتصلة بالرتددات
الراديوية والطيف الراديوي وخدمات
االتصاالت الراديوية يف املعاهدة  -وهي
العملية اليت انتهت مبراجعة لوائح الراديو
 أعطاين أيضاً الفرصة ملمارسة مهارايت يفجمال التواصل .وبالنسبة إىل دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،اليت انضمت إىل عضوية
االحتاد الدويل لالتصاالت يف  ،1972كانت
هذه هي املرة األوىل اليت يتوىل فيها بلدي
رئاسة مثل هذا املؤمتر.

كيف تعاملتم مع أكثر البنود صعوبة في
جدول األعمال الطويل؟
طارق العوضي :لقد توصلنا يف هناية
املطاف إىل توافق يف اآلراء بشأن مجيع
املوضوعات الصعبة ،ولكن ذلك استغرق
وقتاً طويالً .وعلى سبيل املثال ،كان
هناك رأيان خمتلفان متاماً بشأن البند 2.1
من جدول األعمال فيما يتعلق بتحسني
لوائح الراديو .وكان أحد الرأيني يرى أنه
ال ضرورة إلدخال تغيريات على لوائح
الراديو ،بينما كان الرأي اآلخر يرى
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ITU

مشهد عام من المؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية لعام 2012

إدخال بعض التغيريات على تعاريف
بعض اخلدمات .وقد أيدت الرأيني
جمموعات إقليمية خمتلفة ،وأمكن التوصل
إىل توافق يف اآلراء قبل يومني فقط من
هناية املؤمتر .وكان دوري الشخصي هو
قيادة جمموعة صغرية للتقريب بني وجهات
النظر اإلقليمية .ومتثل احلل الوسط يف
عدم إدخال أي تغيري ،واملوافقة على أن
تتوىل جلان الدراسات مناقشة تعاريف
“اخلدمة الثابتة” ،و”احملطة الثابتة”،
و”احملطة املتنقلة” ،وأن تعرض نتائج
ذلك على املؤمتر املقبل حتت بند ثابت
جبدول األعمال .ويف نفس السياق ،مل
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يكن من السهل التوصل إىل اتفاق بشأن
القرار  951أو التوصية .34

لماذا كان من الصعب كثيراً التوصل
إلى اتفاق بشأن القرار 951
والتوصية 34؟
طارق العوضي :كان القرار  951واضحاً
جداً فيما يتعلق بتحسني لوائح الراديو.
وكان هذا القرار على جدول األعمال يف
املؤمترين املاضيني دون التوصل إىل نتيجة.
وكان هناك رأي يف املؤمتر العاملي

لالتصاالت الراديوية لعام  2012مؤداه أنه
ال ينبغي إدخال أي تعديل وأن القرار
 951ينبغي وقف العمل به .وكان الرأي
املعارض هو ضرورة إدخال تغيريات يف
ضوء ما جيري من دراسات .وكان احلل
الوسط هو أنه ال ضرورة ألن يصدر املؤمتر
قراراً يقضي بإجراء املزيد من الدراسات
بشأن حتسني لوائح الراديو ،وأنه سيُنظر
يف التغيريات اليت سيجري إدخاهلا على
التعاريف الثالثة.
ومع ذلك ،فاستناداً إىل تقرير االجتماع
التحضريي للمؤمتر واالقرتاحات اليت وردت
من البلدان ،وافق املؤمتر العاملي

مسائل الطيف
م لبقتسم هرظتني ةيكلساللا تالاصتالا ملاع

لالتصاالت الراديوية لعام  2012على
التوصية مبواصلة الدراسات اخلاصة
بتحسني لوائح الراديو.

ما هي بنود جدول األعمال األخرى
التي كانت مثيرة للمتاعب بصفة
خاصة؟
طارق العوضي :البند  7بند دائم على
جدول األعمال ويتصل بالقرار  86بشأن
حتسني إجراءات التنسيق ومعاجلة بطاقات
التبليغ عن الشبكات الساتلية .وقد
استغرق األمر أربعة أسابيع لالنتهاء من
مناقشة مجيع اجلوانب اخلمسة والثالثني
هلذا البند .وعُ ِقدت اجتماعات يومية
كانت تستمر حىت املساء ،بل وحىت وقت
متأخر من الليل يف بعض األحيان ،وأثناء
عطلة هناية األسبوع بغية التغلب على
مجيع الصعوبات والتوصل إىل حلول
وسط .وكانت أصعب قضية تتعلق
بإدخال شبكة ساتلية يف اخلدمة .وليس
هناك يف لوائح الراديو ما يشري إىل عدد
أيام التشغيل الذي يدل على أن الشبكة
الساتلية أصبحت قيد التشغيل .وقد قال
بعض املندوبني يف املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  2012إنه ال
حاجة إىل حتديد عدد األيام ،وقال البعض
أسبوعاً ،وقال البعض أسبوعني ،وقال
البعض ثالثة أشهر .ويف النهاية توصلنا
إىل حل وسط وهو  90يوماً .وعلى الرغم
من أن ذلك كان اتفاقاً باإلمجاع بني

اجملموعات اإلقليمية ،فقد يتطلب التوصل
إىل احلل الوسط إجراء مناقشات صعبة
واستغرق وقتاً طويالً.
كذلك أثار البند  2.8من جدول األعمال
اخلاص جبدول أعمال املؤمتر العاملي املقبل
لالتصاالت الراديوية ،مناقشات كثرية.
واستطعنا يف النهاية التوصل إىل اتفاق
بشأن حنو  20بنداً من جدول أعمال
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
 ،2015مبا يف ذلك اجملاالت املهمة املتصلة
باخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمات املتنقلة،
وهي جماالت شديدة األمهية بالنسبة
لالتصاالت املتنقلة الدولية )(IMT
أو االتصاالت املتنقلة عريضة النطاق.
وحيثما تكون األمور معقدة ،متثل مهمة
التوصل إىل توافق يف اآلراء حتدياً .وكنت
أقدر كثرياً أثناء رئاسيت للمؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  2012روح
التعاون املمتازة بني اجملموعات اإلقليمية
من أجل التوصل إىل حلول .وكان
املشاركون على استعداد لالرتفاع فوق
مصاحلهم الوطنية كي ميكن حتقيق اهلدف
العاملي ،وهو النهوض بقطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من خالل حتسني
التوافق يف استخدام الطيف .وكانت هذه
الروح يف الواقع هي احملرك يف حتقيق املؤمتر
لنتائج ناجحة.

ما هي في رأيك أعظم إنجازات
المؤتمر؟
طارق العوضي :استطاع املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  2012تعديل
جدول توزيع نطاقات الرتدد الستيعاب
أنظمة استشعار الصواعق وحتسني
توزيعات الرتدد جلميع خدمات الراديو
الرئيسية تقريباً .وكان من أكثر
املوضوعات سخونة اخلدمة اإلذاعية
واخلدمة املتنقلة ،حتت البند  17.1من
جدول األعمال .وعلى وجه اخلصوص،
أدت مسامهة تقدمت هبا اجملموعتان
العربية واإلفريقية إىل توزيع MHz 700
خلدمات االتصاالت املتنقلة .وكان ذلك
إجنازاً كبرياً ،ومن أمثلة تطلع املؤمتر إىل
املستقبل ،وفتح الطريق أمام
التكنولوجيات اجلديدة اليت ميكن أن تفيد
مجيع أصحاب املصلحة.

ما هو شعورك وأنت ترأس هذا المؤتمر
لمدة أربعة أسابيع؟
طارق العوضي :لقد كانت رئاسة املؤمتر
حلماً حتقق .وإهنا ملسؤولية جليلة أن تقود
خرباء من أحناء العامل وأن تتفاوض مع
مندوبني موقرين من الدول األعضاء.
وكانت هناك أوقات صعبة ،وخصوصاً
عندما كنا حناول التوصل إىل توافق يف
اآلراء ونسابق الزمن .واألمر الذي أعجبين
يف واقع األمر يف هذا املؤمتر هو روح
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التعاون اليت أظهرهتا مجيع الدول األعضاء
والدعم الذي أبدته مجيع اجملموعات
اإلقليمية .ولقد قدَّرت أثناء رئاسيت
للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
 2012روح التعاون والوفاق ،والدعم
الذي أبداه اجلميع حنوي .وهذا هو على
وجه التحديد ما يلزم لتحقيق نتيجة
ناجحة للمؤمتر.

ماذا عن قضية التداخل التي أثيرت في
بداية المؤتمر ونوقشت حتى النهاية؟
طارق العوضي :قدمت إحدى اجملموعات
اإلقليمية ورقة عن التداخل .ويف ضوء
معرفة أن كثرياً من شركات تشغيل السواتل
قد أبلغت عن تعرض براجمها للتداخل،
وافق املؤمتر على مناقشة هذه املسألة املهمة
على الرغم من أهنا ليست مدرجة على
جدول األعمال .ولذلك ،أنشأنا فريقاً
خمصصاً منبثقاً عن اجللسة العامة ،قام
بدراسة طرق تعديل املادة  15من لوائح
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الراديو .وبعد مناقشات طويلة ،وافق املؤمتر
على تعديل الرقم  ،21.15جلعل الدول
األعضاء مسؤولة عن اختاذ الرتتيبات
الالزمة حلل مشاكل التداخل الناجتة من
مصادر داخل أراضيها .وقد أشار عدد من
املندوبني إىل أنه قد ال يكون من املمكن
حتديد مصدر التداخل أو أن التداخل قد
يأيت من بلد آخر .ومع ذلك ،فقد وافقوا
على أن يبذلوا قصارى جهدهم.

ما هي الرسالة التي تود أن توجهها إلى
عالم مستعملي الطيف؟
طارق العوضي :على كل بلد أن يتخذ
التدابري املمكنة الستعمال الطيف بكفاءة،
بغية متكني أصحاب املصلحة من االستفادة
من االتصاالت الراديوية دون مشاكل
التداخل .وهذا ميكن حتقيقه لو أن مجيع
اإلدارات  -وخصوصاً اإلدارات املتجاورة
 ِعملت معاً .وسوف تكون النتيجة حتقيق
خدمات أفضل جلميع البلدان.

هل لديكم أي أفكار أخرى تودون
اإلعراب عنها؟
طارق العوضي :أود أن أشكر كل من كان
له دور يف حتقيق نتائج ناجحة للمؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  ،2012ابتداءً من
الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد
الدويل لالتصاالت ،الذي قدم يل دعماً
حقيقياً إلجناح املؤمتر .كذلك ،قدم يل مديرو
املكاتب ،وخصوصاً مدير مكتب
االتصاالت الراديوية ،ومجيع موظفيهم املشورة
واملساعدة القيمة طوال املؤمتر .وأخرياً ،أود
أن أشكر مجيع الدول األعضاء يف االحتاد
الدويل لالتصاالت ،ومجيع اإلدارات ومجيع
اجملموعات اإلقليمية اليت قام بينها تعاون
ممتاز طوال املؤمتر .وقد قلنا عندما بدأنا
املؤمتر إن علينا مجيعاً أن نعمل كفريق واحد،
وأن نتعاون معاً ،وأن يدعم بعضنا بعضاً،
وأن حناول خلق روح طيبة .وقد شاهدت
ذلك حيدث يف واقع األمر .وامسح يل أن
أضيف تشكرايت على املشاركة النشطة من
جانب اإلمارات العربية املتحدة واجملموعة
العربية يف عمل االحتاد الدويل لالتصاالت.

تقرير خاص
صتالا سييقت عاطقل يملاعلا رودلا معدت يبد

دبي تدعم الدور العالمي
لقطاع تقييس االتصاالت
شهدت دبي في عام  2012حدثين على درجةكبيرة من األهمية
استضافتهما حكومة اإلمارات العربية المتحدة ،وكان لهما
عظيم األثر في تخطيط مستقبل معايير االتصاالت وأنشطة
التقييس .وهذان الحدثان هما الندوة العالمية للمعايير والجمعية
العالمية لتقييس االتصاالت .ولكن االتحاد الدولي لالتصاالت
يتحسس نبض الصناعة أيضاً ،فقد سبق هذه االجتماعات
الكبرى ،االجتماع السنوي الذي ينظمه االتحاد لكبار مسؤولي
التكنولوجيا ،وقد عقد هذا االجتماع في دبي أيضاً .كيف
سيتسنى إذن لنتائج هذه االجتماعات أن تصوغ معالم عمل
االتحاد الدولي لالتصاالت في السنوات األربع القادمة؟

المنتدى العالمي للمعايير
يتصدى لتحديات كبرى

Sergii Figurnyi/Shutterstock.com

التقى الوزراء واملسؤولون التنفيذيون عن القطاع اخلاص وهيئات
تقييس االتصاالت ،يف املنتدى العاملي الثاين للمعايري الذي عقد يف
 19نوفمرب  .2012وحث هؤالء املشاركون االحتاد على إنشاء آليات
تقييسية لتلبية احتياجات األسواق الرأسية (مثل الرعاية الصحية) اليت
أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وقد رأس املنتدى العاملي للمعايري السيد ناصر بن عبود الفالسي،
الرئيس التنفيذي للعالقات احلكومية واالتصاالت يف جمموعة
اتصاالت .وتناول املشاركون حتديني اثنني بصفة خاصة جنما عن
تقارب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وإدماج هذه التكنولوجيا
يف مجيع القطاعات والصناعات
أوالً :أدى التقارب التكنولوجي إىل بدء تالشي العالمات
التقليدية الفارقة بني عمل اهليئات املختلفة املعنية بوضع املعايري،
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تقرير خاص
صتالا سييقت عاطقل يملاعلا رودلا معدت يبد

كبار مسؤولي التكنولوجيا يطالبون بمشاركة
القطاع الرأسي في وضع المعايير

أقر اجتماع مسؤويل التكنولوجيا الذي
عقد يف  18نوفمرب  ،2012برئاسة مالكومل
جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت
يف االحتاد ،بالتقارب املتزايد يف جمال الصناعة،
نتيجة لقوة تأثري املعلومات واالتصاالت،
وكلّف االحتاد بوضع آليات من شأهنا
أن تساعد على دمج أفضل الحتياجات
القطاعات “الرأسية” يف عمله بشأن املعايري

36

أخبار االحتاد   2013 | 2 مــارس

2013

الدولية ،وذلك لتمكني وترسيخ ابتكارات مثل
الصحة اإللكرتونية ،والتعلّم اإللكرتوين ،ونظم
النقل الذكية ،وتداول األموال بواسطة اخلدمة
املتنقلة ،والشبكات الذكية.
كما أعلن الدكتور محدون أ .توريه،
األمني العام لالحتاد يف كلمته “إن املعايري
هي القوى احملركة لشبكة عاملية من تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وهي شبكة تعمل

ITU/P.M. Virot

وما ترتب على ذلك من تزايد خماطر التداخل كلها بعني االعتبار ،إذا كان اهلدف املتوخى
واالزدواج .وبناءً على ذلك ،مثة حاجة إىل هو تشجيع القطاعات املعنية املختلفة على
توثيق عرى التعاون بن هذه اهليئات املختلفة املسامهة يف عمل قطاع تقييس االتصاالت يف
االحتاد الدويل لالتصاالت.
املعنية بوضع املعايري.
ومن املعروف أن املعايري التقنية يف معظمها
ثانياً :بالنظر إىل إدماج هذه التكنولوجيا،
يتعني على هيئات وضع املعايري يف قطاع إمنا توضع يف إطار جمموعة حمدودة من األسواق
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تبذل الفائقة التصنيع ،ومن مث فقد أيد املشاركون
جهوداً متضافرة اآلن مع سائر القطاعات يف جهود االحتاد الرامية إىل سد الفجوة التقييسية
الصناعة الستحداث معايري عاملية جديدة من خالل حتسني قدرات التقييس يف األسواق
لتقدمي خدمات جديدة .ومثال ذلك ،أن الصاعدة .وأعربوا عن تشجيعهم أيضا لقطاع
املعايري الناجحة لنظم النقل الذكية حتتاج إىل تقييس االتصاالت على أخذ زمام املبادرة يف
مشاركة صانعي السيارات ،واملسؤولني عن قيادة وتوجيه التوعية باملعايري ،وابتكار تكنولوجيا
الصحة اإللكرتونية ،وصناعة الرعاية الصحية ،املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية.
ودعا املنتدى العاملي للمعايري االحتاد إىل
واملسؤولني عن تداول األموال بواسطة اخلدمة
املتنقلة ،واملصارف ،والشبكات الذكية ،واملرافق .اختاذ ما يراه ضرورياً لكي تكون املعايري الدولية
وأقر املشاركون بأن للقطاعات املختلفة انعكاساً حقيقياً ألفضل املبتكرات املتجذرة يف
دوراهتا اخلاصة فيما يتعلق مبنتجاهتا ،وهلا أيضاً البلدان النامية ،من مث اقرتح املنتدى إنشاء أمانة
ظروفها املميزة فيما يتعلق بالسياسات واجلوانب وطنية للتقييس على املستوى القطري قادرة على
التنظيمية ،فضالً عن شواغلها الشاملة من حتديد املتطلبات التقييسية لكل بلد ،وتوجيه
حيث ملكية البيانات والسالمة واألمن مشاركته يف أنشطة التقييس على الصعيدين
واخلصوصية .وينبغي أن تؤخذ هذه اجلوانب اإلقليمي والدويل.

“أنه قد جرى التأكيد أثناء
اجلمعية العاملية واملنتدى العاملي
للمعايري الذي سبقها ،على
أمهية التعاون والعمل املتضافر مع
هيئات وضع املعايري ،والقطاعات
الرأسية ،وذلك من منطلق
االعرتاف بالقوى املتنافسة
والتحديات الكثرية اليت تواجه
قطاع تقييس االتصاالت…”
مالكومل جونسون
مدير مكتب تقييس االتصاالت
باالحتاد

بسهولة ويسر ،وتقدم الدعم ألنشطة الصحة
والتعليم وحمو األمية والدميقراطية والتجارة
والتسلية والرتفيه ...ويكاد دعمها يصل إىل
كل قطاع رأسي .ولكن ال بد أن نسأل
أنفسنا عما إذا كانت هذه اجملموعة اهلائلة من
املنتديات واهليئات املتشعبة واملنتشرة اليوم يف
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،هي
الفعالة لتلبية متطلبات سوق ال تكف
الوسيلة ّ
عن النمو سواء من حيث الدقة أو التعقد”.

تقرير خاص
صتالا سييقت عاطقل يملاعلا رودلا معدت يبد

وقد ضم اجتماع كبار مسؤويل التكنولوجيا
 21من املسؤولني التنفيذيني يف القطاع اخلاص،
من شركات متعددة اجلنسيات تضطلع بدور
قيادي يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تشمل  Cisco Systemsو EricssonوEtisalat
و Fujitsuو Huaweiو KDDIو NECوNSN
و NTTو Orange FTو RIMوTelecom Italia
و Telkom SAو .Verizonوناقشوا مجيعاً دور
االحتاد الدويل لالتصاالت يف النظام اإليكولوجي
للتقييس ،وأولويات قطاع تقييس االتصاالت
املرتبطة هبذا النظام.
وأكد اجتماع كبار مسؤويل التكنولوجيا
احلاجة إىل التعاون بني اهليئات املختلفة املعنية

بالتقييس يف جماالت احلركة املتنقلة والنقل إزاء وضع املعايري ،لإلسهام يف حتقيق تزامن
والنفاذ .ورأوا أن هذه ستكون مسألة حامسة العمل عندما يشارك يف هذه املهمة عدد من
لضمان اتباع هنج منسق إزاء وضع معايري النقل منظمات وضع املعايري واملنتديات الصناعية.
البصري املساندة لنشر النطاق العريض للخدمة ورأوا أن العمل الذي يضطلع به قطاع تقييس
املتنقلة بعد اجليل الرابع (أو اخلدمة املتنقلة الدولية االتصاالت حالياً بشأن احلوسبة السحابية،
املتقدمة حسب املصطلحات املستخدمة يف واالتصاالت عن طريق اآلالت ،تعترب
االحتاد الدويل لالتصاالت) .واقرتحوا عالوة على موضوعات حمتملة ملشروعات رائدة للتأكد
ذلك تقييس أمن اهلواتف الذكية .باعتباره جماالً من النهج القائم على تاريخ اإلصدار إزاء
جديداً للدراسة يف قطاع تقييس االتصاالت ،وضع املعايري.
وأعرب االجتماع عن تأييده للجهود اليت
باإلضافة إىل تطوير عمل هذا القطاع فيما يتعلق
يبذهلا االحتاد الدويل لالتصاالت من أجل سد
املعرفة بالربجميات.
بالشبكات ّ
وناقش اجتماع كبار مسؤويل التكنولوجيا الفجوة التقييسية ومراعاة احتياجات البلدان
إمكانية اتباع هنج قائم على تاريخ اإلصدار النامية على حنو أفضل.

CISCO
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تقرير خاص
هيكل اجلمعية

هيكل الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت
رئيس الجمعية:

محمد غياث (اإلمارات العربية المتحدة)

نواب رئيس الجمعية:
 فينس أفليك (اململكة املتحدة)
 ريتشارد بريد (الواليات املتحدة)
 غيفت بوثليزي (جنوب إفريقيا)
 أليشر ن .فايزوليف (أوزبكستان)
 شريف جنينه (مصر)
 سيد مصطفى سافايف مهامي (مجهورية إيران اإلسالمية)

اللجنة ( 1لجنة التوجيه)

(تتألف من رئيس اجلمعية ونوابه ورؤساء اللجان األخرى ونواهبم)

اللجنة ( 2لجنة مراقبة الميزانية)
الرئيس :كيو-جين وي (جمهورية كوريا)
نـائـبــا الـرئـيـس:
 ألفريا سولتانوفا (قريغيزستان)
 عبد اﷲ املبدل (اململكة العربية السعودية)

اللجنة ( 3أساليب العمل في قطاع تقييس االتصاالت)
الرئيس :ستيف تروبريدج (الواليات المتحدة)

نواب الرئيس:
 مصعب عبد اﷲ (البحرين)
 أندريه ي .موكانوف (االحتاد الروسي)
 شاي-سوب يل (مجهورية كوريا)
 بروس غراسي (كندا)
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هيكل اجلمعية

فريق العمل A
التابع للجنة 3

الرئيس:
أوليفييه دوبويسون
(فرنسا)

فريق العمل B
التابع للجنة 3

الرئيس:
بروس غراسي
(كندا)

اللجنة ( 4برنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت وتنظيمه)

الرئيس :يويشي مايدا (اليابان)
نواب الرئيس:
 فابيو بيجي (إيطاليا)
 ليو دو (الصني)
 حسن طالب (املغرب)

فريق العمل 4A
التابع للجنة 4

الرئيس:
فابيو بيجي
(إيطاليا)

فريق العمل 4B
التابع للجنة 4

الرئيس:
جوشوا ببرا
(غـانــا)

اللجنة ( 5لجنة الصياغة)

الرئيس :ماري-تيريز أالجوانين (فرنسا)
نواب الرئيس:
 مجال أمني (السودان)
 أخنيل ليون ألكالدي (إسبانيا)
 أوليغ مريونيكوف (االحتاد الروسي)
 كاثرين وارهرست (اململكة املتحدة)
 جياو يان زانغ (الصني)
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تقرير خاص
صتالا سييقت عاطقل يملاعلا رودلا معدت يبد

الجمعية العالمية تحدد معالم عهد جديد لقطاع تقييس االتصاالت
في االتحاد ،وتدعو إلى تطوير العمل في مجال الصحة اإللكترونية،
المعرفة بالبرمجيات ،والمخلفات اإللكترونية
والشبكات ّ

عقدت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت مع آثاره ،ومتكني األشخاص املعوقني من
دورهتا لعام  ،(WTSA-12) 2012يف الفرتة االستمتاع حبياة أفضل .وقد حظي قطاع
 29-20نوفمرب  ،2012وبلغ عدد املشاركني رقماً تقييس االتصاالت بإشادة إمجاعية من جانب
قياسياً ،فقد حضر  1 000مشارك من أكثر اجلمعية يف ديب ،نظراً لإلجنازات اليت حتققت
من  100دولة عضو ،باإلضافة إىل حوايل  40أثناء فرتة الدراسة .2013-2009
وقد أكد الدكتور محدون توريه يف خطابه
من أعضاء القطاعات ،كما شارك ألول مرة
أعضاء ينتمون إىل فئة العضوية اجلديدة من االفتتاحي على “أن التقييس وقابلية التشغيل
البيين مها يف صميم تكنولوجيا املعلومات
اهليئات األكادميية.
ومن املعروف أن اجلمعيات العاملية لتقييس واالتصاالت .ومها أساسيان لضمان أن يتمكن
االتصاالت تعقد كل أربع سنوات الستعراض مضيف األجهزة املختلفة وشبكات االتصاالت
الوضع القائم يف العامل فيما يتعلق بتكنولوجيا وبروتوكوالهتا من التواصل والعمل بالتوازي لتوفري
املعلومات واالتصاالت ،ودور قطاع تقييس خدمات للمستعملني النهائيني تتسم باملوثوقية
االتصاالت فيها .ويسهم آالف اخلرباء من واعتدال التكلفة ،وبدون تأخري مهما كانت
خمتلف أحناء العامل كل عام بوقتهم ودرايتهم ظروفهم”.
وقال السيد حممد غياث رئيس اجلمعية
وخربهتم يف جلان دراسات قطاع تقييس
االتصاالت .وتضطلع جلان الدراسات هذه العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2012 (WTSA-
بوضع املعايري الدولية لتكنولوجيا املعلومات ) ،12واملدير التنفيذي للسياسات والربامج/
واالتصاالت ،واحلفاظ عليها ،وهي املعايري اليت قطاع املعلومات واحلكومة اإللكرتونية يف هيئة
تعرف بتوصيات قطاع تقييس االتصاالت.
تنظيم االتصاالت باإلمارات العربية املتحدة
وقد وافقت اجلمعية العاملية لتقييس “إن االحتاد الدويل لالتصاالت قد حرص منذ
االتصاالت يف  (WTSA-08) 2008واليت تأسيسه على تأكيد أمهية وضع معايري عاملية
عقدت يف جوهانسربغ على مبادرات جديدة موحدة لالتصاالت طبقاً ملبادئ التوصيلية
لقطاع تقييس االتصاالت ،ال سيما يف جمال العاملية واالنفتاح واعتدال التكلفة واملوثوقية
االستدامة .واستهل القطاع يف السنوات وقابلية التشغيل البيين واألمن”.
ودعت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت
األربع املاضية أنشطة جديدة كثرية من شأهنا
أن تساعد البلدان والصناعة واملواطنني على لعام  2012قطاع تقييس االتصاالت إىل
تسخري الطاقة اهلائلة لتكنولوجيا املعلومات تطوير عمله فيما يتعلق بالصحة اإللكرتونية
واالتصاالت ،لكي تكون أكثر استدامة ،والشبكات املعرفة بالربجميات ،واملخلفات
ومن أجل احلد من وطأة تغري املناخ والتكيف اإللكرتونية .وعالوة على ذلك اعتمدت
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اجلمعية  WTSA-12، 50قراراً من بينها  6قرارات
جديدة .وباإلضافة إىل مراجعة سبع توصيات
من السلسلة  Aاليت توجه عمل قطاع تقييس
االتصاالت .ومتت املوافقة على ستة معايري
جديدة ،من بينها توصيتان بشأن املواصفة
 ،MPLS-TPاليت حتتاجها هيئات التشغيل
لزيادة فعالية الشبكات وختفيض التكلفة.
وهاتان التوصيتان ) ITU–T G.8113.1و(ITU–T
 G.8113.2مها مثرة تعاون استمر لسنوات عديدة
مع فريق مهام هندسة اإلنرتنت ).(IETF
وأخذت اجلمعية العاملية لتقييس
االتصاالت لعام  ،2012استنتاجات الندوة
العاملية للمعايري بعني االعتبار ،واعتمدت من مث
القرار  82املتعلق بإنشاء جلنة االستعراض لكي
تكفل متكني هيكل قطاع تقييس االتصاالت
من مواصلة تلبية احتياجات ما يشهده عامل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من تطور
مستمر وتقارب مطرد ،وخاصة بالنظر إىل زيادة
التعاون مع األسواق الرأسية.
وأعلن مالكومل جونسون مدير مكتب
تقييس االتصاالت“ :أنه قد جرى التأكيد أثناء
اجلمعية العاملية واملنتدى العاملي للمعايري الذي
سبقها ،على أمهية التعاون والعمل املتضافر
مع هيئات وضع املعايري ،والقطاعات الرأسية،
وذلك من منطلق االعرتاف بالقوى املتنافسة
والتحديات الكثرية اليت تواجه قطاع تقييس
االتصاالت .ويسرين أنه أمكن إنشاء جلنة
االستعراض اجلديدة كمنتدى أنيط به مناقشة
هذه القضايا بصورة جادة ،وتقدمي مقرتحات

تقرير خاص
صتالا سييقت عاطقل يملاعلا رودلا معدت يبد

Panos Pictures

بشأن كيفية قيام القطاع باعتباره اهليئة العاملية
الوحيدة املعنية حقاً بوضع معايري تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،مبهمته على أفضل حنو
وذلك بأن يظل اهليئة اليت يستعان هبا لوضع
املعايري الدولية”.
واعتمد أيضاً رأي يتعلق بالتوصية ITU–T
 D.156بشأن “التأثريات اخلارجية للشبكة”.
وهو يدعو الدول األعضاء إىل اختاذ مجيع
التدابري الضرورية لتنفيذ التوصية ،والنظر يف
سحب أي حتفظات مراعاة للتقدم الذي أجنز
يف إطار جلنة الدراسات .3

تجديد لجان دراسات قطاع
تقييس االتصاالت

أقرت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت
لعام  2012اختصاصات جلان الدراسات العشر
التابعة للقطاع ،وعينت رؤساء ونواب رؤساء
الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت )،(TSAG

وجلان دراسات تقييس االتصاالت ،واألفرقة
اإلقليمية للجنة الدراسات  3لتقييس االتصاالت،
وجلنة التقييس املعنية باملفردات ،وجلنة االستعراض
(انظر القائمة الكاملة على العنوان التايلhttp:// :

www.itu.int/en/ITU-T/wtsa12/Pages/wt.)sa12-results-chairmen.aspx

وللتدليل على املشاركة املتزايدة للبلدان
النامية ،ميكن اإلشارة إىل أن من بني الرؤساء
اجلدد األربعة و 50نائباً جديداً للرؤساء الذين
عينتهم اجلمعية لفرتة الدراسة  ،2016-2013كان
ينتمي  25منهم إىل البلدان النامية .وأعرب السيد
جونسون عن هتنئته هلم مؤكداً أنه يتطلع إىل العمل
معهم “لكي يظل قطاع تقييس االتصاالت اهليئة
الوحيدة العاملية حقاً املعنية بوضع املعايري ،حيث
تتاح للبلدان والشركات صغرية كانت أم كبرية،
فرصاً متكافئة للمشاركة يف عملية وضع املعايري
اليت حتتاجها والتأثري يف هذه العملية”.
وعلّق السيد غياث على اجلمعية اليت
استمر عملها ملدة أسبوعني قائالً “إهنا كانت

جتسيداً لألنشطة الدؤوبة واجلهود احلثيثة اليت
بذلتها جلان دراسات تقييس االتصاالت
طوال السنوات األربع املاضية” .وأضاف قائالً
فعالة
بالنيابة عن الوفود “كانت هذه اجلهود ّ
حقاً يف حتقيق نتائج إجيابية أسهمت يف تسهيل
عمل اجلمعية وساعدت على إعداد توصيات
وقرارات من أجل الصاحل العام” .وتقديراً من
السيد جونسون هلذا العمل املتميز ،قام مبنح
شهادات تقدير لرؤساء جلان الدراسات،
ورئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت.

سد الفجوة التقييسية

أيدت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت
لعام  2012بقوة برنامج “سد الفجوة
التقييسية” لقطاع تقييس االتصاالت ،الذي
يرمي إىل زيادة مشاركة البلدان النامية يف عمل
االحتاد .وقد أنشئ هذا الربنامج استجابةً
للقرار  44بشأن “سد الفجوة التقييسية
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تقرير خاص
ديب تدعم الدور العاملي لقطاع تقييس االتصاالت

بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة”،
الذي اعتمدته ألول مرة يف  2004اجلمعية
العاملية لتقييس االتصاالت ) (WTSA-04يف
فلوريانوبوليس ،الربازيل ،وجرى تعديله يف
اجلمعية  WTSA-08يف جوهانسربغ ،جنوب
إفريقيا يف .2008
وأعلن السيد جونسون أنه “منذ 2007
متكن أكثر من  40بلداً مل تشارك من قبل
يف عمل القطاع ،من أن تفعل ذلك ألول
نرحب
مرة ،ويف  2011فقط أمكن لنا أن ّ
فعالة يف
مبشاركة  16بلداً جديداً بصورة ّ
أنشطة القطاع”.
وراجعت اجلمعية العاملية  WTSA-12القرار
 ،44الذي دعا إىل وضع مبادئ توجيهية لكل
بلد على حدة بشأن تنفيذ توصيات القطاع،
ال سيما ما ينطوي منها على آثار تنظيمية.
وأذن القرار لالحتاد مبساعدة البلدان النامية
يف إنشاء أمانة للتقييس ،ودعا مكتب تقييس
االتصاالت إىل تقدمي املساعدة للتحقق من
اتساق املعايري الوطنية مع التوصيات الصادرة
عن قطاع تقييس االتصاالت.
ودعا القرار  44أيضاً “اجمللس إىل
تشجيع إنشاء فريق متخصص حلفز ابتكارات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،حتت
إشراف قطاع تقييس االتصاالت ،بغية تعزيز
االبتكار التعاوين العاملي”.
وعلق السيد جونسون على القرار 44
املراجع قائالً“ :يسرين أن أشهد ما قدم من
حفز للجهود الرامية إىل سد الفجوة الرقمية.
وقد حظي صندوق سد الفجوة التقييسية
الذي أنشئ عقب مؤمتر جوهانسربغ لدعم
مشاركة البلدان النامية مبسامهة أربع هيئات:
شبكات  Nokia Siemensو MicrosoftوCisco
وجلنة االتصاالت الكورية .وأود أن أشكرهم
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مجيعاً ،كما أشجع املزيد من املسامهات يف
هذا الصندوق”.

المطابقة وقابلية التشغيل البيني

تعترب التعديالت اهلامة اليت أدخلتها
اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام
 2012على القرار  76بشأن املطابقة وقابلية
التشغيل البيين ،ذات أمهية للبلدان النامية،
إذ إهنا أتاحت لقطاع تقييس االتصاالت
وضعاً أفضل لكي ميضي قدماً يف تنفيذ هذا
الربنامج اهلام .وتعترب املطابقة والتقييم وقابلية
التشغيل البيين مسائل ال غﲎ عنها لضمان
قابلية التشغيل البيين لشبكات وخدمات
االتصاالت الدولية.

إساءة استعمال موارد الترقيم

ركز القرار  61املراجع على مواجهة
ومكافحة االستيالء بدون حق على موارد
ترقيم االتصاالت الدولية وإساءة استخدامها.
وهذه أيضاً مشكلة تؤثر على البلدان النامية
بوجه خاص .ودعا القرار الدول األعضاء إىل
أن تكفل من جانبها أن يقتصر استعمال موارد
الرتقيم الواردة يف التوصية  ،ITU–T D.164على
األطراف املخصصة هلا هذه املوارد ،واألغراض
اليت خصصت من أجلها.

إنهاء النفاذ التمييزي إلى اإلنترنت

بالنظر إىل الطابع العاملي لإلنرتنت وما
يتسم به من انفتاح باعتباره قوة حمركة لتسريع
التقدم حنو التنمية االجتماعية االقتصادية،
وبالنظر أيضاً إىل أن التمييز فيما يتعلق بالنفاذ

إىل اإلنرتنت ميكن أن يؤثر بشدة يف البلدان
اجع (“النفاذ إىل
النامية ،دعا القرار  69املر َ
موارد اإلنرتنت واستعماهلا على حنو غري
متييزي”) الدول األعضاء إىل إبالغ االحتاد
عن اختاذ أي تدابري من جانب واحد و/أو
متييزية من شأهنا أن تعيق نفاذ دولة عضو
أخرى إىل مواقع اإلنرتنت العمومية واستعمال
مواردها ،متاشياً مع روح املادة  1من دستور
االحتاد ،ومبادئ القمة العاملية جملتمع
املعلومات ).(WSIS

االهتمام بالبيئة

اجع على البيئة وتغري
يركز القرار  73املر َ
املناخ ،مع التأكيد على أن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت تنطوي على قيمة
أساسية لرصد تغري املناخ والتخفيف من وطأته
والتكيف مع آثاره ،واملساعدة يف االنتقال حنو
اقتصاد أخضر يراعي البيئة.
ويكلّف القرار  79اجلديد جلان دراسات
تقييس االتصاالت بتعزيز أنشطتها بشأن
املخلفات اإللكرتونية ،ومساعدة الدول
األعضاء يف االحتاد على وضع أطر للسياسات
اليت حتد من اآلثار البيئية السلبية للمخلفات
اإللكرتونية.

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،والرعاية الصحية

سيكون القرار  78بشأن الصحة اإللكرتونية
مبثابة عامل حافز للشروع يف أعمال جديدة
يف إطار جلان دراسات تقييس االتصاالت،
فضالً عن زيادة التفاعل مع منظمة الصحة
العاملية وغريها من املنظمات املعنية مبعايري

تقرير خاص
ديب تدعم الدور العاملي لقطاع تقييس االتصاالت

Getty Images

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتعلقة
بالرعاية الصحية.
وكانت معايري األمن املتعلقة باالتصاالت،
واخلدمات ،وقواعد البيانات ،وإدارة السجالت،
وتعرف اهلوية ،واالستيقان ،يف جمال الصحة
ّ
اإللكرتونية ضمن األولويات احملددة يف
هذا القرار.

المعايير الالزمة لتكنولوجيا
المعرفة بالبرمجيات
الشبكات ّ

املعرفة
تعترب تكنولوجيا الشبكات
ّ
بالربجميات تكنولوجيا واعدة ،فقد أدت
شأهنا يف ذلك شأن احلوسبة السحابية ،إىل
املرونة وكفاءة التكلفة والقدرة على إدارة
املوارد احلاسوبية وموارد التخزين من خالل

احملاكاة االفرتاضية .وقد جاء القرار  77اجلديد
استجابةً لطلب حمدد من دوائر الصناعة
للتعجيل بالتقييس يف هذا اجملال.

دعم الكلمات باألموال

ستكون زيادة التمويل ضرورية إذا أريد
لقطاع تقييس االتصاالت تنفيذ مجيع القرارات
اليت اختذهتا اجلمعية  .WTSA-12ويرمي القرار
املراجع  34إىل احلصول على مزيد من
املسامهات الطوعية لدعم أعمال القطاع،
ومع ذلك سيكون من الضروري زيادة ميزانية
مكتب تقييس االتصاالت ،وخاصة:
أن القرار “ 44يدعو اجمللس إىل زيادة
ما يرصد يف ميزانية قطاع تقييس االتصاالت
للمنح وللرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية

للوثائق يف اجتماعات الفريق االستشاري
لتقييس االتصاالت وجلان دراسات تقييس
االتصاالت واألفرقة اإلقليمية التابعة للجان
دراسات تقييس االتصاالت”.
والقرار “ 54يقرر أن يدعو اجمللس إىل
النظر يف تقدمي الدعم لألفرقة اإلقليمية حسب
االقتضاء”.
والقرار  67يكلف مدير مكتب تقييس
االتصاالت “برتمجة مجيع تقارير الفريق
االستشاري لتقييس االتصاالت إىل مجيع
لغات االحتاد” و”يدعو اجمللس إىل اختاذ
اإلجراءات املناسبة لضمان توفري املعلومات
املنشورة يف املواقع اإللكرتونية لالحتاد جبميع
اللغات الرمسية لالحتاد على قدم املساواة ويف
حدود امليزانية املتاحة”.
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توضح الصور الثالث تطور برج المراقبة بمطار سنداي ،بمدينة ناتوري ،اليابان ،بعد ثالث سنوات من الزلزال والتسونامي
اللذين وقعا في المنطقة في مارس 2011
 11مارس

2011

 12يناير

 21فبراير

2012

2013
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اإلغاثة ،وصمود الشبكات وقدرتها على التعافي
التعلم من الكوارث
ترتكز الجهود البطولية التي تُبذل أضواء كاشفة من االجتماع الرابع للفريق المتخصص المعني بأنظمة
لمساعدة الناس على البقاء في حاالت اإلغاثة في حاالت الكوارث وصمود الشبكات وقدرتها على التعافي

الكوارث على تصميم قوي على التعلم
من التجارب السابقة وتحسين األداء
في المرة التالية .وهذا ينطبق على
الفرق الطبية ،وعلى عمال اإلغاثة وعلى
رجال اإلطفاء ،وعلى كثيرين غيرهم،
منهم بطبيعة الحال  -في عالمنا شديد
التواصل  -قطاع االتصاالت .وعلى
الرغم من أن حياتنا تعتمد بشكل
متزايد على كوننا موصولين ،فماذا
يحدث عندما تكون الشبكات مثقلة
باألحمال أو عندما تنقطع الوصالت؟

ع َقد االحتاد الدويل لالتصاالت ورشة
عمل بشأن أنظمة اإلغاثة يف حاالت
الكوارث ،وصمود الشبكات وقدرهتا على
التعايف ،يف طوكيو يف الفرتة من  5إىل  8فرباير
 ،2013ناقشت على وجه اخلصوص الدروس
املستفادة من جتربة الزلزال والتسونامي اللذين
تعرض هلما شرق اليابان يف  11مارس .2011
وكانت ورشة العمل ،اليت استضافتها
وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت ،واملعهد
الوطين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
متثل االجتماع الرابع للفريق املتخصص

املعين بأنظمة اإلغاثة يف حاالت الكوارث
وصمود الشبكات وقدرهتا على التعايف
التابع لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد
الدويل لالتصاالت .وقد حضر االجتماع
 83مشاركاً من  7بلدان ،وتضمن جولة
فنية ملدة يوم واحد يف طوهوكو ،حيث زار
املشاركون املناطق اليت تعرضت للكارثة،
ومواقع مشروعات البحث والتطوير.
وقد أنشئ الفريق املتخصص املعين بأنظمة
اإلغاثة يف حاالت الكوارث وصمود الشبكات
وقدرهتا على التعايف يف يناير  ،2012وكانت
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عتلا ىلع اهتردقو تاكبشلا دومصو ،ةثاغإلا

االختصاصات اليت حتددت له هي مجع وتوثيق
املعلومات واملفاهيم ،من منظور االتصاالت،
بغية حتديد املتطلبات واملعايري اإلضافية اليت قد
يكون من الالزم وضعها ألنظمة وتطبيقات
اإلغاثة يف حاالت الكوارث ،وصمود الشبكات
وقدرهتا على التعايف .ويقدم الفريق تقاريره إىل
الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ).(TSAG
ويقوم الفريق املتخصص بتنسيق األعمال
اليت يضطلع هبا حالياً قطاع تقييس االتصاالت
يف جمال اإلغاثة يف حاالت الكوارث ،كما
يقوم بتوسيع عمله يف جمالني جديدين مهمني.
أوهلما ،أن الفريق املتخصص يعمل على إغاثة
األفراد يف حاالت الكوارث ،استناداً إىل فكرة
أن يكون قادراً على إبالغ األقارب أو األصدقاء
أو جهات العمل بوضع الضحية .ويتعلق جمال
العمل الثاين بتقدمي املشورة لضحايا الكوارث يف
الوقت املناسب ،كأن يكون ذلك بإرشادهم
إىل الطرق املؤدية إىل مالجئ اإلخالء أو كيفية
الوصول ساملني إىل بيوهتم.

جلسة خاصة بشأن تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت والكوارث

أثناء اجللسة اخلاصة اليت عقدهتا ورشة
العمل بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والكوارث ،استطاع املشاركون استخالص أفكار
مفيدة من ثالثة من اخلرباء يف هذا اجملال .وقد
قدم العرض األول  Gregory Bainمن الواليات
املتحدة ،و ،Piers O’Hanlonالباحث مبعهد
اإلنرتنت جبامعة أكسفورد باململكة املتحدة،
بالنيابة عن فريق مهام هندسة اإلنرتنت
 .(IETF)واستعرض السيد أوهانالون أنشطة
فريق مهام هندسة اإلنرتنت يف جمال حتديد
املواصفات الفنية الستعمال االتصاالت يف
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حاالت الطوارئ والكوارث .وتأخذ هذه شكل
“طلب تعليقات” .وأكد السيد أوهانلون على
أمهية تلقي اإلشعارات أو الرسائل يف الوقت
املناسب أثناء حالة الطوارئ ،واستعرض كيف
ميكن التحكم يف ترتيب أولويات االتصاالت
باستعمال اإلبالغ بوضوح عن االختناقات.
وقد اعرتف املشاركون يف ورشة العمل
بفاعلية اإلبالغ بوضوح عن االختناقات
كوسيلة لتاليف حدوث اختناقات يف الشبكة
نتيجة للكارثة ،والحظوا أن هذه الطريقة تعمل
ليس فقط بالنسبة إىل االتصاالت الصوتية
بل وكذلك بالنسبة إىل االتصال بالفيديو عرب
بروتكول اإلنرتنت ).(IP
ووافق الفريق املتخصص على إدراج
معلومات بشأن اإلبالغ بوضوح عن
االختناقات يف الكتيب الذي سيصدره قطاع
تقييس االتصاالت بشأن أنظمة االتصاالت
العمومية يف حاالت الكوارث ،اجلاري صياغته
يف الوقت احلاضر.
ويف العرض الثاين ،عرض الربوفيسور
 ،Masanao Shinoharaمن معهد حبوث الزالزل
جبامعة طوكيو ،نظاماً لتقدير النشاط الزلزايل
ونشاط تسونامي على أساس رصد قاع البحر
باستعمال تكنولوجيا بروتوكول اإلنرتنت وشبكة
األلياف البصرية خارج سانريكو .كذلك،
ناقش الربوفيسور  Shinoharaأمهية التقييس يف
جمال التحذير من الكوارث ومواجهتها.
وقــدمــت الـع ــرض الـثــالــث الـسـي ــدة
 ،Kozue Ishidaمن إدارة التسويق بشركة
 NTT DOCOMOاملهيمنة على االتصاالت
يف اليابان ،حيث استعرضت نظام “بريد
املنطقة” ) ،(Area Mailوهو نظام لإلغاثة يف
حاالت الكوارث واإلنذار املبكر من تصميم
شركة  NTT DOCOMOيقوم على استعمال

تكنولوجيا اإلذاعة اخللوية ،اليت تمُ ِّكن حاملي
اهلواتف املتنقلة من إرسال إنذارات مبكرة أو
رسائل حتذير جلميع مستعملي اهلواتف املتنقلة
يف نفس الوقت يف منطقة حمددة .ووفقاً
للسيدة  ،Ishidaتضمن خدمة بريد املنطقة
عدم حدوث تأخري يف نقل اإلنذارات.
وقد أطلقت شركة اتصاالت NTT
 ،DOCOMOيف أعقاب الزلزال والتسونامي
اللذين أصابا شرق اليابان ،خدمة لإلنذار
بقرب حدوث التسونامي باإلضافة إىل
خدمة اإلنذار بالزالزل .ومن الالزم اآلن
إدخال إشعارات التحذير وبيانات الرسائل
بشكل منفصل على كل نظام من األنظمة
اليت تطبقها الشركات الناقلة لالتصاالت
املتنقلة .ومع ذلك ،جاري إعداد نظام مشرتك
إلدخال البيانات يصلح جلميع الشركات
الناقلة لالتصاالت املتنقلة يف اليابان.
وسلَّم املشاركون بأن خدمة “بريد املنطقة”
ميكن أن تساهم يف حتقيق األهداف اليت
ينشدها الفريق املتخصص ،ووافقوا على مواصلة
مناقشتها بغية إضافة هذا املفهوم إىل األفكار
اليت يقدمها الفريق.

المساهمات الورقية

باإلضافة إىل اجللسة اخلاصة ،أتاحت
ورشة العمل للمشاركني الفرصة ملناقشة اجلوانب
اخلاصة ألنظمة اإلغاثة يف حاالت الكوارث،
وصمود الشبكات وقدرهتا على التعايف .وتوفر
شبكات االتصاالت شريان احلياة يف حاالت
الكوارث  -ولذلك تكون املسارعة بإصالحها
إحدى األولويات يف حالة تعرضها للتلف.
وقد نوقشت أثناء ورشة العمل عدة نهُ ج
إلصالح الشبكات على أساس العديد من

عتلا ىلع اهتردقو تاكبشلا دومصو ،ةثاغإلا

MIC/Japan

المشاركون في ورشة العمل في جولة
تقنية بإقليم طوهوكو

املسامهات الورقية اليت قدمها املشاركون .وكانت
من بني هذه املسامهات أوراق من الشركات
الناقلة لالتصاالت ،وشركات التصنيع،
واجلامعات ،ومعاهد البحوث واملنظمات
األخرى املعنية باإلغاثة يف حاالت الكوارث
وإصالح الشبكات.
وقد أمكن تنفيذ تشكيلة من مشاريع
البحث والتطوير اليت تستهدف تقوية شبكات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومحايتها
ضد أضرار الكوارث ،منذ الزلزال والتسونامي
اللذين وقعا يف شرق اليابان .وكان الكثري من
هذه األنشطة  -اليت قامت هبا وزارة الشؤون
الداخلية واهليئات والشركات األخرى املعنية
 حمل مسامهات عُ ِرضت أثناء ورشة العمل.ووردت أوراق وأحباث ،على وجه اخلصوص،
من شركة نيبون للربق واهلاتف ) ،(NTTوجامعة

طوهوكو ،وشركات  ،Sky Perfect JSAو،NEC
و ،NTT DOCOMOو.KDDI Laboratory

االستفادة من التجربة

كانت اآلثار املتصلة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املرتتبة على الزلزال والتسونامي
اللذين وقعا يف شرق اليابان وراء جمموعة من
مشاريع البحث والتطوير ،كطريق لالستفادة
من التجربة بغية حتسني االستعداد ملواجهة أي
كوارث أخرى يف املستقبل.
وتشري نتائج الدراسات إىل االفتقار إىل
موارد الشبكات على نطاق واسع .كما تشري
الدراسات إىل بعض الصعوبات يف معدات
ومرافق الشبكات احلالية اليت ميكن نقلها .وعلى
وجه اخلصوص ،فإن تركيب معدات التبديل

املتنقلة يستغرق وقتاً طويالً ،وليس من السهل
على من يفتقرون إىل اخلربة تركيب األجهزة
الطرفية واستعمال االتصاالت الساتلية.
وتشمل احللول املقرتحة العديد من
التكنولوجيات املختلفة ،مثل التخفيف من
ازدحام الشبكة يف موقع الكارثة ومتكني
أنظمة االتصاالت اليت تعرضت للدمار يف
حالة الكارثة من القيام بوظائفها من جديد.
وقد وافق الفريق املتخصص على مواصلة
مناقشة هذه التحسينات املمكنة كي ميكن
حتديد املتطلبات والشروط ،كخطوة أوىل يف
سبيل التقييس.
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عتلا ىلع اهتردقو تاكبشلا دومصو ،ةثاغإلا

أنظمة طوارئ لألشخاص
ذوي اإلعاقة

استعرض  ،Taishi Tsukamotoمن
شركة  ،NTT DATAاألعمال اليت تقوم
هبا الشركة يف جمال أنظمة االتصاالت
اليت حيتاجها األشخاص ذوو اإلعاقة يف
حاالت الطوارئ .ووافق الفريق املتخصص
على إرسال بيان اتصال إىل قطاع تنمية
االتصاالت باالحتاد ) ،(ITU–Dوقطاع
االتصاالت الراديوية ) (ITU–Rوقطاع تقييس
االتصاالت ) ،(ITU–Tوعلى وجه اخلصوص
إىل جلنة الدراسات  16لقطاع تقييس
االتصاالت وإىل نشاط التنسيق املشرتك
بـشــأن قـابـلـيــة الـنفــاذ والـعـوامــل الـبشـريــة
) (JCA-AHFبغرض مجع وتقاسم املعلومات
بشأن األنشطة ذات الصلة داخل االحتاد
ويف الدول األعضاء.
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زيارة تقنية إلقليم طوهوكو

قام املشاركون يف ورشة العمل ،يوم  8فرباير
 ،2013جبولة تقنية ملدة يوم واحد إلقليم
طوهوكو ،مشلت مدينة سينداي ،بغية زيارة
املناطق اليت دمرهتا الكارثة ،ومواقع مشروع
البحث والتطوير.
وزار املشاركون يف اجلولة مكاتب التبديل
احمللية التابعة لشركة  ،NTTاليت كانت قد
دمرهتا موجات التسونامي ،واطلعوا على
األنشطة اليت تقوم هبا الشركة إلعادة الشبكة
إىل ما كانت عليه.
وقام املشاركون جبولة يف مركز حبوث
الصمود يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وهو املركز الذي أنشئ للبحث والتطوير يف
جمال صمود الشبكات يف حالة الكوارث.
كما قاموا بزيارة مواقع مشاريع البحث
والتطوير املتصلة بالكوارث.
وتستهدف هذه املشاريع سرعة استعادة
وظائف االتصاالت وسهولة تركيب خط
لالتصاالت الساتلية بعد وقوع الكارثة .وقد
أحملت عناوين املشاريع إىل أنواع البحوث
والتطوير اجلاري تنفيذها ،مثل “وحدة موارد
االتصاالت اليت ميكن إعادة تشكيلها من أجل
حتقيق االنتعاش بعد الكوارث” و”إمكانية
تركيب األجهزة الطرفية ذات الفتحات
شديدة ِ
الصغَر ) (VSATوتشغيلها بسهولة أثناء
الكوارث” .وقد استطاع املشاركون يف اجلولة
مشاهدة منوذج جترييب جلهاز طريف بفتحة
شديدة ِ
الصغَر من السهل تركيبه.

لنكن على استعداد

إن الكوارث ميكن أن تقع يف أي مكان يف
العامل .وسواء جاءت الكوارث يف شكل زالزل،
أو أعاصري ،أو أعاصري مدارية ،أو فيضانات،
أو أمواج تسونامي أو اهنيارات أرضية ،تكون
املواجهة السريعة مطلوبة على الدوام .ومن املهم
أن يكون رد الفعل سريعاً ،ليس فقط لتحسني
نسبة النجاح يف عمليات اإلنقاذ بل وكذلك
لالستعداد لعمليات اإلعمار.
وتعتمد االستجابة السريعة إىل حد كبري
على مدى االستعداد املسبق لالستجابة .وتقوم
االتصاالت بصفة خاصة بدور أساسي يف
التخفيف من أثر الكارثة.
ويف جمال اإلغاثة من الكوارث ،يتوقع
الفريق املتخصص أن يرى زيادة يف تقييس
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كسبيل لبناء
جمتمع أسلم .وقد استطاع الفريق املتخصص،
يف اجتماعه الرابع ،مجع عدد من اخلربات
والدروس املستفادة من الزلزال والتسونامي
اللذين وقعا يف شرق اليابان .وسوف تكون
هذه املعلومات ذات قيمة جلميع البلدان اليت
تعاين من الكوارث .وميكن أيضاً االستفادة
من هذه املعلومات يف إزكاء الوعي بأمهية
تقييس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
اجملاالت اليت تتقاطع فيها تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والكوارث.
وسوف يواصل الفريق املتخصص مناقشة
موضوع اإلغاثة يف حاالت الكوارث،
وصمود الشبكات وقدرهتا على التعايف يف
اجتماعه اخلامس املقرر انعقاده يف تايالند
يف مايو .2013

AFP

النطاق العريض “الحلقة المفقودة” في الوصول
إلى التعليم على الصعيد العالمي

ِ
ومنتِجة .وهذا
ينبغي تمكين كل مواطن من اكتساب المعارف والمهارات والقيم الالزمة لكي يحيا حياة ُمرضية ُ
هو الهدف من حملة “التعليم للجميع” التي تنشده منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)
والمتمثل في توفير التعليم االبتدائي للجميع بحلول  2015في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية .وقد وافقت
غالبية الحكومات في العالم على جميع هذه األهداف في سنة  .2000ومع ذلك ،فبعد عشر سنوات من
ذلك ،ما زالت صورة التعليم العام مظلمة.
ففي  ،2010مل يكن قد التحق باملدارس
 61مليون طفل يف سن الدراسة باملرحلة
االبتدائية وكذلك  71مليوناً ممن هم يف سن
الدراسة باملرحلة الثانوية األوىل .وباإلضافة
إىل ذلك ،فإن ما يقرب من  973مليوناً من
البالغني  -منهم  64يف املائة من النساء -
ال يلمون بالقراءة والكتابة ،مع وجود أدىن

املعدالت يف إفريقيا جنوب الصحراء الكربى
وغرب آسيا .ومن ناحية أخرى ،هناك حاجة
إىل  1,7مليون معلم إضايف كي ميكن حتقيق
التعليم االبتدائي للجميع حبلول .2015
وقد أطلقت جلنة النطاق العريض املعنية
بالتنمية الرقمية ،املشرتكة بني االحتاد الدويل
لالتصاالت ومنظمة اليونسكو ،تقريراً جديداً

يوم  25فرباير  ،2013يؤكد على أمهية نشر
النطاق العريض كوسيلة للتعجيل بالتقدم
حنو التعليم للجميع .وهذا التقرير الذي
حيمل عنوان “التكنولوجيا والنطاق العريض
والتعليم :النهوض بربنامج التعليم للجميع”
يلقي الضوء على االسرتاتيجيات الالزمة
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النطاق العريض
احللقة املفقودة يف التعليم

للنهوض بالشبكات عالية السرعة من أجل
وتقرير “التكنولوجيا والنطاق العريض
حتقيق حلم التعليم للجميع.
والتعليم :النهوض بربنامج التعليم للجميع”
وال ميكن يف القرن احلادي والعشرين فصل أصدره فريق العمل املعين بالتعليم والتابع
التعليم عن التكنولوجيا .إذ تعتمد املشاركة يف للجنة النطاق العريض ،الذي اجتمع يف
االقتصاد العاملي اعتماداً متزايداً على مهارات باريس ،فرنسا ،يوم  5يونيو  ،2011حتت
اإلحبار يف العامل الرقمي ،ولكن املناهج رئاسة إيرينا بوكوفا ،مدير عام منظمة
الدراسية التقليدية تخُ ِفق يف تدريب الطالب اليونسكو ،لتحديد نطاق أنشطتها والغرض
على مهارات اإلملام بتكنولوجيا املعلومات منها .وقد وضع الفريق هذا التقرير يف شكله
واالتصاالت اليت حيتاجوهنا لضمان احلصول النهائي ،يف اجتماعه الثاين يومي 25-24
على وظيفة يف اقتصاد املعرفة مستقبالً.
فرباير  ،2013وق ّدمه مبناسبة استعراض نتائج
القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مضي
عشر سنوات ) (WSIS+10الذي استضافته
ماذا يوفره النطاق
اليونسكو يف باريس .وبعد إطالق التقرير يف
العريض في الواقع؟
مؤمتر صحفي أثناء املؤمتر العاملي لالتصاالت
وفقاً للتقرير ،الشبكات عريضة النطاق املتنقلة يف برشلونة ،إسبانيا ،يوم  27فرباير
لديها القدرة على تغيري مشهد التعليم تغيرياً  ،2013عُ ِرض التقرير أيضاً على مجيع أعضاء
جذرياً وإقامة مراكز تعليم جديدة مرموقة يف جلنة النطاق العريض يف اجتماعها السابع،
العامل النامي ،وتوسيع دائرة النفاذ إىل برامج يوم  17مارس  ،2013الذي استضافته مؤسسة
التعليم عن �بُْعد للمجتمعات النائية ومساعدة سليم كارلوس يف مكسيكو سييت.
البلدان األكثر فقراً على االحتفاظ بالطالب
وقد جاء هذا التقرير نتيجة مدخالت
ذوي مستويات األداء العالية الذين ميكن أن تعاونية من عدد كبري من أعضاء اللجنة
يسامهوا يف انتشال بلداهنم من براثن الفقر ومنظماهتم ،مبا يف ذلك ،Alcatel-Lucent
من خالل العمل كأصحاب مشاريع وباحثني وشراكة التوصيل من أجل التعليم (معهد
وواضعي السياسات على الصعيد الوطين.
األرض ،جامعة كولومبيا ،إريكسون ،وعد
ويوفر التقرير رؤية بشأن كيفية توسيع األلفية) وإنتل ومصرف التنمية للبلدان
النفاذ إىل التكنولوجيات عالية السرعة عرب األمريكية وأعضاء جلنة النطاق العريض سويف
املنصات الثابتة واملتنقلة على السواء حبيث لندن ،وجاسنا ماتيك ،وإيفو إيفانوفسكي،
يتمكن الطالب واملعلمون أينما كانوا من جين  ،واملستشار اخلاص للجنة النطاق العريض
الفوائد ألنفسهم وجملتمعاهتم .كما يتضمن بول بوديه.
التقرير دراسات حالة توفر رؤى جديدة عميقة
وتعليقاً على التقرير ،قال الدكتور
بشأن التحوالت اليت طرأت على التعليم من محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل
جراء التكنولوجيا (انظر املقالة املنشورة على لالتصاالت“ :إن قدرة النطاق العريض على
الصفحات .)53-51
حتسني التعليم وتعزيزه فضالً عن حتسني
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خربات الطالب التعليمية ال جدال فيها.
وبإمكان الطالب يف البلدان النامية اآلن
النفاذ إىل مكتبة يف إحدى اجلامعات املرموقة
يف أي مكان يف العامل”.
وتستطيع اسرتاتيجيات التعلم عن �بُْعد
مساعدة البلدان يف تثقيف األطفال والبالغني
الذين يعيشون يف اجملتمعات النائية .وعالوة
على ذلك ،ميكن أن تصبح الربامج التعليمية
القائمة على النطاق العريض مصدراً للدخل
بالنسبة إىل مؤسسات التعليم العايل اليت تنجح
يف تصميم مناهج أساسية ذات مستوى عاملي
يستجيب الحتياجات املليارات ممن يعيشون
يف العامل النامي.

من الذي يتمتع بالفعل
بالتوصيل على اإلنترنت؟

تشري التقديرات إىل أن ما يقرب من 2,3
مليار شخص كانوا يستعملون اإلنرتنت يف
هناية  .2011ولكن حوايل  25يف املائة منهم
فقط يعيشون يف العامل النامي ،وينخفض هذا
العدد إىل  6يف املائة يف أقل البلدان منواً .وعلى
الرغم من أن النفاذ إىل التكنولوجيا لألغراض
التعليمية قد ازداد ،كان التقدم يف هذا اجملال
متفاوتاً.
وعلى سبيل املثال ،ففي البلدان األعضاء
يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي ) (OECDكان حوايل  93يف املائة
ممن تبلغ أعمارهم  15سنة يتمتعون بالنفاذ إىل
احلاسوب واإلنرتنت يف املدرسة .وقد حتسنت
نسبة الطالب إىل أجهزة احلاسوب ،حيث
اخنفضت من  1:13يف  2000إىل  1:8يف 2009
يف املدارس اليت ال تزيد أعمار الدارسني فيها

النطاق العريض
احللقة املفقودة يف التعليم

AFP

عن  15سنة .ويف بعض بلدان منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ،مثل بلجيكا،
وأملانيا ،وإيطاليا ،ومجهورية كوريا ،يعد النفاذ
إىل اإلنرتنت من املنازل أعلى من النفاذ إىل
اإلنرتنت من املدارس.
وعلى النقيض من ذلك ،ففي معظم
البلدان اإلفريقية تبلغ نسبة أجهزة احلاسوب
إىل الطالب  .150:1ويف أماكن أخرى،
التزمت بلدان مثل بريو ،وتايالند ،وتركيا
وأوروغواي بتزويد كل طالب جبهاز حاسوب.
ومع ذلك ،يبقى النفاذ عموماً حمدوداً يف كل
من املدارس واملنازل.
وتقول السيدة بوكوفا ،اليت تشارك الدكتور
توريه يف رئاسة جلنة النطاق العريض“ :لقد
حققنا الكثري من التقدم يف سبيل حتقيق
أهداف  - 2015لكن العديد من البلدان ال
تتحرك حىت اآلن يف املسار الصحيح .وعلينا

أن حنقق أفضل استفادة ممكنة من النطاق
العريض لتوسيع فرص احلصول على التعليم
عايل اجلودة للجميع”.

ماذا بعد المدرسة؟

على الرغم من أن البنية التحتية للنطاق
العريض الثابت تشكل القسم األعظم من
التوصيل عايل السرعة بالنسبة إىل العديد من
البلدان ،متثل خدمة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مع أعلى معدالت النمو النطاق
العريض املتنقل.
ومع النمو املتسارع يف اخلدمات املتنقلة،
أصبحنا نشهد بالفعل ظهور بيئات مرنة
للتعلم املفتوح تسمح بالتعلم الذي يليب
املتطلبات الشخصية يف الوقت الفعلي
وبطريقة تفاعلية .وقد ساعد الويب القائم

على املشاركة والتعاون ) ،(Web 2.0أدوات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة
على أن تطمس بالتدريج احلدود بني التعليم
النظامي وغري النظامي.
وجيري جانب كبري من عملية التعلم اآلن
خارج الفصول الدراسية التقليدية .وليس
التعلم عن �بُْعد ،والعمل التعاوين يف البيئات
االفرتاضية ،وجمتمعات التعلم على اخلط،
والنفاذ إىل املوارد وقواعد البيانات الواسعة
 ليست هذه كلها إال بعض اإلمكانياتاملعروضة.

هل تُستخدم التكنولوجيا بكفاءة؟

مل تُستخدم التكنولوجيا على الدوام
بكفاءة لتحسني التعلم .وتشري البيانات
إىل أن كثافة االستخدام (وقت استخدام
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التكنولوجيا) ونوعية االستخدام (تشكيلة
األدوات التكنولوجية املستخدمة ومدى
مالءمتها) ما زالت منخفضة ،حىت يف بلدان
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
ففي الفصول الدراسية ،يستخدم الطالب
عادة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف البحث عن املعلومات ،بدالً من عملية
جتهيز املعلومات وتقامسها .ومن املفارقات
أن هذا هو عكس كيفية استخدام الطالب
لنفس التكنولوجيات أثناء وقت فراغهم خارج
الـمـدرســة.

ماذا بعد؟

على الرغم من أن زيادة النفاذ إىل
العملية التعليمية واملشاركة فيها سوف تكون
قائمة بعد سنة  ،2015وخصوصاً يف البلدان
النامية ،ينبغي أن تنتقل اإلجراءات اليت حتظى
باألولوية بالتدريج حنو حتسني نوعية التعليم
جلميع أفراد اجملتمع.
وحتقيقاً هلذه الغاية ،وضع فريق العمل
املعين بالتعليم والتابع للجنة النطاق العريض
عدداً من التوصيات للحكومات واجلهات
األخرى صاحبة املصلحة املعنية بالتعليم،
نلقي الضوء على بعضها فيما يلي:
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زيادة النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والنطاق العريض :ينبغي أن
يواصل صانعو السياسات جهود تنفيذ
السياسات املشرتكة بني القطاعات مبا يضمن
نفاذ مجيع املواطنني ،وخصوصاً النساء والفتيات
واجملموعات املهمشة ،إىل التكنولوجيا بتكلفة
ميسورة وعلى أساس منصف.

املستمرة .ويعد متكني املعلمني والدارسني من
استعمال التكنولوجيا أساسياً لتحسني العملية
التعليمية وتقييم عملية التعلم.

تشجيع التعليم بالوسائل المتنقلة
والموارد التعليمية المفتوحة :ينبغي لصانعي
السياسات إدخال السياسات واحلوافز
اليت تشجع وضع املوارد التعليمية املفتوحة
إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتشجيع استعمال التكنولوجيا املتنقلة على
في التدريب المهني والتعليم المستمر :نظراً نطاق واسع على مجيع املستويات ويف مجيع
لسرعة خطى التغري التكنولوجي واحلاجة أشكال التعليم ،مما ييسر النفاذ إىل موارد
امللحة إىل التعامل مع التحديات االجتماعية التعلم والتدريس عالية اجلودة.
واالقتصادية مثل ارتفاع نسبة البطالة بني
دعم تطوير المحتوى المالئم للظروف
الشباب ،ينبغي أن توفر احلكومات احلوافز
املالية الالزمة لدعم التكنولوجيا وتطبيق واللغات المحلية :ينبغي أن تستثمر
النطاق العريض عايل السرعة يف مجيع احلكومات واملنظمات يف نظام إيكولوجي،
األنشطة املصممة خللق فرص عمل جديدة وليس يف جمرد تكنولوجيا ،عن طريق دعم
وفتح آفاق للتدريب والعمل طول العمر يف التطبيقات واخلدمات التعليمية على اخلط
باحملتوى احمللي وباللغات احمللية.
جمتمعات املعرفة الناشئة.
تعليم مهارات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والثقافة الرقمية لجميع
المعلمين والدارسين :ينبغي للحكومات
ترتيب األولويات يف جمال إعادة تصميم
أنظمة التعليم يف براجمها التعليمية الوطنية لكي
تستجيب بشكل أفضل لتحديات الثورة الرقمية

العمل على سد الفجوة التكنولوجية
بين البلدان :ينبغي أن يواصل صانعو
السياسات تضييق الفجوة الرقمية والفجوة
املعرفية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية
عن طريق تشجيع التعاون والشراكات.

AFP

دراسـات حــالــة
النهوض بالتعليم من خالل التكنولوجيا
يقول تقرير “التكنولوجيا ،والنطاق العريض والتعليم  -النهوض بربنامج التعليم للجميع” ،مشروع المدرسة الرقمية في صربيا

وهو تقرير جديد أصدرته جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية (انظر املقالة على
الصفحات  ،)50-47إن على احلكومات أن تساند املعلمني يف استكشاف ما حيقق أفضل
فائدة يف سياقات معينة يف فصوهلم الدراسية ،ومدارسهم ومناطقهم .فعندئذ ،ينبغي تقاسم
املعرفة واخلربات للمسامهة يف القرائن املتزايدة بشأن أفضل ممارسات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف جمال التعليم.
ويتضمن التقرير ست دراسات حالة توضح كيف أن تنفيذ تكنولوجيا النطاق العريض
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت توسعان فرص التعليم .وهنا نلقي الضوء على أربع
دراسات حالة :منها دراسة عن بلد واحد ،ودراسة عن مشروع حبوث متعدد البلدان،
ودراستان عن منوذجني عامليني.

يعزز مشروع المدرسة الرقمية في صربيا
الشمول الرقمي يف التعليم عن طريق جتهيز
املدارس االبتدائية مبختربات للحاسوب .والغرض
من ذلك هو حتسني مهارات الدارسني واملعلمني.
وقد مت حىت اآلن تزويد  1 589مدرسة كبرية
مبختربات حديثة للحاسوب ،بينما حصلت 1
 321مدرسة صغرية باملناطق الريفية (عدد تالميذ
كل منها أقل من  40تلميذاً لكل مدرسة) على
جهاز حاسوب متنقل وجهاز عرض .ويتضمن
الدعم تركيب البنية التحتية (مثل شبكات املنطقة
احمللية والكهرباء يف الفصول الدراسية) وكذلك
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توفري التدريب األساسي للمعلمني على إدارة بأكملها  -من إيرادات بيع احلكومة لرتاخيص
اجليل الثالث لالتصاالت املتنقلة من خالل مزاد
معدات املختربات الرقمية.
وقد ساعد املشروع على زيادة املعارف على الطيف حقق  460مليون يورو.
األساسية الرقمية لدى معلمي وتالميذ املدارس
وميثل مشروع ماغالن جزءاً من برنامج
االبتدائية ،والتقليل من اخلوف من التكنولوجيا  - e.Escolinhaوهو املشروع الذي َّ
مكن كل
بني من يستعملون تكنولوجيا املعلومات طالب تقريباً من طالب الصفوف من  1إىل 4
واالتصاالت ألول مرة ،وتيسري طرق التعليم من شراء جهاز حاسوب متنقل خاص به ،ووفر
الشاملة وطرق التعلم املبتكرة .كذلك ساعد نفاذ املدارس إىل اإلنرتنت عريضة النطاق ،مع
املشروع على تقليل الفجوة يف جمال حمو األمية إمكانية توفريه لألسر على أساس اختياري .وقد
الرقمية بني الريف واحلضر (حالياً 11,4 ،يف استطاع اآلباء احلصول على هذه األجهزة بدون
املائة مقابل  38,9يف املائة ،بينما يبلغ معدل مقابل أو بسعر  25يورو أو  50يورو ،حسب
استعمال أجهزة احلاسوب  38,3يف املائة مقابل مستوى دخلهم.
 58,7يف املائة) .ويوفر املشروع عنصر السالمة
وقد مت يف الفرتة ما بني  2008و 2011
تسليم أكثر من  700 000حاسوب شخصي
على اخلط للتعليم العام.
وقد استُ ِ
كملت محلة الرتويج الرمسية للمشروع طراز ماغاهلايس لألسر يف أحناء الربتغال .وأصبح
حبملة غري رمسية ،أخذت شكل محلة للرتويج الطالب ميتلكون األجهزة واعتادوا أخذها إىل
بالكلمة بالوسائل اإللكرتونية (وخصوصاً تويرت منازهلم بعد املدرسة ،مما كان له أثر اجتماعي
وفيسبوك) .وقاد هذه احلملة غري الرمسية أساساً إجيايب ،وشجع على حمو األمية الرقمية بني اآلباء
موظفو املدارس الذين حتدثوا عن جتارهبم اإلجيابية والتالميذ على السواء.
ويف مقاطعة سان لويس ،األرجنتين،
يف جمال التدريس باستعمال معدات ومواد
التدريس اجلديدة .ولذلك ،كان تأثري املشروع أصبحت القدرة على التوصيل ال سلكياً متاحة
اآلن يف كل مكان بدون مقابل .وقد أمسكت
أعظم مماكان متوقعاً.
جامعة ال بونتا ،اليت ترأسها أليسيا بانيولوس ،بزمام
املبادرة يف توجيه وتنسيق وتنفيذ الربنامج الرقمي.
نتائج البحوث التي أجريت في
وكجزء من خطة الشمول الرقمي يف سان لويس،
البرتغال واألرجنتين وتركيا ونيجيريا
زودت مبادرة مجيع األطفال على اخلطكل طفل
الغرض من دراسة احلالة هذه اليت تشمل ممن ترتاوح أعمارهم بني  6سنوات و  12سنة
بلداناً متعددة هو إبراز البحوث األخرية اليت حباسوب شخصي جمهز بربجميات لدعم العملية
أجريت بشأن تأثري النطاق العريض وتكنولوجيا التعليمية.
املعلومات واالتصاالت على التعليم .وقد قام
ويف بلدية كوكايلي ،تركيا ،يتعاون مشروع
هبذا العمل باحثون باجلامعات احمللية يف الربتغال ،حركة زيادة الفرص والتكنولوجيا الذي يشمل
واألرجنتني (سان لويس) ،وتركيا (كوكايلي) عموم تركيا ،وتتبانه وزارة التعليم ووزارة النقل ،مع
ونيجرييا.
شركة اتصاالت تركيا ومع العديد من الشركات
ففي البرتغال ،جاء التمويل األويل لبرنامج احمللية يف توفري التكنولوجيا يف الفصول الدراسية.
 - e.Escolinhaبل ويف الواقع للخطة التعليمية
وسوف يتم يف إطار هذا املشروع تزويد 42
الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  000مدرسة و  620 000فصل دراسي بأحدث
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تكنولوجيا املعلومات ،وبذلك ستصل يف آخر
األمر إىل  17مليون طالب وما يقرب من مليون
معلم وإداري .ويبلغ جمموع تكاليف املشروع حنو
 8مليارات دوالر أمريكي ،سيتم تغطية نسبة 55
يف املائة منها من صناديق اخلدمة الشاملة.
وتقول شركة االتصاالت الرتكية إن مدينة
كوكايلي  -اليت بدأ فيها املشروع  -هبا اآلن
أعلى نسبة من مشرتكي اخلطوط الرقمية باملنازل
مقارنة ببقية املدن يف تركيا .وقد تضمن استقصاء
أجرته إدارة تكنولوجيا التعليم توجيه سؤال
إىل التالميذ عن األشخاص اآلخرين الذين
يستعملون أجهزة احلاسوب ،وكانت النتيجة82 :
يف املائة من التالميذ قالوا إخوهتم وأنساهبم؛ و55
يف املائة قالوا آباءهم؛ و 33يف املائة قالوا أمهاهتم.
ويف نيجيريا ،است ِ
خدم التمويل والدعم من
ُ
صندوق اخلدمة الشاملة يف نشر نموذج التعلم
الذي وضعته إنتل يف أكثر من  1 000مدرسة
منذ سنة  .2008وكان النموذج ينطوي على تزويد
كل طفل جبهاز حاسوب ،ولكن ذلك مل يكن
ممكناً يف نيجرييا اليت يوجد هبا عموماً  100جهاز
حاسوب فقط لكل ما بني  500إىل  800طالب.
ولذلك ،جيري تنفيذ املشروع يف الوقت احلاضر
يف بيئة خمتربات .إذ يذهب التالميذ إىل غرفة
احلاسوب الستعمال األجهزة ،مرات قليلة يف
األسبوع ،يف التعامل مع موضوعات حمددة ،مثل
العلوم واللغة اإلنكليزية.
وعلى الرغم من حمدودية هذا النموذج ،فقد
حقق نتائج مشجعة .إذ تشري تقارير املعلمني
إىل حدوث زيادة يف انتظام التالميذ يف احلضور،
كما ازداد تعاون التالميذ عن طريق التكنولوجيا،
وبالتايل التعلم واالستفادة من مهارات القرن
احلادي والعشرين .وقد حققت املدارس اليت
أ ُِخذت عينات منها مكاسب هائلة من حيث
أداء التالميذ يف مادة البيولوجي حيث ارتفعت
نسبة النجاح من  26يف املائة إىل  90يف املائة فيما

النطاق العريض
دراسـات حــالــة :النهوض بالتعليم

AFP

بني  2008و  .2011وهكذا حتققت قفزاتكبرية
يف التعليم يف نيجرييا.

برنامج التدريس العالمي
الذي وضعته إنتل

يساعد برنامج التدريس العالمي الذي
وضعته إنتل املعلمني على إعادة تصميم الفصول
الدراسية ملواجهة التحديات التعليمية اجلديدة.
ويركز الربنامج على املمارسات اليت جتري يف
الفصول الدراسية يف التعليم االبتدائي والثانوي
بغية حتفيز قدرة التالميذ على التفكري املنطقي،
وحل املشاكل ،ومهارات التعاون املستخدمة يف
التكنولوجيا اليوم .وهذه هي املهارات الرئيسية إيل
يتعني على التالميذ اكتساهبا يف القرن احلادي
والعشرين إذا كانوا يسعون إىل االبتكار ،وربط
اجملتمعات اليت يعيشون فيها بالشبكات.

وقدكلَّفت إنتل خالل العقد املاضي بإجراء
عمليات تقييم موضوعية لربنامج التدريس لتقييم
درجة حتقيق الربنامج ألهدافه .ووفقاً لعمليات
االستقصاء اليت أجريت يف  13بلداً ،أوضح
املشاركون أن  94يف املائة من املعلمني الذين
يطبقون برنامج التدريس األساسي الذي وضعته
إنتل ينطبق عليهم مؤشر واحد على األقل من
املؤشرات الدالة على جناح الربنامج.

البرنامج العالمي لشراكة
“تواصل لتتعلم”

تواصل لتتعلم ،هي شراكة أنشأها معهد
األرض ،وإريكسون ،ووعد األلفية يف أواخر
 ،2010لتوجيه احللول التحويلية اليت تضعها صناعة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حنو التعامل
مع قضايا التعليم العاملية .وعن طريق الشراكات
بني صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

والدوائر األكادميية ،واملنظمات غري احلكومية
واملنظمات الدولية ،تساعد مبادرة “تواصل
لتتعلم” يف توسيع فرص التعليم الثانوي أمامكل
منكان من خالل تنفيذ تكنولوجيا االتصاالت
املتنقلة عريضة النطاق اليت توفر النفاذ إىل موارد
التدريس والتعلم يف املدارس .وتستهدف املبادرة
الفئات السكانية اليت ال حتصل على خدمات
كاملة ،مع الرتكيز بصفة خاصة على الفتيات،
وخصوصاً يف املناطق الريفية.
ومبادرة “تواصل لتتعلم” تزيد من القدرة
على النفاذ إىل التكنولوجيا بالنسبة إىل املدارس
اليت حتتاج إىل اإلنرتنت وأجهزة احلاسوب،
وتساعد على التعامل مع االخنفاض التقليدي
لعتبة الكفاءة .وقد نُ ِشرت املبادرة حىت اآلن يف
مدارس يف غانا ،وتنزانيا ،وكينيا ،وأوغندا،
والسنغال ،وشيلي ،والربازيل ،وجنوب السودان،
وجيبويت ،واهلند ومالوي ،وهي تغطي أكثر من
 10 000طالب ومعلميهم.
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الشباب
كتلاو بابشلاب ةدحتملا ممألا لافتحا فيضتسي تالاصتالل يلودلا داحتالا

االتحاد الدولي لالتصاالت يستضيف احتفال
األمم المتحدة بالشباب والتكنولوجيا
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كسبيل لدعم التنمية والسالم والرخاء
فتح االحتاد الدويل لالتصاالت أبوابه أثناء
الفرتة من  9إىل  11يناير ،أمام حنو  350طالباً من
أحناء أوروبا باعتباره مضيفاً لنموذج فريين ملؤمتر
األمم املتحدة لعام ) .2013 (FerMUN 2013وقد
أدارت املناسبة Lycée International of Ferney-
 ،Voltaireيف فرنسا ،كجزء من منوذج برنامج
األمم املتحدة .وناقش الطالب تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت كسبيل للتقدم حنو
التنمية ،والسالم والرخاء.
ويف حفل افتتاح  ،FerMUN 2013الذي
عُ ِقد بقاعة اجتماعات بوبوف مبقر االحتاد
الدويل لالتصاالت ،رحب الدكتور محدون إ.
توريه ،األمني العام لالحتاد ،بكبار املتحدثني
الذين كان من بينهم Kassym-Jomart To� :
 ،kayevاألمني العام املساعد لألمم املتحدة
ومدير عام مكتب األمم املتحدة يف جنيف؛
والسفري  ،Alexandre Faselاملمثل الدائم
لسويسرا لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية
األخرى يف جنيف؛ والسفرية  ،Sylvia Pollنائبة
املمثل الدائم لكوستاريكا لدى مكتب األمم
املتحدة يف جنيف؛ والسي د �Sebastien Chat
 ،elusاملستشار يف بعثة فرنسا الدائمة لدى
األمم املتحدة؛ والسيد  ،Jean-Paul Brechمدير
مدرسة Ferney-Voltaire Lycée International؛
والسيد  ،Christian Caronممثل أكادميية ليون؛
والسيد  ،Guy Larmenjatنائب رئيس اجمللس
العام ملقاطعة العني.
وقال الدكتور توريه أمام قاعة مكتظة
بالدارسني ،واملعلمني وموظفي األمم املتحدة
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إنه يشعر بالسرور إذ يرى نفسة حماطاً بعدد
كبري من الشباب املوهوبني امللتزمني مبناقشة
القضايا التكنولوجية بروح التعاون الدويل.
وأضاف يقول“ :إنكم كشبان وشابات
متسكون مبفاتيح املستقبل يف أيديكم .ويف
عامل شديد التوصيل والرتابط ،يشمل هذا
املستقبل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
كل جانب من جوانب احلياة احلديثة  -من
املدارس واملستشفيات واملكاتب احلكومية ،إىل
املنازل ومقار العمل واألماكن العامة .وجيلكم
أكثر األجيال توصيالً حىت اآلن ،مما يتيح
فرصاً خيالية للمشاركة والتمكني ،مع النفاذ إىل
املعلومات ،واالستفادة منها ،وابتكارها وتقامسها
من أجل بناء جمتمع املعرفة الذي سيسود يف
الغد”.
وكان جدول أعمال املؤمتر يغطي موضوعات
متنوعة مثل األمن السيرباين ،والتعليم للجميع،
والتنوع البيولوجي ،والفرص املتساوية ،والنفاذ إىل
اإلنرتنت باعتبارها حقاً من حقوق اإلنسان،
ووسائل التواصل االجتماعي واالتصاالت يف
حاالت الطوارئ .واستطرد الدكتور توريه يقول:
“هذه قضايا أساسية بالنسبة إىل عصرنا ،وإنين
أعتقد اعتقاداً راسخاً أن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ميكن أن تقوم بدور كبري يف
املساعدة يف التعامل مع كل قضية من القضايا
اليت تواجه البشرية اليوم”.
وقال السيد  ،Tokayevإن الطالب،
باعتبارهم ميثلون جيل القادة املقبل “حيملون
معهم التفكري اجلديد ،واالبتكار واألفكار اليت

“إنكم كشبان وشابات
متسكون مبفاتيح املستقبل يف
أيديكم .ويف عامل شديد التوصيل
والرتابط…”
الدكتور محدون إ .توريه
األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت

حنتاجها ملواجهة التحديات اليت حتيط بنا”.
مضيفاً أن برنامج  FerMUN 2013يدلل بالفعل
على استعداد الطالب ملواجهة أكثر التحديات
تعقيداً .ومضى يقول“ :لقد جئتم إىل هنا
ألنكم مهتمون باألمم املتحدة وجتعلوهنا مصدراً
إلهلامكم .ومع ذلك ،أعتقد أنكم عندما تنتهون
من حواراتكم ،ستكون بقيتنا قد تأثرت بالقدرة
على االبتكار وسعة احليلة اليت جئتم هبا إىل
هذه املائدة”.
وأكد على أنه “لكي نتحرك إىل األمام،
يتعني علينا أن ننشئ إطاراً قوياً للتنمية املستمرة
بعد التاريخ النهائي الذي حتدد لتحقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية .وهنا ،ينبغي أن
يكون االستعمال املناسب والشامل لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف قمة الربنامج العاملي
للتنمية .ويعد من قبيل التحديات ضمان

الشباب
كتلاو بابشلاب ةدحتملا ممألا لافتحا فيضتسي تالاصتالل يلودلا داحتالا
شباب يؤدون دور مندوبي الدول األعضاء
مندمجون في المناقشة
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أن تكون إمكانات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مفيدة جلميع الفئات واجملتمعات.
وينبغي أن تكون املساواة يف النفاذ إحدى
األولويات الرئيسية  -بغض النظر عن نوع
اجلنس ،واخللفية والظروف”.
كذلك ،القت السفرية  Sylvia Pollالضوء
على أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كجزء من حل القضايا العاملية املعاصرة.
ومضت تقول“ :لقد تبني أن دور االتصاالت
يف محاية البيئة والتنمية املستدامة أساسي .وليس
احلد من استهالك الطاقة ،وتقليل انبعاثات
غازات االحتباس احلراري وحتسني طرق مواجهة
الكوارث الطبيعية إال بعض األمثلة”.
وترى السيدة  Sylvia Pollأن تكنولوجيا
االتصاالت املتنقلة متثل فرصة عظيمة
لتحسني الصحة ،إذ تقول“ :لقد أظهرت
احللول الصحية املتنقلة أهنا ميكن أن تساعد

يف مكافحة األمراض غري املعدية مثل داء
السكري ،والسرطان ،واألمراض القلبية
الوعائية واألمراض التنفسية املزمنة  -وهي
العلل واألمراض اليت تعد األسباب الرئيسية
للوفاة يف العامل يف الوقت احلاضر ”.ومع
ذلك ،فقد حذرت من أن اإلفراط يف استعمال
التكنولوجيا مثل “قضاء ساعات طويلة مع
أجهزة احلاسوب املتنقلة واهلواتف املتنقلة يؤثر
أيضاً على صحتنا .فقد أصبحنا أقل نشاطاً،
وأقل ممارسة للرياضة وازداد وزننا”.
مث حتدثت السيدة  Sylvia Pollعن قابلية
األطفال للتعرض للمخاطر وهم على اخلط.
ويف هذا السياق ،أشارت إىل السيدة الورا
شنشيال ،رئيسة كوستاريكا وراعية مبادرة
محاية األطفال على اخلط اليت أطلقها االحتاد
الدويل لالتصاالت .وقد أخذت كوستاريكا
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق

التنمية االجتماعية واملستدامة .وهذا من بني
أسباب استضافة كوستاريكا لقمة الشباب
العاملية اليت سينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت
يف سبتمرب “ ،2013وهي القمة اليت تستهدف
حشد الشباب من أحناء العامل ،من أجل ابتكار
حلول للصاحل االجتماعي ،من خالل النفاذ إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”.
وقد اندمج الطالب يف احلوار حبماس .وقال
 ،Manon Fabreوهو مندوب اهلند أثناء منوذج
فريين ملؤمتر األمم املتحدة )“ :(FerMUNإن
متثيل بلد ال أنتمي إليه قد أتاح يل فهم القضايا
العاملية من منظور مل أشهده من قبل ،وعلّمين
الكثري عن الدبلوماسية يف أجزاء العامل األخرى.
وقد ضمن ذلك ،باإلضافة إىل االلتزام بالتقيد
بإجراءات احلديث ،سري املفاوضات بأعلى
مستوى ممكن من السالسة لكي جنسد اجلو
احلقيق يف األمم املتحدة”.
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ورأى الطالب أن موضوع املفاوضات اختري
بعناية ،ألن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أصبحت متغلغلة يف حياتنا اليومية .وقال
 ،Sebastian Spenceمندوب السودان“ :لقد
أدى هذا املؤمتر إىل فتح أعيننا على مقدار
إحاطة التكنولوجيا بنا .واألهم من ذلك ،تبني
يل أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن
أن يكون هلا أثر على مستوى إنساين .وعلى
الرغم من أنين أهتم بأحدث التكنولوجيات،
فلم يسبق يل أن عرفت قبل هذا املؤمتر أن
التكنولوجيا ميكن أن تساعد هبذه الدرجة”.
وقد أتاح هذا احلدث الذي استمر ثالثة أيام
لالحتاد الدويل لالتصاالت فرصة إلبراز مهاراته
يف جمال تنظيم املؤمترات ،لقيام أفرقة من أحناء
االحتاد مبساعدة اللجنة املعنية باملؤمتر يف كل
شيء ابتداءً من التسجيل وإصدار البطاقات إىل
خطط ختصيص الغرف واملقاعد ،ودعم العروض
السمعية والبصرية والبث اإلذاعي احلي ،وتدريب
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دارسي الرتمجة الشفوية والتحريرية ،وإنتاج الصور
ومقاطع الفيديو ،وتصميم وطباعة شعارات
الرتويج وإصدار جملتني عن املؤمتر ،وأنشطة
العالقات مع وسائل اإلعالم.
وقد تأثر الطالب بالتنظيم املمتاز للمؤمتر.
وقالت السيدة  ،Alice Rougeauxرئيسة الصحافة
أثناء املؤمتر“ :إن استضافة املؤمتر يف مكان مثل
االحتاد الدويل لالتصاالت يبعث على اإلهلام.
إذ يوفر لنا مقر االحتاد خلفية لفهمكيف تتقارب
الدول للتواصل .لقد توفر لنا النفاذ إىل أشياء ما
كان لنا أن حنصل عليها بدون استضافة االحتاد
للمؤمتر ،مثل أنظمة الرتمجة الشفوية وقاعات
املؤمترات ،وكذلك فرصة التفاعل مع الصحافة
الفعلية وأجهزة اإلعالم األخرى .واألهم من
كل ذلك املساعدة اليتكان العاملون يف االحتاد
على استعداد لتقدميها لنا .ولقد شعرنا بالثقة بني
الكبار الذي مكنونا من العمل معاً يف تنظيم
مؤمتر ناجح”.

وعلق الدكتور توريه بقوله“ :سيواصل
الشباب االستفادة من اجملتمع املرتابط بالكامل
عن طريق الشبكات بطرق ال نستطيع أن
نتخيلها اليوم ،وإنين شخصياً أتطلع إىل رؤية إىل
أين سيقودنا الزواج الرائع بني التقدم التكنولوجي
والقدرات العقلية البشرية”.
وقد ُدعي الطالب املشاركون يف املؤمتر إىل
زيارة متحف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اجلديد الذي أقامه االحتاد .وكانت أمام الزوار
فرصة للفوز بأحد حاسوبني لوحيني من طراز
جالكسي .وقد سحب الدكتور توريه امسي
الفائزين احملظوظني يف هناية االحتفال يوم 11
يناير ،وكان الفائزان مها  ،Filip Drzazgaوهو
طالب بولندي ميثل إيطاليا يف احلوارات اليت
جرت يف منوذج فريين ملؤمتر األمم املتحدة
) ،(FerMUNو ،Marta Mioriوهي إحدى
أصغر الدارسات الاليت حضرن املؤمتر ،وكانت
متثل سنغافورة.

اﻟـﻴــﻮم اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ﻟﻼﺗـﺼــﺎﻻت
وﻣـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟـﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت
 17ﻣﺎﻳﻮ 2013

ﺗـﻜـﻨـﻮﻟــﻮﺟـﻴـﺎ اﻟـﻤـﻌـﻠـﻮﻣــﺎت واﻻﺗـﺼــﺎﻻت

وﺗﺤﺴﻴﻦاﻟـﺴـﻼﻣــﺔﻋـﻠـﻰاﻟـﻄــﺮق
WTISD

www.itu.int/wtisd

لمحة عن بلد
يميظنتلا تاسرامملا لضفأ قيبطت ىلع لمعت ايبيل

ليبيا تعمل على تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية
إعداد قانون جديد لالتصاالت
عينت وزارة االتصاالت واملعلومات الليبية
جلنة رفيعة املستوى من خرباء االتصاالت
والقانونيني من الوزارة وخارجها لصياغة قانون
جديد لالتصاالت حيل حمل التشريع القائم.
وبعد دراسة مستفيضة للنماذج املختلفة
من قوانني االتصاالت املعمول هبا حالياً يف
خمتلف البلدان املتقدمة والنامية ،اقرتحت
اللجنة قانوناً جديداً وشامالً لالتصاالت
استناداً إىل أفضل املمارسات.
وأجريَت مشاورات عامة بشأن مشروع
القانون ،ومن املتوقع تقدمي القانون يف صيغته
النهائية إىل اجمللس الوطين العتماده يف هناية
مارس  .2013وهكذا ،تكون ليبيا على وشك
اعتماد نظام تنظيمي جديد لالتصاالت بعد
الثورة يف .2011
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وتنحصر أهداف القانون اجلديد يف ما يلي:
 إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم االتصاالت،
ذات اختصاصات واضحة وشفافة حتدد
وظائف اهليئة وصالحياهتا؛
 تشجيع ومحاية املنافسة يف سوق االتصاالت؛
 ضمان توفري أعلى جودة للخدمات
بأسعار تنافسية بالنسبة للمستعملني
النهائيني يف أحناء البلد؛
 تشجيع القطاع اخلاص اللييب على املشاركة
يف تقدمي وحتسني خدمات االتصاالت
يف ليبيا.
وبالتوازي مع ذلك ،يقوم فريق خرباء دويل
عايل املستوى ،بالتعاون الوثيق مع اخلرباء الليبيني
من وزارة االتصاالت واملعلومات ،بوضع خطة
وطنية للرتددات تغطي مدى الرتددات من

 kHz 8,3إىل  .GHz 275ومن املتوقع تسليم هذه
اخلطة يف منتصف مايو .2013
وتتوقع الوزارة إجراء مشاورة عامة بشأن
خطة الرتددات ،وهي عملية تُستخدم على
نطاق واسع يف البلدان الدميقراطية .والغرض
من املشاورة هو الوقوف على آراء مجيع
األطراف املعنية بشأن آثار الطيف املرتتبة على
خطة الرتددات .ومبزيد من التحديد ،تتطلع
الوزارة إىل احلصول على تعليقات بشأن مجيع
املسائل املتصلة باستعمال الطيف ،ومتطلبات
الطيف يف احلاضر واملستقبل ،والسياسات
واالسرتاتيجيات املقرتحة إلدارة الطيف،
والتكنولوجيات اليت ميكن أن تُطبق جنباً إىل
جنب مع التكنولوجيات املرخص هبا ،وسياسة
توزيع الطيف.

زي ــارات رسـميـة
لقاءات مع األمني العام

ITU/V. Martin

زي ــارات رسميـة
خالل شهر فبراير  2013قام السادة سفراء الدول لدى مكتب األمم المتحدة
والمنظمات الدولية األخرى في جنيف ،والضيوف المهمون التالية أسماؤهم بزيارات
مجاملة للدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت.

اليزابيث ميغواال ،كبيرة مديري شركة
والدكتور حمدون إ .توريه

Qualcomm

منصف باتي ،سفير تونس

مينيليك أليمو غيتاهون ،سفير إثيوبيا

ألكسندروز ألكسندريز ،سفير اليونان

مجيع الصور من إعداد رون فاريل/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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زي ــارات رسـميـة
لقاءات مع األمني العام

جان-مارك جاكوت ،كبير المسؤولين التنفيذيين بشركة
Parmigiani Fleurier

فاليري تسيبكالو ،مدير منطقة التكنولوجيات الرفيعة
( ،)Hi-Tech Parkبيالروس

جواكيم دا فونسيكا ،سفير تيمور-لستي

.All photos are by Rowan Farrell/ITU
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مالوم بامانغا عباس ،سفير تشاد
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