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محادثات مفتوحة مع األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت
الدكتور حمدون إ .توريه
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

يسرين يف إطار التزامي أمام أعضاء االتحاد الدويل لالتصاالت،
أن أعلن عن إطالق سلسلة من املشاورات غري الرمسية – اليت نسميها
"حمادثات مفتوحة" – اليت سأستضيفها بشأن قضايا السياسات العامة
املتصلة باإلنرتنت .وسوف تشمل هذه احملادثات موضوع دور احلكومات
يف منوذج إدارة اإلنرتنت متعدد أصحاب املصلحة .وسوف أنقل جوهر
هذه احملادثات إىل فريق العمل التابع جمللس االحتاد واملعين بقضايا السياسة
العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت يف شهر نوفمرب  2013للعِلم.
وإنين فخور بذلك العدد الكبري واملتنوع من أعضاء االتحاد –
 193دولة عضواً ونحو  700من أعضاء القطاعات ،الذين يشملون
عدداً من جمتمع اإلنرتنت ،وصناعة االتصاالت ،واجملتمع املدين واهليئات
األكادميية .وسوف يواصل أعضاء االتحاد من خمتلف األقاليم وذوو
التوجهات املختلفة العمل معاً من أجل الصاحل العام واالهتمامات
العامة بغية حل القضايا املعقدة اليت تنطوي على التحدي.
بيد أن الفرصة غري متاحة للجميع للمشاركة يف املناقشات اليت
جتري يف االتحاد .ولذلك ،فإنين بصفيت األمني العام لالتحاد ،أسعى
على الدوام إليجاد خمتلف السبل إلشراك اجلميع ممن قد تؤدي أفكارهم
إىل إحداث فارق .فليس هناك فرد واحد أو جمموعة واحدة أو بلد
واحد حيتكر مجيع األفكار اجليدة .ويُذكرنا التاريخ ،املرة بعد األخرى،
بأن العقول واألفكار اجليدة ميكن أن توجد يف أي مكان.
إن أفكار وآراء كل فرد ينبغي أن تُسمع كما ينبغي استيعاهبا يف
وضع السياسات العامة املتصلة باإلنرتنت ،ألهنا تتصل مبا جيب اعتباره
اليوم سلعة أساسية يتمتع هبا مجيع سكان العامل.
ويف هذا الصدد ،اعرتفت القمة العاملية جملتمع املعلومات )(WSIS
بنموذج تعدد أصحاب املصلحة كسبيل للتقدم يف اإلدارة العاملية

لإلنرتنت .وتتضمن الوثائق اليت أصدرهتا القمة العاملية جملتمع املعلومات
(جنيف  ،2003وتونس  )2005جمموعة من املبادئ األساسية اخلاصة
بنموذج تعدد أصحاب املصلحة .وعلى وجه اخلصوص ،ميكن العثور
على إشارة إىل دور احلكومات يف هذا النموذج يف كثري من فقرات
برنامج عمل تونس ،مبا يف ذلك الفقرة  35اليت حتدد اخلطوط العامة
ألدوار ومسؤوليات كل طرف يف جمموعة أصحاب املصلحة.
وإنين أشعر بالفخر ،ونحن نقرتب من الذكري العاشرة للقمة العاملية
جملتمع املعلومات ،بأن االتحاد يقوم بدور رائد يف تعميم مفهوم تعدد
أصحاب املصلحة ،وحشد اجلهود من أجل تيسري إجراء حوار بنّاء.
فعالة وأن حتقق
وإذا قُدِّر لعملية وضع السياسات الدولية أن تكون ّ
األثر املرغوب ،فمن الواضح يل أن خمتلف آراء مجيع اجلهات جيب
أن تؤخذ يف االعتبار .ويصدق ذلك بصفة خاصة عندما يتعلق األمر
بالسياسات العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت – وهي السياسات اليت
تؤثر على كيفية إدارتنا ملورد عاملي حيوي.
وسوف أعتمد ،يف هذه احملادثات املفتوحة ،على ترتيبات غري رمسية
ومفتوحة وشاملة تتيح الفرصة لكل فرد يف أي مكان من العامل ألن
يشارك فيها .وتشمل هذه الرتتيبات مقهى عاملي ) (World Caféيف
موقع اكتشاف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )(ICT Discoveryمبقر
االتحاد ( 8أكتوبر  ،)2013واجتماعاً عمومياً يف بايل ،إندونيسيا يف
إطار "منتدى إدارة اإلنرتنت" ( 25أكتوبر  ،)2013وحواراً على اخلط
باستعمال منصة تفاعلية للوقوف على آراء أكرب عدد ممكن من
املشاركني .وإنين أتطلع إىل تلقي آرائكم ومعرفة األفكار والرؤى املختلفة
اليت ال شك يف أنكم ستطرحوهنا.
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لمحة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
تليكوم العالمي لالتحاد
والتركيز على مواجهة التحديات
2013

ستؤدي اإلشارات اهلادية الصادرة عن احلكومات والصناعة إىل
حشد القوى يف تليكوم العاملي لالحتاد  2013يف بانكوك من  19إىل
 22نوفمرب من أجل استكشاف أفضل األساليب املفيدة ملواكبة
التغري يف العامل الرقمي.
وقال الدكتور محدون إ .توريه ،أمني عام االحتاد الدويل
لالتصاالت "من أثر البيانات الضخمة أو العامل التنافسي املتغري
إىل مناقشات حامسة بشأن كيف ميكن لسكان العامل ضمان
خصوصيتهم يف عاملنا الرقمي ،تبشر احملادثات يف تليكوم
العاملي لالحتاد  2013باستكشاف متعمق لآلثار املستمرة
للتغريات يف صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وأفضل السبل لتسخري ذلك لصاحل جمتمعنا العاملي".
وستشمل احملادثات اليت ستجري يف تليكوم العاملي
لالحتاد :2013

_ _مائدة مستديرة للقادة اإلقليميني :رؤى بشأن مناذج األعمال املتغرية،
جتمع األطراف الفاعلة اإلقليمية الرئيسية
_ _عامل التطبيقات االجتماعية واملتنقلة  -صديق أم عدو :أثر تطبيقات
الوسائط االجتماعية/التطبيقات املتنقلة وما املتوقع مستقبالً.
_ _التكنولوجيا املتنقلة واإلنتاجية يف املؤسسة :كيف ميكن استعمال
التطبيقات املتنقلة يف تغري األسلوب الذي ندير به أعمالنا؟
_ _إنرتنت األشياء :التحدي اخلاص بتحقيق توصيلية املستقبل،
يعول عليها ،من
من خالل أهداف مناسبة لألعمال ومنصات ّ
أجل صاحل اجلميع.
_ _عامل البيانات الضخمة :ما هي أفضل الطرق لتحقيق
التوازن الحتياجات األفراد يف اجملتمع الرقمي العاملي .وقواعد
من تطبق على من ،وما هو الشيء الذي ينبغي ألصحاب
املصلحة القيام به بطريقة خمتلفة؟
وبدأ اآلن تسجيل املشاركني واعتماد وسائل اإلعالم
للمشاركة يف احلدث.
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حماية أصغر فئات مرتادي الفضاء السيبراني
مالحظات من دام باشنس غودلَك جوناثان

األول اإلفريقيات
سيدة نيجيريا األولى ،ورئيسة أول بعثة سالم تقوم بها السيدات َ
قالت دام باشنس غودلك جوناثان ،وهي تتحدث أثناء حفل تكريمها كمناصرة ألعمال االتحاد الدولي لالتصاالت
في مجال حماية األطفال على الخط ،الذي أقيم بمقر االتحاد في جنيف يوم  22يوليو  ،2013إنه مما يبعث على
شعورها بالفخر أن يتم تكريمها على هذا النحو مما يتطلب منها العمل في تعاون مع االتحاد الدولي لالتصاالت،
الذي يعد أقدم وكالة في منظومة األمم المتحدة ،حيث أنشئ في  .1865وتتضمن المقالة التالية مقتطفات من
مالحظاتها.
تُعد قدرة االحتاد الدويل لالتصاالت على البقاء ملا يقرب من
قرن ونصف قرن دليالً قوياً على األمهية العاملية الغامرة للخدمات
االسرتاتيجية اليت تؤديها هذه الوكالة ،فضالً عن كوهنا دليالً على
املسؤولية العامة اليت يضطلع هبا االحتاد يف القيام بواجباته إزاء
اجملتمع العاملي .فقد أتاح تواصل الناس وعزز العالقات حول العامل،

من خالل منصة تمكن من تقارب الناس مهما فصلت بينهم
املسافات اجلغرافية.
وقد أظهرت أسرة االحتاد الدويل لالتصاالت يف مجيع أحناء العامل
تصميماً جديراً بالثناء على التدخل يف هذا التحدي املقلق الذي
ميثله انعدام األمن يف الفضاء السيرباين ،وخصوصاً فيما يتصل بأطفالنا
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لمحة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
ربيسلا ءاضفلا يداترم تائف رغصأ ةيامح

ITU/R. Farrell

إنين كمدافعة متحمسة عن رفاهية
النساء واألطفال ،أرحب حبرارة بفرصة
القيام بدور رئيسي على املسرح العاملي
دفاعاً عن أطفالنا ضد األنشطة الضارة
اليت تقع يف الفضاء السيرباين .ويتطلب
أمن أطفالنا وشبابنا – وسوف يتطلب
على الدوام – بذل أفضل ما نستطيع
من جهود ،نظراً ملوقعهم االسرتاتيجي
يف أمن ورفاهية مستقبلنا املشرتك .وهذا
يفرض علينا واجباً يتمثل يف مواصلة
بناء اهلياكل ووضع االسرتاتيجيات
حلماية الشباب من اآلثار اليت ميكن أن
عرض مستقبل األجيال القادمة للخطر.
تُ ِّ
ويف هذا السياق ،اختذ االحتاد الدويل
لالتصاالت خطوة جديرة بأكرب قدر من
الثناء حلماية أصغر فئات مرتادي الفضاء
السيرباين يف العامل عن طريق مبادرة محاية
األطفال على اخلط.
دام باشنس جوناثان تستلم شهادة تكرمي من االحتاد الدويل لالتصاالت
يقدمها إليها الدكتور محدون إ .توريه األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

شديدي التعرض للمخاطر .وهذا مناسب
متاماً ألن غالبية أطفالنا وشبابنا من األفراد
األكثر استعماالً لتكنولوجيا الفضاء السيرباين
على مستوى العامل .وباإلضافة إىل ذلك،
يعتمد مستقبل البشرية بدرجة كبرية على
صفات األطفال والشباب الذين نتوالهم
اليوم بالرتبية.
ومن الواضح أن أوجه التقدم يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد وفـّرت
يسرت هلا سبل
للبشرية مزايا استثنائية ،حيث َّ
املعيشة وسامهت يف تطور املواطنة القائمة
على املعارف املستنرية .ومع ذلك ،فإن النفاذ
دون قيود إىل الشبكة العاملية حيمل خماطر
متس برفاه األطفال والشباب وسالمتهم.
وهلذا السبب ،أتعهد بالتعاون مع االحتاد
الدويل لالتصاالت – من خالل الشراكة
الدولية متعددة األطراف ملواجهة التهديدات
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السيربانية ) – (IMPACTلتأمني أطفال العامل
ضد أخطار اجلرائم السيربانية.
ويرجع محاسي إزاء تويل هذه املهمة إىل
شغفي منذ فرتة طويلة بأمن ورفاه وتنمية
الفئات املعرضة للمخاطر ،وهي الفئات
اليت تشمل بصفة خاصة النساء واألطفال
يف بلدي ،نيجرييا ،وكذلك يف أحناء القارة
اإلفريقية .وحنن نعترب هذه املنصة اجلديدة
فرصة لتوسيع نطاق مسؤوليتنا حلماية مجيع
األطفال يف أحناء العامل.
ويتماشى واجبنا املقدس حلماية الشباب
مع اتفاقية األمم املتحدة العاملية حلقوق الطفل،
وكذلك مع قانون حقوق الطفل الصادر يف
نيجرييا يف  .2003ويف هذا السياق ،أتطلع
بكل سرور إىل العمل مع أصحاب املصلحة
امللتزمني يف أحناء العامل ،وخصوصاً مع السيدة

الورا تشينشيال ،رئيسة كوستاريكا وراعية
املبادرة العاملية حلماية األطفال على اخلط.
وتتيح لنا املبادرة العاملية حلماية األطفال
على اخلط سبل وضع غطاء واق على مجيع
األطفال يف أحناء العامل ومحاية سالمتهم
من األخطار السيربانية ،ومتكني الشباب
من التمتع بعجائب ومعجزات التكنولوجيا
عال أفضل.
واالبتكار لبناء مَ
ويسعدين أن أالحظ أن االحتاد الدويل
لالتصاالت قد وضع بالفعل مبادئ توجيهية
ملختلف أصحاب املصلحة – األطفال،
واملعلمون ،واألطراف الفاعلة يف صناعة
االتصاالت ،وصانعو السياسات – كما
وضع السياسات واالسرتاتيجيات اليت ميكن
للدول األعضاء يف االحتاد ( 193دولة) أن
تطبقها حلماية أطفالنا يف الفضاء السيرباين.

Getty Images

االتصاالت الرقمية والتنظيم

تبادل وجهات النظر بين الهيئات التنظيمية وصناعة االتصاالت في العالم في وارسو

كان موضوع الندوة العاملية الثالثة عشرة
هليئات تنظيم االتصاالت ) (GSR 13اليت نظمها
مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل
لالتصاالت ) (BDTبالتعاون مع وزارة الرقمنة
ومكتب اهليئة الوطنية لتنظيم االتصاالت
اإللكرتونية يف بولندا ) ،(UKEهو "تنظيم اجليل
الرابع :دفع االتصاالت الرقمية قُدماً".

وقد ناقشت الندوة اليت عُ ِقدت يف
وارسو من  3إىل  5يوليو  ،2013التحديات
اليت تواجهها اهليئات التنظيمية يف عامل
متقارب ومرتابط بفضل الشبكات ،تنتشر
فيه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل
قطاع تقريباً من قطاعات اجملتمع واالقتصاد.
وقد ُخصص اليومان األول والثاين للحوار

العاملي بني اهليئات التنظيمية والدوائر
الصناعية ) (GRIDوالقطاع اخلاص ،بينما
ُخصص اليوم الثالث للهيئات التنظيمية
فقط .وقد شارك يف هذا احلدث 664
مشاركاً من  131بلداً.

أخبار االحتاد   2013 | 6 أغسطس

2013

7

ظنتلاو ةيمقرلا تالاصتالا

ITU/R. Farrell

ITU/R. Farrell

الحفل االفتتاحي

افتُتح االجتماع برسالة تُليت نيابةً عن
فخامة الرئيس برونيسالفكوموروفسكي رئيس
بولندا ،وجاء بعد ذلك اخلطابان الرئيسيان من
السيد هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد
الدويل لالتصاالت (نيابةً عن الدكتور محدون إ.
توريه ،األمني العام لالحتاد) والسيدة ماغدالينا
غاي ،رئيسة مكتب االتصاالت اإللكرتونية
ورئيسة الندوة العاملية الثالثة عشرة هليئات تنظيم
االتصاالت.
ويف معرض تالوته الرسالة من الرئيس
كوموروفسكي ،أعرب السيد أولغريد
دزيكونسكي وزير الدولة لشؤون مستشارية
رئيس بولندا عن سرور بالده الستضافة الندوة
العاملية الثالثة عشرة هليئات تنظيم االتصاالت
) .(GSR 13ورأى يف اختيار بولندا كأول بلد
من االحتاد األورويب يستضيف الندوة العاملية
هليئات تنظيم االتصاالت دليالً على التغيريات
اهلامة اليت أحدثتها بولندا خالل السنوات
القليلة املاضية .وقال إن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت تستأثر اآلن حبصة كبرية من
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السيد أولغريد دزيكونسكي
وزير الدولة لشؤون مستشارية رئيس بولندا

السيد هولني جاو
نائب األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت

الناتج احمللي اإلمجايل )(GDPالبولندي بنسبة
 5يف املائة .وشبكة اإلنرتنت هي مورد عاملي
يسمح بنمو الناتج احمللي اإلمجايل ،فضالً عن
كوهنا رمزاً للتضامن بني مجيع طبقات السكان
وأداة للحرية.
وتشري تقديرات االحتاد الدويل لالتصاالت
إىل أنه يف هناية  ،2013سيكون عدد اهلواتف
اخللوية املتنقلة مساوياً لعدد سكان كوكب
األرض ،وأن مستعملي اإلنرتنت سيبلغ
عددهم حنو  2,7مليار نسمة .وألقى السيد
هولني جاو الضوء على هذا التقدم االستثنائي
الذي حتقق يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،مشرياً إىل أن التحدي اآلن
يتمثل يف أن نفعل بالنسبة لإلنرتنت والنطاق
العريض ما أمكن إجنازه بنجاح يف جمال
االتصاالت املتنقلة .وأشار إىل أمرين قال إهنما
حيتاجان إىل إجراءات عاجلة .فأوالً يتعني على
احلكومات أن تضمن بقاء النطاق العريض يف
أعلى جدول أعمال التنمية ،حبيث يتسارع
البدء بتنفيذ النطاق العريض وتجُ لب فوائده إىل

السيدة ماغدالينا غاي
رئيسة مكتب االتصاالت اإللكرتونية
التابع للهيئة التنظيمية الوطنية يف بولندا

أكرب عدد ممكن من الناس .وثانياً ينبغي إتاحة
النفاذ إىل اإلنرتنت  -وخاصة النفاذ إىل النطاق
العريض  -بأسعار أيسر بكثري مما هي عليه
اليوم .وهذا هو اجملال الذي ميكن للندوة العاملية
هليئات تنظيم االتصاالت أن تؤدي فيه دوراً
هاماً .وأضاف السيد هولني جاو أن "لصناعة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنظيماً جيداً
يتيح القدرة على التنبؤ واالستقرار .وهو يقلل
من املخاطر ،ويشجع االستثمار يف البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ويكافئ املنافسة ومناذج األعمال املبتكرة .كما
أنه حيمي املستهلكني ،يف الوقت نفسه ،بإتاحة
سوق شفافة ونظام عادل لتسوية النزاعات".
ويف معرض تأكيدها على الدور احلاسم
الذي تقوم به اهليئات التنظيمية ،قالت السيدة
غاي إن املهمة اليت تقع على عاتق املهنيني
هي ضمان أن تكون خدمات االتصاالت،
وخصوصاً اإلنرتنت ،يف متناول اجلميع.
وأضافت أن هذا النفاذ إىل خدمات االتصاالت
ينبغي اعتباره حقاً أساسياً وليس من قبيل

ظنتلاو ةيمقرلا تالاصتالا

AFP

الرتف .وأكدت على أن اهليئات التنظيمية
ينبغي أن تعمل من أجل حتقيق هدف مشرتك
وهو متكني الناس يف مجيع القارات والبلدان من
التمتع باملنافع اليت حيققها جمتمع املعلومات
العاملي .ولتحقيق هذه النتيجة ،يتعني على
اهليئات التنظيمية أن تتبىن السياسات اليت تركز
على البشر .وقالت السيدة غاي إن "اهلاتف
الذكي أصبح من لزوميات النوع البشري"
الذي أصبح يعتمد بشكل متزايد على األجهزة
املتنقلة .وأضافت أن شبكات االتصاالت هي
شريان احلياة بالنسبة لالقتصاد العاملي .وليس
من املتصور أن يعيش اإلنسان ويعمل بدون
هاتف أو حاسوب أو بدون أن يكون بوسعه
النفاذ إىل اإلنرتنت .وأشارت السيدة غاي
إىل أن ثلث سكان العامل موصول بشبكة
اإلنرتنت ،وهو ما يعين أن زهاء  4مليارات
شخص يعيشون مبعزل عن شبكة اإلنرتنت.
وإذا أتيحت للجميع فرصة النفاذ إىل الشبكة،

فإن الفوائد اليت تعود على االقتصاد العاملي
ستبلغ درجة ال تُصدَّق.
ولذلك ،ال ميكن اعتبار خدمات اإلنرتنت
عريضة النطاق املتاحة اليوم نوعاً من أنواع الرتف
إذ هي حاجة أساسية للتنمية االقتصادية
املستدامة يف العامل ككل .وأضافت تقول" :إننا
كهيئات تنظيمية علينا واجبات ولكن لدينا
أيضاً أدوات متكننا من أن نفعل كل شيء
لتشجيع النفاذ عريض النطاق إىل اإلنرتنت
يف جمتمعاتنا .وال ميكن أن ينجح ذلك بدون
تعاون شركات التشغيل" .وأضافت أن احلوار
مع شركات التشغيل ضروري ألن شبكات
اجليل التايل تتطلب استثمارات ضخمة.
ومضت تقول" :إن األمر ال يتعلق مبا ينبغي
أن نفعله للسوق ،بل ما ينبغي للسوق أن تفعله
للناس مبساندتنا".
وحتاول بولندا نفسها تطوير حلول تتناسب
مع احتياجات السوق احملددة ،عن طريق اقرتاح

تعديالت على القانون ،وإجراء حتليالت على
البنية التحتية وخدمات النطاق العريض ،وتوعية
ومساعدة األطراف الفاعلة يف السوق ،وتطوير
معارفها استناداً إىل جتارب وخربات البلدان
األخرى" .وهلذا السبب ،من الضروري وجود
عالقة شراكة بني مجيع األطراف يف النظام
البيئي السوق واهليئة التنظيمية يف هنج حديث
هو األنسب يف القرن الواحد والعشرين".
فباإلضافة إىل اإلشراف على األسواق ،يتعني
على اهليئات التنظيمية أن تعمل على خلق
طلب على اخلدمات الرقمية .وكثرياً ما تكون
املشكلة هي االفتقار إىل الوعي باملنافع اليت
حيققها النطاق العريض .ويشري أحدث تقرير
للمفوضية األوروبية إىل أن نسبة  2يف املائة
فقط من األوروبيني يشرتون النفاذ إىل اإلنرتنت
بسرعة  Mbit/s 100أو أسرع .ومضت تقول إن
"هذا سعر يبعث على االنزعاج ،ويكشف عن
حجم العمل الضخم الذي ينتظرنا".
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براهيما سانو
مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالحتاد الدويل لالتصاالت

ITU/R. Farrell

ميشال بوين
وزير اإلدارة والرقمنة يف بولندا

افتتاح المناقشة :بناء مستقبل المجتمع الرقمي

اختذت املناقشة االفتتاحية شكل
اجتماع تفاعلي عُ ِقد حتت رئاسة براهيما
سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت.
واستمع االجتماع إىل كلمات رئيسية من
ميشال بوين ،وزير اإلدارة والرقمنة يف بولندا،
ونيلي كروس ،نائبة رئيس املفوضية األوروبية
لشؤون الربنامج الرقمي.
وكان أعضاء هيئة املناقشة يف هذه
اجللسة هم مينيون كاليبرين ،القائمة بأعمال
رئيس جلنة االتصاالت الفيدرالية بالواليات
املتحدة؛ والسيد حممد العامر ،رئيس هيئة
تنظيم االتصاالت بالبحرين؛ والسيدة آن
بوفرو ،املدير العام لرابطة النظام العاملي
لالتصاالت املتنقلة ) (GSMAوعضو جملس
إدارهتا ،اململكة املتحدة؛ والسيد جون
ديفيز ،عضو جلنة النطاق العريض املعنية
بالتنمية الرقمية ،والسيد ريتشارد آالن ،مدير
سياسة أوروبا والشرق األوسط يف مؤسسة
فيسبوك ).(Facebook
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وقد أشار السيد براهيما سانو إىل أن
التغريات اليت حتدث يف القطاع ويف جمتمعاتنا
على خطى النطاق العريض واإلنرتنت ،قد
أحدثت تغيرياً عميقاً يف السلوك الفردي
واملهين .ففي غضون مخس سنوات ،تضاعف
عدد االشرتاكات النشطة يف النطاق العريض
املتنقل ثالث مرات ،وتضاعف عدد
االشرتاكات النشطة يف النطاق العريض
املتنقل إىل ثالثة أمثال ما كان عليه ،وازداد
عدد االشرتاكات يف االتصاالت اخللوية
املتنقلة بنسبة الثلث لكل  100نسمة ،وازداد
عدد مستخدمي اإلنرتنت بنحو مليار .وميكن
اآلن توفري عدد كبري من خدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والتطبيقات اجلديدة
بفعالية وكفاءة عرب املنصات نفسها ،مما
يسمح للمستخدمني بتجربة جمموعة متنوعة
ودائمة التوسع من اخلدمات والتطبيقات
لتلبية احتياجاهتم من املعلومات واالتصاالت
والرتفيه .ويبذل صانعو السياسات واهليئات

نيلي كروس
نائبة رئيس املفوضية األوروبية لشؤون
الربنامج الرقمي

التنظيمية جهوداً متواصلة ملواكبة أحدث
اجتاهات السوق هبدف وضع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وجتربة منط احلياة
الرقمي يف متناول اجلميع .واملطلوب هو
تنظيم اجليل الرابع لدفع عجلة االتصاالت
الرقمية قدماً.
وقال السيد بوين إن الثورة الرقمية العاملية
تتطلب قواعد تنظيمية مفتوحة وشاملة لتعزيز
االستثمار يف التكنولوجيات اجلديدة ومحاية
حقوق املستهلك .وإدارة اإلنرتنت ال تعين
احلد من حرية التعبري ،على الرغم من أن
األمن يعد من اجلوانب األساسية اليت ينبغي
أن تؤخذ يف االعتبار .ومن بني املعضالت
الرقمية اليت حتتاج إىل نقاش يف حمافل االحتاد،
بناء توازن تنظيمي لضمان محاية اخلصوصية
وإطار قانوين ملعاجلة البيانات.
وهناك حاجة إىل مناذج مفتوحة وذكية
للدميقراطية القائمة على املشاركة يف جمتمع
املستقبل .والشمول الرقمي هو أحد أهم
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السيدة مينيون كاليبرين
القائمة بأعمال رئيس جلنة االتصاالت
الفيدرالية بالواليات املتحدة

السيد حممد العامر
رئيس هيئة تنظيم االتصاالت بالبحرين

األهداف ،وينبغي أال ننسى املواطنني املسنني.
وقد أطلقت بولندا مشروع تكافؤ الفرص
الرقمية .وهو يشمل مبادرة َح َفظَة منارة بولندا
الرقمية ،اليت تشجع البالغني الذين تتجاوز
أعمارهم مخسني سنة على االنضمام إىل
العصر الرقمي ،مبساعدة من أنصار العصر
الرقمي احملليني.
والتواضع والبحوث والتعاون والشفافية
واملراجعة هي اخلصائص الرئيسية اخلمس
للتنظيم الذكي .وتدعو احلاجة إىل عملية
تعاونية بني أصحاب املصلحة املتعددين،
جنباً إىل جنب مع الشركاء والتنظيم الذايت،
من خالل مدونات السلوك على سبيل املثال.
وتصبح محاية املستهلك واخلصوصية أكثر
أمهية لدى نفاذنا إىل اإلنرتنت وتبادلنا الكثري
من املعلومات الشخصية .ولئن اعتُربت سيطرة
ووضعت املبادئ التوجيهية
املستهلك مهمة ُ
بشأن اخلصوصية ،فاخلصوصية قد تعين أشياء
خمتلفة ألناس خمتلفني .وينبغي لألفراد أن
يقرروا ماهية املعلومات اليت يريدون تداوهلا
على املأل .واحلق يف املراسالت اخلاصة معرتف

به ،ولكن كيف ميكن أن تبقى املراسالت
خاصة عندما متتلك احلكومات سلطة انتهاك
اخلصوصية ألسباب أمنية؟ وترتبط محاية
البيانات بالطريقة اليت تنظم فيها املنظمات،
سواء كانت عامة أو خاصة ،استخدامها
للبيانات الشخصية .وينبغي للتنظيم يف هذه
احلاالت أن يلتزم احلياد والشفافية وخيضع
ملساءلة األفراد املعنيني.
وعلى جبهة النطاق العريض ،اتفق أعضاء
هيئة املناقشة على أن جزءاً من مهمة اهليئة
التنظيمية هو ضمان حصول املواطنني على
النفاذ بتكلفة معقولة أينما كانوا يعيشون أو
يعملون ،كلما انتشرت خدمات النطاق
العريض يف أحناء العامل .ووفقاً للجنة النطاق
العريض املعنية بالتنمية الرقمية كانت لدى
ثلث البلدان يف مجيع أحناء العامل ،يف عام
 ،2009خطة للنطاق العريض ،وقد وصلت
هذه النسبة اآلن إىل الثلثني .وتظهر مناذج
األعمال اجلديدة القائمة على النطاق العريض
مدفوع األجر مسبقاً يف بلدان يف إفريقيا
وآسيا .وتُستخدم اخلدمة الشاملة لتضييق

السيدة آن بوفرو
املدير العام لرابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
) (GSMAوعضو جملس إدارهتا ،اململكة املتحدة

الفجوة الرقمية ،وتبحث البلدان اآلن يف سبل
تعزيز استخدام التطبيقات .وأمهية القدرة على
حتمل تكاليف النطاق العريض ال تقتصر على
البلدان النامية .وأكدت هيئة املناقشة على
أن النطاق العريض ينبغي أن يكلف أقل من
 5يف املائة من متوسط الدخل الشهري حبلول
عام .2015
والحظ املشاركون أن البحرين تعد بني
أقل األسعار يف الدول العربية فيما يتعلق
بالنطاق العريض املتنقل ،حيث اخنفضت
األسعار بنسبة تصل إىل  63يف املائة بني
عامي  2011و .2012وحتققت هذه النتيجة
بفضل اقتصاد تنافسي حيرتم مبادئ االستدامة
والتنافسية والعدالة .ومن الواضح وجود حاجة
إىل االستثمار يف النطاق العريض لدفع عجلة
اإلنتاجية .ولتوسيع النطاق العريض ،اختذت
اخلطوات التالية يف البحرين اليت تتضمن
االنتقال إىل إطار تنظيمي داعم ومن اللوائح
السابقة إىل اللوائح املطبقة مبقتضى األمر
الواقع ،وتشجيع املنافسة املعززة واملنافسة بني
املنصات ،وضمان جودة اخلدمة من خالل
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السيد جون ديفيز
عضو جلنة النطاق العريض
املعنية بالتنمية الرقمية

السيد ريتشارد آالن
مدير سياسة أوروبا والشرق األوسط يف
مؤسسة فيسبوك )(Facebook

التنظيم ،وجعل معلومات السوق متاحة حبيث
يتسىن للمستهلكني اختاذ قرارات مستنرية.
وعلّق املتحدثون بأن من الالزم معاجلة الفجوة
بني اجلنسني يف جمال اهلاتف املتنقل.
ويف كلمتها اخلتامية ،قالت السيدة نيلي
كروس ،نائبة رئيس املفوضية األوروبية لشؤون
الربنامج الرقمي ،إن رؤية أناس كثريين من
مجيع أحناء العامل يواجهون التحدي الذي
متثله التغريات اليت يشهدها العامل يذكرها بأن
أوروبا يف حاجة إىل أن نتصرف على حنو
اسرتاتيجي ،وأال نركز بصرنا على قوى األمس
بل على فرص املستقبل.
ويف أوروبا ،تعمل األنشطة التجارية عرب
مواقع متعددة وبلدان متعددة ،ولذلك جيب أن
يتوافق التنظيم مع ذلك وأن يستجيب له .وقد
علقت السيدة كروس بأن أوروبا اليت كانت
ذات يوم موطناً للكثري من االبتكارات يف
سوق االتصاالت بدأت تتقهقر إىل اخللف.
ومع ذلك ،جاري إعداد مقرتحات تشريعية

يسر على
جديدة خلفض احلواجز ،مما سيُ ّ
شركات التشغيل إدارة اخلدمات عرب احلدود.
وقالت إن املفوضية األوروبية تسعى إلجياد
إطار قانوين أكثر اتساقاً للتشغيل عرب احلدود،
ومنتجات أكثر اتساقاً للنفاذ إىل الشبكات
الثابتة ،وإىل توفري طيف أكثر انتظاماً يف أحناء
القارة .وأكدت السيدة كروس بقوهلا" :أريد
أن يتمتع الناس وقطاع األعمال بأفضل
ما ميكن ألوروبا أن تقدمه ،أينما كانوا بدون
حواجز مصطنعة .وهذا يعين أنه مع توافر
املزيد من احلماية وجودة اخلدمات واقرتان
ذلك بضمانات واضحة حبياد الشبكة حياد
يسمح للخدمات اجلديدة املبتكرة بالنمو ،مع
توافر خدمات اإلنرتنت ،والشفافية واالختيار
احلقيقي؛ وبأسعار أكثر إنصافاً ،وبعد كل
شيء ،ينبغي أن يعين وجود سوق واحدة
خدمة ال تشوهبا شائبة .وهذا يعين حتمل
أسعار مرتفعة بدون مربر".
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إن العامل الذي تربط الشبكات بني
أرجائه يف حاجة إىل دعم قوي من اهليئات
التنظيمية .وقد أكدت السيدة كروس أن
"اجملتمع الرقمي يف حاجة إىل توازن سليم
بني االستقرار واملرونة ،واالستثمار واالبتكار،
واملنافسة واالختيار .ومن املؤكد أن القواعد
التنظيمية السليمة ميكن أن حتقق هذا التوازن
السليم .وباملثل ،تستطيع اهليئات التنظيمية أن
هتز األسواق ،كي تتوافق مع احلقائق الرقمية
اجلديدة" وخلصت إىل أن القواعد التنظيمية
حيب أن تركز فقط على اجملاالت اليت حتتاج
إىل تنظيم ،مع التخفيف من األعباء األخرى.
"وهذا األمر هو األكثر أمهية يف الوقت
احلاضر ،حيث ال تقتصر أولويتنا على جمرد
فتح النفاذ إىل الشبكات القائمة ،بل خلق
شبكات جديدة – وهو انتقال يتطلب
استثمارات ال يُستهان هبا .فدعونا نقوم
مبهامنا – ولكن دعونا أيضاً نعطي السوق
مسؤوليته املناسبة لتحقيق االبتكار والتقدم".

ظنتلاو ةيمقرلا تالاصتالا

الجلسات
يف اجللسات التسعة اليت أعقبت حفل
االفتتاح ،تناولت املناقشات ،وأعضاء فريق
املناقشة واملشاركون مناقشة الفرص الذكية،
باإلضافة إىل اجملاالت اجلديدة التالية:
 اجللسة األوىل :هل تبحثون عن طيف؟
 اجللسة الثانية :هل املعايري هي جوهر
مصاحل أعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف عامل اليوم الرقمي؟
 اجللسة الثالثة :املناقشة املالية :البنية
التحتية  4.0وما بعدها :كيف تجُ ذب
االستثمارات وتجُ لب األموال؟
 اجللسة الرابعة :تعظيم إمكانات صناديق
اخلدمة الشاملة بفضل النجاح يف اإلدارة
وتصريف األمور  -معاجلة احللقة املفقودة

 اجللسة اخلامسة :املعامالت الرقمية يف
اجملتمع املعاصر الذكي
 اجللسة السادسة :عامل من البيانات:
احلاجة إىل مزيد من عناوين بروتوكول
اإلنرتنت
 اجللسة السابعة :االنتقال إىل املستوى
التايل :التطبيقات اجلديدة واملنصات
اجلديدة لتقدمي اخلدمات
 اجللسة الثامنة :تنظيم اجليل الرابع
 اجللسة التاسعة :ترسيم التوصيل البيين
للنطاق العريض على الصعيد الوطين
وملخصات املناقشات اليت جرت يف هذه
اجللسات واردة يف تقرير الرئيس عن الندوة
العاملية الثالثة عشرة هليئات تنظيم االتصاالت

) ،(GSR-13وميكن االطالع عليها بالرجوع إىل
املوقع التايل.www.itu.int/osg/gsr13/report/:
وهذا العدد من جملة أخبار االحتاد يتحدث
عن املناقشات اليت جرت يف جلستني فقط
مها "تعظيم إمكانات صناديق اخلدمة الشاملة
بفضل النجاح يف اإلدارة وتصريف األمور -
معاجلة احللقة املفقودة" و"االنتقال إىل
املستوى التايل :التطبيقات اجلديدة واملنصات
اجلديدة لتقدمي اخلدمات" .وسوف تُنشر
ملخصات اجللسات األخرى يف طبعات اجمللة
يف املستقبل.

ITU/R. Farrell
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المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات

الدور المتطور للتنظيم والهيئات التنظيمية في البيئة الرقمية
انتهت الندوة العاملية الثالثة عشرة أن يكونوا موصولني على الدوام ،والنفاذ إىل نشر الكلمة

للهيئات التنظيمية ) (GSR-13اليت عُ ِقدت
يف وارسو ،بولندا ،من  3إىل  5يوليو 2013
باعتماد مبادئ توجيهية ألفضل املمارسات
بشأن الدور املتطور للتنظيم يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )(ICT
الذي يشهد تغريات هائلة ،كان على رأسها
شبكات النطاق العريض من اجليل التايل
اجلاري نشرها وتيسري التقارب بني الوسائط،
واألطراف اجلديدة العاملة يف السوق ،والتطور
السريع لألجهزة الصغرية ،والقدرة على
توصيل األشياء (إنرتنت األشياء) واألفراد،
والطلب املتزايد من جانب املستهلكني على
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أي
مكان .ويف نفس الوقت ،كان وصول حمتوى
جديد وشركات تطبيقات جديدة ،مثل
شركات تقدمي اخلدمات غري التقليدية املتاحة
من خالل اإلنرتنت ) (OTTيؤدي إىل تغيري
قواعد اللعبة وممارسات إدارة األعمال .وميكن
أن نضيف إىل ذلك الزيادة احلادة يف تدفق
البيانات ،والتطور السريع للخدمات السحابية
والتطبيقات املتنقلة اجلديدة ،وبذلك تكون
لديك أسواق معقدة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت تتحدى الدور التقليدي للهيئات
التنظيمية وواليتها.

وقد قرر براهيما سانو ،مدير مكتب
تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت
تعيني السيدة ماجدالينا غاج ،رئيسة مكتب
االتصاالت اإللكرتونية هبيئة تنظيم االتصاالت
) (UKEيف بولندا ،سفرية للمبادئ التوجيهية
ألفضل املمارسات اليت وضعتها الندوة العاملية
الثالثة عشرة للهيئات التنظيمية ).(GSR-13
وبقيامها هبذا الدور ،سوف تسرتعي السيدة
غاج االنتباه إىل هذه املبادئ التوجيهية يف مجيع
احملافل واملنتديات املناسبة.
وحتدد املبادئ التوجيهية ،اليت نلقي الضوء
عليها فيما يلي أساس "قواعد اجليل الرابع

تاسرامملا لضفأل ةيهيجوتلا ئدابملا

اليت حترك االتصاالت الرقمية" .وتؤكد هذه اخلدمات غري التقليدية املتاحة من خالل
املبادئ على أن األطراف الفاعلة يف السوق اإلنرتنت ) ،(OTTوما إىل ذلك) تعد من بني
ينبغي معاملتها بالتساوي ،كما تنادي بقواعد سبل تشجيع نشر اجليل التايل من الشبكات
تنظيمية ليست جامدة وال تفرض أعباءً إضافية عريضة النطاق ،والنفاذ إىل التطبيقات واخلدمات
على شركات التشغيل أو على شركات تقدمي على اخلط .كما تستطيع اهليئات التنظيمية
اخلدمات .وتتوقع هذه املبادئ دوراً متزايداً تشجيع الشبكات وتقاسم املرافق عن طريق
للهيئات التنظيمية ،ليس فقط يف حتفيز اإلقبال تدابري مثل وضع خرائط البنية التحتية املشرتكة
على اخلدمات ،بل وكذلك وبصورة أعم يف بني القطاعات ،والتمكني من تنسيق أعمال
العمل على حتقيق الصاحل العام للمجتمع اهلندسة املدنية .ومن التدابري غري املتشددة اليت
ككل ،مثل احليلولة دون االستبعاد االجتماعي .ميكن أن تلجأ إليها اهليئات التنظيمية لتعزيز
وأخرياً ،تركز املبادئ التوجيهية على هيكل اهليئة املنافسة متكني املستهلكني من اختاذ قراراهتم عن
التنظيمية ،مشرية إىل أن التغيري والتقارب بني عـِلم من خالل تطوير أدوات على اخلط للتأكد
األسواق يستدعيان استجابة تنظيمية مبتكرة .من السرعة ،وجودة اخلدمات وأسعار النفاذ.
وينبغي للهيئات التنظيمية أن تتأكد من
سرعة إتاحة الطيف املستخدم وغري املستخدم،
معاملة األطراف العاملة
ومن أن القواعد اخلاصة بإدارة التداخل مطبقة
في السوق بالتساوي
بالفعل .وميكن النظر يف تنظيم جيل جديد
اهليئات التنظيمية أمامها دور شديد األمهية من املزادات أو التخصيصات ،أو السماح
ينبغي أن تقوم به يف ضمان التطور السلس لقطاع باالستخدام املرن للطيف .وميكن توسيع رقعة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحفيز التنمية النفاذ عريض النطاق يف االتصاالت املتنقلة
االقتصادية واالجتماعية املستدامة.
عن طريق االستفادة من طيف "املكاسب
فمن املهم يف بيئة متقاربة تقييم األوضاع الرقمية" ،بينما ميكن إتاحة "املساحات
السائدة يف األسواق كي ميكن حتديد شركات البيضاء" لالستخدامات غري املرخص هلا ،األمر
التشغيل املتمتعة بقوة كبرية يف األسواق وحتفيز الذي يمُ ِّكن من االستفادة من خدمات النطاق
املنافسة .وضمان استمرار مبادئ العدالة العريض.
واملساواة واملعاملة غري التمييزية سوف يعزز
وينبغي اإلبقاء على البث اإلذاعي إىل
حتقق املساواة بني مجيع األطراف الفاعلة يف األرض يف خدمة السكان .وميكن أن يساهم
السوق ،سواء كانت خاضعة للتنظيم أو غري األخذ بالنماذج اإلدارية املبسطة واملرنة ،مثل
خاضعة للتنظيم.
التفويضات العامة أو الرتاخيص املوحدة ،حيثما
وإزالة احلواجز أمام دخول شركات جديدة يكون ذلك ممكناً ،يف تيسري دخول السوق
يف السوق وضمان املنافسة الصحية بني وحتفيز املنافسة واالبتكار.
األطراف الفاعلة (شركات التشغيل ،وشركات
وينبغي رصد تقنيات إدارة احلركة لضمان
تقدمي خدمات اإلنرتنت ،وشركات تقدمي عدم متييز هذه التقنيات بني األطراف الفاعلة

يف السوق .كذلك ينبغي أن تستعرض
اهليئات التنظيمية قوانني وقواعد املنافسة
املعمول هبا لتحديد ما إذا كانت تدابري مثل
املعاملة بالتساوي موجودة بالفعل للتعامل مع
حيادية الشبكة.

القواعد "غير المتشددة"

يتعني على اهليئات التنظيمية أن تكون على
دراية باملعلمات املطبقة يف بيئة رقمية لضمان
القدرة على حتمل التكاليف وكذلك ضمان
مستوى ٍ
كاف من جودة اخلدمات بالنسبة
للمستعمل ،دون إلقاء عبء إضايف على
شركات التشغيل وشركات تقدمي اخلدمات.
ويتعني على اهليئة التنظيمية اليت تضع
القواعد اخلاصة باجليل الرابع اتباع هنج "غري
متشدد" يدعو إىل التدخل التنظيمي عند
الضرورة ،مع ضمان عمل قوى السوق دون
معوقات ويف سبيل االبتكار يف البيئة القانونية
الوطنية احملددة .وينبغي أن تواصل اهليئات
التنظيمية ضمان القدرة على التنبؤ ودعم
التنظيم املشرتك (مثل املعايري الطوعية) حيثما
يكون ذلك ممكناً ،وتيسري األخذ باحللول
التنظيمية اليت تتوصل إليها وتديرها اهليئة
التنظيمية وصناعة االتصاالت.
وينبغي أن تتعاون اهليئات التنظيمية
مع اجلهات األخرى صاحبة املصلحة من
أجل خفض أو إزالة احلواجز أمام نشر البنية
التحتية عريضة النطاق .وينبغي أن تضمن
اهليئة التنظيمية حتقيق التنمية املستدامة
لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اليت تعد أساسية جلذب االستثمار الالزم
لبيئة رقمية عاملية.

أخبار االحتاد   2013 | 6 أغسطس

2013

15

تاسرامملا لضفأل ةيهيجوتلا ئدابملا

AFP

أمام الهيئات التنظيمية دور
ينبغي أن تقوم به في بناء الثقة
لدى المستهلك وحماية أمن
الخدمات عن طريق التعامل
المناسب لحماية البيانات،
وقضايا الخصوصية والمسائل
المتصلة باألمن السيبراني
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تحفيز اإلقبال على الخدمات

يتطلب حتفيز اإلقبال على اخلدمات والنفاذ إىل اخلدمات والتطبيقات على اخلط اتباع نـُهج
تنظيمية مرنة .وينبغي للحكومات أن تتعاون مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة – وخصوصاً
مع صناعة االتصاالت واهليئات التنظيمية – لتيسري ودعم تنمية البنية التحتية وتوفري اخلدمات،
وخصوصاً يف املناطق الريفية غري املتمتعة باخلدمات وقليلة اخلدمات.
وعلى جانب العرض ،من الالزم أن تكون القواعد التنظيمية مستقرة وميكن التنبؤ هبا كي
ميكن احملافظة على املنافسة الفعالة ودفع النهوض باخلدمات القائمة على االبتكار .وعلى وجه
اخلصوص ،ينبغي للهيئات التنظيمية حتديث برامج اخلدمة الشاملة لتوفري النطاق العريض ملن ال
يتمتعون باخلدمات وقليلي اخلدمات ،وخصوصاً من خالل إعادة حتديد نطاق اخلدمة الشاملة.
وعلى جانب الطلب ،فإن تدابري مثل تأجيل أو إلغاء الضرائب الثقيلة أو اخلاصة على
معدات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متاماً ،وتشجيع البحوث والتنمية ،ودعم
الربامج اخلاصة لتنشيط حمو األمية الرقمية سوف تسفر عن زيادة االنتشار ،وزيادة الطلب وحتسني
الشمول االجتماعي ،واملسامهة يف منو االقتصاد الوطين .وأمام احلكومات واهليئات التنظيمية دور
رئيسي ينبغي أن تقوم به يف تشجيع زيادة الوعي باستعماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واملنافع املرتتبة عليها.

تاسرامملا لضفأل ةيهيجوتلا ئدابملا

الشمول االجتماعي

اهليئة التنظيمية أمامها دور أساسي ينبغي
أن تقوم به يف توجيه النصح للحكومات لدى
إعداد السياسات اخلاصة بالتنمية والشمول
االجتماعي .وتستطيع اهليئات التنظيمية
أيضاً أن تتصرف كشريك يف تنمية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت عن طريق تيسري (ويف
بعض األحيان إنشاء) الشراكات مع اجلهات
املتربعة باملساعدات ،واحلكومات ،والوزارات
واملنظمات غري احلكومية ،وخصوصاً فيما يتعلق
بتحقيق أهداف النفاذ الشامل بالنسبة للمناطق
الريفية والنائية واحملرومة من اخلدمات ،وكذلك
بالنسبة لألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة.
وتستطيع اهليئات التنظيمية إنشاء
شراكات مع املدارس واجملتمعات احمللية من
خالل املشاريع اليت من شأهنا حتسني قدرة
هذه املدارس واجملتمعات احمللية على التوصيل
وحتسني استخدامها لتطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وجيوز للهيئات
التنظيمية أيضاً االعتماد على الشراكات
الطوعية االسرتاتيجية يف حتقيق حلول شاملة
تفيد املستهلكني منخفضي الدخل (مثل
القدرة على التوصيل ،والتدريب على حمو األمية
الرقمية والتدريب على املعدات) ،وضمان نفاذ
األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا النطاق
العريض والتطبيقات واخلدمات اجلديد.
ولتشجيع اإلقبال على ذلك ،ميكن
للحكومات واهليئات التنظيمية تيسري النفاذ إىل

األجهزة املتنقلة احملمولة الرخيصة القادرة على
العمل يف النطاق العريض ،مبا يسمح للمواطنني
بالنفاذ إىل التطبيقات على شبكة الويب.

الهيئات التنظيمية
المستقلة التفاعلية

كلما ظهرت وتقاربت التكنولوجيات
واخلدمات اجلديدة ،ميكن للحكومات أن
تنظر يف إنشاء مؤسسات تنظيمية مركزية
أو تطبيق هياكلها مبا يعكس التغريات
اليت تشهدها أسواق تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وعالوة على ذلك ،فلالستجابة
لطبيعة األنظمة اإليكولوجية الرقمية املتقاربة
العابرة لألوطان واليت يوجد بينها توصيل بيين،
فمن الالزم جعل اهلياكل التنظيمية أكثر
تفاعالً ومرونة.
وللقيام بدورها يف تشجيع االبتكار،
وحتقيق املزيد من النمو والتنمية املستدامة،
يتعني أن تتمتع اهليئات التنظيمية بقدر ٍ
كاف
من املرونة واالستقالل الذايت يف اختاذ القرارات
وتنفيذ االتفاقيات القانونية والتنظيمية.
وهناك حاجة ألن تواكب اهليئات التنظيمية
والعاملون فيها أحدث التطورات التقنية
للتعامل مع مسائل مثل التوصيل البيين من
خالل بروتوكول اإلنرتنت ) (IPوآليات حتصيل
الرسوم ،واالنتقال إىل اإلصدارين الرابع )(IPv4
والسادس ) (IPv6من بروتوكول اإلنرتنت.

وأمام اهليئات التنظيمية دور ينبغي أن تقوم
به يف بناء الثقة لدى املستهلك ومحاية أمن
اخلدمات عن طريق التعامل املناسب حلماية
البيانات ،واملسائل املتصلة باألمن السيرباين.
وميكن فعل ذلك عن طريق تقوية التعاون مع
األجهزة احلكومية األخرى على املستوى
الوطين ،وكذلك عن طريق التعاون مع اهليئات
التنظيمية األخرى والشركاء اآلخرين على
املستويني اإلقليمي والدويل .واملرجو أن تقوم
اهليئات التنظيمية بإتاحة املعلومات القطاعية
والنهج التنظيمية الذكية اليت تبنتها على اخلط.

ميكن االطالع على النص الكامل للمبادئ التوجيهية بالرجوع إىل املوقع التايل:

http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR13-Consultation.aspx
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ستُعقد الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام  (GSR-14) 2014يف
البحرين .وقد وجه السيد حممد العامر ،رئيس هيئة تنظيم االتصاالت
يف البحرين ورئيس الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت ) (GSR-14الدعوة
جلميع املشاركني حلضور هذا احلدث يف السنة املقبلة .وقد اقترُ حت
املوضوعات التالية للمناقشة أثناء الندوة:
 شركات تقدمي اخلدمات غري التقليدية املتاحة من خالل اإلنرتنت
) (OTTوحياد الشبكة
 تقييم تأثري القواعد التنظيمية  -االستفادة من املبادئ التوجيهية
اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
 استعراض هيكل احلوار بني اهليئات التنظيمية والدوائر التنظيمية
يف العامل ) (GRIDوطول اجتماعات كل من هذا احلوار والندوة
العاملية ملنظمي االتصاالت
 محاية املستهلك يف سياق التطور التكنولوجي ،واالنتقال من
البث اإلذاعي التماثلي إىل البث اإلذاعي الرقمي واإلطار
التنظيمي الالزم
 التقارب بني التكنولوجيات واالبتكار – أي مناذج العمل؟
 كيف ميكن للهيئات التنظيمية أن تساهم يف تعزيز املنافسة بني
شركات التشغيل
 دعم قواعد البيانات واألدوات اليت حيتفظ هبا االحتاد يف الوقت
احلاضر لتيسري وتقييم األدوات التنظيمية
 كيف ميكن للبلدان املتقدمة أن تساعد البلدان النامية يف مواجهة
التحديات التنظيمية لدى التعامل مع التكنولوجيات املتقدمة

XXX
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 اهليئات التنظيمية والقواعد التنظيمية املتقاربة ،وخصوصاً يف جمال
احملتوى والدمج بني البث اإلذاعي واالتصاالت
 اخلدمات املتقاربة –كيف ميكن تنظيم توفري اخلدمات من
خالل الكبالت
 النفاذ الشامل – كيف تُستخدم األموال ومساعدات الدعم اليت
تجُ مع من خالل صناديق اخلدمة الشاملة
 وضع كتيب ملساعدة البلدان يف تأسيس صناديق اخلدمة الشاملة
 إنشاء آليات لتقييم املؤمترات.
وقد أكد املتحدثون يف اجللسة اخلتامية أن كالً من شركات
تشغيل الكبالت وهيئات تنظيم البث اإلذاعي جيب أن تكون طرفاً
يف املناقشات اليت جتري يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت ،وأن
من الالزم توفري التدريب للعاملني يف اهليئات التنظيمية كسبيل
لتحقيق نتائج ملموسة .وكان هناك اتفاق عام على أن من املهم
مواصلة مناقشة التقارب بني اهليئات التنظيمية ،وأن على اهليئات
التنظيمية أن تتخذ هنجاً منسقاً ألهنا تقوم بتنظيم شركات التشغيل
اليت كثرياً ما تكون قائمة يف كثري من األسواق .وقد تنشأ احتكارات
جديدة نتيجة للتقارب أو االندماج بني األطراف الفاعلة،
وخصوصاً يف جمال البث اإلذاعي وجمموعات وسائط اإلعالم
(احملتوى وحقوق التأليف) .فحقوق النقل احلصرية ،ملباريات كرة
القدم ،على سبيل املثال ،ميكن أن تقضي على املنافسة .وينبغي
مناقشة هذا الوضع ،مع النظر يف نفس الوقت إىل التعاون الدويل
القائم يف هذا اجملال بالفعل.

أخبار االحتاد   2013 | 6 أغسطس

2013

19

Getty Images

التطبيقات والمنصات الجديدة لنقل المحتوى
شغل موضوع "االنتقال إلى المستوى التالي :التطبيقات والمنصات الجديدة لنقل المحتوى" إحدى الجلسات
أثناء انعقاد الندوة العالمية لهيئات تنظيم االتصاالت عام  .(GSR-13) 2013وتلقي المقالة التالية الضوء على أبرز
النقاط التي أثيرت أثناء الحوار.

التقارب في مجال نقل المحتوى

قال باروك فانبريسي ،مدير عام اهليئة
الوطنية لالتصاالت يف غانا ،يف اجللسة
االفتتاحية اليت توىل رئاستها "يف املاضي ،كان
البث اإلذاعي أرضياً يف األساس ،وهذا ما نعرفه
مجيعاً :أي أجهزة التلفزيون اليت نشاهدها يف
منازلنا .أما يف األوقات احلديثة ،فقد زحفت
وسائط جديدة إىل الفضاء الذي يشاهده
الناس بالفعل أو أهنم يتلقون البث اإلذاعي
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من خالل اإلنرتنت .وقد بدأت األجهزة اليت
نستعملها هذه األيام ،سواءً كانت أجهزة
التلفزيون (اليت باإلضافة إىل كوهنا أجهزة
مسعية وبصرية ،ميكن استعماهلا كأجهزة راديو
أو كأجهزة للتعامل مع اإلنرتنت) أو اهلواتف
الذكية (اليت تتمتع أيضاً بقدرات الفيديو
والراديو والصوت ،وما إىل ذلك) ،تتقارب
بدرجة متزايدة من حيث اخلدمات اليت

تعرضها علينا ،والوسائل املستعملة يف عرض
هذه اخلدمات".
ومل يعد هناك متييز واضح بني شركات
تشغيل الشبكات ،من ناحية ،وهيئات
اإلذاعة ،من ناحية أخرى .وبدالً من ذلك،
توجد اآلن جمموعة من األطراف الفاعلة عرب
أجزاء متعددة من سلسلة القيمة ،ابتداءً من
حتضري احملتوى ،إىل القدرة على التوصيل ،إىل
تصنيع األجهزة .وأصبح املستهلكون قادرين

ىوتحملا لقنل ةديدجلا تاصنملاو تاقيبطتلا

على النفاذ إىل احملتوى الذي يريدونه ،مىت كانوا
يريدونه .كذلك ،أصبح احملتوى يُربط بشكل
متزايد باملهاتفة وخدمات النطاق العريض ،من
خالل ما يُسمى بالعروض الثالثية أو العروض
الرباعية .ومتثل هذه البيئة املتقاربة حتديات
جديدة بالنسبة للهيئات التنظيمية.

البث اإلذاعي الرقمي ونقل
المحتوى على الخط

تساءل جون ماكينز ،كبري املساعدين
مبؤسسة  Webb Hendersonالقانونية ،وهو
يعرض ورقة املناقشة اليت نوقشت يف الندوة
العاملية هليئات تنظيم االتصاالت بشأن البث
اإلذاعي الرقمي ونقل احملتوى على اخلط ،عن
احلد الذي ينبغي عنده التدخل التنظيمي.
وقال "إزاء سرعة التغريات التكنولوجية ،من
املهم أن تكون القواعد التنظيمية مرنة مبا فيه
الكفاية لكي تكون قادرة على مواكبة كل ما
هو جديد .ومن بني الطرق املمكنة لتحقيق
ذلك إدخال طرق الرتخيص احملايدة من
الناحية التكنولوجية ،كي ال تصبح القواعد
التنظيمية حاجزاً أمام التغيري .ومن اخليارات
األخرى املتاحة االبتعاد عن التنظيم التفصيلي
واالجتاه إىل إطار عام يرتكز بدرجة أكرب على
املبادئ ،مما يعطي مرونة للتكيف مع التغيري".
وتساءل السيد ماكينز عما إذا كانت
اخلدمات غري التقليدية املتاحة من خالل
اإلنرتنت ) - (OTTاليت تشمل الربيد
اإللكرتوين ،والصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت
) ،(VoIPوالفيديو عند الطلب ،والتجارة
اإللكرتونية واإلعالن على اخلط ينبغي
إخضاعها للتنظيم .ومن احلجج املؤيدة

للتنظيم يف هذا اجملال أهنا تكفل املساواة يف
الفرص أمام شركات تشغيل االتصاالت اليت
تظل حمل قواعد تنظيمية شديدة التفصيل
يف معظم البلدان .ومع ذلك ،فنظراً للطبيعة
العاملية اليت تتمتع هبا اإلنرتنت ،فكيف ميكن
فرض التنظيم على اخلدمات غري التقليدية؟
وما هي اجلهة اليت تقوم بذلك؟
وهناك أيضاً مسألة معوقات النفاذ .ففي
معظم البلدان اليت توجد هبا أنظمة تنظيمية
مستقرة ،توجد بالفعل قواعد متطورة تضمن
النفاذ إىل شبكات االتصاالت كي ميكن
تشجيع املنافسة .ومع ذلك ،كان التدخل
التنظيمي حمدوداً حىت اآلن يف التعامل مع
معوقات النفاذ احملتملة األخرى ،مثل النفاذ
إىل احملتوى املتميز .وسيكون من بني األسئلة
املهمة بالنسبة للهيئات التنظيمية ما إذا كانت
قوانني املنافسة واإلشراف على عمليات
االندماج تعد كافية ملنع ظهور معوقات
جديدة أمام النفاذ.
وسيكون من بؤر الرتكيز الرئيسية بالنسبة
للهيئات التنظيمية يف بيئة التقارب محاية
املستهلك .وقد بدأت خمتلف اهليئات
التنظيمية تتجه يف الوقت احلاضر حنو تنظيم
احملتوى ،ورمبا كان ذلك يعكس خمتلف
االهتمامات واألولويات الوطنية.
واالستعمال املتزايد خلدمات احملتوى على
اخلط يعين وجود كمية متزايدة من البيانات
املتاحة لدى شركات تشغيل الشبكات
وشركات تقدمي اخلدمات غري التقليدية عن
عادات االستعمال لدى املستهلك .واهليئات
التنظيمية يف حاجة إىل أن تقرر نوع السيطرة
اليت ميكن أن تكون على استعمال تلك
البيانات ،ودرجة الشفافية اليت ينبغي أن تُعطى

للمستهلكني فيما يتعلق بالبيانات اليت جيوز
هلم استعماهلا ،وكيفية تطبيق قبول املستعملني
على أرض الواقع.
ومن املوضوعات الساخنة األخرى أمام
اهليئات التنظيمية حياد الشبكات .وهذا املبدأ
يف جوهره هو أن مجيع احلركة على اإلنرتنت
ينبغي معاملتها بالتساوي .واالنفجار الذي
شهدته املنافسة يف احملتوى على اخلط يفرض
على شبكات االتصاالت طلبات ضخمة،
ومن املمكن أن يوفر حوافز للتمييز بني خمتلف
مصادر احلركة على اإلنرتنت .وعلى الرغم من
أن مجيع شركات التشغيل تطبق سياسات
إلدارة احلركة ،فعند أي نقطة تتعرض هذه
السياسات حلياد الشبكات؟ وهل من الالزم
فرض قواعد تنظيمية حلماية حياد الشبكات؟
وهل ما زال من املناسب يف بيئة التقارب
اجلديدة وجود أنظمة منفصلة للتنظيم واهليئات
التنظيمية؟ وتقول كاثلني ريفيري مسيث ،الرئيس
التنفيذي هليئة تنظيم املرافق واملنافسة يف جزر
الباهاما ،وإحدى أعضاء هيئة املناقشة ،إن
التقارب بني اهليئات التنظيمية ينطوي على
مزايا بالنسبة حلاملي الرتاخيص وللمستهلكني
على السواء .وتضيف أن االنتقال من اهليئات
التنظيمية املنفصلة إىل هيئة تنظيمية متقاربة يف
جزر الباهاما كان مفيداً وإن كان قد محل معه
حتديات أيضاً.
واستطردت السيدة ريفيري مسيث تقول
"إننا كهيئة تنظيمية متقاربة – تضم حتت
جناحيها املرافق ،واملنافسة واحملتوى تُعد
اهليئة الوحيدة اليت تتعامل مع هذه القضية.
وهذا أفضل بالنسبة حلاملي الرتاخيص وكذلك
للمستهلكني ،ألننا نستطيع يف هناية اليوم أن
ننظر إىل القضية مقارنة مثالً بثالث هيئات
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ىوتحملا لقنل ةديدجلا تاصنملاو تاقيبطتلا

تنظيمية خمتلفة تنظر يف قضية واحدة ،وليس
بالضرورة يف التنسيق والتعاون فيما بينها،
وتتخذ قرارات متناقضة يف بعض األحيان".

هل من الواجب وضع قواعد
تنظيمية للمحتوى؟

إن تنظيم احملتوى وتنظيم الوسائط مهمتان
خمتلفتان متاماً .وقد أبلغ أحد املتحدثني
املشاركني كيف كان عليه أن يستجيب
لطلب بفتح حمطة إذاعة ،وذلك باعتباره
مديراً بإحدى هيئات تنظيم االتصاالت.
وأضاف يقول "كنت مسؤوالً عن إدارة
الرتددات ،ولذلك خصصت ترددات جملموعة
من االحتادات اليت تقدمت بطلبات .وبعد
أسبوع واحد من افتتاح حمطة اإلذاعة ،بدأ
البث اإلذاعي يهاجم احلكومة وينتقد رئيس
الدولة .وجاء رئيس جملس الوزراء إىل مكتيب
على الفور وطلب مين حظر حمطة اإلذاعة
ألن احملتوى الذي تذيعه غري مقبول .وكان
ردي عليه هو أنين ال أدير احملتوى ،ولكنين
أدير وسيلة نقل احملتوى فقط .ولقد خصصت
الرتدد .وإذا مل تستطع اجملموعة سداد ما
عليها من رسوم ،فسوف أحرمها من استعمال
الرتدد .أما بالنسبة للمحتوى :فعليك أن
تذهب إىل وزارة املعلومات ،فهي املسؤولة عن
التعامل مع احملتوى".
وقالت السيدة ريفيري مسيث "إن من املؤكد
أن اهليئات التنظيمية تواجه حتدياً يف التعامل
مع احملتوى ،مضيفة أن التعامل مع القضايا
املتصلة بالشبكات ومشاكل الشبكات أيسر
كثرياً من التعامل مع القضايا واملشاكل املتصلة
باحملتوى ،ألنه عندما يتطرق األمر للشبكات،
يكون من السهل متاماً رسم احلدود ،ولكن
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وللتوافق مع القوانني املطبقة يف البلد،
عندما يتعرض األمر للمحتوى تكون تلك
قد يكون من الضروري أحياناً حجب
املباراة جديدة متاماً".
وأشار كارلوس راؤول جوترييه ،رئيس هيئة احملتوى .والصور والكتابات اإلباحية املتعلقة
تنظيم االتصاالت يف كوستاريكا ) (SUTELباألطفال هي من األشياء اليت نتفق مجيعاً
ورئيس منتدى أمريكا الالتينية هليئات تنظيم على حجبها .ولكن ،أين يقع التحريض على
االتصاالت ) ،(REGULATELوعضو هيئة الكراهية أو العنف يف طيف الرقابة مقارنة
املناقشة ،إىل التحديات األخرى اليت تواجه حبرية احلديث؟ ومهما كان األمر ،تعد حرية
اهليئات التنظيمية يف الوقت احلاضر ،متسائالً احلديث من األمور احليوية ،وإن كان من
"كيف يتسىن للهيئات التنظيمية يف ظل هذه الواجب ربطها باملسؤولية.
والتحدي الذي تواجهه اهليئة التنظيمية
الظروف املتقاربة محاية البيانات الشخصية
اخلاصة باملستهلكني ،مبا يف ذلك البيانات هو كيف ميكن إدارة احملتوى املتاح على
الصحية؟ وكيف ميكنها محاية املستهلكني من التطبيقات اجلديدة واملنصات اجلديدة .ففي
حيث جودة الوصالت اليت حيصلون عليها؟" ماليزيا ،على سبيل املثال ،ختضع وسائط
وعلَّق عضو آخر من أعضاء هيئة الطباعة التقليدية لقواعد تنظيمية أكثر تشدداً،
املناقشة ،هو السيد حممد شاريل ترميزي ،ومع ذلك ،ففي حالة الوسائط اجلديدة على
رئيس جلنة االتصاالت والوسائط املتعددة يف اخلط ،ينتقل الكثري من القواعد التنظيمية إىل
ماليزيا (وهي واحدة من أول اهليئات التنظيمية أيدي املستهلك أو املستعمل .ويف هناية اليوم،
املتقاربة يف العامل) بأن الرقابة على احملتوى تكون القضية قضية توازن.
ويف اململكة املتحدة ،حقق التنظيم الذايت
شيء جديد على هيئات تنظيم االتصاالت.
"ويكاد يكون من املستحيل حجب شيء جناحاً طيباً ،وبدأت صناعة االتصاالت تتبىن
يأيت من خارج دائرة اختصاصك القانوين .التنظيم الذايت لتاليف النهج التنظيمي األكثر
ومع ذلك ،فهناك على الدوام خط ميكن تشدداً .ويتجه عدد من شركات تقدمي
رمسه ،وهو أنه ميكنك األخذ بالقوانني املطبقة خدمات اإلنرتنت ،ومنها بعض شركات
يف أراضيك .وعلى سبيل املثال ،فإن الصور تقدمي خدمات الكبل ،إىل ترتيبات ال تتضمن
والكتابات اإلباحية يف ماليزيا وخصوصاً النفاذ إىل املواقع اإلباحية أو مواقع القمار.
ما يتعلق منها باألطفال غري مسموح هبا .ويتعني على املستعمل الذي يريد النفاذ إىل
وحنن حنجب مواقع الويب اليت تنشر مثل هذه هذه املواقع أن حيدد اختياره.
لقد ُوِجد التقارب ليبقى ،وال يستطيع
الصور والكتابات".
وهناك خط رفيع بني احلريات املدنية املستعمل التمييز بني البنية التحتية املكرسة
وحقوق األفراد ،والرقابة على احملتوى وتنظيم لنقل احملتوى واحملتوى اجلاري نقله .وعلى
احملتوى ،واحرتام القوانني املطبقة .وتناضل الرغم من املنافع املؤكدة املرتتبة على وجود
اهليئات التنظيمية باستمرار من أجل إدارة هيئة تنظيمية متقاربة ،يتعني على اهليئات
تلك اجلوانب يف سياق التقارب التكنولوجي .التنظيمية أن تنظر يف كيفية التفاعل يف سياق
التحدي احلايل.

Getty Images

صناديق الخدمة الشاملة

التعامل مع الحلقة المفقودة

ركزت إحدى اجللسات أثناء الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
هذا العام ) ،(GSR-13اليت ِ
عقدت يف وارسو ،بولندا على "تعظيم
إمكانيات صناديق اخلدمة الشاملة من خالل التنظيم الناجح
واإلدارة الناجحة – التعامل مع احللقة املفقودة" .وقد رأست هذه
اجللسة السيدة ماجدالينا غاج ،رئيسة مكتب االتصاالت اإللكرتونية
باهليئة الوطنية لتنظيم االتصاالت ) (UKEيف بولندا ،ورئيسة املنتدى
العاملي ملنظمي االتصاالت ) .(GSR-13وكانت هيئة املناقشة تتكون
من  ،Vijayalakshmy Guptaعضو هيئة تنظيم االتصاالت باهلند؛
و ،Monehela Posholiاملدير التنفيذي ،هيئة تنظيم االتصاالت يف
ليسوتو؛ واألستاذة فاطمة باروس ،رئيسة جملس إدارة اهليئة الوطنية لتنظيم
االتصاالت يف الربتغال؛ والسيد  ،Eric Loebنائب الرئيس لشؤون العالقات
اخلارجية الدولية ،بشركة AT&T؛ والسيد  ،Gonzalo Ruiz Díazرئيس
جملس اإلدارة ،هيئة اإلشراف على االستثمارات اخلاصة يف االتصاالت

)(OSIPTELيف بريو؛ والسيدة لني دوروارد ،رئيسة الشؤون الدولية مبجموعة
إدارة االتصاالت ) ،(TMGومؤلفة الدراسة اليت كلفها هبا االحتاد الدويل
لالتصاالت عن صناديق اخلدمة الشاملة والشمول الرقمي للجميع.
وقدَّمت السيدة دوروارد الدراسة اليت أعدهتا بتكليف من االحتاد
عن  69صندوقاً ،مصنفة حبسب األقاليم ،ومستوى النشاط ووجود
النطاق العريض من عدمه .كذلك مشلت الدراسة ما إذا كانت
الصناديق تغطي الشمول الرقمي للنساء وذوي اإلعاقة .وكان من بني
الصناديق اليت مشلتها الدراسة  27صندوقاً تتوقع نشر النطاق العريض،
وعدد مماثل يتوقع دعم مراكز االتصاالت .وما يقرب من  26صندوقاً
كان مستوى نشاطها عالياً جداً .ومن ناحية أخرى ،يوجد  18صندوقاً
ال يكاد يكون هلا نشاط تقريباً.
وكثرياً ما ال يسمح اإلطار التنظيمي اجلامد الذي يكمن وراء ذلك
للصناديق بالتكيف مع البيئة السريعة التغري .فكثرياً ما يوجد تفاوت
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ةلماشلا ةمدخلا قيدانص

وتشمل عوامل النجاح األساسية ،فيما
كبري بني األموال اليت أمكن مجعها وتلك
املستغلة بالفعل ،كما أن من املألوف أن تفتقر يتعلق بالصناديق اليت يسري عملها بنجاح،
التقارير إىل الشفافية والوضوح واملساءلة .ويف وجود إطار قانوين وتنظيمي قوي ،وصناديق
بعض احلاالت ،توجد مشاكل أخرى يف جمال مستقلة وخاضعة إلدارة ذاتية جيري فيها
األمن ،أو حىت عدم توافر التيار الكهربائي .التشاور مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة.
وقد عبرَّ ت السيدة دوروارد عن ذلك بقوهلا ومن بني عوامل النجاح األخرى :الفصل
"يف كثري من احلاالت تبذل الصناديق جهوداً الواضح بني سلطات صناديق اخلدمة الشاملة
كبرية ألهنا تفتقر إىل سياسات وأهداف حمددة والكيانات األخرى ،واملرونة واحليدة يف تقدمي
بوضوح ،ويتسبب هذا بدوره أيضاً يف بعض اخلدمات ،والشفافية يف ختصيص األموال
التحديات من حيث ممارسة اإلدارة السليمة ".للمشاريع .وتوصي املخططات بوضع سياسة
وقد أكدت على "وجود وعي متزايد باحلاجة مفصلة ،وحتديد إطار قانوين وتنظيمي واضح،
إىل معاجلة الشمول الرقمي على حنو أكرب مما وإنشاء صندوق للخدمة الشاملة يف شكل
هو عليه اآلن .وهذا يعين أن مجيع اجملتمعات كيان مستقل ومنفصل ،وضمان مستوى رفيع
والسكان املستهدفني من الالزم مشوهلم .من الشفافية والوضوح واملساءلة .ومن األمور
وهناك حاجة إىل مشول ذوي اإلعاقة ،والنساء األساسية ختصيص أموال للمشاريع ،والتكيف
والفتيات ،والشباب ،والسكان احملليني  -فهم كلما ظهرت احتياجات جديدة .وحيثما ال
مجيعاً يف حاجة إىل احلصول على تكنولوجيا يُستخدم نظام الصناديق ،ينبغي تصميم
املعلومات واالتصاالت بتكلفة معقولة املشاريع وصياغة اخلطط لتحقيق أفضل
من أجل تنشيط وتعزيز التنمية االجتماعية استفادة ممكنة من املوارد املتاحة .واملبادئ
الستة اليت حتكم صناديق اخلدمة الشاملة هي
واالقتصادية".
ويف هذا السياق ،تُعد إمكانيات التوصيل االستقالل الذايت واملرونة واالبتكار واإلدارة
لدى املؤسسات الرئيسية ،مثل املدارس والشمول والشفافية.
وقد اعرتف املتحدثون أثناء املناقشة
واملكتبات واجلامعات واملستشفيات شديدة
األمهية .وحىت إذا كانت االستفادة من مراكز بوجود صناديق اخلدمة الشاملة يف بلدان كثرية
االتصاالت يف تزايد ،هناك حاجة إىل زيادة وباملسامهات اليت جتمعها ،وإن كانت األموال
الرتكيز على ما تقدمه هذه املراكز .وهذا يشمل ال تُستخدم .وكان من بني اخليارات املطروحة
تزويدها مبا يلزم لدعم ذوي اإلعاقة ،وتوفري تنفيذ مشاريع جتريبية ،يف جماالت مثل متكني
بيئة آمنة ومؤاتية للنساء والشباب واألطفال النساء ومتكني املنظمات غري احلكومية من
والفتيات وكبار السن؛ وتوفري التدريب على تطوير احملتوى احمللي ،كما هو حادث يف
املهارات الرقمية؛ واحرتام الرتاث الثقايف اهلند .وجيب أن تنطلق املشاريع من واقع
للشعوب األصلية .وهكذا ،توجد بعض الطلب عليها.
والنهج من أسفل إىل أعلى ،مبا يف ذلك
األمور اليت ال تسري بشكل جيد.
التشاور مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة
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هو أجنع الطرق لتمكني صناديق اخلدمة
الشاملة من أداء دورها السليم .ولقد كانت
اإلجراءات املشرتكة بني اهليئة التنظيمية
وشركيت التشغيل القائمتني هو أساس قصة
النجاح يف ليسوتو ،على سبيل املثال .وجيب
احرتام مبدأ الشفافية ،مبا يف ذلك عندما تقدِّم
وكاالت التنمية مسامهات عينية.
وميكن أن يكون متويل صناديق
اخلدمة الشاملة من خالل األموال العامة،
أو املسامهات اليت تقدمها شركات التشغيل،
أو احللول املختلطة .ويف الربتغال ،تقرر أنه
ينبغي أن تساهم شركات التشغيل يف صندوق
للتعويض ،لتاليف اختالل األسواق .واهليئة
التنظيمية هي املسؤولة عن إدارة الصناديق،
وعن ضمان الشفافية واملساءلة .واحلياد
التكنولوجي إجباري .وجتري اآلن دراسة
النفاذ الوظيفي إىل اإلنرتنت (بسرعة ليست
عالية جداً).
واآلن ،ما هي اجملاالت اليت ينبغي أن
تُستخدم فيها الصناديق  -البنية التحتية
أو اخلدمات أو احملتوى احمللي أو التدريب؟
تعتمد اإلجابة على هذا السؤال على األوضاع
السائدة يف كل بلد .ومع ذلك ،فمن الواضح
أن الصناديق ينبغي االستفادة منها بطريقة
عملية وتشغيلية .ومن أجنع النُهج لتنفيذ
املشاريع تنسيق أنشطة خمتلف شركات تقدمي
اخلدمات ،مثل شركات الكهرباء وشركات
شبكات الطرق .وهنا يعترب تقاسم البنية
التحتية أفضل احللول العملية واالقتصادية.
والحظ متحدث من القاعة أن هناك
طرفني رئيسيني يف تنفيذ صناديق اخلدمة
الشاملة  -شركات التشغيل واهليئات التنظيمية
 -وأن امليزانية ينبغي أن تأيت من اجلانبني.

ةلماشلا ةمدخلا قيدانص

AFP

وينبغي تقاسم البنية التحتية ،كما ينبغي أن هبا .وينبغي للقطاعات املختلفة أن تنسق
تساهم مجيع شركات التشغيل يف الصندوق .جهودها ،آخذة يف االعتبار على الدوام
وينبغي إعادة متويل شركات التشغيل اليت احلاجة إىل احرتام احليدة التكنولوجية.
وتلخيصاً للمناقشة ،قالت السيدة غاج
تقدم اخلدمة الشاملة (من صندوق اخلدمة
الشاملة) لتغطية التكاليف اإلضافية اليت إن اخلدمة الشاملة تعد من األدوات املهمة
تتحملها يف الوصول إىل كل فرد .وينبغي أن لتمكني املستهلكني ،وخصوصاً من يقيمون
تكون اهليئة التنظيمية مسؤولة عن رصد هذه يف املناطق الريفية وذوو الدخل املنخفض
اآللية .وختتلف اخلطط من بلد إىل آخر ،تبعاً أو ذوو اإلعاقة  -من احلصول على اخلدمات
للمجال  -سواء كان من أجل البنية التحتية األساسية بأسعار معقولة .ومن األمور احليوية
اتباع مفهوم مناسب للخدمة الشاملة ،وحتديد
أو البث اإلذاعي أو احملتوى.
وأهم جانب يف مشاريع االتصاالت اجملال املناسب وطرق التمويل وضمان املرونة
الريفية هو االستدامة .إذ ينبغي أن تصبح يف تنفيذ هذه الطرق ،مبا يتفق مع الظروف
املشاريع قادرة على احملافظة على بقائها يف الوطنية واحمللية .وينبغي أن تؤخذ يف االعتبار
غضون مخس سنوات .ومن الضروري أيضاً عوامل معينة لدى وضع القواعد اليت حتكم
االستثمار يف تطوير احملتوى لضمان حد أدىن صناديق اخلدمة الشاملة .فعلى سبيل املثال،
للطلب ،ولذلك ينبغي أن تقوم قطاعات ينبغي أن تكون القواعد واضحة وحمددة،
الصحة والتعليم واخلدمات ،على سبيل وأن تكون حمايدة بالنسبة للتكنولوجيا ،ومرنة
املثال ،بتطوير مشاريع توفري احملتوى اخلاص ومن السهل تطويعها مبا يتالءم مع األسواق،

كما ينبغي أن تكون إدارة الصندوق شفافة
ومستقلة وتنافسية.
ومن القضايا األخرى اجملال املناسب
للخدمة الشاملة وإضافة خدمات وتطبيقات
جديدة .ويتفق اجلميع على أن اجملتمع يتغري
بسرعة وأن له احتياجات وحقوقاً خمتلفة ينبغي
التعامل معها .فاليوم ،حيتاج الناس إىل النفاذ
إىل املعلومات ،اليت غالباً ما متثل سلعة عامة
أساسية جلميع أشكال النشاط االقتصادي
واإلدارة العامة .والنفاذ إىل اإلنرتنت يوفر
النفاذ إىل املعلومات ،وبالتايل ترى السيدة
غاج أن الناس اليوم هلم نفس احلق يف النفاذ
إىل اإلنرتنت ،على غرار حصوهلم على املياه
والكهرباء واخلدمات األخرى .وسوف يأخذ
صانعو السياسات واهليئات التنظيمية هذه
التوقعات يف االعتبار.
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الخدمة الشاملة
تجربة البرتغال

حديث صحفي مع األستاذة فاطمة باروس،

رئيسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية
لتنظيم االتصاالت ،البرتغال (ICP - Autoridade

)Nacional de Comunicações - ANACOM

■ يصل معدل انتشار االتصاالت المتنقلة في البرتغال إلى ما
يقرب من  160في المائة .وهذا إنجاز ملحوظ .فهل ما زال من
المعقول فرض التزام بالخدمة الشاملة؟
األستاذة فاطمة باروس :هذا سؤال مهم .فعلى الرغم من أن انتشار
شبكات االتصاالت املتنقلة شديد االرتفاع وأن أسعار اخلدمات املتنقلة
يف تناقص ،فهذا ال يعين عدم وجود حاجة إىل حتديد التزامات اخلدمة
الشاملة ،ألنه حىت األسواق القائمة على املنافسة ليست كاملة .ففي
الواقع ،قد ال يكون بوسع بعض شرائح السكان يف األسواق التنافسية
احلصول على أنواع معينة من اخلدمات .وجيب أن نأخذ يف االعتبار أن
شركات االتصاالت جتد أن شرائح معينة من شرائح السوق غري مغرية
من وجهة النظر التجارية ،وأنه يف حالة عدم وجود التزامات باخلدمة
الشاملة ،قد جتد اجملتمعات احمللية املعنية نفسها غري قادرة على احلصول
على اخلدمات .وهذا ينطبق عموماً على املناطق النائية والريفية
وخصوصاً على األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة أو ذوي اإلعاقة،
وعلى سبيل املثال من يعانون من العمى والصمم.

ANACOM/Portugal

كثيراً ما توصف الخدمة الشاملة بأنها شبكة أمان لتحقيق
الشمول االجتماعي ،وأن الكلمات التي تشير إليها هي
اإلتاحة ،والتكاليف المعقولة والقدرة على النفاذ .وفي هذا
الحديث الصحفي ،تشرك األستاذة فاطمة باروس القراء في
تجربة البرتغال.

من هي األستاذة فاطمة باروس
فاطمة باروس هي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم االتصاالت
) (ICPفي هيئة االتصاالت الوطنية بالبرتغال ) (ANACOMفضالً عن كونها
أستاذة في االقتصاد .وهي تحمل درجة الدكتوراه في االقتصاد من
جامعة لوفين الكاثوليكية ،بلجيكا ،ودرجة الماجستير في االقتصاد من
الجامعة الكاثوليكية في البرتغال .وقبل تعيينها رئيسة لمجلس إدارة هيئة
االتصاالت الوطنية بالبرتغال في مايو  ،2012كانت عميدة مدرسة لشبونة
الكاثوليكية إلدارة األعمال واالقتصاد ،وهي واحدة من أهم مدارس
إدارة األعمال في البرتغال ،وشغلت منصب األستاذية منذ  ،1992حيث
كانت تقوم بتدريس برنامج للخريجين .وقد نشرت مقاالت في كبريات
الدوريات العلمية الدولية عن التنظيم ،والمنافسة ونظرية العقود.
وقد تولت األستاذة باروس مجموعة واسعة من المسؤوليات األكاديمية
إلى أن عُينت في منصبها الحالي في مايو  .2012وعلى وجه الخصوص،
كانت عضواً في عدد من مجالس إدارة المؤسسة األوروبية للنهوض
باإلدارة ،بلجيكا ،اعتباراً من يونيو  ،2008وعضواً في عدد من مجالس
إدارة رابطة مدارس إدارة األعمال ،الواليات المتحدة ،اعتباراً من سبتمبر
 ،2011بعد أن كانت عضواً في لجنة االعتماد منذ أبريل .2009
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ونظراً لتكاليف الوصول إىل املستهلكني يف املناطق النائية ،قد ال
يكون من املربح بالنسبة لشركات تقدمي اخلدمات هلذه املناطق
(أو أقل رحبية من تقدمي اخلدمة للمناطق األكثر ازدحاماً بالسكان).
وباملثل ،قد ال ميلك ذوو اإلعاقة األموال الكافية لتغطية تكاليف
احلصول على جمموعة من اخلدمات مقارنة باخلدمات اليت يتمتع هبا
املستعملون النهائيون اآلخرون .ومن املفهوم أن الشركات ال تكون
راغبة يف الشروع يف القيام باألنشطة اليت قد ال حتقق عائداً على
االستثمار.
ويف كل هذه احلاالت ،جيب أن تضمن اهليئة التنظيمية توافر
النفاذ إىل الشبكات واخلدمات األساسية واإللكرتونية للجميع بأسعار
معقولة .ولذلك قررنا ،استناداً إىل احليدة التكنولوجية ،أن اخلدمة
الشاملة هي أفضل وسيلة لتحقيق هذا الغرض.
وختتلف السرعة واجلودة اختالفاً كبرياً بني شبكات االتصاالت
الثابتة واملتنقلة ،وعلى اهليئة التنظيمية أن حتدد احلد األدىن ملتطلبات
اخلدمة ،اليت ينبغي توفريها بسعر معقول وعلى أساس عدم التمييز
وبغض النظر عن املوقع اجلغرايف للمستعملني.
وتعد اخلدمة الشاملة من العوامل املهمة يف التنمية االجتماعية
نظراً ألهنا تضمن وجود سوق تنافسية مفتوحة كما تضمن تلبية
احتياجات االتصاالت األساسية جلميع املواطنني ،وحتقق املساواة بني
الشركات املتنافسة يف السوق.
وهلذه األسباب ،أصدرت احلكومة الربتغالية ثالثة عطاءات
الختيار شركة واحدة أو عدة شركات لتقدمي اخلدمة الشاملة يف جمال
االتصاالت اإللكرتونية يف أحناء الدولة .ويتعلق العطاء األول بوصلة
تربط شبكة االتصاالت العمومية يف موقع ثابت وتوفري اخلدمة اهلاتفية
املتاحة من خالل تلك الوصلة .أما العطاء الثاين فيتعلق بتوفري أجهزة
اهلاتف اليت تعمل بالعملة ،بينما يتعلق العطاء الثالث بتوفري دليل
هاتفي شامل وخدمة للرد على االستفسارات .ويف شهر يوليو،
أعلنت احلكومة عن اختيار شركات تلبية للعطاءين األول والثاين.
ونظراً لعدم وجود شركات لدخول العطاء الثالث ،مل يقع االختيار
على أي شركة هلذا الغرض
.
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هل ينبغي أن تتضمن الخدمة الشاملة النفاذ عريض النطاق
األستاذة فاطمة باروس :اإلجابة الفورية على هذا السؤال هي نعم،
نظراً ألمهية جمتمع املعلومات ،واحلاجة إىل تضييق الفجوة الرقمية،
والتمتع باملزايا املرتتبة على ذلك من حيث التماسك االجتماعي .ومع
ذلك ،خلصنا يف ضوء التحليل التفصيلي للتكاليف واملنافع إىل أن
الربتغال حتتاج حالياً إىل استثمارات تُقدَّر بنحو مائة مليون يورو لضمان
تغطية السكان بأكملهم وأن األطراف الفاعلة يف السوق قد ال تضطر
إىل دعم األسعار على الفور أثناء األزمة االقتصادية الراهنة ألن ذلك قد
يؤدي إىل تشويه املنافسة.
وما زال تبين النطاق العريض يف مرحلة منو يف الربتغال ،وقد يؤدي
مشوله ضمن التزامات اخلدمة الشاملة اآلن إىل تعريض احليدة
التكنولوجية للخطر .وتغطية النطاق العريض يف الربتغال ال ختتلف
كثرياً عما هي يف االحتاد األورويب ،شأهنا يف ذلك شأن اإلتاحة.
وقد قررت الربتغال اإلبقاء على النفاذ الوظيفي إىل اإلنرتنت
ضمن التزام اخلدمة الشاملة (بسرعة  kbit/s 56على األقل) .ويف ضوء
التمويل العام الالزم إلقامة شبكات اجليل اجلديد باملناطق الريفية
وااللتزامات املرتبطة باحلصول على حقوق استعمال الرتددات يف
نطاق  ،MHz 800سيصبح النفاذ عريض النطاق أكثر انتشاراً خالل
السنتني املقبلتني .ولذلك ،ستظل إمكانية إضافة النطاق العريض إىل
التزامات اخلدمة الشاملة حمل إعادة نظر مستمرة.

كيف ينبغي تمويل الخدمة الشاملة؟
األستاذة فاطمة باروس :عندما ناقشنا أي منوذج ينبغي تبنيه لتمويل
اخلدمة الشاملة يف الربتغال ،حددنا وركزنا على ثالثة خيارات رئيسية
هي :األموال العامة ،أو املسامهات من شركات التشغيل ،أو املسامهات
من القطاعني العام واخلاص (النموذج اهلجني) .وبعد حوارات مطولة
واستعراض بعض النماذج الدولية األساسية قررنا أنه ينبغي على
شركات التشغيل أن تساهم بأموال تعويضية تغطي صايف تكاليف
اخلدمة الشاملة.

الخدمة الشاملة
تجربة البرتغال

AFP

ويرجع اختيارنا هلذا النموذج إىل سببني رئيسيني ،أحدمها أنك إذا
استعملت األموال العامة يف متويل تكاليف اخلدمة الشاملة ،فإنك بذلك
تلقي العبء على دافعي الضرائب .أما السبب اآلخر فهو أنه إذا تولت
شركات التشغيل تغطية هذه التكاليف ،فإنك بذلك تُلقي العبء على
القطاع املعين ،وهنا ينطبق مبدأ "املستعمل هو الذي يتحمل التكاليف".
ولذلك ،سوف تقوم شركات التشغيل بسداد صايف تكاليف
اخلدمة الشاملة ،وإن كانت ستنقل جزءاً من هذه التكاليف إىل
مستعملي خدمات االتصاالت ،ألن شركات التشغيل هي اليت تقرر
عموماً األسعار اليت تفرضها على املستهلكني .وحنن نرى أن هذا
السبيل هو أفضل السبل لتاليف تشويه السوق يف الربتغال.
ولدينا اآلن صندوق للتعويضات خيضع إلدارة مستقلة من جانب
اهليئة التنظيمية الوطنية .فشركات التشغيل اليت توفر شبكات
االتصاالت العمومية و/أو خدمات االتصاالت اإللكرتونية املتاحة
للجمهور يف أراضي الدولة واليت هلا نصيب يف السوق أكرب من  1يف
املائة جيب أن تساهم يف صندوق التعويضات على أساس العائد
الذي حتققه يف السنة امليالدية اليت يتصل هبا صايف التكاليف.
وبتحديد احلد األدىن حلصة الشركة يف السوق ،هندف إىل تاليف إلقاء
عبء زائد على شركات التشغيل الصغرية جداً.

واهليئة التنظيمية هي املسؤولة عن ضمان الشفافية واملساءلة،
ملراجعة صايف تكاليف اخلدمة الشاملة ،ولتحميل شركات التشغيل
مقدار األموال اليت ينبغي أن تساهم هبا يف صندوق التعويضات.
واخلدمات اليت تشملها اخلدمة الشاملة يف الربتغال حمدودة .والذي
نريده هو ببساطة توفري احلصول على حد أدىن من خدمات
االتصاالت جبودة حمددة وبأسعار معقولة ،ألي مواطن يف الدولة .ويف
كل سنة ،يقوم صندوق التعويضات جبمع ما يكفي من األموال
لسداد تكاليف اخلدمة الشاملة إىل شركات التشغيل.

ما هي التحديات الرئيسية التي واجهتك منذ تولي منصب رئيسة
مجلس اإلدارة في مايو 2012؟
األستاذة فاطمة باروس :ملا كنت عميدة ملدرسة لشبونة
الكاثوليكية إلدارة األعمال واالقتصاد ،مل تكن مهمة اإلدارة
علي .وبالتايل كان أول حتدي كبري بالنسبة يل هو اإلملام
جديدة ّ
بعامل االتصاالت اإللكرتونية.

أخبار االحتاد   2013 | 6 أغسطس

2013

29

الخدمة الشاملة
تجربة البرتغال

واألمر الصعب هو سرعة حركة هذا القطاع .وجيري باستمرار
استنباط تكنولوجيات وخدمات جديدة .وإىل جانب هيكل
متطور للسوق ،فقد أدى كل ذلك إىل وجود قطاع يتسم
بدينامية خاصة .واملشاكل اليت تواجهها خالل شهر واحد
سرعان ما ختتفي يف الشهر التايل.
ومن منظور آخر ،كان أحد التحديات التعامل مع اإلطار
التنظيمي لالحتاد األورويب وتنفيذه .حيث يتناول اإلطار التنظيمي
األورويب قضايا معقدة ،كما أنه صعب التنفيذ .وإىل جانب ذلك ،مت
فرض عدد من التدابري وااللتزامات يف مراجعات أخرية هلذا اإلطار،
ومن مث أصبحت اخلربات السابقة يف تنفيذه غري مناسبة.
وتشارك هيئات التنظيم املستقلة واملؤسسات األوروبية يف عملية
تعلم مستمرة هبدف بناء سوق داخلية قوية  -وهذا يف حد ذاته ميثل
حتدياً .بيد أن األمور تسري بشكل جيد بوجه عام ومت اكتساب
اخلربات بشكل كبري.
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باعتبارك من صانعي السياسات وتشغلين أعلى منصب تشغله
امرأة في هيئة االتصاالت الوطنية بالبرتغال ) ،(ANACOMما هي
النصيحة التي تريدين إعطاءها للنساء الالتي يطمحن إلى أن
تكون لهن حياة عملية مماثلة؟
األستاذة فاطمة باروس :لقد التقيت خالل حيايت العملية بالكثري
من الشباب وذلك كأستاذة يف مدرسة إدارة األعمال .وقد أظهرت
الفتيات على الدوام رغبة شديدة يف التقدم إىل األمام .ولكن،
عندما يبدأن حياهتن األسرية كثرياً ما متلن إىل الرتكيز على األسرة
فقط .وهن يستطعن احلصول على وظائف يف الشركات بسهولة.
ولكنهن يتباطأن بعد ذلك ويفقدن القوة على التقدم إىل األمام.
ونصيحيت للنساء الاليت يرغنب يف الوصول إىل القمة حبق أن
يؤمن بقدراهتن اخلاصة .وأتذكر أن
حيتفظن حبافز االستمرار وأن ّ
إحدى الفتيات كتبت إيل وقالت" :إنك منوذج لدور بالنسبة لنا،
الطالبات" .واألمر احملفز بالنسبة للطالبات الصغريات هو أن تكون
أمامهن مناذج لعدد أكرب من النساء يشغلن منصب رئيسة بالنسبة
لصنع القرار .فمن شأن ذلك أن جيعلهن يعتقدن بقدرهتن على تبوأ
هذه املناصب أيضاً.
وبطبيعة احلال ،أعتقد أننا يف حاجة إىل عدد أكرب من النساء
يف املواقع القيادية ،مبا يف ذلك جمالس اإلدارة .ولكن ال ينبغي أن
تكون القضية ختصيص حصص للنساء .وحنن يف حاجة إىل زيادة
عدد الرجال الذين يعرتفون بأن وجود النساء يف جمالس اإلدارة يعد
أمراً إجيابياً جداً .ويف النهاية ،أعتقد أنه ال يتعني أن تتصرف النساء
كرجال للوصول إىل املواقع القيادية .فهذا خطأ بسبب اختالف
طبائعنا .والنساء لسن يف حاجة إىل أن يكن صورة طبق األصل
من الرجال.
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حياد الشبكة

حديث صحفي مع الدكتور
ليونيداس كانيلوس
رئيس الجهاز األوروبي لهيئات تنظيم االتصاالت
) ،(BERECورئيس اللجنة اليونانية لالتصاالت
والبريد ) ،(EETTاليونان لعام 2013

لماذا يعد حياد الشبكة شديد األهمية بالنسبة للهيئات
التنظيمية األوروبية؟
الدكتور ليونيداس كانيلوس :سامهت اإلنرتنت مسامهة ضخمة
يف النمو واالبتكار يف االقتصاد العاملي ،وأصبحت جزءاً أساسي ًا
من احلياة اليومية ملعظم املواطنني .ويرجع اجلانب األكرب من هذا
النجاح إىل انفتاح اإلنرتنت اليت تعمل على أساس منوذج حمايد
بالنسبة للتطبيقات يقوم على بذل أفضل اجلهود .ويوفر هذا
النهج حواجز منخفضة بالنسبة لدخول جمال االبتكار اخلصب،
وخصوصاً يف تطوير احملتوى اجلديد والتطبيقات اجلديدة.

EETT/Greece

كان حياد الشبكة من الموضوعات الساخنة التي شغلت
هيئات تنظيم االتصاالت منذ فترة من الوقت .وفي المقالة
التالية ،تسعى مجلة "أخبار االتحاد" إلى اإللمام بوجهات نظر
الجهاز األوروبي لهيئات تنظيم االتصاالت ) (BERECفي شأن
هذا الموضوع المهم .ونأمل في أن نستطيع إبالغكم بآراء
الهيئات التنظيمية األخرى في أنحاء العالم حول كيفية تعاملها
مع حياد الشبكة.

الدكتور ليونيداس كانيلوس
الدكتور كانيلوس محامي وعضو اتحاد المحامين في أثينا ،ويتمتع بخبرة
مهنية طويلة في مجال تطبيق قوانين االتصاالت اإللكترونية والمنافسة في
االتحاد األوروبي .وقد تخرج فيكلية الحقوق بجامعةكابودستريان في أثينا
) ،(1984ويحمل درجة الدكتوراه في القانون ) (1990ودرجة الماجستير في
الدراسات المتقدمة ) (DEAفي "قانون تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا
المعلومات القانونية" ) (1985من جامعة مونبلييه بفرنسا.
وقد خدم الدكتور كانيلوس كعضو في المجلس االستشاري القانوني
باإلدارة العامة للمفوضية األوروبية لشؤون مجتمع المعلومات من 1990
إلى  .2001وفي الفترة ما بين  1989و ،2009قام بالدور القيادي في العديد
من المشاريع والدراسات الدولية التي تستهدف إدخال قانون االتحاد
األوروبي في التشريع اليوناني في مجاالت مثل تحليل المنافسة بين
الشبكات والخدمات ،وإدارة التكنولوجيات المتعددة الوسائط ،والتجارة
والم ِ
اإللكترونيةِ ،
لكية الفكرية في مجال البرمجيات وقواعد البيانات،
وحماية المستهلك والبيانات ،والحماية القانونية للمعايير التقنية ،والتقيد
بالقواعد التنظيمية للسالمة ،وتوصيل شبكات األلياف إلى المنازل.
كما خدم كخبير قانوني في عدد من اللجان الدولية والوطنية ،وحاضر
في جامعة إيجة وجامعة بيرايوس ،ونشر كثيراً من المقاالت وساهم في
تأليف العديد من الكتب .وقد اشترك الدكتور كانيلوس في تأليف القانون
التأسيسي للجنة اليونانية لالتصاالت والبريد عام .1992
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ومن واجبنا ،كهيئات تنظيمية ،أن حنمي املنافسة (مبا يف ذلك
توصيل احملتوى) ،وتشجيع االبتكارـ ودعم حرية املستعملني
النهائيني فيما يتعلق باالطالع على احملتوى وتوزيعه وتشغيل
التطبيقات اليت يقع اختيارهم عليها على اخلط .ولتحقيق هذه
الغايات ،يتعني علينا أن نرصد السوق وأن نكون على استعداد
للتدخل عند اللزوم.
ومن اجملاالت اليت ينبغي مراقبتها إدارة احلركة .فقد استطاعت
شركات تقدمي خدمات اإلنرتنت تطوير الوسائل التقنية الالزمة
لتحقيق اإلدارة النشطة حلركة البيانات على شبكاهتا .وبطبيعة
احلال ،ال تنطوي هذه املمارسة على اإلضرار باملنافسة،
أو االبتكار أو ما هو يف صاحل املستهلك .ويف الواقع ،ينبغي
الرتحيب هبا عندما تستهدف ضمان سالمة الشبكة أو حتسني
كفاءة ختصيص املوارد.
ويتصل األمر الرئيسي الذي يهمنا بإدارة احلركة اليت حتد من
استعمال تطبيقات معينة (مثل إعاقة النفاذ إىل الصوت عرب
بروتوكول اإلنرتنت على شبكات االتصاالت املتنقلة أو خنق
احلركة من طرف آلخر) وسياسات الفوترة اليت متيز بني
التطبيقات .فإذا اشرتكت شركات تقدمي خدمات اإلنرتنت يف
إعطاء األسبقية ملستعملني معينني أو تطبيقات معينة أو خدمات
متخصصة ،عندئذ ميكن أن يضعف األساس الذي تقوم عليه
"أفضل اجلهود" يف جمال اإلنرتنت ،وميكن أن تنخفض اخلدمات
املتاحة للمستعمل العام إىل ما هو أدىن من املستوى املقبول.
وهذا قد يستدعي اختاذ إجراءات من جانب اهليئة التنظيمية.

كيف يمكن للهيئات التنظيمية أن تشجع حياد الشبكة؟
الدكتور ليونيداس كانيلوس :تتمتع اهليئات التنظيمية األوروبية
بالقوة ،مبوجب اإلطار التنظيمي األورويب ،يف جمال تشجيع
املنافسة الفعالة عن طريق فرض اإلجراءات العالجية على
شركات التشغيل اليت تتمتع بقوة كبرية يف السوق .وميكن أن
تشمل هذه اإلجراءات العالجية شروطاً خاصة باألسعار ،والنفاذ
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وعدم التمييز .وتستطيع اهليئات التنظيمية بذلك خلق حوافز
جتارية لشركات التشغيل لتوفري القدرة على النفاذ إىل املنتجات
عالية اجلودة.
كذلك ،تعتمد املنافسة الفعالة على قدرة العمالء على
االنتقال إىل شركة أخرى من شركات تقدمي اخلدمات ،وهذا يعين
اخنفاض احلواجز أمام االنتقال من شركة إىل أخرى مراعاة جلوانب
التكلفة والوقت والسهولة .كما أن توافر العروض غري املقيدة
حيفز املنافسة .ويتطلع اجلهاز األورويب هليئات تنظيم االتصاالت
) (BERECإىل سلوك املستهلك ،ويدرس كيفية تأثري املمارسات
اخلاصة بإدارة احلركة على قدرة العمالء على تغيري قراراهتم.
كذلك فإن الشفافية من حيث الشروط واألحكام ضرورية
بالنسبة للمنافسة كي ميكن التشغيل بالشكل املناسب ،وبالتايل
تشجيع حياد الشبكة .وجيب أن يتمتع املستعملون النهائيون
بالقدرة على النفاذ إىل املعلومات اخلاصة بالعروض املتاحة يف
السوق ،كي يكون بوسعهم حتديد معلمات اجلودة (وأي قيود
أخرى) واختيار العرض األنسب الحتياجاهتم .ويواصل اجلهاز
األورويب هليئات تنظيم االتصاالت ) (BERECتبادل اخلربات مع
اهليئات التنظيمية األخرى فيما يتصل بضمان أن تكون
املعلومات املقدَّمة عن هذه اخلدمات مفهومة وعملية .وجاري
أيضاً مناقشة إمكانية وضع أطر مرجعية مشرتكة لتوصيف
خدمات النفاذ إىل اإلنرتنت (مبا يف ذلك املصطلحات
ومعلمات اجلودة).
وقد ال تكون األدوات واملمارسات التنظيمية املشار إليها آنفاً
كافية على الدوام ملواجهة التحديات اليت ميثلها حياد الشبكة.
ولذلك ،يوصي اجلهاز األورويب هليئات تنظيم االتصاالت
) (BERECاهليئات التنظيمية مبواصلة رصد جودة عروض اإلنرتنت
وتطور األسواق ،كي ميكن اكتشاف أي تدهور يطرأ على
اخلدمة ،والبحث عن دليل على توافر عروض غري مقيدة وبأسعار
معقولة للنفاذ إىل اإلنرتنت ،ومتابعة االجتاهات يف جمال اخلدمات
املتخصصة وممارسات إدارة احلركة.
واعتماداً على نتائج عمليات الرصد هذه ،تستطيع اهليئات
التنظيمية فرض احلدود الدنيا جلودة اخلدمات ،أو حظر إعاقة
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أو خنق احلركة .ومع ذلك ،يعتقد اجلهاز األورويب هليئات تنظيم
االتصاالت ) (BERECأن هذه السلطات ينبغي استعماهلا حبذر،
وأن يكون ذلك يف املعتاد حيثما تكون األدوات التنظيمية
األخرى غري قادرة على إحداث تأثري ٍ
كاف.

ما هو تقديركم للوضع الحالي الخاص بحياد الشبكة في أوروبا؟
الدكتور ليونيداس كانيلوس :يف مايو  ،2012نشر اجلهاز األورويب
هليئات تنظيم االتصاالت ) (BERECنتائجه اخلاصة بإدارة احلركة
واملمارسات األخرى يف جمال تقييد اإلنرتنت املفتوحة يف أوروبا .ووفق ًا
للتقرير اخلاص هبذه االستنتاجات ،تعرض غالبية شركات تقدمي
خدمات اإلنرتنت خدمة النفاذ إىل اإلنرتنت بدون قيود على
تطبيقات معينة .ومع ذلك ،ميكن أن تكون ممارسات معينة ،مثل
إعاقة أو خنق احلركة من طرف آلخر أو الصوت عرب بروتوكول
اإلنرتنت ،ضارة للمستعملني النهائيني .وحتدث هذه املمارسات يف
شبكات االتصاالت املتنقلة بنسبة أكرب مما حيدث يف قطاع الشبكات
الثابتة ،مع وجود فروق كبرية بني األسواق الوطنية.

واملخاوف املتصلة حبياد الشبكة خماوف مشروعة ،ألن سرعة
تطور املمارسات تثري خماوف – رغم أهنا غري مؤكدة – من أن
املشكالت ستظهر بوترية أسرع يف املستقبل .ولذلك ،ينبغي لسلطات
اهليئات التنظيمية الوطنية أن تواصل الرصد الدقيق لتطور األسواق ،مبا
يف ذلك قياس نوعية خدمة النفاذ إىل اإلنرتنت ) ،(IASوأن تكون
على استعداد للتصرف السريع إذا لزم األمر.
واملدافعون عن حياد الشبكة تشغلهم املمارسات اليت تلجأ إليها
األطراف الفاعلة األخرى يف النظام اإليكولوجي لإلنرتنت ،ويدعون
إىل تشريع وطين أو أورويب موسع لضمان استمرار جودة املعاملة على
طول سلسلة القيمة اخلاصة باإلنرتنت .وقد أعرب بعضهم عن
خماوفهم من إمكانية أن تقوم شركات تقدمي اخلدمات غري التقليدية
املتاحة من خالل اإلنرتنت ) (OTTواملنتجون النهائيون بتقييد النفاذ
إىل احملتوى ،ألن هذه األطراف تكتسب قوة دفع متزايدة وقدرة على
توجيه اختيارات املستهلكني .كذلك ،فكثرياً ما يتم تصوير حمركات
البحث وأنظمة تشغيل خدمات االتصاالت املتنقلة على أهنا تقوم
بدور رئيسي يف الربط بني املستعملني واحملتوى.
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ةكبشلا دايح

كيف ترون الطريق إلى المستقبل؟

kcotsrettuhS

الدكتور ليونيداس كانيلوس :يعتقد اجلهاز
األورويب هليئات تنظيم االتصاالت )(BEREC
أن األدوات التنظيمية املتاحة للتعامل
مع حياد الشبكة تتصل بالوقت الراهن.
ويف نفس الوقت ،فمن املهم أن يؤخذ
يف االعتبار أن هياكل األسواق وسلوك
املستهلكني احملليني ،وكذلك األنظمة
القانونية الوطنية ،ختتلف عرب أوروبا.
وبالتايل ،فبينما تواصل اهليئات األوروبية
لتنظيم االتصاالت العمل على حتقيق نفس
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األهداف وتطبق يف سبيل ذلك نفس
املبادئ ،سيكون على اهليئات التنظيمية
الوطنية أن تتفق على منبهات وعتبات
معينة للتدخل التنظيمي يف أسواقها من
أجل التعامل بأكرب قدر من الكفاءة مع
الظروف الوطنية.
وسوف تواصل اهليئات التنظيمية يف
املستقبل رصد نوعية عروض خدمات
النفاذ إىل اإلنرتنت (مبا يف ذلك ممارسات
إدارة احلركة وتوافر العروض غري املقيدة)،
وكذلك اجتاهات األسواق (مع الرتكيز
بصفة خاصة على فهم توجهات

املستعملني النهائيني والقوى املؤثرة على
جانب الطلب) اليت قد تؤثر على حياد
الشبكة .كما أننا نتطلع إىل خمتلف
املنصات والنُهج املتاحة اليت ميكن
استعماهلا لقياس جودة خدمات النفاذ إىل
اإلنرتنت .وحنن نسعى إىل تبادل اخلربات
وبناء املعارف بني اهليئات التنظيمية.
وسوف يواصل اجلهاز األورويب هليئات
تنظيم االتصاالت ) ،(BERECبطبيعة احلال،
تقدمي آراء اخلرباء إىل املؤسسات األوروبية
يف سياق وضع السياسات والقوانني يف
هذا اجملال.

UKE/Poland

بولندا تطبق النظام الرقمي بالكامل بعد البث التلفزيوني

مقابلة صحفية مع السيدة ماجدالينا غاج

رئيسة مكتب االتصاالت اإللكترونية التابع للهيئة الوطنية لتنظيم االتصاالت في بولندا
انتهت بولندا من وقف البث التماثلي يوم  23يوليو .2013
وقد أجرت مجلة أخبار االتحاد هذه المقابلة الصحفية مع
السيدة ماجدالينا غاج ،رئيسة مكتب االتصاالت اإللكترونية
التابع للهيئة الوطنية لتنظيم االتصاالت في بولندا لمعرفة خبايا
االنتقال الناجح إلى البث التلفزيوني الرقمي.

السيدة ماجدالينا غاج ،في سنة  ،2009عندما كنت تشغلين
منصب نائب وزير البنية التحتية ،عُينت "رئيسة للمجموعة
المشتركة بين الوزارات لالنتقال من التلفزيون التماثلي إلى
التلفزيون الرقمي والراديو الرقمي" وعُهد إليك برقمنة بولندا.
فهل من الممكن أن تح ّدثينا عن هذه المجموعة وعن خطة
التنفيذ التي بدأت في تنفيذها بوضع بولندا على المسار من
التلفزيون التماثلي إلى التلفزيون الرقمي.
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السيدة ماجدالينا غاج :ميثل االنتقال من التلفزيون التماثلي إىل
التلفزيون الرقمي مشكلة معقدة .ومنيل حنن كأخصائيني يف املقام
األول إىل التفكري يف اجلوانب التقنية .ومع ذلك ،ينبغي علينا أيضاً
أن نتعامل مع اجلوانب اخلاصة بالربجمة (احملتوى الذي سيكون متاحاً
للمشاهدين) واجلوانب االجتماعية (كيف ميكننا توصيل املعلومات
إىل املواطنني ومساعدهتم على مواجهة هذه العملية املعقدة).
وهذا هو السبب الذي جعل رئيس وزراء بولندا يقرر تشكيل
جمموعة مشرتكة بني الوزارات تتألف من ممثلني ملختلف الوزارات من
وزارة الثقافة ،وزارة العمل والسياسات االجتماعية ،إىل وزارة البنية
التحتية ووزارة املالية .وقد استطعنا يف هذه اجملموعة متعددة
القطاعات التعامل بسرعة ومهارة مع املشاكل اليت ظهرت أثناء رسم
خطة تنفيذ التلفزيون الرقمي ،والتخفيف من الشكوك وعدم اليقني.
وقد حددت اخلطة ،اليت اعتمدها جملس الوزراء بعد ذلك
كوثيقة حكومية ،الغرض من التغطية الشاملة لبولندا ،وحددت
تاريخ وقف العمل بالنظام التماثلي ،واختارت التكنولوجيا )(DVB-T
واملعيار ) (MPG 4املقرر استعماهلما ،وحددت اخلطوات املقرر
اختاذها واحلاجة إىل إصدار تشريع.

لقد قمت بعد ذلك بصياغة قانون الرقمنة .فماذا كان يغطيه هذا
القانون من حيث التنظيم ،ولماذا كان شديد األهمية؟
السيدة ماجدالينا غاج :لقد قررنا يف بولندا صياغة قانون ،وكان
ذلك يرجع يف املقام األول إىل وجود مقاومة شديدة من جانب
اهليئات اإلذاعية اليت كان ما زال لديها امتيازات متاثلية صحيحة.
فبدون إصدار هذا القانون ،الذي تضمن فرض مسؤوليات معينة
وحدد تارخياً لوقف العمل بالبث التلفزيوين التماثلي ،أعتقد أن عملية
االنتقال ستكون ما زالت جارية.
وقد نص القانون على أن حتصل هيئات اإلذاعة التجارية
القائمة (أربع هيئات) على تعدد إرسال واحد الستعماالهتا
املشرتكة ،بينما حتصل هيئة اإلذاعة العامة يف تعدد إرسال واحد
منفصل الستعماهلا اخلاص.
كذلك تضمن القانون التزاماً بالقيام حبملة إعالمية .وكان الوزير
املكلف باالتصاالت هو املسؤول يف آخر األمر عن احلملة ،وإن
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كانت هيئات اإلذاعة ملزمة قانوناً أيضاً بإذاعة عدد معني من
الرسائل اإلعالمية يف فرتات ثابتة طوال اليوم ،خالل الفرتة ابتداءً من
بدء نفاذ القانون وحىت تاريخ وقف البث اإلذاعي التماثلي.

ماذا كانت تعرضه منصة التلفزيون التماثلي إلى األرض من حيث
الخدمات؟ ومن كان الجمهور وهيئات اإلذاعة التجارية؟
السيدة ماجدالينا غاج :كانت منصة التلفزيون التماثلي إىل األرض
تعرض قنوات التلفزيون فقط .وكانت هيئة اإلذاعة العامة البولندية
تعرض برناجمني على نطاق الدولة (القناة األوىل والقناة الثانية
وتغطيان  97,6يف املائة من السكان) وبرناجماً إقليمياً (قناة األنباء –
وتغطي  72,1يف املائة من السكان) .كذلك لدينا أربع قنوات إذاعية،
هي ( TVNوتغطي  43,1يف املائة من السكان) ،و( POLSATوتغطي
 81,1يف املائة من السكان) ،و( PULSوتغطي  24,8يف املائة من
السكان) و( TV4وتغطي  25,1يف املائة من السكان).

كيف كان رد فعل هيئة اإلذاعة على التحول من التلفزيون
التماثلي إلى التلفزيون الرقمي؟
السيدة ماجدالينا غاج :بذلت هيئات اإلذاعة يف البداية كل ما يف
وسعها إلعاقة العملية أو إبطائها .وكان لدى هيئتني إذاعيتني وما
زال لديهما منصتان ساتليتان خاصتان هبما .ويف البداية )،(2008
أجرى منظمو األسواق حمادثات مع هيئات اإلذاعة البولندية إلقناعها
باملشاركة الطوعية يف عملية االنتقال .ولكن هيئات اإلذاعة جلأت إىل
احليلة واخلداع لتجنب اهليئات التنظيمية.
وقد شاركت يف هذه احملادثات ،ولذلك ،عندما أصبحت
الوزيرة املسؤولة عن تنفيذ عملية االنتقال يف بولندا ،كنت مقتنعة
بأن اإلجراءات القانونية وااللتزامات التنظيمية من شأهنا أن تتيح
الفرصة إلدارة العملية بفاعلية وكفاءة .وقد بدأت هيئات اإلذاعة
تتعاون مبجرد تأكدها من تصميم اهليئة التنظيمية وإدراكها أنه ال
مفر من العملية.
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AFP

لماذا وقع االختيار على  DVB-Tكمعيار ،وكيف تلقت هيئات
اإلذاعة هذا االختيار ،وخصوصاً الهيئات التي لديها قنوات
خاصة بها عن طريق الساتل؟
السيدة ماجدالينا غاج :مل تشعر هيئات اإلذاعة ،وخصوصاً تلك
اليت هلا منصات ساتلية رقمية خاصة هبا ،بسرور غامر إزاء هذه
الوضع ،ألهنا رأت أن التنفيذ احملتمل للتلفزيون الرقمي إىل األرض
ميثل هتديداً .فقبل تنفيذ تكنولوجيا  ،DVB-Tكانت هذه اهليئات
اإلذاعية حتتكر التلفزيون اجليد عايل االستبانة القادر على توفري
خدمات إضافية (مثل املزيد من قنوات الصوت ،واخلدمات ملن
يعانون من اإلعاقات السمعية ،وكذلك اخلدمات التلفزيونية عريضة
النطاق القائمة على طرق البث اهلجينة).
وبطبيعة احلال ،كانت هذه اخلدمات اإلضافية ،وإمكانية توفري
القدرة على االستقبال ،من األسباب اليت دعت إىل االنتقال من
النظام التماثلي إىل النظام الرقمي .وحنن نوفر بالفعل ألكثر من
 98يف املائة القدرة على النفاذ إىل  22قناة رقمية ،واألهم من ذلك
أن هذه القنوات بدون مقابل .وباملقارنة ،كان هناك قبل االنتقال

ما بني  3و 7قنوات متاثلية متاحة ،وكان مستوى جودهتا أقل من
القنوات الرقمية .وال شك يف أن التدابري املهمة اليت اختذت داخل
االحتاد الدويل لالتصاالت واالحتاد األورويب ساعدت يف حتسني
عرض اخلدمات.
وقد اعتاد ثُلث املواطنني البولنديني تلقي التلفزيون من خالل
إشارة متاثلية إىل األرض فقط .وكحد أدىن ،كان على التلفزيون
الرقمي أن يضمن لثالثة مشاهدين إمكانية مشاهدة نفس الربامج.
وكان اختيار  DVB-Tو MPEG-4كمعيار إجباري للتلفزيون الرقمي
إىل األرض يف بولندا يف  ،2009عندما بدأ تنفيذ املعيار  .DVB-T2ويف
ذلك الوقت ،كنا خنطط الستعمال  MPEG-2كمعيار لضغط الصور،
ولكننا لكي حنصل على أعلى قدر ممكن من القدرة من اإلرسال املتعدد
إىل األرض ،وذلك على سبيل املثال بتمكني البث اإلذاعي للقنوات
عالية االستبانة ،وقع االختيار يف هناية األمر على  .MPEG-4وكانت
احلجة الرئيسية وراء اختيار هذا املعيار هي وجود جمموعة واسعة من
اخلدمات املتاحة والقدرة النسبية على حتمل سعر الشراء .وكان من
األسباب األخرى عدم اإلثقال على املشاهدين بتكاليف مرتفعة مما
يتصل باستبدال أجهزة الستقبال.
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كيف حصلتم على دعم كيانات القطاع الخاص ،وبماذا ساهمت
هذه الكيانات في عملية االنتقال ،وخصوصاً في حملة التوعية
التي قمت أنت بتنفيذها؟
السيدة ماجدالينا غاج :بصراحة ،أعتقد أنين أقنعتهم مبا كنت
مصممة عليه وبعنادي .وقد تبني هلم أنين سأقوم بتنفيذ هذه
العملية هبم أو بدوهنم ،ولذلك أقدموا على االختيار السليم ،بعد
أن أدركوا أن من األفضل التعاون وممارسة التأثري يف بعض املسائل،
بدالً من التزام موقف املتفرج رغم معرفة أن االنتقال سيحدث
مهما كان الوضع.
واآلن ،كيف تعاونوا يف ذلك؟ لقد وقّعت اتفاق شراكة بني
القطاعني العام واخلاص ،تعهدوا من خالله باملشاركة يف متويل إنتاج
عدد من الرسائل اإلخبارية واملعلوماتية القصرية اليت كانت تذاع
بانتظام كل سنتني .وكان القطاع اخلاص ملتزماً قانوناً بتخصيص وقت
إلذاعة محلة التوعية .وباإلضافة إىل ذلك ،ساعدتنا إحدى الغرف
التجارية كثرياً يف حتضري حمتوى النشرات اإلعالمية إلبالغ املستعملني
بكيفية التوصيل جبهاز فك الشفرات .كذلك ،صاغت الغرفة
التجارية درساً عن الرقمنةِ ،
أرسل إىل مجيع املدارس ملساعدة املعلمني
يف إعطاء دروس إجبارية حول هذا املوضوع لكل فصل دراسي.

لقد عُينت في  2012رئيسة لمكتب االتصاالت اإللكترونية
) (UKEوأصبحت مسؤولة عن تنفيذ عملية االنتقال .كيف
استطعت تنفيذ ذلك؟
السيدة ماجدالينا غاج :اعتُ ِمد القانون اخلاص بالرقمنة يف ،2011
و�نُفِّذت عملية االنتقال من التلفزيون التماثلي يف سبع مراحل ،من
 7نوفمرب  2012إىل  23يوليو  .2013وخالل املرحلتني األوىل والثانية،
جرت عملية االنتقال يف املناطق قليلة السكان .وكانت التجربة املكتسبة
من هذه العملية مفيدة يف املراحل التالية ،وبذلك متت عملية وقف
العمل بالنظام التماثلي واالنتقال إىل البث اإلذاعي الرقمي بسالسة.
وقبل بداية كل مرحلة ،مت قياس اإلشارات املتاحة وحتليل كثافة
إشارات  DVB-Tيف نفس الوقت ،يف املناطق اليت كانت ضمن
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املناطق اليت سينقطع التلفزيون التماثلي عن البث فيها .وعلى ذلك
األساس ،استطعنا حتديد املدن اليت من احملتمل أن حتدث فيها مشاكل
بالنسبة الستقبال التلفزيون الرقمي ،واستخدمنا وسائل اإلعالم
اجلماهريية يف إبالغ الناس باإلجراءات اليت ينبغي اختاذها عند حدوث
تلك املشاكل.

كيف استطاع مكتب االتصاالت اإللكترونية تهيئة المشاهدين في
أنحاء الدولة لوقف العمل بالنظام التماثلي واالنتقال إلى التلفزيون
الرقمي؟
السيدة ماجدالينا غاج :باإلضافة إىل احلملة اإلعالمية اليت مشلت
الدولة بأكملها ،وهي احلملة اليت أطلقتُها أيام كنت يف احلكومة واليت
ما زالت تديرها وتطورها احلكومة ،استطعنا إعداد آالف من النشرات
اإلعالمية اليت كانت تشرح العملية وتضمنت صوراً بسيطة مشفوعة
بتعليمات حول كيفية توصيل جهاز فك الشفرات جبهاز تلفزيون قدمي،
أو ماذا ينبغي عمله بالنسبة للهوائي.
واملكتب الذي أتوىل رئاسته يتبعه  16فرعاً  -فرع يفكل إقليم من
أقاليم بولندا .وقد استطعنا ،بفضل هذا الوجود الالمركزي ،الوصول مباشرة
إىل عددكبري من املواطنني ،واألهم من ذلك أن املواطنني استطاعوا
الوصول إلينا بسهولة .كما قمنا بدور نشط يف مبادرة املدن الرقمية اليت
نظمتها هيئة اإلذاعة العامة .وقد مشلت هذه املبادرة تنظيم حفالت
خارجية يف املدن واحلواضر والقرى املختلفة اليت مشلتها مرحلة وقف النظام
التماثلي .فقدكنا حاضرين مبحطات القياس املتنقلة والسيارات ،وكنا على
استعداد على الدوام لزيارة املدن للتأكد من نوعية اإلشارات.
ولقد شكلنا فرقاً رقمية ودعونا تالميذ املدارس العليا املتخصصني يف
االتصاالت إىل مساعدتنا .وكانت مهمة الفرق الرقمية هي مساعدة
السكان الذين توجد مشاكل تقنية فيما يتصل بتوصيلهم باألجهزة .وقد
شارك الفنيون الشبان حبماس يف هذا العمل وأبدوا مستوى عالياً من
االلتزام .وكان من بواعث السرور الكبري أن نرى استعمال عملية وقف
العمل بالنظام التماثلي واالنتقال إىل النظام الرقمي يف غرس سلوك
اجتماعي نبيل يف الشباب وإعطائهم فرصة ملساعدة احملتاجني إىل
املساعدة .وقد استطاعت الفرق الرقمية حل الكثري من الصعوبات اليت
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تواجه الناس بعد جتاوزهم سن اخلمسني .كذلك شاركت املدارس الفنية
يف بولندا ( 25مدرسة) يف األنشطة اليت شرع يف تنفيذها مكتب
االتصاالت اإللكرتونية ملساعدة الناس الذين تسببت عملية االنتقال يف
مشاكل هلم.
وعرضت هيئة الربيد البولندية إمكانية شراء أجهزة فك شفرات
 DVB-Tمن مكاتبها يف أحناء بولندا .وكانت لذلك أمهية على وجه
اخلصوص يف املدن الصغرية والقرى .وأشارت التقديرات إىل أنه من
املرجح أن يُقبِل ثالثة ماليني نسمة على شراء هذا النوع من األجهزة.
وتصل إشارات التلفزيون الرقمي إىل األرض إىل األماكن اليت مل
تكن مشاهدة التلفزيون التماثلي متاحة فيها من قبل ،كما أن التغطية
العامة ارتفعت من  98,7يف املائة إىل  99,5يف املائة من السكان.

السيدة ماجدالينا غاج :كان املشاهدون يف حاجة إما إىل أجهزة
تلفزيون جديدة متوافقة مع املعيار  MPEG-4أو اإلبقاء على أجهزهتم
القدمية مع إمكانية شراء أجهزة لفك الشفرات .ومل يكن هناك برنامج
للدعم املايل ملساعدة املواطنني على شراء أجهزة فك الشفرات .ومن
الواضح أننا كنا نرصد املوقف للتأكد من عدم حرمان أحد من
التلفزيون .ويف حالة ظهور هذه املشكلة ،كنا سنطلق برناجماً مناسباً.
وكان النهج الذي اتبعناه لتمكني قوى السوق من إحداث أثرها،
على افرتاض أنه إذا مل تستطع السوق حتقيق النتيجة املرغوبة ،فسوف
نتوىل حنن عالج املوقف.
وباستدعاء األحداث املاضية ،خنلص إىل أن النهج الذي سرنا
عليه كان أفضل للمجتمع من دعم شراء أجهزة  .DVB-Tفلو أن
احلكومة أعلنت دعم شراء األجهزة ،لكانت األسعار قد ارتفعت
أو بقيت مستقرة على مستواها يف أفضل األحوال .ويف الواقع ،عندما
بدأت عملية الرقمنة يف بولندا ،أدت املنافسة يف السوق احلرة إىل
اخنفاض األسعار وبالتايل زيادة قدرة اجلميع على النفاذ.

UKE/Poland

ماذا كان على المشاهدين أنفسهم أن يفعلوه كي يصبح بوسعهم
استقبال التلفزيون الرقمي ،وكيف استطعت تجنب االستبعاد
الرقمي؟

ولقد ركزنا يف بولندا على ضمان إتاحة اإلشارة من الناحية الفنية.
وقد َّ
مكن التمويل الذي وفرته الدولة اهليئة العامة للتلفزيون من بناء
 127حمطة فرعية (حمطات تقوية) ،وبفضلها تصل إشارات التلفزيون
الرقمي إىل األرض يف الوقت احلاضر إىل أكثر من  99يف املائة من
سكان بولندا .وللتأكد من وصول اإلشارة الرقمية ،قام املوظفون
العاملون معي بإجراء  47 000عملية قياس يف  8 500مدينة كجزء من
عمل فرق القياس املتنقلة التابعة للمكاتب الفرعية التابعة ملكتب
االتصاالت اإللكرتونية .وقد استغرق إجراء هذه القياسات 10 000
ساعة ،وغطت حمطات القياسات املتنقلة مسافة .km 200 000
ويتوقف األمر اآلن على املواطنني كأفراد أن يقرروا ما إذا كان من
املناسب االستفادة من االستقبال املتاح.
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هل كانت عملية االنتقال بدون مشاكل أم أنها أدت إلى إرباك
تقديم الخدمة؟ وما هي الدروس التي يمكن للبلدان األخرى أن
تستخلصها من تجربة بولندا؟
السيدة ماجدالينا غاج :أستطيع أن أقول اليوم إن وقف العمل
بنظام التلفزيون التماثلي يف بولندا كان سلساً وبدون مشاكل .وقد
حدثت بعض املشاكل الطفيفة يف يوم االنتقال إىل التلفزيون الرقمي
أو يف األيام القليلة التالية ،ولكنها كانت تتعلق ،على سبيل املثال،
بضبط القنوات يف جهاز التلفزيون أو إعادة توجيه اهلوائي حنو جهاز
اإلرسال اجلديد .ومل حيدث أي شيء خطري ،ومل حيدث أي انقطاع
يف تقدمي اخلدمات.
واآلن ،ما هي نصيحيت؟ يف رأيي أن التصميم وقوة الشخصية
مطلوبان لدفع هذه العملية املعقدة .ففي كل بلد ،تتطلب العملية
قائداً وتعاوناً من جانب مجيع اجلهات صاحبة املصلحة احلكومات،
وهيئات تنظيم األسواق ،وهيئات اإلذاعة العامة والتجارية ،وكذلك
شركات التشغيل الفنية .ويف بولندا ،لعبت اإلدارات احمللية
واحلكومات احمللية دوراً مهماً .وقد انضم كثري من األفراد واملتطوعني
إىل العملية .وبدون تعاون مجيع األطراف املؤثرة يف النظام البيئي ،ما
كان لعملية الرقمنة يف بولندا أو يف أي بلد آخر أن تنجح .ومن
الالزم تنسيق مجيع األنشطة وهذا يتطلب خطة مشرتكة وهكذا
أكرر أن ما هو ضروري هو التصميم وقوة الشخصية ،وكذلك
املهارات الالزمة إلدارة هذه العملية التنظيمية والتقنية املعقدة.

كيف سيفيد االنتقال إلى التلفزيون الرقمي المشاهدين والمجتمع
البولندي ككل؟
السيدة ماجدالينا غاج :أكرر مرة أخرى أنه بفضل الرقمنة،
استطاع مواطنو بولندا مشاهدة جمموعة كبرية من القنوات ،واحلصول
على إشارات تلفزيونية عالية اجلودة وخدمات إضافية.
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فمن بني القنوات التماثلية السبع اليت كانت متاحة من قبل،
كانت ثالثة منها فقط تصل إىل ما ال يزيد على  60يف املائة من
السكان .وبعد تاريخ وقف العمل بالنظام التماثلي ،حصل
املشاهدون على  22حمطة على نطاق الدولة جبودة أفضل كثرياً،
وبدون مقابل ،وأصبح اإلرسال يصل إىل مجيع السكان تقريباً.
واالنتقال إىل اإلرسال الرقمي يـُ َّ
مكن من إدخال خدمات
إضافية ،مثل دليل الربامج اإللكرتونية؛ والقدرة على تسجيل الربامج،
ووقف وإعادة تشغيلها؛ والفيديو عند الطلب؛ واإلشراف األبوي؛
واإلذاعة عالية االستبانة مبختلف صيغها ( 4:3و)16:9؛ وإطالق
العديد من قوات الصوت بالتوازي مع اختيار اللغة أو النسق
اإلذاعي؛ واالستماع إىل الصوت مع مشاهدة عناوين خمتصرة باللغات
املختلفة؛ وإمكانية إرسال إعالنات حتذيرية يف حاالت الطوارئ ،مثل
أثناء الفيضانات أو األعاصري؛ واخلدمات التلفزيونية عريضة النطاق
القائمة على طرق البث اهلجينة.
ويف املستقبل ،قد يكون من املمكن أيضاً تقدمي خدمات
اإلنرتنت واحلكومة اإللكرتونية والقنوات التعليمية التفاعلية واخلدمات
املصرفية واأللعاب وغري ذلك من اخلدمات.

كيف سيستفاد من طيف المكاسب الرقمية؟
السيدة ماجدالينا غاج :لدى بدء تنفيذ خطة الرقمنة ،قررنا
االستفادة من املكاسب الرقمية يف حتقيق النفاذ عريض النطاق إىل
انتهيت لتوي من حتضري وثائق
اإلنرتنت .وهذا ما حيث بالفعل .وقد
ُ
املزاد ،وأعتزم يف هناية هذه السنة إجراء املزاد على الرتددات اليت أمكن
حتريرها نتيجة لالنتقال إىل النظام الرقمي.
ويف رأيي ،أن املستقبل هو لإلنرتنت عريض النطاق .فسوف
يساهم يف تطوير بلداننا ومواطنينا .وطيف الرتددات الراديوية من
األدوات القوية واملهمة اليت منسك هبا يف أيدينا وينبغي علينا أن ندير
املكاسب الرقمية بكفاءة.

AFP

ITU/V. Martin

طيف الترددات الراديوية
ماذا سنترك للجيل المقبل؟

فابيو اليتي ،نائب مدير مكتب االتصاالت الراديوية
باالتحاد الدولي لالتصاالت
أدت أوجه التقدم يف جمايل االتصاالت
الراديوية وإدارة الطيف إىل حدوث حتوالت
يف جمال التكنولوجيا ،منها على سبيل
املثال ،اخرتاع أشباه املوصالت وأجهزة
هذه املقالة مأخوذة بتصرف من خطاب ألقاه
فابيو الييت يف مؤمتر الطيف واالبتكار الذي
نظمته الوكالة الوطنية للرتددات يف فرنسا
) ،(ANFRباريس ،يومي  27-26يونيو .2013

املعاجلة الدقيقة ،واالنتقال إىل عامل النطاق
العريض الرقمي املتقارب والشخصي ،مث
اآلن إىل ظهور األجهزة اإلدراكية العاملة
بالرتددات الراديوية.
ويف نفس الوقت ،تتطور األنشطة
التنظيمية حيث تتخطى هنج التخطيط
املركزي اخلاضع للتنظيم والذي حتركه عوامل
السوق إىل ما ميكن أن يصبح بيئة راديوية
مفتوحة .وقد شهدنا ،يف غضون تلك

الفرتة ،حتول اخلدمات الراديوية من أجهزة
قائمة على املرافق إىل أجهزة قائمة على
التكنولوجيا ،وتطور تكنولوجيا الالسلكي
من تكنولوجيا حصرية لتصبح من الوظائف
األساسية املثبتة يف كل جهاز واملتاحة يف كل
منزل تقريباً.
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كثرياً من القرارات االستشرافية ،وحدث
ولكي تتقدم هذه االجتاهات مبا يعود لوائح تستجيب لالحتياجات
من األمور األساسية وجود أطر مناسبة ذلك مثالً يف  1992بشأن أنظمة االتصاالت
باملنفعة على املستعملني ،يتعني علينا أن
نتخذ قرارات حكيمة يف الوقت املناسب لتنظيم الطيف على املستويات الوطنية الشخصية املتنقلة العاملي ة )((GMPCSمثل �Irid
يف شأن سياسة الطيف وإدارته .وسوف واإلقليمية والعاملية ،بغية إتاحة الطيف يف  )iumوتوزيعات الطيف لالتصاالت الدولية
تـُتخذ هذه القرارات مبا يعود بالفائدة على الوقت املناسب واستعماله بأكفأ طريقة ممكنة .املتنقلة ( 2000اجليل الثالث) ،ويف عام 2000
اجلميع ،وليس فقط لتوفري مزايا لعدد قليل
وعملية املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية بشأن األنظمة الساتلية للمالحة العاملية (مثل
من البلدان .وهنا ،يواصل االحتاد الدويل هي اآللية اليت تعتمد عليها الدول األعضاء جاليليو) ،ويف عام  2003بشأن الشبكات
لالتصاالت القيام بدور حيوي يعود بالفائدة يف االحتاد يف حتديث لوائح الراديو ،واللوائح الالسلكية )( (Wi Fiمثل  802.11aيف النطاق
على البشرية مجعاء.
هي املعاهدة الدولية اليت حتكم استعمال  ،)GHz 5ويف عام  2007بشأن االتصاالت
وقد اعرتف رئيس الواليات املتحدة يف طيف الرتددات واملدارات الساتلية .وتُعقد املتنقلة الدولية )( (IMTفيما خيص الطيف
مذكرة نُشرت يف يونيو  ،2013بأن التوسع يف هذه املؤمترات العاملية كل ثالث إىل أربع اإلضايف الالزم للجيل الثالث واجليل الرابع)،
إتاحة الطيف من أجل االستعماالت القائمة سنوات ،وقد يصل عدد املندوبني الذين ويف عام  2012بشأن املكاسب الرقمية الثانية
على االبتكار واالستعماالت التجارية املرنة ،يشاركون فيها إىل  3 000مندوب من الدول (وخصوصاً اجليل الرابع يف النطاق .)MHz 700
واليوم ،تنظم لوائح الراديو اليت ترد يف
مبا يف ذلك بالنسبة خلدمات النطاق العريض ،األعضاء يف االحتاد البالغ عددها  193دولة،
سوف يزيد من تشجيع التنمية االقتصادية حيث جيتمعون ملدة أربعة أسابيع ملناقشة أكثر جملد يضم حنو 2 000صفحة  -استعمال أكثر
بفضل تزويد املواطنني وقطاع األعمال من  2 000اقرتاح معقد من الناحيتني القانونية من  40خدمة راديوية وتغطي الطيف الراديوي
القابل لالستعمال بأكمله ،من الرتددات
بسرعات أكرب وتوافر التغطية ،والتشجيع والتقنية لتحديث املعاهدة.
على تطوير التكنولوجيات والتطبيقات
ويعتمد اخلرباء احلكوميون وخرباء الصناعة ،املنخفضة جداً املستعملة يف استشعار الربق
واخلدمات الالسلكية احلديثة ،واملساعدة يف إبان التحضري هلذه املؤمترات العاملية ،تقارير إىل الرتددات املرتفعة جداً املستعملة يف
احلد من رسوم االستعمال بالنسبة لألسر تتضمن األسس التقنية للمناقشات يف هذه األرصاد العلمية غري النشيطة .وقد تطورت
وقطاع األعمال .وباملثل ،يعرتف الربنامج املؤمترات العاملية .وتتضمن هذه التقارير أساساً هذه اللوائح املعقدة بعد أن كانت تشمل
الرقمي ألوروبا بأن الطيف الراديوي يعد من نتائج الدراسات اليت تكون قد أجريت بشأن فقط االتفاقية الدولية للربق لسنة  ،1906اليت
املوارد الطبيعية األساسية بالنسبة للتوصيالت إمكانية تقاسم الطيف بني خمتلف اخلدمات ترد يف وثيقة من  20صفحة تنظم فقط اخلدمة
الالسلكية واالبتكار.
الراديوية املعنية .وقد أثبتت هذه العملية طوال البحرية الدولية.
كل ذلك يضع االحتاد الدويل أكثر من قرن أهنا تستجيب للنمو املتسارع
لالتصاالت يف مركز الضوء ،وخصوصاً يف احتياجات الطيف الراديوي ،نتيجة
مكتب االتصاالت الراديوية الذي جيب للطلب املتزايد لتغطية احتياجات اخلدمات توافق أو تنافر  -اختر ما شئت
من بني األهداف الرئيسية اليت يتوخاها
أن يضطلع باملهمة اليت نص عليها دستور والتطبيقات الالسلكية االبتكارية.
وهناك أمثلة توضح أن عملية ختصيص االحتاد من دراسة توزيع الطيف خلدمات
االحتاد وهي ضمان "االستعمال الرشيد
واملنصف والكفء واالقتصادي لطيف الطيف اليت يقوم هبا االحتاد قد استجابت الراديو املختلفة التوصل إىل حلول متوافقة
الرتددات الراديوية من جانب مجيع خدمات الحتياجات احلكومات واحتياجات صناعة على أساس عاملي أو إقليمي .وحتقيق التوافق
االتصاالت ،وعززت االبتكار .فقد اختذت يف توزيع الطيف يقلل من تكاليف املعدات
االتصاالت الراديوية".
املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية ) (WRCوالتجهيزات املتنقلة (إذ يؤدي مثالً إىل تقليل
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أسعار اهلواتف الذكية) وتكاليف البنية التحتية،
ومي ّكن من التجوال على املستوى العاملي،
ويقلل من تعقيد تصميم أجهزة الراديو ،ويقلل
من التداخل يف اخلدمات اجملاورة ،ويساعد يف
إدارة التداخل عرب احلدود.
وعلى الرغم من هذه املزايا ،فإن توزيعات
الطيف للخدمات املتنقلة ليست متوافقة
يف أحناء العامل نتيجة لعدم تناسق القرارات
التنظيمية الوطنية بشأن استعمال نطاقات
اجليل الثالث واجليل الرابع اجلديدة اليت وزعها
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية عام 2007
والتخصيصات القدمية يف نطاقات اجليل الثاين.
ومن أمثلة عدم التناسق يف شؤون الطيف
خطة الرتددات اخلاصة بأمريكا الشمالية
بالنسبة للنطاق  ،MHz 700واستعمال النفاذ
املتعدد بالتقسيم الشفري ) (CDMAيف النطاق
 MHz 850والنظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
يف النطاق .MHz 900

ويعمل االحتاد ،يف تنسيق مع اجملموعات النفاذ المشترك النشط إلى الطيف

اإلقليمية ،لتشجيع التنسيق بشأن طيف
النطاق العريض املتنقل ،وخصوصاً يف نطاقات
الرتددات اليت أمكن حتريرها نتيجة لالنتقال
من البث اإلذاعي التماثلي إىل البث اإلذاعي
الرقمي لألرض (املكاسب الرقمية).
ولقد قطعنا شوطاً طويالً من األيام
األوىل للربق ،عندما مل تكن اخلطوط الربقية
تعرب احلدود الوطنية ،وعندما كان كل بلد
يستعمل نظاماً خمتلفاً ،ولذلك كان ال بد
من تدوين الرسائل وترمجتها وتسليمها عرب
احلدود ،لكي يعاد نقلها عرب شبكة الربق
للبلد اجملاور .ومع ذلك ،فما زال أمامنا
طريق طويل ينبغي أن نقطعه.

تبدأ بعض تقنيات إدارة الطيف من
اآلليات التقليدية للتوجيه والتحكم املستعملة
بالنسبة ملعظم نطاقات الرتددات ،كما أهنا
كانت تدفع االبتكار.
فقد تطورت شبكات النفاذ الالسلكية
) (Wi Fiيف ظروف استعمال الطيف غري
املرخص به ،وكانت اجلهات املعنية تتقامسها
باعتبارها تراثاً مشرتكاً على أساس "أفضل
اجلهود" .وقد أمكن تطوير أو جيري تطوير
العديد من التكنولوجيات الالسلكية املستعملة
يف توفري النفاذ الالسلكي ملسافات قصرية إىل
األجهزة ،مبا يف ذلك األجهزة الشخصية،
وذلك يف حدود نطاقات الطيف احملددة
لالستعماالت غري املرخص هبا .ويشمل ذلك
التكنولوجيات اليت من املتوقع أن ختلق املوجة
التالية من الثورة الالسلكية – املعروفة بإنرتنت
األشياء ،ألهنا هتم يف األساس التوصيالت من
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آلة إىل آلة أو ببساطة عدداً كبرياً من األشياء االستعمال االنتهازي عادة على أساس
اإلعفاء من الرتخيص .وهذا النهج يسرتعي
املقرر التوصيل فيما بينها.
واليوم ،ميثل األفراد املوصولون بالفعل يف الوقت احلاضر انتباه معظم األطراف
أقلية بني "مستعملي" اإلنرتنت .ووفقاً املهمة الفاعلة يف صناعة اإلنرتنت .ففي يونيو
لتقدير أجرته شركة إريكسون يف  ،2013 ،2010شكلت جمموعة من  23منظمة وهيئة
سريتفع عدد املوصولني باألجهزة إىل أكثر من مجيع أحناء العامل التحالف النشط للطيف
من  50مليار حبلول عام  ،2020وبذلك لتشجيع حتسني إدارة الطيف واملساعدة يف
يكون هذا العدد قد جتاوز األفراد املوصولني تطوير التكنولوجيات الالسلكية اجلديدة.
بنسبة عشرة إىل واحد تقريباً ،مما يغري
مفهومنا لإلنرتنت إىل األبد.
وجتري دراسة أو تنفيذ أفكار خالقة من تحديد الطيف إلى
لتحقيق استجابة تنظيمية فعالة يف التعامل االنتشار التجاري
هناك مثال واحد يوضح العالقة بني
مع متطلبات الطيف املتزايدة والعاجلة الالزمة
للخدمات والتطبيقات .ومن بني هذه األفكار الطيف واالبتكار ،ويتصل باالتصاالت املتنقلة
مفهوم النفاذ املشرتك املرخص به ،حيث من اجليل الثالث معروف يف االحتاد الدويل
يتحقق مبوجبه االستعمال النشط للطيف لالتصاالت وصناعة االتصاالت مبسمى
مىت وحيثما كانت الرتددات غري مستخدمة االتصاالت املتنقلة الدولية .(IMT 2000) 2000
من جانب اجلهات املسؤولة .وحيدث هذا ففي  ،1986أنشأ االحتاد جمموعة من اخلرباء
التقاسم على أساس عدم التداخل ،بشرط ملناقشة مفهوم استحداث نظام لالتصاالت
احلصول على تصريح فردي (أو مبعىن آخر املتنقلة الربية على أساس اهلواتف اخللوية
ترخيص) ،يف النطاقات اليت وزعها االحتاد الشخصية الستخدامه على أساس العامل أمجع
الدويل لالتصاالت للخدمات املتنقلة واملتطلبات الالزمة لذلك .وكانت اهلواتف
(وحددها لالتصاالت املتنقلة الدولية ) .)(IMTاملتنقلة اليت تزن  1,3كيلوغرام تباع بسعر
والتقنيات املستعملة للتمكني من هذا التقاسم  4 000دوالر أمريكي .وحبلول عام ،1992
للنطاقات تندرج ضمن املفهوم العام ألنظمة استطاع خرباء االحتاد واسعو األفق حتديد
االتصاالت الراديوية اإلدراكية قواعد بيانات تصميم النظام وحتديد الطيف الالزم .ويف
لتحديد املواقع اجلغرافية مع استكماهلا بأنظمة ذلك احلني ،كانت شبكات النظام العاملي
لالتصاالت املتنقلة – من اجليل الثاين – يتم
االستشعار إذا لزم األمر.
ومما يرتتب على هذه األفكار استعمال نشرها يف أوروبا ،بفضل توزيع طيف للنظام
الطيف غري املستعمل يف النطاقات املخصصة العاملي لالتصاالت املتنقلة قبل ذلك بثالث
إلذاعة الفيديو ،وهو املعروف مبساحات عشرة سنة ،أي يف .1979
التلفزيون البيضاء .ويف هذه احلالة ،يكون

وأمكن تقصري الفرتة الزمنية من حتديد
الطيف إىل االستعمال التجاري إىل مثاين
سنوات بالنسبة للجيل الثالث ،إذا اعتربنا
أن نظام اجليل الثالث الذي أطلِق يف اليابان
يف أكتوبر  2000هو أول نظام من اجليل
الثالث .وأمكن ختفيض هذه الفرتة إىل
ثالث أو أربع سنوات بالنسبة ألنظمة اجليل
الرابع اجلاري نشرها باستعمال الطيف الذي
أتاحته املكاسب الرقمية وكذلك بالنسبة جليل
املستقبل من األنظمة املتنقلة اليت سيتم نشرها
باستعمال الطيف اجلاري ختصيصه اليوم.
وقد أدى حتديد الطيف اإلضايف ،الذي
يتمتع خبواص فيزيائية خاصة ،من ناحية ،إىل
ظهور تغطية أوسع بعدد أقل من حمطات
القاعدة ( VHF/UHFمن املكاسب الرقمية)،
ومن ناحية أخرى ،زيادة قدرة األنظمة
الالسلكية ألسرة االتصاالت املتنقلة الدولية،
اليت يف سبيلها ألن تصبح طريقة فعالة لتزويد
اجلزء األكرب من سكان العامل بالنفاذ عريض
النطاق إىل اإلنرتنت.
ِ
ومنذ أكثر من  150سنة ،عندما اخترُع
اإلبراق الكهربائي ،علقت إحدى الصحف
األسرتالية بقوهلا "ليس من املتصور التوصل
إىل أي شيء أكثر كماالً من ذلك ،وقد
بدأنا يف الواقع نتعجب ونتساءل ماذا
سنرتكه للجيل التايل لتصريف الطاقات
اجلاحمة للعقل البشري".
لقد حتقق تقدم مل يكن خيطر على بال
أحد منذ ذلك احلني ،ومن املؤكد أن املستقبل
حيمل لنا الكثري .وسوف متهد التوجيهات اليت
حتددها القرارات اخلاصة بإدارة الطيف الطريق
وتمُ لي خطى االبتكار الالسلكي.
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إنترنت األشياء

اآلالت وقطاع األعمال والناس وكل شيء

آالن لوشيه ،معهد جورجيا للبحوث التقنية،
أتالنتا ،جورجيا ،الواليات المتحدة

آالن لوشيه يقود مبادرة عالمية بمعهد جورجيا للبحوث التقنية ،تركز على تكنولوجيات
تطبيق إنترنت األشياء.
وقد أصبح مفهوم إنرتنت األشياء املثري
للفضول مركزاً لتالقي العديد من األنشطة املثرية،
ابتداءً من التعليم والبحوث وتقييس التخطيط
االقتصادي .وعلى الرغم من عدم وجود تعريف
مقبول عموماًل "إنرتنت األشياء" ،ميكن أن يُنظر
إليها على أهنا قدرة األشياء والناس على التفاعل
عن بُعد من خالل اإلنرتنت من أي مكان ،ويف
أي وقت ،بفضل التقارب يف الوقت املناسب بني
كثري من التكنولوجيات.
ومن املمكن اآلن حتديد نوع اآلالت،
واألشياء اليت تُستعمل يومياً ،والعناصر الفعلية
(مثل الصور الرقمية) بنفس طريقة األفراد على
إنرتنت الناس .ونتيجة لذلك ،ميكن إدماج
األشياء يف شبكة واسعة من العالقات املتبادلة
حيث ميكنها التواصل مع بعضها البعض أو
مع الناس .ويف الواقع ،ففي عامل إنرتنت
األشياء ،أصبحت األشياء اآلن على قدم
املساواة مع الناس.
ويف معظم احلاالت ،توجد االتصاالت بني
األشياء يف جمال االتصاالت بني أنشطة قطاع
األعمال ) ،(B2Bبينما توجد االتصاالت بني
األشياء واألشخاص يف جمال االتصاالت بني
أنشطة قطاع األعمال واملستهلكني ).(B2C
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عرف االحتاد الدويل لالتصاالت إنرتنت  25مليار جهاز باإلنرتنت حبلول سنة ،2015
ويُ ِّ
األشياء بأنه "بنية حتتية عاملية جملتمع املعلومات وحنو  50مليار حبلول سنة  .2020وتشمل هذه
تمُ كن من تقدمي اخلدمات املتقدمة عن طريق األشياء األجهزة املتنقلة ،وعدادات مواقف
الربط (املادي والفعلي) بني األشياء ،استناداً السيارات ،وأجهزة الثريموستات وأجهزة رصد
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلالية الدورة الدموية واإلطارات والطرق والسيارات
واملتطورة القابلة للتشغيل البيين ".ويوفر هذا ورفوف احملالت التجارية الكبرية ،بل واألبقار.
التعريف األساسي الذي وضعه االحتاد،
كذلك تتنبأ دراسة سابقة أطلقتها شركة
ونُ ِشر يف  4يوليو  ،2012رؤية مفيدة ونقطة إريكسون بأن  50مليار جهاز سيتم توصيلها
انطالق سليمة حنو إجراء املزيد من التحليالت باإلنرتنت حبلول سنة  ،2020وبذلك يتضاءل
واألحباث على إنرتنت األشياء .والشيء املهم جبانبها حجم ونطاق عامل اإلنرتنت وعامل
هو أن االحتاد يشري إىل أن إنرتنت األشياء هي اهلواتف املتنقلة كما نعرفهما .وقد أجرت شركة
"رؤية" ،وليست تكنولوجيا منفردة ،وأن "هلا سيسكو دراسة على "إنرتنتكل شيء" خلصت
آثاراً تكنولوجية وجمتمعية".
منها إىل أن السوق ستكون يف حاجة إىل 14,4
تريليون دوالر أمريكي ،حبلول سنة  ،2022إلقامة
شبكات تربط بنيكل شيء تقريباً.
إثارة القضية
وقد مت تبادل بعض اإلحصاءات أثناء جلسة
توجد على وجه الكرة األرضية أشياء أكثر عن "احلاجة إىل عدد أكرب من عناوين بروتوكول
مما يوجد من الناس – خيتلف جمموع األشياء اإلنرتنت" أثناء انعقاد الندوة العاملية للهيئات
اليت ميكن أن تكون جزءاً من إنرتنت األشياء التنظيمية ،اليت عُ ِقدت يف وارسو ،بولندا ،يف
اختالفاً كبرياً حسب رؤية اخلرباء .وبغض النظر يوليو  .2013وقد رؤي أن نشر اإلصدار IPv6
عن العدد الدقيق ،فهو عدد كبري! وعلى سبيل من بروتوكول اإلنرتنت يعد أساسياً قبل أن يصبح
املثال ،فطبقاً لتقديرات جمموعة سيسكو حللول إنرتنت األشياء أمراً واقعاً.
قطاع األعمال يف جمال اإلنرتنت ،سيتم ربط حنو
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مجموعة إنترنت األشياء

توجد يف إنرتنت األشياء "جنوم" ،ولّدت
قدراً كبرياً من االهتمام والبحث خالل السنوات
الثالثني املاضية ،مما يؤكد أن أمهيتها يف تزايد.
وتشمل كوكبة إنرتنت األشياء احلوسبة يف
كل مكان ،وحتديد الرتددات الراديوية )،(RFID
واألنظمة السيربانية الفيزيائية ،وشبكات
االستشعار الالسلكية ،واالتصاالت بني آلة
وأخرى ) .(M2Mوهناك جمموعات أخرى ال
تغطيها هذه املقالة – مثل اجملموعات اليت
تركز على احلوسبة الشاملة واحلوسبة املستقلة
والتفاعل بني اإلنسان واحلاسوب وإدراك احمليط
ومبزيد من العمومية بالنسبة لألشياء الذكية،
واألنظمة والتكنولوجيات متصلة أيضاً فعلياً
بإنرتنت األشياء.

من أين بدأ كل شيء؟
الحوسبة فيكل مكان
يرجع الفضل للراحل مارك وايزر ومعاونيه
مبركز أحباث  Xerox Palo Altoيف الرتويج املبدئي
لفكرة احلوسبة يف كل مكان (اليت فكر فيها
وايزر يف  .)1988وقد استطاع بعد ذلك تطوير
فكرة التكنولوجيا اهلادئة بالتعاون مع جون سيلي
براون ،على أمل أن "تقوم بدور رئيسي يف القرن
الواحد والعشرين الذي حتركه دوافع إنسانية" .وما
زالت تطلعاهتما بشأن إنرتنت األشياء تعكس
هذا التفكري.
ويصف وايزر يف حبثه الشهري الذي نشره
يف جملة  Scientific Americanيف  ،1991بعنوان
"حاسوب للقرن الواحد والعشرين" ما ميكن أن
يُنظر إليه اآلن على أنه من املتطلبات األساسية
ملعمارية إنرتنت األشياء (اجلهاز والشبكة وجماالت
التطبيق) .وقد تطلبت "هذه التكنولوجيا أن تأيت

احلوسبة يفكل مكان يف ثالثة أجزاء :احلواسيب
منخفضة الطاقة اليت تشمل إظهار البيانات
بطريقة مرحية ،وشبكة تربطها مجيعاً معاً وأنظمة
برجميات لتنفيذ التطبيقات يفكل مكان".
وتركز خمتربات وجمموعات حبث ال حصر هلا
يف مجيع أحناء العامل على احلوسبة املنتشرة يف
كل مكان .وقد استطاعت بلدان بكاملها تطوير
برامج قائمة على هذا املفهوم ،مثل ،اليابان يف
كل مكان )( (u Japanبعد اليابان اإللكرتونية)
وكوريا يف كل مكان ).(u Korea

تحديد الترددات الراديوية
ويف سنة  1998تقريباً ،خرج ساجناي
سارما ،وديفيد بروك مبعهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ) (MITبفكرة وضع بطاقات حتديد
الرتددات الراديوية ) (RFIDمنخفضة التكلفة
على كل شيء وربطها باإلنرتنت .وعلى الرغم
من وضوح هذه الفكرة اآلن ،كان القرار
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اخلاص بإدماج اإلنرتنت يف املعمارية ميثل يف
ذلك الوقت قفزة مهمة يف عامل اخليال.
ويف  ،1999وافق جملس مدونة السلوك
املوحدة ،واملعيار األورويب الدويل لعدد املواد،
وشركة بروكتري آند جامب ل �(Procter & Gam
) bleوشركة جيليت ) (Gilletteعلى إنشاء مركز
للتحديد التلقائي للهوية مبعهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ،حيث يقوم فريق حبثي يضم
(باإلضافة إىل سارما وبروك) دانيل إجنلز ،وكاي
ينج سو ،وكيفني آشتون ،الذين قاموا بسك
تعبري "إنرتنت األشياء" .ومن بني أهداف
مركز التحديد التلقائي للهوية تطوير تكنولوجيا
التحديد التلقائي ،والشفرة اإللكرتونية الدالة
على املنتَج ) ،(EPCلتحل حمل الشفرة الشاملة
الدالة على املنتَج ).(UPC
ويف هناية أكتوبر  ،2003مت إحالل خمتربات
التحديد التلقائي للهوية حمل مركز التحديد
التلقائي للهوية ،والشفرة العاملية اإللكرتونية الدالة
على املنتَج ) .(EPCglobalوخمتربات التحديد
التلقائي للهوية شبكة تضم سبع جامعات تقع
يف أربع قارات خمتلفة .ولقدكانت الشفرة العاملية
اإللكرتونية الدالة على املنتَج ) (EPCglobalمشروعاً
مشرتكاً بني املنظمة العاملية املعنية بتصميم وتنفيذ
املعايري العاملية )( (GS1اليتكانت تسمى من قبل
"املعيار األورويب الدويل لعدد املواد") واملعيار
األورويب الدويل لعدد املواد بالواليات املتحدة
)( (GS1 USالذي كان يسمى من قبل "جملس
مدونة السلوك املوحدة") .وحترص الشفرة العاملية
اإللكرتونية الدالة على املنتَج ) (EPCglobalعلى
وضع معايري للشبكة اإللكرتونية الدالة على املنتَج
) (EPC networkوإدارهتا.
وبينما تتضمن إنرتنت األشياء تشكيلة واسعة
من األسطح البينية اليت تتجاوز حتديد الرتددات
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الراديوية ) ،(RFIDما زال كثري من الناس يرون أهنا
ترتكز بطبيعتها على حتديد الرتددات الراديوية
وتتوجه حنو التجزئة وسلسلة العرض .ويف نوفمرب
 ،2012أعلن سارما إطالق مبادرة "سحابة
األشياء" مبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،مما
يؤدي إىل التوسع يف البحوث القائمة على دمج
احلوسبة السحابية والبيانات الضخمة.

األنظمة السيبرانية الفيزيائية
ليس هناك من ينكر أن مفهومي األنظمة
السيربانية الفيزيائية وإنرتنت األشياء متداخالن.
ويف سنة  2006تقريباً ،قالت هيلني جيل من
املؤسسة الوطنية األمريكية للعلوم ) (NSFإن
"األنظمة السيربانية الفيزيائية ليست إال "أنظمة
ومهندسة تقوم وحدة حسابية
فيزيائية وبيولوجية َ
بإدماج عملياهتا ورصدها و/أو التحكم فيها.
ومكوناهتا تربط بينها شبكات علىكل مستوى".
وكانت ترى أن "احلوسبة ’تشكل جزءاً أساسياً‘
يف كل مكون من املكونات الفيزيائية ،ورمبا
أيضاً من كل املواد .والوحدة احلسابية مندجمة
يف النظام ،وتتطلب عادة االستجابة يف الوقت
احلقيقي ،وتكون موزعة يف غالبية األحيان".
وهذا املفهوم اجلديد ،الذي تعتنقه متاماً
جمموعة من األجهزة الفيدرالية األمريكية،
من بينها املعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا
) ،(NISTسرعان ما أدى إىل عدد من مشاريع
البحوث ذات الصلة واملبادرات التعليمية .وعلى
سبيل املثال ،عُ ِقدت أول دورة دراسية صيفية
حتت إشراف املؤسسة الوطنية األمريكية للعلوم
بشأن األنظمة السيربانية الفيزيائية مبعهد جورجيا
للتكنولوجيا ،أتالنتا ،جورجيا ،يف يونيو .2009
وشأهنا شأن احلوسبة املنتشرة يفكل مكان،
اليت است ِ
خدمت كدليل تكنولوجي يف كل
ُ
من اليابان ومجهورية كوريا ،يشار إىل األنظمة

السيربانية الفيزيائية يف أملانيا لشرح انتقال أملانيا إىل
اإلنتاج الذكي .ووفقاً لوكالة التنمية االقتصادية
األملانية ،متثل وكالة التجارة واالستثمار األملانية
) ،(GTAIأو الصناعة الذكية ،أو "الصناعة "4.0
التطور التكنولوجي لألنظمة اليت متثل جزءاً
أساسياً من األنظمة السيربانية الفيزيائية .وتقول
وكالة التجارة واالستثمار األملانية إن الصناعة
 4.0متثل ما سيصبح الثورة الصناعية الرابعة على
الطريق إىل إنرتنت األشياء ،والبيانات واخلدمات.

شبكات االستشعار الالسلكية
تعد شبكات االستشعار الالسلكية
من املكونات األساسية إلنرتنت األشياء.
وهذا اجملال يلقى الدعم من الدوائر العلمية،
والتكنولوجية والصناعية ،وتعد الوصلة مع
إنرتنت األشياء مباشرة.
وباعتبارها مسألة مهمة ،تستضيف جامعة
كاليفورنيا يف بريكلي مصدراً مفتوحاً ملشروع
شبكات االستشعار الالسلكية )(OpenWSN
الذي بدأ يف  ،2010هبدف تنفيذ إنرتنت األشياء.
وتعد خدمات شبكات االستشعار الالسلكية
مستودعاً لعمليات تنفيذ ألكداس الربوتوكول
استناداً إىل معايري إنرتنت األشياء ،باستعمال
تشكيلة من الربجميات ومنصات املعدات.
وجاري دراسة توسيع شبكات االستشعار
لتشمل املستويات الصغرية جداً واجلزيئية .وهذا
النوع من البحوث األعمال اليت فتحت
آفاقاً جديدة اليت قام هبا كريس بيسرت جبامعة
كاليفورنيا يف بريكلي بشأن الرماد الذكي
(جمموعة من األنظمة شديدة ِ
الصغر اإللكرتونية
امليكانيكية اليت ال حصر هلا) وأيان أكلديز
مبعهد جورجيا للتكنولوجيا بشأن إنرتنت
األشياء متناهية ِ
الصغر  -توفر نافذة على
شكل إنرتنت األشياء يف املستقبل.

ايشألا تنرتنإ
منوذج لتشفري البيانات
على اإلنرتنت يكشف
عن ربط األعداد
مبدينة بوتسدام ،أملانيا

AFP

االتصال بين آلة وأخرى
مثانينات القرن العشرين ،مث بعد ذلك يف شراكة
رمبا كان االتصال بني آلة وأخرى هي أقدم مع إريكسون ،واحدة من التكنولوجيات األوىل
أشكال إنرتنت األشياء.
اليت تتعامل بشكل مباشر مع احتياجات السوق
عرف شراكة دولية بني اهليئات الرئيسية الوليدة للتوصيل من جهاز آلخر.
تُ ِّ
ومبرور السنني ،تطورت تقنية التوصيل
لوضع املعايري  -تُعرف باسم  - oneM2Mحالً
لالتصال بني آلة وأخرى بأنه "الربط بني األجهزة من جهاز آلخر حنو عمليات الرصد
والربجميات واخلدمات اليت تعمل بدون تدخل والتحكم املتقدمة عن بُعد .وقد بدأت
عمليات التوصيل من جهاز آلخر يف الفرتة
كبري من البشر أو بدون تدخل متاماً".
ِّ
وميكن حبق اعتبار القيام بدور رائد يف األخرية توفر منصات تـُمكن من دمج
تكنولوجيات نقل البيانات ،مثل التكنولوجيا معمارية شبكات االتصاالت املتنقلة و/أو
األساسية للقياس عن بُعد وأنظمة التحكم الثابتة ،وشبكات االتصاالت السلكية و/أو
الصناعية كمراحل سالفة على االتصال من الالسلكية (مثل شبكات املنطقة الشخصية
جهاز آلخر .ولقد كانت خدمات القياس عن الالسلكية) ،وشبكات اخلدمات اخللوية
بُعد اليت توفرها شبكة  ،Mobitexوهي شبكة والساتلية (مبا يف ذلك النظام العاملي لتحديد
بيانات ال سلكية مبدلة بالرزم تقوم بإرسال املواقع) .ويتعامل التوصيل من جهاز آلخر،
رسائل قصرية بسرعة منخفضة ،قامت بتطويرها حبكم طبيعته ،مع التفاعل بني شيء وآخر
شركة  Televerketالسويدية (اليت كانت متثل وأقدامه راسخة يف سوق التوصيل بني أنشطة
املرحلة السالفة لشركة  Telia Soneraيف بداية قطاع األعمال .ويعد التوصيل من جهاز

آلخر من العناصر األساسية اليت تـُ ِّ
مكن من
التعامل مع إنرتنت األشياء.

من الذي حان عليه الدور؟

ازداد االهتمام العاملي بدرجة ملموسة بإنرتنت
األشياء خالل السنوات اخلمس األخرية .فقد
صدرت دوريات علمية تركز حصرياً على هذا
املوضوع ،وعُ ِقدت منتديات ومؤمترات قمة عاملية
للتعامل مع هذا املوضوع بينما تناقش وسائل
اإلعالم يف أحناء العامل بانتظام النتائج املرتتبة على
وصول إنرتنت األشياء وضمان التحول اجملتمعي.
ومن األمثلة الدالة على أمهية إنرتنت األشياء
كقوة إلحداث التحول وكمحرك للنمو إدماجها
يف خطة السنوات اخلمس بالصني )(2015-2011
كأولوية اسرتاتيجية وطنية .وتعرتف اخلطة بإنرتنت
األشياء كاجتاه رئيسي بالنسبة للجيل اجلديد
لتكنولوجيا املعلومات واالبتكار والتنمية .ويقوم
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الكثري من اجلامعات الصينية بتدريس برامج لنيل درجة البكالوريوس يف جمال
هندسة إنرتنت األشياء .وبناء املدن الذكية من اجملاالت األخرى اليت تعتمد
فيها الصني على تطبيقات إنرتنت األشياء لزيادة التوصيل البيين وفعالية البنية
التحتية واخلدمات .واعتبا ارً من يناير  ،2013أعربت أكثر من  40بلدية صينية
عن خططها لبناء مدن ذكية هبذه الطريقة.
ويوفر االحتاد األورويب مثاالً آخر .ففي يونيو  ،2010اعتمد الربملان
األورويب قراراً بشأن إنرتنت األشياء والنقاط الكثرية وبنود العمل املرتبطة هبا،
مبا يف ذلك "الرأي القائل بأن تطوير إنرتنت األشياء والتطبيقات ذات الصلة
سيكون هلا تأثري كبري على احلياة اليومية لألوروبيني وعاداهتم يف السنوات
املقبلة ،مما سيؤدي إىل الكثري من التغريات االجتماعية واالقتصادية".

فكرة مختصرة عن أنشطة التقييس

تغذي أنشطة التقييس احملادثات العاملية اجلارية بشأن إنرتنت األشياء.
ويقوم االحتاد الدويل لالتصاالت بدور عاملي حموري يف جمال التقييس،
وذلك من خالل نشاط التنسيق املشرتك بشأن إنرتنت األشياء (JCA
) ،IoTواملبادرة العاملية ملعايري إنرتنت األشياء ) (IoT GSIوالفريق املتخصص
املعين بطبقة خدمة التوصيل من جهاز آلخر .واملبادرة العاملية ملعايري
إنرتنت األشياء ) (IoT GSIتيسر التعاون املتعدد األطراف مع منظمات
وهيئات وضع املعايري وضمان عدم تكرار العمل .واملبادرة العاملية ملعايري
إنرتنت األشياء ) (IoT GSIمتثل مظلة لوضع معايري إنرتنت األشياء يف أحناء
العامل .وباإلضافة إىل ذلك ،أنشأ التعاون العلمي لوضع املعايري يف سبتمرب
 ،2010فريق عمل لتقييس التوصيل من جهاز آلخر ) ،(GSC MSTFيف
بيجني ،الصني ،بغية تشجيع التوافق.
كذلك فإن أجهزة املعايري الدولية الرئيسية تتوىل مبادرات لتقييس
إنرتنت األشياء .وهذه تشمل املنظمة الدولية للتقييس ) ،(ISOواللجنة
الدولية اإللكرتونية التقنية ) ،(IECوفريق املهام اهلندسية املتصلة باإلنرتنت
) ،(IETFالذي يتعامل عن قرب مع رابطة الشبكة العنكبوتية )(W3C
واملنظمة الدولية للتقييس ) ،(ISOواللجنة الدولية اإللكرتونية التقنية ).(IEC
وقد أدى عمل فريق املهام اهلندسية املتصلة باإلنرتنت )(IETFإىل
أكداس الربوتوكول اليت ميكن أن تدعم تنفيذ إنرتنت األشياء القابلة
للتشغيل البيين .وتشمل بروتوكوالت  IETFذات الصلة اإلصدار السادس
من بروتوكول اإلنرتنت ) (IPv6على شبكات املنطقة الشخصية الالسلكية
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منخفضة الطاقة ،وشبكات بروتوكول اإلنرتنت  IPv6منخفضة الطاقة من
طراز  Lossyوبروتوكول التطبيقات املقيدة.
وبطبيعة احلال ،توجد أعمال أساسية يف مجيع جلان وضع املعايري
مبعهد املهندسني الكهربائيني واإللكرتونيني ) (IEEEوهي أعمال أساسية ال
ميكن إلنرتنت األشياء أن تكون فعالة بدوهنا.
وتوجد أيضاً مشاريع وطنية مهمة داخل هيئات ومنظمات وضع
املعايري يف كندا والصني وأوروبا واهلند واليابان ومجهورية كوريا والواليات
املتحدة .ويتم حتويل بعض أعمال تقييس توصيل جهاز بآخر إىل
 ،oneM2Mاليت أطلِقت يف يوليو .2012
وإنرتنت األشياء حمل مناقشة وحبث من جانب كثري من اجملموعات
األخرى اليت تقوم بوضع املبادئ التوجيهية والربوتوكوالت واملعايري اليت
ميكن أن تؤدي إىل سرعة اتساعها .وترتاوح األمثلة من الفريق اخلاص
املعين بالبلوتوث ،ومنتدى االتصاالت عريضة النطاق ،وفريق تنمية
النفاذ املتعدد بالتقسيم الشفري ) ،(CDMAومنتدى األجهزة املتصلة،
وأنشطة تنسيق ودعم األنشطة العاملية املتصلة بتحديد الرتددات الراديوية
) ،(RFIDورابطة االتصاالت الالسلكية ) ،(CTIAواملنظمة العاملية املعنية
بتصميم وتنفيذ املعايري العاملية )( (GS1معايري سلسلة التوريد) ،وحتالف
 ،IPSOوحتالف  ،Dash7وحتالف الطيف النشط ،وحتالف ،EnOcean
ورابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ) ،(GSMAومؤسسة اتصاالت
 ،HARTومبادرة  ،Home Gatewayورابطة معهد املهندسني الكهربائيني
واإللكرتونيني ) ،(IEEEواجملتمع الدويل لألمتتة .ومنتدى اإلصدار السادس
من بروتوكول اإلنرتنت ) ،(IPv6ومنظمة  ،Modbusومنتدى االتصاالت
املدنية القريب ،وفريق إدارة األشياء ،واالحتاد اجلغرايف املكاين املفتوح،
وحتالف االتصاالت املتنقلة املفتوحة ،ومؤسسة  ،OPCو،Wave2M
وفريق  ،Weightless Special Interest Groupومن حتالف  ZigBeeإىل
حتالف .Z-Wave
كذلك توجد كيانات مماثلة تركز على األسواق الرأسية أو اإلقليمية
وتعد جزءاً ال يتجزأ من مناقشة املعايري املتصلة بإنرتنت األشياء .وتشمل
هذه الكيانات أجهزة مثل حتالف الصحة املستمرة ،والرابطة األمريكية
للطب عن بُعد ،وجمموعة البحوث األوروبية املعنية بإنرتنت األشياء،
واملعمارية األوروبية إلنرتنت األشياء ،واملبادرة األوروبية إلنرتنت األشياء،
وأفرقة البحوث واملعايري املختلفة مع التأكيد على أنظمة النقل الذكية
والشبكات الذكية والتصنيع الذكي وسلسلة التوريد ،وما إىل ذلك.

ايشألا تنرتنإ
مقعد ذكي يستطيع األفراد
أن يقرأوا عليه وأن يشاهدوا
أشرطة الفيديو من خالل
أجهزة احلاسوب اللوحية
املعروضة يف املعرض الدويل
الرابع إلنرتنت األشياء يف
الصني ،مبدينة ووكسي ،بوالية
جياجنسو ،يف سبتمرب 2013

AFP

كذلك ،فإن حركة املصدر املفتوح تنتج معايري وبروتوكوالت هلا
أمهيتها فيما يتصل بإنرتنت األشياء من خالل ،على سبيل املثال ،جمتمع
كونتيكي ) ،(Contiki communityوالفريق العامل املعين بتوصيل جهاز
آلخر ) ،(Eclipse M2M Working Groupومنظمة تقدم معايري املعلومات
املهيكلة ) ،(OASISوحتالف  ،TinyOSوإنرتنت األشياء مفتوحة املصدر
حديثة الظهور يف كاليفورنيا (الواليات املتحدة) واحلل مفتوح املصدر
السحب (يف أوروبا) ،وكذلك كمجموعة من
إلنرتنت األشياء يف ُ
منصات املعدات مفتوحة املصدر (مثل .)Arduino
ويف نفس الوقت ،فإن تكنولوجيات إرسال الرسائل وإقامة
الشبكات القائمة على املعايري ،مثل رسائل نقل نتائج القياس عن بُعد
) ،(MQTTوبروتوكول أرتال الرسائل املتقدمة ) ،(AMQPوخدمة توزيع
البيانات ) ،(DDSومواصفات الشبكات اخلاصة "باملساحات البيضاء"،
تثري االهتمام فيما يتعلق بقدرهتا على أن تصبح معياراً للتوصيل من
جهاز آلخر وإنرتنت األشياء.
ومع ذلك ،فهذا ال ميثل جل النشاط – وانظر إىل مجيع اجملموعات
التجارية اليت تشكلت يف الفرتة األخرية يف جمايل إنرتنت األشياء والتوصيل
من جهاز آلخر ،والدفاع القوي الذي ميارسه جملس إنرتنت األشياء .وتوجد
أيضاً مبادرات عامة الستكشاف السبل الواعدة مثل "اجلهاز العصيب

املركزي" و"احلياة الرقمية" و"اإلنرتنت الصناعي و"إنرتنت كل شيء"
و"إنرتنت األشياء واخلدمات" و"إنرتنت األشياء وأجهزة االستشعار وأجهزة
التشغيل امليكانيكي" و"الكواكب الذكية" و"الشبكة االجتماعية لألشياء".

التطلع إلى األمام

وال تتعرض هذه النظرة العامة املوجزة للجوانب األساسية إلنرتنت األشياء
مثل األمن واخلصوصية والثقة .وجاري استعراض هذه املوضوعات يف عدد
من اجلهات ،مثل املفوضية األوروبية مبوجب الربنامج الرقمي ألوروبا ،وجلنة
التجارة الفيدرالية للواليات املتحدة ،واألعم من ذلك من جانب االحتاد
الدويل لالتصاالت (مبوجب خريطة طريق معايري أمن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت) .كذلك ،فإن البيانات الضخمة واحلوسبة السحابية ذات
صلة أيضاً بإنرتنت األشياء ،ولكن هذه الصالت ليست حمل مناقشة هنا.
ومع ذلك ،فإن وجود الكثري من األنظمة البيئية املتداخلة مبا يرتبط هبا
من أهداف وحتديات تشهد على أمهية التحول اجملتمعي الذي حتققه
إنرتنت األشياء .فهي تغري على حدوث حتول شامل جيب فهمه،
والتخطيط له ،ودجمه الكامل بكفاءة يف البناء االجتماعي واالقتصادي
من أجل مصلحة البشرية.
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APNIC, Australia

ما الذي يكشف عنه تقرير تقييم أنشطة القمة
العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2013

أفضل الممارسات من أنحاء العالم!

يشير تقرير تقييم أنشطة القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  2013إلى أكثر من  700من أحدث قصص
النجاح التي استطاع االتحاد الدولي لالتصاالت جمعها في الفترة من مايو  2012إلى مايو  .2013ويوضح هذا
التقرير – في طبعته الخامسة – أمثلة على االتجاهات المستجدة في اإلجراءات التي تستهدف تضييق الفجوة
الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل.
وقد أسفرت القمة العاملية جملتمع
املعلومات – اليت مت تنظيمها يف مرحلتني
– يف جنيف يف  2003ويف تونس يف 2005
عن صدور أربع وثائق رئيسية .ففي املرحلة
األوىل من القمة ،أصدر زعماء العامل إعالن
مبادئ وخطة عمل (تتضمن  11خطاً من
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خطوط العمل) .واستُ ِ
كملت هاتان الوثيقتان
يف  2005بالتزام تونس وبرنامج عمل تونس
جملتمع املعلومات .وكان اهلدف من ذلك هو
أن يكون بوسع السكان أينما كانوا تقاسم
املعلومات واملعارف واالستفادة منها بغية
حتقيق إمكاناهتم الكاملة وحتقيق األهداف

اإلمنائية املتفق عليها دولياً ،مبا يف ذلك
األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف التوصيل
اليت حددهتا القمة العاملية جملتمع املعلومات.
ويعد تقاسم املعارف من العناصر األساسية
للتنمية يف عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات.
وقد حرص االحتاد ،منذ  ،2004على االحتفاظ
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بقاعدة بيانات لتقييم أنشطة القمة الستعماهلا
كأداة جلمع املعلومات وتقدمي تقارير منتظمة
عن األنشطة املتصلة بالقمة.
وكما حدث يف السنوات السابقة ،يتضمن
تقرير هذه السنة مدخالت من مجيع أصحاب
املصلحة يف أحناء العامل ،الذين ميثلون احلكومات،
والقطاع اخلاص ،واملنظمات الدولية ،واجملتمع
املدين والكيانات األخرى ،وكذلك من اجلهات
املعنية بتيسري أو املشاركة يف تيسري تنفيذ خطوط
العمل األحد عشر اليت حددهتا القمة العاملية
جملتمع املعلومات ،استجابة لدعوة االحتاد ملعرفة
أحدث املستجدات واحلصول على مدخالت
جديدة .ويلقي كل مدخل يف قاعدة البيانات
الضوء على اجلهود اليت تبذهلا اجلهات صاحبة
املصلحة يف سبيل تنفيذ أهداف التوصيل اليت
حددهتا القمة.

المستجدات الرئيسية

يشري التقرير إىل أن كثرياً من احلكومات
واجلهات األخرى صاحبة املصلحة تواصل
عملها معاً من أجل توصيل املناطق الريفية
واملهمشة وتزويدها بالنفاذ إىل اإلنرتنت.
والدور املهم الذي تقوم به مراكز اجملتمعات
احمللية ومراكز االتصاالت يف إتاحة النفاذ إىل
اإلنرتنت ،واملعلومات ،والتدريب على استعمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ليس يف
حاجة إىل زيادة تأكيد .وليست شبكة مراكز
االتصاالت ) (KenTelيفكينيا ،ونقاط النفاذ إىل
اخلدمات اجملتمعية متعددة األغراض وأكشاك
املعلومات العمومية ،يف رواندا ،ومراكز املعارف
اجملتمعية ال سيما مراكز املعارف اجملتمعية للنساء
يف عُمان إال أمثلة قليلة على اهلياكل اجلاري
إنشاؤها لتوفري النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت ،واملعلومات ،والتدريب على
مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مع
خلق فرص جديدة للعمل.
ويركز عدد من املبادرات يف الوقت احلاضر
على تعميم املساواة بني اجلنسني ،وتوفري التدريب
املناسب وأدوات بناء القدرات ملساعدة النساء
على االنضمام إىل قوة العمل .ففي اجلمهورية
الدومينيكية ،على سبيل املثال ،يستهدف
مشروع النساء واإلنرتنت ضمان حصول الفتيات
والشابات الفقريات يف اجلمهورية الدومينيكية
على فرص التدريب وااللتحاق باملستويات العليا
ملختلف جماالت صناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،مثل شبكات االتصاالت،
والربجمة والوسائط املتعددة.
ومن االجتاهات األخرى اجلديرة باملالحظة
وضع السياسات اخلاصة بالنفاذ اإللكرتوين
الذي سيساعد على جعل اجملتمع أكثر
مشوالً .وجيري توفري التكنولوجيات املعاونة يف
املدارس ،ويف بيئة العمل ويف األماكن العامة
لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من النفاذ إىل
املعلومات .وعلى سبيل املثال ،اختذ عدد من
البلدان ،منها قطر ،خطوات رئيسية يف سبيل
ضمان األخذ بسياسات النفاذ اإللكرتوين،
بينما قامت بلدان أخرى ،منها ليتوانيا ،بتنفيذ
مبادرات حلفظ وتشجيع الرتاث الثقايف عن
طريق حتسني النفاذ إىل املنشورات اإللكرتونية
بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية.
وقد أصبح الشباب من العناصر اليت تقوم
بدور حاسم يف جمتمع املعلومات ،وأصبحت
البلدان تعرتف باملنافع املمكنة لالستثمار يف
الشباب .وتوفر احلاضنات ومراكز االبتكار
منصات لرفع مستوى الوعي بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بني العناصر القيادية
الشابة وتعزيز ريادة األعمال .فعلى سبيل

2013

املثال ،فإن مشروع خمترب املعرفة ) (kLabيف رواندا
يوفر مكاناً لتطوير احللول اخلاصة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وجيمع بني املعلمني
ذوي اخلربة واملبتكرين الشباب .ويوفر مركز
احلضانة الرقمية يف قطر للشركات اجلديدة
املوارد األساسية ويساعد يف التسجيل التجاري،
كما يوفر اخلرباء الالزمني للتدريب ويوفر
املشورة التقنية .واملركز املسمى مؤسسو واحة
السيليكون ))(Silicon Oasis Founders (SOF
يف اإلمارات العربية املتحدة هو مركز حضانة
للتكنولوجيا أقيم ملساعدة أصحاب املشروعات
احلرة على حتديد مقرتحاهتم العملية وتنفيذ
خططهم .وسوف حتصل األعمال املستجدة
على التوجيه واملساعدة يف شكل خدمات مثل
دعم إقامة املشروعات ،ومرافق مكان العمل،
وفرص إقامة الشبكات مع املهنيني اآلخرين يف
جمال تكنولوجيا املعلومات ،ومؤمترات الفيديو
واالستشارات اخلاصة بالنشاط ،وكذلك
التوجيهات املالية والتقنية والتسويقية.
واالسرتاتيجيات الوطنية والقطاعية اليت
يتحدث عنها التقرير ،يف جماالت مثل
النطاق العريض ،والقدرة على النفاذ واحلكومة
اإللكرتونية هي عوامل حمفزة مطلوبة لتشكيل
جمتمع املعلومات وتضييق الفجوة الرقمية .وميثل
تعاون اجلهات صاحبة املصلحة يف كثري من
البلدان أساساً لنجاح تنفيذ االسرتاتيجيات
الوطنية .وال شك يف أن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف سبيلها ألن تصبح مندجمة
بدرجة متزايدة يف اجملتمع ،ومن أمثلة ذلك
كازاخستان ،اليت يسعى فيها الربنامج الوطين
إىل جعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
جزءاً أساسياً يف مجيع جماالت النشاط
االقتصادي وحياة البشر.
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ويركز الكثري من املشاريع على توفري النفاذ
إىل اإلنرتنت بدون مقابل .ومن أمثلة ذلك
نقاط النفاذ إىل اإلنرتنت بدون مقابل يف
مولدوفا أو اجملمعات التكنولوجية أو جممعات
املعلومات يف موريشيوس .كذلك فإن توفري
إمكانيات التوصيل يف املؤسسات العامة يف
تزايد (كما هو احلال يف مصر ،على سبيل
املثال) .وتواصل احلكومات واجلهات األخرى
صاحبة املصلحة العمل ودعم املبادرات
واملشاريع اليت تعزز إدخال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املدارس – واألردن من األمثلة
اجليدة على ذلك.
ويتضمن التقرير أمثلة كثرية للمشاريع
واملبادرات اليت مت إطالقها لتمكني األجهزة
احلكومية من تقاسم املعلومات يف أمان

2013

بسرعات عالية وبتكلفة معقولة ،وكذلك
لضمان الصلة بني احلكومات واملواطنني .ويف
الواقع ،أنشأت بلدان كثرية بوابات حكومية
ومراكز للمهاتفة.
ويعلق هولني جاو ،نائب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت بقوله إن سلسلة
تقرير تقييم أنشطة القمة العاملية جملتمع
املعلومات يعد مسامهة هلا أمهيتها يف عملية
حتديد االجتاهات يف تنفيذ نتائج القمة العاملية
جملتمع املعلومات بغية بناء جمتمع املعلومات.
ويضيف "أعتقد أن أفضل املمارسات املشار
إليها يف هذا التقرير ستكون مناذج ميكن تكرارها
وسوف تشجع اجلهات صاحبة املصلحة على
التحرك يف سبيل حتقيق أهداف القمة ،وهي
أهداف شديدة األمهية بالنسبة لنا مجيعاً".

نداء للمساهمة في تقرير 2014

يرجى من أصحاب املصلحة تقدمي أحدث
املعلومات واملدخالت اجلديدة إلضافتها
إىل تقرير تقييم أنشطة القمة العاملية جملتمع
املعلومات لعام  ،2014الذي سيكون اإلصدار
السادس يف السلسلة .وسيجري إعداده لعرضه
على احلدث الرفيع املستوى للقمة العاملية
جملتمع املعلومات بعد مرور عشر سنوات،
املقرر عقده يف أبريل  .2014واملرجو من
مجيع أصحاب املصلحة تسجيل مدخالهتم
يف املوقع  www.wsis.org/stocktakingعن
طريق ملء االستبيان اخلاص بذلك على
اخلط .وآخر موعد لتسجيل املدخالت هو 1
ديسمرب .2013

تعليقات الفائزين في مسابقة جوائز مشاريع القمة
العالمية لمجتمع المعلومات في 2013
إن النجاح أكثر من مجرد الفوز في مسابقة جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات .فهو يعني أيضاً
مواصلة العمل في المشاريع وتحقيق المزيد من المنافع للمجتمع .وقد أبلغنا بعض الفائزين في المسابقة بأحدث
ما حققوه من تقدم خالل األشهر األخيرة ،ويسرنا أن نلقي الضوء هنا على بعض التعليقات.

بناء القدرات

منذ الفوز باجلائزة ،شرع برنامج االبتكار يف
جمال املكتبات العامة التابع ملؤسسة املعلومات
اإللكرتونية للمكتبات يف إيطاليا ،يف إجراء
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عدد من دراسات احلالة عن إفريقيا وسوف
يطلق نداءً جديداً للحصول على مقرتحات
لدعم خدمات املكتبات العامة اليت تستخدم
التكنولوجيا يف حتسني سبل معيشة السكان

يف جمتمعاهتم احمللية .وقد أعلن الربنامج يف
 9سبتمرب  2013عن جائزة لالبتكار الستعمال
املكتبات العامة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بطريقة خالقة.

تعليقات الفائزين في مسابقة جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات
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وتقول السيدة رميا كوبرايت ،مديرة هذه
املؤسسة اإليطالية "لقد كان احلصول على
جائزة مشاريع القمة العاملية جملتمع املعلومات
تشريفاً عظيماً لنا واعرتافاً مهماً بأن املكتبات
العامة تعد من الشركاء األقوياء يف عملية
التنمية .وقد أعطانا الفوز هبذه اجلائزة القيـِّمة
اعرتافاً إضافياً بسالمة النهج املبتكر الذي
اتبعناه يف توصيل املكتبات بالتكنولوجيا".

التنوع الثقافي والهوية ،والتنوع
اللغوي والمحتوى المحلي

يقول سانتياغو أمادور ،مدير مبادرة تبين
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنفاذ،
بوزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
كولومبيا ،اليت حصلت على اجلائزة ضمن
فئة التنوع الثقايف واهلوية ،والتنوع اللغوي
واحملتوى احمللي عن مشروعها الذي حيمل

اسم "بلغيت" ،بالتعاون مع رابطة املنظمات
غري احلكومية اليت ال تستهدف الربح" :لقد
أظهرت املسابقة واجلائزة ألصحاب املصلحة
أمهية مشروعنا ،مما أتاح لنا فرصة التوسع يف
املشروع وزيادة ميزانيتنا".
وقد تغري اسم املشروع بعد ذلك من
"بلغيت" إىل مشروع " "Origenألن هدفنا
اآلن هو احملافظة ليس فقط على اللغة
بل احملافظة على الرتاث الثقايف الكامل،
باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واحملتوى الرقمي.

إدارة األعمال اإللكترونية

استمر العمل يف أمتتة إصدار خمتلف
أنواع التصاريح منذ منح اجلائزة ملشروع نظام
معلومات الرتخيص اإللكرتوين التابع لوزارة
النقل واالتصاالت يف كازاخستان ،وشركة

تكنولوجيا املعلومات الوطنية ) ،(NITECووزارة
التنمية اإلقليمية .ومن املقرر أن يكتمل هذا
العمل يف  .2014وباإلضافة إىل الرتاخيص
اإللكرتونية ،سيكون بوسع العمالء احلصول
على مجيع أنواع التصاريح من خالل بوابة
الرتاخيص .وجيري وضع قواعد تنظيمية خاصة
إلجازة إصدار كل نوع من هذه التصاريح.
ويقول روسالن إنسبياييف ،رئيس جملس
إدارة تكنولوجيا املعلومات الوطنية ):(NITEC
"لقد كان الفوز باجلائزة حافزاً عظيماً وأصبح
حمل افتخار فريق املشروع بأكمله ،مبا يف
ذلك السلطات العامة وأوساط املشروعات
التجارية ،كما أنه أبرز هذا املشروع الوطين
على املستوى الدويل .وقد قام خرباء
من العديد من البلدان بزيارة كازاخستان
لالستفادة من جتربتنا".
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تعليقات الفائزين في مسابقة جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات

بناء الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

ُمنِحت اجلائزة اخلاصة ببناء الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ملشروع التدريب الرقمي من خالل مشروع
الفصول الدراسية املتنقلة التابع لوزارة االتصاالت وجمتمع املعلومات
يف إكوادور.
ويقول باتريشيو كارفاخال ،مدير التدريب الرقمي بوزارة االتصاالت
وجمتمع املعلومات" :إن الفوز باجلائزة يعين من وجهة نظري أن البلدان،
حىت الصغرية منها ،ميكنها أن تضرب مثالً للعامل حول كيفية تصميم
وجناح تنفيذ مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تـُ ِّ
مكن

ITU/J.M. Ferré

مسابقة مشاريع جوائز القمة العالمية
لمجتمع المعلومات|2014
هل يمكن لمشروعك أن يفوز بجائزة عام 2014
أسرع! فتاريخ إغالق باب التقدم للمشاركة يف مسابقة جوائز
مشاريع القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  2014هو  1نوفمرب
 .2013ومجيع اجلهات صاحبة املصلحة مدعوة إىل تقدمي
تطبيقاهتا عن طريق املوقع التايلwww.wsis.org/prizes. :
ومسابقة جوائز مشروع القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام
 ،2014اليت أعلن عنها يف  5سبتمرب  ،2013توفر منصة لتحديد
وعرض قصص النجاح والنماذج اليت ميكن تكرارها بسهولة
لتمكني اجملتمعات على املستوى احمللي .وهذه اجلوائز تكرمي
للجهود الرامية إىل إضافة قيمة بالنسبة للمجتمع واالقرتاب من
حتقيق أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات.
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الفقراء من النفاذ إىل التكنولوجيات اجلديدة ،متاشياً مع األهداف
اإلمنائية لأللفية .ولقد تلقى فريقنا هتنئة حارة يف بلدنا ،ومن البلدان
األخرى اليت طلبت منا املشورة .وإنه ليسعدنا أن نتقاسم جتربتنا وخربتنا
وأن نتعاون مع تلك البلدان ملساعدهتا يف تكرار هذا النموذج".

التعاون الدولي واإلقليمي

فاز مشروع االتصاالت وخطوط مساعدة األطفال التابع للهيئة
الدولية ملساعدة األطفال (هولندا) جبائزة ضمن فئة التعاون الدويل
واإلقليمي .ويقول توماس موللر ،نائب رئيس الربامج ،باهليئة الدولية
ملساعدة األطفال" :إن الفوز يف املسابقة يعطي لعملنا اعرتافاً رمسياً
ويؤكد أننا نفعل الشيء الصحيح .فبالنسبة إىل اهليئة ،أعطتنا جائزة
القمة العاملية جملتمع املعلومات حافزاً قوياً ملتابعة التعاون مع االحتاد
الدويل لالتصاالت وأعضائه حول العامل بغية متكني أطفالنا وشبابنا
وإعطائهم صوتاً من خالل تكنولوجيا االتصاالت".

دور سلطات اإلدارة العامة وجميع أصحاب
المصلحة في تشجيع االستفادة من تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في عملية التنمية

فاز مشروع سفري الذي تقدمت به وزارة التعليم العايل باململكة
العربية السعودية جبائزة ضمن فئة دور سلطات اإلدارة العامة ومجيع
أصحاب املصلحة يف تشجيع االستفادة من تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف عملية التنمية .ويقول السيد خالد العجمي من وزارة
التعليم العايل باململكة العربية السعودية" ،إن الفوز جبائزة القمة العاملية
جملتمع املعلومات كان حافزاً لفريق العاملني مبشروع سفري للمضي يف
حتويل طريقة تسيري برامج احلكومة اإللكرتونية لتيسري النفاذ إليها
وإتاحتها وجعلها يف متناول مجيع املواطنني بأمان وبدون معوقات".
للحصول على مزيد من املعلومات عن مجيع الفائزين جبوائز مسابقة
مشاريع القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  ،2013يرجى الرجوع إىل
جملة أخبار االحتاد

)(https://itunews.itu.int/En/3942-Prize-winning-projects.note.aspx

AFP

مدينة طشقند ،أوزبكستان ،تستضيف ورشة العمل اإلقليمية
التي ينظمها االتحاد الدولي لالتصاالت

جودة الخدمة وحماية المستهلك

كانت طشقند ،أوزبكستان ،هي املكان الذي عُقدت فيه
ورشة العمل اإلقليمية اليت نظمها االحتاد الدويل لالتصاالت
لدول الكومنولث املستقلة بشأن جودة اخلدمة ومحاية املستهلك
يف ميدان االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ).(ICT
وقد عـُِقدت ورشة العمل يف الفرتة من  22إىل  24مايو ،2013
وكان تنظيمها بالتعاون مع جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف أوزبكستان.
وقد ناقش املشاركون دور الدولة يف ضمان محاية املستهلك
ويف وضع القواعد املنظِّمة جلودة اخلدمات اليت تقدمها شركات
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقد خلص
املشاركون ،استناداً إىل احلوارات اليت جرت أثناء ورشة العمل إىل

أن التشريعات والقواعد التنظيمية أمامها دور مهم ينبغي أن تقوم
به يف ضمان جودة اخلدمات ومحاية املستهلك يف بلدان الكومنولث
املستقلة ،وأن هذه التشريعات والقواعد التنظيمية ينبغي تنسيقها
يف أحناء املنطقة .فحيثما تُستخدم نفس التكنولوجيات ينبغي أن
تكون متماثلة.
وقد رأى املشاركون وجود جمال لتحسني التعاون القائم بني
السلطات احلكومية والسلطات التنظيمية .وأوصوا بأن تتبادل
بلدان الكومنولث املستقلة النصوص القانونية والتنظيمية اليت
تتناول جودة اخلدمات ومحاية املستهلك ،كطريقة ملساعدة البلدان
اليت ما زالت يف حاجة إىل صياغة القوانني أو القواعد التنظيمية
يف تلك اجملاالت.
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صتالل يلودلا داحتالا اهمظني يتلا ةيميلقإلا لمعلا ةشرو فيضتست ،ناتسكبزوأ ،دنقشط ةنيدم

زاد للتفكير

خالل اجللسات العشر اليت تضمنتها
ورشة العمل ،مت تقدمي  20عرضاً عن اجلوانب
املختلفة لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وقد تعرضت معظم هذه
العروض لضمان جودة اخلدمة يف عصر
اخلدمات والتكنولوجيات املتقاربة.
وحتدث أخصائيون من إدارات
االتصاالت ،ومن معاهد البحوث واملعاهد
العلمية عن رصد مستوى اجلودة ،ومعايري
اجلودة احلالية وصياغة معايري جديدة.
وتناولت كلمات املشاركني التوصيات الصادرة
عن قطاع تقييس االتصاالت ) (ITU-Tباالحتاد
الدويل لالتصاالت وشرح هذه التوصيات.
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موضوعات ساخنة

مت تنظيم اجتماعني للمائدة املستديرة
أتاحا الفرصة لتبادل صريح لآلراء .وكان من
بني املوضوعات اليت نوقشت األساس القانوين
حلقوق املستهلك يف اجلودة واحلماية ،والنُهج
التنظيمية لتنفيذ هذه احلقوق.
وأثار بعض املشاركني إمكانية فرض
عقوبات على شركات تقدمي اخلدمة اليت ال
حتافظ على معايري اجلودة املطلوبة ،أو اليت
تنتهك حقوق املستهلك.
وأكد املتحدثون على أمهية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وعن أخذ
احتياجات املستهلكني من خمتلف الفئات
العمرية يف االعتبار .ودعوا إىل تفاهم متبادل
بني الدولة وقطاع األعمال واملستهلكني.
وحدد املشاركون املوضوعات اليت هتم
بلدان الكومنولث املستقلة بصفة خاصة ،مبا
يف ذلك إمكانية نقل األرقام ،وموارد الرتقيم،
وإنشاء بنية حتتية مشرتكة.

ورشة عمل ناجحة

شارك يف ورشة العمل  49ممثالً إلدارات
االتصاالت ،واهليئات التنظيمية ،وشركات
تقدمي اخلدمات ،واملؤسسات العلمية
ومؤسسات البحوث ،واجلامعات من مثاين
دول أعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت
من دول الكومنولث املستقلة (بيالروس
وكازاخستان وقريغيزستان ومولدوفا واالحتاد
الروسي وطاجيكستان وأوزبكستان وأوكرانيا).
وقياساً على األهداف احملددة املبينة يف
اخلطة التشغيلية اليت وضعها االحتاد الدويل
لالتصاالت لعام  ،2013كانت ورشة العمل
ناجحة .وقد اتفق املشاركون على أن االحتاد
ينبغي أن يواصل تنظيم ورش عمل من هذا
النوع يف املستقبل.

األطفال يذهبون
إلى المدارس في أمان

مشروع شيوجيري لتتبع األطفال

تواجه مدينة شيوجريي الواقعة بإقليم ناجانو األوسط باليابان
حتدياً يتمثل يف محاية مواطنيها ،وخصوصاً محاية األطفال واملسنني.
وحمور هذه اجلهود ساحة شيوجريي احلاضنة ،اليت تعمل كمحرك
للتنمية االجتماعية واالقتصادية استناداً إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ).(ICT
وباإلضافة إىل حتفيز الصناعة يف اإلقليم ،تعد الساحة احلاضنة
نقطة حمورية للبحوث والتنمية .وقد ُو ِضعت خطة اسرتاتيجية طموحة
إلقامة أنظمة استشعار لتتبع األطفال ومحايتهم ،ورصد منسوب املياه
يف األهنار وتدفق األنقاض ،ومراقبة الطيور والوحوش اجلارحة ،ورصد
نظام النقل باحلافالت العامة .ونظام تتبع األطفال الذي تتناوله هذه
املقالة هو أول نظام من نوعه يتم إنشاؤه وتشغيله.

نظام تتبع األطفال

تشغل مدينة شيوجريي مساحة تبلغ حنو  290كيلومرت مربع،
عند هناية "طريق امللح" القدمي من حبر اليابان .وتضم املنطقة احلضرية
اخلضراء  25 555أسرة وعشر مدارس ابتدائية.
ويف  ،2005وافقت سلطات املدينة على خطة أساسية للمحافظة
على سالمة األطفال أثناء ذهاهبم إىل املدارس والعودة إىل منازهلم.
والكثافة السكانية عالية يف قلب املنطقة احلضرية ،مما جيعل من
السهل على نظام التتبع توفري تغطية كاملة.

أخبار االحتاد   2013 | 6 أغسطس

2013

59

امأ يف سرادملا ىلإ نوبهذي لافطألا

هواتف متنقلة في شبكة مخصصة

يقوم النظام على شبكة اتصاالت خمصصة .وتقوم شبكة املنطقة
احمللية الالسلكية ) (WLANعلى بنية خلوية .وال توجد حاجة إىل البنية
التحتية القائمة للسماح باالتصال بني حمطات الراديو على الشبكة.
وتربط حمطات الراديو املختلفة شبكة ال سلكية تعمل بشكل مستقل.
وجيب أن تكون كل حمطة واقعة يف مدى إرسال شركائها من احملطات
األخرى (انظر الشكل).

تشكيل الشبكة المخصصة

نجاح االختبار التجريبي

وقد تعاونت ساحة شيوجريي احلاضنة مع جامعة شينشو يف
اختبار تغطية اإلشارات يف حاالت الطوارئ من هاتف حممول .وقد
غطى االختبار ،الذي أجري بنجاح يف يونيو  ،2008املناطق اليت توجد
فيها املدارس االبتدائية العشر مبدينة شيوجريي (انظر اخلريطة).

خريطة توضح مواقع المدارس االبتدائية العشر بمدينة شيوجيري
وتغطية اإلشارات في حاالت الطوارئ أثناء االختبار
Yoshida

Kataoka

Hirooka

Seba
Kikyo

وإذا كانت حمطات الراديو مزودة بربجميات تسيري مناسبة ،يكون
االتصال بني النقاط املختلفة ممكناً وميكن الوصول إىل مجيع احملطات
داخل منطقة التغطية.
وتعتمد سالمة النظام على وصلة ألياف بصرية طوهلا  130كيلومرتاً
أنشأهتا املدينة يف سنة  ،2000باإلضافة إىل  640حمطة راديو مت تركيبها
وتوصيلها بالشبكة.

Soga
Shiojiri-nishi
Shiojiri-higashi

Tatsuno
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كيف يعمل نظام تتبع األطفال

حيمل كل طفل جهازاً ال سلكياً .فإذا كان األطفال داخل تغطية
احملطة الالسلكية ،ميكن حتديد أماكن وجودهم .وأثناء حترك الطفل
تصدر إشارة راديوية كل ثالث دقائق .وعندما يتوقف الطفل ،تصدر
اإلشارة مرة واحدة كل ساعة فقط لتوفري طاقة البطارية.
وجيب على الطفل الذي يشعر بأنه يف خطر أن جيذب شريط
اجلهاز الالسلكي ،الذي يصدر عنه أزيز وينقل إشارة راديوية للطوارئ.
وهذه اإلشارة هلا األولوية على اإلشارات األخرى اليت يتعامل معها
جهاز اخلدمة مبركز املعلومات .وعندئذ ،يتم إرسال رسالة الطوارئ
بالربيد اإللكرتوين إىل والدي الطفل مع بيان مكان منطقة الطوارئ
وخريطة املوقع .ويتم االحتفاظ باملعلومات الدالة على حركة الطفل
ملدة أسبوع.
ويستطيع اآلباء أيضاً تسجيل حمطة راديوية معينة على املوقع
اإللكرتوين للمدينة .ويتم إخطارمها بعد ذلك عندما يتجاوز الطفل
تلك احملطة ،وإعطاؤمها إشارة تدل على أن الطفل قد عاد من املدرسة.

خطط المستقبل

وتعتزم سلطات شيوجريي بناء بنية حتتية أساسية لالتصاالت
وتطوير سلسلة من التطبيقات اإللكرتونية.
ويتم االحتفاظ بالبيانات اليت تجُ مع من نظام االستشعار الذي
يعمل بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والذي يغطي اآلن منطقة
املدينة بأكملها ،يف مركز إدارة النظام بساحة شيوجريي احلاضنة.
تبوب هذه املعلومات مع البيانات السكانية وال تُستعمل يف
وسوف ّ
األغراض اإلدارية فحسب ،ولكنها تُستعمل أيضاً يف حتسني سالمة
السكان ومحاية البيئة.
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نـعــي
لا نيدلا زع دمحم ديسلا نيبأت يف

ITU

XXX

في تأبين
السيد محمد عز الدين الميلي

األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت من  1967إلى

اجلمال بتونس يف  4ديسمرب
ولد السيد حممد عز الدين امليلي مبدينة ّ
 1917وتويف يف  5أغسطس  2013عن عمر يناهز  95سنة .وت ّذكر السيد
امليلي هو وت ّذكر لرتاثه يف وضع تنمية االتصاالت على مسارها العاملي
الشامل ،برتكيزه على التعاون التقين على الصعيد الدويل من أجل مساعدة
البلدان النامية على االنضمام إىل الشبكة العاملية.
ويف  ،1965انتُ ِخب السيد امليلي نائباً لألمني العام لالحتاد
الدويل لالتصاالت أثناء مؤمتر املندوبني املفوضني الذي عُ ِقد يف
مونرتو بسويسرا .وتوىل مهامه كأمني عام يوم  20فرباير 1967
بعد وفاة السيد مانوهار باالجي ثروت الذي كان يشغل منصب
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت يف ذلك احلني .وانتُ ِخب
السيد امليلي أميناً عاماً لالحتاد أثناء مؤمتر املندوبني املفوضني الذي
عُ ِـقـد يف مـالـقــة طـورمـولينـوس ،إسبــانيـا ،يف  ،1973وشغـل منصـبـه
حىت  31ديسمرب .1982
وقد درس السيد امليلي باملدرسة العليا (سان كلود) وباملدرسة
الوطنية العليا لالتصاالت (باريس) وخترج كمهندس اتصاالت يف
 ،1946والتحق بإدارة الربيد واالتصاالت التونسية ) (PTTيف  .1948ويف
 ،1957حصل على ترقية ليصبح رئيساً للمهندسني وتوىل مهامه كمدير
عام لالتصاالت بوزارة الربيد واالتصاالت التونسية .وهبذه الصفة،
عمل على حتديث شبكة اهلاتف التونسية بأن أدخل النظام األوتومايت
من نوع األنظمة القضيبية.
وقبل التحاقه باالحتاد الدويل لالتصاالت ،كان يرأس الوفد
التونسي منذ  1956يف االجتماعات الرئيسية لالحتاد ،مبا يف ذلك
مؤمتر املندوبني املفوضني عامي  1959و ،1965واجلمعية العامة
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للجنة االستشارية الدولية للهاتف والربق ) (CCITTيف السنوات
و 1960و .1964واجلمعية العامة للجنة االستشارية الدولية للراديو
)(CCIRيف  .1963وكان نشيطاً يف العديد من جلان الدراسات التابعة
للجنة االستشارية الدولية للهاتف والربق ) ،(CCITTوخصوصاً اللجان
اليت تتعامل مع التبديل اهلاتفي وإرسال اإلشارات وشبكة اهلاتف
العاملية األوتوماتية وشبه األوتوماتية ،وكذلك يف جلان الدراسات
التابعة للجنة االستشارية الدولية للراديو ) (CCIRيف جماالت األنظمة
الفضائية ِ
وعلم الفلك الراديوي وأنظمة الرتحيل الراديوية.
وقد شارك السيد امليلي بنشاط يف أعمال جلنة اخلطة العاملية اليت
كانت مسؤولة عن ختطيط شبكة االتصاالت العاملية .ويف ،1961
انتُ ِخب نائباً لرئيس جلنة اخلطة اخلاصة بإفريقيا ،وأصبح رئيساً هلا يف
 .1964ويف الفرتة من  1960إىل  ،1965مثّل السيد امليلي تونس يف
جملس إدارة االحتاد الدويل لالتصاالت وانتُ ِخب رئيساً للمجلس يف
دورته التاسعة عشرة يف .1964
وأثناء مدة واليته كأمني عام لالحتاد اليت استمرت  16سنة ،قاد
السيد امليلي االحتاد بشغف كبري ،ورؤية وابتكار .وكانت أوىل أولوياته
هي ضمان أن يويل االحتاد اهتماماً خاصاً إىل احتياجات البلدان
النامية .وحتقيقاً هلذا الغرض ،أنشأ إدارة للتعاون التقين ملساعدة هذه
البلدان على حتسني البنية التحتية وشبكة اتصاالهتا .وتولت إدارة
التعاون التقين تنسيق عملها مع الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة حتقيقاً
هلذا الغرض.
وقد أرسى من خالل جملس اإلدارة (الذي أصبح يعرف اآلن
باجمللس) فكرة اليوم العاملي لالتصاالت ،الذي احتُ ِفل به ألول مرة يف
1958

نـعــي
لا نيدلا زع دمحم ديسلا نيبأت يف

هواتف عمالقة تشكل القطعة
المركزية على منصة إدارة
جمهورية ألمانيا االتحادية في
معرض تليكوم لعام 1975

ITU

وكانت محاسة السيد امليلي ملموسة يف مجيع املناسبات الثالث
 17مايو  .1968ويواصل االحتاد االحتفال هبذا اليوم يف إطار االحتفال
اليت توىل قيادهتا :معرض تليكوم العاملي لعام  ،1971ومعرض تليكوم
باليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات.
كذلك كان السيد امليلي وراء فكرة معارض االتصاالت العاملية .العاملي لعام  ،1975ومعرض تليكوم العاملي لعام  .1979وأثناء معرض
وتبدأ قصة معرض تليكوم العاملي بنجاح معرض تليكوم عام  ،1971تليكوم العاملي لعام  ،1971قال السيد امليلي" :إن مجيع من واتتهم
الذي كان أول معرض عاملي لالتصاالت .وقد عُ ِقد يف جنيف حتت الفرصة وحسن احلظ لزيارة منصات العرض املختلفة أعربوا عن
تقديرهم للدور األساسي الذي يقوم به االحتاد الدويل لالتصاالت يف
عنوان "رسالة إىل القرن احلادي والعشرين".
وكما جاء يف ( جملة أخبار االحتاد ،أكتوبر " ،)2012كانت حتقيق التطور املذهل لتقنيات االتصاالت ويف التوسع السريع للشبكة
هذه هي املرة األوىل اليت يتم فيها تنظيم معرض يضم هذه التشكيلة العاملية اليت سامهت فيها مسامهة كبرية".
وقد اعرتفت األمم املتحدة رمسياً يف قرارها رقم  36/40الصادر يف
الواسعة من معدات االتصاالت على مستوى عاملي ومبشاركة إدارات
االتصاالت يف البلدان األعضاء يف االحتاد ،وشركات القطاع اخلاص  ،1981بأمهية االتصاالت للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
واملؤسسات الصناعية .وقد شغلت سفن الفضاء والسواتل مكاناً بارزاً وبالدور الرئيسي الذي يقوم به االحتاد .وقد أعلنت اجلمعية العامة
يف املعرض .وكانت السواتل املستخدمة يف االتصاالت العمومية ،أو لألمم املتحدة يف هذا القرار "سنة  1983كسنة دولية لالتصاالت،
األرصاد اجلوية ،أو التعليم العام أو املالحة الراديوية تُشاهد جنباً إىل على أن يتوىل االحتاد الدويل لالتصاالت القيام بدور الوكالة اليت
جنب مع خمتلف أنواع احملطات األرضية".
تقود االحتفال هبذه السنة ".وكان السيد امليلي يشعر بالسرور هبذا
وكانت هذه املعارض تُعقد كل أربع سنوات ومن هنا جاء اسم االعرتاف ،وعلق يف كلمته يف حفل افتتاح مؤمتر املندوبني املفوضني
"أوملبياد االتصاالت" وقد تطورت بعد ذلك لتصبح أكرب وأهم يف نريويب ،كينيا ،يف سبتمرب  1982بقوله "إن تعيني األمم املتحدة
األحداث اخلاصة باالتصاالت يف العامل ،إذ هي توفر مكاناً لعرض لالحتاد الدويل لالتصاالت للقيام بالدور الرئيسي يف االحتفال
أحدث التكنولوجيات ،واألخبار واآلراء .وباإلضافة إىل املعرض ،بالسنة العاملية لالتصاالت يؤكد الثقة اليت حيظى هبا االحتاد يف أعلى
كان هناك أيضاً العديد من الفعاليات الالفتة للنظر – ندوات تقنية ،اجلمعيات الدولية".
ومهرجان دويل لألفالم حتت اسم "اهلوائي الذهيب" ،ومسابقة عاملية
إننا مجيعاً مدينون بالعرفان باجلميل هلذا الرجل العظيم ،الذي آمن
حتت اسم "الشباب يف العصر اإللكرتوين".
باالتصاالت العاملية وساهم مسامهة كبرية يف بناء عاملنا املرتابط.
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نـعــي
سيه .ج نيلثاك ةديسلا نيبأت يف

ITU/A. de Ferron

في تأبين
السيدة كاثلين ج .هيسيتا

ثاني امرأة ترأس مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت

توفيت السيدة كاثلني ج .هيسيتا ،النائبة السابقة للجنة االتصاالت
الوطنية يف الفلبني يوم  15يوليو.
والسيدة هيسيتا حمامية ،وكانت ثاين امرأة ترأس جملس االحتاد الدويل
لالتصاالت يف سنة  .2000وناقش اجمللس حتت رئاستها يف يوليو 2000
حالة عملية اإلصالحات اليت كانت جتري يف االحتاد ،وشجع الدول
األعضاء وأعضاء القطاعات على املسامهة يف املناقشات .كذلك قرر
اجمللس التحضري للقمة العاملية جملتمع املعلومات ،اليت كان مقرراً هلا أن
تُعقد حتت قيادة االحتاد ويف تعاون وثيق مع وكاالت األمم املتحدة
املعنية .وكان من املتصور أيضاً قيام شراكات اسرتاتيجية مع كيانات
القطاعني العام واخلاص .وباإلضافة إىل ذلك ،قرر اجمللس الدعوة إىل
عقد املنتدى العاملي الثالث لسياسات االتصاالت يف مارس 2001
لتمكني أصحاب املصلحة من تبادل اآلراء بشأن املهاتفة باستعمال
بروتوكول اإلنرتنت.
وكانت نتائج اجمللس عام  2000تعكس الشمولية ،وهي موضوع
كان قريباً من قلب السيدة هيسيتا .كما أن اهتمامها بالشمولية حث
على املناداة باملساواة بني اجلنسني .وقالت السيدة هيسيتا ،اليت تولت
قيادة اجمللس بعد السيدة ليندول شوب مافول ،الوزيرة املفوضة املعنية
باالتصاالت بسفارة جنوب إفريقيا يف باريس "إن انتخاب سيدتني
على التوايل واحدة يف هناية القرن العشرين واألخرى اآلن وحنن يف
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بداية القرن احلادي والعشرين ميثل اعتقاداً راسخاً يف دعم املساواة بني
اجلنسني" .وكانت السيدة هيسيتا ترى أن التصويت الذي يدل على
الثقة يف النساء أثناء مؤمتر املندوبني املفوضني الذي عُ ِقد يف مينيابوليس
يف  1998كعامل ملهم لكثري من السيدات املؤهالت الساعيات إىل
حتقيق املساواة بني اجلنسني .وكانت ترى أن العامل ينبغي أن يعرتف
بأن اجملتمع ككل سوف يستفيد من املشاركة القائمة على املساواة بني
النساء والرجال يف جمال وضع السياسات واختاذ القرارات.
وعندما تشكل "الفريق الثالثي" للمجلس يف عام  ،2001كانت
السيدة هيسيتا أول عضو من النساء .وكان الفريق يتألف من رئيس
اجمللس السابق ورئيسه احلايل ورئيسه املستقبلي .ويوفر األعضاء الثالثة
االنتقال السلس واالستمرارية يف رئاسة جلسات اجمللس ،ومتارس مهامه
إىل حد كبري بالوسائل اإللكرتونية.
وكانت السيدة هيسيتا تتمتع برؤية واضحة لصورة االحتاد يف سياق
االقتصاد العاملي للمعلومات .وقد قالت يف ذلك" :إن مصداقية اجمللس
وصلته بأعضائه ،وخصوصاً يف جمال السياسات العامة ،ستكون
أساسية يف إنشاء إطار عام عاملي مقبول وآلية عاملية بالنسبة للمعايري
األخالقية ،إن مل تكن القانونية ،وتنفيذ هذه املعايري والنفاذ يف عامل
االتصاالت الذي ال حدود له".

نـعــي
جالأ زيريت يرام ةديسلا نيبأت يف

في تأبين
السيدة ماري تيريز أالجوانين

XXX

أول امرأة ترأس إحدى لجان الدراسات التابعة لقطاع
تقييس االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت
ITU

كانت السيدة ماري ترييز أالجوانني دائماً موضع تقدير وسامهت
بغزارة يف أعمال االحتاد الدويل لالتصاالت .وقد ولِدت يف 1950
ُ
وتوفيت يف  27يونيو  ،2013عن عمر يناهز الثالثة والستني .وقد
أظهرت كرئيسة وفد يف كثري من مؤمترات االحتاد ،صوت املنطق الذي
كان حمل تقدير كبري وروح التوافق اليت كثرياً ما كانت ضرورية لدفع
املناقشات يف القضايا الصعبة على املستوى الدويل.
وقد رأست السيدة أالجوانني العديد من اجملموعات يف االحتاد
برؤية واقتدار .ويف  ،2004عُينت رئيسة للجنة الدراسات  2لقطاع
تقييس االتصاالت ) (ITU-Tواليت كانت تعىن باجلوانب التشغيلية لتوفري
اخلدمات والشبكات واألداء ،وبذلك أصبحت أول امرأة ترأس إحدى
جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت .ويف الفرتة ما بني
 2004و ،2012كان هلا دور مشهود يف هذه اللجنة الدولية املسؤولة
عن خطط ترقيم االتصاالت.
كما رأست جلان الصياغة يف مؤمترات املندوبني املفوضني أعوام
 2002و 2006و ،2010ويف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت عام
 ،2010واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية عام  ،2012واجلمعيات
العاملية لتقييس االتصاالت أعوام  2004و 2008و ،2012واملؤمتر العاملي
لالتصاالت الدولية عام  .2012ويف سنة  ،2000تولت منصب نائبة
رئيس اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت.
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ولقد شاركت السيدة أالجوانني بنشاط يف اجملموعات املنبثقة عن
املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت ) ،(CEPTاليت تعاملت مع
املسائل املتصلة باالحتاد الدويل لالتصاالت .وعلى وجه اخلصوص،
رأست الفريق املعين مبشروع املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت
الذي تشكل لبلورة املواقف األوروبية استعداداً للجمعية العاملية لتقييس
االتصاالت يف .2004
أما يف بلدها ،فرنسا ،فقد كانت السيدة أالجوانني من أعمدة
السياسة العامة يف جمال االتصاالت .وكانت عضواً يف نقابة املهندسني،
كما كانت من مؤسسي هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد يف
فرنسا ) .(ARCEPوشغلت العديد من املناصب داخل هيئة االتصاالت
الفرنسية يف الفرتة ما بني  1975و ،2001كان من بينها منصب نائبة
مدير برنامج النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ونائبة املدير لشؤون
التقييس الدويل .ويف الفرتة ما بني  2001وتاريخ وفاهتا ،كانت مسؤولة
عن تنسيق التقييس الدويل يف هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية
والربيد يف فرنسا ).(ARCEP
ويف أول يناير  ،2013منحها الرئيس الفرنسي وسام الشرف برتبة
فارس ،وهو وسام بارز كانت جديرة به.
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نـعــي
ارب قازرلا دبع ديسلا نيبأت يف

ITU

XXX

في تأبين
السيد عبد الرزاق برادة

عضو سابق في اللجنة الدولية لتسجيل الترددات

ولد عبد الرزاق برادة وهو عضو سابق يف اللجنة الدولية لتسجيل
الرتددات ) ،(IFRBيف  23أكتوبر  1933يف املغرب ووافته املنية يف 21
أبريل  2013يف جنيف ،سويسرا ،عن عمر يناهز  79سنة.
والسيد برادة الذي كانت له مكانة مرموقة يف االحتاد الدويل
لالتصاالت وتأثري هائل يف القرارات اليت يتخذها األعضاء،
توىل رئاسة اللجنة الدولية لتسجيل الرتددات يف السنوات 1968
و 1971و 1975و 1980و 1984و .1989وت ـرأس اللجنــة ( 6الدستور
واالتـفـاقـيـة) يف مؤمتر املنـدوبني امل ـفــوضـني لالحتــاد لـعــام  1998يف
مينيابوليس ،وهي اللجنة اليت نظرت يف املقرتحات املقدمة لتعديل
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الدستور واالتفاقية والربوتوكول االختياري .مث ترأس فريق اخلرباء
املعين باألعمـال التحضرييــة ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتـاد لـعــام
 2002بشأن إصالح االحتاد.
خترج السيد برادة من املعهد العايل للكهرباء "École supérieure
 "d'électricitéيف باريس حيث حصل على شهادة مهندس راديو
وإلكرتونيات .والسيد برادة الذي شغل سابقاً منصب كاتب عام بوزارة
الربيد واالتصاالت يف املغرب ،شارك يف العديد من مؤمترات االحتاد قبل
انتخابه عضواً يف اللجنة الدولية لتسجيل الرتددات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني الذي عقد يف مونرتو يف .1965

زيارات رسمية
لقاءات مع األمني العام

زيـارات رسـمـيـة
ITU/V. Martin

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

ITU/N. Heidrich

ITU

السفير الدكتور تيودور وينكلر ،مدير مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات
المسلحة ،والدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

كريستيانا فيغيريس ،األمينة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ
) ،(UNFCCCوالدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
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ITU

ITU/N. Heidrich

ليونيل أنطونيو فيرنانديز رينا ،الرئيس السابق للجمهورية الدومنيكية
والدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

روزويثا غراس ،الدائرة العالمية للتوافق في اآلراء )،(CMDC
والدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
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زيارات رسمية
لقاءات مع األمني العام

ITU

ITU

ITU/R. Farrell

ITU/R. Farrell

مينيون ساليبيرن ،نائبة رئيس لجنة االتصاالت
الفيدرالية بالواليات المتحدة ،والسيد هولين جاو،
نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ITU/R. Farrell

باسكال كليفاز ،نائب المدير العام ،المكتب الدولي،
االتحاد البريدي العالمي ) ،(UPUوالسيد هولين جاو،
نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت-

.All photos are by Rowan Farrell/ITU
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بليز لومبي ،وزير االتصاالت واالقتصاد الرقمي في
الغابون ،والسيد هولين جاو ،نائب األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت

ITU/I. Wood

السيد هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت والسيد عز الدين المنتصر باهلل ،مدير عام
الوكالة الوطنية لتنظيم االتصاالت في المغرب )(ANRT

ITU/R. Farrell

نيلي كروس ،نائبة رئيس المفوضية األوروبية )(EC
المسؤولة عن البرنامج الرقمي ،والسيد هولين جاو،
نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ITU

الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد
الدولي لالتصاالت ،والسيد محسن نازيري عسل،
سفير جمهورية إيران اإلسالمية

عبد الرحمن محمد عبد اهلل ضرار ،سفير السودان،
والدكتور حمدون إ .توريه،
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ماريوس فرانسمان ،نائب الوزير لشؤون العالقات
الدولية بجنوب إفريقيا ،والدكتور حمدون إ .توريه،
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
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