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اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات

الدكتور حمدون إ .توريه
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ITU/P.M. Virot

تـك ـريـم ثــالثـة فـائ ـزيـن
تـقـدي ـراً لـدورهـم الـقيــادي

المقال االفتتاحي

يحتفل االتحاد العالمي لالتصاالت في كل عام باليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات في  17مايو الذي يصادف يوم
تأسيس االتحاد في عام  .1865ويتضمن الحدث إعالن أسماء الفائزين بجائزة اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات.
ويتماشى موضوع هذا العام “تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحسين السالمة على الطرق” مع عقد األمم المتحدة للعمل
من أجل السالمة على الطرق ،الذي خصص الفترة  2020–2011لتحسين السالمة على الطرق في العالم.
ويسرني كل السرور أن أقدم جائزة هذا العام لثالثة فائزين من أوساط الحكومة والصناعة والمجتمع المدني تقديراً لدورهم
القيادي وتفانيهم في تعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوسيلة لتحسين السالمة على الطرق.
وبالنسبة ألوساط احلكومةُ ،منحت اجلائزة إىل السيد يولي مورير ،رئيس االتحاد السويسري ،الذي مثله يف احلفل السفري ألكسندر فازيل،
املمثل الدائم لسويسرا لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف .وسويسرا بلد معروف باالبتكار وهندسة األجهزة
الدقيقة .وقد جعل هذا التقليد سويسرا من بني أكثر الدول أماناً ملستخدمي الطرق
يف العامل .ويف العقد  ،2010–2001سجلت سويسرا اخنفاضاً ملحوظاً يف معدل
وفيات حوادث الطرق .وكان اجمللس السويسري ملنع احلوادث يشارك بنشاط مع
االحتاد الدويل لالتصاالت يف وضع معايري ألنظمة مساعدة السائق وألنظمة ذكية
“يسرني كل السرور أن أقدم
ملنع احلوادث يف حركة املرور على الطرق.
جائزة هذا العام لثالثة فائزين
ئيس
ر
دينير،
فولكمار
السيد
إىل
اجلائزة
وبالنسبة ألوساط الصناعةُ ،منحت
من أوساط الحكومة والصناعة
مجلس إدارة شركة روبرت بوش ،وهي واحدة من كربيات شركات توريد مكونات
والمجتمع المدني تقديراً
السيارات .وكانت الشركة سباقة يف االبتكارات املتعلقة بأنظمة سالمة السيارات
لدورهم القيادي وتفانيهم في
وأنظمة املعلومات واالتصاالت يف السيارة ،فضالً عن وظائف مساعدة السائق
تعزيز تكنولوجيا المعلومات
ووظائف التوجيه األخرى .والعديد من وظائف السالمة يف املركبات ،مثل نظام
الفرامل مانع االنغالق والتحكم يف اجلر واالستقرار اإللكرتوين ،هي بفضل شركة
واالتصاالت كوسيلة لتحسين
بوش ،حيث يعمل اخلرباء فيها حالياً مع االحتاد الدويل لالتصاالت لوضع معايري
السالمة على الطرق”.
لتحسني كل من كفاءة النقل والسالمة على الطرق.
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اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات
املقال االفتتاحي

“في كل عام يموت ما يقرب من
مليون شخص في حوادث متعلقة بحركة
المرور .وعالوة على وفيات حوادث
الطرق ،هنالك ما يقدر ما بين  20و50
مليون شخص تعرضوا إلصابات شتى ،ال
سيما في البلدان النامية .ونتيجة لذلك،
تعاني الحكومات واألفراد من خسائر
اقتصادية إجمالية تقدر بنحو  518مليار
دوالر أمريكي سنوياً .ولذا من األهمية
القصوى التركيز على دور تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في تحسين
السالمة على الطرق”.

1,3

وبالنسبة للمجتمع املدينُ ،منحت اجلائزة إىل السيد جان تود،
رئيس االتحاد الدولي للسيارات ) ،(FIAوهو شخصية عاملية واسم
مألوف يف عامل رياضة السيارات .وكان اهتمام السيد تود يف جمال
السالمة على الطرق يف العامل على املستوى املهين والشخصي ،مما
جعلها من أولويات االحتاد الدويل للسيارات .ودعماً لعقد األمم
املتحدة للعمل من أجل السالمة على الطرق ،وحتت راية عمل االحتاد
الدويل للسيارات من أجل السالمة على الطرق ،طرق السيد تود بال
كلل أبواب القادة وأصحاب القرارات يف خمتلف أحناء العامل ،وحثهم
على االلتزام باختاذ تدابري ملموسة وبأسعار معقولة وميكن التحقق منها
هتدف إىل احلد من الوفيات واإلصابات يف حوادث الطرق .والسيد تود
هو أيضا رئيس محلة التوعية بالسالمة اإللكرتونية )،(eSafetyAware
اليت تركز على ترويج السيارات الذكية وتكنولوجيات السالمة اجلديدة.
إن سالمة املرور على الطرق هي شاغل عاملي يف جمال الصحة
العامة ومنع حدوث اإلصابات .ففي كل عام ميوت ما يقرب من
 1,3مليون شخص يف حوادث متعلقة حبركة املرور .وعالوة على
وفيات حوادث الطرق ،هنالك ما يقدر ما بني  20و 50مليون شخص
تعرضوا إلصابات شىت ،ال سيما يف البلدان النامية .ونتيجة لذلك،
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تعاين احلكومات واألفراد من خسائر اقتصادية إمجالية تقدر بنحو
 518مليار دوالر أمريكي سنوياً .ولذا من األمهية القصوى الرتكيز على
دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتسني السالمة على الطرق.
وتؤدي هذه التقنيات دوراً حتفيزياً يف توفري الفرص للناس يف كل مناحي
احلياة  -ولكن علينا أن نستغلها بطريقة مسؤولة ،خاصة أثناء القيادة
من أجل جتنب وقوع احلوادث واإلصابات.
إن شرود السائق وسلوك املشاة ،من قبيل إرسال “الرسائل
النصية” واستخدام نظام املالحة يف السيارات أو أنظمة االتصاالت
أثناء القيادة ،هي من بني أهم األسباب املؤدية إىل الوفاة واإلصابات
جراء حوادث املرور – وهي اآلن مسؤولة عن عدد أكرب من الوفيات
مما هي القيادة يف حالة السكر.
رساليت واضحة :ال تنشغلوا بالتكنولوجيا أثناء القيادة ،سواء بإجراء
مكاملة هباتفكم احملمول أو تشغيل نظام املالحة .إن إرسال رسالة
نصية أو رسالة عرب ’تويرت‘ أثناء القيادة أمر خطري للغاية وينبغي جتنبه
أياً كان الثمن.
لقد سرين جداً أن أستمع إىل تأكيد الفائزين على الرسالة“ :ال
اس َل أثناء القيادة” (انظر املزيد يف هذا الشأن على الصفحات
تر ُ
 .)19-8وقد عزز ذلك برهان عملي قدمه سائق فرياري يف الفورموال
 1فيليبي ماسا .فقد دخل حلبة الفورموال  1منذ أكثر من  10أعوام
مع ساوبر ،الفريق السويسري الذي مقره بالقرب من هينويل ،مسقط
رأس الرئيس مورير .ومنذ ذلك احلني ،احتل القمة يف رياضة السيارات.
إنين أناشد الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت والشركاء
يف الصناعة لتشجيع استخدام واجهات حاسوبية آمنة وأجهزة ال
تستدعي استخدام اليدين يف السيارات ،واختاذ اإلجراءات الالزمة
إلزالة أسباب الشرود النامجة عن استخدام التكنولوجيا أثناء القيادة.
وإىل جانب ترويج السياسات الوطنية لتشجيع استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف تعزيز السالمة على الطرق ،علينا أيضاً أن
نشجع تطوير واستخدام أنظمة النقل الذكية .وهذه التدابري ال تساعد
على منع وقوع حوادث املرور فحسب وإمنا من شأهنا أيضاً حتسني
الكفاءة يف إدارة حركة املرور كوسيلة ملكافحة آثار تغري املناخ.
لقد عكف االحتاد الدويل لالتصاالت على وضع معايري لواجهات
حاسوبية وأنظمة اتصاالت آمنة االستعمال يف السيارات ،مصممة
خصيصاً لتحسني أداء القيادة إىل احلد األمثل بإزالة أسباب الشرود

اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات
املقال االفتتاحي

ITU/R. Farrell
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فيليبي ماسا
سائق فرياري
فورموال 1

“كان االتحاد في طليعة
الجهود العالمية في تطوير أحدث
المعايير في تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ألنظمة النقل الذكية
وسالمة السائقين التي تستخدم
توليفة من الحواسيب واالتصاالت
وتكنولوجيات تحديد المواقع
واألتمتة ،بما في ذلك أجهزة الرادار
في السيارة ،لتفادي االصطدام”.

الدكتور
محدون إ .توريه
األمني العام
لالحتاد الدويل
لالتصاالت

فولكمار دينري
رئيس جملس إدارة
مؤسسة روبرت
بوش

جان تود
رئيس االحتاد
الدويل
للسيارات

هولني جاو
نائب األمني العام
لالحتاد الدويل
لالتصاالت

براهيما سانو
مدير مكتب
تنمية االتصاالت
يف االحتاد الدويل
لالتصاالت

غري اآلمنة املتعلقة بالتكنولوجيا .وكان االحتاد يف طليعة اجلهود العاملية يف تطوير أحدث
املعايري يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألنظمة النقل الذكية وسالمة السائقني
اليت تستخدم توليفة من احلواسيب واالتصاالت وتكنولوجيات حتديد املواقع واألمتتة،
مبا يف ذلك أجهزة الرادار يف السيارة ،لتفادي االصطدام .ويسرين أيضاً أن أشري إىل أن
توزيع نطاقات الرتدد املنسقة املتاحة عاملياً لتطبيقات رادارات السيارات هو على جدول
أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املقرر أن يعقده االحتاد يف عام .2015
وسيستمر االحتاد الدويل لالتصاالت يف العمل مع قطاع السيارات ورابطات
السيارات يف مجيع أحناء العامل  -حتت راية االحتاد الدويل للسيارات  -للمضي قدماً يف
موضوع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني السالمة على الطرق من
أجل تلبية واحد من أكثر التحديات العاملية إحلاحا يف عصرنا.
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تحسين السالمة على الطرق
صور الغالف:

6

رسالة من األمين العام لألمم المتحدة
بان كي-مون

تكريم ثالثة فائزين تقديراً لدورهم القيادي
Getty Images

		

ISSN 1020–4148
itune ws.itu.int

 10أعداد سنوياً
حقوق التأليف والنشر:

© ITU 2013

8

طبع يف جنيف ،دائرة الطباعة والتوزيع يف االحتاد .جيوز
استنساخ املواد من هذا املنشور كلياً أو جزئياً شرط أن
يكون االقتباس مشفوعاً باإلشارة إىل املصدر:
أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت.
تنويـه :اآلراء اليت مت اإلعراب عنها يف هذا املنشور
هي آراء املؤلفني وال تُلزم االحتاد الدويل لالتصاالت.
والتسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد الواردة يف
هذا املنشور ،مبا يف ذلك اخلرائط ،ال تعين اإلعراب
عن أي رأي على اإلطالق من جانب االحتاد الدويل
لالتصاالت فيما يتعلق باملركز القانوين ألي بلد أو
إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو فيما يتعلق بتحديدات
ختومها أو حدودها .وذكر شركات بعينها أو منتجات
معينة ال يعين أهنا معتمدة أو موصى هبا من جانب
االحتاد الدويل لالتصاالت تفضيالً هلا على سواها مما
مياثلها ومل يرد ذكره.
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اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات
رسـالـة

UN Photo/Eskinder Debebe

عقد العمل من أجل السالمة
على الطرق2020–2011 :
ما هو دور التكنولوجيا في هذا الشأن

بان كي-مون ،األمين العام لألمم المتحدة
رحب األمني العام لألمم املتحدة بان كي-مون ،يف رسالة بالفيديو وجهها إىل
املشاركني يف حفل جائزة االحتاد الدويل لالتصاالت ،بالرتكيز على السالمة على الطرق
يف اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات لعام  ،2013وقال إن حوادث الطرق
تقتل ما يقرب من  1,3مليون شخص كل عام ،وهي تؤدي إىل إصابة املاليني جبروح أو
بعجز دائم ،مما يلقي بعبء
اقتصادي ثقيل على كاهل
األسر والبلدان.
“وعقد األمم املتحدة
“عقد األمم المتحدة للعمل من
للعمل من أجل السالمة على
أجل السالمة على الطرق في
الطرق يف الفرتة من  2011إىل
الفترة من  2011إلى  2020مكرس
 2020مكرس للمساعدة على جعل الطرق واملركبات أكثر أماناً يف مجيع أحناء العامل.
للمساعدة على جعل الطرق
وتتيح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خيارات عديدة ،حيث ميكن ألنظمة النقل
والمركبات أكثر أماناً في جميع
الذكية وأجهزة املالحة أن تساعد على ختفيف حدة االزدحام .وميكن ألجهزة الرادار أن
أنحاء العالم .وتتيح تكنولوجيا
تساعد على تفادي االصطدام مبستعملي الطرق اآلخرين ،مبن فيهم املشاة” .وأشار إىل
أن “استخدام معدات االتصال غري اليدوية يؤدي إىل التقليل من احلوادث ،ال سيما يف
المعلومات واالتصاالت خيارات
صفوف الشباب الذين ميثلون أكثر من نصف الوفيات النامجة عن حوادث الطرق”.
عديدة ،حيث يمكن ألنظمة النقل
وأشاد السيد بان كي-مون بتعاون االحتاد الدويل لالتصاالت مع الدوائر العاملة يف
الذكية وأجهزة المالحة أن تساعد
هذا القطاع على وضع معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكذا بتعاونه مع االحتاد
على تخفيف حدة االزدحام.
الدويل للسيارات ،للتوعية بالسالمة على الطرق ،مؤكداً أن االستفادة من التكنولوجيا
ويمكن ألجهزة الرادار أن تساعد
على أفضل وجه يسهم يف إنقاذ ماليني األرواح.

على تفادي االصطدام بمستعملي
الطرق اآلخرين ،بمن فيهم
الـمشــاة”.
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الجائزة العالمية لالتصاالت ومجتمع المعلومات

لعام 2013

تـعـ ّـرف عـلـى الـفــائ ـزيــن

فاز بجائزة االتحاد الدولي لالتصاالت السيد يولي مورير رئيس االتحاد
السويسري والسيد فولكمار دينير رئيس مجلس إدارة شركة روبرت بوش
والسيد جان تود رئيس االتحاد الدولي للسيارات

جــان تــود

فـولـكمـار ديـنـيـر

يـولـي مــوريــر
Getty Images
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تحسين السالمة على الطرق
جائزة االحتاد الدويل لالتصاالت | الفائز يويل مورير

يولي مورير

يولي مورير ،رئيس االتحاد السويسري ينحدر من
بلدة هينويل ،حيث بدأ حياته السياسية في عام
 1978بانتخابه عضواً في مجلس البلدية .وهينويل
مركز لنشاط رياضة سباق السيارات في سويسرا
وموطن لفريق سباق السيارات ساوبر الفورموال .1
وقد أظهر السيد مورير التزامه الشخصي بالرياضة
والصحة والضمان االجتماعي والحماية المدنية.
وفي عام  ،2008انتخب عضواً في المجلس
االتحادي ،وكان مسؤوالً عن الوزارة االتحادية
للدفاع والحماية المدنية والرياضة .ومن عام
 1995إلى عام  2003كان عضواً في لجنة البيئة
والتخطيط المكاني والطاقة .وبعد عام ،2003
كان عضواً في اللجنة المالية ،وبعد عام ،2007
عضواً في لجنة الضمان االجتماعي والصحة.
ومن عام  1996إلى عام  ،2008كان رئيساً لحزب
الشعب السويسري.

ســويـســرا
سويسرا من أكثر البلدان أماناً في العالم لمستخدمي الطرق،
وقد سجلت انخفاضاً كبيراً في معدل وفيات حوادث الطرق
في الفترة  .2010–2001ويشارك المجلس السويسري لمنع
فعال مع االتحاد الدولي لالتصاالت في
الحوادث بشكل ّ
وضع معايير بشأن أنظمة مساعدة السائق واألنظمة الذكية
لمنع الحوادث في حركة المرور.
8
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ITU/R. Farrel

برنامج سويسرا للحد من
وفيات حوادث الطرق
السفير ألكسندر فازيل،

ممثالً للسيد يولي مورير رئيس االتحاد السويسري
مثل السيد يويل مورير ،رئيس االحتاد السويسري الفائز باجلائزة العاملية لالتصاالت وجمتمع
املعلومات لعام  ،2013يف حفل توزيع اجلوائز يف مقر االحتاد يوم  17مايو ،السفري ألكسندر فازيل،
املمثل الدائم لسويسرا لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف.
نقل السفري فازيل ،متحدثاً باسم السيد مورير ،شكر الرئيس للجائزة املمنوحة له  -وهي جائزة،
قال إهنا أيضاً تكرمي لسويسرا ككل .وأشار إىل أن الفرتة  2020–2011متثل عقد العمل من أجل
السالمة على الطرق الذي أعلنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وهنأ االحتاد الدويل لالتصاالت على
اختيار موضوع “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتسني السالمة على الطرق” لالحتفال باليوم
العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات هلذا العام وأشاد بإجنازات االحتاد.

“إن تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت تبشر اآلن بظهور
حلول مبتكرة في مجال
السالمة على الطرق كانت
أشبه بالخيال منذ وقت غير
بعيد .وأنا أفكر ،على وجه
الخصوص ،بالتواصل بين
المركبات ،وبين المركبات
والبنية التحتية وأيضاً ما يسمى
السيارة ’الذكية‘ التي يمكن
أن تنساق بكل أمان ،والتي
يخبرنا المصنعون أنها يمكن
أن تكون جاهزة بحلول نهاية
العقد الحالي”.
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تحسين السالمة على الطرق
جائزة االحتاد الدويل لالتصاالت | الفائز يويل مورير

“لقد تحسنت السالمة على الطرق
في سويسرا على مدى السنوات األربعين
الماضية .ففي عام  - 1971أحلك سنة
شهدناها  -بلغ عدد ضحايا حوادث
الطرق  1773شخصاً .ومنذ ذلك الحين
انخفض هذا الرقم بنسبة  80في المائة.
وبالمقارنة مع بلدان أخرى ،تأتي سويسرا
في المرتبة (المشرفة) السابعة بعد المملكة
المتحدة وهولندا والسويد والنرويج
وأيسلندا والدانمارك”.

وقال السفري فازيل “إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تبشر اآلن بظهور حلول مبتكرة يف جمال السالمة على الطرق
كانت أشبه باخليال منذ وقت غري بعيد .وأنا أفكر ،على وجه
اخلصوص ،بالتواصل بني املركبات ،وبني املركبات والبنية التحتية
وأيضاً ما يسمى السيارة ’الذكية‘ اليت ميكن أن تنساق بكل أمان،
واليت خيربنا املصنعون أهنا ميكن أن تكون جاهزة حبلول هناية العقد
احلايل” .ولكنه أقر أيضاً بأن هناك حاالت قد يؤثر فيها استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على السالمة على الطرق .وهذا
هو احلال ،على سبيل املثال ،عندما يتواصل الناس باهلاتف أو
يطالعون هواتفهم الذكية أو يرتاسلون برسائل  SMSأثناء القيادة.
مث تطرق السفري فازيل بإجياز إىل األولويات اليت تراعيها
السلطات السويسرية حالياً يف سياسة السالمة على الطرق.
وملا كانت سويسرا ال تنتج سيارات ،فقد ركز على ما ختططه
السلطات السويسرية يف تطبيق احللول الذكية على حنو فعال
لضمان السالمة على الطرق ،واليت تستند من بني أمور أخرى إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

10
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لقد حتسنت السالمة على الطرق يف سويسرا على مدى
السنوات األربعني املاضية .ففي عام  - 1971أحلك سنة شهدناها
– بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق  1773شخصاً .ومنذ ذلك
احلني اخنفض هذا الرقم بنسبة  80يف املائة .وباملقارنة مع بلدان
أخرى ،تأيت سويسرا يف املرتبة (املشرفة) السابعة بعد اململكة
املتحدة وهولندا والسويد والنرويج وأيسلندا والدامنارك.

برنامج “فيا سيكورا”

يف عام  2010وضع اجمللس االحتادي هدفاً خلفض عدد الوفيات
بنسبة  25يف املائة أخرى يف غضون  10سنوات ،من خالل برنامج
“فيا سيكورا” ،باعتماد هنج أوسع مما سبق .ويركز هذا الربنامج
يف املقام األول على تدابري إذكاء الوعي بني الناس ،وسلوك
مستخدمي الطرق وسالمة املركبات والبنية التحتية لشبكة الطرق.
وال ينطوي الربنامج على أي إلزامات جديدة .وإمنا يركز على تعزيز
فعالية تطبيق القواعد واملعايري املعمول هبا .ويف هذا الصدد ،هناك
مخس فئات من التدابري اليت يتعني تنفيذها على عدة مراحل حىت
عام .2015

“ومهما كانت مدهشة الفتوحات التي
حققتها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
فيما يتعلق بأنظمة مساعدة القيادة،
فإنني أعتقد أن ال شيء يغني عن التعليم
والتدريب والتوعية للسائقين  -والمشاة
 للتأكد من أنهم يتصرفون كمواطنينمسؤولين ،مشاة كانوا أم سائقين”.

تحسين السالمة على الطرق
جائزة االحتاد الدويل لالتصاالت | الفائز يويل مورير
جـهــاز مـزود بـجـهـاز
اسـتـشـعـار الخـتـبـار
الـقـيــادة فـي حــالــة
سـكــر

AFP

هناك أوالً التدابري الوقائية .ويف املقام الثاين التدابري لضمان
إنفاذ القواعد القائمة على حنو أكثر فعالية .وسوف يشمل ذلك،
على سبيل املثال ،عدم السماح ألصحاب سوابق القيادة حتت
تأثري الكحول (اعتباراً من عام  )2015باستخدام سيارات غري
مزودة جبهاز إقفال حساس لدرجة الكحول لدى السائق ،وحظر
اخلدمات التجارية أو العامة اليت تكشف أجهزة ضبط السرعة
وتنذر بوجودها.
وهنالك ثالثاً تدابري إنفاذ تستهدف بوجه خاص السائقني
املتهورين ،الذين سيجربون على تزويد سياراهتم مبا يسمى
’الصندوق األسود‘ الذي يسجل البيانات اليت ميكن استخدامها
بعد ذلك من قبل السلطات املعنية .وهنالك رابعاً التدابري الرامية
إىل حتسني البنية التحتية للطرق .وخامساً وأخرياً التدابري الرامية
إىل حتسني إحصاءات حوادث الطرق من خالل إدخال نظام

معلومات متعدد األغراض .وهذه هي املالمح الرئيسية لربنامج
“فيا سيكورا”.
وبفضل جمتمع املعلومات ميكن لقطاع السيارات أن حيرز
تقدماً هائالً وسريعاً يف جمال السالمة على الطرق .وكجزء من
هذه العملية ،يتعني على الدول أن تكون مستعدة لتحديث البنية
التحتية للطرق لكي تواكب التطور التكنولوجي .أما سويسرا ،فقد
قبلت هذا التحدي.
وأخريا ،ومهما كانت مدهشة الفتوحات اليت حققتها تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق بأنظمة مساعدة القيادة ،فإنين
أعتقد أن ال شيء يغين عن التعليم والتدريب والتوعية للسائقني
 واملشاة  -للتأكد من أهنم يتصرفون كمواطنني مسؤولني ،مشاةكانوا أم سائقني.
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تحسين السالمة على الطرق
جائزة االحتاد الدويل لالتصاالت | الفائز فولكمار دينير

فولكمار دينير

فولكمار دينير هو رئيس مجلس إدارة شركة
روبرت بوش وهو أيضاً أحد كبار المسؤولين
التقنيين فيها ،وهو مسؤول عن البحوث والهندسة
المتطورة وتنسيقها وعن استراتيجية الشركة
ونظام االتصاالت فيها .وتشمل مسؤولياته أيضاً
االبتكارات البرمجية ووحدات الطب عن بُعد
للرعاية الصحية التابعة لشركة بوش.
تلقى السيد دينير درجة البكالوريوس في الفيزياء
من جامعة شتوتغارت في عام  .1981وبعد فترة
من إجراء البحوث في الواليات المتحدة حصل
على الدكتوراه في الفيزياء من جامعة شتوتغارت
في عام .1985

نبذة عن شركة روبرت بوش
كانت شركة روبرت بوش من أول الموقعين على الميثاق
األوروبي لسالمة الطرق .وشركة بوش ،التي تأسست في عام
 ،1886هي شركة هندسة وإلكترونيات متعددة الجنسيات
مقرها قرب شتوتغارت في ألمانيا .وهي واحدة من كبريات
الشركات الموردة لمكونات السيارات ،بما في ذلك أنظمة
حقن الوقود لمحركات االحتراق الداخلي .وهي أيضاً صاحبة
االبتكارات الرائدة في مجاالت أنظمة سالمة المركبات
12
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وأنظمة المعلومات واالتصاالت في السيارات فضالً عن
وظائف مساعدة السائق وغيرها.
وقد ساهمت أنظمة السالمة النشطة التي وضعتها شركة بوش،
منذ أكثر من  30عاماً ،إلى حد كبير في خفض عدد حوادث
الطرق .وتشمل ابتكارات الشركة نظام منع انغالق المكابح
) ،(ABSونظام التحكم في الجر ) (TCSوبرنامج االستقرار
اإللكتروني )®  ،(ESPوكلها تتدخل قبل حدوث االصطدام.

ITU/R. Farrel

تقديم حلول مبتكرة لقيادة أكثر أماناً

فولكمار دينير

رئيس مجلس إدارة شركة روبرت بوش
لدى قبول اجلائزة العاملية لالتصاالت وجمتمع املعلومات لعام  ،2013أزجى السيد
فولكمار دينير ،رئيس جملس إدارة شركة روبرت بوش ،حتية تقدير للمهندسني يف شركة
بوش وعددهم ينوف عن  5 000يف مجيع أحناء العامل وهم يعملون يف جمال سالمة حركة
املرور ومساعدة السائقني.
وأشار إىل أن الكثري قد حتقق بالفعل ،وضرب مثاالً من أملانيا ،حيث اخنفض عدد
الوفيات النامجة عن حوادث املرور من  15 000يف عام  1980إىل أقل من  4 000يف عام
 .2012وقال إن حتسني سلوك حتطم املركبات ،وعلى وجه التحديد تقوية هيكل السيارة،
قد ساهم بالتأكيد يف هذا االخنفاض .ومن املؤكد أيضاً أن حفظ األرواح كان بفضل
أنظمة السالمة الفاعلة واملنفعلة .وقد دللت الدراسات الدولية على أن  40يف املائة على
األقل من مجيع حوادث املرور القاتلة سببها االنزالق .ويستطيع نظام التحكم اإللكرتوين

“أتقاسم هذه الجائزة
المرموقة مع أكثر من 5 000
من مهندسي شركة بوش في
جميع أنحاء العالم ،الذين
يعملون في مجال سالمة
المرور ومساعدة السائقين،
والذين حققوا نتائج مذهلة
في جعل القيادة أكثر أماناً
وأقل إجهاداً .وهم األبطال
الحقيقيون للسالمة على
الطرق”.
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“في ألمانيا ،انخفض عدد الوفيات
الناجمة عن حوادث المرور انخفاضاً
ملحوظاً من  15 000في عام  1980إلى أقل
من  4 000في عام ”.2012
باالستقرار أن مينع ما يصل إىل  80يف املائة من مجيع حوادث
االنزالق .وقد طورت شركة بوش برنامج االستقرار اإللكرتوين (ESP
)® وكانت أول شركة تسوقه يف عام  .1995ومنذ ذلك احلني،
زودت الشركة أكثر من  75مليون من هذه األنظمة .واليوم ،فإن
نصف عدد السيارات اليت تباع يف مجيع أحناء العامل جمهزة هبذا
النظام.
ولكن لألسف ،ما زال معدل الوفيات على الطرق يف العامل
يرتفع سنة بعد أخرى .وقال السيد دينير“ :إن كل حالة وفاة
خسارة ال مربر هلا ،والشرط الالزم يف اسرتاتيجية بوش هو
’االبتكار حفاظاً على األرواح‘ .ويف مجيع أحناء العامل  -وهذا
يشمل األسواق الناشئة على وجه اخلصوص  -ينصب تركيزنا على
األنظمة املتعلقة حبماية البيئة وكفاءة استعمال الطاقة والسالمة.
ويف هناية املطاف ،ال يقتصر عمل مهندسي تكنولوجيا السيارات
لدى بوش على الشركة وعمالئها .واهلدفان الرئيسيان ألعمال
التطوير – ومها تعزيز أمان السيارات ومراعاة البيئة – يتوخيان
أيضاً صاحل اجملتمع .إن ختفيض عدد الوفيات النامجة عن حوادث
الطرق مسألة ملحة .وحنن نقوم بتوفري احللول التقنية لعدد من
الربامج السياسية سواء وضعها االحتاد األورويب أو البلدان الناشئة
أو األمم املتحدة”.
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ويقول السيد دينير :إن تعزيز أنظمة السالمة ومساعدة
السائقني ،وال سيما أنظمة السالمة التنبؤية ،هي اخلطوات
التكنولوجية التالية لزيادة حتسني السالمة على الطرق .ولدى شركة
بوش يف السوق اآلن نظام مكابح تنبؤي للطوارئ يعمل لدى
االقرتاب من السيارات اليت تتقدمه .وينطوي هذا النظام على
حماسيس برتدد  GHz 77تعمل على زيادة مطردة يف رد فعله .وهو
حيذر السائق أوالً من حادث وشيك .فإذا تصرف السائق ،فإن
النظام يدعمه بضبط ضغط املكابح حبيث تتوقف السيارة قبل
االصطدام باهلدف .وإذا مل يتصرف السائق ،فإن الكبح األوتومايت
خيمد تأثري االصطدام .وكذلك ختطط شركة بوش لوضع نظام كبح
أوتومايت يف السوق يف عام  2014من شأنه محاية املشاة واملساعدة
على إنقاذ األرواح يف الشوارع.
وكل هذه األنظمة تعتمد على تكنولوجيا املعلومات“ .وهذا
هو واحد من العديد من اجملاالت اليت يؤدي فيها االحتاد الدويل
لالتصاالت دوراً حامساً للسالمة على الطرق” ،ومثال ذلك
أنظمة السالمة التنبؤية اليت تعتمد على رادارات السيارات العالية
االستبانة لكشف العقبات واملشاة والسيارات األخرى.

“تدلل الدراسات الدولية على أن
في المائة على األقل من جميع حوادث
المرور القاتلة سببها االنزالق .ويستطيع
نظام التحكم اإللكتروني باالستقرار أن
يمنع ما يصل إلى  80في المائة من جميع
حوادث االنزالق”.
40
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“من الضروري توزيع نطاق التردد
 GHz 81–76لتطبيقات السيارات المتعلقة
بالسالمة على أساس أولي .وهذا
الموضوع الهام مدرج على جدول أعمال
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
الذي يعقده االتحاد في عام  2015وهو
واحد من المجاالت الكثيرة التي تنشط
فيها شركة بوش بصفتها عضو قطاع في
االتحاد الدولي لالتصاالت”.

وقال “إن توزيع نطاقات الرتدد املنسقة املتاحة عاملياً لتطبيقات
رادارات السيارات أمر ضروري .وألسباب واضحة ،جيب منع
التشويش على أنظمة الكبح يف حاالت الطوارئ من جراء أجهزة
الرتددات الراديوية العاملة يف نطاق الرتدد نفسه .ولنا أن نتخيل ما
حيدث لو أبطل مفعول نظام الكبح يف حاالت الطوارئ يف حالة
حرجة بسبب تداخل ناجم عن البنية التحتية حلركة املرور أو أنظمة
الكشف عن التسلل” .ولتجنب هذا احملذور ،رأى أن من الضروري
توزيع نطاق الرتدد  GHz 81–76لتطبيقات السيارات املتعلقة
بالسالمة على أساس أويل .وهذا املوضوع اهلام املدرج على جدول
أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية الذي يعقده االحتاد يف
عام  2015هو واحد من اجملاالت الكثرية اليت تنشط فيها شركة
بوش بصفتها عضو قطاع يف االحتاد الدويل لالتصاالت.

أخبار االحتاد   2013 | 4 مــايـو

2013

15

تحسين السالمة على الطرق
جائزة االحتاد الدويل لالتصاالت | الفائز جان تود

جان تود

جان تود هو رئيس االتحاد الدولي للسيارات
) .(FIAوهو معروف في مجال رياضة
السيارات حيث أحرز فريق فيراري سكوديريا
للفورموال ،1-في ظل قيادته كرئيس تنفيذي
لشركة فيراري 14 ،لقباً عالمياً  -بما في ذلك
خمسة ألقاب متتالية بقيادة مايكل شوماخر –
و 106جوائز كبرى.
ومنذ انتخابه رئيساً لالتحاد الدولي للسيارات
في أكتوبر  ،2009جعل السيد تود السالمة على
الطرق في العالم من أولويات االتحاد .وفي أبريل
 ،2009أصبح السيد تود رئيس حملة التوعية
بالسالمة اإللكترونية ).(eSafetyAware
وجان تود يشغل أيضاً منصب نائب رئيس
مؤسسة تعرف باسم معهد المخ والنخاع الشوكي
– وهو مركز بحوث يجمع تحت سقف واحد
بين المرضى واألطباء والباحثين للمعالجة السريعة
إلصابات الجهاز العصبي.

نبذة عن االتحاد الدولي للسيارات
االتحاد الدولي للسيارات هو هيئة اإلدارة لرياضة سباق السيارات
في العالم واتحاد المنظمات العالمية الرائدة في مجال السيارات.
وقد أسس في عام  ،1904ومقره في باريس .واالتحاد جمعية ال
تستهدف الربح تجمع بين أكثر من  230منظمة وطنية لقيادة
السيارات والرياضة من أكثر من  135بلداً في القارات الخمس.
وتمثل النوادي األعضاء فيه ماليين من قادة السيارات وعائالتهم.
وسوف يتعاون هذا االتحاد تحت سقف واحد مع االتحاد الدولي
لالتصاالت على مدى السنوات السبع القادمة للمساهمة في تحقيق
أهداف “عقد األمم المتحدة للعمل من أجل السالمة على الطرق”.
16
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استثمار المزيد إلنقاذ األرواح
على الطرق
جان تود
رئيس االتحاد الدولي للسيارات
أشاد السيد جان تود ،رئيس االحتاد الدويل للسيارات ) ،(FIAلدى قبول اجلائزة العاملية
لالتصاالت وجمتمع املعلومات ،بأعمال االحتاد الدويل لالتصاالت يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ) (ICTوالسالمة على الطرق.
وأشار السيد تود إىل أن حوادث الطرق ،اليت متثل ما يقدر بنحو  1,3مليون حالة وفاة
سنوياً ،تودي حبياة ضعف عدد ضحايا املالريا ،وما يعادل عدد ضحايا التدرن وما يقرب من
عدد ضحايا اإليدز .وحذر من أنه “إذا مل نفعل شيئاً ،سوف ميوت  2مليون شخص على
الطرق يف العامل كل عام حىت عام  ،2020أي أكثر من ضحايا أي من هذه األوبئة العاملية

“أن حوادث الطرق،
التي تمثل ما يقدر بنحو
 1,3مليون حالة وفاة سنوياً،
تودي بحياة ضعف عدد
ضحايا المالريا ،وما يعادل
عدد ضحايا التدرن وما
يقرب من عدد ضحايا
اإليدز .وحذر من أنه “إذا
لم نفعل شيئاً ،سوف يموت
 2مليون شخص على الطرق
في العالم كل عام حتى عام
 ،2020أي أكثر من ضحايا
أي من هذه األوبئة العالمية
الكبرى .وهذا ال يأخذ في
الحسبان  50مليون شخص
يصابون بجروح خطيرة في
كل عام…”
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“إن ما يقدر بنحو  90في المائة من
حوادث الطرق تقع في الدول الناشئة
والنامية .ونحن نقدر أنها تكلف بالفعل
البلدان النامية  100مليار دوالر سنوياً،
أي ما يعادل ما تتلقاه هذه البلدان من
المساعدات الدولية”.
الكربى .وهذا ال يأخذ يف احلسبان  50مليون شخص يصابون جبروح
خطرية يف كل عام .وسوف يرتفع هذا الرقم إىل  80مليون حبلول عام
 2020إذا مل يتم اختاذ أي إجراء”.
وأكد السيد تود على أن السالمة على الطرق ليست قضية إنسانية
فحسب ،وإمنا هي أيضاً حتدياً للتنمية االقتصادية .وقال “إن ما يقدر
بنحو  90يف املائة من حوادث الطرق تقع يف الدول الناشئة والنامية.
وحنن نقدر أهنا تكلف بالفعل البلدان النامية  100مليار دوالر سنوياً،
أي ما يعادل ما تتلقاه هذه البلدان من املساعدات الدولية”.
ولألسف ،ال تزال هذه األرقام املأساوية موضع جتاهل إىل حد
كبري .وقال “إن السالمة على الطرق ال تزال ينظر إليها عموماً كقضية
وطنية ،على الرغم من أهنا أصبحت حتدياً عاملياً حقيقياً .ومن مث يتعني
على اجملتمع الدويل أن حيشد املوارد على حنو هادف .وقد مهدت
األمم املتحدة الطريق عندما استهلت ،قبل عامني ،عقد العمل من
أجل السالمة على الطرق .ولكن علينا أن نذهب إىل أبعد من ذلك،
وعلينا أن نفعل ذلك على حنو حثيث .وجيب أن متنح مسألة السالمة
على الطرق املكانة اليت تستحقها يف الربنامج العاملي حبيث تكون
واحدة من األولويات الرئيسية” ،وأشار إىل ضرورة إدماج السالمة على
الطرق يف أهداف التنمية املستدامة ملا بعد عام  2015اليت تستأنف
مسرية األهداف اإلمنائية لأللفية.
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وشدد على احلاجة إىل إجياد موارد إضافية ملكافحة حوادث الطرق،
اليت وصفها بأهنا واحدة من أعظم مشاكل عصرنا ومن أسرعها
منواً .وأضاف قائالً “ينفق اجملتمع الدويل وحبق مليارات الدوالرات
ملعاجلة قضايا رئيسية مثل البيئة واألوبئة وأزمة الغذاء وما إىل ذلك.
ولكن اجملتمع الدويل تعهد بأموال قليلة جداً خلوض هذه املعركة اليت
ليست أقل شأناً أال وهي املعركة ضد حوادث الطرق .وال بد من
تغيري ذلك” .وهو يعتقد جازماً بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ميكنها أن حتدث تأثرياً هائالً يف جمال السالمة على الطرق يف ضوء
ما طرأ من حتسني يف سالمة السيارات على مدى السنوات العشر إىل
اخلمس عشرة املاضية ،وذلك بفضل تعزيز معايري اختبارات االصطدام
ومناطق التجعد ووسائد األمان ،وما إىل ذلك.
وقال “هنالك اآلن جيل جديد من أنظمة السالمة ،غالباً ما
تستند إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،يستطيع أن يدرأ وقوع
احلوادث يف املقام األول .وتقنيات السيارات الذكية جتعل السيارات
أكثر أماناً من أي وقت مضى .وميكن لتطبيقات مثل التحكم
اإللكرتوين باالستقرار وأنظمة اإلنذار ومكابح الطوارئ وأنظمة دعم
مسالك الطريق ورصد الزوايا امليتة واملصابيح األمامية املتكيفة وبالطبع
إنذارات جتاوز السرعة تساعد كلها على جتنب اآلالف واآلالف من

“في االتحاد األوروبي وحده ،تشير
التقديرات إلى أنه لو كانت كل السيارات
تستعمل نظام التحكم اإللكتروني
باالستقرار ،ألمكن إنقاذ ما ال يقل عن
 4 000شخص سنوياً وتجنب 100 000
إصابة .ويمثل إنقاذ هذا العدد من الضحايا
نسبة  10في المائة من أصل  40 000حالة
وفاة على الطرق في أوروبا كل عام”.
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احلوادث وإنقاذ اآلالف واآلالف من األرواح “ .ويف االحتاد األورويب
وحده ،تشري التقديرات إىل أنه لو كانت كل السيارات تستعمل
نظام التحكم اإللكرتوين باالستقرار ألمكن إنقاذ ما ال يقل عن
 4 000شخص سنوياً وجتنب  100 000إصابة.
وأبرز السيد تود مشكلة نقص الوعي يف أوساط واضعي السياسات
ومستخدمي السيارات ،ال عن إمكانية استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتحسني السالمة على الطرق فحسب ،وإمنا عن خطورة
استخدام العناصر اإللكرتونية أيضاً – من قبيل اهلواتف احملمولة
واهلواتف الذكية وغريها  -أثناء القيادة .واستشهد بدراسة أمريكية
حديثة تبني أن الرتاسل النصي أثناء القيادة قد حل اآلن حمل القيادة
يف حالة السكر بوصفه السبب الرئيسي لوفيات حوادث الطرق يف سن
املراهقة يف الواليات املتحدة .وأعرب عن سروره ألن االحتاد الدويل

لالتصاالت سوف يستهل ،يف شراكة مع االحتاد الدويل للسيارات،
محلة عاملية تستهدف حتديداً خماطر الرتاسل النصي أثناء القيادة.
وأردف قائالً “إن رفع مستوى الوعي هو اخلطوة األوىل ،ولكن
علينا أيضاً أن نتصور األساليب الكفيلة جبعل هذه العناصر اإللكرتونية
أقل تدخالً قدر اإلمكان .فلماذا ال نسعى مثالُ للعمل مع مصنعي
اهلواتف لتضمينها ’وضع القيادة‘ على غرار ’وضع الطريان‘؟ وهذا من
شأنه أن يكون خطوة أوىل للسائقني املسؤولني الذين يودون جتنب
اإلغراء أثناء القيادة ،الختاذ قرار بعدم استقبال املكاملات وبعدم إرسال
رسائل نصية أثناء القيادة .واخلطوة التالية هي أيضاً إحراز تقدم على
واجهات التفاعل بني اإلنسان واآللة جلعل هذه العناصر اإللكرتونية
أقل تدخالً قدر اإلمكان .وميثل هذا اجلانب ،فضالً عن مراقبة حالة
تيقظ السائقني ،تطورات هامة يف املستقبل”.

أخبار االحتاد   2013 | 4 مــايـو

2013

19

ITU/J.M. Ferré

فيليبي ماسا يوضح مخاطر الشرود أثناء القيادة
فيليبي ماسا ،واحد من أبرع أبطال الفورموال
 ،1الذي شارك يف سباق اجلائزة الكربى 125
مرة لسيارات فرياري ،جاء يف املرتبة الثالثة
يف سباق هناية األسبوع  12–11مايو 2013
يف برشلونة ،إسبانيا ،عرض بوساطة جهاز
حماكاة أثناء حفل اجلائزة العاملية لالتصاالت
وجمتمع املعلومات لعام  2013كيف ميكن أن
تؤثر حاالت الشرود النامجة عن تبادل الرسائل
النصية أثناء القيادة حىت على سائق حمرتف.
السيد ماسا يقود السيارات ضمن فريق
سكوديريا فرياري .ويف عام  ،2002دخل ساحة
الفورموال  1مع ساوبر ،الفريق السويسري الذي
مقره بالقرب من بلدة هينويل .ومنذ ذلك احلني
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وهو يف قمة رياضة السيارات .ويف عام  ،2008أمهية السالمة .وهو اجتاه تطور على مدى
عقدين من الزمن ،وأدى إىل مستويات عالية
احتل املرتبة الثانية يف بطولة العامل للسائقني.
وإذ يدرك السيد ماسا التأثري اإلجيايب الذي من السالمة ،حىت مع ازدياد السرعة”.
تنطوي عليه أنواع الرياضة والتأثري الذي ميكن وشددت على أن “رياضة سباق السيارات هي
أن متارسه الشخصيات الرياضية ،فقد أصبح مبثابة خمترب عايل السرعة لشركات تصنيع
بطل اليونيسف لألطفال الربازيليني .وهو أيضاً السيارات اليت تسمح لنا باستخدام مواد
نصري قوي لعمل االحتاد الدويل للسيارات يف وتكنولوجيات وعمليات متطورة ميكن أن تؤدي
يف النهاية إىل مكونات أخف وزناً وأصغر
جمال السالمة على الطرق.
ويف رسالة فيديوية ،قالت السيدة مونيشا حجماً أو أكثر كفاءة “ ،وأضافت قائلة“ :إن
كالتنبورن ،رئيسة فريق ساوبر للفورموال  1يف رساليت يف اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع
سويسرا ،مكررة ما أكده مجيع املتحدثني يف املعلومات هي“ :قودوا بأمان .ومن فضلكم ال
احلفل“ :إن السالمة تشكل أمهية بالغة بالنسبة ترسلوا رسائل نصية أثناء القيادة”.
لسباق الفورموال  .1وهذا السباق يعي جداً

سيارة غوغل ذاتية
القيادة تتحرك عبر
شوارع واشنطن
العاصمة

AFP

المساعدة إلى القيادة اآللية
من القيادة
َ

ما الذي قد يتمخض عن التفاعل بين صناعة السيارات
وصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بقلم أحمد خوجة ،مدير المنافسة وتتبع المتعهدين ،الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت ،المغرب
السالمة على الطرق هي من أولويات
الصحة العامة وعنصر حاسم يف محاية الناس.
وبصرف النظر عن التدابري القياسية ملنع وقوع
احلوادث ،تزداد احلاجة الستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،أكثر وأكثر ،لتعزيز
األمن .وهناك عدد من التطبيقات املختلفة
الناجتة عن التفاعل بني قطاع السالمة على
الطرق وصناعات تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت ،وهي اآلن قيد التشغيل أو
قيد التجربة يف أحناء العامل .وقد أصبح هذا
التفاعل بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والسالمة على الطرق موضوعاً مركزياً يف
مؤمترات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الرئيسية يف عام  ،2013بما يف ذلك ما عُقد
يف الس فيغاس (الواليات املتحدة) و برشلونة
(إسبانيا) .واهلدف البعيد الذي يسعى إليه

الباحثون وأصحاب املصلحة يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على املستوى الدويل
هو بناء سيارات بدون سائق والعمل يف هناية
املطاف على ختفيض معدل حوادث الطرق
إىل ما يقرب من الصفر.
وجيب أن تُعترب التكنولوجيات احلالية
ِ
“مساعدات”
املستخدمة يف السيارات مبثابة
يف القيادة أو السالمة حيث يبقى السائق
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مسؤوالً يف النهاية عن قيادة السيارة .ومن
ناحية أخرى ،لعلنا نرتقب يف املستقبل القريب
أن نرى سيارات ذاتية القيادة ال تتطلب سوى
احلد األدىن من التدخل البشري .ولسوف
تصبح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
عنصراً متزايد األمهية يف أنظمة قيادة السيارة
وسوف جتعل الطرق أكثر أمناً.
وذلك ألن غالبية حوادث الطرق تنجم
عن خطأ بشري أكثر مما تنجم عن أي
خلل تقين .وينبغي أن يستمر االجتاه حنو
تزايد تطور تكنولوجيا التحكم يف السيارة إذا
أردنا أن حنقق ما يقرب من سيناريو صفر من
احلوادث .وقد أجريت بالفعل جتارب حقيقية
يف هذا اجملال.

أثناء الرحلة ،ولكنه يسمح للسائق اإلنسان
باستعادة السيطرة على السيارة يف أي وقت.
وتبلغ تكلفة تركيب نظام االختبار حوايل
 150 000دوالر أمريكي لكل سيارة للمعدات
وحدها ،وفقاً لتقدير يف عام .2011
ومن أحد مواطن القصور عدم قدرة النظام
على فهم إشارات اليد من قبل شخص يوجه
حركة املرور .أما بالنسبة للجوانب التشريعية،
فقد جاء يف صحيفة نيويورك تاميز أن اهليئات
التنظيمية والدوائر السياسية أشارت إىل أن
األمر يتطلب وضع تشريع جديد للسيارات
بدون سائق لكي تصبح حقيقة واقعة .ويف
الواليات املتحدة على سبيل املثال ،أقرت والية
نيفادا ،يف يونيو  ،2011مثل هذا التشريع ،الذي
دخل حيز النفاذ يف  1مارس .2012

نظام أوتوماتي لتوجيه السيارات

يف أكتوبر  ،2010أعلنت شركة “غوغل” ،السيارة الروبوت

عمالق البحث على اإلنرتنت ،أهنا صممت
نظاماً أوتوماتياً لتوجيه السيارات مت تركيبه
بالفعل يف مثانية مناذج خمتلفة من السيارات
جرت قيادهتا ألكثر من  200 000كم يف
والية كاليفورنيا (الواليات املتحدة) دون
حدوث أي خلل .وقد بدأ املشروع يف عام
 2005يف جامعة ستانفورد يف وادي سيليكون
يف كاليفورنيا .ويتألف نظام التوجيه اآليل
من كامريا ورادارات ومستقبِل للنظام العاملي
لتحديد املواقع ) ،(GPSوحماسيس لعجالت
احملرك ونظام ليزر للكشف عن بُعد .ويتكفل
النظام بتوجيه السيارة بشكل مستقل،
ويقوم مبعاجلة إشارات البيانات اليت يتلقاها
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يف أوائل عام  ،2013جنح باحثون يف
جامعة أكسفورد يف اململكة املتحدة يف
تطوير سيارة ميكن التحكم فيها من حاسوب
لوحي حبيث تعمل على غرار نظام الطريان
اآليل على منت طائرة .وهذا النوع من نظام
التوجيه مصمم لالستخدام يف حركة مرور
كثيفة ويف مواصالت يومية .وقد مت جتهيز
“سيارة روبوت” ،اليت طُورت من منوذج
أويل يعمل بالطاقة الكهربائية ،بكامريا وأشعة
الليزر ،وهي تستخدم ليزر واحد مثبت يف
اجلزء األمامي من السيارة لكنس الطريق 13
مرة يف الثانية .وعندما تصادف السيارة عقبة
ما فإهنا تبطئ أو تتوقف .ومع ذلك ،يرى

املصممون يف أكسفورد أن هذه التكنولوجيا
لن تكون جاهزة للتشغيل قبل  15سنة.

الحاجة إلى الطيف من أجل
رادارات السيارات عالية
االستبانة في المدى القريب

حتدثت جملة “ ( ”O1 Businessالعدد
 2162بتاريخ  28فرباير  )2013عن جتربة
مثرية لالهتمام يف اليابان .فقد طورت
شركة سومبو ،بالتعاون مع إحدى شركات
التأمني ،نظام “رؤية السالمة” ،وهو
تطبيق يستخدم  iPhoneمبثابة “سائق
مساعد” .وتقوم كامريا  iPhoneبتحليل
ما جيري أمام سيارة السائق ،وترسل إشارة
تنبيه مسموعة (مثالً) ملنع االصطدام يف
حالة االقرتاب الشديد من مركبة أخرى.
ويُعتقد أن من شأن ختصيص نطاق
الرتدد  GHz 79املنسق على صعيد العامل
أن يشجع تطوير هذه التطبيقات .وعلى
أساس الدراسات اليت يقوم هبا قطاع
االتصاالت الراديوية يف االحتاد ،سوف
ينظر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
يف عام  (WRC-15) 2015يف توزيع النطاق
 GHz 78–77,5خلدمة التحديد الراديوي
للموقع لدعم عمليات رادارات السيارات
عالية االستبانة قصرية املدى .ولسوف
مي ّكن استخدام هذه الرتددات شركات
صناعة السيارات من تطوير طائفة من
التطبيقات اليت من شأهنا حتسني السالمة
يف البيئة احمليطة بالسيارة مباشرة.
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ويف املؤمتر العاملي للهاتف اجلوال يف تطوير البرمجيات لتسهيل
وقد مت بالفعل استخدام تطبيقات
من هذا النوع بنجاح يف سباق باريس برشلونة ،الذي عقد يف فرباير عام  ،2013رصد وتحديد موقع مستخدمي
داكار ،بعد أن أجريت التجارب األولية قدمت الشركة السويدية فولفو لصناعة الطرق األكثر تأثراً

يف عام  .2004وهي توفر حتذيرات السالمة
ملساعدة السائق عند التجاوز وميكنها أن
ترسل إنذاراً قوياً ميكن مساعه حىت مسافة
 500مرت للتحذير من وقوع حادث أو
اإلشارة إىل أن سيارة قد توقفت خارج
جمال رؤية السائق ،إىل جانب إطالق
حتذيرات مسعية ومرئية يف السيارات القريبة
من مكان احلادث.
وتبذل حالياً جهود جلعل هذه األنظمة
متاحة على نطاق أوسع كخيار للسائقني
الراغبني يف حتسني سالمتهم على الطريق.

السيارات عرضاً إيضاحياً الستخدام
اهلاتف الذكي لربط السيارة بشبكات
اهلاتف احملمول والتأكد من حالة الصيانة
واملسافة املقطوعة ومستوى الوقود ،أو حىت
ضبط تكييف اهلواء .بل تستطيع السيارة
إجراء مكاملة هاتفية تلقائية يف حال وقوع
حادث ،وذلك باستخدام بطاقة SIM
املدجمة يف السيارة إلرسال رسالة نصية
قصرية حتتوي تفاصيل عن موقع السيارة
على وجه الدقة ،يف لغة البلد الذي وقع
فيه احلادث.

سعياً حلماية مستخدمي الطرق األكثر
تأثراً ،مثل املشاة وراكيب الدراجات العادية
والنارية ،يعمل املركز الوطين للبحث
العلمي وجامعة كلريمون فريان يف فرنسا
معاً يف مشروع لتطوير الربجميات اليت ترمي
إىل تسهيل الرصد وحتديد موقع مستخدمي
الطرق يف هذه الفئات باستخدام بيانات
من حماسيس خمتلفة .وتتناول غالبية اجلوانب
املبتكرة سبل جتميع البيانات املنبعثة من
املـحــاسـيس ،وأهـم احلصـائـل هي عـدد مـن
خمتلف خوارزميات معاجلة البيانات .وستعود
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هذه التطبيقات بنفع كبري ،بالنظر إىل شدة
تأثر املشاة وراكيب الدراجات العادية والنارية
على وجه اخلصوص ،كما أبرزت ذلك
منظمة الصحة العاملية .ومتثل هذه الفئات
نصف عدد مجيع ضحايا حوادث الطرق
يف العامل وما يصل إىل  80يف املائة يف
البلدان النامية.

األنظمة العالمية لتحديد
المواقع والتحذير الفيديوي

أصبح من املمكن متاماً اليوم تتبع
حتركات السيارة باستخدام خمتلف شبكات
االتصاالت من خالل التبادل املستمر
للبيانات مع مركز يعاجل هذه البيانات يف
الوقت الفعلي .ويف حال وقوع حادث
يستطيع املركز أن حيدد موقع السيارة وأن
يرسل خدمات الطوارئ إذا لزم األمر.
على سبيل املثال ،يتم بالفعل استخدام
النظام العاملي لتحديد املواقع ) (GPSلتحسني
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السالمة على الطرق ،إذ تعمد بعض
الشركات إىل جتهيز سياراهتا بأنظمة مالحة،
مبوافقة موظفيها ،من أجل حتسني ما يسمى
السالمة السلبية .حيث ترسل وحدات
 GPSاملثبتة يف املركبات البيانات إىل أنظمة
الربجميات يف مقر الشركة مما ميكن من معرفة
مكان وجود السيارة وسرعتها وحالة الصيانة
يف أي وقت من األوقات.
ومثة نظام يستخدم لتحسني السالمة
على الطرق وهو نظام “ضبط املخالفة
بالفيديو” الذي بدأ العمل به يف  2أبريل
 2013يف باريس (فرنسا) .وتعمل الكامريات
املنصوبة يف أكثر املواقع خطورة على تسجيل
خمالفات املرور وتصوير لوحة أرقام املركبات
املخالفة .ومن مث يتم تنظيم املخالفات
وإرساهلا إىل السائقني املعنيني.
ونظراً لتطوير هذه احللول املبتكرة،
يتعني على الشركات اليت لديها أساطيل
من املركبات أن تلتزم بتحسني السالمة
على الطرق وذلك بتجهيز املركبات

بأنظمة املالحة  ،GPSمبوافقة موظفيها،
لرصد السرعة وحالة الصيانة وغريها من
املعلمات ،ومن مث حتسني ’السالمة السلبية‘
يف سياراهتا .ويتعني على الشركات أيضاً أن
تقوم حبمالت توعية لتحسني اإلملام بقضايا
السالمة على الطرق ،وخاصة بني املوظفني
املطلوب منهم الرتحال أثناء عملهم ،نظراً
ألن السالمة على الطرق عنصر رئيسي يف
خماطر احلوادث املهنية .وميكن أيضاً أن
تشارك شركات التأمني يف برامج إذكاء
الوعي هذه.
وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي تشجيع
مصنعي أجهزة االتصاالت على توفري
“أسلوب السيارة” على غرار “أسلوب
الطائرة” ،حبيث يستجيب النظام للمكاملات
الواردة برسالة مسجلة (“أنا أقود السيارة
اآلن ،يرجى ترك رسالة”) ويطلب من
املتصلني تسجيل رسالتهم الصوتية.

AFP

رادار جيل جديد
للكشف عن تجاوز
حدود السرعة

االتجاهات المستقبلية لرادارات السيارات:
نحو النطاق GHz 79
بقلم دافيديه بريتسوالرا ،مدير دعم المشاريع ،المنظمة األوروبية لتنسيق تنفيذ
برمجيات التتبع البعادي للنقل البري ) – (ERTICOأنظمة النقل الذكية )(ITS
ولتوفري هذه الوظائف الضرورية لسالمة
أصبحت حوادث املرور حتدياً عاملياً امليتة واملساعدة على التحول من مسلك إىل
رئيسياً – ومن مث فإن البحوث جارية بشأن آخر ،وتنبيهات عن حركة املرور خلف السيارة السيارات ،جيب أن تكون األنظمة قادرة على
واملساعدة على رصف السيارة رجعياً .ومن التمييز على حنو أوضح بني ما يصادف على
أساليب حتسني السالمة على الطرق.
مثة أنظمة ملساعدة السائق قائمة على الواضح أن هذه األنظمة تعزز السالمة أيضاً الطريق .وهذا يتطلب قدراً أكرب من عرض
الرادار قيد االستخدام بالفعل .وكانت هذه إىل حد ما ،ولكن التقدم التكنولوجي يوفر النطاق مما توفره مديات الرتدد الضيقة يف
األنظمة ،حىت اآلن ،إىل حد كبري وظائف اآلن مزايا سالمة استباقية مثل أنظمة ختفيف النطاقني  GHz 24و GHz 76املستخدمني يف
راحة ،مثل نظام تثبيت السرعة التكيفي االصطدام والكشف عن وجود مستخدمي الوقت احلاضر.
وأنظمة اإلنذار باصطدام وشيك ورصد الزوايا الطرق املستضعفني.
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ومن شأن توفر عرض نطاق تردد أوسع ومن شأن إمكانية استخدام عرض نطاق مشروع المفوضية األوروبية
واحلد من الطاقة العالية أن حيقق استبانة ترددي واسع مبقدار  ،GHz 4املتاح حوايل  - GHz 79مبادرة نحو توزيع نطاق
أفضل ومتييزاً أفضل لألشياء .وهذه األمور الرتدد  ،GHz 79أن توفر استبانة مكانية عالية تردد منسق على صعيد العالم
ضرورية لوظائف جديدة مثل الكشف عن
وجود املشاة أو الكبح الذايت يف حاالت
الطوارئ يف املناطق احلضرية.

مزايا النطاق

GHz 79

متيل أنظمة الرادار ذات الرتدد األعلى إىل
أداء أفضل ألهنا أكثر موثوقية وأكثر دقة .وقد
تبني ذلك من خالل العديد من الدراسات،
مبا يف ذلك مشروع االحتاد األورويب لتعزيز
السـالمـة للـجـمـيع بـاحلــد مـن الـتـداخــل يف
الرادارات ).(MOSARIM) (www.mosarim.eu
وإىل جانب مقدرة أكرب على التمييز بني
األشياء ،فإن املزايا الرئيسية جملال الرتدد من
 GHz 77إىل ( GHz 81النطاق  )GHz 79هي
أن أجهزة الرادار ميكن أن تكون صغرية جداً،
حيث ميكن استخدام تقنية واحدة جلميع
التطبيقات ،وخطر التداخل املتبادل منخفض
حبكم ضعف قوة البث املطلوبة.

صور أكثر وضوحاً ودقة

ال ميكن متييز العديد من األجسام إذا
ظهرت يف نفس بوابة النطاق .ويف هذه احلالة،
تكون االستبانة املكانية منخفضة ،وتنصهر
فيها عدة أجسام يف جسم افرتاضي واحد
(انظر الشكل  .)1وهذا هو ما حيدث حالياً
لدى استخدام عرض نطاق ترددي ضيق.
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ومقدرة أفضل بكثري يف التمييز بني األجسام.
وميكن لنظام عايل االستبانة حتديد ما إذا
كانت السيارة سوف تصطدم جبسم ما أم
سوف تتجنبه بالكاد .ويف نظام منخفض
االستبانة يرتفع معدل اإلنذارات الكاذبة
ويغفل وجود جسم صغري يقع أمام جسم
أكرب (انظر الشكل .)2

أجهزة أصغر حجماً وتقنية
واحدة لجميع التطبيقات

تتوقف بنية دارات الرتدد العايل وحجم
اهلوائيات مباشرة على طول املوجة املستخدمة.
وكلما ارتفع الرتدد التشغيلي ،تضاءل احلجم
الكلي جلهاز الرادار .والعالقة خطية ،حبيث
يكون اجلهاز الذي يعمل يف النطاق GHz 79
أصغر بثالثة أمثال من اجلهاز العامل يف
النطاق .GHz 24
ويف الوقت الراهن ،تستخدم تطبيقات
رادارات السيارات نطاقات تردد خمتلفة
لتطبيقات خمتلفة .ولدى استخدام منصة
تكنولوجيا مشرتكة يف اجملال من GHz 76
إىل  ،GHz 81ميكن إقامة نظام مشويل مرن.
وهذا يسهل عملية التطوير ،وميكن استخدام
حماسيس إفرادية ألغراض متعددة.

نظراً لفوائد استخدام النطاق ،GHz 79
هناك اندفاع حنو توزيع نطاق تردد منسق على
صعيد العامل لرادارات السيارات يف نطاق
الرتدد  GHz 77إىل  .GHz 81ومن شأن التقدم
التكنولوجي والدعوة يف البلدان واألقاليم
متهيد الطريق إلبرام اتفاقات عاملية يف قطاع
االتصاالت الراديوية يف االحتاد ويف اللجنة
الكهرتقنية الدولية ).(IEC
وينطوي مشروع  GHz 79الذي تنهض
به املفوضية األوروبية ) (www.79ghz.euعلى
أنشطة حمددة يف البلدان ،إىل جانب فريق
من اخلرباء – فريق خرباء لوائح الراديو
الدولية للسيارات – وذلك لتسريع االتفاق
العاملي الستخدام النطاق  GHz 79لرادارات
ا لـسيــا رات.
ويف عام  ،2004أصدرت املفوضية
األوروبية تشريعاً بشأن تنسيق النطاق GHz 79
الستخدامه يف معدات رادارات قصرية املدى
للدول األعضاء يف االحتاد األورويب وكذلك
يف دول املنطقة االقتصادية األوروبية )(EEA
(أيسلندا وليختنشتاين وسويسرا والنرويج).
ويف مجيع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب
البالغ عددهم  ،27وكذلك يف مجيع البلدان
األخرى اليت هي أعضاء يف املؤمتر األورويب
إلدارات الربيد واالتصاالت ) ،(CEPTخيضع
تنظيم استخدام رادارات السيارات القصرية
املدى العاملة يف النطاق  GHz 81 77للمعيار
 EN 302 264لـلـمـعـهــد األورويب لـمـعــايـيـر

ملفات خاصة
االجتاهات املستقبلية لرادارات السيارات:حنو النطاق GHz 79

الشكل  - 1عرض نطاق تردد أوسع يسمح باستبانة مكانية أعلى
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الشكل  - 2اصطدام أم تجاوز بالكاد؟
اختبار االستبانة المكانية في شروط حقيقية

Crash
اصطدام

ما ذا تفعل البلدان األخرى

4

3

Near miss
بالكاد
جتاوز

واقع

Reality

االتصاالت ) .(ETSIوال تواجه معدات رادارات
املركبات اليت تبث يف النطاق  GHz 79أي قيود
من حيث الزمن وال أي أعباء قيود تشغيلية
أخرى ،وبالتايل يُسمح هلا بالعمل يف احمليط
القريب من مواقع أنشطة علم الفلك الراديوي
(هذا التشغيل حمظور عموماً).

وافقت بيالروس وجورجيا واالحتاد
الروسي وأوكرانيا وتركيا ومنطقة البلقان،
كأعضاء يف  ،CEPTعلى استخدام النطاق
 GHz 79لرادارات السيارات عالية االستبانة
القصرية املدى ،مبوجب أحكام مماثلة لتلك
اليت وضعتها املفوضية األوروبية ومبوجب معيار
).ETSI (EN 302 264
ويف أمريكا الشمالية ،من املتوقع أن توافق
هيئة االتصاالت الفيدرالية ) (FCCيف الواليات
املتحدة على طلب تقدمت به شركة بوش
(نيابةً عن مشروع  )GHz 79يف مايو 2012
بشأن استخدام النطاق  GHz 79للرادارات
القصرية املدى يف الواليات املتحدة .ومن
مث من املتوقع أن تصدر هيئة االتصاالت
الفيدرالية مذكرة بشأن وضع قاعدة مقرتحة،
ترمي إىل اعتماد قواعد تسمح باستخدام
النطاق  GHz 81–77من أجل تطبيقات
رادارات السيارات يف الواليات املتحدة على
أساس غري مرخص .ويف كندا ،أرسل اقرتاح
مماثل إىل وزارة الصناعة الكندية.
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ويف أمريكا الالتينية ،تنظر الربازيل
واألرجنتني يف مرحلة أولية يف استخدام النطاق
 GHz 79لرادارات املركبات القصرية املدى.
ويف دول اخلليج ،تفكر اململكة العربية
السعودية واإلمارات العربية املتحدة يف تنفيذ
معيار  ETSIذي الصلة ،يف حني مت ختصيص
النطاق  GHz 79يف عُمان منذ عام 2009
لرادارات املركبات القصرية املدى ،مع نفس
القيد على عتبة الطاقة كما يف املعيار .ETSI
ويف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ،ليس لدى
الصني حالياً أي تنظيم لرادارات السيارات
عالية االستبانة يف النطاق  ،GHz 79على
الرغم من أن منطقة هونغ كونغ تتخذ خطوات
يف هذا االجتاه .وتستعد وكالة أحباث اإلذاعة
الوطنية يف مجهورية كوريا لتعديل التشريعات
لقبول النطاق  .GHz 79ومن املتوقع أن تنظر
اإلذاعة الوطنية يف تايالند وجلنة االتصاالت
يف املسألة .وتعمل اللجنة املاليزية لالتصاالت
والوسائط املتعددة على وضع خطة لطيف
تردد للسيارات/واسع جداً ليتم تضمينها يف
خطة النظام الراديوي املعياري لديها .أما يف
اهلند ،فإن النطاق  GHz 79ال خيضع للتنظيم.
ويف نيوزيلندا ،تنظر إدارة الطيف الراديوي يف
اعتماد حل االحتاد األورويب.
وكانت سنغافورة أول بلد بعد الدول
األعضاء يف االحتاد األورويب وسائر البلدان
األعضاء يف املؤمتر  CEPTيعتمد النطاق
 GHz 79للرادارات القصرية املدى (فعلت
ذلك يف عام  .)2007وقد مت بالفعل وضع
لوائح تنظيمية للنطاق  GHz 79يف أسرتاليا من
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قبل هيئة االتصاالت والوسائط األسرتالية.
ويف اليابان ،وضعت وزارة الشؤون الداخلية
واالتصاالت لوائح تنظيمية للرادارات عالية
االستبانة يف النطاق .GHz 79

الشركات التي تستثمر في
تكنولوجيا النطاق GHz 79

لقد مت االضطالع مبشاريع خمتلفة منذ
القرار األورويب يف عام  2004لفتح النطاق
 GHz 79لرادارات السيارات القصرية املدى.
ويضم مشروع الرادار على رقائق للسيارات
) (RoCCشركات  Daimlerو BMWوBosch
و Infineonو( Continentalبتمويل من
احلكومة األملانية) .ويهدف مشروع RoCC
إىل حتقيق مزيد من التقدم يف تكنولوجيا
الرادارات القائمة على السيليكون يف النطاق
 .GHz 81–76والـغـايــة هي خـفـض تـكـلـفــة
حماسيس رادارات السيارات العاملة يف النطاق
 GHz 79بشكل كبري وجعلها تنافسية من
حيث التكلفة .والعناصر الرئيسية يف تكلفة
حماسيس النطاق  GHz 79هي الصفائح عالية
الرتدد ورقائق املوجات امللليمرتية املطلوبة
للمعاجلة واملعاجل الصغرى نفسه.
ويف فرنسا ،مت االضطالع بأعمال
الـبحـث والـتـطـويــر يف تـكـنـولـوجـيــا الـرادارات
قـصـيــرة الـمــدى فــي الـنـط ــاق GHz 79
الـع ـريـض جــداً يف إطــار ثــالثــة مـشـاريــع
) RADAR ACCو ARPODو(RASSUR 79
بتمويل من احلكومة الفرنسية ،وبذلك يكتمل

العمل الذي تقوم به جمموعة
 Citroënلصناعة السيارات.
وقامت طائفة من الشركات باستثمارات
كبرية يف تكنولوجيا الرادارات عالية االستبانة
يف النطاق  .GHz 79ومن بني الشركات العاملة
يف جمال تكامل مجيع أنواع التطبيقات (مثل
وظائف ما قبل احلادث أو الزوايا امليتة)،
يشمل املستثمرون شركات  TRWوBosch
و Continentalو .MAGNAومن موردي
الرادارات املستثمرين )Autocruise (TRW
و Fujitsu Tenو .Hitachiومن املستثمرين أيضاً
موردو رقائق موجات الرادار امللليمرتية مثل
 Freescaleeو Infineonو UMSو�ST Micro
 electronicsو .TriQuintويبدو أن تكنولوجيا
النطاق  GHz 79تكاد تكون جاهزة للتحقق
من صحتها ويبدو من املمكن احلفاظ على
استقرار التكاليف.
وباتباع هنج الدعوة ،أنشأت املنظمة
الدولية لصانعي السيارات )(OICAوالرابطة
األوروبية ملوردي السيارات )(CLEPAفريق
مهام مشرتك  -فريق اخلرباء املعين بلوائح
الراديو للسيارات على الصعيد العاملي -
لتعزيز تنسيق الرتددات على املستوى العاملي
ألنظمة االتصاالت الراديوية املستخدمة يف
جتهيز السيارات.
ويستند هذا املقال إىل مسامهات من
أنشطة الشركاء يف املفوضية األوروبية يف
إنـشــاء مـشــروع الـنـط ــاق  :GHz 79وهي
 Robert Bosch GmbHو TRWوERTICO – ITS
 Europeو Continentalو.Renault
PSA Peugeot

مركز استكشاف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،عمره سنة
احتفل مركز استكشاف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وهو متحف تفاعلي في االتحاد الدولي
لالتصاالت ،بالذكرى السنوية األولى لتأسيسه في  17مايو  2013وقد اجتذب  3 000زائر منذ افتتاحه رسمياً
قبل عام .وهذا ما يقرب من نصف عدد المندوبين الذين يأتون إلى االتحاد الدولي لالتصاالت كل عام.
ومركز استكشاف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هو متحف عالمي حقاً ،حيث يأتي  70في المائة من
زواره من خارج جنيف.

السيد بيري موديه ،عمدة مدينة جنيف
آنذاك ،يف بزة فضاء طريفة لوكالة ناسا
يتجول يف متحف استكشاف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت مع الدكتور محدون
إ .توريه ،األمني العام لالحتاد أثناء افتتاح
املتحف رمسياً يف مايو 2012
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س هرمع ،تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت فاشكتسا زكرم

ومركز استكشاف تكنولوجيا املعلومات
وقد أيد إنشاء مركز استكشاف تكنولوجيا قادراً على عرض مثار جهودنا املشرتكة للزوار من
املعلومات واالتصاالت جملس االحتاد يف مجيع أحناء العامل .وواجهات العرض يف مركز واالتصاالت يوفر وسيلة ممتازة للتوعية ومنصة
عام  .2008وقد أمكن تشييده بفضل الدعم استكشاف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعليم يستخدمها االحتاد الدويل لالتصاالت
السخي املقدم من الشريك املؤسس ،هيئة تنظيم تعطي حملة عن هذا العامل املرتابط الذي نعيش يف تثقيف خمتلف اجلماهري املستهدفة ،مبا يف
االتصاالت ) (TRAيف اإلمارات العربية املتحدة .فيه ،والرحلة إىل عامل االتصاالت الفورية املتعددة ذلك اجلمهور العام .فقد أصبح املركز ساحة
وميكن للزوار رؤية ماضي وحاضر ومستقبل الوسائط العاملية يف جمتمع املعرفة غداً .وهذا شعبية ،يلقي فيها موظفو االحتاد حماضرات
االتصاالت .وتسلط املعروضات الضوء على املركز منهل عظيم لالحتاد الدويل لالتصاالت تتناول القضايا الراهنة لتكنولوجيا املعلومات
تاريخ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وكيف ولكل من يرتبط بعامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمام مجهور من الطلبة وفقاً
الهتماماهتم واحتياجاهتم األكادميية .ويتم
أهنا حولت حياتنا – منذ بدء اإلنسانية وصوالً واالتصاالت ،وللجمهور بوجه عام”.
وقال السيد ماجد املسمار“ :إن مركز دمج احملتوى يف املواد الدراسية ويستشري
إىل اإلنرتنت واألجهزة املتنقلة اليت حنملها اليوم.
وقد أقيم االحتفال حبضور الدكتور استكشاف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت طلبة اجلامعات إدارة املوارد البشرية يف االحتاد
محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد؛ والسيد مبادرة مثرية ومتميزة من جانب االحتاد لالستفسار عن مسارات العمل الوظيفي”.
وقال السيد املسمار إن العدد املتزايد من
ماجد املسمار ،نائب املدير العام هليئة تنظيم الدويل لالتصاالت وهو يعرض تارخياً مشرفاً
االتصاالت يف اإلمارات؛ والسيد حممد عز من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزوار كان “مشجعاً جداً وملهماً” .ووصف
الدين ميلى ،أمني عام سابق لالحتاد ،وغريهم ويستشرف لنا جتهيزات تكنولوجيا املعلومات برنامج األطفال والتوعية التثقيفية بأهنا من
واالتصاالت يف املستقبل املنظور .وحنن ،يف “املبادرات املتميزة اليت سوف تسهم يف رفع
منكبار الضيوف.
وقال الدكتور توريه ،معرباً عن عميق امتنان اإلمارات العربية املتحدة ،يسرنا ويشرفنا أن مستوى الوعي بشؤون تكنولوجيا املعلومات
االحتاد هليئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات تكون لنا وشائج تربطنا مبركز استكشاف واالتصاالت”.
ويف ختام كلمته ،قال السيد املسمار:
العربية املتحدة لرعايتها ملتحف التكنولوجيا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بصفة
“إن متحف استكشاف تكنولوجيا املعلومات
الفائقة هذا“ ،إنه ملن دواعي سروري أن أكون الشريك املؤسس الوحيد.
واالتصاالت هو إضافة ممتازة إىل مدينة جنيف
اليت حتتضن العديد من املتاحف الرائعة.
وإقامة املعارض املؤقتة وبرامج الشراكة مع
املتاحف األخرى تساعد أيضاً مركز
استكشاف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
على املضي يف النمو .وحنن نتمىن لفريق إدارة
املركز كل التوفيق يف مساعيهم املقبلة ونتعهد
مبواصلة دعم االحتاد الدويل لالتصاالت يف
املشاريع واملبادرات املقبلة”.

ITU
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منتـدى القمة لـعــام  2013يستعرض الـتـقـدم المحرز

شارك أكثر من  1 800من أصحاب المصلحة من أكثر من  140بلداً ،يمثلون الحكومات والمجتمع المدني
والقطاع الخاص ،في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام ( 2013منتدى القمة  ،)2013الذي استضافه
االتحاد الدولي لالتصاالت في مقره في جنيف في الفترة من  13إلى  17مايو .وساهم العديد من الممثلين رفيعي
المستوى ،من بينهم أكثر من  60من الوزراء ونوابهم والسفراء وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات وكذلك
قادة المجتمع المدني ،بحماس في استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف القمة التي ُرسمت في تونس
في عام  .2005ويصادف انعقاد منتدى القمة هذا ذكرى مرور عشر سنوات منذ المرحلة األولى من القمة ،التي
عقدت في جنيف في عام .2003
وقد شارك يف تنظيم منتدى القمة لعام
 2013االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة األمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومؤمتر
األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي .وركز املنتدى
على مستقبل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
) ،(ICTال سيما بوصفها حمركاً للنمو.

ويف أكثر من  150جلسة ،ناقش املشاركون
موضوعات شىت ،منها البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،واألمن السيرباين،
وهتيئة بيئة متكينية ،والتعلم اإللكرتوين ،والصحة
اإللكرتونية ،والزراعة اإللكرتونية ،ووسائط
اإلعالم ،وإمكانية النفاذ ،واألخالقيات .ودارت
حوارات رفيعة املستوى مع وزراء يف احلكومة

وممثلني من قطاع األعمال واجملتمع املدين
تناولت قضايا متكني املرأة يف جمتمع املعلومات،
والرصد الذكي لتغري املناخ ،وابتكارات ومعايري
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (انظر املقال
ذي الصلة يف الصفحات  ،)39–37وتأمني
الفضاء السيرباين يف عامل بال حدود ،والشباب
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وساعدت
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هذه املناقشات املشاركني على حتديد األهداف على النهوض هبذا املبدأ .وأعلن أن يوم  1يوليو
لتكــنولـوجـيــا املـعـلــومــات واالتصاالت ملــا بـعــد  ،2013سوف تدلل اليونسكو على مبادئها
ع ــام .2015
بإتاحة مجيع منشوراهتا يف نسق مفتوح .وهذا
واستهل الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام يعين حرية النفاذ إليها وحتميل وترمجة وتكييف
االحتاد الدويل لالتصاالت ،حفل االفتتاح قائالً :منشورات اليونسكو وبياناهتا جماناً.
ووصفت السيدة آن مريو ،مديرة شعبة
“إن املنتدى هذا العام فرصة فريدة لبناء توافق
اآلراء بني أصحاب املصلحة املتعددين بشأن ما التكنولوجيا واخلدمات اللوجستية يف األونكتاد،
هو مطلوب من أجل عملية القمة العاملية جملتمع القمة باعتبارها منصة جذابة لتعزيز مكاسب
املعلومات يف املستقبل ،وضمان احلفاظ على التنمية من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
النهج التصاعدي لعملية القمة وكذلك وفاء وأكدت أن األونكتاد تقدر كثرياً تعاوهنا مع
القرارات اإلجرائية باملتطلبات الواقعية الستخدام االحتاد الدويل لالتصاالت يف جماالت حمددة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل مثل قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
التنمية االجتماعية واالقتصادية مع ضمان النمو أجل التنمية والتشريع السيرباين .وقالت “هناك
يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات اليوم نطاق أوسع من أي وقت مضى لتوفري
جمتمع معلومات جامع .ومع ذلك ،ينبغي لنا أن
واالتصاالت ذاته”.
وقد وصف فرانسيس غوري ،املدير العام نأخذ يف االعتبار أن حتقيق هذا اهلدف الطموح
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يتطلب أكثر من إمكانية النفاذ بأسعار معقولة
كيف أن ظهور “اجملتمع الرقمي” قد حول إىل البنية التحتية واخلدمات “ .وأضافت قائلة
جذرياً أساليب حياتنا حيث جلب معه “إن األمر حيتاج إىل إيالء املزيد من االهتمام
حتديات وفرصاً جديدة تتطلب دوراً رئيسياً لتطوير القدرات واملهارات احمللية واحملتوى احمللي
للملكية الفكرية .فقد أصبحت األعمال والقوانني واللوائح احمللية املناسبة الستغالل ما
اإلبداعية متاحة حبرية لكل الناس ،إذ إن تكلفة تنطوي عليه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
االستنساخ تكاد ال تذكر .ويف هذا السياق ،على النحو األكمل”.
ويف عام  ،2012سعى األونكتاد إىل بلورة
تعمل امللكية الفكرية على حتقيق التوازن بني
مصاحل األفراد واملنتجني واجملتمع ،وهي وسيلة رؤى جديدة يف أساليب متكني البلدان النامية
إلعطاء قيمة لعمل املنتج .وهذه القمة فرصة من تعزيز قدراهتا احمللية يف قطاع تكنولوجيا
ملناقشة هذه املسائل املليئة بالتحديات.
املعلومات واالتصاالت .وناشد األونكتاد يف
وحتدث السيد جانيس كاركلينز ،املدير تقرير اقتصاد املعلومات لعام  2012احلكومات يف
العام املساعد لقطاع االتصاالت واملعلومات البلدان النامية أن تويل االهتمام إلنتاج الربجميات
يف اليونسكو ،عن كيفية تناول املنظمة لعملية احمللية .وقالت السيدة مريو “وكما تعلمون،
استعراض القمة .ففي فرباير  ،2013استضافت فإن الربجميات مندرجة يف طائفة متزايدة من
اليونسكو اجتماع استعراض يف باريس حتت السلع واخلدمات ،مما يضطر البلدان النامية ألن
شعار حنو جمتمعات املعارف من أجل السالم تسعى على حنو متزايد إىل اكتساب املقدرات
والتنمية املستدامة .وأكد السيد كاركلينز إميان الالزمة العتماد وتكييف وتطوير الربجميات”،
اليونسكو حبرية التعبري ،سواء على اإلنرتنت وأضافت أن من شأن بيئة تكنولوجيا املعلومات
أم خارج اإلنرتنت ،وشجع أصحاب املصلحة واالتصاالت املتطورة أن يسهل على املربجمني يف
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البلدان ذات الدخل املنخفض توليد الدخل من
مشاريع تطوير الربجميات.
وهي ترى “أن هناك جماالً أمام البلدان
النامية لتحسني االستفادة من إمكانات
الربجميات اخلاصة هبا .وميكن للحكومات أن
تضطلع بدور نشط يف تعزيز قدرات الربجميات
ويف تعزيز أنظمة الربجميات الوطنية .ولكن ينبغي
هلا االستفادة من آراء وخربات اجلهات الفاعلة
األخرى ،مبا فيها صناعة الربجميات واجلامعات
ودوائر تطوير الربجميات ومستعمليها”.
وتساءل السيد أداما ساماسيكو ،رئيس
اجمللس الدويل للفلسفة والدراسات اإلنسانية،
رئيس شبكة ’معايا‘ العاملية للتنوع اللغوي،
والرئيس السابق للجنة التحضريية للقمة العاملية
جملتمع املعلومات يف جنيف ) ،(2003كيف
ميكننا تسريع حتقيق األهداف احلالية والعمل يف
الوقت ذاته على ضمان التنوع الثقايف اللغوي.
وذ ّكر املشاركني بأننا ما زلنا بعيدينكل البعد عن
عامل التكنولوجيا للجميع ،وخاصة يف إفريقيا.
وقال إن جناح املبادرات يف املستقبل يتوقف
على قيام الدول بتنفيذ السياسات .ولئن كانت
اللغة هامة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،
فإن االنفتاح على التنوع الثقايف يشكل حتدياً
أكرب .ويف معرض التأكيد على ضرورة أن تكون
الشمولية والربجميات املفتوحة املصدر يف صلب
النقاش اليوم ،شجع املندوبني على غرس مفهوم
جديد يف خطة عمل جنيف.
وشجع السيد جون ديفيس ،املدير العام
لربنامج إنتل عامل الغد ،شركة إنتل ،القطاع
اخلاص على املشاركة مع منظمات مثل االحتاد
الدويل لالتصاالت واليونسكو ،ومها يف طليعة
الكثري من الربامج اهلامة .وقال إن الكل يستفيد
من عقد حدث مثل القمة العاملية جملتمع
املعلومات بفضل توفر ثروة من اخلربة واملعرفة
واملمارسات الفضلى اليت ميكن تقامسها .وحث
الوزراء والسفراء وقادة البلدان على أن يتطلبوا
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ندوة الويب أثناء منتدى القمة العاملية لعام
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الكثري من صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مما يدفع هبا إىل
التميز .وقال إن هذه الصناعة سوف تستفيد من هذا الضغط وسوف
تساعد بدورها القطاع العام على بلوغ أهدافه.
وسلّط الدكتور سامل بن سلطان الرزيقي ،الرئيس التنفيذي هليئة
تكنولوجيا املعلومات يف سلطنة عُمان ،الضوء على اجلهود اليت أدت
إىل املستويات احلالية املرتفعة من النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف السلطنة .ولكي ينعم املواطنون مبنافع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،جيب على احلكومات أوالً اختاذ اإلجراءات
الالزمة لتوفري اخلدمات على اخلط .وقد أصبحت مقدرة التمكن من
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حجر الزاوية يف أي جمتمع يف عامل
اليوم .ويف هذا السياق ،متثل القمة العاملية جملتمع املعلومات فرصة
استثنائية لتبادل املعارف وترسيخ األهداف.
ووصف السيد ماجد املسمار ،نائب املدير العام هليئة تنظيم
االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة كيف سعى بلده بكل جد
لتنفيذ حصائل القمة العاملية جملتمع املعلومات عامي  2003و2005
لتمهيد الطريق إىل العامل الرقمي ،حيث ميكن ألي كان يف أي مكان
النفاذ إىل املعرفة .وأضاف قائالً “إننا نشهد حقاً ثورة يف أساليب توليد
املعلومات وتقامسها واالستفادة منها .وقد غريت هذه العملية الرقمية
متاماً العالقات القائمة بيننا وبني حكوماتنا ومنشآت األعمال لدينا،
وبالدرجة األوىل العالقات فيما بيننا”.
ويف إطار ندوة على شبكة الويب ،تناول السيد كويف عنان ،األمني
العام السابق لألمم املتحدة ،عملية القمة ملا بعد عام  ،2015فضالً عن
مشاركته مع الشباب حلثهم على املسامهة يف أطر التنمية ملا بعد عام
 2015اليت جيري التفاوض بشأهنا حالياً.
وأصدر فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات بياناً مشرتكاً
بشأن برنامج التنمية ملا بعد عام ( 2015انظر املقال ذي الصلة على
صفحات  ،)44-42وعُقدت جلسة رفيعة املستوى  -حضرها أكثر من
 50وزيراً حكومياً من خمتلف بلدان العامل ،فضالً عن مديرين تنفيذيني
من دوائر الصناعة – نوقشت فيها االجتاهات الناشئة واالبتكارات يف
النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وقد تعزز برنامج منتدى القمة بفضل الشراكة االسرتاتيجية واملسامهة
من سلطنة عُمان وشركة إنتل .وجاءت أيضاً مسامهات خمصصة
ألنشطة حمددة من أذربيجان وكازاخستان والكويت واملكسيك وبولندا
ورواندا واململكة العربية السعودية ووتنزانيا وشركة هيوليت باكارد .وكانت
اإلمارات العربية املتحدة شريك الرؤية للقمة بعد مرور عشر سنوات على
انعقادها ).(WSIS+10
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هولني جاو
نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

أداما ساماسيكو
رئيس اللجنة التحضريية للقمة العاملية
(جنيف)2003 ،

جانيس كاركلينز
رئيس اللجنة التحضريية للقمة العاملية
(تونس)2005 ،

مائدة مستديرة وزارية
في  14مايو عام  ،2013شارك أكثر من  50وزيراً في مناقشة مائدة مستديرة لتبادل رؤيتهم بشأن عملية
استعراض القمة ومستقبل القمة ما بعد عام  .2015وترأس االجتماع السيد هولين جاو ،نائب األمين العام
لالتحاد ،وشارك في رئاسته السيد أداما ساماسيكو والسيد جانيس كاركلينز ،اللذان ترأسا ،على التوالي،
اللجنة التحضيرية للقمة في جنيف ) (2003وفي تونس ).(2005
وأكد املشاركون جمدداً دعمهم لعملية
القمة كمنصة ألصحاب املصلحة املتعددين
ملتابعة رؤية مشرتكة جملتمع معلومات جامع
حمور اهتمامه الناس .وشدد الوزراء على
أن من غري املمكن حتديد أهداف واضحة
للعقد القادم دون التعمق يف تقييم العملية
واستعراضها .ورأوا ضرورة إجراء تغيري يف
العقلية من أجل حتويل األقوال إىل أفعال يف
السنوات املقبلة.
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وأقر الوزراء أن عملية القمة حفزت تطوير
جمتمع املعلومات على صعيد العامل وحققت
نتائج طيبة حىت اآلن .ورأوا أن القمة وفرت
منصة مفيدة للتعلم والتقاسم؛ مما جيعل من
املمكن تكرار قصص النجاح وجتنب معاودة
اخرتاع العجلة.
فعالة على
وتوفر القمة آلية تنسيق ّ
املستوى العاملي ،ورأى املشاركون أنه ينبغي
أن تواصل القيام بذلك بعد عام .2015

ونظراً لتعقيد عملية القمة ،نادى املشاركون
بتنسيق أفضل وتطلعوا إىل قيام االحتاد
الدويل لالتصاالت ومنظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) بدور مهم
يف املستقبل يف هذا الصدد.
وحتدث الوزراء عن اإلجنازات والتحديات
يف بلداهنم ،وسلطوا الضوء على املبادرات
الناجحة مثل مبادرة ’توصيل مدرسة ،توصيل
جمتمع‘ ،اليت ينبغي مواصلة النسج على منواهلا.

منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام
مائدة مستديرة وزارية /احلوار الرفيع املستوى بشأن االبتكار واملعايري يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
2013

ويف معرض التطلع إىل املستقبل ،قال
املشاركون إنه سيكون من املهم ربط عملية
استعراض القمة بعد مرور عشر سنوات على
انعقادها مع برنامج التنمية ملا بعد عام 2015
(متابعة األهداف اإلمنائية لأللفية اليت وضعتها
األمم املتحدة) .ورأى الوزراء أن الرتكيز على
التنمية هو السبيل لتسريع تنفيذ أهداف
القمة ،ولكن ما زال يتعني القيام بالكثري من
العمل من أجل االنتقال من جمتمع املعلومات
إىل جمتمع املعارف .وسيكون التخطيط
السليم ووضع معايري املقارنة من األمور
احلامسة لتحقيق النجاح يف املستقبل.
ومن بني التحديات اليت تواجهها
املرحلة املقبلة من القمة ،حدد املشاركون
ضرورة ضمان املقدرة  -للجميع  -على
حتمل تكاليف مطاريف وأجهزة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وإمكانية النفاذ إىل

اخلدمات .وأشار الوزراء أيضاً إىل التحديات
الكامنة يف تشييد البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بما يف ذلك
النطاق العريض واستحداث احملتوى احمللي
وبناء القدرات من خالل التعلم اإللكرتوين
واالستثمار يف التعليم ،وتعزيز االبتكار وروح
املبادرة .وإدراكاً ألمهية استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لتحقيق التكامل
االقتصادي ،شددوا على أمهية احلكم الرشيد
وتعزيز رفاه مجيع الناس واحلفاظ على الثقافة
والنظام اإليكولوجي .ويف بيئة أصبحت فيها
احلوسبة السحابية هي القاعدة ،أبرز الوزراء
ضرورة إحراز التقدم يف جمال األمن السيرباين
ويف جماالت التعامل مع الرسائل االقتحامية.
وإىل جانب دعم سياسة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واألطر التنظيمية،
هناك دور للتعاون بني أصحاب املصلحة

املتعددين على الصعيد الدويل ،فضالً عن
الشراكات بني القطاعني العام والقطاع
اخلاص ،يف التعجيل بتنفيذ أهداف القمة.
وقد عُقدت مؤخراً اجتماعات إقليمية
بشأن عملية القمة بعد مرور عشر سنوات
على انعقادها يف مولدوفا وكمبوديا
وأوروغواي وتونس .ومثة اجتماعات أخرى
ذات صلة ستعقد يف عام  2013ومنها الندوة
العاملية ملنظمي االتصاالت (بولندا) وقمة
توصيل آسيا واحمليط اهلادئ وتليكوم العاملي
لعام ( 2013تايالند) والقمة العاملية للشباب
(كوستاريكا) ،وسوف يتبعها يف عام 2014
املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت واحلدث
الرفيع املستوى خبصوص القمة بعد مرور
عشر سنوات على انعقادها ،الذي سيجري
يف شرم الشيخ ،مصر.

الحوار الرفيع المستوى بشأن االبتكار والمعايير
في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الـمنـاقـشــة

كيف ختتلف عملية االبتكار يف البلدان
النامية عنها يف البلدان املتقدمة؟ ما هي
املكونات الرئيسية لتهيئة مناخ يفضي إىل
استدامة االبتكارات يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت؟ هل هناك صلة بني املعايري
وبراءات االخرتاع واالبتكارات يف تكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت؟ ما هي التحديات
احملددة اليت تواجهها االقتصادات الناشئة
يف احلفاظ على االبتكارات يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت؟ كانت هذه بعض
األسئلة اليت تناوهلا احلوار الرفيع املستوى
بشأن االبتكار واملعايري يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

وميكن تقسيم عملية االبتكار إىل
مرحلتني منفصلتني :مرحلة التصور ومرحلة
التسويق .ويف مرحلة التصور ،تتفتق األفكار
وتليها عمليات التجريب وصنع النموذج
األويل والتحقق من صحته .وتؤدي األنظمة
التعليمية دوراً رئيسياً يف مرحلة التصور ،ألهنا
تزود املبتكرين باملعارف األساسية الضرورية.
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ومن الضروري أيضاً توفر التمويل الكايف على
مدى فرتة طويلة من الزمن من أجل عملية
صنع النموذج األويل والتحقق من صحة
األفكار .ويف هذا الصدد ،تنهض احلكومات
ومؤسسات التمويل بدور هام يف توفري
التمويل الطويل األجل للمشاريع املبتكرة -
وخاصة املشاريع اليت تنطوي على قدر عال
من احتماالت الفشل ولكنها ،لو جنحت،
ميكن أن تعود مبنافع مجة على اجملتمع.
وتنطوي مرحلة تسويق االبتكار على قبول
اجملتمع األفكار املتصورة والتحقق من صحتها
أثناء املرحلة األوىل .ويتطلب قبول األفكار
على نطاق واسع معرفة جتارية بالعوائد على
االستثمار ،وثقافة انطالق يتوفر فيها رأس
املال االستثماري ،ومستثمرون ’رعاة‘ أو توفر
غري ذلك من التمويل البذري ،ونظام متني
حلماية براءات االخرتاع ،وإطار قانوين ميكن
فيه بسهولة إنشاء الشركات املبتدئة أو حلها.
ويشتمل نظام االبتكار على شبكة من
املؤسسات والقواعد واإلجراءات اليت تؤثر
على األساليب اليت يكتسب فيها بلد ما
املعارف ويستحدثها وينشرها ويستخدمها.
وتشمل اجلهات الفاعلة يف نظام االبتكار
اجلامعات ومراكز البحوث العامة واخلاصة
واملنشآت التجارية والشركات االستشارية
وصانعي السياسات .ويتوقف أداء االبتكار
يف بلد ما إىل حد كبري على مدى ارتباط
هذه اجلهات بعضها ببعض بوصفها عناصر
يف نظام أوسع.
ويربز نوعان من االبتكار يف البلدان
النامية :االبتكار املتقشف واالبتكار
العكسي .واالبتكار املتقشف يتناول
ابتكارات مصممة أصالً للعامل املتقدم ويعمل
على تكييفها خصيصاً لقطاعات السوق
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ذات الدخل املنخفض .أما االبتكار العكسي حالة السيارة ذاتية القيادة كمثال لتوضيح هذا
فيتناول تطوير منتجات جديدة يف األسواق املفهوم .والفكرة هي بناء سيارة بصرف النظر
الناشئة ،يتم بعد ذلك تكييفها للبيع يف عن املفاهيم املسبقة يف أنظمة النقل احلالية.
ومهمة قياس أثر ابتكارات تكنولوجيا
البلدان املتقدمة .واالبتكار املتقشف يقلل
من تعقيد وتكلفة املنتجات ويعزز احللول املعلومات واالتصاالت ليست مهمة سهلة
واخلدمات بأسعار معقولة .وتزداد شعبية هنج ألن هلا آثاراً على القطاعات األخرى .وما
االبتكار املتقشف يف األسواق الناشئة .لكن زال الكثري من البحث جارياً يف هذا اجملال.
االبتكارات املتقشفة تفتقر أحياناً إىل اجلودة وأحد املقاييس هو مقياس القيمة االقتصادية
وميكن أن تكون هلا آثار على براءات االخرتاع لرباءات االخرتاع .ويبني حتليل حديث
وحقوق التأليف والنشر وحقوق امللكية أن العديد من التكنولوجيات اجلديدة يف
العامل جيري اآلن إنتاجها يف اليابان والصني
الفكرية األخرى.
واستبانت بلدان مثل املكسيك واهلند ومجهورية كوريا .ويف عام  ،2012قدمت
احلاجة إىل االبتكارات املتقشفة كوسيلة لسد الصني نفس عدد طلبات الرباءات الدولية
الفجوة االجتماعية االقتصادية ،ال سيما من اليت قدمتها أملانيا .وهناك حتول جغرايف
خالل توفر التكنولوجيا بأسعار معقولة .ففي يف قيمة براءات االخرتاع من االقتصادات
املكسيك ،تعمل احلكومة على توفري األموال الغربية املتقدمة التقليدية إىل االقتصادات
العامة على نطاق أوسع لتمويل البحث الناشئة يف آسيا.
والتطوير .وهناك أيضاً الرتكيز على إصالح
وقد ال تكون االبتكارات يف البلدان
التمويل من أجل زيادة توفر االئتمان للقطاع النامية حممية دائماً برباءة اخرتاع ،ولكن
اخلاص الستعماله يف أنشطة البحث والتطوير ،من املفيد التأكيد على مزاياها وفوائدها
فضالً عن اإلصالح يف االتصاالت لزيادة للمواطنني .فتسجيل براءة اخرتاع عملية
نفاذ مجيع املواطنني إىل اإلنرتنت .وأخرياً ،مكلفة وطويلة .وهناك حاجة إىل قنوات
هناك أيضاً برامج لتوفري التدريب واملهارات اتصال بني القطاع العام واألوساط األكادميية
للسكان يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتسهيل األمور .وميكن تقسيم التكلفة إىل
من أجل احلد من الثغرات يف املهارات وتلبية ثالثة أجزاء :أتعاب احملامني ،وتكاليف
الطلب يف األسواق .ويف اهلند ،يتم توفري الرتمجة ،والرسوم احلكومية.
التمويل الالزم للبحوث األساسية والتطبيقية،
واملعايري مهمة ألهنا حتدد كيفية تشغيل
وليس هنالك أي متويل منفصل لالبتكار .شبكات االتصاالت والرتابط فيما بينها
وهناك حاجة يف البلدان النامية إىل نظام بيئي ومتكن التواصل بني الناس يف مجيع أحناء
مالئم لالبتكار بغية تشجيع االبتكار بدءاً العامل .ونظام الرباءات يوفر حافزاً للمبتكرين
من مستوى القاعدة الشعبية.
لتطوير منتجات جديدة للسوق .ولكن هناك
ومفهوم غوغل لالبتكار هو التفكري حاجة لتوفر قواعد بيانات أفضل خبصوص
خارج القالب التقليدي ،وإعادة التفكري يف الصلة بني براءات االخرتاع واملعايري.
النماذج القائمة .وأشري يف هذا الصدد إىل
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الحصائل الرئيسية

كان هناك توافق يف اآلراء بشأن ضرورة
وضع دليل أو كتاب تعليمي ،بقيادة االحتاد
الدويل لالتصاالت ،وتوزيعه مبثابة أداة
تدريب على االبتكار واملعايري يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وضرورة وضع قواعد
بيانات أفضل بشأن العالقة والصلة بني
براءات االخرتاع واملعايري ،وتشجيع املشاركة
يف الفريق املتخصص املعين بسد الفجوة :من
االبتكارات إىل املعايري التابع لقطاع تقييس
االتصاالت يف االحتاد .وينبغي االضطالع
هبذه األنشطة بالتعاون مع احلكومات
وواضعي السياسات وشركات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واملنظمات الدولية

ويوفر الفريق املتخصص املعين بسد الفجوة
واإلقليمية والوطنية واألوساط األكادميية
التابع لقطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد :من
وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني.
وبصرف النظر عن استخدام الدليل االبتكارات إىل املعايري منصة أولية ملعرفة
أو الكتاب بوصفه أداة للتدريب ،فإنه يوفر واستبانة االبتكارات الناشئة يف البلدان النامية
فهماً أوسع بشأن العالقة بني االبتكارات اليت ميكن أن تستفيد من عملية التقييس.
وامللكية الفكرية واملعايري يف تكنولوجيا فاحلكومات والقطاع اخلاص واألوساط
املعلومات واالتصاالت .ومن شأنه أيضاً األكادميية ومنظمات البحوث هلا مجيعاً دور
أن يرفع مستوى الوعي بشأن االبتكار هام للغاية تؤديه يف النظام اإليكولوجي
واملعايري بني خمتلف أصحاب املصلحة يف لالبتكار ،ومن شأن املشاركة يف أعمال هذا
النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات الفريق متهيد الطريق للمضي قدماً يف استبانة
واالتصاالت ،بما يف ذلك ،على وجه االبتكارات املتفتقة يف االقتصادات الناشئة.
اخلصوص ،واضعي السياسات على وسوف تُعرض أفكار احلوار الرفيع املستوى يف
االجتماع القادم للفريق املتخصص.
املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية.
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األمن السيبراني في مركز الصدارة
االتحاد الدولي لالتصاالت يقيم شراكات مع الدول األعضاء ودوائر الصناعة
احتل األمن السيبراني مركز الصدارة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  .2013وركز
الحوار رفيع المستوى بشأن “تأمين الفضاء السيبراني في عالم بال حدود :رؤية عام  2015وما بعد” على
االستراتيجيات واإلجراءات المقبلة الالزمة لتنسيق التعاون الدولي.

وقال الدكتور محدون إ .توريه األمني غانا تسعى إلى الحفاظ
العام لالحتاد ،مشرياً إىل اخلسائر السنوية على األمن السيبراني

اليت تزيد قيمتها عن  100مليار دوالر
أبرمت وزارة االتصاالت يف غانا اتفاقاً مع
والنامجة عن اجلرائم السيربانية“ ،إن الثقة االحتاد بشأن إنشاء فريق وطين لالستجابة
يف جمال األمن أمر أساسي وإذا مل نبادر إىل حلوادث أمن احلاسوب ،مما يعزز قدرهتا على
تطوير ثقافة األمن فال ميكن للعامل السيرباين منع حوادث األمن السيرباين والتخفيف من
بأي شكل من األشكال أن يصبح آمناً آثارها .ومن شأن املشروع الذي يدوم ستة
أشهر أن يزود غانا بالقدرة الالزمة والقدرات
ومأموناً حقاً”.
وتشمل املبادرات العاملية لالحتاد يف التقنية إلنشاء نقطة اتصال وطنية لالستجابة
فعالة للجرائم السيربانية والتهديدات
إطار الربنامج العاملي لألمن السيرباين محاية بطريقة ّ
األطفال على اخلط ،والشراكة الدولية السيربانية.
وقال وزير االتصاالت السيد إدوارد
متعددة األطراف ملكافحة التهديدات
السيربانية (إمباكت) .وأكد الشركاء يف أوماين بواماه “إن هذا املشروع يوضح
حتالف “االحتاد -إمباكت” والشركاء يف التزام غانا بتسخري اإلمكانات الكاملة
مبادرة محاية األطفال على اخلط ،يف اجتماع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
أثناء منتدى القمة العاملية لعام  ،2013على خالل ضمان أمن الفضاء السيرباين وبناء
االلتزام يف القطاع اخلاص وبني قادة اجملتمع الثقة يف استعمال اإلنرتنت” .وقال براهيما
املدين بالعمل جنباً إىل جنب مع احلكومات سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت يف
االحتاد“ ،إن هذا االتفاق سيمكن غانا
لتطوير األنشطة واملشاريع.
من االنضمام إىل الشبكة العاملية اليت حنن
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بصدد بنائها لتأمني الفضاء السيرباين .ومن
مث تصبح غانا جزءاً من احلل من خالل كبح
التهديدات السيربانية احملتملة النابعة حالياً
من مصادر يف إفريقيا”.

االتحاد الدولي لالتصاالت
و ABI Researchيوافقان على
وضع مؤشر عالمي
لألمن السيبراني

يف اجتماع تنسيقي بشأن خط العمل جيم5

يف القمة العاملية (الذي يكلف االحتاد مبسؤولية
تعزيز األمن السيرباين) ،أقر املشاركون بأمهية
بناء الثقة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف جمتمع موصول شبكياً على
حنو متزايد ووافقوا على متديد احلوار إىل ما بعد
املوعد املستهدف يف عام .2015
واختذت خطوة مهمة عندما وقع االحتاد
مع  ،ABI Researchوهي شركة استطالع
تسويقي متخصصة يف جمال التكنولوجيا،

منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام
صلا زكرم يف يناربيسلا نمألا
2013

AFP

اتفاقاً لوضع مؤشر عاملي لألمن السيرباين.
واهلدف من املؤشر هو تسهيل تبادل
املعلومات بشأن التهديدات السيربانية بني
الدول األعضاء يف االحتاد.
ووفقاً التفاق أبرم يف عام  2011مع
 ،Symantecوهي شركة أمن شبكات ،أصدر
االحتاد “تقرير هتديد أمن اإلنرتنت” ،الذي
يعرض بيانات وحتليل  Symantecبشأن مظاهر
التهديد وحيدد معامل جديدة يف مكافحة
التهديدات السيربانية .ويرمي التزام االحتاد
اجلاري بنشر تقارير  Symantecاألمنية إىل
إطالع الدول األعضاء على تزايد التهديدات
يف الفضاء السيرباين ،وذلك للمساعدة على
هتيئة بيئة أكثر أمناً وأماناً جلميع املستعملني

 احلكومات والشركات ،واألهم من ذلك،األطفال والشباب.
وبغية تعزيز سالمة األطفال على اخلط،
يوحد االحتاد وشركة والت ديزين جهودمها
لتنظيم ورش عمل من أجل تدريب املدربني
خالل حدث يعرف باسم “كن آمنا ،كن
ذكياً” يف إطار القمة العاملية للشباب اليت
ستعقد يف الفرتة  11–9سبتمرب  2013يف سان
خوسيه ،كوستاريكا .وأكدت ورشة عمل
نظمها االحتاد ومنظمة اتصاالت الكومنولث
بشأن إنشاء إطار وطين حلماية األطفال
على اخلط ،أن محاية الطفل ليست جمرد
مسألة احلفاظ على حقوق الطفل فحسب
وإمنا هي عنصر أساسي للتنمية البشرية يف

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية .وأنشأ
االحتاد ومنظمة اتصاالت الكومنولث أطراً
وطنية حلماية األطفال على اخلط يف ستة
بلدان أفريقية :وهي سرياليون وغامبيا وغانا
والكامريون وموريشيوس ونيجرييا.
وقال السيد سانو “إن األمن السيرباين
قضية بال حدود تتطلب اتباع هنج عاملي
وتضافر اجلهود” ،وأضاف قائالً “إن منتدى
القمة العاملية يضيف قيمة بوصفه منصة
متكينية للتعاون الدويل بشأن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية
وتعزيز األمن السيرباين يف العامل”.
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البيان المشترك لفريق األمم المتحدة
المعني بقضايا مجتمع المعلومات
يجب أن تحظى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأهمية
أكبر في برنامج التنمية لما بعد 2015
أصدرت الوكاالت وعددها  30التي تشكل فريق األمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات (انظر اإلطار)
بياناً مشتركاً في جنيف في  13مايو  2013تطالب فيه بأن تنهض تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بدور
محوري في التنمية ما بعد عام  .2015ووفقاً لهذه الوكاالت ،ينبغي أن تكون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
هي السالح المستخدم في مكافحة الفقر وعدم المساواة
في القرن الحادي والعشرين.
وقد وجه هذا البيان املشرتك – الذي اتفق عليه يف اجتماع عقد
يف مقر االحتاد ،كجزء من مؤمتر القمة العاملية جملتمع املعلومات
 إىل األمني العام لألمم املتحدة ،بان كي مون ،وإىل فريق مهاممنظومة األمم املتحدة املعين بربنامج التنمية ملا بعد .2015

األلفية تتحول إلى تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

وكما أشار بيان الفريق املعين مبجتمع املعلومات ،فعندما
ُوضعت األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام  ،2000كان اجملتمع
الدويل بدأ بالكاد يتفهم اإلمكانات احلفازة اليت تنطوي عليها
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدفع عجلة برامج وأولويات
التنمية .وحبلول املوعد املتوخى لألهداف اإلمنائية لأللفية يف عام
 ،2015يبدو أن الفوائد املرتتبة على خدمات املهاتفة املتنقلة
سوف تكون متاحة للجميع ،وأنه سوف يتم بلوغ اهلدف
املتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ولكن إمكانات هذه
التكنولوجيا ،بوصفها عوامل متكينية رئيسية للتنمية الشاملة ،ما زال
يتعني االعرتاف الكامل هبا وتسخريها وربطها على وجه التحديد
بتحقيق مجيع األهداف األخرى اإلمنائية لأللفية.
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فريق األمم المتحدة المعني
بمجتمع المعلومات )(UNGIS

تأسس فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات يف عام  2006لتنسيق
إدراج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خطط التنمية يف مجيع هيئات
منظومة األمم املتحدة.
واهليئات األعضاء املمثلة يف إطار الفريق هي :منظمة األغذية والزراعة،
والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ومنظمة العمل الدولية ،واالحتاد الدويل
لالتصاالت ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وهيئة األمم
املتحدة للمرأة ،واألونكتاد ،وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم
املتحدة ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا ،واللجنة
االقتصادية ألوروبا ،واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ،واليونسكو،
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ،واألمم املتحدة – املوئل،
ومفوضية شؤون الالجئني ،واليونيسيف ،واليونيدو ،ومعهد األمم املتحدة
للتدريب والبحث ،ومكتب األمم املتحدة للمخدرات واجلرمية ،واألونروا،
ومنظمة السياحة العاملية ،واحتاد الربيد العاملي ،والبنك الدويل ،وبرنامج
األغذية العاملي ،ومنظمة الصحة العاملية ،واملنظمة العاملية للملكية الفكرية،
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،ومنظمة التجارة العاملية.
وبالنسبة لعام  ،2013تتوىل اليونسكو رئاسة الفريق املعين مبجتمع املعلومات،
ويتوىل االحتاد الدويل لالتصاالت واألونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ودائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية نيابة الرئاسة.
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ويف عامي  2003و ،2005يف مرحليت
القمة العاملية جملتمع املعلومات ،أدرك اجملتمع
الدويل أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بوصفها من عناصر التمكني من أجل
التنمية .وعكف زعماء العامل  -الذين ميثلون
احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص
واجملتمع التقين – على وضع إطار اسرتاتيجي
يشارك فيه أصحاب املصلحة املتعددي
القطاعات كشركاء لتعزيز نشر تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واستخدامها.
ويضم هذا اإلطار إمكانات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لتعزيز النفاذ ،وخاصة
للفئات الضعيفة من السكان ،إىل التعليم
والرعاية الصحية واخلدمات املصرفية وغريها
من اخلدمات .وهو يعرتف بأن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت تفتح الباب إىل

املعلومات واملعرفة ،وإىل متكني املرأة .وتوفر
التقنيات سبل محاية البيئة والتخفيف من
خماطر الكوارث الطبيعية وضمان اإلنتاج
املستدام لألغذية.
وتتماشى هذه االستخدامات يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع
األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً .وعلى
وجه اخلصوص ،ميكن هلذه التكنولوجيا أن
تستجيب لرغبة اجملتمع الدويل  -كما هو
مذكور يف كل من مبادئ ريو  20+وجدول
أعمال القرن احلادي والعشرين  -لتحقيق
االستخدام املستدام للموارد الطبيعية.
وبعد ثالثة عشر عاماً من انعقاد مؤمتر
القمة األلفية لألمم املتحدة ،وبعد عشر
سنوات من املرحلة األوىل من القمة العاملية
جملتمع املعلومات ،تغري مشهد تكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت تغرياً كبرياً مدهشاً.
فقد كان من شأن االبتكار السريع ونشر
التكنولوجيات املتنقلة ومنو استخدامها
وحتسني فرص النفاذ إىل شبكة اإلنرتنت أن
وسعت بشكل كبري من نطاق الفرص اليت
تقدمها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لتعزيز التنمية الشمولية .وكما يتضح من
االستعراض اجلاري لتنفيذ نواتج مؤمتر القمة
العاملية جملتمع املعلومات ،فقد متخض التعاون
الدويل والتعاون بني أصحاب املصلحة
املتعددين بشأن االستخدام االسرتاتيجي
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن ثروة
من املعارف والتجارب واخلربات .وينبغي
تسخري هذا التعلم من جانب منظومة األمم
املتحدة وهي تسعى إىل وضع جدول أعمال
جديد للتنمية للعقود القادمة.
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ما نعرفه اليوم

إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
قادرة على توفري منصة لدمج وتسريع اإلجناز
على حنو أفضل يف مجيع الركائز الثالث
للتنمية املستدامة ،وهي النمو االقتصادي
واالندماج االجتماعي واالستدامة البيئية.
وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بشكل عام ،واإلنرتنت بوجه خاص ،أن
تنهض بدور هام يف ضمان التنمية القائمة
على احلقوق .وهي متكن من ممارسة أوسع
حلرية التعبري وحرية الصحافة ،وهي بدورها
ضرورية حملاربة الفساد وضمان مراعاة الفوارق
بني اجلنسني وتعميق املساءلة وتعزيز التنمية
الشمولية اجتماعياً.
إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
بوصفها عناصر متكينية حرجة وأدوات
أساسية الستحداث فرص العمل وتقدمي
اخلدمات العامة األساسية ،قادرة على حتسني
النفاذ إىل املعارف والتعليم .وهي قادرة على
متكني املرأة وتعزيز الشفافية وإعطاء السكان
املهمشني صوتاً يف عمليات صنع القرار اليت
تؤثر بشكل مباشر على حياهتم .وبإمكاهنا أن
تؤدي دوراً حتويلياً يف احلكم الرشيد والتعاون
اإلقليمي ،وكذلك يف تعزيز الفعالية التقنية
لألنشطة اإلمنائية.
ولكي تتمكن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من حتقيق إمكاناهتا فإهنا تتطلب
املقدرة البشرية الكافية وإدارة املعارف وتطوير
احملتوى ونشر البنية التحتية وتوفر بيئة متكينية.

ما يجب القيام به

يوصي فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع
املعلومات باالعرتاف الكامل بإمكانات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفها من
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العناصر التمكينية الرئيسية للتنمية وباعتبارها
مكونات حامسة يف احللول اإلمنائية املبتكرة
يف برنامج التنمية ملا بعد  .2015وهذا يعين
االعرتاف بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
مبا يف ذلك شبكة اإلنرتنت عريضة النطاق
والتقنيات املتنقلة وتطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ذات الصلة ،مبثابة
األدوات اليت ميكن أن تساعد يف متكني الناس،
ومتكني ممارسة أوسع حلقوق اإلنسان مبا يف
ذلك حرية التعبري وتعزيز النفاذ إىل املعلومات
وفتح فرص العمل وتوسيع نطاق النفاذ إىل
التعلم والتعليم واخلدمات األساسية.
وبالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين،
ينبغي ملنظومة األمم املتحدة أن تستفيد كامالً
من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
التصدي لتحديات التنمية يف القرن احلادي
والعشرين .ويوصي الفريق املعين مبجتمع
املعلومات أيضاً بضرورة أن يعكس برنامج
التنمية ملا بعد  2015الدروس املستخلصة
خالل العقد املاضي يف تنفيذ نواتج مؤمتر
القمة العاملي جملتمع املعلومات .ومن املهم أن
نبين على ما مت تعلمه عن إمكانات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت منذ أن وضعت
األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام  .2000وعلى
وجه اخلصوص ،ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار
التعاون الدويل والتعاون الذي حفزته مرحلتا
عامي  2003و 2005من مؤمتر القمة العاملي
جملتمع املعلومات ،وذلك لتعزيز تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بوصفها من عناصر
التمكني من أجل التنمية.
وينبغي أن تكون اجلهود على مستوى
منظومة األمم املتحدة متماسكة ومرتابطة
ومنسقة لتحقيق القدر األقصى من التأثري
املستدام .ولذلك يوصي الفريق املعين مبجتمع
املعلومات بضرورة تفاعل برنامج التنمية ملا

بعد  2015مع عمليات استعراض القمة
الستحداث جماالت التآزر.

عرض المساعدة

10+

إن فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع
املعلومات على أهبة االستعداد للمساعدة
يف تنفيذ التوصيات الواردة يف بيانه املشرتك.
ويقدم الفريق ثروة من املعارف وقاعدة من
املوارد القيمة ،تطورت على مدى العقد
املاضي على أساس تعدد أصحاب املصلحة،
مع الرتكيز على أدوات وأساليب مبتكرة
للتصدي للتحديات اإلمنائية املتعددة .وهذه
املعارف وقاعدة املوارد ميكن أن تساعد يف
توفري املعلومات الالزمة إلعداد برنامج التنمية
ملا بعد .2015
وعلى املستوى الدويل ،ميكن للفريق أن
يقدم املساعدة يف شكل خربات ،وينبغي أن
يشارك على أساس استشاري لدى اهليئات
املكلفة برعاية عملية التنمية ملا بعد عام .2015
وعلى املستوى القطري ،ميكن للفريق
توفري خدمات اخلرباء للدول األعضاء يف
األمم املتحدة ،وبذلك جيلب جتربة السنوات
العشر املاضية لدعم التنمية يف املستقبل.
ومتاشياً مع واليته ،يلتزم الفريق بتوفري
الدعم ألسرة األمم املتحدة وهي يف معرض
رسم اإلطار لربنامج التنمية ملا بعد عام .2015
وهو يلتزم أيضاً باملساعدة على حتقيق جمموعة
جديدة من األهداف ملا بعد عام  2015من
خالل ضمان اتساق السياسات والربامج يف
منظومة األمم املتحدة ،وعن طريق توفري
التوجيه بشأن األساليب اليت ميكن هبا أن
تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لدفع عجلة التنمية.

ITU

المشاريع الحائزة على جوائز عام 2013

في يوم  13مايو  ،2013أعلن الدكتور حمدون إ .توريه األمين العام لالتحاد عن هوية الفائزين في المسابقة
العالمية بجوائز القمة وعددها  18والتي تعترف بالجهود واإلنجازات المتميزة التي تحققت في تنفيذ نواتج
مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات .والفئات الثماني عشرة لجوائز مشاريع القمة لعام  2013مرتبطة
بخطوط عمل القمة المبينة في خطة عمل جنيف.

وتستجيب مسابقة جوائز القمة للطلبات املقدمة من أصحاب دور السلطات الحكومية العامة وجميع أصحاب
املصلحة يف القمة العاملية سعياً إىل آلية فعالة لالعرتاف بالنجاح الباهر المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات
الذي حيرزه األفراد واحلكومات واجملتمع املدين ،مبا يف ذلك الوكاالت واالتصاالت من أجل التنمية (خط العمل جيم)1

احمللية واإلقليمية والدولية ،ومؤسسات البحوث وشركات القطاع
اخلاص ،يف تنفيذ اسرتاتيجيات إمنائية املنحى تسخر قوة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وجوائز مشاريع القمة العاملية جملتمع املعلومات
جزء ال يتجزأ من عملية تقييم منجزات القمة وقد أنشئت يف عام 2004
).(www.wsis.org/stocktaking/prizes
وفيما يلي وصف موجز للمشاريع الفائزة باجلوائز يف عام ،2013
حبسب الفئة وحبسب خطوط العمل يف القمة العاملية.

مشروع “سفير” لدى وزارة التعليم العالي في المملكة العربية
السعودية هو برنامج متكامل للمنح الدراسية على اخلط للنهوض
باملستوى التعليمي وقدرات البحث واالنفتاح على العامل ملواطين اململكة
العربية السعودية .وهو يعطي األولوية للطالب ذوي اإلعاقة .وهناك عدد
من الوكاالت احلكومية  -مثل وزارة الداخلية ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة
اخلدمات املدنية  -تعاونت يف تطوير وتنفيذ وتشغيل مشروع “سفري”
لتعزيز جمتمع املعلومات .ويعكس املشروع التزام اململكة بتحقيق املساواة
بني اجلنسني والعدالة االجتماعية والتعليم ومتكني املواطنني.
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البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت
(خط العمل جيم)2

يهدف مشروع توصيل المدارس لدى وزارة التربية والتعليم في
المملكة العربية السعودية إىل توصيل أكثر من  3000مدرسة نائية
(ال تصلهم هذه اخلدمات حالياً عرب اإلنرتنت) عرب ساتل باستخدام
تكنولوجيا املطاريف ذات الفتحة الصغرية جداً ) .(VSATوسيقوم املشروع
أيضاً برتقية االتصال يف أكثر من  19 000مدرسة .وسيتم توصيل مجيع
املدارس يف اململكة بوزارة الرتبية والتعليم بواسطة اإلنرتنت ،مما ميكن
املدارس من االستفادة من اخلدمات املركزية الرئيسية .ومشروع توصيل
املدارس هو جزء من مشروع أكرب للتوصيل على صعيد اململكة تقوم
به وزارة الرتبية والتعليم.

بناء الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت (خط العمل جيم)5

يستخدم التدريب الرقمي من خالل مشروع فصول دراسية
متنقلة تقوم به وزارة االتصاالت ومجتمع المعلومات في اإلكوادور
حافالت جمهزة بتكنولوجيا متطورة لتزويد كل املواطنني بإمكانية النفاذ
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتتجول هذه احلافالت يف
مجيع أحناء اإلكوادور ،وتروج الستخدام األدوات التكنولوجية وتقدم
التدريب  -وخاصة إىل األطفال  -على االستخدام السليم لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وهذا يبين الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .واملشروع جزء من اسرتاتيجية ،أطلقت يف
نوفمرب  ،2011لتزويد اجلميع بإمكانية النفاذ إىل شبكة اإلنرتنت .ومن
املتوقع حبلول عام  ،2015أن يصل املشروع إىل  350 000مواطن.

النفاذ إلى المعلومات والمعرفة (خط العمل جيم)3

مشروع المكتبات الزراعية في ياغودينا في إطار المكتبة العامة البيئة التمكينية (خط العمل جيم)6

 Radislav Nikcevicفي صربيا يستهدف اجملتمعات الريفية ،مما حيول
مكتبات القرى إىل مراكز اتصاالت ومعلومات وتعليم .ويسهل املشروع
أيضاً تبادل املعلومات بني املزارعني .وهناك اآلن مخس مكتبات فرعية
ريفية توفر النفاذ إىل اإلنرتنت والتدريب على تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واحملاضرات الزراعية والنفاذ على اخلط إىل اجملالت
واملنشورات الزراعية.

يشجع مشروع النادي الرقمي في وزارة االتصاالت والنقل في
المكسيك روح املبادرة بني الشباب لتعزيز تنمية االبتكار التكنولوجي.
ويقدم املشروع جماناً دورات مفتوحة على اخلط بشأن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وتعمل على توفري احملتوى املتطور وزارة
االتصاالت والنقل والشركاء يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
فضالً عن املتخصصني يف ريادة األعمال.

بناء القدرات (خط العمل جيم)4

الحكومة اإللكترونية (خط العمل جيم)1.7

يرمي مشروع المعلومات اإللكترونية من أجل المكتبات
ضمن برنامج المكتبات العامة المبتكر في إيطاليا إىل بناء مهارات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجملتمعات يف  23من البلدان النامية
والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية .وقد استفاد أكثر من  7500شخص يف
 23بلداً يف إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا بالفعل من التدريب
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتوفر يف املكتبات احمللية .ومنذ
عام  ،2010دعم املشروع النفاذ املستدام إىل املعلومات وفرص التعلم،
ومتكني املفتقرين إىل اخلدمة من حتسني معيشتهم.
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يوفر مشروع  SAKSHAMيف إطار شبكة تكنولوجيا املعلومات
واحلاسوب (اهلند) ،باالشرتاك مع هيئة بلدية إندور واملصرف اهلندي،
التوزيع املباشر ملعاشات املسنني بواسطة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .ويتألف النظام من مراكز لتوزيع املعاشات تقوم على هذه
التكنولوجيا يف شكل أكشاك بنوك .وقد استحدث املشروع حىت اآلن
شبكة من أكشاك البنوك يف  15موقعاً خمتلفاً ،ودرب أصحاب املشاريع
االجتماعية على تشغيل األكشاك .وقد مكن ذلك  13 000مواطن من
كبار السن من احلصول على معاشاهتم التقاعدية حملياً ،دون احلاجة
إىل السفر بعيداً .وقد أمكن تنفيذ هذا املشروع بفضل السياسات
احلكومية اجلديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واخلدمات املصرفية.

منتدى القمة

العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2013
املشاريع احلائزة على جوائز عام 2013

مشروع  SAKSHAMيف شبكة
تكنولوجيا املعلومات واحلاسوب
(اهلند) ،باالشرتاك مع هيئة بلدية
إندور واملصرف اهلندي

األعمال اإللكترونية (خط العمل جيم)2.7

يسمح مشروع نظام معلومات الرخص اإللكترونية ،في وزارة النقل
واالتصاالت وتقنيات المعلومات الوطنية ووزارة التنمية اإلقليمية في
كازاخستان ،باحلصول على الرخص والتصاريح على اخلط .ويبسط
املشروع عملية احلصول على الرخص والتصاريح باستقاء البيانات الالزمة
من أنظمة املعلومات لدى الوكاالت التابعة للدولة ،وهي مدجمة يف نظام
معلومات املشروع .وبفضل تسجيل الرتاخيص اإللكرتونية مرة واحدة،
ميكن للمستخدمني احلصول على معلومات عن حالة وصحة الرتاخيص
والتصاريح اخلاصة بالشركات .ومنذ عام  ،2012مت إصدار كل الرتاخيص
اإللكرتونية يف كازاخستان عن طريق نظام معلومات الرخص اإللكرتونية.

التعلم اإللكتروني (خط العمل جيم)3.7

يعمل مشروع التدريب وتوصيل سكان الريف لدى المنتدى
اإلفريقي لتعزيز التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصاالت
(جمهورية الكونغو) على توصيل القرى يف إفريقيا جنوب الصحراء
وتدريب القرويني على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

والدافع وراء املشروع هو احلاجة إىل تعزيز ثقافة السالم من خالل
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كوسيلة لتحقيق االندماج
االجتماعي املتوائم .ويعمل املشروع على تثقيف الناس بشأن األثر
اإلجيايب لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتسني ظروف احلياة
يف املدن والقرى.

الصحة اإللكترونية (خط العمل جيم)4.7

يوفر مشروع الحد من معدالت وفيات الطفولة ،الذي تنهض
به وزارة الصحة في سلطنة عُمان ،رعاية أولية مشولية للنساء احلوامل
وصغار األطفال من أجل احلد من معدالت وفيات األمومة ومعدالت
وفيات الطفولة بني الرضع واألطفال دون اخلامسة من العمر .وتتوفر
الرعاية قبل الوالدة وبعدها يف مجيع املراكز الطبية ،واألمهات تلدن
يف مستشفى جامعي .وتتوفر السجالت الطبية لتتبع التاريخ املرضي
لألمهات واألطفال طوال فرتة احلمل ،ويتم دجمها يف نظام أمراض
الطفولة .وقد جنحت سلطنة عمان من خالل هذا املشروع يف خفض
معدل وفيات األمهات من ( 22لكل  10 000والدة حية) يف عام 1995
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إىل  13,4يف عام  ،2009ومعدل وفيات الرضع من
والدة حية) يف عام  1995إىل  9,6يف عام .2009

20

(لكل

1000

وأوغندا وبنن وبوركينا فاصو وترينيداد وتوباغو وتنزانيا وجنوب إفريقيا
ورواندا وسانت لوسيا والسنغال وغامبيا وغانا وفيجي والكامريون وكينيا
ومدغشقر وموريشيوس ونيجرييا.

التوظيف اإللكتروني (خط العمل جيم)5.7

يسهل مشروع نظام التوظيف اإللكتروني في ديوان الخدمة العلوم اإللكترونية (خط العمل جيم)8.7

المدنية في الكويت عملية التقدم للحصول على وظيفة يف القطاع
احلكومي .وتسمح هذه اخلدمة اإللكرتونية ’من احلكومة إىل املواطن‘
بتقدمي طلبات التوظيف على اخلط وتعقب هذه الطلبات على اخلط
وإعالم أصحاب الشأن بواسطة رسالة  SMSعلى اخلط مبراحل معاجلة
الطلب من خالل النظام.

البيئة اإللكترونية (خط العمل جيم)6.7

يشمل مشروع ’الرصيد صفر‘ في جامعة األرجنتين في البونتا
مشاركة تالميذ املدارس االبتدائية يف األنشطة البيئية الرقمية التعاونية
للحد من ظاهرة االحرتار العاملي .ويقوم األطفال بزيارة كل بيت يف
بلداهتم ملعرفة مقدار استهالك الطاقة .وباستعمال احلواسيب احملمولة
اخلاصة هبم وتطبيق برجمية “بيت الكفاءة” ) (www.chicos.edu.arيقوم
األطفال حبساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون املنبعث يف الغالف
اجلوي .ويتم حتميل املعلومات إىل موقع على الويب ويستطيع األطفال
حتديد عدد ونوع األشجار اليت يتعني غرسها المتصاص الرصيد املكافئ
من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ).(CO2

الزراعة اإللكترونية (خط العمل جيم)7.7

يوفر مشروع  Web 2.0وفرص التعلم من خالل الوسائط
االجتماعية لدى المركز التقني للتعاون الزراعي والريفي (هولندا)
تنظيم أحداث تدريبية ملدة مخسة أيام هتدف إىل رفع مستوى الوعي
وحتفيز اعتماد  Web 2.0والوسائط االجتماعية يف سياق أعمال التنمية.
وتُعقد هذه األحداث يف شراكة مع وكاالت التنمية الوطنية والدولية
على أساس تقاسم التكاليف .وحبلول هناية عام  ،2012تدرب ما
يقرب من  1500شخص ( 31يف املائة منهم من النساء) يف إثيوبيا
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مشروع مهرجان أبوظبي للعلوم لدى لجنة أبوظبي لتطوير
التكنولوجيا (اإلمارات العربية المتحدة) هو مبادرة اسرتاتيجية
إلشراك وإهلام الشباب يف اإلمارات من خالل أنشطة تدريب عملي
مثرية مرتبطة بالعلوم .وهو جزء من خطة أوسع موجهة حنو بناء
قاعدة املواهب يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار .وقد استقطب
املهرجان الذي دام  11يوماً يف عام  2012أكثر من  120 000زائر،
بزيادة قدرها  20يف املائة مقارنة بعام  .2011وحضر املهرجان أكثر
من  20 000طالب من  224مدرسة .وكان من العوامل الرئيسية يف
جناح املهرجان التعاون مع بعض اجلامعات الرائدة يف اإلمارات وجتنيد
وتدريب  800طالب جامعي للتحدث عن العلوم.

التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي
والمحتوى المحلي (خط العمل جيم)8

يسعى مشروع ( En mi idiomaفي لغتي) في وزارة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في كولومبيا ،بالتعاون مع ( Colnodoرابطة
منظمات غير حكومية ال تستهدف الربح) ،إىل إشراك جمتمعات
السكان األصليني يف جمتمع التكنولوجيا واملعرفة من خالل استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .واهلدف األساسي من املشروع
هو احلفاظ على اللغات واملعارف الكولومبية األصلية وتعزيز نشرها.
ويدعم أصحاب املصلحة الدوليون املتعددون التدريب على استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوليد احملتوى ونشر املعلومات.
واملشاركة الفعالة من جانب جمتمعات السكان األصليني ومتكينهم
هو حمور األمهية يف املشروع .ويتحقق ذلك من خالل النفاذ الشامل
والعادل وبناء القدرات وتقاسم املعرفة .وجيري حالياً تنفيذ املشروع يف
سبعة جمتمعات للسكان األصليني يف كولومبيا.

منتدى القمة

العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2013
املشاريع احلائزة على جوائز عام 2013

األبـعــاد األخـالقـيــة لمـجتمع المعـلــومـات
وسـائــط اإلعــالم (خـط الـعمـل جيم)9
مشروع األكاديمية اإلفريقية للوسائط الرقمية لدى وزارة (خط العمل جيم)10

الشباب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهيئة تنمية القوى
العاملة في رواندا هو برنامج للتدريب املهين بدأ يف مارس 2012
من قبل هيئة تنمية القوى العاملة وشركة  .Pixel Corps Ltdوهو
يزود طالب رواندا باملهارات الالزمة للعمل يف مجيع جماالت صناعة
الوسائط الرقمية .ويعمد املشروع ،من خالل التدريب والتعلم العملي
يف خمترب احلاسوب وإستوديو اإلنتاج مع التعلم عن بعد على يد خرباء
التلفزيون يف الواليات املتحدة ،إىل إعداد الطالب للعمل يف جمال
الوسائط الرقمية .وينصب الرتكيز على تعاون الطالب مع اجملتمع
الفعال.
كأساس للتعلم ّ

يعزز مشروع المهاجرات ) (Mujermigrante.mxلدى وزارة
االتصاالت والنقل في المكسيك حقوق اإلنسان للمهاجرات.
وهو يستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملساعدة املهاجرات
اللوايت ميثلن  50يف املائة من مجيع املهاجرين يف املكسيك .ومن خالل
تطبيقات سهلة الفهم على اخلط وأشرطة الفيديو وأدوات التعلم
واألحاديث والدروس الذاتية ،يسعى املشروع إىل متكني املرأة من خالل
منحها إمكانية النفاذ إىل املعلومات عن حقوق اإلنسان واخلدمات
الصحية ودعم اهلجرة والربامج احلكومية .وقد مت إنشاء منصة مبشاركة
أكثر من  30من املنظمات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين .وسوف
تضيف املرحلة التالية من املشروع عنصر الدعم لألجهزة املتنقلة.

Shutterstock
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منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام
املشاريع احلائزة على جوائز عام 2013

2013

التعاون الدولي واإلقليمي (خط العمل جيم)11

أنتج مشروع االتصاالت والخطوط الهاتفية لمساعدة األطفال
لدى شبكة ( Child Helpline Internationalهولندا) جمموعة
أدوات لدعم التعاون بني خطوط مساعدة األطفال وقطاع االتصاالت
يف خمتلف البلدان .وتقرتح جمموعة األدوات تقنيات خمتلفة تستطيع
خطوط مساعدة األطفال أن تعتمدها للحصول على أرقام اهلاتف اليت
يسهل تذكرها واليت ميكن استخدامها جماناً .وهي تقدم معلومات عن
استعراض نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات :يقدم التقرير قصص
النجاح لعام  2013وصفاً مفصالً هلذه املشاريع ،وذلك يف املوقع:

_http://www.itu.int/wsis/stocktaking/docs/reports/WSIS_Stocktaking
Success_Stories_2013.pdf

AFP
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الشروط األساسية لالتصاالت والعمليات واجلوانب التنظيمية وتفعيل
الرقم .وتسلط جمموعة األدوات الضوء أيضاً على دراسات احلالة
واملمارسات اجليدة اليت ميكن حماكاهتا وتقامسها دولياً.
واهلدف من املشروع هو زيادة فرص النفاذ اجملاين لألطفال والشباب
إىل خدمات خطوط مساعدة األطفال .ويف الوقت الراهن تعمل
خطوط مساعدة األطفال يف  142بلداً .ومنذ عام  ،2006عندما
تضافرت جهود  Child Helpline Internationalواالحتاد الدويل
لالتصاالت لتشجيع اهليئات الوطنية لتنظيم االتصاالت لتوفري أرقام
اهلاتف اجملاين خلدمات خطوط مساعدة األطفال ،حظيت هذه
اخلطوط بأرقام جمانية يف  46بلداً.

قصص نجاح يرويها شركاء القمة العالمية لمجتمع المعلومات
يمقر ًاعمتجم حبصت يكل نامُع  ةيجيتارتسا
ITU

استراتيجية عُمان لكي تصبح مجتمعاً رقمياً

بقلم سالم سلطان الرزيقي ،الرئيس التنفيذي
لهيئة تقنية المعلومات في عُمان

منذ وضع استراتيجية مجتمع عُمان الرقمي (عُمان اإللكترونية) في عام 2003
وتنقيحها في عام  ،2010اتخذت هيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان خطوات
ملموسة لترشيد النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ،كوسيلة لتحويل
المجتمعات وتكاملها.

وكان لإلرادة السياسية ،اليت عرب عنها
جاللة السلطان وأيدها يف إنشاء جائزة
السلطان لإلجادة يف اخلدمات احلكومية
اإللكرتونية ،دور أساسي يف تعزيز خمتلف
املبادرات احلكومية واخلاصة واملدنية اليت
مكنت عُمان من حتقيق مستواها احلايل
من التغلغل الرقمي والتأهب .وقد مت
إحراز تقدم ،على وجه اخلصوص ،يف جمال
احلكومة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين
واألعمال اإللكرتونية.

الحكومة اإللكترونية

احلكومة اإللكرتونية حبيث ميكن توفريها
بسالسة وسهولة وأمان عرب اإلنرتنت.
والشفافية واملساءلة واملسؤولية هي
اخلصائص الرئيسية للمواطنني الصاحلني
املتمكنني بواسطة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وقد سعى ديوان احملاسبة يف
سلطنة عُمان إلشراك اجلمهور العام من خالل
توفري نظام للتواصل يف اجتاهني .وهذا يتيح
اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة ،مما يؤدي إىل
اسرتداد األموال العامة ومحاية املصاحل الوطنية.
وشبكة حكومة سلطنة عُمان هي بنية
حتتية وطنية لالتصاالت تربط بني مجيع
اجلهات احلكومية وتدعم مجيع مشاريع عُمان
اإللكرتونية وتعزز اخلدمات العامة.

يف أكتوبر  ،2012وبرعاية جملس الوزراء،
أنشئت هيئة تقنية املعلومات يف خطة
التحول للخدمات احلكومية اإللكرتونية
على أساس مراحل حمددة وجدول زمين التعليم اإللكتروني
حمدد .وهتدف هذه اخلطة إىل زيادة فعالية
يبقى الناس يف صميم التنمية ،وملكيتهم
اخلدمات احلكومية بإتاحتها إلكرتونياً السرتاتيجية عُمان اإللكرتونية ومهارات
للمـواطـنـني ومـشـاريــع األعمــال يف جـميــع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي مفاتيح
األوقــات .واهل ــدف هـو دم ــج خــدم ــات حتول عُمان إىل جمتمع رقمي .وهناك طائفة

من املبادرات تسعى إىل سد الفجوة الرقمية
ومتكني املواطنني من املشاركة بفعالية يف شؤون
جمتمعاهتم.
وقد أصابت مراكز املعرفة اجملتمعية ومراكز
املعرفة اجملتمعية للمرأة واملبادرة الوطنية للحاسوب
الشخصي وغريها من املبادرات اجملتمعية جناحاً
كبرياً يف تعزيز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
باعتبارها حجر الزاوية يف متكني املواطنني وسد
الفجوة يف الدراية الرقمية.
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قصص نجاح يرويها شركاء القمة العالمية لمجتمع المعلومات
يمقر ًاعمتجم حبصت يكل نامُع  ةيجيتارتسا

ومن خالل اسرتاتيجية عُمان اإللكرتونية،
أقامت هيئة تقنية املعلومات صالت التعاون بني
العديد من أصحاب املصلحة وأبرمت شراكة
متعددة أصحاب املصلحة بإشراك القطاع
اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين لتوفري التدريب
والنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

األعمال اإللكترونية

لقد مت االعرتاف باملؤسسات الصغرية
واملتوسطة بوصفها أطرافاً فاعلة رئيسية
يف التنمية االقتصادية ،وال سيما يف قطاع

Mohamed Almawali
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتوفر
هيئة تقنية املعلومات أشكاالً شىت من الدعم
الحتضان هذه املؤسسات اليت تعمل يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإدارة
املعرفة .ويف املقابل ،وحيثما كان مناسباً،
تعمل هيئة تقنية املعلومات على إشراك هذه
املؤسسات يف تنفيذ مشاريعها واملبادرات
الرامية إىل ضمان دورة التغذية املرتدة لقطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويف اآلونة األخرية ،أطلقت هيئة تقنية
املعلومات برنامج “ساس” (أي األساس
باللغة الدارجة العُمانية) .وبرنامج “ساس” هو

مبادرة لتطوير األعمال يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ومنوذج أمثل لتجارة األعمال
يرمي إىل املساعدة يف تعزيز املؤسسات الصغرية
واملتوسطة على بناء قطاع متني بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف عُمان .ويهدف
الربنامج أيضاً إىل استحداث نظام بيئي
ملشاريع األعمال من شأنه أن يساعد على
تطوير هذه املؤسسات لتصبح قادرة على
املنافسة عاملياً يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .ويشتمل برنامج “ساس” اآلن
على  12مشروعاً ،منها تسعة مشاريع ناضجة
وثالثة مشاريع يف مرحلة ما قبل النضوج.

قصص نجاح يرويها شركاء القمة العالمية لمجتمع المعلومات
يمقر ًاعمتجم حبصت يكل نامُع  ةيجيتارتسا

AFP

مـؤش ـرات الـتـقــدم في
محو األمية الرقمية

لقد حتسنت الدراية الرقمية حتسناً ملموساً.
وكشفت دراسة استقصائية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف سلطنة عُمان،
نشرت يف ديسمرب  ،2012عن أن أغلبية واضحة
( 61يف املائة) من موظفي احلكومة لديهم اآلن
مهارات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وحوايل  66يف املائة من مجيع احلواسيب يف
اهليئات احلكومية اليت مشلتها الدراسة موصولة
بشبكة اإلنرتنت ،وأكثر من  73يف املائة من
هذه اهليئات لديها نطاق عريض ثابت.
وقد شهد قطاع االتصاالت يف سلطنة
عُمان زيادة بنسبة  92يف املائة يف عدد
املشرتكني يف خدمات اهلاتف املتنقلة ،وغالبية
هذه اهلواتف ذكية ميكنها النفاذ إىل شىت أنواع
اخلدمات على اخلط وإثراء احملتوى اإللكرتوين.

وقد بلغ معدل تغلغل احلواسيب الشخصية يف
عُمان اآلن حوايل  66يف املائة ،ارتفاعاً من جمرد
 52يف املائة يف عام  .2010وازداد معدل تغلغل
اهلاتف اجلوال بنسبة  9يف املائة يف عام 2012
ليصل إىل  190هاتف لكل  100نسمة .وارتفع
معدل تغلغل النطاق العريض املتنقل النشط إىل
 52يف املائة يف بداية عام  2013من  39يف املائة
يف بداية عام .2012
وحىت اليوم مت تدريب حوايل 100 000
من الذكور واإلناث ،مبن فيهم ذوي اإلعاقة،
على تكنولوجيا املعلومات من خالل مبادرات
التدريب اجملتمعية والربامج احلكومية للتدريب
وإصدار الشهادات والتدريب اخلاص كجزء
من مبادرات بناء القدرات اجملتمعية ،مثل مراكز
املعرفة اجملتمعية للمرأة.
ومنذ إطالق املبادرة الوطنية للحاسوب
الشخصي ،قُدم أكثر من  90 000حاسوب

شخصي وأكثر من  72 000مودم لإلنرتنت
جماناً لألسر والطالب واملعلمني.

المركز اإلقليمي لألمن السيبراني

فضالً عن تركيز سلطنة عُمان اخلاص هبا
على التحول إىل جمتمع رقمي ،فإهنا حريصة
على النهوض بدور إقليمي داعم ،وقد شهد
التعاون املؤسسي العُماين مع االحتاد الدويل
لالتصاالت دفعة قوية يف مطلع هذا العام
بإنشاء مركز األمن السيرباين اإلقليمي للمنطقة
العربية .وهذا هو أول مركز إقليمي لالحتاد ،وهو
يهدف إىل تزويد البلدان العربية بالدعم الالزم
إلنشاء مراكز األمن السيرباين الوطنية اخلاصة
هبا ومساعدهتا بتقدمي اخلدمات السيربانية على
املستويني اإلقليمي والدويل.

أخبار االحتاد   2013 | 4 مــايـو

2013

53

قصص نجاح يرويها شركاء القمة العالمية لمجتمع المعلومات
مــيـلـعـتـلاو لــتـنإ

AFP

إنـتــل والـتـعـلـيــم
تمكين الشباب وتحويل المجتمعات
تعمد شركة  ،Intelمن خالل الربامج اليت
تزيد من إمكانية النفاذ إىل األجهزة الرقمية
واإلنرتنت واحملتوى ذي الصلة ،إىل املساعدة
على حتويل وسائل التعليم وحتسني الرعاية
الصحية وزيادة الفرص االقتصادية للناس
يف شىت أحناء العامل .وبفضل االنضمام
إىل منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات
لعام  2013ميكن االستماع والتعلم وتشجيع
املزيد من الناس على التمتع مبنافع العامل
الرقمي اليوم.

54
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ويقول جون ديفيز ،نائب رئيس شركة إنتل ،لتوصيل املاليني من الناس خبدمات النطاق
“إن توصيل العامل ليس باألمر السهل  -ولكنه العريض يف مجيع أحناء العامل.
وألكثر من عقد من الزمان ،ساعدت
من األمهية مبكان .وينبغي أن يتمتع كل الناس
بإمكانية النفاذ إىل التكنولوجيا الرقمية اليت إنتل احلكومات يف أكثر من  100بلد يف
ميكنها أن تساعدهم على حتسني معيشتهم .جمال تسخري التكنولوجيا لزيادة فرص
وحنن يف وسعنا – بل ينبغي لنا  -العمل معاً احلصول على التعليم وحتسني نوعيته ويف
للمساعدة يف جعل ذلك حقيقة واقعة!”
تكوين قوة عمل لديها املهارات الالزمة
وشركة إنتل فخورة بأن تكون شريكاً لتحقيق االزدهار يف االقتصاد العاملي اليوم.
اسرتاتيجياً يف القمة العاملية جملتمع املعلومات وبناء على ذلك ،تدعم إنتل كل الدعم
وبأن تعزز هدف االحتاد الدويل لالتصاالت السيد بان كي-مون ،األمني العام لألمم

قصص نجاح يرويها شركاء القمة العالمية لمجتمع المعلومات
مــيـلـعـتـلاو لــتـنإ

املتحدة ،إذ ناشد الدول األعضاء أن تفي
“بوعودها” لزيادة النفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية.
وتدرك إنتل أن النفاذ إىل التكنولوجيا
 مبا يف ذلك النطاق العريض وتكنولوجيااملعلومات واالتصاالت  -يتيح الفرص
التعليمية اليت تعد الطالب للنجاح يف
القرن احلادي والعشرين .وتعمل إنتل ،من
خالل برامج مبتكرة وتعاونية ،على متكني
احلكومات واملربني يف مجيع أحناء العامل
إلجياد بيئات فصول دراسية تساعد على سد
الفجوة الرقمية وزيادة جناح الطالب .ويُذكر

أن باكستان وسري النكا وفيتنام واملغرب
ونيجرييا هي بعض من الكثري من البلدان
اليت عملت يف شراكة مع شركة إنتل لبناء
مستقبل أفضل ملواطنيها يف هذا الشأن.
وعالوة على ذلك ،متضي إنتل يف طليعة
اجلهود العاملية الرامية إىل توفري التكنولوجيا
بأسعار معقولة وجعلها متاحة وأكثر مالءمة
لالحتياجات اإلقليمية .وبفضل العمل مع
السلطات احمللية والوطنية ،تساعد إنتل على
توفري التدريب العملي على األجهزة
وتكنولوجيا الربجميات للطالب يف خمتلف
أحناء العامل ،وذلك على أساس حلول التعليم

الشمويل وحمتوى املناهج الدراسية املناسبة
واملتكيفة مع االحتياجات احمللية .وملا كانت
تكنولوجيا الفصول الدراسية اليت يعول عليها
مدرب ،تقدم إنتل أيضاً طائفة
حتتاج إىل معلم َّ
واسعة من برامج التطوير املهين واملوارد
للمربني ،وتنهض باتباع �نُُهج للتعلم اإللكرتوين
متسقة مع املعايري تقوم على أساس املشاريع
وترمي إىل التغلب على املشاكل .وتشكل
هذه احللول ،عندما تتضافر ،البذور – أي
متكني النفاذ إىل تكنولوجيا التعليم واملعلومات
واالتصاالت والعلوم – اليت سوف تنمو يف
شىت أرجاء العامل.

AFP
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دور أذربيجان في تحسين التوصيلية
في المنطقة األوروبية اآلسيوية
معظم المناطق النائية والمتخلفة في المنطقة األوروبية اآلسيوية هي مناطق غير ساحلية أو تقع بعيداً
عـن شبـكــة الـنطــاق الـعـريـض الـكـبـرى ،مـمــا يـحــرم سكــانـهــا مـن الـنفــاذ إلى االتـصـاالت وإلى تـكـنـولـوجـيـا
الـمـعـلـومــات واالتـصــاالت.
ومن غير الممكن لهذه البلدان أن تقوم بمد الشبكات األرضية الخاصة بها للوصول إلى الشبكة العالمية،
حتى لو كان لديها تصريح من جميع البلدان التي يتعين عليها المرور بها .ونظراً لمحدودية التوصيل بين
البلدان ،يتعين تسيير حركة المرور داخل المنطقة عبر مسارات غير معقولة ،مما يؤدي إلى تكاليف توصيل
بيني ال لزوم لها.

طريق المعلومات الفائق
السرعة عبر بلدان المنطقة
األوروبية اآلسيوية

إنشاء البنية التحتية لتوفري التوصيلية الدولية
أمر ال بد منه يف املنطقة األوروبية اآلسيوية.
وملا كان من املمكن حللول التوصيلية اإلقليمية
أن مت ًكن البلدان من حتقيق وفورات احلجم
من خالل ختفيض التكاليف وحتسني نوعية
اخلدمات ،وبعد مناقشة اخليارات املمكنة
لتعزيز التوصيلية اإلقليمية ،اقرتحت حكومة
أذربيجان ضرورة أن تشارك بلدان املنطقة
األوروبية اآلسيوية والبلدان اجملاورة يف بناء
وإدارة طريق معلومات فائق السرعة عرب بلدان
املنطقة األوروبية اآلسيوية.
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ويف  21ديسمرب  ،2009اعتمدت الدورة شبكات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 64للجمعية العامة لألمم املتحدة قراراً واالتصاالت والعمود الفقري للنطاق العريض
أوالً ) (A/RES/64/186بشــأن “مــد جسور وإمكانية النفاذ.
وتقع مهمة تنسيق حتالف التوصيلية يف
التواصل عرب طريق املعلومات الفائق السرعة
العابر لبلدان املنطقة األوروبية اآلسيوية” .املنطقة األوروبية اآلسيوية على عاتق االحتاد
وإذ شارك يف رعاية مشروع القرار  30دولة الدويل لالتصاالت ،ولسوف تتضافر فيه
واعتمدته اجلمعية بتوافق اآلراء ،يعرتف القرار جهود العديد من خمتلف أصحاب املصلحة
بدور أذربيجان يف تنسيق هذا الطريق الفائق لتقدمي املساعدة االسرتاتيجية والدعم ملشاريع
السرعة .وهناك قرار ثان ) (A/RES/67/194طريق املعلومات الفائق السرعة العابر لبلدان
يف نفس املوضوع ،اعتمدته باإلمجاع الدورة املنطقة األوروبية اآلسيوية.
وحبكم واليته وخربته ،حيتل االحتاد الدويل
 67للجمعية العامة لألمم املتحدة يف
 21ديسمرب  ،2012ينشئ حتالف التوصيلية لالتصاالت مكانة متميزة ليكون مبثابة منتدى
يف املنطقة األوروبية اآلسيوية ،الذي من مشرتك لتسهيل تبادل اخلربات بني الشركاء يف
املتوقع أن حيقق التآزر بني احلكومات والقطاع مساعدة البلدان على حتقيق إمكانات تطوير
اخلاص ومنظمات التنمية الدولية يف توسيع الشبكات اإلقليمية الفقرية للنطاق العريض.
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أهداف طريق المعلومات
الفائق السرعة

سيكون طريق املعلومات الفائق السرعة
العابر لبلدان املنطقة األوروبية اآلسيوية عنصراً
رئيسياً يف ممر النقل بني الشرق والغرب،
من شأنه تسهيل النفاذ إىل اإلنرتنت ونظم
االتصاالت وموارد املعلومات اإللكرتونية
لعشرين من بلدان املنطقة ،ومتكينها من تطوير
اقتصادات إلكرتونية.
وسيتم بناء طريق عبور رئيسية جديدة من
فرانكفورت إىل هونغ كونغ ،من شأنه توصيل
أهم نقاط التبادل يف أوروبا .وهناك أصالً قدر
كبري من البنية التحتية القائمة من األلياف
البصرية .وميكن تطوير مسارات ألياف بصرية
جديدة مبا يتماشى مع خطط التنمية الوطنية
للبنية التحتية لالتصاالت ،وميكن االرتقاء

باملسارات القدمية تكنولوجياً مبا يسمح
باندماجها يف طريق املعلومات الفائق السرعة
العابر لبلدان املنطقة األوروبية اآلسيوية.

سد الفجوة الرقمية

من شأن طريق املعلومات الفائق السرعة
العابر لبلدان املنطقة األوروبية اآلسيوية أن
يساعد على مواصلة تطوير االقتصادات
القائمة على املعرفة ودعم جمتمع املعلومات
يف املنطقة .وسوف يعمل أيضاً لصاحل
إدماج بلدان املنطقة األوروبية اآلسيوية يف
االقتصاد العاملي.
ورغبة يف إقامة حتالف التوصيلية يف
املنطقة األوروبية اآلسيوية ،سوف تعمل
أذربيجان مع األمم املتحدة واالحتاد الدويل

لالتصاالت ،وتعقد اجتماعات ثنائية مع
الدول األعضاء يف األمم املتحدة .وبفضل
تشجيع طريق املعلومات الفائق السرعة
العابر لبلدان املنطقة األوروبية اآلسيوية،
ميكن لتحالف التوصيلية يف املنطقة األوروبية
اآلسيوية أن يساعد على اإلسراع يف حتقيق
أهداف التوصيلية احملددة يف األهداف
اإلمنائية لأللفية ،فضالً عن النتائج اليت
تتوخاها جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية
الرقمية والقمة العاملية جملتمع املعلومات.
وسيكون تنفيذ طريق املعلومات الفائق
السرعة العابر لبلدان املنطقة األوروبية
اآلسيوية خطوة كبرية إىل األمام يف سد
الفجوة الرقمية.
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الترخيص اإللكتروني في كازاخستان
في كازاخستان ،ثمة نظام لمعلومات الترخيص اإللكتروني يسمح للمواطنين بالحصول على تراخيص وتصاريح
على الخط بطريقة شفافة.
الغرض من مشروع نظام معلومات
الرتاخيص اإللكرتونية هو أمتتة عملية احلصول
على الرتاخيص والتصاريح ،وهو يتسم بأمهية
خاصة بالنسبة للمواطنني يف املناطق النائية
يف كازاخستان .وقد ركزت املرحلة األوىل من
املشروع ) (2012–2008يف املقام األول على
أمتتة الرتاخيص .وقد دخل املشروع اآلن
يف مرحلته الثانية ) ،(2014–2012والغرض
الرئيسي هو أمتتة إصدار التصاريح.
ويشرف على التنفيذ العام اإلمجايل
للمشروع نائب رئيس الوزراء .وحتافظ إدارة
تنمية ريادة األعمال التابعة لوزارة التنمية
اإلقليمية على إطار املنهجية للمشروع،
بينما تقع على عاتق وزارة النقل واالتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات الوطنية (وهي املشغل
الوطين يف جمال املعلوماتية) مسؤولية التنفيذ
التقين للمشروع.
واجملتمع املدين يف كازاخستان جمتمع نشط
متطور .ولدى “منتدى رواد األعمال يف
كازاخستان” ،وهو واحد من أكثر منظمات
اجملتمع املدين نفوذاً ،خرباء يشاركون يف فريق
عمل املشروع .وينظر ممثلو قطاع األعمال يف
صحة كل وثيقة تصريح مطلوبة من مقدم
الطلب .وتشارك الوكاالت التابعة للدولة
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مباشرة ،بوصفها املاحنة للرتاخيص ،وتقوم
مبراقبة قطاعات االقتصاد ذات الصلة.
ويرمي نظام الرتخيص إىل محاية املواطنني
واجملتمع والدولة من أي ضرر قد ينجم عن
السعي إىل ممارسة أي نشاط غري الئق .وقد
تطور نظام التصاريح أثناء مرحلة انتقال
كازاخستان إىل اقتصاد السوق ،وهو يسعى
إىل محاية أوساط األعمال من املخاطر .ولكن
النظام يشكو من العديد من أوجه القصور.
ومنها أنه أُدخل يف النظام العديد من وثائق
الرتخيص .مثال ذلك أن إنشاء مؤسسة بناء
يستدعي من مقدم الطلب تقدمي  12وثيقة
خمتلفة للحصول على الرتخيص .ومثة عقبة
أخرى تكمن يف تعقيد إجراءات العمل
واملتطلبات املعمول هبا .وقد استغرق األمر
عدة أشهر دون جدوى يف جمرد االنتظار
للحصول على تصريح ،وأصبحت الفرص
الضائعة أمراً شائعاً.
وبينما مل يكن من املمكن إلغاء مجيع
األنظمة ،فقد مت ختفيض احلواجز اليت تعرتض
إنشاء األعمال التجارية نتيجة لتنفيذ بعض
املهام يف مشروع الرتاخيص اإللكرتونية .وقد
خف اآلن الضغط على مؤسسات األعمال
التجارية .وأصبحت العمليات بسيطة وشفافة

وأكثر يسراً ،تتجنب املخاطر .وقد أمكن
تقليص عدد التصاريح ،كما مت ختفيض كل
من حجم الوثائق اليت يتعني تقدميها وترشيد
إجراءات املوافقة .وأفضت كل هذه التغريات
إىل تبسيط معامالت رجال األعمال.
وباإلضافة إىل ذلك ،تقدم الوكاالت احلكومية
اآلن خدمات موثوق هبا على درجة عالية من
اجلودة .وقد مت يف أجهزة الدولة استحداث
نظام رصد متعدد األوجه ،فإذا قصرت وكالة
ما يف االستجابة لطلب ما يف الوقت املناسب،
فإهنا تواجه عقوبات إدارية.
ومتت أمتتة حوايل  86ترخيصاً جملاالت
خمتلفة من النشاط يف عام  ،2011وأضيف
إليها  87تصرحياً يف عام  .2012واخنفض العدد
اإلمجايل للرتاخيص مبقدار النصف (من 1035
إىل  .)517ومت حتويل  40تصرحياً إىل تبليغات.
وتسمح هذه اإلخطارات للشركات بإطالق
أنشطتها حاملا تبلغها الوكالة احلكومية اليت
تلقت الطلب .ومت استمثال حوايل  600من
أصل أكثر من  1000نوع من وثائق الطلبات.
وصدر أكثر من  30 000ترخيص إلكرتوين من
خالل بوابة الويب .www.elicense.kz
ونظراً لفعالية املشروع ،مت يف عام 2012
سن تشريع يُلزم مجيع وكاالت الدولة بإصدار
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الرتاخيص يف شكل إلكرتوين فقط .ومنذ ذلك
احلني ،تصدر وكاالت الدولة الرتاخيص من
خالل نظام معلومات الرتخيص اإللكرتوين.
واليوم ،مل تعد الشركات ملزمة بتقدمي
الرتاخيص عند املشاركة يف املناقصات،
وذلك ألن البيانات املدرجة يف تراخيصها يتم
قبوهلا تلقائياً بواسطة نظام املشرتيات العامة
اإللكرتوين .وقد مت أيضاً دمج نظام معلومات

الرتخيص اإللكرتوين لدى وكاالت اجلمارك
وإنفاذ القانون .بل من املمكن تقدمي تقارير
الضرائب إىل هيئة الضرائب من خالل النظام.
وبصرف النظر عن استمثال عمليات
الرتخيص ،مت إجناز عمل ضخم يف أمتتة
اخلدمات االجتماعية اهلامة .ففي املاضي
كان األمر يستغرق أكثر من  30يوماً لتسجيل
مؤسسة جتارية ،ولكن مت يف عام  2012ختفيض

هذه املدة لبضع ساعات من خالل بوابة
الويب اإللكرتونية احلكومية .ومنذ إطالق
هذه اخلدمة ،مت تسجيل أكثر من  6000شركة
من خالل البوابة .www.egov.kz
وقد حظيت بوابة كازاخستان اإللكرتونية
بلقب أفضل مشروع يف فئة “األعمال
اإللكرتونية” يف جوائز املسابقة العاملية ملشاريع
القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام .2013
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توصيل الوكاالت الحكومية في الكويت
نموذج لتقديم الخدمات بشكل أفضل
بقلم السيد عبد اللطيف السريع ،المدير العام للجهاز المركزي
لتكنولوجيا المعلومات في الكويت
بدأت شبكة الكويت للمعلومات ) ،(KINوهي طليعة الخدمات في برنامج الحكومة اإللكترونية في الكويت،
في يناير  2008بهدف إنشاء طريق سريعة لربط جميع الجهات الحكومية في شبكة منطقة محلية واحدة
) .(LANوبلغت تكلفة المرحلة األولى من مشروع الشبكة ،التي انتهت كما كان مقرراً في أوائل عام ،2010
حوالي  12مليون دوالر أمريكي .وشمل هذا جميع منصات التوصيل الشبكي واألمن واإلدارة ،فضالً عن
تكاليف التنفيذ .ويجري تطوير برنامج الحكومة اإللكترونية ،بما في ذلك شبكة المعلومات ،من قبل الجهاز
المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت.

دوافع األعمال

صممت شبكة املعلومات لكي تليب
ُ
متطلبات أعمال حمددة ،وكان الشاغل األول
هو مسألة األمن .إذ يتعني أن توفر الشبكة
توصيلية عالية السرعة وآمنة وموثوق هبا
وقابلة للتوسع جلميع مكوناهتا .وال تقتصر
هذه املكونات على اجلهات احلكومية
فحسب وإمنا تشمل أيضاً مؤسسات القطاع
اخلاص  -مثل املصارف وسلطات التصديق
وبوابات الدفع  -واليت ميكن أن تسهم يف
برنامج احلكومة اإللكرتونية يف الكويت.
ويعترب تعزيز السرية مركزياً ومحاية املعامالت
احلكومية والبيانات واملعلومات من األهداف
االسرتاتيجية للمشروع.
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ومن وجهة النظر التنظيمية ،ينبغي أن لتحقيق االستفادة القصوى من تضافر قدرهتا
توفر شبكة املعلومات حافزاً لتعاون أسلس بني الشرائية يف سوق االتصاالت.
وينطوي تقييس املنتجات واخلدمات
اجلهات املشاركة .ومشروع الشبكة هو أيضاً
فرصة للحكومة لتكون رائدة يف استخدام األساسية أيضاً على وفورات يف التكلفة من
التكنولوجيا املبتكرة لدعم تقدمي اخلدمات خالل إزالة احلواجز التقنية أمام استخدام
طرائق أرخص مثناً وأكثر كفاءة يف االتصاالت
بشكل أفضل وبقدر أكرب من الكفاءة.
داخل اهليئات وفيما بينها.
ومن شأن شبكة معلومات مشرتكة أن
الفوائد من وفورات التكاليف
ختفض احلاجة من حيث الوقت واملال يف
باإلضافة إىل دوافع األعمال ،ترمي شبكة االستجابة ملشكالت االتصاالت واملخاطر
املعلومات إىل حتقيق طائفة من وفورات املتصلة هبا .وهي تقلل أيضاً من اإلنفاق
الكفاءة يف التكاليف .ومن الفوائد الواضحة اإلمجايل لدى اجلهات احلكومية على اخلربة
وفورات احلجم .حيث تتعاون خمتلف اجلهات التقنية وخدمات املوارد البشرية.
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البنية التحتية

والبنية التحتية لتوصيل شبكة املعلومات
هي شبكة فقرية موثوقة ومدعمة من كبالت
األلياف البصرية .وهي تتميز بسرعتها الفائقة،
حيث توفر ما يصل إىل  10جيغابتة من عرض
نطاق االتصال .وختصص حالياً لكل هيئة
حكومية وصلة أو اثنتان بقدرة  1جيغابتة.
وتطبق الشبكة املعايري املفتوحة من
تبديل الوسم بعدة بروتوكوالت )(MPLS
وتعدد اإلرسال بتقاسم مكثف ألطوال
املوجات ) .(DWDMويشمل تيسر البنية
التحتية لدرجة عالية مجيع مكونات الشبكة،
وهي توفر الدعم هلواتف بروتوكول اإلنرتنت

) (IPواالتصاالت متعددة الوسائط (البيانات
والصوت والصور والفيديو).

األمــن

تغطي البنية التحتية األمنية عالية األداء
كل نقاط الربط بني شبكة املعلومات
يف الكويت والعامل اخلارجي .وتتم مراقبة
األجهزة األمنية بشكل مستمر لتحري أي
هتديدات أمنية .كما يتم حتديثها باستمرار
بأحدث برجميات احلماية من التهديدات مثل
الربجميات اخلبيثة والفريوسات وهجمات الربيد
االقتحامي.

ويتميز أمن شبكة املعلومات بتوفر نظام
متقدم للوقاية من التسلل وأجهزة لنظام
كشف التسلل موضوعة يف مجيع منافذ
االتصال بالشبكة .وتتوفر أيضاً مسارات
آمنة يف الشبكة اخلاصة االفرتاضية لضمان
أمن التوصيل من نقطة إىل نقطة .ويتم تطبيق
معيار التشفري املتطور  (AES) 256يف مجيع
أحناء الشبكة حلماية البيانات اليت تُنقل من
مكان آلخر ،ويتم توفري خدمات أمن متطورة
يف نقاط االنتهاء .وهناك أيضاً أنظمة لتدقيق
السالمة والتحقق منها.

Thinkstock
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اإلدارة

هنالك مركز عمليات متطور جداً يقدم
كل خدمات مراقبة الشبكة وإدارهتا .ويعمل
املركز على مدار الساعة طوال اليوم وطيلة
األسبوع ،حيث يراقب مجيع األجهزة يف
شبكة املعلومات ويرسل التحذيرات الالزمة
إىل وحدة التحكم (احمللية أو النائية) فور
استبانة أي خلل .وتبني التجربة أن العديد
من أعطال األجهزة يتم الكشف عنها قبل أن
تتسبب يف التوقف أو قبل أن تؤثر يف كفاءة
الشبكة أو أدائها.
وتتميز منصة إدارة شبكة الكويت
للمعلومات بتوفر املراقبة املستمرة على اخلط
جلميع األجهزة واخلدمات األساسية واحمليطية
هلذه الشبكة .وعملية املراقبة هذه استباقية
هتدف إىل تدارك أي أعطال حمتملة.
ويتم رصد اتفاقات اخلدمات وإدارهتا.
ومن شأن القدرة على حتليل األسباب
احلقيقية للمشاكل أن مي ّكن إدارة الشبكة من
ختفيف املخاطر واحلد من آثار األعطال .ويتم
تطبيق أفضل ممارسات مكتبة البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات يف إدارة خدمات
تكنولوجيا املعلومات.
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التحديات

كما هو احلال بالنسبة ألي مشروع على
الصعيد الوطين ،برزت حتديات خمتلفة أثناء
عملية تنفيذ الشبكة .وكانت العقبة األوىل
هي إجياد مكان مادي إليواء أجهزة التوصيلية
الرئيسية وغريها من معدات البنية التحتية
األخرى .وقد مت التغلب على هذا التحدي
بنجاح من خالل إبرام اتفاق خدمة الستخدام
بداالت االتصاالت التابعة لوزارة االتصاالت.
ويتمثل أحد التحديات ذات الصلة يف
مد البنية التحتية الكبلية لتحقيق تغطية وطنية.
وقد أمكن بفضل اتفاق خدمة آخر مع وزارة
االتصاالت توفري شبكة العمود الفقري الالزمة
من األلياف البصرية.
ويتطلب تصميم شبكة املعلومات تركيب
معدات األمن لدى كل جهة حكومية ،ولكن
تلك املواقع ليست حتت سيطرة اجلهاز املركزي
لتكنولوجيا املعلومات .وجيب تركيب هذه
املعدات يف بيئة ميكن النفاذ إليها والسيطرة
عليها بشكل مناسب من أجل السماح للجهاز
املركزي بالوفاء مبتطلبات التيسرية العالية واحرتام
اتفاقات مستوى اخلدمة .وقد متكن اجلهاز
املركزي من التخفيف من هذه املخاطر من
خالل الدعم غري احملدود الذي لقيه من مجيع
اجلهات احلكومية ،وبتشجيع من رؤية طويلة
األجل من جانب القيادة السياسية.
وكان مشروع شبكة املعلومات أول مشروع
تنفذه الكويت على هذا النطاق .وكان توفر
املوارد البشرية حتدياً منذ البداية .وللتغلب على
هذه العقبة ،خصص اجلهاز املركزي ما يقرب
من  15يف املائة من التكلفة اإلمجالية للمشروع
لتدريب املوظفني احملليني يف الكويت.

الخطط المستقبلية

يف الوقت الراهن ،تربط شبكة الكويت
للـمـعـلــومــات  55جـهــة حـكــومـيــة ،ويـمــر حنــو
 60يف املائة من حركة البيانات احلكومية عرب
هذه الشبكة .ويف هذه املرحلة ،اقتصر التوصيل
على مراكز املعلومات احلكومية الرئيسية،
ولكن من املخطط توسيع الشبكة لتوصيل
املكاتب الفرعية هلذه اجلهات احلكومية
كذلك .وسيتم توفري كل من وصالت
األلياف البصرية ووصالت خط املشرتك
الرقمي ) (DSLالستيعاب املكاتب الصغرية
حىت خارج املناطق احلضرية .وسيكون لكل
جهة حكومية وصلتان منفصلتان من خالل
مسارين خمتلفني لضمان إمكانية التكرار
االحتياطي الكامل .وسيتم توفري خدمات
اإلنـتـرنــت جلميــع مـكــونــات شبـك ــة الـكــويت
للـمعـلــوم ــات.
ومن املتوقع على النطاق اإلقليمي،
توصيل شبكة الكويت للمعلومات يف هناية
املطاف بالشبكات الوطنية لدى بلدان
التعاون اخلليجي الشقيقة.
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نظام بولندا الخاص بتحديد موقع
نداءات الطوارئ وتيسير تنقلية األرقام
بقلم ماغدالينا غاي ،مكتب االتصاالت اإللكترونية
الـتـابــع لـرئـيس بـولنــدا
أنشأت هيئة تنظيم االتصاالت في بولندا  -مكتب االتصاالت اإللكترونية  -منصة تضيف قيمة إلى
نظام نداءات الطوارئ في البالد وتدعم تنقلية األرقام على السواء .وهي منصة المواقع والمعلومات التي
لها قاعدة بيانات مركزية ،أنشئت كجزء من نظام تكنولوجيا المعلومات على الصعيد الوطني لإلبالغ في
حاالت الطوارئ.
وقد أنشأ هذه املنصة مكتب االتصاالت
اإللكرتونية لتحسني نظام مجع املعلومات عن
مكان وجود املنادي الذي يتصل برقم هاتف
طوارئ ،وكذلك لرتشيد العمليات املتصلة
بتنقلية األرقام.

خدمة تحديد الموقع
فـي حــاالت الـط ــوارئ

إن أنظمة خط املساعدة يف حالة الطوارئ
تنقذ األرواح البشرية ،وقد حدد االحتاد
األورويب (مبا فيه بولندا) الرقم  112مبثابة رقم
مشرتك مي ّكن املنادين من االتصال خبدمات
الطوارئ احمللية للحصول على املساعدة.
وتشتمل منصة املواقع واملعلومات وقاعدة
البيانات املركزية يف بولندا على قاعدة بيانات
ملستخدمي شبكات اهلاتف العامة ،وتوفر

نظاماً جيد التصميم لتعريف خدمات
الطوارئ ذات الصلة مبوقع حمطة شبكة
اهلاتف (الثابت أو املتنقل) اليت أجري منها
النداء يف حالة الطوارئ.
ويف حالة اخلطوط الثابتة ،يوفر النظام
عنوان نقطة انتهاء الشبكة (أي اهلاتف).
وإذا جاء النداء من هاتف متنقل ،يوفر النظام
اإلحداثيات اجلغرافية جلهاز اهلاتف املتنقل.
ويف هذه احلالة ،تتوقف دقة بيانات حتديد
املوقع على نظام حتديد املوقع الذي يوفره
مشغل شبكة اهلاتف املتنقل.
وعندما يطلب املنادي رقم الطوارئ،
حيال النداء من خالل شبكة اهلاتف العامة
إىل مركز التبليغ يف حاالت الطوارئ يف
فويفودشيب أو إىل أقرب وحدة خمتصة يف
خدمات اإلنقاذ .ويظهر رقم هاتف العميل
الذي يطلب املساعدة على الشاشة يف مركز

أو وحدة الطوارئ .وبالنسبة للنداءات من
اهلاتف الثابت ميكن ملركز أو وحدة الطوارئ
أن يطلب البيانات عن موقع املنادي إلعادة
توجيهها من قاعدة بيانات املنصة.
وعندما يُطلب رقم طوارئ من هاتف
متنقل ،تطلق شبكة مشغل اخلدمة املتنقلة
عملية حتديد موقع املنادي .ومبجرد معرفة
موقع املنادي ،ترسل تلك املعلومات –
مشفوعة برقم هاتف املنادي  -من قبل مشغل
اخلدمة املتنقلة إىل املنصة .ويضاف املزيد من
املعلومات (اليت مت مجعها سابقاً واحملتفظ هبا يف
قاعدة بيانات املنصة) عن املنادي إىل املوقع
ورقم اهلاتف ،ومن مث حتال رزمة املعلومات إىل
خدمات اإلنقاذ ذات الصلة.
وعندما تكون حياة اإلنسان معرضة
للخطر ،فإن كل ثانية هلا أمهية حرجة.
والتعرف الفوري على املوقع الذي يأيت منه
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نداء الطوارئ له أمهية كبرية ،وال سيما عندما يكون املنادي يف حالة
خطرية أو يف حالة صدمة ،وال ميكنه حتديد موقعه بدقة كافية .وهو
مهم أيضاً لسالمة السواح الذين قد ال يعرفون املنطقة جيداً مبا فيه
الكفاية لتقدمي وصف دقيق ملوقعهم.
وبفضل منصة املواقع واملعلومات وقاعدة البيانات املركزية ميكن
تقليص زمن االستجابة من جانب خدمات اإلنقاذ .واملنصة قادرة
على دعم ما يصل إىل  15 000نداء طوارئ يف غضون دقيقة واحدة
وما يصل إىل  40مليون نداء خالل شهر واحد.
ويعمد مشغلو شبكات اهلاتف املتنقلة إىل نقل بيانات املوقع إىل
املنصة يف حوايل ثالث إىل مخس ثوان ،وتتلقى املنصة وتعاجل حوايل
أربعة حتذيرات حبدوث طارئ يف الثانية الواحدة.

تنقلية األرقام

تعترب تنقلية األرقام ،يف بيئة اتصاالت تنافسية ،من العوامل
املسهلة الرئيسية يف اختيار املستهلك .وسواء فيما يتعلق باالتصاالت
املتنقلة أم الثابتة ،من املهم ملستخدمي اهلاتف القدرة على االحتفاظ
بأرقام هواتفهم عند التحول من مقدم خدمة إىل آخر.
وتعود منصة املواقع واملعلومات وقاعدة البيانات املركزية بفوائد
على شركات االتصاالت من خالل تقدمي قاعدة تقنية للعمليات
ذات الصلة بتنقلية األرقام .واملنصة قادرة على دعم ما يصل إىل
 200 000عملية نقل يف غضون  24ساعة ،وما يصل إىل  4,5ماليني
عملية نقل يف غضون شهر واحد.

AFP
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بولندا – نداءات الطوارئ وتيسري تنقلية األرقام

AFP

بنية المنصة

تتألف منصة املواقع واملعلومات
وقاعدة البيانات املركزية من مركزين ملعاجلة
البيانات ،يقعان يف بوروكزا بالقرب من
وارسو وسيميانوفيتشه يف سيليزيا ،ومها
يعمالن بشكل مستمر ،على مدار الساعة
طوال اليوم وطيلة األسبوع ،مبا يف ذلك أيام
العطل الرمسية.
وتتلقى قواعد البيانات يف هذين املركزين
لتجهيز البيانات ،يف املتوسط ،حنو  4ماليني
إبالغ عن املوقع كل شهر .ويتم توفري هذه
املعلومات من قبل شركات االتصاالت.
وتتمتع مجيع شركات االتصاالت اليت لديها
أكثر من مليون عميل بتوصيل خمصص

مع املنصة ،بينما يتواصل املشغلون اآلخرون نموذج مفيد

بشكل آمن عرب اإلنرتنت.
ويف الطرف اآلخر من النظام ،هناك
خدمات اإلنقاذ يف حاالت الطوارئ ،املوصولة
من خالل نقطة مركزية إلنذارات الطوارئ أو
عن طريق اإلنرتنت.
وقد اكتمل إنشاء منصة املواقع واملعلومات
وقاعدة البيانات املركزية يف  31مارس ،2011
ويضطلع مكتب االتصاالت اإللكرتونية اآلن
مبشروع متابعة لتحسني املنصة.

إىل جانب أمهية املنصة لسالمة املواطنني،
فقد عززت عمليات شركات االتصاالت من
خالل تقدمي أساس تقين لتنفيذ العمليات
املتصلة بتنقلية األرقام.
وقد أنشئت املنصة كحل قابل للتشغيل
البيين ،استناداً إىل املعايري الوطنية والدولية.
وهذا النهج ،إىل جانب واجهة مستخدم
مفتوحة ،يكفل تنفيذ وظيفية كاملة ويسمح
خلدمات الطوارئ وملشغلي االتصاالت
بالتوصيل بالنظام دون أي تكاليف ال مربر هلا.
إن منصة املواقع واملعلومات وقاعدة
البيانات املركزية يف بولندا هي منوذج ميكن أن
حتتذيه البلدان املهتمة األخرى.
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االبتكار من أجل اقتصاد قائم على المعرفة في رواندا
مركز تكنولوجيا مفتوح يم ّكن رواد األعمال الشباب من التعاون واالبتكار
ثمة مائدة وحاسوبان في غرفة عارية داخل مبنى يعرف باسم “بيت االتصاالت” في كاسيرو ،كيغالي ،حيث
نشاهد سيلفي أوموتيسي وستانلي مويزيروا ،وهما من بين العديد من رواد األعمال الشباب في رواندا ممن
لديهم اعتقاد قوي في تشكيل اقتصاد بلدهم في المستقبل باالعتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
أوموتيسي ومويزيروا مها من رواد الربجميات.
ويف عام  ،2010أسسا شركة الربجميات اخلاصة
هبما .وكانت أوىل األفكار واملشاريع لديهما
إعداد تقومي ملواعيد زيارة األطباء وبرجميات
لتقدمي املشورة إىل املزارعني .وباستخدام
الرسائل النصية أو اإلنرتنت ،ميكن للمزارعني
أن يلتمسوا مساعدة اخلرباء بشأن كيفية
حتسني حماصيلهم واختاذ قرارات مستنرية عند
بيع املنتجات أو شرائها.
يقول ستانلي مويزيروا “مل تكن كتابة
أفـكــارن ــا وتــرمـيــز الـبــرمـجـيــات ،أو تـطــويــرها
تـقـنـي ـاً ،الـتحــدي الـرئـيـسي لــديـنــا .بــل كــان
التحدي األكـبـر هــو كـيـفـيــة الـتـغـلــب عـلــى
الـمخـاوف الـيت لـمسنــاهــا بـيــن الــروانــديـيــن
العــاديـيــن بـخصــوص منتجــات ـنــا”.
يف البداية ،كان على أوموتيسي
ومويزيروا تقدمي الربجميات جماناً قبل أن
يتمكنا من كسب ثقة العمالء احملتملني
بني الروانديني العاديني والشركات .وما كانا
ليصدقان أهنما ميكن أن يستفيدا مما كرساه
من الوقت والطاقة على تصميم الربجميات.
واليوم يقوالن“ :الصرب مؤمل ،لكنه مثمر”.
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قال الدكتور محدون إ .توريه ،األمني
العام لالحتاد الدويل لالتصاالت وأحد نواب
رئيس جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية
الرقمية يف االجتماع السابع للجنة النطاق
العريض ،الذي عقد يف مدينة املكسيك يف
مارس “ :2013تقوم قوة املعرفة على مكون
رئيسي :هو الدماغ البشري ،املوزع بالتساوي
يف كل مكان يف العامل .وعلينا أن نعمل من
أجل عامل يستطيع فيه كل مواطن استخدام
املعلومات واستحداث املعلومات وتبادل
املعلومات” .وقد جعلت رواندا من هذه
الدعوة أولوية يف رؤيتها لعام  2020من خالل
االستثمار بقوة يف البنية التحتية وخدمات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألهنا تريد
أن تصبح اقتصاداً قائماً على املعرفة.
ويف سبيل مساعدة الشباب من رواد
األعمال مثل أوموتيسي ومويزيروا ،ضمت
حكومة رواندا جهودها إىل جهود مؤسسات
األعمال ومنظمات املساعدة اإلمنائية
لتمويل خمترب معارف أنشئ حديثاً لدعم
جيل الشباب من املتخصصني يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

ويف هذا املخترب ،ينكب الشباب على
أجهزة احلاسوب يف الدور السادس من بيت
االتصاالت  -مبىن احلكومة يف كاسريو.
حيث ميكن ملطوري الربجميات استخدام
املكان جماناً وتبادل األفكار مع الزمالء
واملرشدين وعرض مشاريعهم أمام مجهور
مستنري من املهتمني.
“وكان من بني األفكار الكامنة وراء
خمترب املعرفة هو توفري مكان يلتقي فيه
الطالب واخلرجيون اجلدد ورواد املشاريع
واملبتكرون يأتون للعمل على ما لديهم من
أفكار ومشاريع لتحويلها إىل مناذج أعمال
قابلة للحياة” ،على حد قول السيد كلود
كاليسا ميغيشا ،املدير العام ملخترب املعرفة
منذ تأسيسه يف يونيو .2012
لقد حقق املخترب بالفعل إجنازات
ملحوظة .فقد أصبح اخلرجيون اجلدد مربجمني
كباراً بعد االستفادة من املواد الغنية املتاحة
يف املخترب عرب اإلنرتنت من أفضل اجلامعات
يف العامل .ودخل مستثمرون أجانب
وأصحاب رؤوس أموال ومستثمرون رعاة،
إىل جانب شركات كربى مثل سامسونغ
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ومايكروسوفت وهيوليت باكارد وغوغل يف
شراكات مع أصحاب املواهب احمللية يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وأفضت
هذه الشراكات إىل إجياد فرص عمل.
ومن االبتكارات اليت جيري تطويرها
من قبل رواد املخترب التطبيق املعروف باسم
“ ،”E-Nkungaوهو تطبيق جيمع بني
هاتف متنقل وشبكة اإلنرتنت بتمويل من
عامة الناس؛ “ونظام مدرسي موحد”،
وهو تطبيق على الويب وضع لتوصيل
أولياء األمور مبدارس أبنائهم ،مما يتيح هلم

احلصول على حتديثات منتظمة لألداء لرصد
تقدم أطفاهلم على حنو فعال؛ “ومزرعة
تطبيقات البايتات” اليت تساعد خرباء
مثل األطباء البيطريني واملهندسني الزراعيني
على إرشاد املزارعني يف األنشطة اليومية
طوال دورة الزراعة؛ “وتطبيق مواعيد طبية
بواسطة  ،”SMSالذي يسمح للمرضى
بتنظيم املواعيد يف خمتلف املرافق الصحية؛
و” ،”Saruraوهو التطبيق الذي يتيح
للمزارعني الوصول بسهولة إىل املعلومات

الزراعية وحتديثات حالة الطقس من خالل
هواتفهم املتنقلة.
وجيمع خمترب املعرفة مشل املبتكرين من
ذوي التطلعات ويوفر هلم املوارد اليت
حيتاجوهنا الستكشاف أفكارهم ،والتعلم
بعضهم من اآلخر ،وتطوير حلول مبتكرة.
وهو أيضاً ساحة تكنولوجيا متكن رواد
املشاريع من ذوي الطموح من العمل معاً
على تطوير أفكارهم الطليعية وترمجتها إىل
مشاريع أعمال ناجحة.
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مشروع هيوليت باكارد للتشخيص المبكر لدى الرضع
تحسين الفحص والعالج لألطفال الرضع المعرضين لفيروس نقص المناعة البشرية
عندما يتم تشخيص المواليد الجدد الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية ،ليس هناك أي وقت لالنتظار.
فإذا لم يحصلوا على العالج فوراً ،فإن نصفهم لن يعيش ليرى عامه الثاني .ومع ذلك ففي كثير من األحيان
يموت األطفال الرضع في بعض البلدان النامية ألن األنظمة الورقية التي عفا عليها الزمن تتسبب في تأخر
نتائج االختبار والتشخيص والرعاية التي يحتاجون إليها.

وكان من دواعي سرور هيوليت باكارد تكنولوجيا أفضل لنتائج
أن شاركت يف منتدى القمة العاملية جملتمع اختبار أسرع

املعلومات لعام  2013ومسعت من أصحاب
املصلحة يف القمة كيف كانت تستخدم
تقنيتها .وعرضت الشركة طاقم “املكتب
امليداين” وكشك املواطن للطباعة الالسلكية
“ ”ePrintحلاالت الطوارئ ومتكني املواطنني
يف املناطق النائية .وتعتقد الشركة أن القطاع
اخلاص واحلكومات واملنظمات غري احلكومية
وممثلي اجملتمع املدين اآلخرين حباجة إىل
تضافر العمل ملواجهة التحديات اجملتمعية
األكثر إحلاحاً اليوم .وميكن ملثل هذه الشراكة
أن حتدث فرقاً كبرياً يف حياة الناس ،كما تبني
من مشروع الشركة للتشخيص املبكر لدى
الرضع يف إفريقيا.
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بفضل العمل مع مبادرة كلينتون للوصول
إىل اخلدمات الصحية ووزارة الصحة يف
كينيا ،وضعت شركة هيوليت باكارد مشروع
التشخيص املبكر لدى الرضع لتسريع
الفحص املبكر والعالج لألطفال الرضع
املعرضني لفريوس نقص املناعة البشرية.
ويعمل املشروع على أمتتة عملية االختبار
للكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية،
وإعطاء املواليد فرصة أفضل للبقاء على قيد
احلياة من خالل التعجيل يف اإلبالغ عن
نتائج االختبار ،وبالتايل متكني بداية مبكرة
من العالج املضاد للفريوسات الرجعية .وقد
بدأ املشروع يف كينيا وتوسع ليشمل أوغندا
ونيجرييا .وهناك خطط الستخدام البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات يف املشروع
لرتصد أمراض أخرى ،مثل املالريا والتدرن.
ومن خالل االستخدام األفضل
للتكنولوجيا ،من املمكن حتسني النفاذ إىل

املعلومات املنقذة للحياة والرعاية اجليدة،
وختفيض احلواجز وتعزيز النظم الصحية يف
مجيع أحناء العامل .وتشهد الربامج من قبيل
مشروع التشخيص املبكر لدى الرضع كيف
ميكن التأثري إجيابياً على الصحة العاملية
من خالل إعادة التفكري يف سري العمليات
وابتكار احللول بالتعاون مع الشركاء من
احلكومات واجلامعات واملنظمات غري
احلكومية.
ومثة ستة مراكز بيانات حديثة أنشأهتا
هيوليت باكارد موصولة باملختربات الوطنية
يف كينيا توفر منصة لتسريع نقل البيانات
عن فريوس نقص املناعة البشرية .وعكف
طالب من جامعة سرتامثور يف نريويب على
تطوير تطبيق لقاعدة بيانات خمصصة إلتاحة
نتائج اختبار فريوس نقص املناعة البشرية
بسرعة على شبكة اإلنرتنت ولتمكني التتبع
والتحليل يف الوقت الفعلي .وهذا حل
مبتكر مي ّكن من إرسال نتائج االختبار من
املختربات الوطنية عرب رسالة نصية  SMSإىل
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طابعة مهيئة هلذا الغرض ،يف كل عيادة حملية،
حيث ميكن طباعة الرسالة على الفور .وقد
مت جتهيز هذه الطابعات املتعددة األغراض
بأجهزة املودم اخلاصة املوصولة بشبكات
اجليل الثالث ،ومن مث التغلب على عدم
وجود اإلنرتنت أو االتصال الثابت العريض
النطاق يف املناطق الريفية .واستخدام رسائل
 SMSإلرسال وتلقي نتائج االختبار عنصر
أساسي يف املشروع ،وذلك ألن العيادات
اليت ال ميكنها النفاذ إىل اإلنرتنت ميكنها مع
ذلك تلقي الرسائل .SMS
وقد مت تسريع اإلبالغ الصحي عن
التشخيص من بضعة أشهر إىل أقل من

 30يوماً .كما جرى فحص أكثر من
 200 000رضيع يف كينيا وأوغندا منذ عام
 .2011ومت تشخيص ما يقرب من  10يف املائة
من األطفال الرضع الذين حيملون فريوس
نقص املناعة البشرية وأخضعوا على الفور
للعالج املضاد للفريوسات الرجعية .وقد
مكن التوسع يف مشروع التشخيص املبكر
لدى الرضع من الكشف املبكر عن فريوس
نقص املناعة البشرية لدى مئات اآلالف من
الرضع يف إفريقيا ومنحهم فرصة احلصول
على العالج املبكر والبقاء على قيد احلياة.
وجيري أيضاً استخدام البنية التحتية القائمة
لتنفيذ اختبار العبء الفريوسي ،وهو اختبار

حاسم لتشخيص أكثر من  600 000من
املرضى الذين يعيشون مع فريوس نقص
املناعة البشرية واإليدز يف كينيا .ومن شأن
اختبار العبء الفريوسي أن يوجه األطباء
بشأن خيارات العالج وأن يساعد على
إنقاذ األرواح من خالل حتديد فشل العالج
يف وقت مبكر مبا يكفي الحتمال تغيريه قبل
تدهور صحة املريض.
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع
 hp.com/social-innovationأو االتصال بأجنا
فوجل  anja.vogel@hp.comأو إليزابيث
رومشان elisabeth.rochman@hp.com
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ىلع لافطألا ةيامحل ةرصانم اهتفصب ايريجين يف ىلوألا ةديسلا مركي تالاصتالل يلودلا داحتالا

االتحاد الدولي لالتصاالت يكرم السيدة األولى
في نيجيريا بصفتها مناصرة لحماية األطفال على الخط

عيّن الدكتور حمدون إ .توريه األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت السيدة األولى في نيجيريا ورئيسة
بعثة سالم أولى السيدات اإلفريقيات ،صاحبة السعادة (الدكتورة) بيشانس جودالك جوناثان ،مناصرة لحماية
األطفال على الخط لدى االتحاد الدولي لالتصاالت.
وتـلـقــت السيــدة األوىل رسـالــة تـعـيـينـهــا
يف  10مايو  2013من مدير مكتب تنمية
االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت،
السيد براهيما سانو ،أثناء لقائهما ملناقشة
التهديدات السيربانية واألمن السيرباين يف
املنطقة اإلفريقية .وكان يرافق السيد سانو
السيد داتوك حممد نور أمني ،رئيس الشراكة
الدولية املتعددة األطراف ملكافحة اإلرهاب
السيرباين (إمباكت) ،الذراع املنفذة يف االحتاد
الدويل لالتصاالت لشؤون األمن السيرباين،
والسيد أندرو روغيغيه ،املدير اإلقليمي
إلفريقيا لدى االحتاد الدويل لالتصاالت.
وقال الدكتور توريه “إنه لشرف عظيم
لالحتاد الدويل لالتصاالت أن حيظى بالدعم
من السيدة األوىل يف نيجرييا” .،وقال السيد
سانو “إن التزامها هو تأكيد جديد على
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الدور الرئيسي الذي ينهض به االحتاد الدويل
لالتصاالت كمحفز عاملي وميسر يف احلوار
والتعاون الدوليني يف جمال األمن السيرباين”.
وأضاف قائالً “إن إطار محاية األطفال على
اخلط أصبح وسيلة حامسة لتوفري بيئة آمنة
ألطفالنا أثناء تواصلهم على الشبكة”.
وقال داتوك حممد نور أمني إن “صاحبة
السعادة زعيمة تقدمية وداعية إنسانية
مشهورة ،وهي املرشح املثايل ملساعدة االحتاد
وشراكة إمباكت يف مهمتها للنهوض بالتوعية
بشأن محاية األطفال على اخلط واحلاجة
إىل أطر وطنية يف سبيل محاية ودعم تواصل
األجيال الشابة على اخلط”.
باإلضافة إىل مبادرة محاية األطفال على
اخلط ،ينظر االحتاد والشراكة “إمباكت” يف
إمكانية إنشاء مركز إقليمي لألمن السيرباين

يف نيجرييا لتوسيع الشبكة العاملية لالحتاد
والشراكة وتوطني خدمات األمن السيرباين
لتلبية االحتياجات احملددة للمنطقة .وأعربت
نيجرييا عن اهتمامها يف استضافة مركز إقليمي
جديد يف إطار االحتاد والشراكة.
ولسوف يصبح املركز اإلقليمي املقرتح
مركز جتمع للخربة ويشكل عنصراً هاماً يف
شبكة أصحاب املصلحة املتعددين اليت جيب
أن تبىن وذلك لضمان انتفاع مجيع املواطنني
بكامل فوائد تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وقال السيد سانو “إن هذا
املركز ،وهو يعمل كمحفز لتعزيز التعاون
اإلقليمي ملواجهة تصاعد التهديدات
السيربانية ،فإنه يساعد أيضاً يف تعزيز مكانة
نيجرييا كمركز متقدم يف جمال األمن السيرباين
يف املنطقة”.
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براهيما سانو
مدير مكتب تنمية االتصاالت
يف االحتاد الدويل لالتصاالت

بافل فيليب
وزير مولدوفا
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام

هولني جاو
نائب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

2014

انطالق األعمال التحضيرية اإلقليمية في مولدوفا
قام مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد بتنظيم االجتماع التحضيري اإلقليمي لكومنولث الدول المستقلة
في شيسيناو ،مولدوفا ،في الفترة من  19إلى  21فبراير  ،2013بناءً على دعوة من حكومة مولدوفا عن طريق
وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

وكــان هــذا احلــدث األول مـن سـت ــة الهدف والمشاركة

اجتماعات إقليمية للتحضري للمؤمتر العاملي
املـقـبــل لـتـنـمـي ــة االتـص ــاالت )،(WTDC-14
الــذي مــن املـزمــع أن يـعـقــد مـن  31مــارس
إىل  11أبريل  2014يف شــرم الـشيــخ ،مصر.
و سوف يقرر هذا امل ـؤمتر مــا هي األنشطة اليت
سوف يضطلع هبــا قـطــاع تـنـمـي ــة االتـصــاالت
خــالل الـفـتـرة .2018–2015

كان اهلدف من االجتماع التحضريي
اإلقليمي لكومنولث الدول املستقلة هو حتديد
األولويات اإلقليمية لتنمية االتصاالت ،وبشكل
أعم ،تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات .وقد
عقد االجتماع بالتعاون الوثيق مع اللجنة
التنفيذية لبلدان الكومنولث اإلقليمي يف جمال
االتصاالت ،وضم  76مشاركاً ميثلون  10دول
أعضاء يف املنطقة ،ودولتني عضوين أخريني،
فضالً عن  14وكالة أو منظمة .وترأس االجتماع
السيد بافل فيليب ،وزير مولدوفا لتكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت .وساعده يف مهام
الرئاسة نائبان ،ومها السيد باييش نورماتوف من
مجهورية قريغيزستان ،والسيد فالدميري منكني
من االحتاد الروسي ،وكان أمني االجتماع،
السيد أوروزوبك كايكوف ،رئيس مكتب
االحتاد ملنطقة كومنولث الدول املستقلة.
وقال السيد فيليب “إن تنمية قطاع
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وكذلك تنمية جمتمع املعلومات ككل ،سواء يف
بلدنا أم يف املنطقة بأسرها ،قد وصلت إىل
مستوى مرموق .وقطاع تكنولوجيا املعلومات
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واالتصاالت هو واحد من أهم املكونات للنمو
االقتصادي وهو أداة فعالة لتحسني مستوى
معيشة مواطنينا”.

المبادرات الداعمة من جانب
االتحاد الدولي لالتصاالت

هنأ السيد هولني جاو نائب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت بلدان املنطقة
ملــا حـقـقـتـه من إجنــازات يف جمــال تـكـنـولـوجيا
امل ـعـلــومـات واالتـصــاالت .وأكــد املـدي ــر الـع ــام
للجنة التنفيذية لبلدان الكومنولث اإلقليمي
يف مـجــال االتـص ــاالت ،الـسيــد ن ــور الــدي ــن

“إن تنمية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وكذلك تنمية جمتمع املعلومات ككل ،سواء
يف بلدنا أم يف املنطقة بأسرها ،قد وصلت إىل مستوى
مرموق .وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو
واحد من أهم املكونات للنمو االقتصادي وهو أداة فعالة
لتحسني مستوى معيشة مواطنينا”.

بافل فيليب ،وزير مولدوفا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

بافل فيليب ،وزير مولدوفا
لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وبراهيما
سانو ،مدير مكتب تنمية
االتصاالت في االتحاد الدولي
لالتصاالت
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موكهيتينوف ،على أمهية االجتماع اإلقليمي
التحضريي لتحديد األهداف واإلجراءات ذات
األولوية للمنطقة يف الفرتة .2018-2015
وقال السيد براهيما سانو ،مدير مكتب
تنمية االتصاالت يف االحتاد“ ،من الواضح أن
البلدان يف هذه املنطقة قد حددت تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت باعتبارها أولوية وقوة
دافعة حنو حتقيق التنمية املستدامة” وأردف
قائالً “اآلن وبعد أن حققت املنطقة تقريباً النفاذ
الشامل إىل االتصاالت املتنقلة ،فإن التحدي
التايل هو تطوير خدمات النطاق العريض الثابتة
واملتنقلة على نفس املقياس .وسوف يسهم
ذلك يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل
تقدمي اخلدمات يف الوقت املناسب للصحة
والتعليم واخلدمات املصرفية واألعمال”.
وحتدث السيد سانو عن ثالث من
املبادرات كان قد أطلقها ،وهو يعترب أن من
شأهنا أن تدعم التطورات اإلجيابية يف منطقة
كومنولث الدول املستقلة .وهذه املبادرات هي:
دعم التنمية من خالل االتصاالت املتنقلة؛
ومنوذج التنمية املستدامة الذكية ،وأكادميية
االحتاد الدويل لالتصاالت.
واهلدف من دعم التنمية من خالل
االتصاالت املتنقلة هو بناء شراكة حول النمو
السريع لالتصاالت املتنقلة يف مجيع أحناء
العامل لتقدمي تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف التعليم والصحة واحلكومة
واألعمال املصرفية والبيئة واألعمال التجارية
وغريها من اجملاالت .ويسعى منوذج التنمية
املستدامة الذكية إىل ربط االتصاالت يف
حاالت الطوارئ والتنمية املستدامة من أجل
حتقيق االستخدام األمثل للموارد يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات .واملنطق التجاري هو
استخدام القدرات الفائضة لتقدمي اخلدمات

االجتماعية يف املناطق النائية واملستضعفة
لتحريك عجلة التنمية ،والعمل يف الوقت ذاته
على تدريب مقدمي هذه اخلدمات ليصبحوا
مشغلي االتصاالت يف حاالت الطوارئ عند
حدوث كوارث طبيعية .وسوف تقوم أكادميية
االحتاد الدويل لالتصاالت بإعداد وحدات
التدريب وطواقم األدوات للبلدان واملؤسسات
األكادميية اليت تغطي مجيع جماالت عمل
االحتاد الدويل لالتصاالت .وسوف تكون
مبثابة منصة لتبادل وحدات التدريب والفرص
يف مجيع أحناء العامل.

2014

“من الواضح أن البلدان
يف هذه املنطقة قد حددت
تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت باعتبارها
أولوية وقوة دافعة حنو
حتقيق التنمية املستدامة”.
براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية
االتصاالت يف االحتاد الدويل
لالتصاالت

المساهمات في االجتماع
اإلقليمي التحضيري

سبق االجتماع التحضريي اإلقليمي
عقد منتدى التنمية اإلقليمي
يف مولدوفا ُ
لكومنولث الدول املستقلة يوم  18فرباير،
والذي ركز على االجتاهات يف تطوير تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وتركزت املناقشات
على اجلهود اليت تبذهلا البلدان يف منطقة
كومنولث الدول املستقلة إىل تعزيز حيوية قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وكانت
البلدان هتتم ،على وجه اخلصوص ،ببناء البنية
التحتية ،وخاصة بالنسبة للنفاذ إىل النطاق
العريض ،وكذلك بتعزيز األمن السيرباين وتعزيز
بناء القدرات.
وإىل جانب وجهات النظر اليت متخض
عنها املنتدى ،كان معروضاً على االجتماع
اإلقليمي التحضريي تقارير عن نتائج
اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )(WTSA
واملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية )،(WCIT
وكالمها عقد يف عام .2012وقد وافق املؤمتر
على لوائح االتصاالت الدولية املنقحة ،اليت

هلا صفة املعاهدة واليت ستدخل حيز النفاذ
يف عام .2015
وأبرزت التقارير نتائج اجلمعية واملؤمتر لعام
 2012اليت هلا انعكاسات على عمل قطاع
تنمية االتصاالت يف املستقبل .وكان الغرض
الرئيسي من هذه التقارير هو تسهيل إعداد
املسامهات يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
عام  .2014وأحاط املشاركون علماً بكلتا
الوثيقتني مع التقدير.
واعتُرب أن القرارات التالية الصادرة عن
اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام
 2012سيكون هلا تأثري كبري على أعمال قطاع
تنمية االتصاالت :وهي القرار  44بشأن سد
الفجوة التقييسية بني البلدان النامية والبلدان
املتقدمة  ،والقرار  50بشأن األمن السيرباين،
والقرار  58بشأن تشجيع إنشاء أفرقة استجابة
وطنية يف حاالت احلوادث املعلوماتية ،خاصة
للبلدان النامية ،والقرار  64بشأن توزيع عناوين
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تنمية البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

األمن السيبراني ونشر
تطبيقات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

سد الفجوة التقييسية

بناء الثقة واألمن
يف استعمال
تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت

النفاذ إىل النطاق
العريض
البنية التحتية
الالسلكية للنطاق
العريض
االنتقال من
إىلIPv6

IPv4

إنرتنت األشياء
كفاءة استخدام
الطاقة

محاية األطفال على
اخلط
الصحة اإللكرتونية

تعزيز البيئة التمكينية
سد الفجوة التقييسية
إنشاء قاعدة بيانات
مع إمكانية النفاذ إىل
منشورات االحتاد
توفر منشورات
االحتاد باللغة الروسية

التعليم اإللكرتوين
املكتبات اإللكرتونية
والرتاث الثقايف

بناء القدرات البشرية
والشمول الرقمي
تنظيم دورات عن
االحتاد
املواءمة بني مراكز
التميز وأكادميية
االحتاد
إعداد برامج تدريبية
تفضي إىل شهادة
إعداد مواد تدريبية
متاحة للجمهور

المساعدة الخاصة؛
االتصاالت في حاالت
الطوارئ؛ تغير المناخ
تقدمي املساعدة
إىل البلدان النامية
غري الساحلية يف
تطوير البنية التحتية
للنطاق العريض
التنبؤ بالكوارث
وآليات الرصد
النفايات اإللكرتونية

املساعدة لألشخاص
ذوي اإلعاقة

القدرة على حتمل
تكاليف املعدات

بروتوكول اإلنرتنت وتشجيع انتشار اإلصدار الدولية ،وحتسني توصيلية النطاق العريض إىل المبادرات اإلقليمية لكومنولث
السادس من بروتوكول اإلنرتنت ) ،(IPv6والقرار البلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الدول المستقلة

 76بشأن الدراسات املتعلقة باختبارات املطابقة
وقابلية التشغيل البيين ومساعدة البلدان النامية
والربنامج املستقبلي احملتمل اخلاص بعالمة
االحتاد ،والقرار  78بشأن تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واملعايري لتحسني النفاذ
إىل خدمات الصحة اإللكرتونية.
واملوضوعات الرئيسية اليت تتناوهلا لوائح
االتصاالت الدولية واليت تؤثر على عمل قطاع
تنمية االتصاالت هي :إجياد بيئة سياسية
وتنظيمية مؤاتية واحلفاظ عليها ،وحتسني كفاءة
استعمال الطاقة وخفض النفايات اإللكرتونية،
وجلب منافع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
إىل  650مليون شخص يعيشون مع نوع ما من
اإلعاقة ،وزيادة األمن من خالل تعزيز تعاون دويل
أكرب يف ضمان أمن ومتانة شبكات االتصاالت
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الصغرية ،وحتسني النفاذ إىل خدمات الطوارئ.

المجاالت ذات األولوية لمنطقة
كومنولث الدول المستقلة

ويف ضوء املسامهات التسع والعشرين الواردة
من الدول األعضاء يف االحتاد ومن أعضاء
قطاع تنمية االتصاالت ،وضعت جمموعة من
األولويات اإلقليمية املقرتحة (انظر اجلدول)
كأساس للمسامهات اليت ستقدم إىل املؤمتر
العاملي لتنمية االتصاالت لعام .2014
ورأى املشاركون أيضاً أن أهداف قطاع
تنمية االتصاالت ينبغي أن تتضمن إشارة
إىل سد الفجوة التقييسية وإىل أهداف األمم
املتحدة اإلمنائية لأللفية.

وانتهى االجتماع التحضريي اإلقليمي
بتحديد املبادرات اخلمس التالية :إنشاء مركز
حلماية األطفال على اخلط ملنطقة كومنولث
الدول املستقلة؛ وضمان النفاذ إىل خدمات
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ وإدخال تكنولوجيات
وأساليب التدريب باستخدام االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل
تطوير القدرات البشرية الكامنة؛ وتطوير النفاذ
عريض النطاق يف بلدان كومنولث الدول
املستقلة؛ وبناء الثقة واألمن يف استعمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بلدان
كومنولث الدول املستقلة.

زي ــارات رسـميـة
لقاءات مع األمني العام

ITU/V. Martin

زيارات رسمية
خالل شهر أبريل  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.

من اليسار إلى اليمين :الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت؛ والسيد داتوك محمد نور أمين ،رئيس الشراكة الدولية متعددة
األطراف لمكافحة التهديدات السيبرانية (إمباكت)؛ والسيد براهيما سانو ،مدير
مكتب تنمية االتصاالت التابع لالتحاد

روبرت كونواي ،رئيس قسم الشؤون الدولية في شركة
VimpelCom

نيستور أوسوريو ،رئيس المجلس االقتصادي
واالجتماعي لألمم المتحدة

هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت والسيدة كارين بيرس،
سفيرة المملكة المتحدة

مجيع الصور من إعداد رون فاريل/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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بيير غوديابي ،رئيس مجموعة

فيكتور مورارو ،سفير مولدوفا

منصف باتي ،سفير تونس

أومانا هامفري أورجياكو ،سفير نيجيريا

تيبور توث ،األمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة
الحظر الشامل للتجارب النووية

نيكوال دي ريفيير ،مدير شؤون األمم المتحدة والمنظمات
الدولية األخرى في وزارة الشؤون الخارجية في فرنسا

.All photos are by Rowan Farrell/ITU
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