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المقال االفتتاحي

األمن السيبراني

ITU/P.M. Virot

حماية أطفالنا على الخط
الدكتور حمدون إ .توريه
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

وكخطوة عملية ملساعدة البلدان يف البدء يف هتيئة عامل سيرباين آمن
سيصل عدد مستعملي اإلنرتنت يف هناية هذا العام إىل حنو
 2,7مليار نسمة منهم  2,1مليار اشرتاك نشط يف النطاق العريض للصغار ،سعينا مع شركائنا من أجل وضع مبادئ توجيهية متوائمة
املتنقل .ومع منو العامل السيرباين ومتتع عدد كبري من سكان العامل  -لألطفال واآلباء وأولياء األمور واملعلمني وللصناعة ولواضعي
باملزايا البارزة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،سيكون علينا السياسات .ويقوم االحتاد حالياً بتجميع دراسات احلالة الوطنية
مجيعاً االضطالع مبسؤولية جعل الفضاء السيرباين بيئة آمنة وصحية يف جمال محاية األطفال على اخلط بغية تبادل أفضل املمارسات
وتطوير السياسات .ونشرت باكورة هذه الدراسات مؤخراً وكانت
ومثمرة خاصة ألطفالنا وشبابنا.
وتقرير  2013بشأن هتديدات أمن اإلنرتنت الصادر عن الشراكة عن كوستاريكا اليت تتصدى ملسألة سالمة األطفال على اخلط من
الدولية متعددة األطراف ملكافحة التهديدات السيربانية ) (IMPACTخالل العديد من الربامج واملشروعات.
وحنن فخورون أميا فخر جبهود سعادة السيدة لورا شينشيال،
التابعة لالحتاد ،يعلن أن هجمات الويب يف عام  2012وصلت إىل
 30يف املائة وأن الربجميات اخلبيثة اليت تستهدف اهلواتف املتنقلة زادت رئيسة كوستاريكا يف القيام بدورها كراعية ملبادرة االحتاد بشأن
بنسبة  58يف املائة .وعاىن أكثر من  550مليوناً من البالغني يف مجيع محاية األطفال على اخلط .وقد تعهدت الرئيسة شينشيال بأن تكون
أحناء العامل من شكل ما من أشكال اجلرمية السيربانية العام املاضي ،كوستاريكا منوذجاً للدور الوطين حلماية األطفال على اخلط .وأنا
وأن نصف املراهقني تقريباً الذين ترتاوح أعمارهم بني  13و 17عاماً واثق من أن تعهدها هذا والعمل الرائع املضطلع به على الصعيد
عانوا أيضاً من نوع ما من أنواع التحرشات السيربانية .حنن يف حاجة الوطين سيكون مبثابة اإلهلام لكثري من القادة واخلرباء وشركات
القطاع اخلاص واجملتمع املدين يف مجيع أرجاء العامل.
إىل التصدي إىل هذه االجتاهات املقلقة.
ونشعر بنفس الفخر إزاء العمل الذي تقوم به السيدة ديبورا
وتشهد مباد رتنا حلماية األطفال على اخلط تقدماً ملحوظاً
وهي املبادرة اليت أطلقها االحتاد يف عام  2008كجزء من برناجمه تايلور تيت ،املبعوثة اخلاصة لالحتاد يف جمال محاية األطفال على
العاملي لألمن السيرباين .وهذه املبادرة عبارة عن شبكة عمل اخلط واليت ساعدت يف وصول مبادرة محاية األطفال على اخلط
تعاونية دولية يتزايد عدد الشركاء فيها من خمتلف قطاعات إىل عدد كبري من املتابعني .ومن أقواهلا "مع كل موجة من موجات
اجملتمع تعمل على ضمان بيئة آمنة ومؤمنة لألطفال على اخلط التكنولوجيا ،تسعى مبادرة محاية األطفال على اخلط إىل مساعدة
اآلباء وواضعي السياسات والصناعة ،بل والشباب أنفسهم لكي
يف مجيع أحناء العامل.
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المقال االفتتاحي
األمن السيرباين

ITU/v. Martin

ITU

ITU/R. Farrell

لورا شينشيال
رئيسة كوستاريكا وراعية مبادرة االحتاد
حلماية األطفال على اخلط

ديبورا تايلور تيت
املبعوثة اخلاصة لالحتاد يف جمال محاية
األطفال على اخلط

يكونوا مستهلكني مثقفني ومتمكنني يف هذا العامل الرقمي اجلديد".
وقد حصلت يف عام  2009على جائزة اليوم العاملي لالتصاالت
وجمتمع املعلومات مكافأة هلا على عملها الدويل بشأن تعليم
األطفال ومحايتهم على اخلط".
ويف وقت قريب جداً ،يوم  22يوليو  ،2013كان يل عظيم
الشرف أن استقبل يف االحتاد وأعني رمسياً السيدة األوىل يف نيجرييا،
السيدة بيشانس جوناثان مناصرة ملبادرة االحتاد بشأن محاية األطفال
على اخلط .وتتوىل السيدة بيشانس رئاسة بعثة السالم للسيدات
األوليات يف إفريقيا ومناصرة معروفة حلقوق اإلنسان ،حيث أظهرت
اهتماماً كبرياً باألنشطة املتعلقة باألطفال والشباب .وبتوجيه منها
ختطو حكومة نيجرييا حالياً خطوات حثيثة لضمان بيئة على اخلط
أكثر أماناً لألطفال.
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السيدة بيشانس جوناثان
السيدة األوىل يف نيجرييا ورئيسة بعثة السالم
للسيدات األوليات يف إفريقيا واملناصرة
ملبادرة االحتاد حلماية األطفال على اخلط

ويف املناسبة ذاهتا ،سرين أن أعلن عن توقيع مذكرة تفاهم بني
االحتاد ونيجرييا إلنشاء مركز إقليمي لألمن السيرباين يف نيجرييا .ومن
شأن هذا املركز أن ييسر التعاون يف مواجهة التهديدات السيربانية
على الصعيدين اإلقليمي والوطين مع الرتكيز على األنشطة املتعلقة
حبماية األطفال على اخلط.
وسيكون موضوعا محاية األطفال على اخلط واألمن السيرباين
على جدول أعمال القمة العاملية املقبلة للشباب :ملا بعد  2015املقرر
عقدها يف سان خوسيه ،كوستاريكا يف الفرتة من  9إىل  11سبتمرب
 2013حتت رعاية الرئيسة شينشيال .وسيقوم الشباب مبناقشة املسائل
اليت تواجه أول "جيل رقمي" حبق .وسيتم االستقطاب اجلماهريي
لالقرتاحات اليت من املقرر أن تتناوهلا دورة هذا العام للجمعية العامة
لألمم املتحدة فيما يتعلق باملضي قدماً ،ملا بعد .2015
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مسامهة من  ،P.V. Giudiciنائب رئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية،
و ،Alfredo Magentaعضو جلنة لوائح الراديو
لقاءات مع األمين العام

BYND 2015: The Global Youth Summit will assemble young
people from all corners of the globe to highlight their
priorities and capture their combined voice in crucial national
and international policy- and decision-making processes.
ICT will be in focus, as young advocates speak out for and
reinforce the need and importance of new technologies in
future development planning. With ICTs playing a crucial
role in applications across the world and at either end of the
development spectrum, their explicit reference in the Post2015 Sustainable Development Agenda is essential.

beyond2015:globalyouthsummit
costa rica, 9-11 september 2013

organized by:

International
Telecommunication
Union

hosted by:

التخطيط لتحقيق التقدم
أهمية الخطط الوطنية للنطاق العريض
أصدر االحتاد الدويل لالتصاالت وجلنة النطاق العريض للتنمية الرقمية وشركة Cisco Systems

املعنية بتصنيع معدات الشبكات ،يوم أول يوليو  ،2013تقريراً بعنوان "التخطيط لتحقيق التقدم:
كونت
أمهية اخلطط الوطنية للنطاق العريض" .وطبقاً لنتائج البحوث اجلديدة ،فإن البلدان اليت ّ
رؤية وطنية حمددة لنشر النطاق العريض تتفوق كثرياً على البلدان اليت تركت األمور تسري على
عواهنها بالنسبة للنهوض بالنطاق العريض.
ويلقي التقرير الضوء على النمو القوي الذي شهدته يف الفرتة األخرية اخلطط الوطنية للنطاق
العريض ،حيث بلغ عدد اخلطط املطبقة بالفعل  134خطة يف منتصف  .2013وقد تأخذ اخلطط
أشكاالً خمتلفة (تشريعات ،و/أو أطراً للسياسات العامة ،و/أو اسرتاتيجيات حكومية ،و/أو
قواعد تنظيمية) ،ولكنها تشرتك مجيعاً يف التأكيد على الدور احليوي للنطاق العريض يف دعم
القدرة على املنافسة على الصعيد الوطين ،وتستهدف توسيع األثر الوطين للشبكات عريضة
النطاق ودعم التوسع يف استعمال اخلدمات والتطبيقات القائمة على النطاق العريض.
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تغيير بؤرة التركيز

تغري تركيز اخلطط مبرور الوقت .فتدابري
السياسات العامة اليت ُو ِضعت يف الفرتة ما
بني  2000و 2008متيل عادة إىل الرتكيز الواسع
على تكنولوجيا املعلومات ،أو تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أو جمتمع املعلومات.
ويف الفرتة ما بني  2008و ،2013ركز عدد
متزايد من اخلطط بشكل واضح على النطاق
العريض ،بل تعرضت السياسات يف الفرتة
األخرية العتبارات الربنامج الرقمي األوسع
املتعددة القطاعات .وكانت اخلطط قبل 2005

مدقتلا قيقحتل طيطختلا
رعلا قاطنلل ةينطولا ططخلا ةيمهأ

متيل إىل الرتكيز على تكنولوجيا املعلومات أو
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وأصبح
جمتمع املعلومات من أكثر جوانب الرتكيز يف
خطط الفرتة  ،2008–2007مع منو النطاق
العريض باعتباره جمال الرتكيز الرئيسي يف 2008
وما بعدها .ويف الفرتة األخرية ،ركز عدد قليل
ولكنه متزايد من اخلطط على جدول األعمال
الرقمي .وعلى الرغم من االرتباط الواضح بني
خطط النطاق العريض والربنامج الرقمي ،تركز
اخلطط الوطنية للنطاق العريض أساساً على
البنية التحتية ،بينما تشمل االعتبارات املتصلة
بالربنامج الرقمي على اعتبار إضايف أوسع
يتصل باحملتوى واخلدمات والتطبيقات.
ومن الواضح أن طبيعة اخلطة الوطنية هتم
(مع وجود اختالفات مهمة يف الوضع بني

املتطلبات امللزمة ،أو توجيهات السياسة العامة
أو القواعد التنظيمية التفصيلية) ،وإن كانت
أمساؤها الدقيقة (خطة أو إطار للسياسة
العامة ،على سبيل املثال) أقل أمهية من عوامل
مثل الدعم السياسي ،ونوعية اخلطة ذاهتا
(اليت ينبغي منوذجياً أن تكون شاملة وأن حتدد
األولويات بوضوح) ،وإمكانية التنفيذ .ومن
األرجح أن املنافع الكاملة للنطاق العريض
يف زيادة القدرة الوطنية على املنافسة ومتكني
املواطنني ميكن أن تتحقق حيثما تكون هناك
شراكة قوية بني احلكومة ،والدوائر الصناعية
وأصحاب املصلحة اآلخرين ،وحيثما تنخرط
احلكومات يف هنج استشاري تشاركي إزاء
السياسة العامة باالشرتاك مع أصحاب
املصلحة اآلخرين.

دور متزايد لقادة السياسات
134

133

2013

2012

123
102

ويف بيئة تكنولوجية سريعة التغري ،ينبغي
إعـادة النظر يف اخلطـط وحتديثها بانتظام.
وملــا كــان متـوسـط مــدد اخلطـط السـابـقــة
 8,4سنـوات واخلـطـط احلـالـيــة  7سن ـوات،
ينبغي حتديث تلك اخلطط بشكل منتظم
الستيعاب التغريات السريعة يف جمال الصناعة
(اإليرادات ،وحتديد األسعار والتكنولوجيا).
ومن املرجح أن إعادة النظر يف اخلطط كل
 3إىل  5سنـوات سـوف حيـقــق الـتـوازن بني
تكاليف وضع السياسات العامة والتطورات
اليت تشهدها صناعة تتغري بسرعة.
واعرتافاً بطبيعة النطاق العريض باعتباره
من العوامل احليوية لتحقيق التقدم عرب
القطاعات املختلفة ،فمن املهم االنتقال من
التفكري الضيق بشأن البنية التحتية واألهداف

حالة الخطط الوطنية للنطاق العريض في مختلف
البلدان في بداية عام 2013

عدد البلدان التي لديها
خطط وطنية للنطاق العريض

ﻻ

47: 24%
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ﻧـﻌــﻢ
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134: 69%
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ﻗـﻴﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

12: 6%

31
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املتصلة بنشر النطاق العريض إىل وجهة نظر
أكثر مشوالً تشمل خمتلف القطاعات.
ولدى دراسة األهداف القطاعية املبينة
يف اخلطط الوطنية للنطاق العريض مبزيد

من التفصيل ،يتضح أن التعليم حيتل أولوية
متقدمة ،باعتباره ميثل  86من مجيع اخلطط.
ويتضمن حنو أربعة أمخاس مجيع اخلطط
إشارات إىل احلكومة اإللكرتونية ومشاركة

ما الذي تركز عليه تحديداً الخطط الوطنية للنطاق العريض؟
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ

88%

اﻟﺘﻌـﻠﻴــﻢ

86%
82%

اﻹدارة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ

81%

اﻟﻌﻤـﺎﻟـﺔ
اﻟﺼﺤــﺔ

75%
66%

اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
وﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ

65%

ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﺑﲔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص

64%

اﻟﺸـﺒــﺎب

45%

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎذ ﻟﻸﺷﺨﺎص
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ،
واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

37%
31%

اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ

29%
14%

ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى
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املواطنني والتشغيل ،مما ينعكس على جدوى
شبكات النطاق العريض يف النفاذ إىل
املعلومات واخلدمات احلكومية ،وخلق فرص
للعمل واحلصول عليها ،واملشاركة يف عمليات
املواطنني .ويتناول ثالثة أرباع مجيع اخلطط
اخلدمات الصحية وأداء الرعاية الصحية.
ويشار يف ست خطط من بني عشر خطط
إىل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص،
ونقل التكنولوجيا ،واالبتكار ،بينما يشري
حنو ثُلث مجيع اخلطط إىل االستدامة البيئية،
واحلد من الفقر ،والنوع االجتماعي (راجع
الشكل) .وهنا ،أكثر من أي وقت مضى،
تتضح األمهية احليوية للنطاق العريض
باعتباره منصة مشرتكة لتوصيل اخلدمات يف
كثري من القطاعات.
وخيلص التقرير إىل أن خطط النطاق
العريض ينبغي النظر إليها كجزء من عملية
تستهدف بناء توافق يف اآلراء حول رؤية
لتنمية النطاق العريض داخل جمتمع ما ،بدالً
من نتيجة هنائية يف حد ذاهتا .فاخلطط
وسيلة إىل حوار ،ينبغي أن يُربز آراء
والتزامات مجيع األطراف الرئيسية صاحبة
الشأن .وأخرياً ،ال يوجد طريق واحد
لتحسني النطاق العريض؛ وتوجد طرق
خمتلفة عديدة ،وعوامل جناح خمتلفة ،معتمدة
على احتياجات وظروف كل بلد.

AFP/Image Source

بناء مستقبلنا القائم على النطاق العريض
عُ ِقد حوار اسرتاتيجي رفيع املستوى
حول موضوع "بناء النطاق العريض يف
املستقبل" يوم  13مايو  ،2013أي قبل
يوم واحد من افتتاح املنتدى العاملي
اخلامس لسياسات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ) .(WTPF-13وقد
رأس احلوار الذي جرى بني كبار الرؤساء
التنفيذيني للصناعة وذوي األدوار الطليعية
يف السياسات العامة رافائيل باربريو ،مدير
 ،Key4bizوركز احلوار على حالة انتشار
النطاق العريض ،ومدى التقدم والتحديات

اليت تواجه نشر النطاق العريض .وتناقش
املتحدثون يف اجللسة األوىل اليت تناولت
موضوع "بناء النطاق العريض" حول ما إذا
كان توفري النطاق العريض ميثل حاجة بشرية
أو حقاً إنسانياً .وتناولت اجللسة الثانية ،اليت
تعرضت ملوضوع "النطاق العريض كمحرك
للتنمية" ،التطبيقات املهمة للنطاق العريض
لتحسني حياة السكان وحتقيق األهداف
اإلمنائية لأللفية حبلول سنة .2015
وقال الدكتور محدون إ .توريه ،األمني
العام لالحتاد الدويل لالتصاالت ،لدى

افتتاحه للحوار االسرتاتيجي" :إننا مجيعاً
نعرف أن النطاق العريض يف القرن احلادي
والعشرين سوف يؤثر على كل ما نفعله.
فسوف يؤثر على مجيع القطاعات االجتماعية
واالقتصادية ،يف كل مكان على وجه األرض.
وسوف يغري النطاق العريض العامل – وإنين
على ثقة من أنه سوف يغري العامل إىل
األفضل ".وهذه املقالة تلقي الضوء على
بعض ما قيل يف اجللستني.
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بناء النطاق العريض
هل ميثل النفاذ عريض النطاق حاجة على حنو أو آخر مؤداه أن النفاذ إىل اإلنرتنت
أساسية ،أو منفعة عامة ،أو حقاً أساسياً والنطاق العريض ميثالن يف الواقع حاجة إنسانية
أو ميزة؟ وما هي أفضل سبل حتفيز بناء أساسية ،أوكما يسميها البعض ،حقاً أساسياً.
النطاق العريض وخدمات اإلنرتنت؟ هذه وعلى سبيل املثال ،كشف االستبيان السنوي
هي األسئلة اليت ناقشها املشاركون يف املناقشة الثاين الذي أجرته مجعية اإلنرتنت بشأن
العامة وهم :معز شكشوك ،الرئيس التنفيذي االستعمال العاملي لإلنرتنت ،أن نسبة  80يف
للوكالة التونسية لإلنرتنت؛ وماتياس كورث ،املائة من الذين ردوا على االستبيان قد اتفقوا
الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية لرابطة على قول مؤداه أن "النفاذ إىل اإلنرتنت ينبغي
كبل أوروبا؛ ولني سانت أمور ،الرئيس واملدير اعتباره حقاً إنسانياً أساسياً" .وقد شارك يف
التنفيذي جلمعية اإلنرتنت؛ ودييغو موالنو هذا االستبيان الذي أجري يف  2012أكثر من
فيغا ،وزير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  10 000مواطن من  20بلداً ،طُلب منهم حتديد
يف كولومبيا؛ والسيدة ماغدالينا غاج ،رئيسة موقفهم من اإلنرتنت.
مكتب االتصاالت اإللكرتونية يف بولندا؛
فهل من املفيد إضافة احلق يف اإلنرتنت
وأولف هبريسون ،نائب رئيس العالقات مع إىل الدستور؟ رمبا ،ولكنه ال ميثل الشيء
الدوائر احلكومية والصناعية يف شركة إريكسون .األساسي الوحيد ،كما يقول السيد كورث،
وقد وصف الرس ماغنيس إريكسون ،الذي يضيف أن "بعض الدساتري تنص على
أحد مشاهري رجال األعمال يف القرن العشرين احلق يف العمل ،على سبيل املثال .ولكن
ومؤسس شركة إريكسون ،االتصاالت بأهنا هذا ال يعين أن كل فرد ،حىت يف أوروبا ،له
حاجة إنسانية أساسية .وبعد االستماع إىل عمل ،فنحن اآلن نعاين من البطالة يف جنوب
املشاركني يف اجللسة ،يبدو أن هناك رأياً مشرتكاً أوروبا .وهكذا ،يكون لك حق مبوجب

الدستور ،ولكن من هو املسؤول عن الوفاء
هبذا احلق؟ إن النص على احلق يف الدستور
ال حيقق يف حد ذاته أي شيء" .وأضاف
السيد  Kurthإننا لكي نضيف هذا احلق فيما
يتصل بالنطاق العريض "حنتاج إىل تشجيع،
وحنتاج إىل استثمار ،وحنتاج إىل قطاع خاص
يقوم بذلك".
واآلن ،ما هي الطموحات أو األهداف
اليت ينبغي حتديدها بالنسبة للنطاق العريض؟
فإذا قلنا إن النفاذ إىل اإلنرتنت عريض النطاق
ينبغي أن يكون على قدم املساواة مع احلصول
على املاء أو الكهرباء ،قد يبدوا هذا اهلدف
منخفضاً ألن أي نظرة سريعة إىل األرقام
تكشف أن حنو  80يف املائة من سكان العامل
حيصلون على الكهرباء  -وتبعاً للتعريف -
فإن ما بني  40و 80يف املائة من سكان العامل
يتمتعون بالفعل مبياه نظيفة.
لقد أتاح التوسع السريع يف البنية التحتية
للنطاق العريض خالل العامني املاضيني جماالً
لتفاؤل حقيقي .وينبغي أن تكون طموحاتنا

رئيس الجلسات وأعضاء
المناقشة

رافائيل باربريو
10
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مرتفعة ألن من الواقعي أن نتوقع أن يستطيع
مجيع اخللق على هذا الكوكب أن حيصلوا
على النفاذ إىل اإلنرتنت عريضة النطاق يف
املستقبل القريب .ويقول التقرير الذي أصدرته
إريكسون عن احلركة "إن اشرتاكات النطاق
العريض املتنقل على املستوى العاملي بلغت
حنو  1,7مليار اشرتاك يف الربع األول من
 ،2013ومن املتوقع أن تصل إىل  7مليارات
اشرتاك يف  ".2018كذلك يبدوا أن اجليلني
الثالث والرابع من تكنولوجيا االتصاالت
املتنقلة سوف تربط مواطين العامل بالنطاق
العريض – وأن سرعة انتشار اهلواتف األكثر
ذكاء سيكون هلا دور مهم يف ذلك .ولكن،
ما هي أفضل األدوات والسياسات اليت
تساعد على بلوغ هذا اهلدف؟
وقد أكدت السيدة غاج ،وهي تستعرض
جانب العرض ،على أن القواعد التنظيمية ينبغي
أن تكون متوازنة ،وميكن التنبؤ هبا ،وليست
مغالية يف التشدد .ففي بولندا ،على سبيل
املثال ،تعمل اهليئة التنظيمية مع احلكومات
احمللية واملقاولني احملليني من أجل خلق منافسة
حترك االستثمار .وأكد الوزير موالنو وآخرون

على ضرورة تشجيع االستثمارات اخلاصة،
وليس بالضرورة العمل من خالل التزامات
اخلدمة الشاملة .فاالستثمار ينجح عندما
يكون له عائد .وألقى السيد كورث الضوء
على ضرورة دعم بيئة تنافسية ،كما طالب
بتحسني القواعد التنظيمية" .فتحسني القواعد
التنظيمية يستهدف وضع قواعد تنظيمية
هادفة تساعد على الشروع يف االستثمارات
ونشر النطاق العريض ".كما أكد على أمهية
تقاسم أفضل املمارسات ،قائالً إن بعض
البلدان قد حققت جناحاً كبرياً ،ويوجد
الكثري مما ميكن أن نتعلمه منها .ففي أوروبا،
على سبيل املثال ،تأيت يف املقدمة هولندا،
وبلجيكا ،ولكسمربغ ،وبلغاريا .وأكد كثري
من املشاركني على ضرورة ختصيص املزيد
من الطيف وعلى ضرورة تشجيع مبدأ احلياد
التكنولوجي يف مجيع األوقات دعماً للنفاذ.
وعلى جانب الطلب فيما يتصل
باإلنرتنت واحملتوى ،ميزت السيدة سانت
أمور بني اإلنرتنت والنطاق العريض ،فهي ترى
أن النطاق العريض أشبه ما يكون بأنبوب
وأن احملتوى يتدفق خالل هذا األنبوب.

وهكذا ،يعد النطاق العريض ضرورياً ،وإن مل
يكن كافياً .وشرحت ما تعنيه بقوهلا" :إننا
يف حاجة إىل أنشطة يف سياسة املنافسة
والسياسة التنظيمية ،كما أننا يف حاجة إىل
مشاركة واسعة من جانب أصحاب املصلحة
لتوفري البيئة اليت ِّ
متكن بالفعل ثلثي سكان
العامل املتبقني من الدخول على اخلط".
وترى السيدة سانت أمور أن النموذج
الشمويل الشفاف الذي يشارك فيه العديد
من أصحاب املصلحة يسمح بأن يكون
لكل فرد صوت ،وأن العمليات القائمة
على املشاركة هي اليت حترك الوظائف التقنية
واإلدارية لإلنرتنت .ويوضح مثال من كينيا
أن هذه املفاهيم ليست جمرد مفاهيم نظرية.
فموقع ( Ushahidiومعناها باللغة السواحيلية
"الدليل" أو "القرينة") أطلقه يف  2008فريق
من املبتكرين لنشر التقارير عن حاالت العنف
اليت وقعت بعد االنتخابات يف كينيا .وقد
أقام الفريق منصة مشرتكة ِّ
متكن املستعملني
من تبادل املعلومات .وقد أصبح موقع
 Ushahidiأداة مركزية بالنسبة للمجتمعات
احمللية يف هاييت واليابان لتوزيع املعلومات

ITU/J.M. Ferré

لني سانت أمور

دييغو موالنو فيغا

ماغدالينا غاج

أولف هبريسون
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املهمة بعد الزلزالني اللذين وقعا يف البلدين
يف  2010و ،2012على التوايل .والستكمال
النجاح املبدئي الذي حققه موقع ،Ushahidi
انضم املؤسسون إىل املقاولني لفتح جمال أمام
اجملتمع احمللي لدعم شباب املبتكرين يف جمال
السياسات يف كينيا .وقد ألقت السيدة سانت
أمور ،وهي حتكي هذه احلكاية ،الضوء على
أمهية محاية النموذج متعدد أصحاب املصلحة
واإلبقاء على اإلنرتنت مفتوحة.
ويف هذا الشأن ،عرض السيد شكشوك
قصة شيقة عن حتديات التحول من وكالة
وصفها بأهنا آلة للرقابة إىل وكالة تشجع قيام
إنرتنت مفتوحة .ولقد كانت الوكالة التونسية
لإلنرتنت ،اليت أنشئت يف  1996كنقطة لتبادل
اإلنرتنت ،قريبة جداً من هذا النظام قبل الربيع
العريب يف  .2011إال أن الكثري من الناس رأوا
بعد الثورة أن من الضروري إلغاء هذه الوكالة.
وقال السيد شكشوك إنه كان من التحديات
احلقيقية أن نشرح للمواطنني أن الوكالة ينبغي
أن تبقى كنقطة لتبادل اإلنرتنت ،وأهنا ميكن
أن تكون حمايدة وشفافة.
وتتمتع تونس برتتيب جيد من حيث
تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .ولكن القصة ختتلف عندما
يتعلق األمر باحملتوى والتطبيقات ،كما يقول
السيد شكشوك" .فعندما ننظر إىل دليل تنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،نالحظ أن
مشكلة تونس تكمن يف احملتوى ".واخلرب اجليد
هو أن "مستعملي اإلنرتنت من الشباب يف
تونس الذين عانوا مدة طويلة بسبب الرقابة
والقيود على تطوير احملتوى يتمتعون اآلن حبرية
تطوير التطبيقات ولديهم رغبة يف االبتكار"،
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مؤكداً أن حقبة النطاق العريض اجلديدة ال
فهل توجد مشكلة بنية حتتية بالنسبة هلم؟
ميكن حتديد معاملها بطريقة فعالة بدون فتح بالطبع ال .فجميعهم يتمتعون بتغطية اإلنرتنت
األبواب أمام حوار مع أصحاب املصلحة يف مناطقهم .ولكن ،هل يستطيعون حتمل
املتعددين ،مبا يف ذلك اجملتمع املدين.
تكلفتها؟ بالطبع ،نعم .ولكن ال توجد تطبيقات
لقد قطعت تونس طريقاً طويالً منذ الربيع تساعدهم على الكسب بصفة يومية ،ومن مث
العريب .وقد أشار إىل املكانة الرفيعة اليت تتمتع فاإلنرتنت ليس هلا قيمة لديهم .وينطبق نفس
هبا احلكومة التونسية يف احملافل الدولية مؤكداً الشيء على املزارع الذي يقيم مبنطقة ريفية يف
على أمهية حقوق اإلنسان يف جمال اإلنرتنت – كولومبيا .فاملزرعة يغطيها النفاذ إىل اإلنرتنت.
مبا يف ذلك املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية يف ولكن ،هل تعد هذه التغطية رخيصة؟ رمبا ال
ديسمرب  (WCIT-12) 2012يف ديب.
تكون التكلفة اليت ترتاوح ما بني  10إىل 20
وأشار الوزير موالنو إىل أن املواطنني دوالراً شهرياً رخيصة .ولكنها إذا أغنت املزارع
يطالبون مبحتوى حملي ،وأن من املهم تطوير عن رحلة تستغرق يومني إىل العاصمة ،عندئذ
نظم إيكولوجية حملية تنص على ذلك .وبطبيعة تكون قيمتها جيدة .ولكن ،أين التطبيقات اليت
احلال ،ستقوم احلكومات ذاهتا بدور مهم ميكن أن تساعد املزارع على تاليف القيام برحلة
عندما يتعلق األمر بتسليم احملتوى ،من خالل إىل العاصمة؟ إن هذه التطبيقات ال وجود هلا.
وقال السيد موالنو" :ما ينبغي أن نفعله يف
خدمات احلكومة اإللكرتونية على أقل تقدير.
ومتابعة للمثال اخلاص باألنبوب واملاء ،جمال السياسات لنشجع على خلق هذه النظم
قال الوزير موالنو إن العامل يقوم حبل مشكلة اإليكولوجية اليت تساعد على تطوير التطبيقات
األنبوب بفضل املناقشات اليت ينظمها االحتاد لقاعدة اهلرم؟ إن غوغل أو فيسبوك أو املواقع
الدويل لالتصاالت عن السياسات العامة .الرئيسية اجلديدة لن تفعل ذلك ،وينبغي أن
"ولكن ،هل تعلم أننا ال نعمل على إجياد حل نقوم حنن بتطوير هذه التطبيقات .ولذلك،
للمياه .فاألنابيب ليس هبا مياه .وال توجد نفكر يفكيفية خلق نظم إيكولوجية حملية تدفع
مياه ملن هم يف قاعدة اهلرم .ومبعىن آخر ،ال إىل ابتداع تطبيقات حلل مشاكلنا".
ولدى عرضه للنتائج اليت أسفرت عنها
توجد تطبيقات كما ال يوجد حمتوى هلؤالء
الناس" .ويوضح أكثر أنواع احملالت شيوعاً يف جلسة "بناء النطاق العريض" أمام املنتدى
أمريكا الالتينية منوذج األم واألب بكل وضوح .العاملي لسياسات االتصاالت وتكنولوجيا
فهذه احملال الصغرية اليت تديرها األسر توجد املعلومات واالتصاالت ،ألقى أولف هبريسون
يف األحياء الفقرية ،وأقل من  7يف املائة منها الضوء على االتفاق العام على أن النفاذ إىل
موصول باإلنرتنت .وعنما حتاول بيع اإلنرتنت اإلنرتنت والنطاق العريض ميثل يف الواقع حاجة
هلذه احملال ،يتساءل أصحاهبا "ولكن ،ملاذا وما إنسانية أساسية ،بل ويراها البعض على أهنا
حق أساسي.
هي قيمة اإلنرتنت بالنسبة لنا؟"

الحوار االستراتيجي
 ضيرعلا قاطنلا ىلع مئاقلا انلبقتسم ءانب

AFP

النطاق العريض يحرك التنمية

انتقلت املناقشة بشأن النطاق العريض يف ذلك الوقت؛ ويونغ كيم ،رئيس اتصاالت
والتنمية من إحساس مبكر بالدهشة إزاء هذه كوريا ورئيس اجملموعة املسؤولة عن التكنولوجيا
التكنولوجيا اجلديدة إىل معاجلة أكثر واقعية هبا؛ وفرانكو برنابيه ،الرئيس التنفيذي التصاالت
هلذه النظم .وتُثار أسئلة يف الوقت احلاضر إيطاليا؛ وروبرت بيرب ،نائب رئيس السياسات
بشأن البنية التحتية الالزمة لدعم نشر النطاق العاملية مبؤسسة سيسكو؛ والدكتور محدون إ.
العريض على املستوى العاملي وتبين اإلنرتنت .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت.
وحتدثت السيدة جونسون عن طبيعة البنية
فمن الذي سيبين اإلنرتنت؟ وكيف سيدفع
تكلفتها؟ وكيف ميكن أن تعمل حلل بعض أهم التحتية ،وتطورها واحللول اليت حتققها واملخاطر
اليت ميكن أن ترتتب عليها .وقد نشأت هذه
احتياجاتنا اجملتمعية األساسية؟
لقدكانت هذه املوضوعات من املوضوعات املوضوعات من تقييم متقدم ألين نقف اآلن
اليت تناولتها جلسة "النطاق العريض حيرك فيما يتعلق بنشر اإلنرتنت على املستوى العاملي.
التنمية" .وكانت هيئة املناقشة تضم كالً وقد أضيفت تكنولوجيا االتصاالت بالفعل إىل
من أوموبوال جونسون ،وزير االتصاالت معظم قطاعات االقتصاد وأصبحت بالفعل
والتكنولوجيا يف نيجرييا؛ والسيد عمرو بدوي ،وثيقة الصلة بالنمو ،واإلنتاجية ،وبتطلعاتنا
رئيس اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت مبصر الفردية واجلماعية.

واتفق مجيع املشاركني على أنه يف حالة
كون النفاذ إىل اإلنرتنت غري متاح ،يتعطل
النمو ،وتتخلف اجملتمعات احمللية والبلدان.
ولكنهم اتفقوا أيضاً على أن حجماً واحداً ال
يناسب اجلميع .ويف الواقع ،فإن طبيعة منصة
اإلنرتنت املفتوحة وتكنولوجيات الربط هي أهنا
توفر فرصة لالبتكار الفردي ،واخلروج حبلول
تناسب االحتياجات اإلقليمية .وعلى سبيل
املثال ،ففي نيجرييا ،تُستَخدم التكنولوجيات
البسيطة مثل الرسائل القصرية الالسلكية يف
رصد صحة احلوامل ،مما يؤدي إىل اخنفاض
معدل الوفيات بني األمهات احلوامل ،بينما
تُستَخدم تطبيقات اإلنرتنت املتقدمة يف توفري
التوعية الصحية للعاملني يف جماالت الصحة
باملناطق الريفية من نيجرييا.
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واستعرض السيد بيربكيف أن نشر النطاق مرة أخرى .فالتكنولوجيات طويلة األجل
العريض يعد من األمور احليوية يف تلبية األهداف تستعمل تكنولوجيا بروتوكول اإلنرتنت،
اإلمنائية لأللفية فيما يتصل بالتخفيف من حدة وهذا يشري إىل االنتقال إىل مرحلة أخرى من
الفقر ،وحتسني التعليم ،وحتقيق املساواة بني االبتكار .إذ تسمح التكنولوجيات طويلة
اجلنسني ،وحتسني الرعاية الصحية حول العامل .األجل بسرعات متنقلة مل تكن مألوفة من
وكان حديث السيد عمرو بدوي مفعماً قبل ،وتقلل من فرتات الكمون ،وتسمح للمرة
باإلثارة عندما أشار إىل أن الشباب يف مصر األوىل مبشاهدة أشرطة الفيديو يف الوقت
تسلحوا بتكنولوجيا االتصاالت املتنقلة أثناء الفعلي .وميكنها ،على سبيل املثال حتويل
الثورة ،وكيف أن مصر تحُ ِدث حتوالً يف طريقة الوفاء باخلدمات الصحية عن طريق رصد
تعليم أطفاهلا مستخدمة احللول القائمة على احلالة الصحية عن �بُْعد بل وكذلك تقدمي
احلوسبة السحابية .وخلص من ذلك إىل أن املعاجلة االفرتاضية .وتتناقص أسعار األجهزة
احملمولة باليد سنوياً .وقد أشار السيد كيم
العالقة هنا شخصية ،وجمتمعية وإقليمية.
وفيا يتعلق بالتطور ،فقد انتقلنا من إىل أن أول هاتف ذكي تصل تكلفته إىل 55
التكنولوجيات السلكية الثابتة إىل تكنولوجيات دوالراً أمريكياً فقط معروض اآلن يف أسواق
النطاق العريض املتنقلة خالل ما يبدو أنه غمضة مجهورية كوريا.
عني .إننا نعيش يف عامل متنقل ،موصول ببعضه
وقد ساعد النطاق العريض على تعزيز
البعض وبالعامل من خالل اإلنرتنت.
القدرة على املنافسة يف أحناء القطاع الصناعي
وشرح السيد كيم كيف أن تكنولوجيات يف مجهورية كوريا ،حيث َّ
مكن من تنفيذ
التطور طويل األجل ) (LTEقد غريت كل شيء احلكومة اإللكرتونية ،والصحة اإللكرتونية،

والتعليم اإللكرتوين ،وكان له دور حيوي يف
التغلب على األزمة االقتصادية .وهذا التطور يف
شبكات النطاق العريض يتيح فرصاً لتطبيقات
جديدة يف كل مكان.
ومع ذلك ،توجد خماطر حيثما توجد
فرص .وقد استعرض السيد برنابيه التغريات
اجلهازية النامجة عن انتشار إدماج اإلنرتنت يف
حياتنا .وباإلضافة إىل املخاطر املتصلة باألمن
واخلصوصية ،توجد خماطر من أن يستعمل
الناس التكنولوجيا يف إيزاء بعضهم البعض بدالً
من مساعدة بعضهم البعض.
وقد ناقش املشاركون التحدي املرتبط بإجياد
مناذج عمل ناجحة لتحقيق النمو املستدام،
ومنوذج العمل املناسب لنشر التكنولوجيات
املتقدمة على املستوى العاملي .وعلى سبيل
املثال ،هل يأخذ هذا النموذج شكل احتاد مايل،
أو بنية حتتية تنافسية ،أو ترتيبات إلعادة البيع؟
وقد اقرتح السيد كيم منوذجاً يف شكل احتاد
مايل قائم على شراكات بني القطاعني العام

أعضاء المناقشة

أوموبوال جونسون
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واخلاص ،وترتيبات إلعادة البيع .وأعرب السيد بالسماح للنساء بالعمل يف املنازل .كذلك،
يتيح النطاق العريض سبالً لتوفري التعليم األويل،
عمرو بدوي عن اهتمامه بتقاسم الطيف.
وحث السيد بيرب على توخي احلذر يف واحلد من الوفيات بني األطفال وحتسني الرعاية
الدعوة إىل منوذج منفرد .وأضاف" :إن املخاطر الصحية للنساء.
وتُستعمل القدرة على التوصيل بالنطاق
املرتتبة على ذلك تتمثل يف أننا نبطئ االستثمار
عندما نأخذ بطريق واحد للتقدم إىل األمام ".العريض يف مواجهة أمراض نقص املناعة
فسوف يتدفق رأس املال عندما يكون هناك املكتسبة (اإليدز) ،واملالريا ،وغريمها من
طلب عليه ،ومن املرجح أن تتنافس يف ذلك األمراض .ومن املشروعات اليت اقرتحتها جلنة
مناذج خمتلفة ،وسوف يقرر املستهلكون أفضل النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية ربط
النماذج اليت حتقق غاياهتم .وحتدث السيد العاملني بالرعاية الصحية يف أحناء إفريقيا عن
جونسون عن الدور اإلجيايب للنطاق العريض طريق اهلواتف الذكية .وسوف يساعد ذلك
يف نيجرييا ،حيث يرتبط بتحقيق املساواة بني على إنقاذ حياة اآلالف بعد سنة واحدة من
اجلنسني من خالل متكني املرأة ،وخصوصاً االكتشاف املبكر لإلصابة باملالريا ،مع ضمان

االستدامة البيئية من خالل استعمال النطاق
العريض يف التقليل من احلاجة إىل االنتقال
وزيادة التوليد الذكي للكهرباء.
وقد أشارت السيدة كاثرين براون وهي
تتحدث عن هذه اجللسة اليت تناولت موضوع
"النطاق العريض حيرك التنمية" أمام املنتدى
العاملي لسياسات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،إىل أن املناقشة تقرتب
من مرحلة النضج حيث أصبحت تتناول
اجلوانب العملية الستعمال النطاق العريض يف
التنمية .وأضافت" :إننا نقف عند منعطف
حساس .ولقد حان الوقت للعمل لكي حنقق
املنافع الكبرية املرتتبة على النطاق العريض".

ITU/J.M. Ferré

فرانكو برينابيه

روبرت بيرب

كاثرين براون

الدكتور محدون إ .توريه
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المنتدى العالمي لسياسات االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
آراء يُسترشد بها في السياسات العامة لإلنترنت
اعتمد المنتدى العالمي الخامس لسياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) (WTPF-13الذي عُ ِقد في جنيف
من  14إلى  16مايو  ،2013ستة آراء غير مل ِزمة تتناول بعض القضايا األساسية المتصلة بإدارة اإلنترنت اآلن.
وهذه اآلراء هي:
. .1تشجيع نقاط تبادل اإلنرتنت )(IXPكحل
طويل األجل لزيادة القدرة على التوصيل.
. .2تعزيز بيئة متكينية من أجل منو وتنمية أكرب
للقدرة على التوصيل عريض النطاق.
. .3دعم بناء القدرات من أجل نشر اإلصدار
السادس لربوتوكول اإلنرتنت.
. .4دعم تبين اإلصدار السادس لربوتوكول
اإلنرتنت واالنتقال من اإلصدار الرابع.
. .5دعم هنج تعدد أصحاب املصلحة يف إدارة
اإلنرتنت.
. .6دعم تفعيل عملية التعاون املعزز.
وقد اجتذب املنتدى العاملي اخلامس
لسياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
) 900 ،(WTPF-13مشاركاً من  126دولة من
الدول األعضاء ،كان من بينهم  33وزيراً
ومثانية نواب وزراء ،وعدد من السفراء ،والعديد
من رؤساء األجهزة التنظيمية ،و 49عضواً من
أعضاء القطاعات ،ومخسة كيانات تابعة
لألمم املتحدة ،و 37عضواً من عامة اجلمهور.
وأذيع احلدث بأكمله على شبكة الويب،
وبذلك متكن  3 000فرداً آخرين من مشاهدة
احلدث عن �بُْعد .وقد ركز هؤالء املشاركون
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الذين جاءوا من أحناء العامل ،خالل ثالثة أيام
متتالية ،على صياغة مشروعات اآلراء الستة
اليت طُِرحت للمناقشة .وقد وافقت اجلهات
املتعددة صاحبة املصلحة بتوافق اآلراء على
هذه اآلراء اليت ينبغي أن تساعد يف توسيع
القدرة على التوصيل وحتسني النفاذ عريض
النطاق بالنسبة للجميع.

تحديد معالم الوضع

ينص املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت
) (WTPFالذي أنشأه مؤمتر املندوبني املفوضني
يف طوكيو يف  ،1994على إنشاء منصة تستطيع
من خالهلا الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء
القطاعات مناقشة وتبادل اآلراء بشأن املعلومات
املتصلة بالسياسات والتحديات التنظيمية
اليت تواجه احلكومات والدوائر الصناعية من
جراء التغريات التكنولوجية السريعة .ومنتدى
السياسات ال حيقق أي نتائج تنظيمية ،ولكنه
يُعِد التقارير ويوافق عليها بتوافق اآلراء لعرضها
على الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
واجتماعات االحتاد املناسبة للنظر فيها.

وخيتار أعضاء االحتاد املوضوعات
اليت تُعرض على كل منتدى من منتديات
السياسات .وقد ركز املنتدى العاملي اخلامس
لسياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
) (WTPF-13على مسائل السياسات العامة
املتصلة باإلنرتنت الدويل ،وهو موضوع اختاره
مؤمتر املندوبني املفوضني يف غواداالخارا
(املكسيك) يف  .2010وقد قرر جملس االحتاد يف
 ،2011على وجه التحديد ،أن يناقش املنتدى
العاملي اخلامس لسياسات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ( )WTPF-13مجيع املسائل املشار
إليها يف القرارات الثالثة اليت اعتمدها مؤمتر
املندوبني املفوضني يف غواداالخارا :وهي
القرار رقم  101بشأن "الشبكات القائمة على
بروتوكول اإلنرتنت )"(IP؛ والقرار رقم  102بشأن
"دور اإلنرتنت فيما يتصل بالسياسات العامة
الدولية املتصلة باإلنرتنت وإدارة موارد اإلنرتنت،
مبا يف ذلك أمساء وعناوين امليادين"؛ والقرار رقم
 133بشأن "دور إدارات الدول األعضاء يف
إدارة أمساء امليادين متعددة اللغات".
ويف سبيل التحضري للمنتدى العاملي
اخلامس لسياسات تكنولوجيا املعلومات

“لقد جاء توقيت انعقاد المنتدى
العالمي لسياسات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،مع تركيزه
على المسائل المتصلة باإلنترنت
الدولية مناسباً تماماً ،ألننا نقف
عند نقطة فاصلة بين اإلنترنت
كعامل حيوي يساعد على تحقيق
التقدم االجتماعي واالقتصادي
في العالم الصناعي ،واإلنترنت
كمصدر عالمي عظيم القيمة
وكسلعة أساسية تعتمد عليها حياة
اإلنسان في كل مكان”.

واالتصاالت ) ،(WTPF-13عقد الدكتور
محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت ،اجتماعاً لفريق خرباء غري رمسي
) .(IEGومبوافقة جملس االحتاد يف  ،2012كانت
عضوية الفريق مفتوحة أمام مجيع اجلهات
صاحبة املصلحة .وكانت مهمة الفريق تنحصر
يف تنسيق مسامهات الدول األعضاء يف االحتاد
وأعضاء القطاعات ووضع مشروعات اآلراء.
وقد عقد فريق اخلرباء اجتماعاته الثالثة
حتت رئاسة بيتكو كانتشيف (بلغاريا) – أيام
 5يونيو و 10–8أكتوبر  2012و 8–6فرباير
 .2013وشارك يف هذه االجتماعات أكثر
من  180خبرياً وتلقت حنو  75مسامهة من
احلكومات ومن القطاع الصناعي اخلاص.
وطبقاً للممارسة املطبقة يف الوقت احلاضر،
كان تقرير األمني العام هو وثيقة العمل الوحيدة
املعروضة على منتدى السياسات ،وكان التقرير
يقوم أساساً على هذه املسامهات وعلى
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الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

تعليقات أعضاء فريق اخلرباء غري الرمسي .وكانت
مشروعات اآلراء الستة اليت وضعها فريق اخلرباء
مرفقة بتقرير األمني العام وأحيلت إىل املنتدى
العاملي اخلامس لسياسات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ) (WTPF-13الستكمال مناقشتها.

بناء الجسور

ينحصر دور االحتاد يف القيام بدور املنظم
كي ميكن إقامة اجلسور بني األعضاء وتيسري
التوصل إىل حلول وسط عند اللزوم .ولقد
كان منتدى السياسات فرصة أخرى أمام
االحتاد لتقوية دوره يف جمال بناء اجلسور ،وتقوية
مركزه الفريد كمكان ميكن أن تلتقي فيه الدول
األعضاء وأعضاء االحتاد يف ظروف حمايدة
ملناقشة أهم القضايا املعاصرة.
وقد اختار املنتدى العاملي اخلامس
لسياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

) (WTPF-13السيد إيفو إيفانوفسكي ،وزير
جمتمع املعلومات واإلدارة يف حكومة مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،رئيساً للمنتدى
العاملي اخلامس لسياسات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ) .(WTPF-13كما وقع االختيار
على ستة نواب للرئيس ،هم :السيدة ماجدالينا
غاج (بولندا)؛ والسيد راشد إمساعيلوف
(االحتاد الروسي)؛ والسيد روالند إيسبينوزا
هويل (كوستاريكا)؛ والسيد ماجد م .املزيد
(اململكة العربية السعودية)؛ والسيد بليز لوميبيه
(غابون)؛ والسيد رابيندرا ن .جها (اهلند).
واف ـتـُتِـح الـمـنـتــدى الـعــالـمي اخلــامـس
لسياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
) (WTPF-13ببيانات من الدكتور توريه؛
والسيدة دوريس لويتارد ،وزيرة البيئة ،والنقل،
والطاقة واالتصاالت؛ والسيد فادي شحاتة،
الرئيس واملدير التنفيذي ملؤسسة اإلنرتنت
لألمساء واألرقام املخصصة )(ICANN؛ والدكتور
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روبريت إ .كاهن ،الرئيس واملدير التنفيذي
ملؤسسة املبادرات الوطنية للبحوث )،(CNRI
واملؤسس املشارك لإلنرتنت.
وقد ذكر الدكتور توريه أن توقيت انعقاد
املنتدى العاملي اخلامس لسياسات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ) (WTPF-13تصادف
مع "نقطة فاصلة بني اإلنرتنت كعامل حيوي
يساعد على حتقيق التقدم االجتماعي
واالقتصادي يف العامل الصناعي ،واإلنرتنت
كمصدر عاملي عظيم القيمة وكسلعة أساسية
تعتمد عليها حياة اإلنسان يف كل مكان".
وقد أكد على أمهية ربط  4,5مليار املتبقني
على اخلط ،ومتكينهم من التمتع بأعظم مكتبة
يف العامل ،وأوسع سوق نشطة يف العامل،
وأوسع التجمعات االجتماعية يف العامل،
مؤكداً أن "ذلك شيء جيب على اجلميع
أن يعمل جاهداً لتحقيقه ،فمن الواضح أنه
مسألة ترتبط بالعدالة االجتماعية واالقتصادية
واإلنصاف االجتماعي واالقتصادي".
أما الدكتور توريه ،فقد أعاد التأكيد  -وهو
يلبس خوذة قوات احملافظة على السالم اليت
ترتديها قوات األمم املتحدة املعنية باحملافظة
على السالم – على أن االحتاد الدويل
لالتصاالت واألمم املتحدة ال حتاوالن السيطرة
على اإلنرتنت .وأشار إىل أن هذه املخاوف
سبق اإلعراب عنها أثناء التحضري للمؤمتر
العاملي لالتصاالت الدولية ) (WCIT-12الذي
عُ ِقد يف ديب يف ديسمرب  - 2012وأثناء املؤمتر
نفسه .وأضاف يقول" :إننا لن نسيطر على
اإلنرتنت .فاإلنرتنت تعمل على ما يرام!".
واعرتف الدكتور توريه بأن كيفية إدارة
اإلنرتنت (بل وجمرد التفكري يف ذلك) يعد
من املوضوعات الشائكة .ففرادى الشركات

تتمتع اآلن بالقدرة على السيطرة على البيانات
اخلاصة ،وعلى ما يُعرض علينا ،وما يباع
لنا ،أكثر مما تتمتع به دول كثرية .وتساءل:
"فهل ينبغي أن نشجع قيام عامل جمهول ميكن
للجميع الوصول إليه على اخلط ،يف الوقت
الذي نتوقع فيه تطبيق معايري خمتلفة متاماً يف
العامل احلقيقي – وخصوصاً عندما يتصل
األمر مبن يرتكبون اجلرائم أو يسيئون استعمال
حقوقهم؟ وهل حنن نرغب يف نشر تلك الصور
املرعبة عن الشبكات االجتماعية – وأن تكون
متاحة ملشاهدة األطفال – يف الوقت الذي
ال نسمح فيه بعرض نفس هذه الصور ضمن
برامج التلفزيون اليومية؟" ودعا مجيع املشاركني
إىل "االعرتاف بقيمة اإلنرتنت باعتبارها مصدراً
عاملياً ،وسلعة أساسية ومنصة دولية هلا قيمتها
يف التبادل والتعلم".
واعرتفت السيدة لويتارد بأن "القضايا
املتصلة باإلنرتنت هلا تأثري بعيد املدى على
حياتنا اليومية – على املواطنني وقطاع األعمال
والتجارة الداخلية واخلارجية واإلدارات واملدارس
واجلامعات والتعليم والشرطة والسلطات
احلكومية ،على سبيل املثال وليس احلصر".
على أن معاجلة القضايا املتعلقة باإلنرتنت تعين
إشراك كافة مكونات اجملتمع ،وأثنت على
االحتاد لتنظيمه منتدى السياسات من منظور
أصحاب املصلحة املتعددين.
ويف معرض إشارهتا إىل مسؤولية احلكومات
يف محاية حقوق املواطنني واملستهلكني ،دعت
إىل زيادة التعاون املنصوص عليه يف برنامج
عمل تونس اخلاص مبجتمع املعلومات ،وهو
الربنامج الذي أيده قادة العامل يف .2005
وألقى السيد شحاتة رسالة قوية عن
التعاون يف عموم جمتمع اإلنرتنت ،معلناً أن

“"إن القضايا المتصلة
باإلنترنت لها تأثير بعيد
المدى على حياتنا اليومية
– على المواطنين وقطاع
األعمال والتجارة الداخلية
والخارجية واإلدارات
والمدارس والجامعات
والتعليم والشرطة والسلطات
الحكومية ،على سبيل المثال
وليس الحصر…”
دوريس لويتارد ،وزيرة البيئة والنقل
والطاقة واالتصاالت يف سويسرا
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فادي شحاته ،الرئيس واملدير
التنفيذي ملؤسسة اإلنرتنت لألمساء
واألرقام املخصصة )(ICANN
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“ال توجد منظمة ،وال يوجد
بلد ،وال يوجد شخص
يستطيع إدارة اإلنترنت
– ويجب علينا أن نفعل
ذلك معاً .ووحدتنا هي التي
ستجعل اإلنترنت شديدة
القوة وآمنة ومستقرة بالنسبة
لكل فرد”.

“في الوقت الذي أتوقع
فيه االتصاالت بالرزم فإنني
استعمل عناوين بروتوكول
اإلنترنت كي أظل عنصراً
أساسياً لإلنترنت في
المستقبل ،فأنا أرى أن كياناً
من نوع جديد ،هو الشيء
الرقمي ،أصبح يمثل عنصراً
أساسياً ينبغي أن يخضع
لإلدارة…”
الدكتور روبريت إ .كاهن ،الرئيس
واملدير التنفيذي ملؤسسة املبادرات
الوطنية للبحوث ) ،(CNRIواملؤسس
املشارك لإلنرتنت

ذلك ميثل مومساً جديداً .وأضاف يقول" :ال
توجد منظمة ،وال يوجد بلد ،وال يوجد شخص
يستطيع إدارة اإلنرتنت – وجيب علينا أن نفعل
ذلك معاً .ووحدتنا هي اليت ستجعل اإلنرتنت
شديدة القوة وآمنة ومستقرة بالنسبة لكل فرد".
واستعرض الدكتور كاهن وضعنا احلايل
فيما يتعلق بتطور اإلنرتنت ،كما استعرض
رؤيته اخلاصة بإنرتنت املستقبل كمصدر عاملي
سيواصل تطوره ويعود بالفائدة على العامل.
وركز على اجملالني الرئيسيني التاليني :إدارة
املعلومات على اإلنرتنت وحتقيق القدرة على
التشغيل البيين بني خمتلف أنواع نظم املعلومات.
وأضاف أن اإلنرتنت كانت يف األصل من
أجل حتقيق القدرة على التشغيل البيين بني
شبكات احلاسوب واملاكينات املوصولة هبا
بغرض توصيل املعلومات .وكانت رزم الرسائل
يف شكل كيانات أساسية لالتصال وكان
لكل رزمة من الرسائل عنوان خاص هبا على
بروتوكول اإلنرتنت ).(IP
وعلّق الدكتور كاهن بقوله" :يف الوقت
الذي أتوقع فيه االتصاالت بالرزم فإنين
استعمل عناوين بروتوكول اإلنرتنت كي أظل
عنصراً أساسياً لإلنرتنت يف املستقبل ،فأنا أرى
أن كياناً من نوع جديد ،هو الشيء الرقمي،
أصبح ميثل عنصراً أساسياً ينبغي أن خيضع
لإلدارة" ،مضيفاً أن األشياء الرقمية باإلضافة
إىل البيانات الوصفية املرتبطة هبا واليت تسمح
بالبحث الفعال ،متوافقة متاماً مع احلوسبة
السحابية وإنرتنت األشياء.
وقال السيد إيفانوفسكي" :يُعد املنتدى
العاملي اخلامس لسياسات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ) (WTPF-13حدثاً فريداً بني
األحداث اليت ينظمها االحتاد حيث يوفر منصة
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متعددة القطاعات مفتوحة وغري رمسية أمام
احلكومات ،والدوائر الصناعية واجملتمع املدين
لاللتقاء والوصول إىل رؤية مشرتكة بشأن القضايا
اليت تؤثر على مجيع اجلهات صاحبة املصلحة"،
وأضاف أن منتدى السياسات سيتيح للمشاركني
فرصة الختيار آرائهم بشأن املوضوعات ذات
األمهية للنهوض باإلنرتنت يف املستقبل.

التوصل إلى توافق في اآلراء

بعد عرض تقرير األمني العام ،مت
تناول موضوعاته عرب سلسلة من البيانات
رفيعة املستوى من الدول األعضاء وأعضاء
القطاعات .وشكل املنتدى ثالثة أفرقة عمل
حبيث يتناول كل منها رأيني وانتخب رؤساء
هذه األفرقة ونواهبم (انظر اجلدول).

وقد اعتمد املنتدى العاملي اخلامس
مت االنتهاء من اآلراء من  4–1واعتمادهم
يف وقت مبكر ،بينما تطلب الرأيان  5و 6مزيداً لسياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من املناقشة ،وخصوصاً دور احلكومة يف إدارة ) (WTPF-13مجيع اآلراء الستة  -وخصوصاً
اإلنرتنت .ومل ختتلف اجلهات صاحبة املصلحة التوصيات غري املل ِزمة اخلاصة بتوجيه السياسة
بشأن ضرورة مشول احلكومة ،وإن كان قد العامة لإلنرتنت .وميثل ذلك تقدماً يف سبيل
جرى حوار ساخن بشأن أدوار ومسؤوليات حتديد نظام كفء إلدارة اإلنرتنت حبيث
احلكومات .وقالوا إن الشيء املهم هو املوازنة تستطيع إدارة املوارد العاملية ،اليت ال حدود هلا،
بني احلد من املخاطر وتعظيم الفرص املؤكدة اليت أصبحت عليها اإلنرتنت يف الوقت احلاضر
اليت توفرها اإلنرتنت املفتوحة.
(لالطالع على الفقرات ذات الصلة ،أنظر
وقدم رؤساء أفرقة العمل نتائج عملهم إىل الصفحات )37–24
اجللسة العامة للموافقة عليها .وبعد تقدمي تقرير
وقد علق الدكتور توريه يف هناية منتدى
فريق العمل الثالث ،حث كثري من املندوبني السياسات بقوله" :إن من دواعي سروري أننا
على مواصلة مناقشة دور احلكومات يف حققنا التوافق يف اآلراء الذي كنا نتطلع إليه
املنتديات واحملافل املختلفة ،بطريقة مفتوحة  ...ولقد كانت هناك اختالفات بني الوفود –
وشفافة ومتعددة أصحاب املصلحة.
ولكن روح املشاركة اإلجيابية كانت ملحوظة".
كما أعرب األمني العام عن سروره من أن

المنتدى العالمي الخامس لسياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فريق العمل رقم
دانييل كافالكانيت (الربازيل)
الرؤساء
1

سايل وينتوورث،
جمتمع اإلنرتنت )(ISOC

نواب الرؤساء

فريق العمل رقم
مصعب عبد اهلل (البحرين)
الرؤساء
2

تشونانغ لينز ميشيل،
االحتاد املايل لدعم النهوض
بإفريقيا )( (CAPDAالكامريون)

نواب الرؤساء

فريق العمل رقم
بيتكو كانتشيف (بلغاريا)
الرؤساء
3

نواب الرؤساء

الدكتور ي .ج .بارك،
جامعة ( SUNYمجهورية كوريا)

الرأي رقم

)(WTPF-13

1

تشجيع نقاط تبادل اإلنرتنت ) (IXPكحل
طويل األجل لزيادة القدرة على التوصيل
الرأي رقم

3

دعم بناء القدرات من أجل نشر اإلصدار
السادس لربوتوكول اإلنرتنت
الرأي رقم

5

دعم هنج تعدد أصحاب املصلحة يف إدارة
اإلنرتنت

الرأي رقم

2

تعزيز بيئة متكينية من أجل منو وتنمية أكرب
للقدرة على التوصيل عريض النطاق
الرأي رقم

4

دعم تبين اإلصدار السادس لربوتوكول
اإلنرتنت واالنتقال من اإلصدار الرابع
الرأي رقم

6

دعم تفعيل عملية التعاون املعزز

ميكن االطالع على النص الكامل لآلراء  6–1بالرجوع إىل املوقع التايل.http://www.itu.int/md/S13-WTPF13-C-0016/en :
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عدداً كبرياً من أعضاء فريق اخلرباء غري الرمسيني
استطاعوا املشاركة يف املناقشات .وأضاف
قائالً" :إن النجاح الذي حققناه يرجع يف
جانب كبري منه ،يف الواقع ،إىل عملية املشاركة
الدقيقة ،وقد قام فريق اخلرباء غري الرمسي بعمل
عظيم ،وأود أن أشكر بيتكو كانتشيف مرة
أخرى على إخالصه وقيادته".
وأشار الوزير إيفو إيفانوفسكي إىل أنه
مع جميء املنتدى العاملي اخلامس لسياسات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )(WTPF-13
يف أعقاب املناقشات املختلفة اليت جرت يف
ديب مباشرة يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية
) (WCIT-12يف  2012أثناء مراجعة معاهدة
لوائح االتصاالت الدولية ،كان من املالحظ
أن نشهد مثل هذه الروح البناءة والتوافقية.

وأضاف قائالً" :لقد عمل ممثلو احلكومات
والقطاع اخلاص واجملتمع املدين جنباً إىل جنب،
مدركني اجلوانب اليت تتعرض للخطر ،وركزوا
متاماً على هدفنا املشرتك – وهو ال يقل عن
مسؤولية ضمان قدرة كل فرد على النفاذ اآلمن
إىل اإلنرتنت يف املستقبل بتكلفة معقولة".
وأثىن الدكتور توريه ،وهو يقدم إىل السيد
إيفانوفسكي ميدالية االحتاد الفضية وشهادة
تقدير من أجل "مسامهته االستثنائية" -
أثىن عليه الحتفاظه هبدوئه ،وروح املرح
والكشف عن مهاراته الدبلوماسية اجليدة
طوال منتدى السياسات.
وقال الدكتور توريه" :إن املنتدى العاملي
اخلامس لسياسات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ) (WTPF-13كشف عن قيمة

الدكتور محدون إ .توريه أمني عام االحتاد
الدويل لالتصاالت يقلد السيد إيفو
إيفانوفسكي ،وزير جمتمع املعلومات
واإلدارة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة ورئيس املنتدى العاملي لسياسات
االتصاالت لعام  ،2013ميدالية االحتاد
الفضية وشهادة تقدير من أجل "امسها
االستثنائي" و"مهاراته الدبلوماسية الفائقة"
خالل املنتدى.

املناقشات متعددة األطراف ،وخلص إىل أن
جانباً كبرياً من ذلك "ميكن حتقيقه خالل
االجتماعات الثنائية ،ولكن االجتماعات
متعددة األطراف هي فقط اليت تستطيع أن
تقرر السياسات العامة لتنظيم االستفادة من
املوارد العاملية".
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تشجيع إنشاء نقاط تبادل اإلنترنت
كحل طويل األجل لزيادة التوصيلية

)(IXP

لماذا تتسم نقاط تبادل اإلنترنت بأهمية بالغة؟
نقاط تبادل اإلنرتنت ) (IXPهي ترتيب رئيسي للتوصيل البيين وتبادل
احلركة – وهي بالتايل مرافق تقنية جلميع مستعملي اإلنرتنت للتواصل
مباشرة مع بعضهم البعض .ومثل هذه النقاط ِّ
متكن من تطبيق مبادئ
التبادل على احلركة احمللية ،وتقلل من عدد العمليات املخصصة لتبادل
احلركة على الشبكة ،وزيادة عدد خيارات الطرق املتاحة ،وتعظم من
استعمال القدرة الدولية على التوصيل باإلنرتنت ،وقد تزيد من انتشار
اإلنرتنت واستعماهلا على امتداد فرتة طويلة من الوقت.
وحبلول يناير  ،2013كان قد أقيم حنو  376نقطة لتبادل اإلنرتنت
يف أحناء العامل ،وفقاً ملا أعلنه معهد تبادل املعلومات عن حركة اإلنرتنت
) .(PCHفقد أقام حنو  95بلداً نقاطاً لتبادل اإلنرتنت ،بينما مل تنجح
 104بلدان (معظمها من البلدان النامية وأقل البدان منواً) يف ذلك .ويف
ضوء الطلب املتزايد على حركة اإلنرتنت بالنسبة للخدمات اليت تتطلب

24

قدراً كبرياً من عرض النطاق (مثل تسجيالت الفيديو) ،من املؤكد أن
منافع نقاط تبادل اإلنرتنت وحركة تبادل احلركة احمللية سوف تزداد.

المنتدى العالمي الخامس لسياسات
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ) – (WTPF-13الرأي 1

كان الدور املهم لنقاط تبادل اإلنرتنت كأداة لتعزيز القدرة على
التوصيل باإلنرتنت أحد جماالت الرتكيز الرئيسية أثناء املنتدى العاملي
اخلامس لسياسات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
) ،(WTPF-13الذي عُ ِقد يف جنيف يف الفرتة  16–14مايو  .2013وعلى
وجه التحديد ،ناقش فريق العمل  1التابع ملنتدى السياسات "مشروع

نقاط بارزة من الرأي  1للمنتدى العالمي لسياسات االتصاالت لعام 2013
تشجيع إنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت ) (IXPكحل طويل األجل لزيادة التوصيلية

الرأي  1بشأن تشجيع نقاط تبادل اإلنرتنت ) (IXPباعتباره حالً طويل
األجل لتشجيع القدرة على التوصيل" ،باإلضافة إىل مسامهات من
أسرتاليا والواليات املتحدة وتركيا ومجعية اإلنرتنت ) ،(ISOCواملركز األورويب
لتنسيق الشبكات ) .(RIPE-NCCوأعرب مجيع املسامهني (باستثناء تركيا)
وهم يعرضون مسامهاهتم عن تأييدهم للرأي  1كما صاغته جمموعة
اخلرباء غري الرمسية التابعة للمنتدى العاملي اخلامس لسياسات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ).(WTPF-13
وكانت تركيا ترغب يف تعديل الرأي  1لدعوة الدول األعضاء وأعضاء
القطاعات إىل التعاون من أجل إتاحة ظهور نقاط تبادل اإلنرتنت
"وخصوصاً يف البلدان النامية" ،وتعزيز السياسات العامة اليت تستهدف
"تشجيع" شركات تشغيل شبكات اإلنرتنت احمللية واإلقليمية والدولية
على التوصيل البيين من خالل نقاط تبادل اإلنرتنت .ومع ذلك ،كانت
بلدان أخرى مرتددة يف إدخال أي تغيريات على النص ،وبالتايل ،ولدواعي
التوصل إىل حل وسط ،وافقت تركيا على عدم اإلصرار على إدخال
التعديالت اليت اقرتحتها .وبالتايل ،وافق فريق العمل  1على الرأي  1دون
تغيري وقدمه إىل اجللسة العامة اليت توصلت إىل توافق يف اآلراء على عدم
إدخال تغيري على النص.
األساس المنطقي للرأي 1

يتعرض الرأي  ،1الذي متت املوافقة عليه ،للتطورات األخرية املتصلة
بتعزيز القدرة على التوصيل ،ومنها تقرير للجنة النطاق العريض املعنية
بالتنمية الرقمية املشرتكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة اليونسكو،
بعنوان "حالة النطاق العريض يف  :2012حتقيق الشمول الرقمي للجميع"،
يعرتف بأن "التطورات القائمة على التكنولوجيا كشبكات توزيع احملتوى
ونقاط تبادل اإلنرتنت قد أسفرت عن حتقيق كفاءات اقتصادية وأثبتت
عموماً أهنا مفيدة حيثما كانت البيئة التنظيمية مؤاتية .ومن التطورات
األخرى عقد قمة " توصيل األمريكتني" مبدينة بنما يف يوليو  2012التزم
فيها القادة اإلقليميون بالنهوض بنقاط تبادل اإلنرتنت على املستويات
احمللية والوطنية واإلقليمية للحد من تكاليف النفاذ إىل اإلنرتنت.
جوهر الرأي 1

يعرب الرأي  1عن وجهة النظر القائلة بأن إنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت
احمللية والوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية ميثل أولوية يف التعامل مع قضايا
القدرة على التوصيل ،وحتسني جودة اخلدمات وتقليل تكاليف التوصيل

البيين .وتساهم زيادة مستوى التوصيل البيين ،بفضل االشرتاك يف نقاط
تبادل اإلنرتنت ،يف حتسني مستوى املرونة يف البنية التحتية لإلنرتنت.
وقد يكون متكني التوصيل البيين للشبكات الدولية والوطنية واإلقليمية
من خالل نقاط تبادل اإلنرتنت طريقة فعالة لتحسني القدرة على التوصيل
باإلنرتنت على الصعيد الدويل واحلد من تكاليف التوصيل – وال تُستخدم
القواعد التنظيمية إال عند الضرورة لتشجيع املنافسة.
إن إنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت خيلق حلقة – ألن نقاط تبادل
اإلنرتنت إذ جتتذب املزيد من شركات تقدمي خدمات اإلنرتنت ،ستبدأ
أيضاً يف اجتذاب شركات حملية ووطنية ودولية ،باإلضافة إىل املستعملني
من قطاع األعمال والدوائر األكادميية واحلكومية.
ومن املهم تشجيع ودعم قدرات احملتوى احمللي يف البلدان النامية .ويف
هذا السياق ،ينبغي أن تنظر برامج اجلهات املاحنة وآليات متويل التنمية
يف مبادرات التمويل اليت تعزز التوصيلية ،ونقاط تبادل اإلنرتنت واحملتوى
احمللي يف هذه البلدان.
وينبغي أال تعوق التدابري التنظيمية ترتيبات العبور وتبادل احلركة.
وبدالً من ذلك ،ينبغي أن ختلق بيئة متكينية وتنافسية إلنشاء نقاط
لتبادل اإلنرتنت .وقد يلعب حترير سوق االتصاالت اإللكرتونية دوراً
مهماً يف السماح بقيام سوق تنافسية لدعم إدخال نقاط لتبادل اإلنرتنت
والتوصيل البيين من خالهلا.
وكثرياً ما تظهر نقاط تبادل اإلنرتنت الفعالة حيثما تتبىن الدول
األعضاء عمليات متعددة أصحاب املصلحة يف جمال السياسات .وليس
يف ذلك ما يبعث على الدهشة ،ألن نقاط تبادل اإلنرتنت تعتمد على
التعاون بني أصحاب املصلحة.

الحاجة إلى التعاون

ومراعاة لكل ذلك ،دعا املنتدى العاملي اخلامس لسياسات
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) (WTPF-13الدول
األعضاء وأعضاء القطاعات إىل التعاون يف تشجيع مزيد من التطوير
والتوسع يف الشبكات على املستويات الوطنية ودون اإلقليمية
واإلقليمية ،للتمكني من ظهور نقاط تبادل اإلنرتنت ،على سبيل
املثال ،عن طريق تبادل اخلربات التقنية وتعزيز البيئات الداعمة من
خالل املشاورات املفتوحة اليت يشارك فيها أصحاب املصلحة؛ وتشجيع
السياسات العامة اليت تستهدف السماح لشركات تشغيل شبكات
اإلنرتنت احمللية واإلقليمية والدولية على التوصيل البيين من خالل نقاط
تبادل اإلنرتنت.
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دعم بيئة تمكينية من أجل التوصيلية عريضة النطاق
ماذا يمكن أن يحققه النطاق العريض؟
لقد أصبح النطاق العريض بنية حتتية شديدة األمهية حتدد قدرة المنتدى العالمي الخامس لسياسات االتصاالت
البلدان على املنافسة يف االقتصاد الرقمي العاملي .كما أنه أداة لدعم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
هدفنا املشرتك للتوجه حنو جمتمعات املعرفة الشاملة اليت يكون فيها ) – (WTPF-13الرأي 2
النفاذ إىل املعلومات واإلبداع اإلنساين أمراً حيوياً.
وجيري اآلن بناء عامل جديد تربطه الشبكات ،يقوم على اجليل
التايل من الشبكات املتقاربة ،وإن كان يتضمن مفاهيم اخلدمات
الذكية املتوفرة واحلركة األوتوماتية من آلة إىل أخرى وإنرتنت األشياء.
وسوف يتمتع املستعملون بالقدرة على التوصيل بسرعة عالية أثناء
حركتهم وهم يتجولون دون عناء بني الشبكات حيثما ذهبوا  -يف أي
مكان ،ويف أي وقت ،وعن طريق أي جهاز.
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ينبغي أن يساعد الرأي  2وهو "تعزيز بيئة متكينية من أجل منو
وتطوير أكرب للتوصيلية عريضة النطاق" على اإلسراع بالتقدم االجتماعي
واالقتصادي للبلدان ورفاهية مواطنيها .وقد اعتمد املنتدى العاملي اخلامس
لسياسات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )(WTPF-13
الذي عُ ِقد يف جنيف يف الفرتة  16-14مايو  ،2013الرأي  .2وقد نوقش
هذا الرأي أوالً يف إطار فريق العمل  1التابع ملنتدى السياسات ،باإلضافة
إىل مسامهة من أسرتاليا والواليات املتحدة وتركيا ومجعية اإلنرتنت )(ISOC
وشركة  Avantiومنتدى  VSATالعاملي ) .(GVFوأعربت أسرتاليا والواليات

نقاط بارزة من الرأي  2للمنتدى العالمي لسياسات االتصاالت لعام 2013
اطنلا ةضيرع ةيليصوتلا لجأ نم ةينيكمت ةئيب معد

املتحدة ومجعية اإلنرتنت عن دعمها للرأي  2كما صاغه فريق اخلرباء
غري الرمسي التابع للمنتدى.
وقد اقرتحت تركيا يف مسامهتها أن يدعو املنتدى )(WTPF-13
الدول األعضاء وأعضاء القطاعات ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني
إىل مواصلة العمل ،بالشكل املناسب ،يف أنشطة االحتاد الدويل
لالتصاالت ويف مجيع احملافل الدولية واإلقليمية والوطنية "املناسبة"
فيما يتعلق بالتوصيلية عريضة النطاق .وأعربت عدة بلدان عن دعمها
للتعديل الذي اقرتحته تركيا ،ورأت أن هذا التعديل يحُ ِّسن النص.
وقد اقرتحت شركة  Avantiومنتدى  GVFإدخال عدد من التغيريات
تعكس هنجاً حمايداً بالنسبة إىل التكنولوجيا إزاء إنشاء شبكات النطاق
العريض .ومها يريان أن التكنولوجيا ينبغي أن تشمل اخلطوط األرضية
الثابتة واملتنقلة ،وكذلك النطاق العريض الساتلي ،للتمكني من توفري
خدمات النطاق العريض ،وخصوصاً يف املناطق احملرومة من اخلدمات
واملناطق قليلة اخلدمات.
وقد طلبت السنغال االعرتاف بالعمل القيِّم الذي يضطلع به
مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد ،على أن تؤخذ يف االعتبار املبادئ
التوجيهية بشأن أفضل املمارسات واليت وضعتها الندوة العاملية ملنظمي
االتصاالت عامي  2009و.2011
وقالت غانا إن وضع برنامج للخدمة الشاملة ينبغي أن "حيفز
الطلب"  -بدالً من جمرد تعزيز الطلب  -على االستثمار يف البنية
التحتية لالتصاالت .وترى غانا أن هذا التعديل من شأنه حتسني
التوازن بني العرض والطلب يف بيئة النطاق العريض.
وبروح التوافق ،وافقت  Avantiوالسنغال وغانا على إدراج هذه
التعديالت يف تقرير رئيس املنتدى بدالً من إدراجها يف نص الرأي ذاته.

األساس المنطقي للرأي

2

توجد جمموعة من القرائن على أن النطاق العريض يقوم بدور حيوي
يف التمكني من سرعة التقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها
من أهداف التنمية املستدامة األخرى املتفق عليها دولياً .ويشري الرأي 2
إىل التقارير الرئيسية الثالثة للجنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية
واملشرتكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة اليونسكو:
 "مهمة قيادية ملحة لعام  :2010املستقبل املبين على النطاق
العريض" وهو يدعو إىل ممارسات وسياسات مالئمة بشأن النطاق
العريض من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً.




"النطاق العريض :منطلق لتحقيق التقدم" ويصف أمهية املنافسة يف
تشجيع االستثمار.
"حالة النطاق العريض يف  :2012حتقيق الشمول الرقمي للجميع"
وينص على توصيات بشأن سياسات من شأهنا تشجيع النهوض
بالبنية التحتية للنطاق العريض.

جوهر الرأي

2

كان من رأي املنتدى العاملي اخلامس لسياسات االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) (WTPF-13أن على الدول األعضاء
وأعضاء القطاعات وسائر أصحاب املصلحة املعنيني بذل كل جهد
لدعم قيام بيئة متكينية لتحقيق مزيد من النمو والنهوض بالتوصيلية
عريضة النطاق.
وينبغي للدول األعضاء أن تشجع النفاذ الواسع بتكلفة معقولة
إىل البنية التحتية لالتصاالت عن طريق هتيئة بيئة متكينية قانونية
وتنظيمية .وعليها أن تفعل ذلك عن طريق وضع سياسات منصفة
وشفافة ومستقرة وميكن التنبؤ هبا وغري متييزية ،تشجع على املنافسة،
وتدعم استمرار اخلدمات واالبتكارات التكنولوجية ،وتشجع حوافز
االستثمار يف القطاع اخلاص .وسوف يتضمن ذلك إعادة النظر يف
األطر التنظيمية احلالية بغرض اتباع هنج مؤيد للمنافسة إزاء الشبكات
القائمة على بروتوكول اإلنرتنت ) (IPمن أجل حتقيق األهداف العامة
احملددة بوضوح ،مع أخذ مفهوم احلياد التكنولوجي يف االعتبار.
وينبغي أن تواصل الدول األعضاء وأعضاء القطاعات ومجيع
أصحاب املصلحة املهتمني تقاسم أفضل املمارسات من أجل تنفيذ
القواعد التنظيمية املتطورة املصممة لتحرير األسواق وتشجيع املنافسة
وحتفيز االستثمار .وسيتحقق تقاسم أفضل املمارسات ،بالشكل
املناسب أثناء العمل يف أنشطة االحتاد ،ويف مجيع املنتديات واحملافل
الدولية واإلقليمية والوطنية املعنية اليت تبحث موضوع التوصيلية عريضة
النطاق.
وأخرياً ،طلب املنتدى العاملي اخلامس لسياسات االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) (WTPF-13من األمني العام ضمان
التنفيذ الفعال لربامج وأنشطة االحتاد ،مبا يف ذلك نواتج القمة العاملية
جملتمع املعلومات ) ،(WSISعن طريق تشجيع وتقوية التعاون يف النهوض
بالتوصيلية عريضة النطاق.
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بناء القدرات الالزمة لنشر اإلصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت )(IPv6
ما هي الضرورة الملحة فيما يتعلق باإلصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت؟
حيتاج كل جهاز موصول باإلنرتنت إىل عنوان فريد من عناوين
بروتوكول اإلنرتنت للتواصل مع األجهزة األخرى .واإلصداران املستعمالن
اآلن لربوتوكول اإلنرتنت مها اإلصدار الرابع ) (IPv4واإلصدار السادس
) .(IPv6وقد بدأ العمل باإلصدار الرابع ) (IPv4يف  ،1983وهو اآلن أكثر
بروتوكوالت االتصال استعماالً إذ يسع  4,3مليار عنوان.
وكما حدث بالنسبة إىل اإلصدار الرابع من بروتوكول اإلنرتنت
) ،(IPv4تقوم بإدارة عناوين اإلصدار السادس هيئة ختصيص أرقام
اإلنرتنت ) ،(IANAوسجالت اإلنرتنت اإلقليمية ) (RIRالتالية ،كل يف
املنطقة احملددة اخلاصة به:
 املركز اإلفريقي ملعلومات الشبكات )(AFRINIC؛
 مركز معلومات شبكات آسيا واحمليط اهلادئ )(APNIC؛
 السجل األمريكي ألرقام اإلنرتنت )(ARIN؛
 سجل أرقام اإلنرتنت ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي )(LACNIC؛
 مركز تنسيق الشبكات األوروبية لربوتوكول اإلنرتنت ) (RIPE NCCالذي
خيدم أوروبا والشرق األوسط وأجزاء من وسط آسيا.
28

خصصت هيئة ختصيص أرقام اإلنرتنت ) (IANAاجملموعات األخرية
من اإلصدار الرابع من بروتوكول اإلنرتنت ) (IPv4يف فرباير 2011
لسجالت اإلنرتنت اإلقليمية ) (RIRاليت اختذت التدابري الالزمة إلدارة
هذه اجملموعات املتبقية .وقد استنفد املركز اإلفريقي ملعلومات الشبكات
) (APNICومركز تنسيق الشبكات األوروبية لربوتوكول اإلنرتنت جمموعيت
عناوين اإلصدار الرابع اإلقليميتني املتاحة هلما يف أبريل  2011وسبتمرب
 ،2012على التوايل .ومن املتوقع استنفاد جمموعات اإلصدار الرابع من
بروتوكول اإلنرتنت ) (IPv4املتاحة يف أمريكا الشمالية وإفريقيا وأمريكا
الالتينية يف الفرتة ما بني  2014و.2017
وسوف يتطلب منو اإلنرتنت يف املستقبل استعمال اإلصدار السادس
لربوتوكول اإلنرتنت ) ،(Ipv6مبا له من حيز عناوين كبري جدا ً– يتجاوز
 340تريليون تريليون تريليون عنوان (أي  340أندشيليون عنوان) .وإلعطاء
فكرة ملموسة بشكل أفضل عن مقدار ذلك ،شبه البعض عدد العناوين
اليت يتيحها اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت ) (IPv6بعدد حبات الرمل
على الكرة األرضية.

نقاط بارزة من الرأي  3للمنتدى العالمي لسياسات االتصاالت لعام
بناء القدرات الالزمة لنشر اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت

ويسري االنتقال إىل اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت ) (IPv6خبطى
متسارعة ،وقد نفذ الكثري منكيانات قطاع األعمال الدولية البارزة بوابات
تعمل بربوتوكول اإلنرتنت ) .(IPv6ومع ذلك ،مازالت نسبة حركة اإلصدار
السادس على اإلنرتنت ضئيلة .ويف مارس  ،2013كان أقل من  16يف املائة
من مجيع شبكات اإلنرتنت تعمل وفق اإلصدار السادس.
ويعد ختصيص عناوين اإلصدار السادس ونشرها مسألة مهمة بالنسبة
إىل الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاعات .وقد اختذ االحتاد تدابري
يف خمتلف املنتديات واحملافل لتشجيع بناء القدرات الالزمة لنشر اإلصدار
السادس .ويف الفرتة  ،2012-2010قام فريق خمصص ملسائل اإلصدار
السادس يف االحتاد بدراسة قضايا السياسات املتعلقة بعناوين اإلصدار
السادس ،وبدأ بناءً على طلب البلدان النامية ،مشروعاً لبناء القدرات الالزمة
الستعمال اإلصدار السادس لتيسري النهوض بالقدرات البشرية والبنية
التحتية يف بلدان العامل النامية ،بالتعاون مع املنظمات الشريكة األخرى ومع
أصحاب املصلحة اآلخرين.
وقد شرع مدير مكتب تقييس االتصاالت ) (TSBومدير مكتب تنمية
االتصاالت ) (BDTيف االحتاد يف تنفيذ مشروع مشرتك ملساعدة البلدان
النامية .كما أنشأ املديران موقعاً على اإلنرتنت يوفر معلومات عن األنشطة
العاملية اليت تتخذها الكيانات ذات الصلة يف جمتمع اإلنرتنت ،مثل سجالت
اإلنرتنت اإلقليمية ) ،(RIRوسجالت اإلنرتنت احمللية ،وجمموعات شركات
التشغيل ،ومجعية اإلنرتنت ) .(ISOCوقد قامت سجالت اإلنرتنت اإلقليمية
بتطوير برامج إلذكاء الوعي وخصصت تدريباً يركز على اجلوانب التقنية
واإلدارية لنشر اإلصدار السادس يف شبكات بروتوكول اإلنرتنت.

المنتدى العالمي الخامس لسياسات االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
) – (WTPF-13الرأي 3

مل يكن اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت ) (IPv6ليحصل على
اعرتاف به كعامل شديد األمهية يف االتصاالت العاملية اليوم أفضل مما
حصل عليه من اعرتاف يف املنتدى العاملي اخلامس لسياسات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ) (WTPF-13الذي عُ ِقد يف جنيف يف الفرتة 16–14
مايو  .2013وقد ناقش فريق العمل  2التابع للمنتدى "مشروع الرأي  :3دعم
بناء القدرات الالزمة لنشر اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت )،(IPv6
ومشروع الرأي  :4دعم تبين اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت واالنتقال
من اإلصدار الرابع" ،باإلضافة إىل مسامهات من أسرتاليا والواليات املتحدة
وتركيا ومجعية اإلنرتنت ) (ISOCومركز تنسيق الشبكات األوروبية لربوتوكول
اإلنرتنت ).(RIPE NCC

2013
)(IPv6

وقد أعرب املسامهون عن دعمهم العام هلذين الرأيني اللذين رأوا أهنما
ضروريان بدرجة بالغة األمهية وملحة للنهوض بالتنمية املستدامة لإلنرتنت
يف املستقبل .وأعربت كل من الواليات املتحدة ومركز تنسيق الشبكات
األوروبية لربوتوكول اإلنرتنت ومجعية اإلنرتنت ) (ISOCعن تأييدها هلذين
الرأيني بالصيغة اليت وضعها فريق اخلرباء غري الرمسي التابع للمنتدى .وعلى
وجه اخلصوص ،رأى مركز تنسيق الشبكات األوروبية لربوتوكول اإلنرتنت أن
مشروعي الرأيني يتناوالن جماالت خمتلفة ومتميزة من االهتمامات.
ومتاشياً مع روح التوافق يف اآلراء الذي حققه فريق اخلرباء غري الرمسي
لدى إعداد مشروعي الرأيني ،سحبت أسرتاليا اقرتاحها السابق بدمج
النصني وأعربت عن تأييدها لتبين مشروعي الرأيني  3و 4بصيغتهما احلالية.
وقدمت تركيا اقرتاحاً بدمج النصني ،بينما شعر متحدثون آخرون بأن
نص الرأيني ،حىت وإن كان غري مثايل ،ميثل توافقاً دقيقاً يف اآلراء وينبغي
أال تدخل عليه تغيريات جوهرية .ونظراً لضيق الوقت ،مل يكن من املناسب
إعادة فتح احلوار بشأن نص الرأيني ،ومراعاة لروح التوافق يف اآلراء ،وافقت
تركيا على عدم اإلصرار على دمج الرأيني .وبالتايل ،وافق فريق العمل  2على
اإلبقاء على الرأيني  3و 4منفصلني ،وقدمهما إىل اجللسة العامة للمنتدى،
اليت توصلت أيضاً إىل توافق يف اآلراء بدون إدخال أي تغيري على النص.
جوهر الرأي 3

أعرب املنتدى العاملي اخلامس لسياسات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ) (WTPF-13عن رأي مؤداه أن من الضروري بذل
كل جهد ممكن لتشجيع وتيسري االنتقال إىل اإلصدار السادس لربوتوكول
اإلنرتنت ) ،(IPv6وينبغي أن حترص الدول األعضاء وأعضاء القطاعات على
توافق املعدات مبقر نشاط العميل مع اإلصدار السادس ) ،(IPv6وتوافرها
بتكلفة معقولة بأسرع وقت ممكن.
ودعا املنتدى الدول األعضاء إىل تشجيع وتيسري ودعم أسرع اعتماد
وانتقال ممكن إىل اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت فيما يقع ضمن
دائرة سلطتها .كما دعا أعضاء القطاعات من أرباب األعمال التجارية
اإللكرتونية والقائمة على شبكة اإلنرتنت إىل تقدمي خدماهتم عرب اإلصدار
السادس لربوتوكول اإلنرتنت يف أسرع وقت ممكن.
أما بالنسبة إىل املسائل املتصلة بنفاد جمموعة عناوين اإلصدار الرابع
) ،(IPv4فمن املمكن احلد منها من خالل التخطيط السليم لالنتقال إىل
اإلصدار السادس ) – (IPv6وينبغي بذل كل جهد ممكن لتشجيع ودعم
هذه العملية.
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تبني اإلصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت )(IPv6
واالنتقال من اإلصدار الرابع )(IPv4
ماذا يفعل االتحاد الدولي لالتصاالت
اختذ االحتاد الدويل لالتصاالت إجراءات يف خمتلف املنتديات واحملافل
لتشجيع االنتقال من اإلصدار الرابع لربوتوكول اإلنرتنت ) (IPv4إىل اإلصدار
السادس ) .(IPv6وكان القرار  180الذي اعتمده مؤمتر املندوبني املفوضني يف
 2010يف غواداالخارا ،املكسيك ،حيث على بذل اجلهود لتيسري االنتقال
من اإلصدار الرابع ) (IPv4إىل اإلصدار السادس ) .(IPv6ويف الفرتة األخرية،
راجعت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت ) (WTSA-12اليت عُ ِقدت
يف ديب يف نوفمرب  2012القرار  64الذي يكلف مدير مكتب تقييس
االتصاالت ) (TSBباالحتاد أن يعمل يف تعاون وثيق مع مدير مكتب تنمية
االتصاالت ) (BDTفيما يتصل بتخصيص عناوين بروتوكول اإلنرتنت وتيسري
نشر اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت واالنتقال إليه.
ويدعو القرار ،على وجه اخلصوص ،كالً من مدير مكتب تقييس
االتصاالت ) (TSBومدير مكتب تنمية االتصاالت ) (BDTإىل مواصلة
30

األنشطة اليت يشرتك فيها املكتبان واليت تشمل شركاء على استعداد لتقدمي
خرباهتم ملساعدة البلدان النامية يف االنتقال إىل اإلصدار السادس )(IPv6
ونشره .والغرض من ذلك هو تلبية االحتياجات اإلقليمية اليت حددها
مكتب تنمية االتصاالت وخصوصاً من خالل برامج بناء القدرات .كما
سيقدم مديرا املكتبني معلومات (منها خرائط طريق ومبادئ توجيهية)
للمساعدة يف إقامة خمتربات الختبار اإلصدار السادس يف البلدان النامية.
وأخرياً ،يطلب قرار اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت رقم  64من
مدير مكتب تقييس االتصاالت اختاذ اإلجراءات املناسبة لتيسري أنشطة
جلنة الدراسات  2وجلنة الدراسات  3التابعتني لقطاع تقييس االتصاالت
يف جمال عناوين بروتوكول اإلنرتنت ،وتقدمي تقرير سنوي إىل جملس االحتاد
وكذلك إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام .2016

نقاط بارزة من الرأي  4للمنتدى العالمي لسياسات االتصاالت لعام
تبين اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت ) (IPv6واالنتقال من اإلصدار الرابع

المنتدى العالمي الخامس لسياسات االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
) – (WTPF-13الرأي 4

ناقش املنتدى العاملي اخلامس لسياسات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ) ،(WTPF-13الذي اجتمع يف جنيف يف الفرتة 16-
 14مايو  ،2013هذه اجلهود وغريها من اجلهود املبذولة إلثارة الوعي بأمهية
تبين اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت ) ،(IPv6واحلاجة إىل ختفيف
النتائج السلبية لنضوب عناوين اإلصدار الرابع لربوتوكول اإلنرتنت )(IPv4
على شركات التشغيل ،وخصوصاً يف البلدان النامية .وناقش فريق العمل 2
التابع للمنتدى "مشروع الرأي  :4دعم تبين اإلصدار السادس لربوتوكول
اإلنرتنت ) (IPv6واالنتقال من اإلصدار الرابع )."(IPv4
ويعرتف هذا الرأي بأنه نظراً ألن اإلصدار السادس من بروتوكول
اإلنرتنت ) (IPv6مت تصميمه دون مراعاة لتوافقه مع اإلصدار السابق ،IPv4
يتطلب االنتقال من اإلصدار الرابع إىل اإلصدار السادس يف جوهره مرحلة
مزدوجة ،تقوم اجلهات املضيفة للربوتوكولني خالهلا باستخدام الربوتوكولني
يف آن واحد ،أي استخدام اإلصدار السادس يف التواصل مع اجلهات
األخرى املضيفة لإلصدار السادس واستخدام اإلصدار الرابع يف التواصل
مع اجلهات األخرى املضيفة لإلصدار الرابع .وسوف يكون توافر (أو عدم
توافر) عناوين اإلصدار الرابع ) (IPv4من العوامل املهمة أثناء فرتة االنتقال
بأكملها ،وهي فرتة يبدو اآلن أهنا ستكون على األرجح طويلة جداً.
ويف نفس الوقت ،ستستمر حاجة شركات تقدمي خدمات اإلنرتنت
اليت دخلت السوق حديثاً إىل احلصول على عناوين اإلصدار الرابع ،ولذلك
وضعت سجالت اإلنرتنت اإلقليمية ) (RIRسياسات لتوزيع آخر جمموعات
عناوين اإلصدار الرابع بطريقة تضمن أن تكون الشبكات اجلديدة والناشئة
قادرة يف املستقبل القريب من احلصول على قدر صغري من عناوين اإلصدار
الرابع ).(IPv4
كذلك يعرتف الرأي  4بتخصيص جمموعاتكبرية من عناوين اإلصدار
الرابع ) (IPv4لفرادى الشركات واملنظمات قبل إنشاء سجالت اإلنرتنت
اإلقليمية ) (RIRوبأن األمر ليس واضحاً فيما يتعلق ببعض العناوين القدمية.
وقد نشأت سوق متزايدة االتساع يف جمال تناقل عناوين اإلصدار الرابع بني
الكيانات ،ومعظم العناوين املتناقلة مستمدة يف األصل من ختصيصات
سابقة ال ختضع لسياسات سجالت اإلنرتنت اإلقليمية ).(RIR
وأثناء املناقشة اليت جرت يف فريق العمل  ،2ألقت الواليات املتحدة
ومجعية اإلنرتنت ) (ISOCالضوء على بعض أجزاء مشروع الرأي اليت تؤيد
النظام متعدد أصحاب املصلحة لتخصيص وإدارة عناوين بروتوكول اإلنرتنت
والذي يقوم على سجالت اإلنرتنت اإلقليمية ) ،(RIRوتدعو احلكومات إىل
املسامهة يف عملية وضع السياسات اليت تضطلع هبا هذه السجالت.
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)(IPv4

ولدى اإلعراب عن تأييد الرأي  ،4بالصيغة اليت أعدها فريق العمل غري
الرمسي التابع للمنتدى ،أوضح مركز تنسيق الشبكات األوروبية لربوتوكول
اإلنرتنت ) ،(RIPE NCCنيابة عن مجيع سجالت اإلنرتنت اإلقليمية )،(RIR
نقاطاً معينة من النص ،وخصوصاً فيما يتصل بالشركات اجلديدة اليت تدخل
صناعة اإلنرتنت ،وجمموعات عناوين اإلصدار الرابع " IPv4املوروثة" ونقل
عناوين بروتوكول اإلنرتنت .مث أيد فريق العمل  2الرأي  4دون تغيري وقدمه
إىل اجللسة العامة للمنتدى اليت توصلت أيضاً إىل توافق يف اآلراء بدون
إدخال تغيري على النص.
جوهر الرأي 4

كان من رأي املنتدى العاملي اخلامس لسياسات االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) (WTPF-13أن من الضروري بذل كل
جهد ممكن لتشجيع وتيسري االنتقال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول
اإلنرتنت ) ،(IPv6وكذلك لضمان االستعمال األمثل لعناوين اإلصدار الرابع
) ،(IPv4مبا يف ذلك العناوين املوروثة ،من خالل عمليات التناقل بني املناطق
اإلقليمية .وينبغي مواصلة وضع اخلطط والسياسات اليت من شأهنا أن
تضمن حصول شركات تقدمي خدمات اإلنرتنت اليت تدخل السوق حديثاً
على قدر معقول من عناوين اإلصدار الرابع ).(IPv4
وينبغي ختصيص عناوين بروتوكول اإلنرتنت – سواء عناوين اإلصدار
السادس ) (IPv6أو اإلصدار الرابع ) (IPv4على أساس احلاجة .كما
ينبغي مواصلة إبالغ مجيع معامالت اإلصدار الرابع ) (IPv4إىل سجالت
اإلنرتنت اإلقليمية ) (RIRذات الصلة ،ووضع اخلطط والسياسات لتغطية
العناوين املوروثة اليت قد ال ختضع لسياسات سجالت اإلنرتنت اإلقليمية
) (RIRاحلالية.
ويف ضوء هذه اآلراء ،دعا املنتدى الدول األعضاء إىل تشجيع وتيسري
ودعم االنتقال بأسرع ما ميكن إىل اإلصدار السادس ) .(IPv6كما دعا
أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت إىل القيام بأسرع ما ميكن بتشجيع
املنتجات واخلدمات املتوافقة مع اإلصدار السادس ) (IPv6بأسعار معقولة.
ودعا املنتدى الدول األعضاء إىل أن تسهم يف أعمال فريق العمل التابع
للمجلس واملعين بقضايا السياسات العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت ،وذلك
فيما يتعلق مبسائل اإلنرتنت وإدارة موارد اإلنرتنت مبا فيها العناوين .كما دعا
الدول األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين ،وفقاً ألدوارهم ومسؤولياهتم
املبينة يف الفقرة  35من برنامج عمل تونس ،إىل املشاركة يف مؤسسات
أصحاب املصلحة املتعددين املسؤولة مباشرة عن وضع السياسات التقنية
وتوزيع هذه املوارد حبيث تتم مراعاة أولويات السياسة العامة اخلاصة هبا يف
إطار هذه املسائل.
أخبار االحتاد   2013 | 5 يـونيو | يوليو
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نهج تعدد أصحاب المصلحة في إدارة اإلنترنت

أهمية برنامج عمل تونس

اعرتفت القمة العاملية جملتمع املعلومات ) (WSISبنموذج تعدد أصحاب
املصلحة باعتباره منوذجاً عاملياً إلدارة اإلنرتنت ،وتوفر الوثائق الصادرة عن
القمة ) (2005إطاراً وجمموعة من املبادئ من أجل ذلك النموذج.
وتنص الفقرة  34من برنامج عمل تونس على تعريف عملي
إلدارة اإلنرتنت فتذكر أهنا "تطوير وتطبيق من جانب احلكومات
والقطاع اخلاص واجملتمع املدين ،كل حبسب دوره ،للمبادئ واملعايري
والقواعد املشرتكة وإجراءات اختاذ القرار والربامج اليت حتدد شكل
تطور اإلنرتنت واستعماهلا".
وأدوار ومسؤوليات كل مجاعة من أصحاب املصلحة حمددة مبزيد
من التفصيل يف الفقرة  35من برنامج عمل تونس ،اليت جاء فيها
أن "إدارة اإلنرتنت تشمل مسائل تتصل بالسياسات التقنية والعامة
على حد سواء ،وينبغي أن تضم مجيع أصحاب املصلحة واملنظمات
احلكومية الدولية واملنظمات الدولية املعنية ".ومن املهم يف هذا
اخلصوص االعرتاف بأن:
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سلطة وضع السياسات العامة املتصلة باإلنرتنت هي حق سيادي
للدول ،فهي اليت تتمتع باحلقوق كما تقع عليها املسؤوليات يف
جمال قضايا السياسات العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت؛
القطاع اخلاص كان له دور مهم وينبغي أن يظل له دور مهم يف
تطوير اإلنرتنت ،من الناحيتني التقنية واالقتصادية؛
اجملتمع املدين يقوم أيضاً بدور مهم يف املسائل املتصلة باإلنرتنت،
وخصوصاً على مستوى اجملتمعات احمللية ،وينبغي له أن يواصل
القيام هبذا الدور؛
املنظمات احلكومية الدولية كان هلا دور يف تسهيل تنسيق قضايا
السياسات العامة املتصلة باإلنرتنت ،وينبغي هلا أن تواصل القيام
هبذا الدور؛
املنظمات الدولية كان هلا أيضاً دور مهم يف وضع املعايري التقنية
املتصلة باإلنرتنت ،ويف وضع السياسات ذات الصلة ،وينبغي هلا
أن تواصل القيام هبذا الدور.

نقاط بارزة من الرأي  5للمنتدى العالمي لسياسات االتصاالت لعام 2013
إلا ةرادإ يف ةحلصملا باحصأ ددعت جهن

المنتدى العالمي الخامس لسياسات
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ) – (WTPF-13الرأي 5

اعتمد املنتدى العاملي اخلامس لسياسات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ) ،(WTPF-13الذي عُ ِقد يف جنيف يف الفرتة
 16–14مايو  ،2013الرأي  5الذي يشري إىل مجيع هذه املبادئ باعتبارها
أساسية يف جناح اإلدارة متعددة أصحاب املصلحة لإلنرتنت.
وكما هو مشار إليه يف هذا الرأي ،تنص القرارات  101و102
و( 133املراجعة يف غواداالخارا )2010 ،على استطالع سبل ووسائل
حتقيق مزيد من التعاون بني االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمات ذات
الصلة مبا يف ذلك ،وإن مل يكن على سبيل احلصر ،مؤسسة اإلنرتنت
لألمساء واألرقام املخصصة ) ،(ICANNوفريق مهام هندسة اإلنرتنت
) ،(IETFوسجالت اإلنرتنت اإلقليمية ) ،(RIRومجعية اإلنرتنت )،(ISOC
والتحالف العاملي لشبكة الويب ) .(W3Cوسيكون هذا التنسيق
والتعاون على أساس املعاملة باملثل.
وقبيل املوافقة على الرأي  ،5ناقش فريق العمل " 3مشروع الرأي :5
دعم هنج تعدد أصحاب املصلحة يف إدارة اإلنرتنت" ،باإلضافة إىل
مسامهات من االحتاد الروسي وأسرتاليا واهلند واململكة املتحدة وتركيا
ومجعية اإلنرتنت ومركز تنسيق الشبكات األوروبية لربوتوكول اإلنرتنت
).(RIPE NCC
وقد أعربت الواليات املتحدة ومركز تنسيق الشبكات األوروبية
لربوتوكول اإلنرتنت ) ،(RIPE NCCومجعية اإلنرتنت عن تأييدها للرأي 5
حسب الصياغة األصلية .وعالوة على ذلك ،اقرتح مجعية اإلنرتنت،
إضافة الفقرة  37من برنامج عمل تونس إىل نص الرأي ،ولكنها مل
تصر على ذلك .واقرتح االحتاد الروسي إضافة نص إىل مشروع الرأي
بشأن دور الدول األعضاء ،ولكنه وافق على مناقشة هذا االقرتاح
يف سياق مسامهة من الربازيل تقرتح فيها مشروع رأي جديد (راجع
الصفحات .)37–36
ويف نفس الوقت ،وافق فريق العمل على اقرتاح تركيا بإضافة كلمة
"منظمات" يف الفقرة اخلتامية من الرأي  .5وهذه الفقرة اليت متت
املوافقة عليها ،تدعو الدول األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل
الرتكيز بصفة خاصة على كيفية حتسني مشاركة أصحاب املصلحة من
البلدان النامية يف املبادرات والكيانات و"املنظمات" واملؤسسات املعنية
باجلوانب املختلفة إلدارة اإلنرتنت.

وسحبت اهلند اقرتاحها بإضافة قائمة مرجعية لفقرات معينة من
برنامج عمل تونس ،ولكنها أصرت على أن وجود إشارة حمددة للفقرة
 37من برنامج عمل تونس يف قسم "إذ يدرك أ)" بالرأي  ،5وفيما
يتعلق باقرتاح اهلند إلضافة فقرة جديدة إىل نص الرأي يف القسم "إذ
يذ ّكر" لإلشارة إىل الفقرة  61من برنامج عمل تونس ،وافقت اهلند على
أن تظهر الفقرة اجلديدة يف تقرير الرئيس فقط.
وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك ،وافق فريق العمل على تنقيح فقرة
"إذ يدرك أ)" ملواءمتها مع نص الفقرة  37من برنامج عمل تونس.
والغرض األساسي من الفقرة  37حتسني تنسيق أنشطة املنظمات
الدولية واحلكومية الدولية وغريها من املؤسسات املعنية بإدارة اإلنرتنت،
وحتسني تبادل املعلومات فيما بينها .وتنص الفقرة على أن هنج تعدد
أصحاب املصلحة ينبغي تبنيه بقدر اإلمكان على مجيع املستويات.
وهبذه التعديالت ،ص ّدق فريق العمل  3على الرأي  ،5وقدمه
إىل اجللسة العامة اليت توصلت هي األخرى إىل توافق يف اآلراء بدون
إدخال تغيريات أخرى على النص.

جوهر الرأي

5

كان من رأي املنتدى العاملي اخلامس لسياسات االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) (WTPF-13أن من املهم التوسع
يف تنفيذ ممارسات تعدد أصحاب املصلحة كما هي مبينة يف الفقرات
ذات الصلة من برنامج عمل تونس .ودعا الدول األعضاء وأصحاب
املصلحة إىل استطالع سبل ووسائل حتقيق مزيد من التعاون بني
احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية واملنظمات احلكومية
الدولية واجملتمع املدين ،وكذلك من أجل زيادة املشاركة يف عمليات
أصحاب املصلحة املتعددين .واهلدف من ذلك هو ضمان أن تكون
إدارة اإلنرتنت عملية متعددة أصحاب املصلحة متكن مجيع األطراف
من مواصلة االستفادة من اإلنرتنت.
ودعا املنتدى الدول األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين – كل
حسب دوره ومسؤولياته املبينة يف الفقرة  35من برنامج عمل تونس
إىل املسامهة والرتكيز بشكل رئيسي على حتسني مشاركة أصحاب
املصلحة من البلدان النامية يف املبادرات والكيانات واملنظمات
واملؤسسات املعنية باجلوانب املختلفة إلدارة اإلنرتنت.
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تعزيز التعاون
ما مدى التقدم المحرز في عملية تعزيز التعاون
أنشأت القمة العاملية جملتمع املعلومات منتدى إلدارة اإلنرتنت )(IGF

كما أنشأت عملية لتعزيز التعاون يف القضايا املتصلة بإدارة اإلنرتنت.
ومن املعرتف به عموماً أن العمليتني مستقلتان الواحدة عن األخرى.
وقد استمرت املناقشات اخلاصة بتنفيذ عملية تعزيز التعاون يف
منتديات خمتلفة خالل السنوات القليلة املاضية .ويف هذا السياق،
ِ
أعطي اهتمام خاص لدور اجملموعات املختلفة من أصحاب املصلحة
وطبيعة تعاوهنا يف إطار التنفيذ .وكان دور احلكومات إزاء أصحاب
املصلحة اآلخرين من املوضوعات الساخنة .وكان هناك رأي مؤداه أن
العملية اليت تستهدف تعزيز التعاون تشمل مجيع أصحاب املصلحة
كل حسب الدور املنوط به .وكان هناك رأي آخر مؤداه أن احلاجة إىل
تعزيز التعاون ،كما هو منصوص عليه يف الفقرة  69من برنامج عمل
تونس ) ،(2005تركز تركيزاً خاصاً على احلكومات.
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ويرى البعض حالياً أن عملية التعاون ما زالت يف مراحلها األولية،
بينما أشار آخرون إىل أن تعزيز التعاون جيري بالفعل بدرجات خمتلفة
بني املنظمات من خالل منتديات خمتلفة.

المنتدى العالمي الخامس لسياسات
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ) – (WTPF-13الرأي 6

اعتمد املنتدى العاملي اخلامس لسياسات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ) ،(WTPF-13الذي عُ ِقد يف جنيف يف الفرتة
 16–14مايو  ،2013الرأي  6بشأن "دعم تفعيل عملية التعاون املعزز".
وقد نظر فريق العمل  3التابع للمنتدى أوالً يف هذا الرأي بصيغته اليت

نقاط بارزة من الرأي  6للمنتدى العالمي لسياسات االتصاالت لعام 2013
 نواعتلا زيزعت

أعدها فريق اخلرباء غري الرمسي باإلضافة إىل مسامهات من الواليات
املتحدة وتركيا ومركز تنسيق الشبكات األوروبية لربوتوكول اإلنرتنت
) (RIPE NCCومجعية اإلنرتنت ) (ISOCوأسرتاليا واهلند.
وقد أيدت الواليات املتحدة ومركز تنسيق الشبكات األوروبية
لربوتوكول اإلنرتنت ) (RIPE NCCومجعية اإلنرتنت مسودة الرأي .6
وحرصاً على التوصل إىل اتفاق خالل الوقت القصري املتاح ،وافقت
أسرتاليا على عدم مواصلة الضغط من أجل دمج الرأيني  5و 6حىت وإن
كانت ال تعترب النص مثالياً.
وطلبت اهلند اإلشارة إىل فقرات إضافية من برنامج عمل تونس
حتت البند "إذ يذ ّكر" قائلة إن اإلشارة بطريقة انتقائية إىل فقرات معينة
يعطي صورة غري كاملة عن املوضوع اجلاري مناقشته .وقال بعض
مندويب البلدان النامية إن اإلشارة إىل الفقرة  65من برنامج عمل تونس
مهمةٌ ،ألهنا موجهة إىل البلدان النامية على وجه اخلصوص.
ومراعاة لروح التوافق ،روجعت الفقرة حتت البند "إذ يذ ّكر"
ومتت املوافقة عليها بتوافق اآلراء .وتقول هذه الفقرة أن الفقرات
املستمدة من برنامج عمل تونس فيما يتصل بتعزيز التعاون وأدوار
مجيع أصحاب املصلحة املعنيني تشمل الفقرات 35 :و  37و 55
و  60و  65و  68و  69و  70و  71و  .83وهبذا التعديل ،صدق فريق
العمل  3على الرأي  6وأحاله إىل اجللسة العامة اليت وافقت عليه
بصيغته املعدلة.

األساس المنطقي للرأي

6

تطورت اإلنرتنت كأداة قوية وناجحة لالبتكار والنمو االقتصادي
ونشر املعرفة والثقافة وأداء اخلدمات .وتوفر اإلنرتنت منافع اقتصادية
واجتماعية للحكومات وقطاع األعمال وللمجتمع بصفة عامة.
ومع ذلك ،توجد بعض املشاكل املتصلة بأمن الشبكات والرسائل
االقتحامية اليت ينبغي أن يتصدى هلا أصحاب املصلحة.
وتعد اإلنرتنت أساسية اآلن خلدمات قطاع األعمال واخلدمات
احلكومية ،ومن الالزم حتقيق التعاون الدويل وتوفري الدعم لتوصيل
هذه املنافع إىل مجيع شعوب العامل ،وخصوصاً يف البلدان النامية وأقل
البلدان منواً.
وقد حاولت أسرة منظمات األمم املتحدة  -وإن مل تكن قد
حققت جناحاً كامالً  -التصدي لبعض قضايا السياسات العامة

الدولية املتصلة باإلنرتنت ،بينما دعا برنامج عمل تونس إىل تعزيز
التعاون بني أصحاب املصلحة املعنيني يف هذا اخلصوص.

جوهر الرأي

6

وقد أخذ املنتدى العاملي اخلامس لسياسات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت )ِ (WTPF-13
علماً بالقرار A/RES/67/195
بشأن تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق التنمية،
الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  21ديسمرب ،2012
وأبرز بندين من القرار يف الرأي  ،6أحدمها "يدعو رئيس اللجنة املعنية
بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية إىل إنشاء فريق عامل
يعىن بتعزيز التعاون لدراسة التكليف الصادر عن القمة العاملية جملتمع
املعلومات بشأن تعزيز التعاون ،على النحو الوارد يف برنامج عمل
تونس بشأن جمتمع املعلومات ،عن طريق التماس إسهامات من مجيع
الدول األعضاء وغريها من اجلهات املعنية ومجعها واستعراضها ووضع
توصيات بشأن كيفية القيام هبذا التكليف على حنو تام ،وينبغي أن
يأخذ رئيس اللجنة أيضاً يف اعتباره ،عند دعوة الفريق العامل إىل
االنعقاد ،االجتماعات املقررة بالفعل يف جدول اجتماعات اللجنة،
وينبغي أن يقدم الفريق العامل تقريراً إىل اللجنة يف دورهتا السابعة عشرة
اليت ستعقد يف عام  ،2014كإسهام يف االستعراض العام لنتائج القمة
العاملية جملتمع املعلومات".
وينص البند اآلخر على ما يلي" :يطلب إىل رئيس اللجنة املعنية
بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية كفالة التمثيل املتوازن بني
احلكومات من اجملموعات اإلقليمية اخلمس للجنة يف الفريق العامل
املعين بتعزيز التعاون وأن يشمل مدعوين من مجيع اجلهات املعنية
األخرى ،أي من القطاع اخلاص واجملتمع املدين واألوساط التقنية
واألكادميية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية ،مع كفالة
املساواة يف ذلك بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة".
ومراعاة لذلك ،أكد املنتدى العاملي اخلامس لسياسات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ) (WTPF-13من جديد على ضرورة تعزيز
التعاون لتمكني احلكومات من وضع سياسة عامة دولية فيما يتصل
باإلنرتنت بالتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة ،كما هو مبني يف
الفقرة  69من برنامج عمل تونس .ومجيع أصحاب املصلحة مدعوون
إىل معاجلة هذه القضايا.
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مشروع الرأي المقدم من البرازيل

جرت مناقشات هامة في المنتدى العالمي لسياسات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
) (WTPF-13الذي انعقد في جنيف في  16–14مايو  ،2013كان من أهمها مناقشة حول مشروع رأي جديد
مقدم من البرازيل* "بشأن دور الحكومات في إطار نموذج تعدد أصحاب المصلحة إلدارة اإلنترنت" .وجرت
ظ بتأييد.
مناقشة مشروع الرأي في بادئ األمر في إطار فريق العمل  3ولكنه لم يح َ
وقد قدمت الربازيل األساس املنطقي
لتقدمي مسامهتها هذه إىل املنتدى ،مع
التأكيد على أن القضايا املركزية اليت يتعني
مناقشتها يف هذا املنتدى تشمل :تفعيل
دور احلكومات يف منوذج تعدد أصحاب
املصلحة وبناء القدرات بدعم من االحتاد.
*هذا املقال مقتبس بتصرف من تقرير رئيس
فريق العمل  3املقدم إىل اجللسة العامة.
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وأعرب االحتاد الروسي عن دعمه للمسامهة،
مسلطاً الضوء على الدور اهلام للحكومات
يف إدارة اإلنرتنت وعلى ضرورة وضع قواعد
دولية لإلنرتنت.
وجرت مناقشة جادة ملشروع الرأي اجلديد
املقدم من الربازيل .وبناءً على التعليقات
املتلقاة ،وبطلب من رئيس فريق العمل ،3
قامت الربازيل بالتشاور بشكل غري رمسي مع
وفود عديدة وعادت بصيغة منقحة ملسامهتها
يف يوم اختتام املنتدى .وبعد فض االجتماع

ملدة  45دقيقة إلتاحة الفرصة للمندوبني للنظر
يف الصيغة املنقحة ،واصل الفريق مناقشة
املسامهة الربازيلية املنقحة.
وقد عرب مجيع املندوبني عن تقديرهم
الكبري للوفد الربازيلي على تفانيه وروحه
البناءة يف التشاور بشأن النص وتنقيحه .ويف
حني دعم كثري من املندوبني القضايا املثارة
يف املسامهة ،فقد أعربوا عن احلاجة إىل بعض
التعديالت من أجل إبراز اآلراء والشواغل
املختلفة بصورة أدق.

نقاط بارزة من المنتدى العالمي لسياسات االتصاالت لعام 2013
زاربلا نم مدقملا يأرلا عورشم

وافقت الربازيل على أنه يف ظل عدم
وقد اتفق العديد من املندوبني ومعهم
الرئيس على أن قضية دور احلكومات يف وجود توافق سيكون من الصعب مواصلة
منوذج تعدد أصحاب املصلحة يف إدارة حبث مشروع الرأي املقدم منها يف فريق العمل
اإلنرتنت ،موضوع بالغ األمهية وواحدة من  3وعربت عن رغبتها يف العمل مع آخرين
القضايا الرئيسية اليت مل يسبق تناوهلا بوضوح ملواصلة حبث القضايا الواردة يف املسامهة.
حىت اآلن .وقال الرئيس مؤكداً "إنه ينبغي
وخلص الرئيس إىل أنه على الرغم
أال نرتدد يف التصدي هلذه القضية ،وإىل أن من عدم اعتماد مشروع الرأي اجلديد،
حيني وقت معاجلتنا للقضية األساسية ستظل فقد حظيت املبادئ املتضمنة يف املسامهة
هناك درجة من عدم اليقني خاصة عندما بالتأييد .وأشار إىل أن تلك املبادئ تُعد
يتعلق األمر بقضايا السياسة العامة".
لبنات يف البناء وشجع مجيع املندوبني على
وعبرَّ كثري من املندوبني عن رأي مفاده االستمرار يف االهتمام هبذه القضية ومواصلة
أن املوضوع على درجة كبرية من التعقيد ،النقاش داخل االحتاد ويف حمافل أخرى أيضاً.
وأن الوقت غري ٍ
كاف للنظر يف مجيع اجلوانب واقرتح بعض املندوبني أنه ميكن مواصلة
بالتفصيل .ولكنهم اتفقوا أيضاً على أنه جوانب النقاش يف حمافل مثل اللجنة املعنية
ميكنهم مواصلة املناقشة يف حمفل آخر نظراً بالعلوم والتكنولوجيا ألغراض التنمية )(CSTD
لعدم متكنهم من التوصل إىل استنتاج هبذا واجمللس االقتصادي واالجتماعي )(ESOSOC
الشأن يف املنتدى ذاته.
ومنتدى إدارة اإلنرتنت ).(IGF

واقرتح الرئيس أن يكون فريق العمل
التابع للمجلس املعين بقضايا السياسة العامة
الدولية املتعلقة باإلنرتنت )(CWG-Internet
واحداً من هذه احملافل (مشرياً إىل املشاورات
املفتوحة اجلارية مع مجيع أصحاب املصلحة)
وأنه ميكن للربازيل تقدمي مسامهة بشأن هذه
القضية اهلامة ،مع مراعاة املداوالت ذات
الصلة اليت جرت يف املنتدى وأي مدخالت
أخرى ترد من املندوبني .وأشار الرئيس أيضاً
إىل أن فريق العمل التابع للمجلس ميكنه
أن ينظر يف إحالة نتائج مداوالته إىل جملس
االحتاد للنظر فيها.
ويف ضوء هذه املناقشات ،أخرب رئيس
فريق العمل  3اجللسة العامة بأن فريق العمل
لــم يـصــدق عـلــى مـشــروع ال ـرأي اجلـديــد.
ونوقش جمدداً الرأي املقدم من الربازيل يف
اجلـلســة الـعـامــة اليت خـلـصـت إىل االستـنـتــاج
ذاته – مواصلة احلوار يف حمافل عديدة.
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المدن الذكية حول العالم
يمكن أن تكون المدن الذكية مدناً جديدة بنيت بطريقة ذكية منذ
البداية ،أو مدناً أقيمت لغرض خاص (كأن تكون مدينة صناعية
أو مجمعاً علمياً) ،أو  -وهذا هو األكثر شيوعاً – مدينة قائمة بالفعل
تم تحويلها إلى مدينة ذكية تدريجياً.

Shutterstock

الرصد التكنولوجي
المدن الذكية
ما هي المدينة الذكية؟
يمكن تعريف المدينة الذكية بأنها مدينة "معرفة" ،أو "مدينة رقمية" ،أو مدينة
"سيبرانية" أو مدينة "إيكولوجية" ،وذلك يتوقف على األهداف التي يحددها
المسؤولون عن تخطيط المدينة .والمدن الذكية تستشرف المستقبل على
الصعيدين االقتصادي واالجتماعي .وهي تسمح برصد البنية التحتية
األساسية بما فيها الطرق والجسور واألنفاق والسكك الحديدية وأنفاق
القطارات والمطارات والموانئ البحرية واالتصاالت والمياه والطاقة بل
واألبنية الرئيسية ،من أجل الوصول إلى الدرجة المثلى من الموارد واألمن.
وهي تسمح بتعظيم الخدمات المقدمة للمواطنين ،وتوفر بيئة مستدامة
تعزز الشعور بالسعادة والصحة .وتعتمد هذه الخدمات على البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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يغطي تقرير رصد التكنولوجيا الذي يصدره االحتاد الدويل
لالتصاالت بروز سول "كمدينة ذكية" تطبق تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت كبنية حتتية أساسية لتحسني أداء
اخلدمات املقدمة وحتقيق سعادة املواطنني واالستدامة
االقتصادية واالجتماعية .وقد قامت حكومة سول ،بدعم
من مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت،
بإجراء دراسة حالة بعنوان "سول – دراسة حالة" تتضمن
حملة عامة عن األسس املفاهيمية جلدول أعمال التكنولوجيا
الذكية يف سول ،وكذلك وصفاً لعدد من اخلدمات الذكية
املتاحة للمواطنني .وميكن االطالع على التقرير بالكامل
بالرجوع إىل املوقع اإللكرتوين التايلhttp://www.itu.int/ :
en/ITU-T/techwatch/Pages/smart-city-Seoul.aspx

ومن الناحية اهليكلية ،تعد املدينة الذكية
نظاماً يشمل أنظمة تعمل معاً .وهذه األنظمة
اليت ال حصر هلا كي تعمل معاً تتطلب توفري
ما يلزم من االنفتاح والتقييس – أي املبادئ
الرئيسية يف بناء مدينة ذكية .فبدون االنفتاح
والتقييس ،سرعان ما أن يصبح مشروع املدينة
الذكية مرهقاً ومكلفاً .وتشمل التكنولوجيات
اليت تتكون منها املدينة الذكية الشبكات
عالية السرعة مبا فيها شبكات األلياف
البصرية وشبكات االستشعار والشبكات
السلكية والالسلكية الالزمة لتحقيق منافع
مثل أنظمة النقل الذكية والشبكات الذكية
والشبكات املنزلية.
والعالقة بني املدينة الذكية ومواطنيها هي
أكرب ما مييزها عن املدينة التقليدية .فاخلدمات
اليت تعززها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف املدن التقليدية ال تستطيع االستجابة
للظروف االقتصادية والثقافية واالجتماعية

املتغرية بالطريقة اليت تستطيعها خدمات
املدن الذكية .وبالتايل ،تركز املدينة الذكية يف
املقام األول على اإلنسان ،وتعتمد على البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والتطور العمراين املستمر ،وتراعي على الدوام
االستدامة البيئية واالقتصادية (انظر الشكل
يف الصفحة التالية).

المدن الذكية حول العالم

ميكن أن تكون املدن الذكية مدناً جديدة
بنيت بطريقة ذكية منذ البداية ،أو مدناً أقيمت
لغرض خاص (كأن تكون مدينة صناعية أو
جممعاً علمياً) ،أو  -وهذا هو األكثر شيوعاً –
مدينة قائمة بالفعل مت حتويلها إىل مدينة ذكية
تدرجيياً .وقد أطلقت مدن رئيسية عديدة يف
العامل مشاريع ملدن ذكية ،ومنها سول ونيويورك
وطوكيو وشنغهاي وسنغافورة وأمسرتدام والقاهرة

وديب وكوشي ومالقة .ويف ضوء معدل االبتكار
اليوم ،فمن املرجح متاماً خالل العقد املقبل
أن يكون باإلمكان حتقيق مناذج املدن الذكية
على نطاق واسع وأن تشكل هذه النماذج
االسرتاتيجيات العامة لتطوير املدن.
وختتلف مشاريع املدن الذكية احلالية.
ويقوم هنج أمسرتدام على حتقيق مزيد من
االستدامة البيئية من خالل عمليات أكثر
ذكاءً ،واستعمال أحدث التكنولوجيات
ضمن جهود احلد من االنبعاثات واستخدام
الطاقة مبزيد من الكفاءة .وهتدف مدن أخرى
إىل توفري جمموعة واسعة من الوظائف الذكية،
مع قيام التكنولوجيا الذكية املوجودة يف كل
مكان بدور يف مجيع جوانب حياة املواطنني.
وهناك مثاالن على هذه االسرتاتيجية مها
املدينة الشاملة يف مجهورية كوريا ،اليت بدأ
إنشاؤها يف  ،2004ومدينة تليكوم التابعة
لتليكوم أملانيا واليت بدأ إنشاؤها يف .2006
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يجولونكتلا دصرلا
يكذلا ندملا

وتستهدف مدينة سول الذكية (انظر املقالة
على الصفحات  )43–41إدارة املدينة بطريقة
أفضل وحتسني نوعية حياة سكاهنا.
وعلى الرغم من أن املدن هي اليت حتدد
أولوياهتا ،فإن مجيع املدن الذكية تشرتك يف ثالثة
مالمح أساسية ،أوليها البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .فتأمني اجليل التايل من
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أمر أساسي لنجاح ظهور خدمات املدينة الذكية
وتلبية الطلب على اخلدمات يف املستقبل .ثانياً،
جيب أن يكون للمدينة إطار إداري حمدد بعناية
ومتكامل .فلن تعمل األنظمة الكثرية يف املدينة
الذكية يف وئام إال من خالل التقيد الدقيق
باملعايري العامة .ثالثاً ،حتتاج املدينة الذكية
إىل مستعملني أذكياء .فتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت هي األدوات اليت ِّ
متكن من هتيئة
املدينة الذكية ،ولكنها تكون عدمية الفائدة
بدون مستعملني يتمتعون باملهارات التقنية

اليت تسمح هلم بالتفاعل مع اخلدمات الذكية.
فاملدينة الذكية ال تسمح فحسب باحلصول على
األجهزة الذكية عرب مستويات الدخل والفئات
العمرية ،بل توفر أيضاً التدريب على استخدام
هذه األجهزة .وتعتمد املدينة الذكية على
شبكة شاملة من مستعملي األجهزة الذكية،
ويطالب سكان املدينة باخلدمات اليت يفضلوهنا
أو ينشئون بأنفسهم مثل هذه اخلدمات.

تقييس المدن الذكية

يف ضوء أمهية التقييس يف بناء املدن الذكية،
جيري تنفيذ جمموعة واسعة من األنشطة يف
منظمات خمتلفة .وعلى سبيل املثال ،تدرس
املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOمعايري
املدن الذكية من خالل فريق متخصص يف
"قياسات البنية التحتية للمجتمع الذكي" .وقد
أنشأ قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد الدويل

اﻻﺳﺘـﺪاﻣــﺔ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
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لالتصاالت ) (ITU–Tفريقاً متخصصاً بشأن
املدن الذكية املستدامة من أجل تقييم املتطلبات
التقييسية اخلاصة باملدن اليت تستهدف تعزيز
االستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية
من خالل إدخال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف البىن التحتية وعملياهتا.
وقد وافقت جلنة الدراسات  5التابعة لقطاع
تقييس االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت
– البيئة وتغري املناخ – يف اجتماعها الذي عُ ِقد
يف جنيف من  29يناير إىل  7فرباير ،2013
على تشكيل هذا الفريق املتخصص اجلديد.
وقد جاء إنشاء هذا الفريق املتخصص استجابة
لدعوة إىل العمل اقترُِحت يف سبتمرب 2012
أثناء األسبوع الثاين للمعايري املراعية للبيئة،
الذي عقده االحتاد يف باريس .كما أن موضوع
"املدن الذكية املستدامة" هو موضوع مسابقة
االحتاد الثالثة لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املراعية للبيئة.
واعتبار املدينة الذكية اخلطوة التالية يف
عملية التمدين يتطلب معايري وبىن حتتية وحلول
جديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لضمان أن تصبح هذه الرؤية واقعاً
ملموساً .وسيكون الفريق املتخصص التابع
لقطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد الدويل
لالتصاالت واملعين باملدن الذكية املستدامة
منصة مفتوحة ألصحاب املصلحة يف املدن
الذكية – مثل اجملالس البلدية ،واملؤسسات
األكادميية ومعاهد البحوث ،واملنظمات غري
احلكومية ومنظمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،يف واملنتديات واالحتادات
الصناعية .وسيكون أصحاب املصلحة قادرين
على تبادل املعارف من أجل حتديد أطر التقييس
الالزمة لدعم إدماج خدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف املدن الذكية.

Shutterstock

الرصد التكنولوجي
مدينة سول الذكية
مدينة سول يف مجهورية كوريا هي واحدة
من أكثر مدن العامل احتفاءً بالتكنولوجيا،
واحتفظت برتتيبها املتقدم يف املسح الذي
أجرته األمم املتحدة عن احلكومة اإللكرتونية
منذ  .2003كما تستضيف مدينة سول ألعاب
العامل السيربانية .وقد أعلِن يف يونيو  2011أن
"سول ستصبح مدينة ذكية يف  "2015وذلك
دعماً لسمعة سول كرائد عاملي يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق
تعزيز قدرهتا على االستدامة واملنافسة من خالل
التكنولوجيات الذكية .وتسري سول الذكية على
خطى مشروع املدينة الشاملة ،الذي يطبق
تكنولوجيات احلوسبة يف كل مكان لتعزيز قدرة
املدينة على املنافسة.

وعلى الرغم من أن مشروع مدينة سول
الشاملة قد جنح يف حتسني اخلدمات عن طريق
البنية التحتية التقليدية (مثل خدمات النقل
والسالمة) ،فإهنا فشلت يف حتسني نوعية حياة
مواطين سول .أما مشروع مدينة سول الذكية
فهو يركز أكثر على الناس ،وال يستهدف فقط
تنفيذ أكرب عدد ممكن من التكنولوجيات الذكية،
بل يهدف أيضاً إىل توطيد عالقات التعاون بني
املدينة ومواطنيها.

أجهزة ذكية للجميع

تشمل الشبكة الشاملة يف سول الشبكات
السلكية البصرية والالسلكية عريضة النطاق
وعالية السرعة ،مثل تكنولوجيا الشبكات

الالسلكية ) (Wi-Fiوتكنولوجيا االتصاالت قريبة
اجملال ) .(NFCومن الدعامات الرئيسية اليت ترتكز
عليها سول الذكية زيادة النفاذ إىل األجهزة
الذكية وتدريب املستعملني اجلدد على تشغيلها،
من أجل مساع أصوات مجيع املواطنني.
ويف  ،2012بدأت سول توزيع األجهزة
الذكية املستعملة على األسر منخفضة
الدخل وغريها من احملتاجني .وتتحرك سوق
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بسرعة،
فعادة ما يقوم مستعملو األجهزة الذكية
بشراء منتجات جديدة حىت قبل انتهاء العمر
التشغيلي االفرتاضي لألجهزة اليت يقومون
باستبداهلا .وتتخذ إجراءات لتشجيع املواطنني
 وخصوصاً عن طريق ختفيضات ضريبيةترتاوح بني  50دوالر أمريكي إىل مائة دوالر
أخبار االحتاد   2013 | 5 يـونيو | يوليو

2013

41

يجولونكتلا دصرلا
ةيكذلا لوس ةنيدم

السن حيمل جهازاً لكشف املواقع برتك حي
أمريكي لكل جهاز  -مقابل التربع باألجهزة أجهزة األمان
كجزء من مشروع سول الشاملة ،مت تشغيل  Eun-pyeongأو بالضغط على زر الطوارئ ،يتم
القدمية لدى شراء األجهزة اجلديدة .وبعد قيام
جهات التصنيع بفحص األجهزة اليت مت التربع جهاز أمان منذ أبريل  .2008ويستخدم هذ إرسال بيانات املوقع أوتوماتياً إىل من يقومون
هبا وإصالحها ،جيري توزيعها بدون مقابل على اجلهاز أحدث تكنولوجيات نظم التلفزيون ذات على رعايتهم عن طريق رسالة نصية .وتؤدي
السكان احملتاجني.
الدوائر املغلقة ) (CCTVاملرتبطة باملكان يف إبالغ مصابيح اإلنارة يف شوارع املدينة وهي مصابيح
وتنفذ حكومة سول حالياً مشروعاً جتريبياً السلطات وأفراد األسر حباالت الطوارئ اليت عالية التكنولوجيا ،إىل ختفيض استهالك الطاقة
يركز على العمل الذكي ،ويسمح ملوظفي احلكومة حتيط باألطفال وذوي اإلعاقة ،وكبار السن ،وتبث رسائل صوتية وتسمح للسكان بالنفاذ
بالعمل من عشرة مكاتب – مراكز عمل ذكية – ومن يعانون من مرض الزهامير .وقد مت تطوير الالسلكي إىل اإلنرتنت .وهناك رسالة إخبارية
تقع بالقرب من حمل إقامتهم .ويستطيع املوظفون جهاز ذكي هلذا الغرض .فعندما يغادر حامل رقمية تزود السكان والزوار باألخبار ومنها مواعيد
العاملون مبراكز العمل الذكية استعمال الربجميات اجلهاز منطقة األمان احملددة أو عندما يضغط احلافالت وغري ذلك من املعلومات العملية.
اجلماعية املتقدمة وأنظمة عقد املؤمترات عن على زر الطوارئ ،يتلقى احلراس أو مكتب وأخرياً ،تقوم خدمة املدينة الشاملة املراعية للبيئة
�بُْعد ،مبا يضمن أن غياهبم عن جملس املدينة ال الشرطة أو إدارة احلريق أو مراكز املراقبة القائمة برصد عوامل مثل نوعية املياه واهلواء من خالل
شبكة من أجهزة االستشعار ،مع نقل هذه
يعطل بأي حال أداءهم ألعماهلم .وتعتزم سول على الدوائر التلفزيونية املغلقة إشعاراً بذلك.
عرض أعمال ذكية على  30يف املائة من موظفي
ولالستفادة من سول الشاملة ،يتعني على املعلومات مباشرة إىل لوحة اإلعالن واألجهزة
املواطنني التسجيل مع إحدى شركات تشغيل املوجودة يف غرف معيشة املواطنني.
احلكومة حبلول سنة .2015
وتقوم حكومة سول بإدارة مركز للعمليات
االتصاالت املتنقلة املعينة خصيصاً هلذا الغرض.
ولدعم األسر منخفضة الدخل وخصوصاً اجملمعة للمدينة الشاملة ،يقوم بإدارة الشبكات
القياس الذكي
الفئات األكثر ضعفاً ،كثرياً ما توفر سول أجهزة الشاملة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
تعكف سول على تنفيذ مشروع للقياس إنذار بالطوارئ دون مقابل أو بتخفيضات ومجع وأرشفة املعلومات األساسية عن املدينة،
الذكي يستهدف احلد من جمموع استخدامات كبرية ،بغرض الوصول إىل  50 000مستعمل ويسمح نظام اجليل التايل للحجز على اخلط يف
سول للمواطنني بالبحث عن اخلدمات العامة
الطاقة بنسبة  10يف املائة .وقد بدأ هذا املشروع مسجل حبلول .2014
يف  ،2012باختبار استطالعي يقوم على
والتسجيل وسداد املقابل على الفور .ونظام
تركيب ألف عداد ذكي تزود أصحاب املنازل
احلجز املتكامل املتاح يف موقع واحد يشمل
واملكاتب واملصانع بتقارير يف الوقت الفعلي عن التطبيقات المبتكرة
أكثر من  150خدمة حتت فئات مثل التعليم
استهالكهم للكهرباء واملياه والغاز .وتُعرض هذه
 pyeongهو اسم أحد أحياء سول ،كما والبنية التحتية والسياحة الثقافية والسلع والعالج
املعلومات يف شكل وحدات مالية ،مصحوبة أنه اسم مشروع للمدينة الشاملة يف هذا احلي الطيب .ومن املقرر أن يشمل نظام احلجز أكثر
بتفاصيل عن أمناط استهالك الطاقة وسبل بدأ تنفيذه يف  2006وانتهى العمل فيه يف من  30 000خدمة عامة تقدمها حكومة سول
تعديل هذه األمناط للحد من تكاليف الطاقة .مارس  ،2011وأصبح اآلن يشمل  45 000واهليئات التابعة هلا.
وقد أظهر مشروع وطين استطالعي عن نسمة .واتصاالت املدينة الذكية ِّ
متكن املقيمني
ومنذ  ،2001تعكف حكومة سول على
العدادات الذكية ،انتهى العمل فيه يف  ،2008أن يف احلي من تلقي معلومات عملية عن طريق زيادة قدراهتا يف جمال نظام املعلومات املكانية
نسبة  84يف املائة من املشاركني اعتادوا االطالع األجهزة الذكية املثبتة على جدران غرف ثالثي األبعاد ،وهو تطبيق لرسم اخلرائط يوفر
على معلومات استهالكهم للطاقة مرة واحدة معيشتهم .وللدواعي املتصلة بسالمة السكان ،معلومات ثالثية األبعاد عن الشوارع و ِّ
ميكن من
يومياً أو أكثر ،وأن نسبة  60يف املائة أبلغوا بأن تقوم الكامريات العاملة بتكنولوجيا  CCTVاملثبتة توفري خدمات ذكية جديدة .وقد بدأ العمل
املشروع كان مفيداً يف احلد من استهالكهم يف كل ركن من أركان الشوارع بكشف الذين بثالث خدمات جديدة يف  ،2008هي :خدمة
الطاقة ،وأن نسبة  71يف املائة أعربوا عن رغبتهم يتعدون على املمتلكات اخلاصة بطريقة أوتوماتية .املعلومات اجلغرافية اليت تعطي للمستعملني نظرة
يف املشاركة يف مشاريع مماثلة يف املستقبل.
فإذا قام شخص من ذوي اإلعاقة أو من كبار عامة عن الشوارع ،وتفاصيل املزارات السياحية،
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يجولونكتلا دصرلا
ةيكذلا لوس ةنيدم

مما يتيح للمستعملني جولة افرتاضية يف سول؛
وتطبيقاً يسمح للمعنيني بتخطيط املدن
مبحاكاة تنمية البنية التحتية أو جتديدها .وقد
أمكن حتسني نوعية املعلومات ثالثية األبعاد يف
 ،2009وسيكون النظام مفيداً يف رصد البيئة.
وعلى سبيل املثال ،ساعدت عمليات حماكاة
الفيضانات اليت أمكن تطويرها يف  2012على
التنبؤ باملناطق اليت ستتأثر بالفيضانات أكثر من
غريها ،وبالتايل التمكن من وضع آليات استباقية
ملواجهة خماطر الفيضانات.
ويف  ،2009مت إدخال نظام سول يف حمطات
احلافالت يقوم على أحدث تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ويوفر للمواطنني تشكيلة من
اخلدمات الذكية ،منها معلومات عن مسارات
احلافالت وخريطة ونظام للتنبؤ بالطقس.
وتكشف حكومة سول عن مجيع املعلومات
اإلدارية ،وتكافئ أفضل استعمال هلذه املعلومات
من جانب القطاع اخلاص أو املواطنني يف إطار

مسابقة التطبيقات العامة اليت بدأت يف .2010
وتتاح أفضل التطبيقات بدون مقابل.
ونظام السداد بالوسائل املتنقلة القائم على
تكنولوجيا االتصاالت قريبة اجملال )،(NFC
الذي أمكن إنتاجه بالتعاون بني القطاعني العام
واخلاص ،ميكن النفاذ إليه بواسطة أي فرد لديه
جهاز ذكي أو بطاقة سداد بالوسائل املتنقلة .إذ
ميكن للناس سداد قيمة مشرتياهتم مبجرد ملسة
على هواتفهم الذكية تتيح جلهاز قراءة متخصص
أن يلتقط املعلومات األساسية اخلاصة باملعاملة.
وهذه اخلدمة ِّ
متكن أيضاً من حتويل األموال من
مستعمل جهاز ذكي إىل آخر.
وتطبيق  HomePlusالذي أمكن للقطاع
اخلاص تطويره مي ّكن من إجراء املعامالت يف
متاجر  HomePlusاالفرتاضية (اليت يُعلن عنها
على لوحات اإلعالن يف الشوارع ،مع وجود رقم
كودي فريد على كل بند) .ويستطيع العمالء
شراء السلع وهم يتحركون ،وتلقي هذه السلع

يف منازهلم يف وقت متأخر من اليوم .وقد افتتح
أول متجر من متاجر  HomePlusاالفرتاضية يف
أغسطس .2011
ومن التطبيقات األخرى اليت طورها القطاع
اخلاص الرسالة اإلخبارية املدرسية ،اليت تربط
بني املدارس وأولياء أمور التالميذ ،وتُبلِغ أولياء
األمور على الفور بأي تغيري يف اجلداول الدراسية
أو اللوازم املطلوب من التالميذ إحضارها إىل
املدرسة لدروس اليوم التايل.
وكما يقول  ،Park Won-soonحمافظ مدينة
سول" ،إن مفتاح التحول إىل جمتمع ذكي هو
’االتصاالت‘ على مستوى خمتلف متاماً .وعلى
سبيل املثال ،تشمل املدينة الذكية اتصاالت بني
شخص وآخر ،وبني الناس والوكاالت ،وبني
املواطنني والدوائر احلكومية ،على أن حيتل
اإلنسان على الدوام املركز الرئيسي يفكل شيء.
كذلك تتميز املدينة الذكية مبستوى للتقاسم
ليس له مثيل".
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نحو مستقبل أخضر
تضييق فجوة التقييس في االستدامة البيئية
اعترفت الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام
) ،(WTSA-12التي نظمها االتحاد الدولي لالتصاالت في دبي،
في نوفمبر  ،2012بالدور الحيوي الذي تقوم به تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في التعامل مع التحديات البيئية
بما في ذلك تغير المناخ ،وتعرض اإلنسان للمجاالت
الكهرمغنطيسية ،والمخلفات اإللكترونية ،ودعت إلى زيادة
مشاركة البلدان النامية في أعمال التقييس الدولية.
2012

وقد وافقت  193دولة من الدول األعضاء يف االحتاد أثناء اجلمعية
العاملية لتقييس االتصاالت لعام ) 2012 (WTSA-12على قرارات
رئيسية يف كل جمال من هذه اجملاالت املهمة ،من بينها القرار 73

44

بشأن "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ" ،والقرار
 79بشأن "دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
إدارة املخلفات اإللكرتونية الناجتة عن أجهزة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وطرائق معاجلتها" ،والقرار  72بشأن "مشاكل
القياس املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية" كما
راجعت القرار  44بشأن "تضييق فجوة التقييس بني البلدان النامية
والبلدان املتقدمة".
واستجابة هلذه القرارات ،نظم االحتاد الدويل لالتصاالت سلسلة
من األحداث العاملية ،لتفعيل التزامه بتضييق فجوة التقييس يف جمال
االستدامة البيئية .وتسعى هذه األحداث إىل تعظيم دور تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من أجل بناء مستقبل أكثر قدرة على البقاء.

رضخأ لبقتسم وحن
دور املعايري

ورش العمل المعنية بالبيئة وتغير المناخ

نظم االحتاد ورشة عمل يف واجادوجو ،بوركينا فاصو ،يومي  15و16

يوليو  2013بشأن "بناء مستقبل مستدام من خالل معايري تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت غري الضارة بالبيئة" ،استضافتها هيئة تنظيم
االتصاالت اإللكرتونية والربيد .وقد أثارت هذه الورشة ،اليت ركزت بصورة
خاصة على املنطقة اإلفريقية ،الوعي بشأن أمهية استخدام معايري تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لبناء اقتصاد غري ضار بالبيئة .وعُ ِقد االجتماع
األول للفريق اإلقليمي التابع للجنة الدراسات  5لقطاع تقييس االتصاالت
إلفريقيا يومي  16و 17يوليو  ،2013بعد حلقة العمل على الفور.
وعقد االحتاد ورشة عمل يوم  30يوليو  ،2013يف سان باولو ،الربازيل،
بشأن "املدن الذكية املستدامة يف أمريكا الالتينية" ،استضافتها شركة
 .Telefónicaوتعرضت ورشة العمل للدور الذي ميكن أن تقوم به تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ومعايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غري
الضارة بالبيئة يف حتديد شكل املدن الذكية املستدامة .وميكن للحلول
القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تدفع منو املدن اخلضراء
املستدامة ،مع الرتكيز بصفة خاصة على أمريكا الالتينية.
وسوف ينظم االحتاد األسبوع الثالث للمعايري غري الضارة بالبيئة
يف الفرتة  20-16سبتمرب  ،2013يف مدريد ،إسبانيا ،يف استضافة شركة
 .Telefónicaوسوف يشمل هذا احلدث تنظيم منتدى عن املخلفات
اإللكرتونية سيشارك يف تنظيميه االحتاد الدويل لالتصاالت ،وبرنامج األمم
املتحدة للبيئة ) ،(UNEPوجامعة األمم املتحدة ) (UNUومركز البيئة والتنمية
لإلقليم العريب وأوروبا ) .(CEDAREكما سيتم تنظيم منتدى بشأن "عدم
إضرار األجهزة املتنقلة بالبيئة :وضع خطط التصنيف البيئي" .وسوف
يشهد هذا األسبوع االجتماع الثاين للفريق املتخصص املعين باملدن
اخلضراء املستدامة ،وهي شرحية عالية املستوى من املدن الذكية املستدامة،
كما سيشهد حفل تقدمي اجلوائز املقدمة للفائزين يف مسابقة التحدي
الثالث لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غري الضارة بالبيئة،
وورشة عمل اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات ) (IOCاملشرتكة بني
االحتاد/املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية/ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة (يونسكو) بشأن دفع مشروع جتريبي بشأن الكبالت غري الضارة
بالبيئة .وسوف يتم تنظيم اجتماع ختامي لفريق العمل املشرتك التابع للجنة
الدولية احلكومية لعلوم احمليطات ) (IOCاملشرتك بني االحتاد/املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية/ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (يونسكو)
بشأن شبكات االتصاالت البحرية املخصصة لرصد املناخ واإلنذار
بالكوارث ،الستعراض ما جرى يف أسبوع املعايري غري الضارة بالبيئة.
ويف يومي  4و 5كتوبر  ،2013ستنظم جلنة تنظيم االتصاالت يف سري
النكا ورشة عمل وطنية يف كولومبو ،سري النكا بشأن "تضييق فجوة

التقييس يف جمال االستدامة البيئية" .وتستهدف ورشة العمل هذه حتقيق
تقدم حنو تضييق الفجوة بني التقييس واالستدامة البيئية ،كما ستنظم
برناجماً تقنياً تعليمياً بشأن معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غري
الضارة بالبيئة.

تنظيم ورش عمل بشأن إدارة المخلفات اإللكترونية

عقد االحتاد ورشة عمل بشأن "اإلدارة السليمة بيئياً للمخلفات
اإللكرتونية يف إفريقيا" يوم  9يوليو  .2013وقد تضمنت ورشة العمل نظرة
عامة على أفضل املمارسات ،والقواعد التنظيمية واملعايري الدولية لتحسني
إدارة املخلفات اإللكرتونية وخلصت إىل اقرتاح اإلجراءات التالية:
 ينبغي أن تضع البلدان اإلفريقية وتنفذ السياسات ،والقواعد التنظيمية،
وأفضل املمارسات املتصلة باملخلفات اإللكرتونية ،إعماالً للمادة 11
من لوائح االتصاالت الدولية.
 ينبغي أن يكون احتاد االتصاالت اإلفريقي ) (ATUشريكاً لالحتاد
اإلفريقي ،واللجان االقتصادية اإلقليمية ،واالحتاد الدويل لالتصاالت
وغريها من املنظمات األخرى ذات الصلة مثل اتفاقية بازل ،واتفاقية
باماكو ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ) ،(UNEPومنظمة األمم
املتحدة للتنمية الصناعية ) ،(UNIDOومبادرة حل مشكلة املخلفات
اإللكرتونية ) ،(STEPوغرب ذلك ،ملساعدة البلدان اإلفريقية على وضع
التشريعات/القواعد التنظيمية الوطنية.
 ينبغي أن يشارك احتاد االتصاالت اإلفريقي ) (ATUاالحتاد اإلفريقي يف
وضع برنامج لنموذج للتعاون بني احلكومات والدوائر الصناعية الختاذ
إجراءات على املستوى الوطين للتعامل من املخلفات اإللكرتونية،
مبا يف ذلك تنفيذ املعايري الدولية (مثل التوصية  ITU–T L.1000حول
مكيف وشاحن الطاقة العاملي كحل؛ والتوصية  ITU–T L.1001بشأن
حلول اجلهاز املوحد اخلارجي لتحويل الطاقة) على املستوى الوطين
واإلقليمي.
 ينبغي أن يشارك احتاد االتصاالت اإلفريقي ) (ATUاالحتاد اإلفريقي يف
وضع تشريع منوذجي وأفضل املمارسات إلدارة املخلفات اإللكرتونية،
استناداً إىل القواعد التنظيمية املعمول هبا واليت أثبتت كفاءهتا ،ويف
عمل االحتاد يف هذا اجملال.
 ينبغي أن يقوم االحتاد بتنفيذ مشروع يف إفريقيا لتوضيح املنافع بالنسبة إىل
البلد وسكانه نتيجة لتنفيذ سياسات التعامل مع املخلفات اإللكرتونية،
والقواعد التنظيمية وأفضل املمارسات .وينبغي أن يتعرض املشروع أيضاً
إلمكانية إنشاء مرافق ملعاجلتها وتنقيتها وإعادة استخدامها.
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رضخأ لبقتسم وحن
دور املعايري

 ينبغي أن يشجع احتاد االتصاالت اإلفريقي ) (ATUالبلدان اإلفريقية
على املشاركة النشطة يف جلنة الدراسات  5التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت واملعنية مبوضوع "البيئة وتغري املناخ" لوضع املعايري
الدولية اخلاصة بإدارة املخلفات اإللكرتونية وتشجيع التنفيذ على
املستويات الوطنية ،واإلقليمية والدولية.
 ينبغي أن جتري جلنة الدراسات  5التابعة لقطاع تقييس االتصاالت
حصراً للتشريعات املعمول هبا يف الدول األعضاء بشأن املخلفات
اإللكرتونية .والدول اإلفريقية مدعوة إىل املشاركة يف االجتماع
القادم للجنة الدراسات  5التابعة لقطاع تقييس االتصاالت ،فيما
يتصل هبذا املسح.
 ينبغي أن ينظم احتاد االتصاالت اإلفريقي ) (ATUواالحتاد الدويل
لالتصاالت ) (ITUورشة عمل للمتابعة تستعرض بعد سنة من اآلن
مدى التقدم (ومن األفضل أن يكون ذلك مبشاركة جلنة الدراسات
 5التابعة لقطاع تقييس االتصاالت يف إفريقيا يف .)2014
وسوف يعقد االحتاد الدويل لالتصاالت يوم  13أغسطس 2013
ورشة عمل يف كيتو ،إكوادور ،بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للمخلفات
اإللكرتونية يف أمريكا الالتينية" ،تستضيفها شركة .Telefónica
وتستهدف هذه الورشة حتديد التحديات واالسرتاتيجيات الرئيسية
املرتبطة بإدارة املخلفات اإللكرتونية يف أمريكا الالتينية.
وسوف يعقد االحتاد الدويل لالتصاالت ،وجلنة البلدان األمريكية
لالتصاالت ) ،(CITELيوم  9أكتوبر  2013ورشة عمل يف ميندوزا،
األرجنتني ،بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للمخلفات اإللكرتونية".

تنظيم ورش عمل بشأن تعرض اإلنسان
للمجاالت الكهرمغنطيسية

AFP

سيعقد االحتاد الدويل لالتصاالت يوم  14أغسطس ،2013
ورشة عمل يف كيتو ،إكوادور ،بشأن "تعرض اإلنسان للمجاالت
الكهرمغنطيسية يف أمريكا الالتينية ،تستضيفها شركة  .Telefónicaوسوف
تركز هذه الورشة بصفة خاصة على أمريكا الالتينية ،وسوف تتضمن
عرض نظرة عامة على صانعي السياسات وغريهم من أصحاب املصلحة
اآلخرين بشأن االهتمامات اليت أثارهتا اجملاالت الكهرمغنطيسية.
وسوف ينظم االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة (يونسكو) سلسلة من ورش العمل يف فرباير
 ،2014يف مونتفيديو ،أوروغواي ،بدعوة من حكومة أوروغواي.
وسوف تشمل موضوعات ورش العمل املدن الذكية املستدامة،
وتعرض اإلنسان للمجاالت الكهرمغنطيسية ،واإلدارة الذكية للمياه،
واملخلفات اإللكرتونية.
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الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت ،يقدم ميدالية
االحتاد الفضية إىل السيد ماريوس كاتالني
مارينسكو ،رئيس دورة اجمللس لعام 2013

لمحة موجزة
ماذا حقق المجلس في دورته لعام ،2013
وما هي بعض التحديات الرئيسية في المستقبل
أكدت دورة اجمللس لعام  2013من جديد
دور االحتاد الدويل لالتصاالت الرئيسي
يف تشكيل وتوسيع آفاق عامل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف املستقبل مبا فيه
صاحل البشرية مجعاء.
كما أكد اجمللس من جديد التزام االحتاد
الدويل لالتصاالت بالتصدي للتحديات

الرئيسية مثل أزمة اجلرمية السيربانية املتزايدة؛
والتخفيف من آثار تغري املناخ من خالل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ ومحاية
األطفال على اخلط؛ وتقييس تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لتيسري القدرة على
التوصيل يف أحناء العامل.

وقد قال الدكتور محدون إ .توريه ،وهو حيدد
نغمة دورة اجمللس اليتكانت من الدورات املثمرة
للغاية" :إن هذه فرصة غري عادية بالنسبة لالحتاد
الدويل لالتصاالت لكي يساعد يف جعل العامل
عاملاً أفضل للجميع .وحنن يف االحتاد أكثر
اقتناعاً من ذي قبل بأن القدرة على التوصيل
مماثلة للتقدم االجتماعي واالقتصادي".
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رومانيا على رأس
ومن املؤكد أن هذه النتائج اإلجيابية الرئيسي الذي تقوم به تكنولوجيا املعلومات
المجلس في 2013
تعكس شعار اجمللس – التعاون مفتاح النجاح واالتصاالت بالفعل يف جمال تشجيع الشمول
وعقب على ذلك السيد ماريوس كاتالني – وأثبتت مرة أخرى أن اجمللس ميثل منتدى االجتماعي والسياسي لألشخاص ذوي اإلعاقة.
مارينسكو ،رئيس اهليئة الوطنية الرومانية لإلدارة فعاالً تناقش فيه األعضاء أكثر القضايا
وقد أيد أعضاء اجمللس بقوة البيان الرمسي
والتنظيم يف جمال االتصاالت ) ،(ANCOMبعد إحلاحاً من قضايا اليوم املتصلة بتكنولوجيا الذي طلب من الوفود املشاركة يف االجتماع
انتخابه رئيساً للمجلس يف دورة  ،2013فدعا املعلومات واالتصاالت.
رفيع املستوى بشأن اإلعاقة والتنمية النظر يف
وقد مجعت دورة هذا العام  382مشاركاً وضع توصيات حمددة للتوسع يف النفاذ إىل
إىل التعاون يف مواجهة حتديات اليوم ،قائالً
ألعضاء اجمللس "إن الصناعات تتغري ،وتظهر ميثلون الدول األعضاء يف اجمللس البالغ عددها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنسبة
خدمات جديدة ويتحول العامل من مرحلة إىل  48دولة ،و 31دولة من الدول األعضاء اليت لذوي اإلعاقة يف الوثيقة اليت ستصدر عن
أخرى ،خالل سنوات وليس عشرات السنني ،تتمتع بصفة مراقب ،وأربعة أعضاء قطاعات االجتماع .وسوف يوزع البيان الرمسي على
وإن دورهم هو ضمان حياة أفضل ملواطين يتمتعون بصفة مراقب ،ومنظمتني إقليميتني مجيع املشاركني يف االجتماع رفيع املستوى
العامل من خالل االتصاالت وتكنولوجيا لالتصاالت .وكان من بني املشاركني الذين بشأن اإلعاقة والتنمية وعلى الدول األعضاء
املعلومات .وليس هذا بدور صغري يقوم به رحب هبم اجمللس هذا العام وزراء من بوركينا يف االحتاد.
وصدق اجمللس على السياسة التي
أعضاء اجمللس!" واقرتح أن يكون شعار اجمللس فاصو وتشاد ومصر وغانا والكويت.
يطبقها االتحاد فيما يتعلق بتعميم
يف دورته لعام " 2013التعاون مفتاح النجاح".
المساواة بين الجنسين وعملية اإلبالغ
وكان منصب نائب الرئيس هذه السنة
من نصيب املنطقة دال (إفريقيا) ،وقد انتُ ِخب أهم اإلنجازات
عن تنفيذ خطة عمل واسعة تشمل منظومة
اختذ اجمللس مقرراً رئيسياً صدق فيه األمم املتحدة )(SWAPتتعلق باملساواة بني
السيد أبو بكر زورمبا ،من الكامريون ،لشغل
هذا املنصب .وانتُ ِخبت السيدة كارولني على السياسة التي يطبقها االتحاد الدولي اجلنسني ومتكني املرأة .وإثر هذا التصديق،
غرينواي ،من أسرتاليا ،وهي النائبة السابقة لالتصاالت بشأن نفاذ األشخاص ذوي قال الدكتور توريه" :أعتقد أن هذا احلدث
لرئيس اللجنة الدائمة املعنية باإلدارة والتنظيم اإلعاقة اليت تستهدف ضمان "توفري قدر سيكون عالمة فارقة يف تطور االحتاد،
رئيسةً لتلك اللجنة ،باإلضافة إىل نائب الرئيس معقول" من اخلدمات اليت يقدمها االحتاد وعنصراً رئيسياً يف ضمان أن يستطيع اجلميع
مارسني كراسوسكي ،من بولندا ،الذي استمر الدويل لالتصاالت .وقد أثىن األمني العام حتقيق إمكاناهتم الكاملة".
يف هذا املنصب منذ السنة املاضية ،ونائبة لالحتاد على تصديق اجمللس هذا ووصفه بأنه
ويف مقرر آخر ،تقرر تزويد أعضاء
الرئيس فرنيتا هاريس ،من الواليات املتحدة ،ميثل " حلظة تارخيية نستطيع أن نفخر هبا" .االحتاد بإمكانية النفاذ اإللكتروني
اليت ِ
انتخبت هذه السنة.
وتعد الوثيقة اليت حتتوي على السياسة اجلديدة المجاني إلى اللوائح اإلدارية وقرارات
وقد أمكن التوصل إىل توافق واسع يف هي األوىل من نوعها اليت تصدرها إحدى ومقررات المجلس .واملعروف أن النفاذ
اآلراء بشأن كثري من القضايا و ِ
اعتمدت وكاالت منظومة األمم املتحدة.
اإللكتروني المجاني قد تم توسيعه أيضاً
سياسات بشأن النفاذ إىل تكنولوجيا
ويف بيان رمسي اقرتحته املكسيك على ليشمل توفير الكتيبات الصادرة عن
املعلومات واالتصاالت بالنسبة لألشخاص اجمللس ،دعا االحتاد الوفود املشاركة يف االجتماع قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد
ذوي اإلعاقة ،وتعميم املساواة بني اجلنسني ،رفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة والتي تتناول إدارة طيف الترددات
وتوفري النفاذ اإللكرتوين اجملاين إىل منشورات بشأن اإلعاقة والتنمية ) ،(HLMDDاملقرر عقده الراديوية بالنسبة للجمهور العام على
معينة مما يُصدره االحتاد الدويل لالتصاالت .يف  23سبتمرب  ،2013إىل االعرتاف بالدور أساس مستدمي .وتشمل هذه الكتيبات
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اإلدارة الوطنية للطيف ،وتقنيات إدارة
الطيف مبساعدة احلاسوب ،ورصد الطيف.
كما قرر اجمللس مواصلة حتصيل قيمة
النسخ الورقية من كتيبات قطاع االتصاالت
الراديوية اخلاصة بإدارة طيف الرتددات
الراديوية على أساس سياسة تسعري مؤلفة من
شقني ،حيث تدفع الدول األعضاء وأعضاء
القطاعات واملنتسبون واهليئات األكادميية
قيمة هذه النسخ على أساس اسرتداد التكلفة،
بينما تدفع مجيع اجلهات األخرى مثل غري
األعضاء "سعر السوق" الذي حتدده شعبة
املبيعات والتسويق باالحتاد.
وقد مت تعديل املقرر  571الذي ينظم
اجمللس مبوجبه قواعد النفاذ اإللكرتوين اجملاين
مبا بعكس هذه التغريات .كذلك ،يكلف
املعدل مديري املكاتب – مبساعدة
املقرر َّ
األفرقة االستشارية للقطاعات – وضع قوائم

باملنشورات املهمة املقرتح توفريها على أساس
النفاذ اإللكرتوين اجملاين.
وسوف يقدم األمني العام تقريراً إىل
اجمللس يف دورته لعام  2014وإىل مؤمتر
املندوبني املفوضني املقرر عقده جبمهورية
كوريا يف  ،2014بشأن األثر الذي سيحدثه
تنفيذ املقرر  571املعدل على اإليرادات.
وينبغي نشر هذا التقرير على املوقع اإللكرتوين
للمجلس قبل دورة  2014مبا يسمح جلميع
الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يف االحتاد
بتكوين آراء ومقرتحات لعرضها على مؤمتر
املندوبني املفوضني لعام .2014
ومن املتوقع أن توفري النفاذ اإللكرتوين
اجملاين إىل قرارات اجمللس ومقرراته سيساعد
الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يف
االحتاد باحلصول على معلومات عن اخلطط
وامليزانية واألنشطة اخلاصة باالحتاد بأكمله

خالل فرتة السنوات األربع الواقعة بني
مؤمترين للمندوبني املفوضني.
وكلف اجمللس األمني العام مبواصلة
اإلعراب عن اهتمام االحتاد بأن يصبح هيئة
إشرافية لنظام تسجيل األصول الفضائية
في المستقبل وأن حيافظ على مشاركة االحتاد
كمراقب يف املناقشات اليت جتريها اللجنة
التحضريية حول هذه املسألة .كما كلف
اجمللس األمني العام بتقدمي تقرير إىل اجمللس يف
دورته عام  2014وإىل مؤمتر املندوبني املفوضني
القادم بشأن نتائج أعمال اللجنة التحضريية
واآلثار املالية والقانونية والتقنية لقيام االحتاد
بدور هيئة إشرافية.
وأثناء استعراض اجمللس لتقرير بشأن دور
االحتاد يف بناء الثقة واألمن يف استعمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،دعا
الدكتور توريه إىل مزيد من التعاون الدولي في
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مكافحة التهديد المتزايد للجريمة السيبرانية .ولدى تناول بعض
التحديات الرئيسية املاثلة أمام جعل اإلنرتنت والعناصر األخرى
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أكثر أماناً ،أكد األمني العام أن
النجاح يف مكافحة انتشار اجلرمية السيربانية يعتمد إىل حد كبري على
رغبة البلدان يف التعاون وتقاسم اخلربات.
وأعرب أعضاء اجمللس عن تقديرهم لعمل الشراكة بني االحتاد
ومؤسسة إمباكت  -الشراكة الدولية متعددة األطراف ملكافحة
التهديدات السيربانية ) – (IMPACTاملفتوحة أمام مجيع أصحاب
املصلحة ،ملساعدة البلدان النامية على وجه اخلصوص يف مواجهة
اجلرمية السيربانية وبناء القدرة على مواجهتها .وملساعد البلدان يف
فهم اجلوانب القانونية لألمن السيرباين ،قام االحتاد بتحديث الطبعة
السادسة من تقرير فهم اجلرمية السيربانية :دليل للبلدان النامية.
وكان من بني ما أشار إليه التقرير قيام االحتاد مبا يلي:
 اختاذ إجراءات لتيسري تنسيق التشريعات اخلاصة باجلرمية السيربانية
يف حنو  60بلداً جبزر الكاريبي واحمليط اهلادئ ويف إفريقيا جنوب
الصحراء الكربى؛
 وضع توصيات تتناول متطلبات األمن ،ومبادئ توجيهية
ومواصفات لتحديد ومواجهة اجلرمية السيربانية اليت تتعرض هلا
أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألنظمة القائمة على
بروتوكول اإلنرتنت؛
 مواصلة توفري منصة دولية لتطوير الربوتوكوالت واألنظمة
واخلدمات اليت حتمي شبكات اجليل التايل؛
 مساعدة العديد من الدول األعضاء واملناطق اإلقليمية يف تشكيل
أفرقة وطنية للتصدي للحوادث احلاسوبية )(CIRT؛
 إطالق مشروع لتحسني األمن السيرباين يف  49بلداً متثل أقل
البلدان منواً اليت حددهتا األمم املتحدة؛
 إقامة شراكات جديدة مع العديد من قادة الصناعة جلعل الفضاء
السيرباين أكثر أمناً وأماناً للمستهلكني وقطاع األعمال واألطفال
والشباب.
وقد أكد أعضاء اجمللس باإلمجاع من جديد التزامهم القوي بتعبئة
مجيع املوارد املتاحة حتت تصرفهم لضمان حماية األطفال على
الخط .وأشار األمني العام إىل أنه يف الوقت الذي يعد فيه األطفال
من أكثر مرتادي اإلنرتنت ،فإهنم أيضاً من أكثر الفئات تعرضاً لسوء
Shutterstock
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املعاملة على اخلط .وبعد أن أخذ اجمللس ِعلماً
بتقرير فريق العمل التابع لالحتاد واملعين حبماية
األطفال على اخلط ،طلب اجمللس من االحتاد
مواصلة مهمته يف تقدمي املساعدة للدول
األعضاء يف هذا الصدد.
وأعرب العديد من البلدان عن حتفظات
إزاء إدخال نظام لغربلة اإلنرتنت إذ قد
يؤثر على قدرهتا على التنظيم الذايت يف
هذا الشأن.
ووافق أعضاء اجمللس على إرجاء مناقشة
ما إذا كان من املناسب فتح فريق العمل
التابع لالتحاد والمعني بقضايا السياسات
العامة الدولية المرتبطة باإلنترنت أمام مجيع
أصحاب املصلحة ،حىت ينظر فيه أثناء مؤمتر
املندوبني املفوضني لعام  .2014ويف نفس
الوقت ،أكد اجمللس أن األمني العام يستطيع
إجراء أو تيسري إجراء مشاورات غري رمسية
مع أصحاب املصلحة .وقال الدكتور محدون
توريه" :إنين أتطلع إىل التعاون مع مجيع
أصحاب املصلحة بشأن مسائل السياسات
العامة الدولية ذات الصلة باإلنرتنت  ،وعرض
جوهر هذه املناقشات على فريق العمل التابع
للمجلس كي يأخذ علماً هبا".
واعتمد اجمللس الصيغة املعدلة للقرار
( 1334املعدل يف  )2013بشأن دور االتحاد
في االستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة
العالمية لمجتمع المعلومات ).(WSIS
وقام الربوفيسور فالدميري مينكني من االحتاد
الروسي ،الذي ترأس فريق صياغة القرار
 ،1334بتقدمي الصيغة املعدلة ملناقشتها
واملوافقة عليها .كذلك ،اقرتح السيد مينكني
عقد القمة العالمية التالية في منتجع سوشي
الروسي في .2015









وقد قرر اجمللس مبوجب القرار املع ّدل:
تنظيم احلدث الرفيع املستوى بعد عشر
سنوات من القمة العاملية جملتمع املعلومات
يف شرم الشيخ ،مصر ،يف الفرتة 17-13
أبريل 2014؛
أن يكون احلدث رفيع املستوى صيغة
موسعة ملنتدى القمة العاملية جملتمع
املعلومات لبحث التقدم احملرز يف تنفيذ
نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات حتت
مسؤولية االحتاد الدويل لالتصاالت،
مع توفري منصة للتنسيق بني أصحاب
املصلحة املتعددين ،وإشراك ومشاركة
املسؤولني عن تيسري تنفيذ خطوط العمل
اخلاصة بالقمة ،ووكاالت األمم املتحدة
األخرى ومجيع أصحاب املصلحة يف
القمة العاملية جملتمع املعلومات؛
ينبغي أن يستعرض احلدث الرفيع املستوى
نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات
( 2003و )2005ووضع اقرتاحات بشأن
رؤية جديدة ملا بعد سنة  ،2015من
احملتمل أن تشمل أهدافاً جديدة وخطة
عمل ملا بعد  2015يف نطاق مسؤولية
االحتاد الدويل لالتصاالت .والوكاالت
األخرى مدعوة للمسامهة يف هذه النتائج
واالقرتاحات إذا هي رغبت يف ذلك.
وينبغي تنفيذ ذلك مع مراعاة قرارات
الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة
لألمم املتحدة وسوف يعقب ذلك
استعراض آخر مع احتمال صدور قرار
عن مؤمتر املندوبني املفوضني عام 2014؛
الشروع يف عملية حتضريية مفتوحة وشاملة
شبيهة بتلك اليت جرت بالنسبة للمنتدى
العاملي لسياسات االتصاالت وتكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت ) (WTPF-13من
أجل وضع مسودة وثائق لكي ينظر فيها
احلدث الرفيع املستوى ،وذلك حبلول
 1مارس .2014
كذلك ،اختذ اجمللس قراراً بشأن
النطاق العريض من أجل تحقيق التنمية
المستدامة ،كموضوع لليوم العالمي
لالتصاالت ومجتمع المعلومات ،في
 17مايو  .2014وسوف يساعد هذا املوضوع
على تركيز االنتباه على التزام أصحاب املصاحل
املتعددين بتحقيق النفاذ الشامل إىل إمكانية
التوصيل عريض النطاق وتيسري توفري تشكيلة
واسعة من اخلدمات والتطبيقات ،وتشجيع
االستثمار وتنفيذ اخلطط الوطنية للنطاق
العريض والنفاذ إىل اإلنرتنت بأسعار معقولة
بالنسبة للمستعملني احلاليني واجلدد.
كذلك قوبل برنامج االتحاد الخاص
بالمطابقة وقابلية التشغيل البيني ،الذي
يقوم على أربع دعامات – تقييم املطابقة؛
وفعاليات التشغيل البيين؛ وبناء القدرات؛
وإقامة مراكز اختبار يف البلدان النامية –
بدعم قوي من اجمللس .تقع الدعامتان  1و2
حتت قيادة مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد
) ،(TSBبينما تقع الدعامتان  3و 4حتت قيادة
مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد ).(BDT
ووافق اجمللس على الخطط التشغيلية
المتجددة التي وضعها االتحاد للفترة
 .2017-2014وتشري اخلطط األربع – اليت
تغطي قطاع االتصاالت الراديوية )(ITU–R
وقطاع تقييس االتصاالت ) (ITU–Tوقطاع
تنمية االتصاالت ) (ITU–Dواألمانة العامة
 إىل فرتة شديدة االزدحام تبدأ يف 2014بأحداث كثرية منها املؤمتر العاملي لتنمية
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االتصاالت لعام  (WTDC-14) 2014ومؤمتر
املندوبني املفوضني لعام .(PP-14) 2014
وبالنسبة للفرتة  ،2019-2016قرر اجمللس
تشكيل فريق عمل لوضع خطط اسرتاتيجية
ومالية ،سينظر فيها اجمللس يف دورته عام
 2014وتُعرض على مؤمتر املندوبني املفوضني
يف وقت الحق من هذا العام.
ووافق اجمللس على ميزانية بلغت 331,055
مـليــون فـرنــك ســويـسـري للـفـترة الـمـالـيــة
 ،2015-2014مـوزع ــة كــاآلتـي166,311 :
مـليـون فـرنــك ســويـسـري للـسـنــة 2014
و 164,744مليون فرنك سويسري للسنة
 .2015وحدد اجمللس وحدة مساهمة الدول
األعضاء بمبلغ  318 000فرنك سويسري.
وتستهدف امليزانية زيادة الكفاءة واحلد من
النفقات ،وتقوم على النمو االمسي الصفري
املطبق منذ .2006
ووقَّع االحتاد الدويل لالتصاالت ومصر
اتفاقي البلد المضيف الستضافة المؤتمر
المقبل لتنمية االتصاالت لعام 2014
) (WTDC-14بمنتجع شرم الشيخ من 31
مارس إىل  11أبريل  ،2014يف أعقاب احلدث
الرفيع املستوى بشأن االستعراض الشامل
لتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات
بعد عشر سنوات ).(WSIS+10
ودعا السيد سليم األذينة ،وزير
االتصاالت الكوييت ،إىل إنشاء بنية حتتية
عاملية للمعلومات للمساعدة يف الوقاية من
الكوارث الطبيعية والكوارث اليت هي من
صنع اإلنسان والتخفيف من آثارها .وحث
الوزير على أن يعطي االحتاد أولوية لربط مجيع
شبكات االتصاالت يف العامل ،بغية إنشاء
نظام معلومات عاملي موصول ميكن استعماله
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يف الوقاية من الكوارث وللتخفيف من عواقبها
اإلنسانية واملالية.
ورحب أعضاء اجمللس حبرارة بالرئيس
َّ
المرشح لمؤتمر المندوبين المفوضين
المقبل في  ،2014وهو السيد ،Wonki Min
مدير عام وزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والتخطيط املستقبلي يف كوريا.
وأخرياً وليس آخراً ،وافق اجمللس على
تشكيل جلنة توجيهية لعملية ختطيط االحتفال
بعيد االتحاد الخمسين بعد المائة في
 ،2015الذي سيسهم يف إبراز املزيج الفريد
الذي يتمتع به االحتاد من تاريخ ثري ومسامهته
يف جمال االبتكار ،مع إلقاء الضوء على دوره
الرئيسي يف مجيع التطورات الرئيسية يف جمال
االتصاالت .ومت تعيني السيد ناصر بن محاد،
اإلمارات العربية املتحدة ،رئيساً للجنة ،ومعه
مخسة نواب للرئيس ميثلون املناطق اإلدارية
اخلمس لالحتاد .وسوف تكون اللجنة
التوجيهية مبثابة منصة جلمع اآلراء واألفكار
بشأن ختطيط الفعاليات املقبلة .وسوف تعمل
اللجنة عن كثب مع أمانة االحتاد يف التحضري
لالحتفاالت وتقدمي تقرير عن سري العمل إىل
اجمللس يف دورته عام  .2014وحث الدكتور
توريه الدول األعضاء على إرسال أفكارها
حول أفضل وسيلة لالحتفال بعيد تأسيس
االحتاد وشجعها على تنظيم فعاليات وطنية
لالحتفال هبذه املناسبة.
وبفضل الكفاءة والسرعة اليت متيز هبا رئيس
اجمللس السيد ماريوس كاتالين مارينسكو،
رئيس اهليئة الوطنية الرومانية لإلدارة والتنظيم
يف جمال االتصاالت ) ،(ANCOMانتهت دورة
اجمللس قبل يوم من املوعد املقرر النتهائها.
وقال األمني العام وهو يثين على رئاسة السيد

مارينسكو" :إنه مل يقم فحسب بقيادة اجمللس
حنو نتيجة ناجحة ،بل إنه استبق اجلدول
الزمين .وهذا إجناز هائل يف أي ظروف –
ويعد إجنازاً قياسياً يف دورة للمجلس تتناول
امليزانية ".مث قدَّم الدكتور توريه ميدالية االحتاد
الفضية إىل رئيس الدورة تقديراً "للخدمات
البارزة اليت قدمها لالحتاد".
وأضاف" :لقد كان هذا اجمللس إبرازاً ممتازاً
لكيفية مواصلتنا البناء على تارخينا الطويل
واملشرف للعمل معاً ،لتيسري التقدم التقين
والتكنولوجي ،مع الثقة املتبادلة فيما بيننا.
ولقد كنا حافظنا على روح االحتاد ،الروح اليت
جتمع بيننا هنا من أجل حتقيق الصاحل العام،
وتقاسم األهداف واآلمال الـمشـتـرك ــة".
وقد ظهر السيد كوفي عنان ،األمين
العام السابق لألمم المتحدة ،كضيف يف
اجللسة اخلتامية .وبعد أن استقبِل السيد عنان
استقباالً حاراً على القمة العالمية للشباب
التي سينظمها االتحاد لمناقشة رؤية ما
بعد سنة  ،2015املقرر أن تستضيفها كوستا
ريكا يف سان خوسيه يف الفرتة  13–9سبتمرب
 ،2013واليت ستُشرك الشباب يف حتديد سبل
ضمان أن يستطيع اجلميع االستفادة من
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إطار
التنمية االقتصادية واالجتماعية.

موعد انعقاد دورة المجلس
لعام  2014ومدتها

سيعقد اجمللس دورته العادية املقبلة من
 6إلى  15مايو  2014في جنيف ملدة مثانية
أيام عمل.

ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنم يف يكذلا يمقرلا ماظنلا
فعاليات االحتاد الدويل لالتصاالت يف كمبوديا

النظام الرقمي الذكي في منطقة
آسيا والمحيط الهادئ
كمبوديا تستضيف المنتدى اإلقليمي لتنمية االتصاالت
في آسيا والمحيط الهادئ الذي ينظمه االتحاد الدولي
لالتصاالت واالجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي المقبل
لتنمية االتصاالت في 2014
كانت مدينة بنوم بنه يفكمبوديا هي املكان الذي عُ ِقد فيه املنتدى
اإلقليمي الناجح لتنمية االتصاالت يف آسيا واحمليط اهلادئ واالجتماع
اإلقليمي التحضريي آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن املؤمتر العاملي لتنمية
االتصاالت لعام  .(WTDC-14) 2014وقد عُ ِقد هذان احلدثان املهمان
جنباً إىل جنب يف الفرتة من  29أبريل إىل  2مايو  ،2013واستضافتهما
وزارة الربيد واالتصاالت حبكومة كمبوديا امللكية.

الحياة الرقمية

@PB Photography

وكان موضوع املنتدى اإلقليمي لتنمية االتصاالت يف آسيا واحمليط
اهلادئ هو "منطقة آسيا واحمليط اهلادئ تتجه بذكاء حنو النظام الرقمي
) ."(DIGITALوقد رأى براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالحتاد ،أن هذا املوضوع قد اختري بعناية نظراً لالجتاهات اإلجيابية
املثرية لإلعجاب فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وقد علق براهيما سانو على ذلك بقوله" :إن أرقام االحتاد
تدل على أنه مع هناية سنة  ،2013ستبلغ نسبة اشرتاكات اهلواتف
اخللوية املتنقلة  89اشرتاكاً لكل مائة نسمة يف منطقة آسيا واحمليط
اهلادئ .وسيكون نصيب آسيا واحمليط اهلادئ  895مليون اشرتاك
من العدد التقديري الشرتاكات النطاق العريض حول العامل وهو
ملياران .وتنتمي إىل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ست شركات من بني
الشركات اخلمس والعشرين األفضل أداءً وفقاً لدليل تنمية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لعام  .(IDI-2012) 2012وإننا إذ نتأمل هذه
األرقام نستطيع بكل تأكيد أن نقول إن منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
تطبق بالفعل النظام الرقمي".
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ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنم يف يكذلا يمقرلا ماظنلا
فعاليات االحتاد الدويل لالتصاالت يف كمبوديا

وقد حضر املنتدى  172مشاركاً من
 21دولة من الدول األعضاء من منطقة
آسيا واحمليط اهلادئ ،وأربع وكاالت تشغيل
معرتف هبا ،وأربع منظمات علمية/صناعية،
وثالث كيانات من الكيانات عاملة يف جمال
االتصاالت ،ومثاين منظمات إقليمية ودولية.
وأثناء احلفل االفتتاحي للمنتدىَّ ،
ذكر
الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد،
املشاركني برسالة االحتاد وهي توصيل العامل،
ومتكني مجيع سكان العامل ،حيثما كانوا وحتت
أي ظروف ،من االستفادة من املنافع املرتتبة
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وأضاف يقول" :أعتقد اعتقاداً راسخاً بأننا
إذا جنحنا يف حتقيق هذه الرسالة ،فسوف
نرى حتسناً اجتماعياً واقتصادياً مل يسبق له
مثيل بالنسبة للجميع ،وسوف نواصل اختاذ
خطوات جريئة يف اإلسراع خبطى التقدم يف
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية – بل وأهداف
التنمية املستدامة كلما تقدمنا إىل األمام".
وافتتح الدكتور  ،Sok Anرئيس وزراء
كمبوديا رمسياً أعمال املنتدى الذي استمر
يوماً واحداً ،وشجع املشاركني على إجياد
طرق خالقة للتصدي للتحديات اليت تواجهها
التنمية يف املنطقة .وأضاف أن كمبوديا متر
مبنعطف حرج يف جمال التنمية االجتماعية
واالقتصادية وهي تتحرك خبطى ثابتة من
بلد ينتمي إىل أقل البلدان منواً إىل اقتصاد
منخفض إىل متوسط الدخل؛ وهو هدف من
املتوقع أن يتحقق حبلول .2016–2015
ويف معرض إشارته إىل التعاون الوثيق
املستمر بني كمبوديا واالحتاد الدويل
لالتصاالت ،أعرب الدكتور  Sok Anعن
تقديره للمساعدات القيِّمة اليت حصلت
عليها كمبوديا من االحتاد .وأضاف أن
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كمبوديا قد جنحت يف إدارة انتقاهلا إىل
سوق نابضة لالتصاالت ،مع توسيع
وحتديث بنيتها التحتية يف جمال االتصاالت.
وباعتبارها من البلدان األوىل اليت يتجاوز فيها
عدد اشرتاكات اهلواتف اخللوية املتنقلة عدد
اشرتاكات اهلواتف الثابتة ،تفخر كمبوديا
يف الوقت احلاضر بأن نسبة انتشار اهلواتف
املتنقلة بلغت  139,4يف املائة.
وقال نائب رئيس الوزراء" :توجد يف الوقت
احلاضر مثاين شركات لتشغيل االتصاالت
املتنقلة ومنحت احلكومة رخصتني الختبار
تكنولوجيا التطور طويل األجل ) (LTEمما
جعل سوق االتصاالت سوقاً تنافسياً إىل حد
بعيد" .وأضاف يقول" :إن القدرات واملهارات
اليت يتمتع هبا الكمبوديون ،وخصوصاً جيل
الشباب ،يف جماالت تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،ستكون من العوامل الرئيسية
لنجاح التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية
يف كمبوديا يف املستقبل ،وكذلك يف قدرتنا
على التطلع إىل اخلارج واملنافسة بنجاح يف
منطقتنا ويف العامل يف املستقبل .وتبلغ نسبة
األطفال املسجلني باملدارس يف كمبوديا يف
الوقت احلاضر حنو  95يف املائة ،وينبغي أن
يكون بوسعهم النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .ولقدكان هدفنا يف املاضي يتمثل
يف توفري التعليم للجميع ،ولكننا اآلن ينبغي أن
نستهدف حتقيق نفاذ اجلميع إىل االتصاالت".
وقـد تـضمـن املنتــدى أربــع جـلســات،
كما يلي:
 اجللسة األوىل :تسخري الفرصة الرقمية
من خالل النطاق العريض
 اجللسة الثانية :التمكني الرقمي للجميع
 اجللسة الثالثة :خلق جمتمع أكثر ذكاءً،
وأكثر أمناً وأقل إضراراً بالبيئة

 اجللسة الرابعة :املائدة املستديرة ألصحاب
املصلحة املتعددين :آفاق املستقبل
وقد رَّكز الكثريون من أصحاب املصلحة
على املوضوعات املتصلة بالتحول االقتصادي،
ومتكني الناس وإشراكهم ،وكذلك االبتكار.
ورأى هؤالء أن تطوير البنية التحتية ،ورأس
املال البشري ،وتضييق الفجوة الرقمية متثل
أساساً ضرورياً جملتمع رقمي أكثر ذكاء .ومن
بني القضايا الرئيسية اليت ألقي الضوء عليها
أثناء جمرى اجللسات األمن السيرباين ،وإدارة
الطيف ،وانتشار النفاذ عريض النطاق.
واعرتف املتحدثون بأمهية اإلرادة السياسية
يف بناء مواطنة رقمية شاملة ومستنرية ومتمكنة.
ووفقاً ملا يرى املشاركون ،فإن األمر الذي
يتطلب توجيه اهتمام خاص لدى املضي
قدماً يشمل مسائل مثل السرية واألمن،
وكفاءة استخدام الطاقة ،وإدارة املخلفات
اإللكرتونية ،وتنسيق أرقام الطوارئ – مع
وجود نقطة اتصال وحيدة واضحة ومعلن
عنها بشكل جيد ميكن اللجوء إليها يف
حاالت الشدة وختضع لتنسيق دويل وإقليمي.
وتلخيصاً للحوار ،أعادت ،Eun-Ju Kim
مديرة املكتب اإلقليمي لالحتاد آلسيا واحمليط
اهلادئ ،التأكيد على أمهية الشراكات بني
القطاعني العام واخلاص – اليت أطلقت عليها
"الشركاء األذكياء" – إلقامة جمتمع رقمي
ذكي يف ربوع آسيا واحمليط اهلادئ ،مبا يف
ذلك ذوو اإلعاقة ،وبغض النظر عن النوع
االجتماعي والعمر والثقافة واملوقع .وقالت
إن نتائج املنتدى لن تكون مبثابة مسامهة
فحسب يف االجتماع اإلقليمي التحضريي
آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن املؤمتر العاملي
لتنمية االتصاالت لعام  (WTDC-14) 2014بل
ستكون مسامهة كذلك يف العملية التحضريية
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لالستعراض الشامل للقمة العاملية جملتمع
املعلومات (القمة العاملية جملتمع املعلومات
بعد عشر سنوات) ).(WSIS+10
وأثناء املنتدى ،ويف حضور الدكتور Sok An
والدكتور محدون توريه ،قام السيد سانو بشكل
رمسي بتسليم وثيقة السياسة الوطنية للنطاق
العريض ،اليت مت إعدادها بدعم من االحتاد ،إىل
السيد  ،So Khunوزير الربيد واالتصاالت يف
كمبوديا .وقد جاءت هذه الوثيقة نتيجة ملبادرة
إقليمية من آسيا واحمليط اهلادئ بشأن "النفاذ
عريض النطاق وانتشاره يف املناطق احلضرية
والريفية" .وهذه املبادرة تعززها هيئة االتصاالت
الكورية يف مجهورية كوريا.
واملنتدى اإلقليمي للتنمية آلسيا واحمليط
اهلادئ حدث سنوي يستهدف توفري منصة
لتقاسم املعلومات بشأن الفرص والتحديات
يف املنطقة ،وأفضل املمارسات يف جماالت
السياسات ،والتكنولوجيا واملسائل التنظيمية

واالقتصادية .ويتعلق املنتدى يف جوهره حبوار
مفتوح بني أصحاب املصلحة – الدول األعضاء
يف االحتاد – وأعضاء القطاعات واهليئات
األكادميية واألطراف الصناعية األخرى.

تحديد برنامج التنمية اإلقليمية

عُ ِقد االجتماع اإلقليمي التحضريي آلسيا
واحمليط اهلادئ بشأن املؤمتر العاملي لتنمية
االتصاالت لعام  ،(WTDC-14) 2014الذي ترأسه
 ،Chin Bun Seanوزير الدولة للربيد واالتصاالت
يف كمبوديا يف أعقاب املنتدى اإلقليمي للتنمية
آلسيا واحمليط اهلادئ .وقد شارك يف االجتماع
حنو  130مشارك ميثلون احلكومات والقطاعني
العام واخلاص والدوائر الصناعية ،واملنظمات
الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية،
حيث تناقشوا يف الفرتة من  30أبريل إىل 2
مايو  2013لتحديد أولويات تنمية تكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت على املستوى اإلقليمي،
مع مراعاة املسامهات املقدمة من الدول األعضاء
وأعضاء القطاعات من املنطقة.
وأشاد السيد  ،So Khunوزير الربيد
واالتصاالت يف كمبوديا ،يف كلمته االفتتاحية،
باالرتباط والتعاون الوثيقني بنيكمبوديا واالحتاد
الدويل لالتصاالت ،قائالً" :إن جماالت األولوية
اليت أمكن حتديدها يف املؤمترات العاملية السابقة
لتنمية االتصاالت قد أفادت كمبوديا كثرياً".
وأضاف يقول":إن من دواعي االمتياز أن
تكون وزارة الربيد واالتصاالت يفكمبوديا جزءاً
من هذا املنتدى املهم كمضيفة له ،ونود أن
نعرب عن تقديرنا لالحتاد الدويل لالتصاالت
الذي أتاح لنا هذه الفرصة وأوالنا هذه الثقة".
ويف معرض ترحيبه باملندوبني يف االجتماع
اإلقليمي التحضريي آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن
املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2014
) ،(WTDC-14قال السيد سانو إن هذا احلدث
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ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنم يف يكذلا يمقرلا ماظنلا
فعاليات االحتاد الدويل لالتصاالت يف كمبوديا
من اليسار إىل اليمني ،Eun-Ju Kim :مديرة مكتب االحتاد الدويل لالتصاالت ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ؛ والدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد؛ و،So Khun
وزير الربيد واالتصاالت يف كمبوديا؛ والسيد براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد

ميثل عالمة بارزة على طريق التحضريات اخلاصة
باملؤمتر املقرر عقده من  31مارس إىل  11أبريل
 2014يف شرم الشيخ ،مصر .ولقدكان االجتماع
اإلقليمي التحضريي فرصة لتقدمي تقرير عن تنفيذ
خطة عمل حيدر آباد اليت اعتمدها املؤمتر العاملي
األخري لتنمية االتصاالت يف .2010
وأشار السيد سانو إىل أن منطقة آسيا
واحمليط اهلادئ تعد من أكثر مناطق العامل حيوية
وأسرعها حركة فيما يتعلق بتنمية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وقدَّم نظرة عامة عن
العمل الذي قام به مكتب تنمية االتصاالت يف
غضون السنتني املاضيتني يف سبيل تنفيذ خطة
عمل حيدر آباد ،مشرياً إىل أن "مكتب تنمية
االتصاالت يقوم حالياً بتنفيذ  72مشروعاً تبلغ
قيمتها  75مليون دوالر أمريكي .وقد بلغت
النسبة العامة لتنفيذ اخلطة التشغيلية  96,5يف
املائة يف  2011و 97,5يف املائة يف ".2012
وعلى مدى ثالثة أيام ،ناقش املندوبون
بالتفصيل مجيع املسامهات الثالث والثالثني
املقدمة إىل االجتماع التحضريي .وقدمت أمانة
االحتاد نتائج هنج اإلدارة القائمة على النتائج،
وكذلك اإلطار االسرتاتيجي احلايل لقطاع تنمية
االتصاالت يف االحتاد.
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وقد توصل االجتماع التحضريي إىل جمموعة تنفيذ نتائج االجتماع التحضريي بغية ضمان
من املقرتحات بشأن األولويات بالنسبة إلقليم أخذ أولويات املنطقة يف االعتبار يف املؤمتر
آسيا واحمليط اهلادئ ،قام بوضعها فريق خمصص ،العاملي لتنمية االتصاالت لـعـام (WTDC- 2014
وستكون هذه املقرتحات مبثابة أساس لصياغة ) 14يف شرم الشيخ ،وأن يتم اعتمادها فيما
مسامهات تُعرض على املؤمتر العاملي لتنمية بعد ضمن خطة عمل قطاع تنمية االتصاالت
االتصاالت لعام  .(WTDC-14) 2014وهذه بـاالتـحــاد ) (ITU–Dللـفـتـرة  ،2018-2015اليت
املقرتحات متماشية مع األهداف املنصوص ستحدد الوالية بالنسبة ألنشطة قطاع تنمية
عليها يف اإلطار االسرتاتيجي لقطاع تنمية االتصاالت باالحتاد هلذه الفرتة".
وشكر الدكتور توريه اإلدارة املضيفة ملا
االتصاالت ،كما هو مبني يف اإلطار التايل.
وقد أثىن السيد  Chin Bun Seanعلى قدمته إلجناح االجتماع التحضريي اإلقليمي
املندوبني ملا قدموه من مسامهات وما قاموا به للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لـعـام 2014
من عمل شاق ،وعلى تقدمي توصيات مهمة ) .(WTDC-14ودعا املندوبني إىل حضور
بشأن جماالت وموضوعات األولوية بالنسبة األحداث الرئيسية التالية اليت سينظمها االحتاد
لعمل قطاع تنمية االتصاالت يف املستقبل ،مبا يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ،مبا يف ذلك
يف ذلك طرق العمل ،واملسائل اليت تدرسها معرض تليكوم العاملي الذي سينظمه االحتاد
جلان الدراسات ،واملبادرات اإلقليمية اخلاصة يف  2013يف بانكوك ،تايالند ،من  19إىل 22
مبنطقة آسيا واحمليط اهلادئ .ووصف االجتماع نوفمرب  ،2013يف أعقاب قمة توصيل آسيا
التحضريي للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت واحمليط اهلادئ اليت ستُعقد يوم  18نوفمرب 2013
لـعــام  (WTDC-14) 2014بـأنــه بـدايــة لـعـمـلـيــة يف نفس املكان ،حيث من املقرر أن يعلن كبار
تستهدف حتقيق مزيد من التنسيق يف املنطقة .قادة منطقة آسيا واحمليط اهلادئ التزاماهتم
وأضاف يقول" :إنين مسرور حقاً لكوين جزءاً املالية من أجل تنمية تكنولوجيا املعلومات
من هذه العملية ،وسوف أرصد – بصفيت واالتصاالت يف املنطقة.
الرئيس – وأتابع بكل جد مدى التقدم يف

ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنم يف يكذلا يمقرلا ماظنلا
فعاليات االحتاد الدويل لالتصاالت يف كمبوديا

األهداف الحالية لقطاع تنمية االتصاالت
الهدف

2

مساعدة األعضاء يف تعظيم االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة املتاحة ،مبا يف
ذلك النطاق العريض ،من أجل تطوير بنيتها التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وخدماهتا يف هذا اجملال ،وتصميم ونشر بنية حتتية مرنة لشبكات
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت".

الهدف

مجاالت األولوية والموضوعات التي حددها اجتماع
كمبوديا بالنسبة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ
 الشبكات عريضة النطاق
 البنية التحتية للجيل املقبل
 البنية التحتية باملناطق الريفية
 التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية
 قابلية التشغيل البيين للخدمات
 ختطيط النطاق العريض الالسلكي
 نشر اإلصدار  IPv6من بروتوكول اإلنرتنت
 تقاسم البنية التحية
 كفاءة استهالك الطاقة
 املخلفات اإللكرتونية

3

 احلوسبة السحابية
 الصحة اإللكرتونية
دعم وضع اسرتاتيجيات لتعزيز نشر واستخدام وسالمة ،وأمن تطبيقات وخدمات
 التعليم اإللكرتوين
االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتكلفة معقولة يف سبيل تعميم تكنولوجيا
 املدفوعات بالوسائل املتنقلة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إطار االقتصاد واجملتمع األوسع.
 اإلدارة املتنقلة
 محاية األطفال على اخلط
 أمن الشبكات

الهدف

4

مساعدة األعضاء يف إقامة وصيانة بيئة متكينية من حيث السياسات والقواعد التنظيمية،
مبا يف ذلك وضع وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وخطط وطنية مستدامة ،من خالل
تبادل املعلومات بشأن أفضل املمارسات ومجع ونشر معلومات إحصائية عن تنمية
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
الهدف

 سياسات التعريفات
 نوعية التجربة
 اإلطار التنظيمي حملطات إرساء الكبالت
 النماذج التنظيمية
 اخلدمات الثالثية
 األمن السيرباين
 القضايا املتصلة باملستعملني

5

"بناء القدرات البشرية واملؤسسية بغية حتسني املهارات يف جمال تنمية واستعمال شبكات  متكني أصحاب املصلحة املتعددين ملتطوعي
وتطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتعزيز الشمول الرقمي بالنسبة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 مراكز التميز
لذوي االحتياجات اخلاصة ،مثل األشخاص ذوي اإلعاقة ،من خالل إذكاء الوعي،
 التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية
وأنشطة التدريب ،وتبادل املعلومات واملعارف ،وإنتاج وتوزيع املنشورات ذات الصلة".
الهدف
تقدمي مساعدات مكثفة وخاصة ألقل البلدان منواً والبلدان ذات االحتياجات اخلاصة
ومساعدة الدول األعضاء يف االحتاد على مواجهة تغري املناخ واالستعانة باالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إدارة الكوارث".
6

 االحتياجات اليت تنفرد هبا الدول اجلزرية الصغرية
النامية ) (SIDSوأقل البلدان منواً ) (LDCsوالبلدان النامية
غري الساحلية )(LLDCs
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ودلا تالاصتالا تامدخب ةلصتملا تاسايسلا اياضقو ةيداصتقالا اياضقلا
أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت يف آسيا وأوقيانوسيا

القضايا االقتصادية وقضايا السياسات
المتصلة بخدمات االتصاالت الدولية
أنشطة االتحاد الدولي لالتصاالت في آسيا وأوقيانوسيا
تقود لجنة الدراسات  3التابعة لقطاع تقييس االتصاالت ) (ITU–Tالدراسات الخاصة بالتعريفات والمسائل
المحاسبية (بما في ذلك منهجيات حساب التكاليف) لخدمات االتصاالت الدولية ،وما يرتبط بها من
المسائل االقتصادية والمحاسبية والسياساتية لالتصاالت.

وقد اجتمع الفريق اإلقليمي املعين بآسيا التوجه الرئيسي لعمل لجنة
وأوقيانوسيا (جزر احمليط اهلادئ) التابع للجنة الدراسات  3التابعة لقطاع
الدراسات  3التابعة لقطاع تقييس االتصاالت تقييس االتصاالت

يومي  10-9أبريل  2013يف طوكيو ،اليابان.
وقد سبقت هذا االجتماع حلقة دراسية
بشأن التكاليف والتعريفات بالنسبة للبلدان
األعضاء يف الفريق اإلقليمي املعين بآسيا
وجزر احمليط اهلادئ ،نظمها مكتب تنمية
االتصاالت باالحتاد ).(BDT
وقد استضافت وزارة الشؤون الداخلية
واالتصاالت يف اليابان كالً من احللقة
الدراسية واالجتماع ،ومشلت اجلهات
الراعية شركات التشغيل اليابانية الرئيسية؛
مؤسسة  KDDIلالتصاالت ،ومؤسسة NTT
لالتصاالت ،ومؤسسة ،.NTT DOCOMO Inc
ومؤسسة  .SoftBank Telecomوقد حضر
احللقة الدراسية  57مشاركاً من  13بلداً ،بينما
حضر االجتماع  50مشاركاً من  10بلدان.
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من بني األعمال الرئيسية اليت تقع على
عاتق جلنة الدراسات  3التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت ) (ITU–Tالتوصية باملبادئ الالزمة
ملواءمة األسعار العاملية للتوصيل البيين .وتتمثل
أسعار التوصيل البيين يف التكاليف اليت
يتحملها مقدمو خدمات االتصاالت عند
التوصيل بني الشبكات ألغراض تبادل احلركة.
وقد أصبح هذا العمل معقداً بشكل متزايد
مع زيادة انتشار استعمال تقنية نقل الصوت
عرب بروتوكول اإلنرتنت ) ،(VoIPواالنتقال إىل
الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت
أو شبكات اجليل التايل .ويف الفرتة األخرية،
أجرت جلنة الدراسات  3التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت مسحاً ألسعار التجوال املتنقل
على املستوى الدويل ،بغرض حتديد ما إذا
كانت هناك فروق حبسب املناطق اإلقليمية،
وإجياد طريقة ملعرفة أسباهبا ،إن ُوِجدت.

وهدف جلنة الدراسات  3التابعة لقطاع
تقييس االتصاالت هو اإلبقاء على األسعار
منصفة ،ومنخفضة بقدر اإلمكان دون
اإلضرار بنوعية اخلدمة .وتعد أسعار التوصيل
البيين من األمور الرئيسية اليت تشغل بال
أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت ال سيما
يف دول العامل النامية .ويف الواقع ،فإن األفرقة
اإلقليمية املعنية بالتعريفات واملنبثقة عن
جلنة الدراسات  3لقطاع تقييس االتصاالت
(املخـتـصــة بــإف ـريـقـيــا ،وآسيــا وأوقـيـانــوسيــا،
وأوروبا والبحر املتوسط ،وأمريكا الالتينية
والكاريبي) ،بنشاطها الذي ميتد منذ عشرين
سنة ،تعد منوذجاً لتشجيع مشاركة البلدان
النامية يف أعمال التقييس اليت يقوم هبا قطاع
تقييس االتصاالت يف االحتاد.
وكثرياً ما يكون من الصعب على األعضاء
من البلدان النامية تربير حضور اجتماعات
جلان الدراسات مبا ينطوي عليها من
تكاليف السفر .ومتثل األفرقة اإلقليمية املعنية
بالتعريفات طريقة قيـّمة بالنسبة للدول النامية
من أجل مواكبة أحدث التطورات واملسامهة
يف عملية وضع املعايري.

ودلا تالاصتالا تامدخب ةلصتملا تاسايسلا اياضقو ةيداصتقالا اياضقلا
أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت يف آسيا وأوقيانوسيا

الدويل ،وحتديد اخلط الطالب ،وحتديد الرسوم
اجتماع الفريق اإلقليمي
لشبكات اجليل التايل.
المختص بآسيا وأوقيانوسيا
وعلى الرغم من أن بلداناً كثرية قد وضعت
التابع للجنة الدراسات 3
مناذج للتكاليف بالنسبة لالتصاالت الصوتية،
لقطاع تقييس االتصاالت
يتألف الفريق اإلقليمي املختص بآسيا ال توجد حىت اآلن مناذج للتكاليف خاصة
وأوقيانوسيا التابع للجنة الدراسات  3لقطاع خبدمات البيانات .وتشري االجتاهات إىل أن
تقييس االتصاالت من بلدان آسيا وأوقيانوسيا استعمال خدمات البيانات يف تزايد ،ولذلك
والشرق األوسط (باستثناء حوض البحر فإن وضع مناذج التكاليف له أمهية خاصة.
ولالنتقال باملناقشة إىل األمام بشأن هذه
املتوسط) .ويعقد الفريق اإلقليمي اجتماعاً
كل سنة ،يستضيفه بلد عضو يف املنطقة .املسألة وغريها من املسائل الرئيسية ،أنشأ الفريق
وتشمل املناقشات وضع مناذج تكاليف اإلقليمي املختص بآسيا وأوقيانوسيا التابع
شبكات االتصاالت واخلدمات ،مبا يف ذلك للجنة الدراسات  3مخسة أفرقة خمصصة تتوىل
التوصيل باإلنرتنت والتجوال املتنقل على دراسة ما يلي خالل فرتة الدراسة :2016–2013
املستوى الدويل.
 تعريف إجراءات النداء البديلة وآثارها
ناقش اجتماع السنة احلالية الذي عُق ــد يف
االقتصادية ،وسوء االستعمال وحتديد
طوكيو التكاليف الرتاكمية التصاعدية طويلة
اخلط الطالب.
األجل ،ومناذج التكاليف يف شبكات التقارب  االتفاقات التجارية ،وتسوية املنازعات،
(شبكات بروتوكول اإلنرتنت) ،والتجوال
والفوترة.
املتنقل والتوصيل باإلنرتنت على املستوى  التجوال املتنقل.

 التوصيل باإلنرتنت على املستوى الدويل.
 مناذج التكاليف.
وبعد اجتماع طوكيو ،ستواصل األفرقة
املخصصة عملها بالطرق اإللكرتونية
بغرض تقدمي مسامهات خاصة باملنطقة إىل
اجتماعات جلنة الدراسات  3التابعة لقطاع
تقييس االتصاالت ،وتقدمي توصيات املنطقة،
وكذلك تقارير إىل االجتماع املقبل للفريق
اإلقليمي املختص بآسيا وأوقيانوسيا التابع
للجنة الدراسات .3

الحلقة الدراسية اإلقليمية
المعنية بالتكاليف والتعريفات

رّكــزت احلـلـق ــة الــدراسـي ــة اإلقـلـيـمـي ــة
املعنية بالتكاليف والتعريفات املعنية بآسيا
وأوقيانوسيا ،بصفة خاصة ،على اسرتاتيجيات
نشر شبكات اجليل التايل وشبكات النفاذ من
اجليل التايل يف بيئة النطاق العريض ،مؤكدة
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ودلا تالاصتالا تامدخب ةلصتملا تاسايسلا اياضقو ةيداصتقالا اياضقلا
أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت يف آسيا وأوقيانوسيا

على اجلوانب االقتصادية والتنظيمية .ومن
املوضوعات األخرى اليت مت تسليط الضوء
عليها املنافسة والتنظيم يف عامل النطاق العريض
املتقارب ،مع مراعاة العناصر اليت ينبغي النظر
فيها لدى حتديد قوى السوق املهمة.
وقد ترأس احللقة الدراسية السيد
( Seiichi Tsugawaمن مـؤس ـســة ،KDDI
اليابان) ،وهو رئيس جلنة الدراسات  3التابعة
لقطاع تقييس االتصاالت .وقدم املشاركون
عروضاً تلقي الضوء على الوضع يف بلداهنم
لتشجيع احلوار وتبادل املعلومات .ومشلت
احللقة الدراسية  9جلسات و 15عرضاً (انظر
املوقع اإللكرتوين:
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http://www.itu.int/ITU-D/finance/
work-cost-tariffs/events/tariff-seminars/

.)Japan-13/index.html

التطلع إلى األمام

باإلضافة إىل املوضوعات اليت أبقي عليها
منذ فرتة الدراسات السابقة ،مثل التوصيل
باإلنرتنت على الصعيد الدويل والتجوال
املتنقل ،كلّفت اجلمعية العامة لتقييس
االتصاالت واملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية
جلنة الدراسات  3التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت بدراسة موضوعات أخرى يف
فرتة الدراسات  .2016–2013وتشمل هذه

املوضوعات ،على سبيل املثال ،االتفاقات
التجارية وتسوية املنازعات ،وكذلك سوء
االستعمال وحتديد إجراءات النداء البديلة.
وهذه املسائل عظيمة األمهية بالنسبة
ألنشطة شركات تشغيل االتصاالت وصناعة
االتصاالت ككل.
وقد أتاحت احللقة الدراسية واالجتماع
الفرصة أمام أعضاء الفريق اإلقليمي املعين
بآسيا وأوقيانوسيا لفهم التحديات احلالية
ودراستها من منظور إقليمي .وسوف تبذل
جلنة الدراسات  3التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت كل جهد ممكن للوفاء مبسؤولياهتا
املهمة واملتجددة ،مع مراعاة اآلراء اإلقليمية
الواردة من أفرقتها اإلقليمية.

Shutterstock

مستقبل اإلذاعة الرقمية مع استعمال النظام
اإلذاعي الرقمي العالمي )(DRM+
مساهمة من  ،P.V. Giudiciنائب رئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية،
و ،Alfredo Magentaعضو لجنة لوائح الراديو
البث اإلذاعي له أمهية ثقافية حيوية يف تكنولوجيا البث اإلذاعي الرقمي ومعاييرها ومعداتها

أحناء العامل .وهو يُستخدم يف املنزل ويف
العمل وأثناء احلركة .وتناقش هذه املقالة
أمهية االنتقال يف جمتمع املعلومات العاملي
من اخلدمة اإلذاعية التماثلية إىل التكنولوجيا
الرقمية يف مجيع النطاقات املخصصة .كما
تناقش جمموعة األنظمة اإلذاعية الرقمية العاملية
) (DRMوتلقي الضوء على مزايا وعيوب النظام
اإلذاعي الرقمي العاملي ).(DRM+

جرت رقمنة البث اإلذاعي أوالً يف جمال إنتاج الربامج الصوتية والتلفزيونية يف وقت كان فيه
التوزيع الرقمي إلشارات البث اإلذاعي إىل مراكز البث قد أصبح واقعاً ملموساً .وكان الغرض
هو حتسني نوعية الصوت والصورة .وكانت اخلطوات التالية هي رقمنة البث الساتلي للربامج
الصوتية والتلفزيونية ،مث يف وقت الحق البث األرضي للربامج التلفزيونية.
واخلطوة املتبقية الواجب اختاذها هي رقمنة بث الربامج الصوتية يف بعض نطاقات اإلذاعة
األرضية .وهذا يعين رقمنة اخلدمات خدمات اإلذاعة الصوتية األرضية اليت تعمل اآلن بأسلوب
تشكيل االتساع ) (AMوأسلوب تشكيل الرتدد ) ،(FMبغرض املواءمة بني أنظمة البث املختلفة
اجلاري تشغيلها اآلن ،وعمليات استقباهلا.
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اإلذاعة الرقمية
املستقبل مع نظام الراديو الرقمي العاملي ) (DRM+لإلذاعة

وسوف يرتتب على هذه اخلطوة األخرية املوجات املرتية ) (VHFفوق ،MHz 30
إجراء مراجعة كاملة لتوزيعات الرتددات ،واملقصود به إمكانية االستعاضة به عن
ومراجعة تعريف اخلدمات اإلذاعية ،ورمبا اإلذاعة التماثلية ).(FM
وضع خطط جديدة للرتددات ،على األقل
وقد حدد االحتاد الدويل لالتصاالت
بالنسبة للبث اإلذاعي .وعالوة على ذلك ،واملعهد األورويب ملعايري االتصاالت )(ETSI
ملا كانت احلمولة النافعة تتألف دائماً مواصفات األنظمة اإلذاعية الرقمية العاملية.
من تدفق للبتات ،بغض النظر عما إذا وعلى سبيل املثال ،تطبَق التوصيات ITU–R
كان البث اإلذاعي ألغراض خمتلفة وطبقاً  BS 1114و ITU–R BS 1660وITU–R BS 1894
ملعايري بث خمتلفة ،فإن التمييز احلايل بني والتقريران  ITU–R BS 2214وITU–R BS 2280
التطبيقات اإلذاعية وغري اإلذاعية سيكون النظام اإلذاعي الرقمي العاملي ).(DRM+
قد عفا عليه الدهر.
وسوف تُيسر التدابري املناسبة اليت تتخذ
جلمع ملفات الربامج واستعمال أجهزة مزايا ومساوئ األنظمة اإلذاعية
االستقبال الذكية اختيار الربنامج املرغوب الرقمية العالمية )(DRM+
يوفر النظام اإلذاعي الرقمي العاملي
وطريقة عرضه على املستعمل .وسوف ميكن
هذا التقارب التكنولوجي من تقليص الفجوة ) ،(DRM+الذي يعمل يف نطاقات تردد فوق
الرقمية ويسمح بالنهوض بالنظام العاملي  ،MHz 30عدداً من املزايا .فهو متوافق مع البث
التماثلي احلايل ،ولكنه يستخدم طيفاً أقل من
لالتصاالت املتنقلة ).(UMTS
الطيف املستخدم يف البث التماثلي احلايل
بأسلوب تشكيل الرتدد ) ،(FMمما يؤدي بالتايل
إىل حتسني احلصانة واجلودة واألداء واخلدمات
األنظمة اإلذاعية الرقمية
املساعدة .وعلى غرار النظام  ،DRM30يعمل
العالمية )(DRM
صممت اهليئات اإلذاعية األنظمة هذا النظام بأسلوب تعدد اإلرسال بتقسيم
اإلذاعية الرقمية العاملية ) (DRMبدعم من تعامدي للرتدد يف تشكيلة واسعة من معدالت
شركات تصنيع أجهزة اإلرسال واالستقبال البتات ويستخدم نظام  MPEG-4يف التشفري
اإلذاعية ،ومبساعدة املنظمات الدولية الضالعة وفك التشفري .ولذلك فبإمكانه بث إشارات
يف تطوير االتصاالت ،مبا يف ذلك الكثري من الكالم واملوسيقى اجملسمة أو غري اجملسمة
هيئات التقييس.
والبيانات بدرجة عالية من احلصانة تالئم
وحتدد جمموعة معايري األنظمة اإلذاعية االستقبال بالوسائل املتنقلة.
الرقمية العاملية ) (DRMأساليب التشغيل
وميكن أن يعمل النظام اإلذاعي الرقمي
املختلفة اليت ميكن جتميعها ضمن فئتني ،مها :العاملي) (DRM+على الشبكات وحيدة الرتدد
صمم لالستخدام يف أو متعددة الرتددات ،مما جيعل من املمكن
أسلوب  ،DRM30الذي ُ
نطاقات اإلذاعة األرضية بأسلوب تشكيل تغطية نفس منطقة اخلدمة باستخدام قدرة أقل
االتساع ) (AMحتت MHz 30؛ وأسلوب للبث .وميكن للهيئات اإلذاعية إعادة استخدام
 DRM+الذي يستخدم الطيف يف نطاقات جزء من معداهتا التماثلية ألن نظام DRM+
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يستطيع استخدام هوائيات اإلرسال واالستقبال
دون تدخل تقين .وهذا النظام املفتوح غري
احملمي حبقوق امللكية جيعل من املمكن للنظام
أن يتوافق مع أكثر من مائيت قناة بعرض نطاق
 kHz 100بالنسبة للبث السمعي أو الفيديوي
– أو أكثر من  800قناة بعرض نطاق kHz 25
بالنسبة للبث السمعي أو البيانات – يف نطاق
الرتدد .MHz 108-87,5
وقد تأكدت مجيع هذه املزايا من خالل
التجارب اليت أجرهتا ،على سبيل املثال،
حمطة راديو الفاتيكان وإيطاليا وشركة TDF
الفرنسية .فقد أظهرت القياسات املشرتكة
اليت أجرهتا إيطاليـا والفاتيكـان أن اخلـدمــة
اإلذاعـيــة التمـاثـلـيـة احلـالـيـة بقـدرة kW 10
املخصصة للفاتيكان من أجل روما على الرتدد
 MHz 103,8مبوجب اتفاق  GE-84ال ميكنها
مقاومة مصدر تداخل معني برتدد .MHz 0,1
ومع ذلك ،ميكن احلصول على خدمة جيدة
على نفس الرتدد ،يف وجود نفس مصدر
التداخل ،عندما يُستخدم نظام  ،DRM+حىت
بتخفيض قدرة البث بنحو .dB 13
واآلن ،ما هي مساوئ النظام اإلذاعي
الرقمي العاملي)(DRM+؟ أوالً ،ما زالت ال
تتوافر للمستهلك أجهزة استقبال منخفضة
التكاليف لنظام  DRM+إال بقدر حمدود جداً.
وهذا ميكن التغلب عليه لو أن السلطات
العامة دعمت إدخال نظام  ،DRM+كما
حدث يف املاضي بالنسبة للخدمات الرقمية
األخرى اليت هتم اجلمهور.
ثانياً ،من الالزم توافر قدر أكرب من الفهم
لظاهرة اخلبو الذايت اليت تُالحظ عندما يكون
الفرق الزمين بني اإلشارة املباشرة وانعكاسها
قصرياً فيما يتعلق بعرض النبضة املرسلة.
وقد حيدث هذا اخلبو عندما يتلقى اهلوائي
املثبت على مركبة متحركة بسرعة عالية إشارة

اإلذاعة الرقمية
املستقبل مع نظام الراديو الرقمي العاملي ) (DRM+لإلذاعة

منعكسة ،وإن كان ذلك يتوقف على مدى قوة إشارة النظام
(غزارة البتات) .وميكن حل هاتني املشكلتني باالنتقال من البث
اإلذاعي الصويت التماثلي إىل البث الرقمي .وعلى وجه اخلصوص ،فإن
ذلك من شأنه أن يفتح سوقاً واسعة أمام أجهزة االستقبال اجلديدة اليت
يستعملها املستهلك ،مما سيحفز شركات التصنيع على االستثمار يف
التكنولوجيا اجلديدة ،األمر الذي سيقلل بدوره من تكاليف املعدات
اليت يستعملها املستهلكون.
وقد أصبحت اهلواتف احملمولة اليت تنتجها شركات التصنيع الرئيسية
تتلقى بشكل متزايد الربامج اإلذاعية بتشكيل الرتدد .وهذا يسمح
باستقبال املوجات الدقيقة للربامج اإلذاعية بتشكيل الرتدد يف مساحات
خدمة واسعة جداً – بث مبوجات دقيقة عرب مسافات شاسعة .وال
ترتبط هبذا األسلوب للتشغيل أي تكاليف إذ ال يوجد بث بالرتدد
الراديوي من اهلاتف احملمول ،الذي ال يستعمل اخلوارزميات اهلاتفية وال
يسد أي قناة هاتفية .وكل ما يفعله اهلاتف احملمول هو أنه يرسل إشارة
صوتية فور تلقي نداء هاتفي ،ويكون أمام املستعمل خيار االنتقال
من االستقبال الراديوي إىل االستقبال اهلاتفي .وهذا التطبيق للهواتف
احملمولة يستهلك قدراً قليالً جداً من القدرة ،وال يتسبب يف تلوث
مسعي يف حالة استعمال السماعات .ويستخدم النظام اإلذاعي الرقمي
العاملي +القليل جداً من الطيف لكل قناة وميكن أن يكون بديالً مثالياً
للبث اإلذاعي التماثلي التقليدي بتشكيل الرتدد يف حالة هذا التطبيق.
ومن الواضح أن اهليئات اإلذاعية ستظل مسؤولة عن تشغيل أجهزة
اإلرسال اإلذاعي بالنسبة هلذا التطبيق.
DRM+

الجوانب االقتصادية واالجتماعية
والتنظيمية (التخطيطية)

تستند اخلدمات اليت تستعمل الرتددات الراديوية إىل اتفاقات دولية
لتحديد املعلمات التقنية لضمان التوافق بني البث التماثلي والبث
الرقمي ،كي يتعايش النظامان دون تداخل متبادل ال مربر له .وجيب
إتاحة وقت كاف لالنتقال من البث التماثلي إىل البث الرقمي لكي
تؤخذ يف االعتبار املعوقات التقنية واالقتصادية اليت تواجهها شركات
التشغيل واملستعملون.
كذلك فإن االنتقال التدرجيي سوف يُبسط التخطيط لعمليات
البث اجلديدة ويساعد على تقليص الفجوة الرقمية ،وحترير قدر من
الطيف تستطيع إدارات الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت
AFP
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اإلذاعة الرقمية
املستقبل مع نظام الراديو الرقمي العاملي ) (DRM+لإلذاعة

إعادة ختصيصه أو إعادة استعماله وفقاً من يستفيد من اإلذاعة الرقمية؟

لالحتياجات الوطنية .وميكن حساب مقدار
الطيف الذي سيكون من املمكن حتريره ،على
سبيل املثال ،على أساس التقرير BS.2208
الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت،
الذي أشار إىل أنه ميكن استيعاب أربعة
برامج سرتيو رقمية كاملة اجلودة (أو برنامج
تلفزيوين جبودة صور منخفضة) يف عرض
نطاق يبلغ .kHz 100
ويؤدي استعمال نظام  DRM+الرقمي،
بنفس قدرة اإلرسال يف الظروف التضاريسية
املثالية ،إىل توسيع منطقة اخلدمة بدرجة كبرية
مقارنة بالبث التماثلي .كذلك ،فإن التعديالت
الالزمة لتهيئة أجهزة اإلرسال التماثلية اخلطية
للتشغيل الرقمي بسيطة متاماً وسيكون أثرها
قليالً على ميزانية اهليئات اإلذاعية اليت تعمل
حالياً يف نطاقات تشكيل الرتدد ) .(FMويف
الواقع ،فإن تكاليف تعديل املعدات ضئيلة
مقارنة بتكاليف املعدات ذاهتا ،وليس من
الالزم إدخال تعديالت على هوائيات اإلرسال
واالستقبال .وميكن تشغيل أجهزة إرسال غري
خطية باألسلوب اخلطي عن طريق احلد من
قدرة اإلرسال ،ألن ذلك ليس له أثر على
منطقة اخلدمة اليت تظل على ما هي عليه يف
حالة اخلدمة التماثلية العاملة بتشكيل الرتدد.
وألن األنظمة اإلذاعية الرقمية العاملية مفتوحة
وغري حممية حبقوق امللكية ،ميكن ختفيض
تكاليف االستثمار وتيسري النفاذ .وعالوة
على ذلك ،يسمح استعمال األنظمة اإلذاعية
الرقمية العاملية ) (DRMهليئات اإلذاعة مبواصلة
استعمال القنوات املخصصة هلا دون حاجة إىل
موافقة مسبقة من جانب أيكيان أو جمموعة ،
وذلك بالطبع باستثناء احلصول على الرتخيص
الالزم من اهليئة اليت منحت حق استعمال هذه
القنوات للبث التماثلي بتشكيل الرتدد.
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ما هو الطرف الذي سيستفيد من استعمال
نطاقات تشكيل الرتدد ) (FMمن أجل اإلذاعة
الرقمية؟ الرد الواضح على هذا السؤال هو
اإلدارات الراغبة يف التخفيف من ازدحام نطاقات
تشكيل الرتدد ،ويف احلد من التداخل ،وتيسري
احلصول على خدمة ميكن االعتماد عليها على
مستوى البلد ككل .ومثل هذه اخلدمة ستكون
مفيدة جلميع املستعملني ،وخصوصاً من
يستعملون اهلاتف احملمول بسهولة.
ويؤدي تشغيل خدمة إذاعية رقمية
باستخدام قدرة إرسال منخفضة لتغطية نفس
منطقة اخلدمة إىل احلد من التداخل اإلذاعي،
واحلد من استهالك الطاقة الكهربائية ،وتقليل
التلوث الكهرمغنطيسي ،مبا فيه مصلحة
املواطنني والبيئة.
وتعمل األنظمة الرقمية حبكم طبيعتها
بطريقة تؤدي على الدوام إىل اعتبار اخلدمة
املقدمة ذات جودة عالية .وهذا يشمل
خدمات الشبكات وحيدة الرتدد ) (SFNاملقدمة
إىل سائقي السيارات واستقبال البث اإلذاعي
على اهلواتف احملمولة.
والتكنولوجيا الرقمية تيسر التقارب بني خمتلف
اخلدمات وإمكانية توفري جيل جديد من أجهزة
االستقبال الذكية متعددة اخلدمات الستعمال
املستهلك ،حبيث تكون بأسعار معقولة وتكون
قادرة على تلقي البث من مجيع األنظمة اإلذاعية
على مجيع النطاقات اإلذاعية ،وبالتايل فتح الباب
أمام مفهوم جديد لالتصاالت.
وكلما اتسعت سوق أجهزة االستقبال اليت
يستعملها املستهلكون ،اخنفضت تكاليفها،
مما يُيسر عرض التطبيقات اجلديدة ويزيد من
حجم السوق احملتملة .وهذا من شأنه أن يفتح
الباب يف النهاية أمام نظام عاملي لالتصاالت
املتنقلة ) ،(UMTSيضم عدداً كبرياً من األنظمة

واخلدمات احلالية أو اجلديدة ،كما حيدث اآلن
مع اهلواتف احملمولة.
والطرف األهم بني األطراف املؤثرة يف
تطوير تكنولوجيات البث اإلذاعي اجلديدة
هو على الدوام املستعمل النهائي ،الذي
ِ
توجه قوى السوق اختياراته ،بالشروط اليت
حتددها اإلدارات وشركات تصنيع املعدات اليت
يستعملها املستهلكون.
وميكن تشجيع املستعمل النهائي على
التخلي عن أجهزة اإلذاعة التماثلية القدمية
وشراء أجهزة رقمية جديدة .ولكن ،عندما
يكون املستعملون النهائيون على استعداد لشراء
معدات إذاعية رقمية جديدة تكون شركات
التصنيع قد عرضتها بالفعل يف األسواق ،ال بد
أن تكون اإلدارات قد وضعت بالفعل خططها
الستعمال الطيف ،وتكون اهليئات اإلذاعية قد
وضعت بالفعل برامج إذاعية جتذب االهتمام.
ومن الضروري اختاذ إجراءات منسقة لتوجيه
عملية االنتقال ،وتوجيه خيارات املستهلكني،
وتطوير سوق تنافسية بني شركات التصنيع.
ومن املهم إتاحة معدات االستقبال بتكلفة
منخفضة ،ودعم التقارب التكنولوجي .وسوف
يتحقق هذا التقارب بالكامل عند رأب الفجوة
الرقمية وإحالل أجهزة االستقبال اإلذاعية
الرقمية حمل املاليني من أجهزة االستقبال
التماثلية .وعند هذه النقطة ،سيكون النظام
العاملي لالتصاالت املتنقلة ) (UMTSقد تطور
بالكامل وسيكون من املمكن – عن طريق
التحكم عن �بُْعد يف جهاز املستعمل النهائي
– إرسال وتلقي املعلومات يف أي مكان
بالعامل ،يف أي وقت ،وبأي لغة ،سواء من موقع
ثابت أو متنقل ،مع احلرص على احلماية
اإليكولوجية للمستهلكني .وسيشكل ذلك
األساس جملتمع املعلومات العاملي.

زي ــارات رسـميـة
لقاءات مع األمني العام

زيارات رسمية
ITU/V. Martin

خالل شهري مايو ويونيو  ،2013قام السادة الوزراء وسفراء الدول لدى مكتب األمم
المتحدة في جنيف ،والمنظمات الدولية األخرى في جنيف ،والضيوف المهمون
التالية أسماؤهم بزيارات مجاملة للدكتور حمدون توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت.

مـايــو

آنوديث ناكورنثاب ،وزير تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في تايالند

توماس هاج نوزي ،سفير النمسا
والدكتور حمدون توريه،
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت ،ودانييل سيبولفيدا ،نائب وزير الدولة
المساعد ومنسق الواليات المتحدة لالتصاالت
الدولية وسياسة المعلومات

إيفو إيفانوفسكي ،الوزير السابق
لمجتمع وإدارة المعلومات
في جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

فادي شحاتة ،الرئيس والمدير التنفيذي
لهيئة اإلنترنت لألسماء
واألرقام المخصصة )(ICANN

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

عاطف حلمي ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر

جين كوليدياتي ،وزير تنمية االقتصاد الرقمي والبريد في بوركينا فاصو

غابي زيدلماير ،نائب رئيس االستدامة واالبتكار المجتمعي،
بمؤسسة هيوليت باكار

من اليسار إلى اليمين :الدكتور حمدون توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت ،ويونج كيم ،رئيس هيئة االتصاالت في كوريا ورئيس المجموعة
االستراتيجية بالهيئة ،وهولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

الدكتور محمد حسان نامي ،وزير المعلومات
وتكنولوجيا االتصاالت بجمهورية إيران اإلسالمية

إلمر فيليزادى ،نائب وزير االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات في أذربيجان

.All photos are by Rowan Farrell/ITU
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علي حسن بهدون ،وزير االتصاالت المكلف بالبريد
واالتصاالت في جيبوني

زي ــارات رسـميـة
لقاءات مع األمني العام

من اليسار إلى اليمين ،أحمد ولد الزحاف ،سفير موريتانيا؛ والسيدة فاطيمتو مينت
محمد ساليك ولد بيرو ،المستشار األول بسفارة جمهورية موريتانيا؛
والدكتور حمدون توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

الدكتور إدوارد أوماني بواماه ،وزير االتصاالت في غانا

سالم بن سلطان الرزيقي ،الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات
في سلطنة عُمان

بليز لويمبي ،وزير االقتصاد الرقمي واالتصاالت والبريد في غابون

صفاء ناصر الدين ،وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بفلسطين،
وبراهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت

الدكتور حمدون توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت ،يتسلم قميصاً
رياضياً لفريق كرة القدم الوطني من خوسيه إجناشيو بيرالتا،
وكيل وزارة االتصاالت بالمكسيك

مجيع الصور من إعداد رون فاريل/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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جون ديفيز ،مدير عام برنامج إنتل ،World Ahead
مؤسسة إنتل

دييغو كاينبا باشينو ،األمين الفني،
مكتب رئيس جمهورية أوروغواي

ميغويل رايميال ،المدير التنفيذي لمؤسسة
 ،Telecentre.orgوبراهيما سانو مدير مكتب تنمية
االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت

روبرتو ماسوتي ،نائب رئيس جماعة العمل التابعة للمجلس
والمعنية بحماية األطفال على الخط ،ونائب مدير شركة االتصاالت اإليطالية

تيم أونوين ،أمين عام
منظمة الكومنولث لالتصاالت

جان فيلبرت نسينغيمانا ،وزير الشباب
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في رواندا

.All photos are by Rowan Farrell/ITU
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تيم آرشدياكون ،الرئيس التنفيذي ورئيس البحوث
بمعهد أركانساس للعلوم الحيوية

زي ــارات رسـميـة
لقاءات مع األمني العام

إليا ساشكوف ،مؤسس مجموعة البكالوريا الدولية ورئيسها التنفيذي

تسيليسو موكوسي ،وزير االتصاالت ،والعلوم
والتكنولوجيا في ليسوتو

من اليسار إلى اليمين ،مارتين كوندي ،رئيس المجلس الوطني لالتصاالت في
غينيا؛ ومصطفى مامي دياب ،مدير عام هيئة تنظيم البريد واالتصاالت )(ARPT؛
والدكتور حمدون توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

آندريه أوغسطين آبيتي ،مدير مكتب وزير البريد
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،كوت ديفوار

من اليسار إلى اليمين ،السيدة ماجدالينا غاج ،رئيسة مكتب االتصاالت اإللكترونية
في بولندا؛ والدكتور حمدون توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛
والسيدة مالغورزاتا أولزيويسكا ،وكيلة وزارة الدولة لإلدارة والرقمنة في بولندا

رسالن إنسيباييف ،رئيس المجلس الوطني
لتكنولوجيا المعلومات ،كازاخستان

ليوكادي نيهازي ،وزير االتصاالت والمعلومات
والعالقات البرلمانية في بوروندي

مجيع الصور من إعداد رون فاريل/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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من اليسار إلى اليمين ،جوفان رادونوفيتش ،رئيس ومدير مجلس إدارة هيئة االتصاالت ) (RATELبجمهورية
الصرب؛ وميالن جانكوفيتش ،مدير هيئة االتصاالت بجمهورية الصرب؛
والدكتور حمدون توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

عمرو بدوي ،المدير التنفيذي السابق للجهاز القومي
لتنظيم االتصاالت في مصر

توفيقي مباي ،المدير الفني ،هيئة تنظيم تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،جزر القمر

جون ك .ساندي ،سفير ترينيداد وتوباغو

الدكتور فيصل خباز حموي ،سفير الجمهورية العربية السورية

.All photos are by Rowan Farrell/ITU
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هودج سيماكوال ،الرئيس التنفيذي لهيئة االتصاالت
بشرق إفريقيا

كاماليش شارما ،األمين العام للكومونولث

كريستيان دونانت ،مدير مركز الترحيب بجنيف
) ،(CAGIسويسرا

الدكتور عماد حب اهلل ،الرئيس والمدير التنفيذي
لهيئة تنظيم االتصاالت ،لبنان

السيدة مارغريتا سيدينو دو فرنانديز ،نائبة الرئيس
والسيدة األولى سابقاً للجمهورية الدومنيكية

آنايانسي رودريجيز كاميجو ،سفير كوبا

يـونـيــو

مومسيلو سيمتش ،مستشار العالقات الدولية،
الهيئة العامة لإلذاعة الصربية

الدكتور هنري إ .موسى أكبان ،األمين الدائم
للوزارة االتحادية لتكنولوجيا االتصاالت في نيجيريا

مجيع الصور من إعداد رون فاريل/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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فرانسيس و .وانغوسي ،مدير هيئة االتصاالت الكينية

اسراهيناندا دااللدو ،سفير موريشيوس

م .سلفستر نوبيساي ،مدير البريد واالتصاالت
في الكاميرون ،ومدير هيئة تنظيم البريد واالتصاالت

جان كوليدياتي ،وزير تنمية االقتصاد الرقمي والبريد
في بوركينا فاصو

إديسون ل .سومنر ،الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية
واالتحاد العام للموظفين في جزر الباهاما

سالم األذينة ،وزير االتصاالت بالكويت

الدكتور ديبريتسون جبرميشيل مياشو،
وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في إثيوبيا

وون كي مين ،الرئيس المرشح لمؤتمر المندوبين
المفوضين لعام  ،(PP-14) 2014جمهورية كوريا

.All photos are by Rowan Farrell/ITU
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سانغ هاك لي ،رئيس فريق العمل  2التابعة للفريق التحضيري لمؤتمر المندوبين
المفوضين لعام  ،(PP 14) 2014جمهورية كوريا

من اليسار إلى اليمين :هيكتور كاريل ،مستشار العالقات الخارجية ،األمانة العامة لالتصاالت في األرجنتين
)(SECOM؛ وسيشيليا بيريز آروجو ،مستشار األمانة العامة لالتصاالت في األرجنتين؛
والدكتور حمدون توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

جولي زولير ،النائب األول لمنسق مكتب الشؤون متعددة األطراف،
المكتب الدولي لالتصاالت وسياسة المعلومات بوزارة الخارجية األمريكية،
وعضو مجلس لوائح الراديو

كاسي أولوجبنكا أديلييه ،المدير التنفيذي
لمنتدى مراقبة جرائم الشباب ،نيجيريا

بيدرو سيبستياو تيتا ،وزير الدولة لتكنولوجيا المعلومات في أنغوال

مجيع الصور من إعداد رون فاريل/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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تسيليزو موكوسي ،وزير االتصاالت والعلوم والتكنولوجيا في ليسوتو

الدكتور عبداهلل صابر فاضل ،وزير البريد وتكنولوجيا المعلومات في تشاد

من اليسار إلى اليمين :هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ والدكتور حمدون توريه،
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ وكارلوس جارسيا مورينو إليزوندو ،المسؤول المالي األول،
آماريكا موفيل؛ وبراهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد

آلكسي بورودافكين ،سفير االتحاد الروسي

.All photos are by Rowan Farrell/ITU
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هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت؛ والسيدة كارين بيرس،
سفيرة المملكة المتحدة

إدوارد أوماني بوماه ،وزير االتصاالت في غانا

Enabling Communications
in Smart Cities
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Designed Today
ITU Telecom World 2013 is a unique and essential
conversation. Debate on policies; strategies, markets
and models. Collaboration across sectors and across
borders. Developing understanding, shaping thinking.
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System Solutions and Expertise for
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