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المقال االفتتاحي
الشباب:
شركاء الحاضر وقادة المستقبل

كانت القمة العاملية للشباب ملا بعد ،(BYND 2015) 2015
حدثاً مثرياً للدهشة توىل تنظيمه االحتاد الدويل لالتصاالت ورئاسة
كوستاريكا .وملا كانت األهداف اإلمنائية لأللفية من املقرر االنتهاء من
حتقيقها يف ( 2015ومن هنا جاءت عبارة "ملا بعد  ،)"2015قطع العمل
يف حتديد برنامج التنمية املستدامة شوطاً طويالً ،وشعرنا أن من املهم
التأكد من إعطاء الشباب صوتاً ميكن أن يسمعه صانعو السياسات
يف أحناء العامل.
وقد أتاحت القمة منصة للشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 18
و 25سنة لضمان مشوهلم يف أهم القرارات اليت تصدر يف القرن احلادي
والعشرين ،واإلعالن الذي صدر عن القمة – إعالن الشباب – ميثل
بياناً قوياً من الشباب حيدد رؤيتهم بشأن الدور الذي ينبغي أن تقوم
به تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف برنامج التنمية ملا بعد .2015
وقد عُ ِقدت القمة يف كوستاريكا من  9إىل  11سبتمرب 2013
بدعوة شخصية من الرئيسة لورا شينشيال ،راعية مبادرة االحتاد الدويل
لالتصاالت حلماية األطفال على اخلط .وبعد انتهاء القمة ،قدمت
السيدة شينشيال إعالن الشباب إىل الدورة الثامنة والستني للجمعية
العامة لألمم املتحدة.
وجلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية فخورة بدورها يف
عقد القمة العاملية للشباب .وكان فريق العمل املعين بالشباب والنطاق
العريض التابع للجنة النطاق العريض الذي تشكل يف  2011وراء فكرة
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الدكتور حمدون إ .توريه
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

تنظيم هذه القمة ،وإنين على املستوى الشخصي فخور برئاسة فريق
العمل الذي كان إحدى القوى احملركة وراء انعقاد القمة.
وأثناء القمة ،كان من دواعي سروري أن أحضر إطالق مبادرة
 TECNOBUSلتشجيع االستعمال اآلمن واملسؤول واملثمر لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،واملساعدة يف تقوية املواطنة الرقمية .ومبادرة
 TECNOBUSنقطة ساخنة متنقلة مزودة بأحدث التكنولوجيات اليت
توفر القدرة على التوصيل  24ساعة يومياً ،طوال أيام األسبوع ،ويعمل
هبا فريق من املهنيني املدربني تدريباً عالياً .وسوف حتمل هذه املبادرة
املعرفة للمجتمعات احملرومة ،وخصوصاً اجملتمعات اليت تواجه حتديات
فيما يتعلق باالستبعاد االجتماعي .كما كان من دواعي سروري أن
أقوم بزيارات خارجية حيث زرت متحف األطفال )(Museo del Niño
لصلته حبماية األطفال على اخلط ،ومبادرة لديزين تُسمى "تدريب
املدربني" حيث هزين أن أرى زعماء العامل املقبلني وهم يعملون.
وقد أنشأ شباب ما بعد  2015حركة أثق يف أهنا ستزداد قوة .وهم
ال يعتربون إعالهنم نتيجة من النتائج اليت أسفرت عنها القمة ،بل
يعتربونه نقطة بداية حلوار مستمر.
إن الشباب جيب مشوهلم كشركاء كاملني يف عملية ما بعد 2015
– كي يـصـبـح بــوسـعـهــم الـمشــاركــة يف تـحــدي ــد شكــل الـمســتقـبــل
الذي يريدونه.

أخبار االحتاد   2013 | 8 أكـتـوبــر

2013

1

القمة العالمية للشباب
في كوستاريكا
صور الغالف:

Shutterstock

1

الشباب:
شركاء الحاضر وقادة المستقبل

ISSN 1020–4148
itune ws.itu.int

 10أعداد سنوياً
حقوق التأليف والنشر:

الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

© ITU 2013

4

مديرة التحرير :باتريسيا لوسوييت
املصمم الفين :كريستني فانويل
مساعدة التحرير :أجنيال سـميث
مساعدة التوزيع :ألربت سبجارشاد
إعداد التصميمات :أشرف إسحق

4
5
6

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

7

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

9

االتحاد الدولي لالتصاالت وجمهورية كوريا يوقعان االتفاق مع البلد المضيف من أجل
استضافة مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014
قطر تستضيف تليكوم العالمي لالتحاد لعام  2014في الدوحة
أسبوع المعايير الخضراء
البرلمان األوروبي يدعو إلى جهاز موحد لشحن الهواتف المتنقلة لجميع األغراض

رئيسة كوستاريكا تقدم إعالن القمة العالمية للشباب
إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة

 10حماية زعماء الغد من التهديدات السيبرانية اليوم

السيدة باشينس غودلك جوناثان ،سيدة نيجيريا األولى ،ورئيسة بعثة السيدات
األوليات اإلفريقيات والمناصرة لحماية األطفال على الخط

 11شباب العالم يحددون الطريق لمستقبل مستدام
 15ماذا يقول إعالن الشباب
 19استخدام التكنولوجيا في تمكين الجيل التالي

العنوان الربيـدي:

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

مقابلة صحفية مع سعادة الشيخ عبد اهلل بن محمد بن سعود آل ثاني

رئيس مجلس إدارة شركة "أُري ُد" )( (Ooredooمجموعة كيوتل سابقاً)

االشتـراكات:

هاتف+ 41 22 730 6303 :
فاكس+41 22 730 5935 :
بريد إلكتـروينitunews@itu.int :

أخبار االحتاد   2013 | 8 أكـتـوبــر

االتحاد الدولي لالتصاالت تحت األضـواء

القمة العالمية للشباب

مكتب التحرير/معلومات اإلعالن:
هاتـف+41 22 730 5234/6303 :
فاكـس+41 22 730 5935 :
بريد إلكتـروينitunews@itu.int :

2

المقال االفتتاحي

2013

المحتــويـات

لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية
 23لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية
اللجنة تصدر تقارير هامة
 27حالة النطاق العريض

النطاق العريض المتنقل – هل يغيّر قواعد اللعبة؟

 32الفجوة بين الجنسين في النفاذ إلى النطاق العريض

 200مليون – قصور المرأة عن الرجل في النفاذ إلى اإلنترنت

 37اإلعـاقــة وال ـتـنميــة

مليار من ذوي اإلعاقة – كيف ترتقي تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت بمعيشتهم

 41التحضير للحدث الرفيع المستوى – القمة العالمية
لمجتمع المعلومات بعد عشر سنوات
		

عملية المشاورات المفتوحة
الربوفيسور فالدميري مينكني (االحتاد الروسي) رئيس االجتماعات اليت يشارك فيها أصحاب
مصلحة متعددون للتحضري للقمة العاملية جملتمع املعلومات بعد عشر سنوات )،(WSIS+10
ورئيس فريق العمل التابع جمللس االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن القمة العاملية جملتمع املعلومات

 44موجة شبكات وأجهزة التطور طويل األجل في ارتفاع

تمهيد السبيل أمام توصيلية الجيل الرابع (االتصاالت المتنقلة الدولية  -المتقدمة)

 48زي ــارات رسـميـة

لقاءات مع األمين العام

أخبار االحتاد   2013 | 8 أكـتـوبــر

2013

3

االتحاد الدولي لالتصاالت تحت األضـواء
االحتاد الدويل لالتصاالت ومجهورية كوريا يوقعان االتفاق مع البلد املضيف من أجل استضافة مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014

االتحاد الدولي لالتصاالت
تحت األضـواء
االتحاد الدولي لالتصاالت وجمهورية كوريا يوقعان االتفاق مع البلد
المضيف من أجل استضافة مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014
وقّع الدكتور محدون إ .توريه ،أمني عام
االحتاد الدويل لالتصاالت ،والدكتور مون-
كي شوا ،وزير العلوم جبمهورية كوريا ،اتفاق
البلد املضيف الذي تستضيف مجهورية كوريا
مبوجبه مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد
).(ITU Plenipotentiary Conference in 2014
وسوف يُعقد مؤمتر املندوبني املفوضني يف
مدينة بوسان جبمهورية كوريا ،مبركز بوسان
للمعارض واملؤمترات ) ،(BEXCOمن  20أكتوبر
إىل  7نوفمرب .2014
وقال الدكتور توريه يف الكلمة اليت ألقاها يف
حفل التوقيع" :إن هذا االتفاق عالمة رئيسية
على الطريق إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لعام
 .2014ويتوقف جناح املؤمتر على اتفاق سليم
وقوي للبلد املضيف ،وإن من دواعي سروري
العظيم أن أرى ،هنا يف مجهورية كوريا ،أن
عملية التحضري الداخلية تتقدم بثقة ".وأعرب
السيد شوا عن رأي مؤداه أن "مجهورية كوريا
ستعرض ،باستضافتها ملؤمتر املندوبني املفوضني

لالحتاد لعام  ،2014وضعها كمصدر لتأثري تغطيان أربع سنوات .وينتخب املؤمتر فريق
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجملتمع اإلدارة العليا يف املنظمة ،وأعضاء جملس إدارة
الدويل ".ومن املقرر أن تنظم احلكومة عدداً املنظمة وأعضاء جلنة لوائح الراديو – وبناءً
على طلب األعضاء – يناقش املسائل املهمة
من األحداث اجلانبية.
ومؤمتر املندوبني املفوضني هو أعلى املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وميثل شعار مؤمتر املندوبني املفوضني لعام
جهاز لرسم السياسات يف االحتاد الدويل
لالتصاالت .ويُع َقد هذا املؤمتر كل أربع  ،2014املعروض هنا ،موجات راديوية ،ومتثل
سنوات لوضع السياسات العامة لالحتاد ،كما األلوان اخلمسة املناطق اخلمس اليت يغطيها
أنه يعتمد اخلطتني االسرتاتيجية واملالية اللتني االحتاد الدويل لالتصاالت.

الدكتور مون-كي شوا ،وزير العلوم وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والتخطيط للمستقبل يف مجهورية
كوريا ،والدكتور محدون إ .توريه ،أمني عام االحتاد
الدويل لالتصاالت ،بعد التوقيع على اتفاق البلد
املضيف ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014
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االتحاد الدولي لالتصاالت تحت األضـواء
قطر تستضيف تليكوم العاملي لالحتاد لعام  2014يف الدوحة

Getty Images

قطر تستضيف تليكوم العالمي لالتحاد لعام  2014في الدوحة
أعلن االحتاد الدويل لالتصاالت يوم
أكتوبر  2013أنه قد وقع االختيار على قطر
الستضافة تليكوم العاملي لالحتاد لعام ،2014
وذلك بعد عملية اختيار تنافسية بني الدول
األعضاء يف االحتاد اليت تقدمت بعروض
الستضافة احلدث .وسوف يُع َقد احلدث يف
الدوحة يف ديسمرب  ،2014مبركز قطر الوطين
للمؤمترات .وسوف جيمع قادة عامليني من
ذوي النفوذ يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت – من القطاعني العام واخلاص
– وسوف يشرتكون يف حوار اسرتاتيجي،
وتبادل املعارف ،وإبراز االبتكار والتواصل
على أعلى مستوى.
وقد عينت قطر شركة االتصاالت الدولية
يد" للمساعدة يف تنظيم تليكوم العاملي
"أُر ُ
26

يد" ،اليت
لالحتاد لعام  .2014وشركة "أُر ُ
كانت تُعرف من قبل باسم اتصاالت قطر
(جمموعة كيوتيل) ،هي أهم شركة لالتصاالت
يف قطر ،كما أهنا تعد شركة عاملية ختدم 90
مليون عميل يف الشرق األوسط ،ومشال إفريقيا
وجنوب شرق آسيا.
وقال الدكتور محدون إ .توريه ،أمني
عام االحتاد" :يسرنا أن تكون قطر واحدة
من أكثر الدول تقدماً والتزاماً بتبين أحدث
التكنولوجيات ،وأهنا سوف تستضيف تليكوم
العاملي لالحتاد لعام ."2014
ويقول الشيخ عبد اهلل بن حممد بن سعود
يد":
آل ثاين ،رئيس جملس إدارة شركة "أُر ُ
"كجزء من رؤيتنا لعام  ،2030تتقدم قطر
خبطى سريعة يف تنفيذ اسرتاتيجيتها الوطنية

اليت تستهدف بناء اقتصاد قائم على املعرفة
وحتريك التنافسية العاملية .وهذا جيعل من
دولتنا مكاناً مثالياً الستضافة تليكوم العاملي
لالحتاد لعام  ،2014بعد أن أجنزت قطر
مهمتها يف تعزيز التنمية االجتماعية من
خالل التكنولوجيا املتقدمة .وحنن فخورون
بقيامنا بدور رئيسي يف مساعدة دولة قطر
يف هذا احلوار الدويل املهم .إن التكنولوجيا
املتنقلة تساعد على إثراء حياة الناس ،وحنن
على يقني من أن املناقشات والقرارات اليت
سيُ ِّ
مكن تليكوم العاملي لالحتاد لعام 2014
يف الدوحة من إجرائها واختاذها سيكون هلا
أثر جوهري.
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االتحاد الدولي لالتصاالت تحت األضـواء
أسبوع املعايري اخلضراء

أسبوع المعايير الخضراء

اخلرباء يطالبون خبطة للرتتيب البيئي لألجهزة املتنقلة
يف أسبوع املعايري اخلضراء الثالث الذي
نظمه االحتاد يف مدريد ،إسبانيا يف الفرتة
 20-16سبتمرب  ،2013دعا اخلرباء إىل وضع
خطة جديدة عاملية لرتتيب األجهزة املتنقلة بيئياً.
واخلطة املقرتحة من شأهنا متكني املستهلكني
من اختاذ قرارات الشراء عن ِع ْلم استناداً إىل
تقييم موحد ألثر اهلواتف املتنقلة على البيئة.
وسوف متتد اخلطة عرب الشبكات ،واجلهات
املعنية بالتصنيع واحلدود الوطنية.
وقد علّق الدكتور محدون إ .توريه ،أمني عام
االحتاد بقوله" :إن العمالء يتطلعون بشكل متزايد
إىل اختاذ قرارات مستدامة فيما يتصل باملشرتيات.
ولقدكانت جمموعة خطط الرتتيب البيئي املربكة
من املشاكل الرئيسية .وإنين أثين على هذه املبادرة
اليت ستدفع االبتكار األخضر وتسمح لنا باختاذ
القرارات عن ِعلم عندما نقوم بشراء األجهزة
املتنقلة" .وتشمل املنظمات العاملة مع قطاع
تقييس االتصاالت باالحتاد فيما يتعلق باخلطة
اجلديدة ،منتجي األجهزة مثل ،Alcatel Lucent
و ،Appleو ،BlackBerryو ،Fujitsuو،Huawei
و ،Motorolaو Nokiaو ،Samsungوشركات
تشغيل االتصاالت مثل  ،AT&Tو،Orange
و ،KPNو Telefónicaو ،Vodafoneوالشركاء
يف الصناعة مبا يف ذلك رابطة شركات تشغيل
االتصاالت املتنقلة ).(GSMA
وبالنسبة للصناعة ،سوف تؤدي اخلطة
اجلديدة إىل تبسيط عملية مجع وجتهيز
املعلومات الدالة على الكفاءة البيئية .وبالنسبة
للمستهلكني ،فسوف توفر اخلطة اجلديدة ترتيباً
بيئياً سليماً ومن السهل فهمه يسمح هلم باختيار
األجهزة املتنقلة اليت يعد أثرها البيئي أقل.
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وتشمل املعايري اليت جيري النظر فيها المخلفات اإللكترونية

فيما يتصل خبطة الرتتيب البيئي انبعاث ثاين
أكسيد الكربون ،وعمر البطارية ،واستخدام
مواد كيميائية ومعادن نادرة معينة ،والتغليف
وإمكانية إعادة التدوير .وسوف يوضع املعيار
وفقاً ملبادئ مثل تقييم دورة احلياة ،والبساطة،
والشفافية ،واملالءمة وإمكانية التحقق.
ويقول فرانشيسكو مونتالفو ،مدير األجهزة
العاملية بشركة " Telefónicaإن الشركة تطبق
املعايري البيئية – مبا يف ذلك استهالك الطاقة،
وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون وإمكانية التدوير
– لتقييم األجهزة واختيارها .ومع ذلك ،فنظراً
لعدم وجود منهجية مشرتكة ،رأينا كيف أن
اجلهات املعنية بالتصنيع واجهت صعوبة شديدة
يف اإلبالغ عن تفاصيل أجهزهتا .وهناك حاجة
واضحة قوية إىل إطار مشرتك لتمكني الصناعة
من تنفيذ خطة تبني الرتتيب البيئي".

المدن الذكية

من املطلوب وضع تعريف من أجل "املدينة
الذكية املستدامة" كي ميكن توفيق املعايري
الدولية وغريها من الوثائق القانونية املتصلة
باملوضوع .وقد حاول اخلرباء أثناء أسبوع
املعايري اخلضراء التوصل إىل اتفاق على مثل هذا
التعريف ،وسوف يتقدم هذا العمل يف الفريق
املتخصص املعين باملدن املستدامة الذكية التابع
لالحتاد ،الذي سيكون املشاركون فيها من ممثلي
الكثري من البلديات يف أحناء العامل.

فيما يتعلق باملخلفات اإللكرتونية،
ألقى اخلرباء الضوء على احلاجة إىل حتسني
شجعوا على التوسع
اإلحصاءات والتنسيق .كما ّ
يف تنفيذ املعايري املتصلة باملخلفات اإللكرتونية،
مثل التوصية اخلاصة جبهاز الشحن العاملي
(التوصية  ،)ITU-T L.1000اليت ميكن أن تنقذ 82
 000طن من املخلفات اإللكرتونيةكل سنة.

الفكرة الفائزة

شهد أسبوع املعايري اخلضراء منح
( Sryvkovبيالروس) اجلائزة األوىل (5000
دوالر أمريكي) يف املسابقة الثالثة لتطبيقات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلضراء.
وقد حصل على هذه اجلائزة مقابل التطبيق
الذي استطاع تطويره بعنوان "."Greenyplay
وتقوم فكرة السيد  Sryvkovالفائزة على تطبيق
مفاهيم األلعاب على الواقع لتشجيع إعادة
التدوير ،مع نظام لإلجنازات واملكافآت.

حدث سنوي

Andrey

أسبوع املعايري اخلضراء حدث سنوي
ينظمه االحتاد الدويل لالتصاالت لزيادة الوعي
بأمهية استخدام معايري تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وفرص بناء اقتصاد أخضر.
وسوف تستضيف شركة  Telefónicaهذا
احلدث هذه السنة وتسانده.

االتحاد الدولي لالتصاالت تحت األضـواء
الربملان األورويب يدعو إىل جهاز موحد لشحن اهلواتف املتنقلة جلميع األغراض

AFP

جهاز شحن عالمي موصول
بهاتف متنقل

البرلمان األوروبي يدعو إلى جهاز موحد لشحن الهواتف المتنقلة لجميع األغراض

املعيار الذي وضعه االحتاد الدويل لالتصاالت يفي بالغرض
اقرتحت جلنة السوق الداخلية التابعة للربملان
األورويب ،يف سبتمرب  ،2013يف تعديل على
مشروع قانون املعدات الراديوية ،إدخال جهاز
موحد جلميع اهلواتف املتنقلة.
شحن عاملي َّ
كذلك ألغت اللجنة قاعدة مقرتحة كانت
تشرتط على أصحاب املصانع تسجيل فئات
معينة من األجهزة قبل عرضها يف السوق.
وقالت املقررة بربارا ويلر" :إننا حنث الدول
األعضاء وأصحاب املصانع على إدخال
شاحن عاملي ،إلهناء فوضى الكبالت اليت
تستخدم يف شحن اهلواتف املتنقلة وأجهزة

احلاسوب اللوحية ".وأضافت تقول "لقد
غرينا عدداً من النقاط الرئيسية يف املسودة اليت
وضعتها اللجنة لتاليف التداخل بني األجهزة
واملعدات الراديوية املختلفة مع ضمان أال
تواجه الشركات الصغرية أعباءً إدارية أثقل".
ويف معرض تقدمي اقرتاح التعديل ،قال
الربملان األورويب إن خدمات املعدات الراديوية
وملحقاهتا ،مثل أجهزة الشحن ،ينبغي أن
تكون قابلة للتشغيل البيين .وهم يعتقدون
أن وجود شاحن عاملي للهاتف من شأنه أن
جيعل اهلواتف املتنقلة أبسط يف االستخدام،

وأن يقلل من التكاليف واملخلفات بالنسبة
للمستعملني .ولذلك يقرتح الربملان األورويب
وضع قواعد جديدة للمعدات الراديوية تُرغم
مصنعني على جعل اهلواتف املتنقلة متوافقة
ال ُ
مع جهاز الشحن العاملي .وسوف ينظر
اجمللس األورويب يف التعديل املقرتح.
ويف نفس الوقت ،يدعو االحتاد الدويل
لالتصاالت إىل إضافة إشارة مرجعية معينة
إىل معيار الشاحن العاملي الشامل ،املعروف
بالتوصية  .ITU–T L.1000وقد وافقت على هذا
املعيار الذي وضعه قطاع تقييس االتصاالت
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االتحاد الدولي لالتصاالت تحت األضـواء
الربملان األورويب يدعو إىل جهاز موحد لشحن اهلواتف املتنقلة جلميع األغراض

باالحتاد الدويل لالتصاالت  193دولة من اليت تعمل بدون سلك ،وأجهزة ،MP3/MP4
الدول األعضاء وحنو  700شركة من القطاع وأجهزة احلاسوب اللوحية ،والكامريات،
اخلاص .وقد اعتمد ُمصنعو األجهزة هذه والسماعات اليت تعمل بدون سلك،
التوصية على نطاق واسع كما أيدهتا شركات واألجهزة اليت تستعمل النظام العاملي لتحديد
املواقع ) .(GPSوقد صيغ هذا املعيار باملرونة
تقدمي اخلدمات يف أحناء العامل.
ويقول الدكتور محدون إ .توريه ،أمني عام الالزمة ملراعاة الفروق يف املتطلبات اإلقليمية.
االحتاد" :هبذا احلل اخلاص بالشاحن العاملي واألولويات اليت ينص عليها املعيار هي كفاءة
يكون لدينا عالج منطقي ملشكلة متثل حتدياً استخدام الطاقة ،وإطالة العمر االفرتاضي
كبرياً جداً هي مشكلة املخلفات اإللكرتونية ،لألجهزة ،واحلد من انبعاث غازات االحتباس
وهذا احلل ميكن تطبيقه على أوسع تشكيلة احلراري واملخلفات اإللكرتونية .كما يشري
ممكنة من األجهزة املتنقلة .وإنين أطالب املعيار إىل حتمية استعمال الكبل الذي ميكن
الربملان األورويب بإضافة إشارة مرجعية خاصة فصله ،مبا يسمح بإعادة استعمال الشاحن
إىل املعيار املتفق عليه عاملياً الذي وضعه االحتاد والكبل مع جمموعة من اهلواتف املتنقلة
إىل التوجيه يف املستقبل .وسوف يسمح ذلك واألجهزة األخرى.
للمصنعني بتحقيق أرباح من خفض تكاليف
وملا كانت نسبة  70يف املائة من مستعملي
ُ
إنتاج الوحدة بفضل اقتصادات احلجم ،مع اهلاتف املتنقل ميلكون اآلن أجهزة شحن
احلد أيضاً من تكرار األجهزة ،واحلد من قياسية ،تكون اخلطوة املهمة التالية هي
الضغط على املواد اخلام والتمكني من حتقيق وقف توريد أجهزة الشحن بشكل روتيين
اخنفاض ملموس يف املخلفات اإللكرتونية.
مع اهلواتف اجلديدة .وقد أظهرت الدراسات
ومعيار الشاحن العاملي الذي وضعه أن املستهلكني أخذوا يتقبلون فكرة الشاحن
يوسع جمال التطبيق حبيث يشمل العاملي .ويف جترية أجريت على السوق يف
االحتاد ِّ
مكيفات الطاقة اخلارجية وتشكيلة واسعة الفرتة األخرية ،تبني أنه عندما أتيحت القدرة
من األجهزة املتنقلة ،اليت تشمل اجليل الثاين على االختيار ،قامت نسبة  82يف املائة من
إىل اجليل الرابع من اهلواتف املتنقلة ،واهلواتف املستهلكني بشراء اهلاتف بدون شاحن.
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وقد ترتب على ذلك اخنفاض كميات قد
تكون هائلة من املخلفات اإللكرتونية ،ألن
املستهلكني يف أحناء العامل يستغنون عن
كمية تُقدِّر بنحو  82 000طن من أجهزة
الشحن الزائدة على احلاجة كل سنة .وسوف
يكون لالستعمال اإللزامي جلهاز الشحن
العاملي الذي أوصى باستعماله االحتاد الدويل
لالتصاالت أثر مفيد على البلدان النامية
اليت تتحمل يف الوقت احلاضر عبء مشكلة
املخلفات اإللكرتونية.
وعالوة على املعيار  ITU–T L.1000الذي
وضعه االحتاد بالنسبة لألجهزة املتنقلة ،نشر
االحتاد أيضاً حالً جبهاز شحن عاملي لألجهزة
الثابتة مثل أجهزة املودم ،وصناديق ضبط
أجهزة التلفزيون ،واملعدات املنزلية اليت تربط
بينها شبكة ،واهلواتف الثابتة .ويتضمن هذا
احلل التوصية  ITU–T L.1001اليت ميكن
االطالع عليها بالرجوع إىل العنوان:
”�External universal power adapter solu
 .”tions for stationary ICT devicesوسوف
تقلل هذه التوصية من عدد أجهزة الشحن
املنتَجة عن طريق توسيع جمال توافق األجهزة
وتيسري إعادة استعمال أجهزة الشحن
وإعادة التدوير.

القمة العالمية للشباب
رئيسة كوستاريكا تقدم إعالن القمة العاملية للشباب إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة

UN Photo/Paulo Filgueiras

رئـيـســة كـوسـتـاريـكــا
تـقـدم إعـالن الـقمــة الـعـالميـة
للشبـاب إلى الجمـعـيـة الـعـامـة
لألمــم الـمـتـح ــدة

السيدة لورا شينشيال ،رئيسة كوستاريكا يف الدورة
الثامنة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة

واسرتعت السيدة شينشيال انتباه زعماء العامل إىل اإلعالن،
قدمت السيدة لورا شينشيال ،رئيسة كوستاريكا ،يوم  24سبتمرب
 ،2013إىل الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة ،الذي حيث احلكومات على أن تتبع سبالً للحكم تكون أكثر مرونة
اإلعالن الذي أصدرته القمة العاملية للشباب ملا بعد سنة  2015وحيوية وانفتاحاً كي ميكن الوصول إىل مزيد من الناس بطريقة
) .(BYND 2015وكان هذا اإلعالن قد اعتمده يف سان خوسيه أسهل مما هو ممكن يف الوقت احلاضر .كما يدعو اإلعالن إىل نظم
يوم  11سبتمرب آالف الشباب من مجيع القارات .وقالت السيدة تعليمية ال تقتصر على تزويد الطلبة باملعارف النظرية فحسب ،بل
شينشيال ،ملقية الضوء على مسامهة الشباب يف الربنامج اجلديد تزودهم كذلك مبزيج عملي من املهارات املبتكرة واملطلوبة يف السوق
للتنمية من خالل االبتكار واستعمال التكنولوجيات اجلديدة :والضرورية للتنافس يف االقتصاد الرقمي العاملي.
كما حثت السيدة شينشيال اجملتمع الدويل على تنفيذ هنج وقائي
"نعتقد أن هذا اإلعالن سيكون مسامهة مناسبة جداً يف مناقشة
لدرء اخلالفات وتفادي اآلثار املرتتبة على ارتفاع درجة احلرارة على
برنامج التنمية بعد سنة ."2015
وقالت السيدة شينشيال للمشاركني إن كوستاريكا تشرفت مستوى العامل وتغري املناخ.
وأثنت على خطة بان كي-مون ،أمني عام األمم املتحدة لعقد
باستضافة القمة وتنظيمها بالتعاون مع االحتاد الدويل لالتصاالت:
"يتزايد االعرتاف باالبتكار والتكنولوجيا والتعليم والثقافة على أهنا قمة بشأن تغري املناخ يف السنة املقبلة وقالت "ال نستطيع أن نظل
من العوامل اليت تشجع التنمية ،وهناك إدراك متزايد للحاجة إىل خاملني يف الوقت الذي نشهد فيه زيادة االحرتار العاملي وارتفاع
إدماج الشباب وقيامه بدور نشط يف هذه احملاوالت واملساعي" .منسوب احمليطات وهتديد بقاء العديد من الدول اجلزرية الصغرية".
فخالل الفرتة  11–9سبتمرب  ،2013حضر حنو  700من ومضت تقول" :إننا نشجع منوذجاً للتنمية يقوم على التناغم مع
الشباب قمة الشباب العاملية ملا بعد  2015يف سان خوسيه عاصمة الطبيعية ،والتضامن والشمول االجتماعي واالنفتاح االقتصادي
كوستاريكا ،وتابع القمة على اخلط أكثر من  3000شخصاً ،والتجاري وتطوير مواردنا البشرية واالبتكار .وحنن ندرك أن التنمية
سامهوا بأفكارهم من  43مركزاً أو ورشة عمل يف  25بلداً خمتلفاً غري جمدية إذا مل تؤسس على احرتام عميق لكرامة اإلنسان وحقوق
املواطنني ورفاهيتهم ،مبا يف ذلك سالمتهم اليومية".
تستخدم قنوات الوسائط االجتماعية.

املصدر :مكتب مبعوث األمني العام لشؤون الشباب
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القمة العالمية للشباب
يلا ةيناربيسلا تاديدهتلا نم دغلا ءامعز ةيامح

حماية زعماء الغد من
التهديدات السيبرانية اليوم
السيدة باشينس غودلك جوناثان

قالت السيدة باشينس غودلك جوناثان ،وهي تتحدث يف القمة
العاملية للشباب يف سان خوسيه ،كوستاريكا" :لقد تطلعت حويل،
وأنا أدخل هذه القاعة ،لكي أمتع نظري بوجوه قادة العامل اجلدد.
ومن واقع ما رأيته على وجوهكم ،فأنا أشعر بالفخر كأم أن مستقبل
العامل أكثر إشراقاً مما نتصور .وأقول ذلك ألنين أدرك قوتكم وقدراتكم
كقادة للمستقبل .وأرى بينكم عدداً من قادة العامل احملتملني .وحنن
هنا اليوم ألننا نعلق أمهية كبرية على رفاهيتكم وسالمتكم .وإننا
نشعر بقلق شديد إزاء نوع جديد من األخطار املتزايدة اليت هتدد
شعور شبابنا بالفرح – ذلك هو هتديد الفضاء السيرباين".
وأثنت السيدة باشينس على الرئيسة لورا شينشيال رئيسة
كوستاريكا ،راعية مبادرة محاية األطفال على اخلط اليت وضعها
االحتاد الدويل لالتصاالت ،إلقدامها على عقد هذه القمة شديدة
األمهية .مث اقرتحت اجملاالت اليت ميكن لقادة الرأي وصانعي
السياسات أن حيققوا فيه أثراً إجيابياً واملساعدة يف ضمان سالمة
وأمن الفضاء السيرباين .ومضت تقول" :نستطيع محاية شبابنا من
سوء التصرف على اخلط باالستفادة من أوضاعنا ومراكزنا املرموقة
يف القيام بعملية دفاع واسعة ،وتوعية الشباب ،وإعطاء التوجيهات
املناسبة ،واإلشراف األبوي ،وتدريب الشباب كسفراء للحماية على
اخلط ،وإجراء مشاورات منتظمة مع الشباب".
ومنذ تقليدها مبقر االحتاد كمناصرة حلماية األطفال على اخلط
يوم  22يوليو من هذه السنة ،اختذت السيدة باشينس بالفعل
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سيدة نيجيريا األولى ،ورئيسة بعثة
السيدات األوليات اإلفريقيات والمناصرة
لحماية األطفال على الخط

السيدة باشينس غودلك جوناثان ،يف القمة العاملية للشباب
فيما بعد  ،2015يف سان خوسيه ،كوستاريكا

خطوات عملية يف إطار دورها اجلديد .فنظمت أول قمة وطنية
حلماية األطفال على اخلط يف نيجرييا ،يوم  3سبتمرب  ،2013حتت
موضوع "اإلنرتنت :هتديدات وحلول جديدة بالنسبة للشباب" .وقد
مجعت هذه القمة حنو ألف شاب من مجيع أحناء نيجرييا ،وقدمت
السيدة باشينس رمسياً إعالن القمة إىل الرئيسة شينشيال للنظر فيه
باعتبارها راعية مبادرة االحتاد بشأن محاية األطفال على اخلط وإرساله
إىل األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت الختاذ اإلجراء الالزم.
كذلك ش ّكلت السيدة باشينس جلنة استشارية فنية مكونة من
 15عضواً للعمل معها يف تنفيذ برنامج محاية األطفال على اخلط
ملصلحة الشباب يف مجيع أحناء العامل .وهي تقول" :لقد استطعنا
تدريب جمموعة متنوعة من الشباب النيجريي على أساسيات
اإلنرتنت وسالمة الشباب على اخلط بالتعاون مع شركائنا الفنيني،
وخصوصاً  Google Nigeriaو  .New Horizon Ltdوقد أنشأنا اآللية
الالزمة جلعل ذلك من السمات املنتظمة يف دفاعي كمناصرة حلماية
األطفال على اخلط ".وكجزء من هذه املناصرة ،أعلنت السيدة
باشينس عن إنشاء موقع جديد على شبكة الويب ملكافحة
التهديدات السيربانية اليت يتعرض هلا األطفا ل �(www.childonlinepro
) ،tectionchampion.orgوهي تقول "أود أن أؤكد للشباب اجلالسني
هنا اليوم وللماليني الذين يشاهدوننا على اإلنرتنت بانتظام أننا
نتفهم اهتماماهتم املشرتكة .نشعر بآالمهم ومما ال شك فيه أننا
سنتخذ إجراءات حامسة للتصدي هلذا التهديد العاملي".

dooW .I/UTI

شباب العالم يحددون الطريق لمستقبل مستدام

وقد بدأ بعد انتهاء القمة العاملية للشباب االستقطاب الجماهيري
عُ ِقدت القمة العاملية للشباب ملا بعد
 (“BYND 2015”) 2015يف سان خوسيه ،ملا بعد  2015حوار حكومي دويل بشأن ما لتحديد األولويات

كوستاريكا ،من  9إىل  11سبتمرب .2013
وكان انعقاد تلك القمة مببادرة من االحتاد
الدويل لالتصاالت وحكومة كوستاريكا ،وقد
أتاحت القمة الفرصة لشباب العامل لإلعراب
عن آرائهم بشأن كيف ميكن للتكنولوجيا
أن تدفع التنمية االجتماعية واالقتصادية،
يف الوقت الذي نقرتب فيه من سنة ،2015
وهي التاريخ احملدد لتحقيق األهداف اإلمنائية
لأللفية ،ويستعد فيه زعماء العامل الستعراض
عملية حتديد أولويات التنمية املستدامة يف
السنوات املقبلة.

خيبئه املستقبل يف الفرتة التالية لسنة .2015
وكان أهم ما أسفرت عنه القمة صدور إعالن
يعكس وجهات نظر اآلالف من الشباب يف
أحناء العامل وحيدد أولويات املستقبل الذي
نصبو إليه (انظر الصفحات  .)17–15وقد
قرأت البيان السيدة لورا شينشيال ،رئيسة
كوستاريكا اليت نقلت رسالة مجاعية من
شباب العامل إىل الدورة الثامنة والستني
للجمعية العامة لألمم املتحدة اليت عُ ِقدت يف
الفرتة من  23سبتمرب إىل  8أكتوبر .2013

التقى يف سان خوسيه أكثر من
مشرتك من الشباب من  68بلداً ،باإلضافة إىل
أكثر من  4000آخرين انضموا إىل املناقشات
بالوسائل االفرتاضية من  50حموراً يف  30بلداً
يف إطار ورش عمل قاموا هم بتنظيمها.
ومما يربهن على أن الشمول الرقمي
شديد األمهية يف بناء معرفة تقوم على جمتمع
املعلومات ،أن كثرياً من الشباب املشاركني يف
القمة العاملية للشباب ملا بعد  2015من حماور
بعيدة مل يكونوا متصلني باإلنرتنت وال ميلكون
أجهزة حاسوب.
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القمة العالمية للشباب
دتسم لبقتسمل قيرطلا نوددحي ملاعلا بابش

السيدة لورا شينشيال،

“سيقوم كل منكم بإخبارنا
إلى أي مدى كانت مساهمة
اإلنترنت وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
حاسمة في بناء عالم أكثر
ازدهاراً وعدالً ،عالم ينعم
بمزيد من الحرية ويتحمل
المزيد من المسؤولية .لديكم
المبادرة ولديكم الكلمة.
ونحن نعضد مقترحاتنا
بالتوصيات .وكلنا آذان
صاغية”.
السيدة لورا شينشيال،
رئيسة كوستاريكا
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السيدة باشينس غودلك جوناثان

السيد نستور أوزاريو

وقد برز أكثر من  1000من األفكار االبتكار عن طريق االستفادة من تكنولوجيا
الفريدة من خالل منصة االستقطاب املعلومات واالتصاالت يف اجملاالت الرئيسية
اجلماهريي املتاحة على اخلط واملصممة مثل البيئة ،والرعاية الصحية والتعليم إضافةً
خصيصاً هلذا الغرض حيث قام جمتمع إىل توظيف الشباب ومشاركة املواطنني.
الشباب بالتصويت  15 000مرة وسجلوا ووضع الشباب بأنفسهم جدول أعمال
أكثر من  12 000تعليق .وقد شارك عشرات القمة ،الذي اشتمل على مخس جلسات،
اآلالف من الناس يف املناقشات عرب وسائل هي" :التقدم إىل األمام" ،و"أن تكون يف
التواصل االجتماعي ووصل العدد اإلمجايل صحة جيدة" ،و"أن تتمتع خبدمات ذكية
ممن استعمل تويرت فقط أكثر من  16مليون وآمنة ،و"أن حترتم بيئتك" ،و"أن تغري عاملك"
مستعمل .ودارت املناقشات اجلارية على و"الربنامج االجتماعي ."Hackathon -
اخلط بلغات بلغ عددها  74لغة ،وكان ترتيب
ومجعت القمة أيضاً بني أكثر من
مواضيع التعليم والصحة والنفاذ إىل تكنولوجيا  60شخصاً من مطوري الربجميات وخرباء
املعلومات واالتصاالت هو األعلى من بني احلاسوب من مجيع أحناء العامل للمشاركة
املواضيع اليت نوقشت.
يف برنامج اجتماعي ملدة  24ساعة ملناقشة
وكان اهلدف الذي يرمي إليه الشباب هو األهداف اإلمنائية لأللفية وتطوير التطبيقات
التأثري يف األولويات اليت يضعها قادة العامل اليت تركز على الصحة والتعليم والبيئة وتساعد
وصانعو القرار وهم حيددون برنامج عمل على حتديد أهداف التنمية املستدامة وكيفية
املستقبل اخلاص بالتنمية املستدامة تأسيساً حتقيقها .وقد أدىل خرباء املوضوع والتكنولوجيا
على األهداف اإلمنائية لأللفية بعد سنة  .2015بدلوهم لتوليد حلول قائمة على التكنولوجيا
هبدف التصدي للتحديات العاملية.
وكان من بني املستمعني إىل الشباب وهم
خرائط السياسات العامة
يناقشون مسائل من شأهنا حتديد مستقبلهم
والتطبيقات المبتكرة
السيدة باشينس غودلك جوناثان ،السيدة
وقد ناقشت القمة العاملية للشباب الدور األوىل يف نيجرييا وراعية مبادرة االحتاد الدويل
الذي يتعني أن تقوم به احلكومات والقطاع لالتصاالت حلماية األطفال على اخلط،
اخلاص واملنظمات الدولية من أجل دعم والسيد نستور أوزاريو ،رئيس اجمللس االقتصادي

القمة العالمية للشباب
دتسم لبقتسمل قيرطلا نوددحي ملاعلا بابش

السيدة دبورا تايلور تيت

واالجتماعي لألمم املتحدة ) ،(ECOSOCوالسيد
أمحد اهلندواي املبعوث اخلاص لألمني العام
لألمم املتحدة املعين بالشباب.
وقال السيد اهلنداوي أنه ملتزم بنقل رسالة
الشباب إىل األمم املتحدة ،وحيث الشباب
على حتمل املسؤولية بأنفسهم ملواصلة التعبري
عن آرائهم بصوت مسموع.

كبار المسؤولين يؤكدون
أهمية دور الشباب

وقالت السيدة لورا شينشياال رئيسة
كوستاريكا ،خماطبةً الشباب يف احلفل
االفتتاحي باملركز الوطين للفنون والثقافة يف
سان خوسيه" ،بغض النظر عن اللغة أو
العِرق أو املنطقة اليت تنتمون إليها ،فقد جئتم
إىل هذا االجتماع لتتحدثوا لغة مشرتكة:
لغة األمل يف عامل أكثر ازدهاراً ينعم بالعدل
واحلرية ،بفضل استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت كأداة للتغيري".
وأضافت السيدة شينشيال إن القمة
العاملية للشباب ستوفر إسهاماً أساسياً
إلعادة حتديد األهداف اإلمنائية لأللفية ملا
بعد " ،2015سيقوم كل منكم بإخبارنا إىل
أي مدى كانت مسامهة اإلنرتنت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت حامسة يف بناء عامل

السيد أحمد الهنداوي

“ربما يدرك الشباب
أكثر من أي طرف آخر
كيف يمكن لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت أن
تساعد في إحداث فارق
في حياة الشعوب .لقد رأينا
في السنوات األخيرة كيف
استطاعت وسائل التواصل
االجتماعي التي يتوالها
الشباب أن تساعد في نشر
األفكار وأن تعطي زخماً
للتغيير”.
بان كي-مون،
أمني عام األمم املتحدة

الدكتور حمدون إ .توريه

أكثر ازدهاراً وعدالً ،عامل ينعم مبزيد من احلرية
ويتحمل املزيد من املسؤولية .لديكم املبادرة
ولديكم الكلمة .وحنن نعضد مقرتحاتنا
بالتوصيات .وكلنا آذان صاغية".
ويف معرض توجيه التحية للمشاركني يف
القمة العاملية للشباب ملا بعد  ،2015سواء
يف مكان انعقاد احلدث أو من على اخلط،
قال السيد بان كي-مون ،أمني عام األمم
املتحدة" :رمبا يدرك الشباب أكثر من أي
طرف آخر كيف ميكن لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أن تساعد يف إحداث فارق
يف حياة الشعوب .لقد رأينا يف السنوات
األخرية كيف استطاعت ومنصات التواصل
االجتماعي اليت يتوالها الشباب أن تساعد
يف نشر األفكار وأن تعطي زمخاً للتغيري".
وأشار السيد بان كي-مون إىل الدور املتزايد
لتكنولوجيا املعلومات يف توصيل األصدقاء
واألسر ،واملعلمني والطالب ،واألطباء
واملرضى ،واملزارعني ،والتجار واألسواق.
وبوصفه أول أمني عام لألمم املتحدة
يستعمل منصات التواصل االجتماعي مثل
ويبو ،وفيسبوك ،وتويرت ،قال السيد بان
"ستقوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بدور حموري يف جهودنا من أجل حتقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية وحتديد برنامج عمل
للتنمية املستدامة ملا بعد  2015ومتابعته .إهنا
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القمة العالمية للشباب
دتسم لبقتسمل قيرطلا نوددحي ملاعلا بابش

ITU/P. Lopez
ITU/I. Wood

متنحنا قوة هائلة لتسريع التقدم يف جماالت التعليم والتوظيف واحلد
من الفقر واحلصول على الرعاية الصحية ومتكني ذوي اإلعاقة واملرأة
والشباب" .وقد ألقى كلمة األمني العام لألمم املتحدة مبعوثه اخلاص
للشباب ،السيد أمحد اهلنداوي.
وقال الدكتور محدون إ .توريه ،أمني عام االحتاد الدويل لالتصاالت
موجهاً حديثه إىل املشاركني من الشباب يف افتتاح القمة" ،يف عامل
موصول ،لكل واحد منكم صوت ،ولذا ،فاألمر يرجع إليكم – أنتم
املندوبون الشباب اجملتمعون هنا  -للمضي بالعملية قدماً ولكي
جتعلوا أصواتكم مسموعةً ".وأشار الدكتور توريه يف معرض حديثه
إىل القدرة احملفزة للتكنولوجيا الرقمية يف صياغة برنامج عمل التنمية
العاملية ،وأضاف أن "القمة العاملية للشباب ملا بعد  2015تعد معرضاً
إلظهار قدرة التكنولوجيا يف توصيل الشعوب ومتكينها ومجعها حول
هدف مشرتك؛ لكي تتعاون وتتوصل إىل حلول من أجل مستقبلها".
وقد أنشأت السيدة باشينس جوناثان كثرياً من املشاريع اخلريية
والتمكينية لألطفال والنساء .وملا كانت القمة العاملية للشباب ملا
بعد  2015تندرج يف إطار مبادرة محاية األطفال على اخلط ،سلطت
ؤمنة لألطفال
وم ِّ
السيدة باشينس الضوء على أمهية ضمان ممارسة آمنة ُ
على اخلط يف مجيع أحناء العامل .كما حتدثت للشباب السيدة دبوراه
تايلور تيت ،املبعوث اخلاص لالحتاد الدويل لالتصاالت لشؤون محاية
األطفال على اخلط.
وكان من احلاضرين يف االحتفال أيضاً الشيخ عبد اهلل بن حممد
يد" (جمموعة كيوتل
بن سعود آل ثاين ،رئيس جملس إدارة شركة "أُر ُ
سابقاً) .وقال الشيخ عبد اهلل "إن الشباب حيملون معهم وعداً
مبستقبل أفضل .وسوف تساعد أفكار وطموحات جيل الشباب
على حل مشاكل اليوم ،وبناء حلول للمستقبل .وحنن حباجة إىل
النظر إىل املشاكل االجتماعية احلقيقية ،وأن جند حلوالً تكنولوجية".
(انظر املقابلة الصحفية على الصفحات )22–19

الجهات الداعمة للقمة
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كان الرعاة الرئيسيون للقمة هي  Ooredooو Claroو،Intel
باإلضافة إىل حنو  40كياناً من قطاع األعمال .وكانت هذه املسامهة
عظيمة القيمة يف اإلتيان مبئات املشاركني الشباب إىل كوستاريكا.
وعلى وجه التحديد ،عبأت مؤسسة  Telecentre.orgشبكتها العاملية
اليت تشمل أكثر من  100 000مركزاً يف أحناء العامل للمشاركة النشطة
يف القمة العاملية للشباب ملا بعد .(“BYND 2015”) 2015

ITU

القمة العالمية للشباب

ماذا يقول إعالن الشباب

يرى الشباب المشاركون في الموقع أو على الخط في القمة العالمية للشباب لما بعد  2015أنفسهم كقوة
دافعة للتقدم .وهم يعتقدون أن المشاركة في اتخاذ القرارات تعد من األمور الحيوية لتحقيق الديمقراطية،
ويناشدون الدول األعضاء توفير هياكل مفتوحة للحكم تُش ِرك المواطنين بشكل مباشر.
ويرى الشباب أن الصحة ،والمشاركة المدنية ،والحماية على الخط ،وحماية البيئة والنجاح االقتصادي تعتمد
على النفاذ الحر إلى المعارف التي توفرها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
ولذلك ،فهم يطالبون بالنفاذ العادل والشامل إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وخصوصاً بالنسبة
للنساء والفتيات ،وبالنسبة للمجموعات األخرى التي تتعرض للتهميش من جراء الفجوة الرقمية.
ويحدد الشباب في إعالنهم – وبكلماتهم – أولوياتهم بالنسبة للمستقبل
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القمة العالمية للشباب
إعالن الشباب

ولتغيير عالمنا

ماذا قال الشباب
01

للمضي قدماً
01

02

03

04

05

16

ندعو احلكومات ،واجملتمع املدين
والقطاع اخلاص إىل العمل معاً لتوفري
التدريب واملوارد اليت حيتاج إليها الشباب
من أجل ابتكار وإنشاء مشاريع وصناعات
املستقبل؛
نسعى إىل الوصول إىل التعليم وتبادل
املعارف ،بغض النظر عن مكان تواجدنا أو
عن قدرتنا على حتمل التكاليف؛
حنتاج إىل أساليب جديدة ومبتكرة من
شأهنا خفض احلواجز أمام توظيف الشباب
وضمان احلصول على عمل الئق ٍ
وجمد
وواعد؛
نريد ضمان حصول مجيع الطالب
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وعلى املهارات اليت متكنهم من االستفادة
من هذه التكنولوجيات يف متكينهم الفكري
واالقتصادي والسياسي؛
حنتاج إىل أنظمة تعليم تزود الطالب
باملعارف النظرية وتزودهم أيضاً مبزيج عملي
من املهارات املبتكرة واملطلوبة يف السوق
والضرورية للتنافس يف اقتصاد رقمي عاملي.
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02

03

04

نطالب بأن يكون لنا صوت مسموع.
ونطلب أن تتّبع الدول األعضاء أساليب
جتعل التصويت واالنفتاح واملساءلة أكثر
يسراً على اخلط .ونعتقد أن هذا األمر
سيسهل الوصول إىل احلكومات وجيعلها
أكثر انفتاحاً وأكثر قابلية للفهم .وندعو
أيضاً إىل وضع آليات مستدامة يقودها
الشباب ميكن من خالهلا اإلعراب عن آرائنا
على املستويات احمللية والوطنية والدولية؛
ويساورنا قلق بالغ خبصوص احلواجز
القائمة بني القادة واملواطنني الشباب.
وندعو إىل استخدام مبتكر لتكنولوجيات
االتصاالت كوسيلة للعمل جنباً إىل جنب
مع من ميثلوننا؛
ونلتمس احلصول على مساحات
إلكرتونية حيث ميكن لنا أن نتبادل
املعلومات تعبرياً عن ثراء وتنوع تراثنا الثقايف
وممارساتنا الدينية ،وأن نكسر حواجز
التعصب واخلوف ،وأن نبين جمتمعات
تقوم على حفظ الرتاث الثقايف واالحرتام
املتبادل؛
ونسعى إىل وسائل لالنتقال من
التعليق االجتماعي إىل التغيري االجتماعي
حبيث نصبح مواطنني عامليني أكثر مسؤولية
واستباقية ،مبا يف ذلك من خالل تقدمي
الدعم الكبري للعمل التطوعي اجملتمعي.

وللحفاظ على بيئتن
01

02

03

04

05

نسعى إىل نفاذ أفضل إىل معلومات
صادقة ودقيقة بشأن املسائل البيئية
ونشرها ،واحلصول على إرشادات بشأن
اخلطوات اليت ميكن اختاذها حلماية البيئة؛
ندعو الدول األعضاء إىل االستفادة
من األدوات املبتكرة اليت توفرها تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من أجل التصدي
للكوارث الطبيعية من خالل توفري وسائل
اإلنذار واملعلومات اخلاصة هبا والتأهب هلا
والتعايف منها؛
حنتاج بإحلاح استخداماً أوسع وأكثر
فعالية ملوارد الطاقة والغذاء املتجددة
واملستدامة ،فضالً عن الوسائل واألساليب
الكفيلة بتوسيع استخدامها خاصة يف
القطاع الزراعي؛
نلتمس عاملاً ال نضطر فيه إىل
االختيار بني نوعية احلياة ونوعية البيئة ،من
خالل منتجات وسلع من مصادر تراعي
األخالقيات واستعمال مستدام للموارد
ومشاريع أعمال مراعية للبيئة وختلص سليم
من املخلفات اإللكرتونية؛
وندعو إىل التزامات من الدول األعضاء
واجملتمع املدين ودوائر األعمال من أجل دعم
أولئك الذين اختاروا أن يكونوا مسؤولني
بيئياً ،من خالل تقدمي حوافز ومكافآت.

القمة العالمية للشباب
إعالن الشباب

وللتمتع بخدمات ذكية وآمنة
01

02

03

04

ندرك اجلوانب اإلجيابية والسلبية
للتكنولوجيات اجلديدة وندعو إىل إتاحة
املعلومات والتعليم والدعم جلعل جمتمعاتنا
على اخلط آمنة ومأمونة .وحنث املؤسسات
التعليمية ومنشئي احملتوى الرقمي على
مساعدتنا يف هذه العملية؛
ننادي بأن تمُ نح صراحةً على اخلط
نفس حقوق حرية التعبري واالنضمام إىل
اجلمعيات واخلصوصية املمنوحة يف العامل
احلقيقي؛
حنث إخواننا الشباب على أن يتصرفوا
ويقدموا أنفسهم مبسؤولية على اخلط،
وندعو اهليئات التعليمية واالجتماعية إىل
إرشادنا يف هذه العملية؛
وندعو إىل وضع سياسات وأطر مالئمة
وفعالة حلماية استخدام البيانات الشخصية
ّ
واملِلكية الفكرية وتردع النشاط اإلجرامي
على اخلط.

وللتمتع بصحة جيدة
01

02

03

04

05

نسعى إىل أنظمة مبتكرة تسمح حبصول
الناس على معلومات عن اخلدمات الصحية،
مبا يف ذلك خدمات الصحة العقلية ،لتحسني
املسائل املتعلقة بإمكانية النفاذ والقدرة على
حتمل التكاليف والقبول؛
ينبغي أال تشكل العوامل اجلغرافية حاجزًا
أمام الرعاية الصحية .ونسعى إىل تكنولوجيات
توصلنا خبدمة الرعاية الصحية عن بُعد؛
ّ
نسعى إىل أدوات تُطلعنا بشكل أفضل
على أمناط احلياة الصحية والشواغل املتعلقة
بالصحة ،وتساعدنا على االستفادة من هذه
املعلومات ،ال سيما يف جماالت الصحة
اجلنسية واإلجنابية ،والتعامل مع املسائل
املتعلقة باإلعاقة ،مبا يف ذلك املعارف الالزمة
للحد من مشاكل الوصم واخلوف املرتبطة
بالعديد من األمراض؛
ندعو إىل إتاحة تعميم وتلقي املعلومات
على نطاق واسع ،من خالل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،بشأن وقوع الكوارث
وتفشي األوبئة و/أو غريها من األحداث اليت
هتدد صحتنا؛
وندعو الدول األعضاء إىل متكني الشباب
من تطوير أدوات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اليت من شأهنا حتسني خدمات
الرعاية الصحية على أن تراعي يف الوقت نفسه
أفضل املمارسات واألخالقيات اليت تشكل
حالياً جزءاً من عمليات الرعاية الصحية
املقدمة على أرض الواقع.

وفي الختام

ندعو األمم املتحدة واجملتمع الدويل
ومجيع الدول األعضاء إىل النظر يف أقوالنا
وحتويلها إىل أفعال .وندعو مجيع الشباب يف
العامل ،بالشراكة مع قادة العامل ،إىل التعامل
مع هذه الوثيقة ليس كنتيجة وإمنا كنقطة
انطالق ملواصلة احلوار .وينبغي إشراك
الشباب باعتبارهم شركاء مبعىن الكلمة يف
عملية ما بعد  2015وصون العامل الذي
نصبو إليه من أجل شباب املستقبل.
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“إنني أشعر أننا – كشركات
ومجتمعات – في حاجة إلى أن
نقوم بعمل أفضل هو اإلصغاء
إلى الشباب ،وفهم ما يريدونه وما
يحتاجونه”.

ITU/I. Wood

سعادة الشيخ عبد اهلل بن محمد بن سعود
آل ثاين،
يد" ()Ooredoo
رئيس مجلس إدارة شركة "أُر ُ
(مجموعة كيوتل سابقاً)

استخدام التكنولوجيا في تمكين الجيل التالي

مقابلة صحفية مع سعادة الشيخ عبد اهلل بن محمد بن سعود آل ثاني

رئيس مجلس إدارة شركة "أُري ُد" (( )Ooredooمجموعة كيوتل سابقاً)
تتطور شركات االتصاالت لتلبية احتياجات وطموحات الجيل التالي .وانطالقاً من ذلك ،وقّعت شركة
أُري ُد ) ،(Ooredooباعتبارها من الشركاء المتبنيين للقمة العالمية للشباب ،التي عُ ِقدت في سان خوسيه،
كوستاريكا ،من  9إلى  11سبتمبر  ،2013اعتقاداً بأن األفكار التي سيسفر عنها هذا الحدث سوف تساهم
في نمو وتنمية البشر خالل السنوات المقبلة .وقد اغتنمت مجلة أخبار االتحاد الفرصة لطرح عدد من
األسئلة على سعادة الشيخ عبد اهلل بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة "أُري ُد" )(Ooredoo
(مجموعة كيوتل سابقاً) ،للوقوف على وجهة نظره عن الشباب والطاقة التي يبثونها في قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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القمة العالمية للشباب
ا ليجلا نيكمت يف ايجولونكتلا مادختسا

السؤال األول
إن حدثاً مثل القمة العالمية للشباب يعطي للشباب صوتاً .فما
هي في رأيكم المساهمة النوعية التي يستطيع الشباب تقديمها
لتطوير الحوار؟
الشيخ عبد اهلل آل ثاني
حيمل الشباب بني جنباهتم
وعداً مبستقبل أفضل .وسوف تساعد أفكار اجليل الشاب يف حل
مشاكل اليوم وبناء حلول للمستقبل .وإنين أشعر أننا – كشركات
وجمتمعات – يف حاجة إىل أن نقوم بعمل أفضل هو اإلصغاء إىل
الشباب ،وفهم ما يريدونه وما حيتاجونه .وكثرياً ما أفكر يف
أبنائي ،فهم أشخاص طموحون ويريدون املضي إىل األمام .ولكن
ما هو أكثر من ذلك ،أهنم يريدون أن يفعلوا كل ما هو صاحل.
وهم يريدون أن يتأكدوا من أن جمتمعهم سيصبح يف وضع أفضل
نتيجة ملا يبذلونه من جهود .وإنين أالحظ هذا الطموح كلما
حتدثت مع الشباب .فسوف تؤدي طاقتهم ومحاسهم إىل تغيري
اجملتمعات إىل األفضل ،وهم يرغمون شركات االتصاالت بالفعل
على التطور.

السؤال الثاني
كيف تلبي شركة "أُري ُد" احتياجات الشباب الذين يشكلون نسبة
كبيرة من قاعدة المستهلكين القوية؟
الشيخ عبد اهلل آل ثاني
يد" يف
توجد أسواق شركة "أُر ُ
البلدان اليت يغلب عليها الشباب .ففي آسيا ،ومشال إفريقيا
والشرق األوسط ،أكثر من نصف مستهلكينا حتت سن اخلامسة
والعشرين .وعلى الرغم من أن التقاليد واملعتقدات والثقافات يف
هذه املناطق خمتلفة كثرياً ،يوجد تالقي ملحوظ يف الرؤى واألفكار
بني مستهلكينا الشبان .ويرى الشباب أن النفاذ إىل التكنولوجيا
املتنقلة كحق مثلة مثل احلق يف السكن والغذاء.
ويتوقع الشباب أن تقدم شركات االتصاالت نفسها كأدوات
لدعم النمو البشري واملساعدة يف إجياد غرض حلياهتم .وحنن يف
حاجة إىل النظر إىل املشكالت االجتماعية احلقيقية ،وإجياد
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حلول تكنولوجية ميكن احلصول عليها ،وبتكلفة معقولة ،وقابلة
للرتفيع ،كي يستطيع كل فرد االستفادة منها .ويف ضوء ذلك،
حنرص على دعم تشكيلة واسعة من املنتجات واخلدمات اليت
تؤدي إىل حتسني حياة الناس من إندونيسيا إىل اجلزائر ،مبا يف
ذلك خـدمــات االستشارات الـعملـيــة ،واحلـاضنــات وخـدمــات
بـدء الـمشــاريــع.

السؤال الثالث
تمثل البطالة بين الشباب مشكلة حقيقية – فكيف تساعد
التكنولوجيا في التغلب على هذه المشكلة؟
الشيخ عبد اهلل آل ثاني
إننا نستخدم التكنولوجيا يف خلق
فرص ملساعدة الناس على التقدم .ومع ذلك فإن النهج االستباقي ال
يكفي .فنحن يف حاجة إىل أن نصغي وأن نتعلم .وامسح يل بأن
أعطيك مثاالً .ففي تونس ،اليت تعمل فيها شركتنا حتت اسم
 ،Tunisianaتصل نسبة البطالة بني الشباب إىل ما يقرب من  30يف
املائة .وملا كنا نعلم أن التكنولوجيا املتنقلة ميكن أن تساعد الشباب
يف احلصول على املؤهالت املناسبة وأن جيدوا فرصاً للعمل ،أقمنا
شراكات مع احلكومة التونسية ،ومع منظمات اجملتمع املدين،
واملعلمني وقطاع األعمال إلطالق أول خدمة متنقلة ترتبط باحلياة
العملية حتمل اسم "جنحين" .وهذه اخلدمة تعزز إمكانية حصول
الشباب على عمل كما تعزز الوعي املايل .وتقوم هذه اخلدمة بتدبري
فرص العمل ،وسوق االتصاالت املتنقلة ،وترتبط بفرص التدريب
احمللي .ويبلغ عدد العمالء الذين استفادوا من هذه اخلدمة حىت اآلن
أكثر من  800 000عميل.

السؤال الرابع
كيف تتجاوز شركة "أُري ُد" الشباب وتصل إلى المجتمع ككل؟
الشيخ عبد اهلل آل ثاني
تقوم رؤيتنا على إثراء حياة
الناس وحتفيز النمو اإلنساين .وحنن ملتزمون مبساعدة الناس على

القمة العالمية للشباب
ا ليجلا نيكمت يف ايجولونكتلا مادختسا
وفد شباب شركة "أُري ُد" يشارك
في األنشطة الرياضية أثناء
القمة العالمية للشباب

Ooredoo

حتقيق إمكاناهتم باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويركز تعهدنا باملساعدة على حتقيق النمو البشري على أربعة
جماالت هي :متكني اجملتمعات احملرومة؛ ومناصرة النساء؛
ومساعدة رواد األعمال وصغار رجال األعمال؛ ومتكني الشباب
من حتقيق طموحاهتم .وحنن نعمل يف حدود اختصاصاتنا على
توصيل اجملتمعات احملرومة ،للمرة األوىل ،بأحدث شبكات اجليل
الثالث واجليل الرابع .وحنن ننشر اخلدمات اليت تساعد على
حتسني نوعية احلياة – ابتداءً من متكني النساء إىل مساعدة
الشباب بتوفري فرص العمل أو الشمول املايل .وهذه اخلدمات
تستكملها الربامج العامة للمسؤولية االجتماعية ،مبا يف ذلك
املساعدات الطبية من خالل العيادات الصحية املتنقلة اليت
أُطلِقت يف شراكة مع مؤسسة  Leo Messiوبرامج تدريب الشباب
على كرة القدم بالتعاون مع النادي الفرنسي لكرة القدم
.Paris-Saint-Germain

السؤال الخامس
ماذا تعني “ ،”Ooredooوكيف تواصل الشركة المحافظة على
صلتها بالشباب؟
الشيخ عبد اهلل آل ثاني
لقد اخرتنا أن يكون امسنا
" ،"Ooredooوهذه الكلمة تعين باللغة العربية "أريد" ،كما أهنا
تعكس طموحات عمالئنا – ومعظمهم من الشباب .وشركات
االتصاالت يف حاجة إىل أن تبقى يف املقدمة .واجملتمع يتغري بسرعة،
ويتعني أن نتحلى باجلرأة وحنن نبحث عن طرق جديدة لالستفادة
من التكنولوجيا يف متكني اجليل املقبل.
يد" أحباثاً كثرية على الشباب والتكنولوجيا يف
وقد أجرت شركة "أر ُ
الشرق األوسط ومشال إفريقيا ملعرفة مواقف الشباب يف أحناء املنطقة،
واستخدام اإلنرتنت وأثرها على حياهتم اليومية .وسوف نستخدم
النتائج اليت سنتوصل إليها يف ضمان بقاء أنشطة الشركة وثيقة الصلة
باهتمامات عمالئنا الشباب.
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السؤال السادس
ما هي رسالتكم بالنسبة للمستقبل؟
الشيخ عبد اهلل آل ثاني
إنين أحتدى قطاع االتصاالت
أن يفعل ما هو أفضل يف دعم عمالئنا الشباب ،والتعلم منهم،
وتطوير اخلدمات اليت يعتمدون عليها .وأقول للشباب استمروا يف
كفاحكم ،ويف أحالمكم ،ويف املطالبة بتحسني قدراتنا وتقدمي ما
هو أفضل إليكم .وحنن مجيعاً يف حاجة إىل أن نكون أكثر جرأة
وأكثر قدرة على االبتكار .وخيال الشباب هو الذي سيمكننا من
حتسني خدماتنا.

سـعــادة الـشيــخ عبــد اهلل بـن مـحـمــد
بـن سعــود آل ثـانـي
سعادة الشيخ عبد اهلل بن محمد بن سعود آل ثاني هو رئيس
مجلس إدارة شركة "أري ُد" .وبهذه الصفة ،يتمتع الشيخ عبد اهلل
بوضع وزير دولة في قطر .وقد كان للشيخ عبد اهلل دور أساسي
في إعادة هيكلة الشركة وتوسعها على المستوى اإلقليمي .ومنذ
إطالق االستراتيجية الحاصة بتوسيع نشاط الشركة في ،2005
تولى الشيخ عبد اهلل توجيه نمو الشركة من العمل في بلد واحد
فقط إلى تحولها إلى مجموعة لها وجود في المنطقة من شمال
إفريقيا والشرق األوسط إلى جنوب شرق آسيا .وبعد نجاح شركة
"أُري ُد" الكبير في االستحواذ على مجموعة وطنية التي يوجد
مقرها في الكويت في  ،2007أصبح الشيخ عبد اهلل رئيساً لشركة
وطنية التي تملك شركة "أُري ُد" نسبة  92في المائة منها .كما
يتولى منصب الرئيس المفوض لشركة ( Indosatإندونيسيا) التي
تملك شركة "أري ًد" نسبة  65في المائة من أسهمها.
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لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية
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أعضاء اللجنة يعززون
اندفاع عجلة النطاق العريض
في  21سبتمبر عام  ،2013عقدت لجنة النطاق
العريض المعنية بالتنمية الرقمية اجتماعها الثامن في
نيويورك ،وجمعت  45من أعضائها ومن الضيوف
البارزين ،ومنهم جينا ديفيس ،المبعوثة الخاصة
لدى االتحاد للنساء والفتيات في مجال تكنولوجيا
االتصاالت ،وأحمد الهنداوي ،المبعوث الخاص
لدى األمين العام لألمم المتحدة لشؤون الشباب،
وأوموبوال جونسون ،وزيرة نيجيريا لتكنولوجيا
االتصاالت ،وفومزيل مالمبو نكوكا ،المديرة التنفيذية
المعينة حديثاً لهيئة األمم المتحدة للمرأة.

النطاق العريض والنمو

قال بول كاغامي ،رئيس رواندا والرئيس املشارك للجنة،
مفتتحاً االجتماع" :إن قضية االستثمار يف النطاق العريض
واضحة" .وحتدث عن الفوائد من حيث النمو االقتصادي
وهتيئة حياة أفضل بالنسبة للكثريين ،لكنه حذر من تراجع
الكفاءة عندما يعمد املشغلون من القطاع اخلاص إىل إقامة
بىن حتتية موازية .وامتدح الرئيس املشارك كارلوس سليم
حلو ما تتحلى به اللجنة من االندفاع والطاقة .ورأت إيرينا
بوكوفا ،نائبة الرئيس املشاركة للجنة واملديرة العامة ملنظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،النطاق
العريض مبثابة عامل تسريع خلطى التقدم حنو حتقيق األهداف
رحب الدكتور محدون إ .توريه ،األمني
اإلمنائية لأللفية ،بينما ّ
العام لالحتاد و نائب الرئيس املشارك للجنة ،بالتأثري املتنامي
للدعوة اليت تنهض هبا اللجنة.
AFP
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كارلوس سليم حلو

بول كاغامي ،رئيس رواندا

إيرينا بوكوفا

وقال السيد اهلنداوي هنالك  1,8مليار الدول الصناعية يف السوق السيربانية .ويف هذا
من الشباب يف العامل اليوم ،ومن مث فإن واحداً السياق ،تعمل احلكومة الرواندية يف مشروع
من أهم االستثمارات اليت ميكننا أن نقوم هبا مشرتك مع شركة االتصاالت الكورية لتوريد
للشباب هي تأمني النفاذ إىل النطاق العريض الطيف باجلملة.
وعلى الرغم من أن هناك حنو  7مليارات
وإىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقد
نادى بذلك الشباب أنفسهم يف اإلعالن اشرتاك متنقل يف العامل ،فإن عدد مستخدمي
املنبثق عن مؤمتر القمة العاملي للشباب الذي اهلواتف املتنقلة فقط هو  3,3مليارات ،أي
عقد يف الفرتة من  9إىل  11سبتمرب  2013يف أقل من نصف سكان العامل ،وتبقى إمكانية
النفاذ حتدياً يف أفقر البلدان ،حسبما جاء على
كوستاريكا.
وأشاد بان كي مون األمني العام لألمم لسان آن بوفرو ،املديرة العامة وعضو جملس
املتحدة – يف بيان تاله الدكتور توريه نيابة إدارة رابطة شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة
عنه – بدور اللجنة يف جعل النطاق العريض ) .(GSMAواقرتحت الدكتورة بوفرو إطالق
يف متناول املزيد من الناس وبأسعار معقولة يف فرقة مهام يف إطار جلنة النطاق العريض تُعىن
كل مكان – وال سيما يف أفقر بلدان العامل  ،بكيفية تشجيع االستثمار.
حيث ميكن أن يساعد على سد الفجوات يف
جماالت مثل الصحة والتعليم .وقال إنه يؤيد
دعوة اللجنة حلق املرأة يف النطاق العريض ،تقارير ومشاريع
يقل عدد النساء املوصوالت باإلنرتنت
بوصفها أداة قوية للتنمية.
حالياً مبقدار  200مليون عن عدد الرجال،
حسبما جاء يف تقرير "مضاعفة الفرص
الرقمية :تعزيز إدماج النساء والفتيات يف جمتمع
أعضاء اللجنة الجدد يتكلمون
الفضاء السيرباين هو احلدود اجلديدة املعلومات" ،وهو تقرير الفريق العامل املعين
لالقتصاد العاملي واحملرك الذي يدفع عجلة باملساواة بني اجلنسني ،قدمته يف االجتماع
النمو ،على حد قول سوك شايه يل ،الرئيس هيلني كالرك ،مديرة برنامج األمم املتحدة
واملدير التنفيذي لشركة االتصاالت يف مجهورية للتنمية ) .(UNDPويوصي التقرير بإدماج مسألة
كوريا .وميكن للبلدان النامية أن تتنافس مع املساواة يف اخلطط الوطنية للنطاق العريض؛
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الدكتور حمدون إ .توريه

وحتسني البيانات املصنفة حبسب نوع اجلنس؛
وحتسني القدرة على حتمل تكاليف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت؛ وتطوير احملتوى احمللي
ذي الصلة باملرأة (انظر املقال يف الصفحات
.)35-32
وقدم هانس فيستبريغ ،الرئيس التنفيذي
لشركة إريكسون ،تقرير فريق املهام املعين
بالتنمية املستدامة ،بعنوان "احللول التحويلية
لعام  2015وما بعده" .ويبني هذا التقرير كيف
تؤثر سياسات النطاق العريض يف تغلغل هذا
النطاق وكيفية استغالله .وهو يصف أفضل
املمارسات يف جمال وضع السياسات خبصوص
النطاق العريض.
وشدد جيفري ساكس ،املستشار اخلاص
لألمني العام لألمم املتحدة بشأن األهداف
اإلمنائية لأللفية ،على مزايا توصيل العاملني
يف جمال الصحة عرب اهلواتف الذكية باألنظمة
والعيادات اليت تعمل بإشراف اخلرباء .وناشد
جلنة النطاق العريض أن تدعم محلة املليون من
العاملني يف الصحة اجملتمعية يف إفريقيا جنوب
الصحراء حبلول عام .2015
وقدم بول ميتشل ،مدير عام ميكروسوفت
لسياسة التكنولوجيا ،الفرصة اليت توفرها
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لوضع
إطار تنمية يشمل ذوي اإلعاقة ،وهو تقرير
لدراسة استقصائية عاملية مشلت  150خبرياً

لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية
ضيرعلا قاطنلا ةلجع عافدنا نوززعي ةنجللا ءاضعأ 

توصيل العاملين في مجال الصحة بواسطة الهواتف
الذكية يمكن أن يساعد في إنقاذ األرواح.

من  55بلداً ،نشرت باالشرتاك مع جلنة النطاق العريض
وميكروسوفت واملبادرة العاملية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الشاملة ) (G3ICTوالتحالف الدويل للمعوقني
واليونسكو ومؤسسة  .Telecentre.orgإذ يتعني على
املصممني واملربجمني أن يأخذوا إمكانية النفاذ يف االعتبار يف
بداية مرحلة التصميم ،وفقا للتقرير.

دوائر الصناعة تتكلم

One Million Community Health Workers

أعرب شركاء جلنة النطاق العريض من دوائر الصناعة عن
آرائهم يف جلسة برئاسة سونيل هباريت ميتال ،املؤسس ورئيس
جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي جملموعة شركات هباريت ،الذي
شدد على أن دوائر الصناعة حتتاج إىل الدعم فيما يتعلق
بالطيف .وقال "حري باحلكومات أن تفهم حقاً أن النطاق
العريض قادر على حتويل اقتصاداهتا".
وناشد روبرت بيرب ،نائب رئيس التكنولوجيا العامليةCisco ،
 ،Systemsاحلكومات أن ختفض الضرائب العقابية املفروضة
على النطاق العريض ،وذلك من أجل تسريع اعتماده .وأثار
مو إبراهيم ،املؤسس ورئيس مؤسسة مو إبراهيم مشكلة
’تطفل‘ مقدمي اخلدمات غري التقليدية املتاحة من خالل
اإلنرتنت ) ،(OTTالذين يعرضون تقدمي اخلدمات عرب شبكات
النطاق العريض اليت ينشرها اآلخرون .وقال دنيس أوبراين،
رئيس  Digicelينبغي للحكومات أن تفرض أسعاراً عادلة لقاء
الطيف وذلك لتسريع عملية نشر النطاق العريض.
ويف جمال التطورات التنظيمية يف أوروبا ،قالت نيلي كروس،
املفوضة األوروبية املعنية جبدول األعمال الرقمي ،إن قطاع
االتصاالت – وهو يعاين من رسوم احلدود والتجوال  -ال
بعد جزءاً من سوق واحدة.
يشكل ُ
ودعا السيد فيستبريغ إىل مشاركة أكرب من جانب وزارات
التعليم والرعاية الصحية والبيئة يف منح الرتاخيص .وأبرزت
الدكتورة بوفرو مسألة املفاضلة بني اإليرادات احلكومية
واالستثمار يف البىن التحتية .وترى رابطة شركات تشغيل
االتصاالت املتنقلة ) (GSMAأن جتديد تراخيص اخلدمات
املتنقلة هو من أفضل املمارسات.
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وسلّط الشيخ عبد اهلل بن حممد بن متاحة على أوسع نطاق ممكن .وقال السيد تحديث حالة النطاق العريض

يد"
سعود آل ثاين ،رئيس جملس إدارة "أُر ُ
(االتصاالت القطرية سابقاً) ،الضوء على
أمهية املرأة كمستهلكة لتكنولوجيا املعلومات
واالتـصـاالت ومـا تـمثـلــه من فــرص هــائـلــة
يف السـوق.

النطاق العريض الساتلي

قال جوزيه مانويل دو روزاريو توسكانو،
املدير العام والرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية
لالتصاالت الساتلية ) ،(ITSOمتحدثاً باسم
أعضاء اهليئات الساتلية يف اللجنة – وهي
املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية املتنقلة
) (IMSOواملنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية
) (ITSOواملنظمة األوروبية لالتصاالت الساتلية
) – (EUTELSAT IGOإن العديد من اخلطط
الوطنية للنطاق العريض ال تأخذ يف االعتبار
التكنولوجيات املتعددة املتاحة من أجل النفاذ
إىل النطاق العريض .وصناعة االتصاالت
الساتلية على استعداد لالستثمار يف النطاق
العريض الساتلي ،بشرط توفر لوائح واضحة
ومستقرة وسوق تنافسية عادلة.

النفاذ ميسور التكلفة

صنف الربوفسور حممد يونس ،احلائز
على جائزة نوبل للسالم لعام ،2006
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبثابة
منصة لثقافة جديدة ،ودعا إىل أن تكون
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سليم حلو إذا أردنا حتقيق النفاذ إىل النطاق
العريض لألشخاص املهمشني أو الفقراء،
فيجب على املشغلني تقدمي أسعار معقولة
أو إتباع �نُُهج خمتلفة ،بتوفري إمكانية النفاذ
من خالل املكتبات الرقمية العامة مثالً .وأيد
األستاذ ساكس ذلك ،مشرياً إىل أن توفري
النفاذ يف الفصل الدراسي أو يف العيادة ميكن
أن يفيد منه مئات الناس الذين ليس لديهم
نفاذ خاص يف املنزل.
وقال الرئيس كاغامي :ال الصناعة وال
احلكومة دوماً على حق .ويف هذه السوق
املعقدة ،يتعني على الناس اإلقبال بتفكري منفتح
للتوصل إىل احللول .وأشار الوزير جونسون إىل
أن نيجرييا حتتاج إىل  50مليار دوالر أمريكي
على مدى مخس سنوات من أجل حتقيق التغطية
الشاملة .وعلقت غابرييل غوتيه ،نائبة الرئيس
األوىل للشؤون العامة يف شركة ألكاتيل لوسنت،
قائلة إن العديد من الصناديق اخلاصة ال تعترب
توصيل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
جديراً باالستثمار يف البنية التحتية.
ووصف جون ديفيز ،نائب رئيس
جمموعة املبيعات والتسويق لشركة إنتل
واملدير العام لربنامج إنتل العامل حنو األمام،
كيف تعمل إنتل مع احلكومات ومنظمات
التنمية واجلماعات احمللية وغريها من ّرواد
التكنولوجيا لتوصيل املليار شخص املقبل.
وناشد يوسو ندور ،وزير السنغال للسياحة
والرتفيه ،اللجنة أن تواصل الرتكيز على الناس
بدالً من التكنولوجيا.

ناقش املشاركون كيفية تقدمي خدمة
النطاق العريض الشاملة .ومن بني التحديات
خصوا
اليت تواجه النشر على نطاق أوسعّ ،
بالذكر معقولية التكلفة والثقة الرقمية وتوفر
البنية التحتية وجتزئة الطيف .واتفقوا على أن
القواعد القدمية ينبغي أال تقف يف طريق مناذج
األعمال اجلديدة ،وخلصوا إىل أن صناعة
االتصاالت حتتاج إىل تطوير مناذج ومصادر
متويل جديدة.
وقدم الدكتور توريه إىل اللجنة تقرير "حالة
النطاق العريض  :2013حتقيق مشولية النطاق
العريض" .ويتتبع هذا التقرير التقدم احملرز فيما
يتعلق جبميع أهداف الدعوة اليت تنادي هبا
اللجنة .ولوحظ أن بعض البلدان حتيد قليالً
عن املسار ،ولسوف حيتاج األمر إىل بذل
املزيد من اجلهود لتحقيق أهداف نفاذ األسر
واألفراد إىل اإلنرتنت حبلول عام  .2015ونيابةً
عن السيدة بوكوفا ،قدم جانيس كاركلينز،
مساعد املديرة العامة لليونسكو لشؤون
االتصاالت واملعلومات ،ما تقوم به اليونسكو
يف هذا الشأن .ورحب أعضاء اللجنة جبميع
التقارير اليت قدمت أثناء االجتماع .وقال
الرئيس كاغامي إن من املشجع أن نرى كيف
أن اجلهود الدؤوبة اليت تبذهلا اللجنة يف تعزيز
النطاق العريض تؤيت مثارها.
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حالة النطاق العريض
النطاق العريض المتنقل – هل يغيّر قواعد اللعبة؟
من زوال المسافة إلى زوال المكان

مما ال شك فيه أن مستقبلنا يستند إىل
النطاق العريض ،حسبما جاء يف "حالة
النطاق العريض  :2013حتقيق مشولية النطاق
العريض" .ومع أن بعض املستعملني النهائيني
قد يعتقدون أن النطاق العريض هو مسألة
تنزيل ملفات أكرب بسرعة أكرب ،فإنه يف الواقع
ميثل أكثر من ذلك بكثري.
ويوجز التقرير معامل جمموعة شىت من
األساليب اليت يسهم هبا النطاق العريض يف
حتسني حياة الناس يف مجيع أحناء العامل ،يف

جماالت الصحة املتنقلة والتعليم املتنقل والتعلم
املتنقل واملدفوعات املتنقلة والتدريب واالبتكار
واكتساب املهارات اجلديدة .وهو يسلط الضوء
على العالقة القوية بني البنية التحتية احمللية
واحملتوى احمللي – حيث ينهض احملتوى املتعدد
اللغات بدور حيوي يف دفع عجلة الطلب
على خدمات النطاق العريض .وأصبحت
احلكومات ومديرو شؤون الصحة وأصحاب
األعمال التجارية واملستهلكون واملدرسون
يدركون كلهم األثر اإلجيايب والتحويلي للنطاق
العريض على الرفاه االقتصادي واالجتماعي.

والنطاق العريض املتنقل هو التكنولوجيا
األسرع منواً يف تاريخ البشرية .وهنالك اليوم
مخسة بلدان بلغ فيها معدل تغلغل النطاق
العريض املتنقل أكثر من  100توصيل للفرد
(وهي سنغافورة واليابان وفنلندا ومجهورية كوريا
والسويد) .ويف بداية عام  ،2013كان لنحو
 32اقتصاداً معدل تغلغل الشرتاكات النطاق
العريض املتنقل يزيد عن اشرتاك واحد لكل
اثنني من السكان ،مقارنة مبجرد  13بلداً يف
بداية عام .2012
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ويكشف التقرير ،الذي صدر يف  21بعد ،شأن أكثر من  90يف املائة من الناس يف النطاق العريض املتنقل من سد الفجوة بني
املوصولني وغري املوصولني (انظر الرسم البياين).
سبتمرب  2013يف نيويورك أثناء االجتماع الثامن  49بلداً من بلدان العامل األقل منواً.
يتوقع االحتاد الدويل لالتصاالت أن يبلغ
للجنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية ،أن
لقد شرعنا يف رحلة تشهد تكنولوجيا
اشرتاكات النطاق العريض املتنقل ،اليت متكن املعلومات واالتصاالت ) (ICTمبا فيها اإلنرتنت عدد اشرتاكات النطاق العريض املتنقل 2,1
املستعملني من النفاذ إىل شبكة اإلنرتنت عرب تندمج يف نسيج البيئة احمليطة بنا – وهو نسيج مليار حبلول هناية عام  .2013واآلثار املرتتبة
اهلواتف الذكية واحلواسيب اللوحية واحلواسيب متأصل غري مرئي لتبادل البيانات واملعلومات على ذلك بعيدة املدى .إذ مل يعد مستعملو
احملمولة املوصولة بشبكة واي فاي ،تنمو مبعدل تلقائياً وباستمرار – على الرغم من تفاوت اهلواتف املتنقلة مقيدين مادياً من حيث
 30يف املائة سنوياً.
مستوى التقدم بني البلدان وما بني املناطق ،املكان .وبدالً من االضطرار للذهاب شخصياً
ومن املقدر أن يصل معدل تغلغل وحىت بني جمموعات أو أجيال املستعملني .إىل البنك أو إىل مكتب الربيد أو العيادة،
اإلنرتنت ،على صعيد العامل ،إىل  38,8يف املائة إن زواج اهلاتف املتنقل مع اإلنرتنت املعاصرة باستطاعتهم استخدام هواتفهم املتنقلة مبثابة
حبلول هناية عام  - 2013ولكن أكثر من ثلثي من خالل النطاق العريض املتنقل يفتح آفاقاً بوابة للخدمات أو ملكان العمل .ويعود قدر
الناس يف البلدان النامية لن يكونوا موصولني جديدة من الفرص .وال عجب أن يتمكن كبري من الفضل يف زوال املسافات إىل شبكة
اإلنرتنت واالتصاالت املتنقلة .وليس من
املستبعد ،يف املستقبل القريب ،أن يعود الفضل
إىل النطاق العريض املتنقل يف زوال املكان،
حيث أصبحت جمتمعاتنا أكثر حراكة من أي
النطاق العريض المتنقل يسد الفجوة :اشتراكات النطاق العريض الثابت
وقت مضى باستخدام األجهزة املتنقلة.
والمتنقل2018–2009 ،
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األهداف في المرصاد

يقدم التقرير أحدث البيانات لكل بلد يف
قياس النفاذ إىل النطاق العريض يف مجيع أحناء
العامل إزاء أربعة أهداف رئيسية حددها أعضاء
جلنة النطاق العريض الستون يف عام .2011
وهذه األهداف هي:
. .1جعل سياسة النطاق العريض شاملة.
حبلول عام  ،2015ينبغي أن يكون لدى
مجيع البلدان خطة أو اسرتاتيجية وطنية
للنطاق العريض أو أن تشمل النطاق
العريض يف تعاريف النفاذ الشامل/اخلدمة
الشاملة لديها.
. .2جعل النطاق العريض ميسور التكلفة.
حبلول عام  ،2015ينبغي جعل خدمات
النطاق العريض عند مستوى الدخول

ضيرعلا قاطنلا ةلاح

ميسورة التكلفة يف البلدان النامية من خالل
كفاية التنظيم وقوى السوق (مثال ذلك،
ينبغي أال تتجاوز تكلفة هذه اخلدمات 5
يف املائة من متوسط الدخل الشهري).
. .3توصيل المنازل بالنطاق العريض .حبلول
عام  ،2015ينبغي أن يكون  40يف املائة من
األسر املعيشية يف البلدان النامية هلا نفاذ
إىل اإلنرتنت.
. .4توصيل الناس باإلنترنت .حبلول عام
 ،2015ينبغي أن يصل معدل تغلغل
مستعملي اإلنرتنت إىل  60يف املائة على
مستوى العامل و 50يف املائة يف البلدان
النامية و 15يف املائة يف البلدان األقل منواً.
وهناك قدر ال بأس به من التقدم ،ال
سيما يف بلوغ اهلدف األول من حيث مشولية
السياسات الوطنية للنطاق العريض :هنالك حنو
 134بلداً لديها خطة للنطاق العريض حبلول
منتصف عام  ،2013وهي خطوة أوىل حنو
توسيع نطاق النفاذ.
ويكشف التقرير عن معدالت تقدم
متفاوتة ،فهي قوية يف بعض البلدان وضعيفة يف
بلدان أخرى ،فيما يتعلق جبعل خدمات النطاق
العريض ميسورة التكلفة .وما فتئت تكاليف
النطاق العريض تنخفض يف شىت أحناء العامل -
ولكنها ال تزال بعيدة املنال يف أجزاء كثرية من
العامل النامي .ففي عام  ،2012كانت تكلفة
النطاق العريض يف جمرد  48بلداً نامياً أقل من
 5يف املائة من متوسط الدخل  -وظلت هذه
النسبة كما كانت يف عام .2011
وما زالت مجهورية كوريا تتمتع بأعلى
معدل يف العامل ،بنسبة أكثر من  97يف املائة،
من حيث تغلغل النطاق العريض لدى األسر
املعيشية .بينما حتيد البلدان ،يف كل أحناء
العامل ،قليالً عن املسار لبلوغ اهلدف الذي

تنادي به اللجنة املعنية بالنطاق العريض ملعدل
التغلغل لدى األسر املعيشية.
وتتصدر سويسرا بلدان العامل يف نسبة
اشرتاكات النطاق العريض الثابت للفرد ،حيث
تبلغ أكثر من  40يف املائة .ومن باب املقارنة،
حتتل الواليات املتحدة املرتبة  24من حيث
تغلغل النطاق العريض لدى األسر واملرتبة 20
يف العامل من حيث اشرتاكات النطاق العريض
الثابت للفرد ،بعد فنلندا وقبل اليابان.
ومن حيث استعمال اإلنرتنت ،هناك اآلن
أكثر من  70بلداً يتمتع فيه أكثر من  50يف
املائة من السكان بتوصيل اإلنرتنت .وتقع
البلدان العشرة األوائل الستعمال اإلنرتنتكلها
يف أوروبا ،باستثناء نيوزيلندا (املرتبة  )8وقطر
(املرتبة  .)10وحيتاج األمر إىل بذل املزيد من
اجلهود يف حتسني النفاذ بغية حتقيق األهداف
الفردية لتغلغل اإلنرتنت.
"يكشف التحليل اجلديد يف تقرير هذا
العام عن التقدم احملرز يف توفر النطاق العريض،
ولكن علينا أال نغفل أولئك الذين ختلفوا عن
الركب" ،على حد قول الدكتور محدون توريه
األمني العام لالحتاد ،الذي يشغل منصب
نائب الرئيس املشارك للجنة النطاق العريض مع
إيرينا بوكوفا ،املديرة العامة ملنظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) .ويوضح
الدكتور توريه قائالً" :أصبحت اإلنرتنت -
وإنرتنت النطاق العريض بشكل خاص  -أداة
رئيسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية ،ويتعني
أن توىل األولوية ،حىت يف أفقر بلدان العامل .إن
التكنولوجيا املشفوعة باحملتوى واخلدمات ذات
الصلة ميكن أن تساعدنا على سد الفجوات
اإلمنائية امللحة يف جماالت مثل الصحة والتعليم
واإلدارة البيئية و متكني املرأة".

وتقول السيدة بوكوفا "إن بدء النشر العاملي
للنطاق العريض ينطوي على إمكانات هائلة
لتعزيز فرص التعلم وتسهيل تبادل املعلومات
وزيادة إمكانية النفاذ إىل احملتوى املتنوع لغوياً
وثقافياً" ،وتضيف قائلة "إن النطاق العريض
ميكن من توسيع فرص الوصول إىل التعلم
وتعزيز نوعيته ومتكني الرجال والنساء والفتيان
والفتيات بفضل مهارات وفرص جديدة .ولكن
هذا ال حيدث من تلقاء نفسه – وإمنا يتطلب
القيادة والتخطيط والعمل".
وألول مرة ،يتتبع تقرير حالة النطاق العريض
أيضاً هدفاً جديداً للمساواة بني اجلنسني يف
النفاذ إىل النطاق العريض حبلول عام .2020
وقد حددت جلنة النطاق العريض هذا اهلدف
يف اجتماعها الذي عقدته يف مارس  2013يف
مكسيكو سييت.
ويقول رئيس اللجنة املشارك كارلوس سليم
حلو إن "األهداف اإلمنائية لأللفية ينبغي أن
تكون األساس لشراكة قوية الختاذ إجراءات
مباشرة على الصعيدين الوطين والدويل ،وينبغي
هلا أن تكون مسؤولية مشرتكة .ومن املؤكد أن
النطاق العريض ميكن أن يقدم مسامهة هائلة
حنو بلوغ تلك األهداف".
ويرى بول كاغامي الرئيس املشارك "أنه
ينبغي ،بعد عام  ،2015أن تكون اخلطوة التالية
هي إطالق العنان لالستعمال الذكي للنطاق
العريض بغية تعزيز تقدمي اخلدمات يف جماالت
التعليم والرعاية الصحية واخلدمات املصرفية
وغريها من القطاعات .كما ينبغي للنطاق
العريض أيضاً أن يعمل على متكني الشباب يف
العامل النامي من االبتكار وزيادة قدرهتم على
املنافسة على الصعيد العاملي".
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وعد الخدمات المتنقلة

لقد ازداد عدد اشرتاكات النطاق العريض
املتنقل مبا يقرب من عشرة أمثاله على مدى
السنوات الست املاضية ،من  268مليوناً يف
عام  2007إىل  2,1مليار يف عام  .2013ومتثل
البلدان النامية أكثر من نصف هذه الزيادة،
أي  1,16مليار من هذه االشرتاكات .وحبلول
هناية عام  ،2013سوف يتجاوز عدد اشرتاكات
النطاق العريض يف العامل النامي مثيله يف العامل
املتقدم ألول مرة ،يف كل من اخلدمات الثابتة
واملتنقلة  -وسيأيت نصيب ال بأس به من هذا
النمو اجلديد من األسواق الناشئة .وحسب
تقديرات شركة  Buddeلالتصاالت ،فإن إفريقيا
هي املنطقة اليت تضم أكرب إمكانات النمو
املتبقية يف العامل ،حيث يقدر أن تنمو سوق
خدمات االتصاالت مبقدار  1,5مليار نسمة
حبلول عام .2050
ويتجلى النمو العاملي القوي يف النطاق
العريض املتنقل أيضاً يف األسواق الوطنية .ففي
الصني ،ينفذ إىل اإلنرتنت اآلن  75يف املائة
من مجيع مستعمليها من خالل جهاز متنقل،
وهو ما يتجاوز نسبة املستعملني النافذين إىل
اإلنرتنت عرب اتصال ثابت (وهي  71يف املائة)
ألول مرة يف عام .2012
وباستشراف املستقبل ،من املرتقب أن
يصل عدد اشرتاكات النطاق العريض املتنقل
إىل  7مليارات يف عام  .2018ورمبا يعزى إىل
التطور طويل األجل ) (LTEاملتقدم لوحده 500
مليون اشرتاك حبلول عام .2018
وحىت لوكان املستقبل لالتصاالت املتنقلة،
فإن النطاق العريض الثابت سوف يستمر يف
أداء دور حيوي .فبالنسبة للمشغلني ،تساعد
الشبكات الثابتة وشبكات التوصيل على
استيعاب النمو يف حركة االتصاالت املتنقلة،
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حيث جرى تفريغ ثلث حركة البيانات املتنقلة و 18 000معهد للتعليم العايل .ويقول سونيل
حنو الشبكات الثابتة يف عام  ،2012وفقاً هباريت ميتال ،مؤسس ورئيس جملس اإلدارة
لشركة سيسكو .وبالنسبة للمستهلكني ،كانت والرئيس التنفيذي جملموعة شركات هباريت ورئيس
اشرتاكات النطاق العريض الثابت يف مجيع أحناء جملس إدارة شركة هباريت ايرتل" :مبا أن اجلودة
العامل تنمو مبعدل أبطأ ،ولكنه ثابت ،وسوف موضع اهتمام متزايد ،فإن التوصيلية بشبكة
تصل إىل  696مليون اشرتاك حبلول هناية عام اإلنرتنت توفر منصة لتقدمي خدمات جديدة.
 ،2013أي مبعدل تغلغل عاملي بنسبة  9,8يف وقاعة الفصل ايرتل هي عبارة عن منصة تعلم
افرتاضية ميكن النفاذ إليها عرب األجهزة املتنقلة".
املائة.
واهلند واحدة من أوائل البلدان اليت
وهذه اإلحصاءات اإلمجالية ال تعطي التغيري
البعيد األثر الناجم عن استعمال اهلاتف الذكي أطلقت شبكات التطور الطويل األجل )(LTE
حق قدره .إذ إن اجلمع بني وظائف املالحة اليت من شأهنا تسريع تقدمي اخلدمات يف
ودفرت العناوين وحافظة النقود والكامريا وجدول قطاعات ترتاوح من الصحة إىل البنية التحتية
املواعيد الشخصية واملفكرة والربيد اإللكرتوين العمومية .ويقول السيد ميتال" :أعتقد أن ثورة
واحملادثة االجتماعية وأجهزة النطاق العريض اإلنرتنت املتنقلة تفتح آفاقاً جديدة من الفرص
أصبح اآلن وسيلة ال غىن عنها يف أمناط العيش االقتصادية وتوفر هنجاً عملياً ملعاجلة القضايا
املعاصرة ،وال سيما يف البلدان الصناعية.
االجتماعية األساسية لتحسني املساواة وتعزيز
وتشري تقديرات مورجان ستانلي إىل أن النمو الشمويل".
عدد مستعملي اهلواتف الذكية فقط يبلغ حوايل
 1,5مليار نسمة يف عام  ،2013بينما تتوقع
إريكسون أن يتجاوز عدد اشرتاكات اهلاتف ابتكار التوصيلية – تحسين
الذكي مليارات حبلول عام  .2018وتقوم أحوال المعيشة
يقول الدكتور بول جاكوبس ،رئيس
صناعة االتصاالت اآلن بشحن  700مليون
هاتف ذكي يف السنة ،علماً بأن حوايل  40يف جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة
املائة من مجيع األجهزة احملمولة يف عام  2012كوالكوم" :يتجلى أثر النطاق العريض
املتنقل أكثر ما يتجلى يف العامل النامي".
هي من اهلواتف الذكية.
ومن املرتقب اآلن أن يسهم النطاق العريض وبالنسبة لكثري من الناس ،سيكون نفاذهم
املتنقل بنصيب وافر يف تغري قواعد اللعبة يف خمتلف األول والوحيد إىل شبكة اإلنرتنت عرب
بلدان العامل ،ويدفع بذلك إىل حتوالت اجتماعية جهاز متنقل .ومن شأن هذه التوصيلية،
واقتصادية بعيدة األثر من خالل اخلدمات مشفوعة بأجهزة منخفضة التكلفة ولكنها
اجلديدة والتغيريات يف عادات املستهلكني يف متقدمة ،أن توفر فرصاً مل يسبق هلا مثيل
لتمكني األفراد يف شىت طبقات اجملتمع.
البلدان النامية واملتقدمة على حد سواء.
ومثة برهان ساطع على هذه اإلمكانات هو وبفضل األجهزة املتنقلة من اجليل الثالث
نظام التعليم يف اهلند  -واحد من أكرب األنظمة يراقب األطباء عن بعد مرضى القلب يف
يف العامل ،حيث يضم أكثر من مليون مدرسة القرى الريفية؛ ويستقي املزارعون املعلومات

ضيرعلا قاطنلا ةلاح
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عن الطقس وأسعار البيع لزيادة دخلهم تحقيق الشمولية

وحتسني مستوى معيشتهم؛ وتتحرر النساء
صاحبات املشاريع من قيود الفقر بفضل
تسخري الفوائد االقتصادية ألجهزة االتصال
الالسلكي الستهالل املشاريع التجارية
والنفاذ إىل اخلدمات املصرفية؛ ويستطيع
األطفال يف كل مكان النفاذ إىل احملتوى
التعليمي داخل الفصول الدراسية وخارجها
على مدار الساعة.

هنالك آليات خمتلفة لتحقيق مشولية
النطاق العريض ،وإن كانت التكاليف
التجارية لتحقيقها ترتفع بشكل ملحوظ ،وال
سيما يف املناطق الريفية والنائية اليت تعترب غري
جمدية اقتصادياً .وتشمل هذه اآلليات لوائح
اخلدمة الشاملة وصناديق اخلدمة الشاملة
وحتديد األهداف الوطنية والتكنولوجيات
اجلديدة واحملسنة ،مثل أحدث األجيال

الساتلية ،فضالً عن الربامج واحلوافز للمشغلني
وأصحاب املصلحة يف سلسلة القيمة للنطاق
العريض.
وليس هنالك من وصفة واحدة شافية
يرجى أن تكون وافية بالغرض يف كل البلدان
 وإمنا يتعني على البلدان أن تربط خياراهتالتحقيق مشولية النطاق العريض باالحتياجات
اليت تنفرد هبا أسواقها.
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الفجوة بين الجنسين في النفاذ إلى النطاق العريض
 200مليون – قصور المرأة عن الرجل في النفاذ إلى اإلنترنت
إطالق إمكانية المرأة
بمثابة سوق ناشئة

يكشف تقرير جديد عن وجود هوة
كبرية بني اجلنسني يف النفاذ إىل النطاق
العريض .ويق ّدر على صعيد العامل أن عدد
النساء املوصوالت باإلنرتنت يقل بنحو 200
مليون عن عدد الرجال املوصولني باإلنرتنت،
وقد يزداد هذا الفارق إىل  350مليون امرأة يف
غضون السنوات الثالث املقبلة إذا مل �تُتّخذ
أي إجراءات تصحيحية ،حسبما جاء يف
تقرير "مضاعفة الفرص الرقمية :تعزيز إدماج
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النساء والفتيات يف جمتمع املعلومات" ،وهو
التقرير الذي أعده الفريق العامل يف جلنة النطاق
العريض املعين باملساواة بني اجلنسني.
ويف مجيع أحناء العامل ،تصل املرأة إىل اإلنرتنت
بعد فرتة ومبعدل أبطأ مما هو حال الرجل .ومن
أصل  2,8مليار من مستعملي اإلنرتنت يف العامل،
هنالك  1,3مليار امرأة إزاء  1,5مليار رجل.
ولئن كانت الفجوة بني املستعملني من الذكور
واإلناث صغرية نسبياً يف بلدان منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ) ،(OECDفهي
أوسع بكثري يف العامل النامي.

وعلى صعيد العامل  ،يقل احتمال امتالك
املرأة هلاتف متنقل يف املتوسط بنسبة  21يف
املائة  -وهو ما ميثل فجوة بني اجلنسني يف
اهلاتف املتنقل متثل  300مليون امرأة ،أي ما
يعادل  13مليار دوالر أمريكي من اخلسارة يف
العائدات احملتملة لصناعة االتصاالت املتنقلة.
وبناء على أحباث واسعة قامت هبا وكاالت
األمم املتحدة وأعضاء جلنة النطاق العريض
والشركاء من قطاع الصناعة واحلكومة واجملتمع
املدين ،يقدم التقرير أول صورة عاملية شاملة للنفاذ
إىل النطاق العريض حبسب اجلنس .وقد أطلقت
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التقرير يف  21سبتمرب  2013هيلنيكالرك ،مديرة
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،اليت ترأست الفريق
العامل املعين بالنطاق العريض واملساواة بني
اجلنسني منذ إنشائه يف عام .2012
تقول السيدة كالرك" :يقدم هذا التقرير
اجلديد حملة عامة عن الفرص املتاحة لتعزيز
متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني واإلدماج
يف عصر حتول تكنولوجي سريع .وهو يدعو
إىل اإلدماج االجتماعي والتكنولوجي ومشاركة
املواطنني ويشرح املنافع اجملتمعية واالقتصادية
النامجة عن توفري النفاذ إىل النطاق العريض
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للنساء
وألصحاب األعمال الصغرية والسكان األكثر
ضعفاً .واألهم من ذلك كله ،يبني هذا التقرير
األساليب اليت ميكن هبا املضي قدماً يف جدول
أعمال التنمية املستدامة من خالل تعزيز
استخدام تكنولوجيات جديدة لدعم املساواة
بني اجلنسني ومتكني املرأة".
ويشري البحث يف التقرير إىل أن كل زيادة
بنسبة  10يف املائة يف النفاذ إىل النطاق العريض
يف البلدان النامية تقابلها نسبة  1,38يف املائة
من النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل .ومن مث فإن
توصيل عدد إضايف قدره  600مليون من النساء
والفتيات باإلنرتنت من شأنه أن يعزز الناتج
احمللي اإلمجايل على صعيد العامل مبا يصل إىل
 18مليار دوالر أمريكي.
ولعل العامل يرصد اإلمكانات االقتصادية يف
بلدان ( BRICأي الربازيل واالحتاد الروسي واهلند
والصني) .ولكن السوق اجلديدة الناشئة األكثر
إثارة يف العامل لعلها سوق املرأة .ويرى احملللون
أن إمكانات املرأة يف جمال اإلنتاج واألعمال
والعمالة واالستهالك ميكن أن تنافس ،على
مدى العقد املقبل ،أثر عدد السكان اهلائل يف
الصني أو اهلند.

ويقول الدكتور محدون توريه ،األمني العام
لالحتاد ونائب الرئيس املشارك للجنة النطاق
العريض" :إن تعزيز نفاذ املرأة إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت  -وال سيما النطاق
العريض  -ينبغي أن يكون يف صميم جدول
أعمال التنمية العاملية ملا بعد عام ."2015
وتؤيد ذلك آن مي تشانغ ،اليت تشغل
منصب كبرية املستشارين لشؤون املرأة
والتكنولوجيا يف مكتب وزارة خارجية الواليات
املتحدة لقضايا املرأة يف العامل ،قائلة" :إن النفاذ
إىل شبكة اإلنرتنت قادر على متكني املرأة
من زيادة إنتاجيتها والنفاذ إىل أسواق جديدة
وحتسني تعليمها والعثور على فرص عمل أفضل
واملسامهة يف اقتصاد االبتكار".

اكتساب مهارات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
لدخول سوق العمل

إن عدم التوازن بني اجلنسني يف اختيار
دراسة العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات
يف املدارس واجلامعات يؤدي إىل فوارق بني
اجلنسني يف خيارات احلياة الوظيفية ويؤدي يف
هناية املطاف إىل الفوارق يف أجور القوة العاملة.
ويؤكد التقرير أمهية تشجيع املزيد من الفتيات
ملمارسة املهن يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وحبلول عام  ،2015يقدر بأن 90
يف املائة من العمالة الرمسية يف مجيع القطاعات
سوف تتطلب مهارات يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
إن أهم الوظائف يف القرن احلادي والعشرين
هي األدوار اهلجينة يف رأي مونيك مورو ،املديرة
التنفيذية األوىل واملهندسة االستشارية يف شركة
سيسكو سيستمز .وهذه الوظائف جتمع ما

بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأنشطة
األعمال يف كل ميدان خيطر يف البال ،مبا يف
ذلك الوظائف يف جمال اهلندسة احليوية ووسائل
اإلعالم الرقمية ومعلوماتية البيانات وتطوير
التطبيقات والتطبيب عن بُعد ونظم التعلم عن
بُعد .وأضافت تقول "دعونا حنرص على تزويد
املرأة باملهارات والتدريب الالزمني لكي متضي
حثيثاً وحترز النجاح الباهر يف مهن املستقبل".
إن فجوات التعليم والدخل تؤثر على نفاذ
املرأة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
واخنفاض دخل املرأة عموماً يعيق شراء املعدات
و دفع رسوم النفاذ ،كما يشكل ارتفاع معدل
األمية عموماً عائقاً آخر أمام النفاذ .ويف مجيع
البلدان النامية وسطياً ،هنالك جمرد  75يف املائة
من النساء يعرفن القراءة والكتابة ،مقارنة بنسبة
 86يف املائة بني الرجال ،مع وجود ثغرات أكرب
بكثري يف بعض البلدان.
ويركز العديد من املؤسسات على حتسني
مهارات املرأة يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتحسني فرص عملها وزيادة
دخلها وحتسني نوعية حياهتا .ويُذكر ،على
سبيل املثال ،أن "يوم الفتيات يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" يف االحتاد
الدويل لالتصاالت  -الذي يحُ تفل به كل عام
يف رابع يوم مخيس من شهر أبريل  -يهدف إىل
رفع مستوى الوعي بني الفتيات يف سن الدراسة
باآلفاق املثرية اليت ميكن أن تفتحها املهن يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويف
هذا العام ،عقد أكثر من  130بلداً أحداثاً
مبناسبة يوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،بدعم من شركاء
منهم ألكاتيل لوسنت وسيسكو وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف قطر وميكروسوفت
واملفوضية األوروبية .وملساعدة النساء املسنات
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على النفاذ إىل اإلنرتنت واالستفادة من
التكنولوجيات اجلديدة ،دخل االحتاد الدويل
لالتصاالت يف شراكة مع منظمة Telecentre.
 orgالغرض منها تدريب مليون امرأة يف مهارات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبلول هناية
عام  .2013وحىت اآلن  ،تلقى أكثر من
 800 000امرأة يف  85بلداً تدريباً يف الدراية
الرقمية ،وذلك بفضل هذه الشراكة.
وتقول رينيه ويتماير ،مديرة األثر االجتماعي
يف شركة إنتل ،إن من املهم "أن جنعل التدريب
جمدياً .وبفضل برجمية تعلم إنتل ،تستطيع النساء
والفتيات تطبيق التكنولوجيا لتلبية االحتياجات
أو تسوية املشاكل يف حياهتن اخلاصة ويف
جمتمعاهتن ،مما حيافظ على اهتمامهن ويعزز
التعلم لديهن".
ويهدف برنامج املرأة املتنقلة الذي ترعاه
رابطة شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة
) (GSMAإىل تسهيل نفاذ املرأة إىل املنتجات
واخلدمات املتنقلة اليت ميكن أن تغري حياة
املاليني من النساء يف أسواق الدخل املنخفض
واملتوسط .وحيدد تقرير "املرأة واهلاتف املتنقل:
فرصة عاملية" ،الذي وضعته الرابطة GSMA
ومؤسسة شريي بلري للمرأة ،العوائق اليت حتول
دون نفاذ املرأة إىل اخلدمة املتنقلة واليت تشمل
التكلفة والثقافة واألمية التقنية وتصورات القيمة.
وتقول الدكتورة آن بوفرو املديرة العامة
لرابطة " GSMAإننا نشهد أمثلة مثرية عن
كيفية قيام املشغلني بتشجيع زيادة فرص نفاذ
املرأة إىل االتصاالت املتنقلة عن طريق تكوين
فهم أعمق الحتياجات النساء كمستهلكات
وتصميم ما يناسبهن من املنتجات واخلدمات"،
وهي تستشهد مبثال املشغّل العراقي آسياسيل
الذي أطلق طائفة من املنتجات املصممة
لتتناسب مع احتياجات املرأة العراقية خلدمات
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اهلاتف املتنقل والذي شهد قفزة يف عدد أن النساء والفتيات ال يشغلن نصف املساحة
النساء يف قاعدة املشرتكني من  20يف املائة إىل يف العامل ،وقيمة النساء والفتيات أقل بكثري
 40يف املائة .كما ساقت الدكتورة بوفرو مثال من قيمة الرجال والفتيان بالنسبة للمجتمع".
إندوسات يف إندونيسيا اليت استحدثت منتَجاً وما زال التنميط اجلنساين راسخاً يف وسائط
متنقالً (هو خدمة  Hebat Keluargaإلدارة اإلعالم والرتفيه اليوم .وهذا األمر يدعو للقلق،
شؤون املنزل واالتصاالت األسرية) مستهدفة ألن التأثريات اليت يتعرض هلا األطفال خالل
على وجه التحديد رغبات واحتياجات النساء مرحلة الطفولة ميكن أن تبلور لديهم مفاهيم
ربات البيوت .وبعد إطالق هذا املنتَج ،ازداد هويتهم وآماهلم للمستقبل.
عـدد زبــائن إندوســات من النســاء مبــا يقــرب
من مليونني.

ماذا تقول األرقام؟

ظاهرة التنميط في وسائط الترفيه

إن أصل وتطور ودور احملتوى يف بلورة أماين
الشعوب وتطلعاهتا هو موضوع عدد متزايد
من البحوث .ويالحظ التقرير عن املساواة بني
اجلنسني أن دراسة حديثة العهد أجراها معهد
جينا ديفيز بشأن اجلنسانية يف وسائط اإلعالم
– ذراع الربجمة فيه ’اذهب إىل جني‘ ومعهد
أننربغ لالتصاالت يف جامعة جنوب كاليفورنيا
– وجدت تفاوتاً صارخاً يف متثيل ونوع جنس
الشخصيات على الشاشة .فهنالك حالياً جمرد
شخصية أنثى واحدة من أصل أربعة يف أفالم
األسرة .ويف مشاهد احلشود ،هنالك جمرد 17
يف املائة من اإلناث ،يف حني أن  11يف املائة
فقط من األفالم تكون فيها املرأة بطلة الفيلم.
واقرتحت جينا ديفيس يف عام ،2012
وهي ممثلة وداعية ومبعوثة خاصة لدى االحتاد
الدويل لالتصاالت لشؤون املرأة والفتاة يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،إنشاء
الفريق العامل املعين باجلنسانية يف جلنة النطاق
العريض .وكما الحظت السيدة ديفيس" :على
الرغم من أن النساء يشكلن نصف السكان
يف العامل ،فإن الرسالة املوجهة لألطفال هي

عندما نسعى إىل قياس االختالفات يف
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بني الذكور واإلناث ،فإن النهج الواضح هو
استخدام األعداد املطلقة :أي الفرق بني
العدد اإلمجايل للمستعملني من الذكور والعدد
اإلمجايل للمستعملني من اإلناث .ولكن
األعداد املطلقة ال تأخذ يف االعتبار األحجام
اإلمجالية نسبة إىل جمموع السكان من الرجال
والنساء  -بعبارة أخرى اجملموعات السكانية
من املستعملني احملتملني .ويف الواقع ،إن عدد
الرجال يفوق عدد النساء على مستوى العامل
مبقدار  62,5مليون ،ولكن عدد النساء يفوق
عدد الرجال يف العامل املتقدم.
ومثة مقياس أكثر حساسية هو مقارنة
نسبة كل الرجال الذين يستخدمون تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بنسبةكل النساء اللوايت
تستخدمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وهذا يعطي مؤشراً يقوم على أساس عدد
املستعملني نسبة إىل املستعملني احملتملني ،وهو
وسيلة ملقارنة الشيء مبثيله.
ومثة مقياس ثالث هو حساب الفرق بني
القيم املطلقة نسبة إىل جمموعة مرجعية واحدة
من السكان (مستعملي تكنولوجيا املعلومات

ضيرعلا قاطنلا ىلإ ذافنلا يف نيسنجلا نيب ةوجفلا

AFP

واالتصاالت من الذكور عادة) .ومرة أخرى ،ال الوصول إلى الحقائق

يأخذ هذا املقياس يف احلسبان جمموع السكان.
ورمبا كان املقياس األكثر دقة هو حساب
الفرق يف معدالت تغلغل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بني اإلناث والذكور وتقسيم
الناتج على معدل تغلغل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لدى الذكور .وهذا يأخذ يف
احلسبان الفرق بني جمموع الذكور وجمموع
اإلناث وخمتلف الفئات اخلاضعة للتحليل.
ومثة أنواع أخرى من القياسات  -تشمل
ِ
معامالت جيين ومنحنيات لورنز ومقاييس
االحنراف  -تبني مدى ابتعاد جمموعة الذكور
وجمموعة اإلناث من مستعملي تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت عن خط املساواة.
واملشكلة هي أن الطرائق املختلفة تفضي
إىل تقديرات خمتلفة ،واألرقام غري قابلة للمقارنة.

اجلواب هو التأكد من أن البيانات جتمع
بصورة منهجية بطريقة قابلة للمقارنة .وينبغي
تعميم اإلحصاءات املصنفة حبسب اجلنس يف
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ضمن عملية مجع البيانات الوطنية .كما ينبغي
أن يستند مجع البيانات إىل طرائق متفق عليها
دولياً – وإىل مؤشرات أساسية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت  -أوصت هبا الشراكة
املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من أجل التنمية ،على النحو الذي أقرته اللجنة
اإلحصائية يف األمم املتحدة.
وجيب أن يُنظر إىل إحصاءات نوع اجلنس
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سياق
املساواة بني اجلنسني .ويف إطار املوضوع الواسع
بشأن املساواة بني اجلنسني وتكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت ،هناك حاجة إىل املزيد
من البيانات واملؤشرات املصنفة حبسب نوع
اجلنس فيما يتعلق بالنفاذ واالستخدام واملهارات
واحملتوى والعمالة والتعليم ،وكذلك عن مدى
مراعاة املساواة بني اجلنسني يف سياسة
االتصاالت ،أي فيما إذا كانت املرأة ممثلة على
حنو منصف يف صنع القرارات املتصلة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وكوسيلة
لتقييم األثر االقتصادي للنفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على متكني املرأة .ومن
مث يتعني على احلكومات دمج التحليل اجلنساين
والوعي اجلنساين يف تصميم السياسات.
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اإلعاقة والتنمية
مليار من ذوي اإلعاقة – كيف ترتقي تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت بمعيشتهم
ومثة تقرير جديد بعنوان "فرصة مبجموعة من املؤشرات للمساعدة يف قياس
يعاين أكثر من مليار شخص اليوم من
شكل ما من أشكال اإلعاقة – ويعيش  80تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلطار التقدم احملرز.
وقد كتب التقرير لدعم االجتماع الرفيع
يف املائة منهم يف البلدان النامية .واألشخاص تنمية شامل لإلعاقة" ،صدر يف  24سبتمرب
املعاقون هم من بني أكثر الفئات ضعفاً  ،2013وهو يبني كيف أن تكنولوجيات املستوى بشأن اإلعاقة والتنمية أثناء الدورة
يف جمموع السكان .ومع ذلك ،مل تُدرج املعلومات واالتصاالت قادرة على متكني الثامنة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة،
مسألة اإلعاقة يف األهداف اإلمنائية لأللفية وتسريع الوصول إىل املوارد مثل التعليم اليت عقدت يف نيويورك يف الفرتة من 23
لدى األمم املتحدة .وقد كرس ذلك حالة والرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة .سبتمرب إىل  8أكتوبر  .2013وناقشت هذه
بقيت فيها احلواجز البيئية متنع األشخاص وهو يسرد التحديات وحيدد اإلجراءات اليت الدورة ،يف مجلة أمور ،إدراج وإدماج حقوق
املعاقني من الوصول واملشاركة واالندماج ميكن أن تتخذها كل جمموعة من أصحاب ورفاه ومنظور ذوي اإلعاقة يف جهود التنمية
الكامل يف األنشطة االجتماعية واالقتصادية املصلحة حنو حتقيق جدول أعمال التنمية ملا بعد عام  2015على املستويات الوطنية
والسياسية.
الذي يشمل اإلعاقة .وهو يوصي أيضاً واإلقليمية والدولية.
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يمنتلاو ةقاعإلا

إن اتفاقية األمم املتحدة حلقوق والفصول التعليمية عرب اإلنرتنت والتطبيب
األشخاص ذوي اإلعاقة ،اليت دخلت حيز عن بُعد  -اليت ميكن أن تسمح بدخول
النفاذ يف عام  ،2008هي التزام من اجملتمع الناس ذوي اإلعاقة إىل مجيع جماالت التنمية.
الدويل من أجل حتقيق هدف مشول اإلعاقة ويقول جون شيمل ،الشريك املؤسس ملنظمة
يف مجيع جوانب التنمية .ويقول السفري لويس " :DIYAbilityإن إمكانية النفاذ إىل احلاسوب
غاليغوس ،رئيس املبادرة العاملية لتكنولوجيا هي واحد من أهم عناصر التساوي
املعلومات واالتصاالت الشمولية ) (G3ictلألشخاص ذوي اإلعاقة .فالقدرة على
يف مقدمته للتقرير" ،يف الواقع ،إن االتفاقية تشغيل احلاسوب ،بل حىت على تشغيل
ليست جمرد معاهدة بشأن حقوق اإلنسان ،برنامج أو تطبيق ،تتيح للفرد املعاق الوصول
وهي األوىل يف هذه األلفية ،وإمنا هي أيضاً إىل نشاط يستهويه والسلوك يف درب مهنة
خمطط لسياسات وبرامج تنمية سليمة لضمان والتمتع باستقالل مايل".
إن األجهزة واخلدمات املتنقلة هي
املشاركة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة
يف مجيع جوانب اجملتمع .وال بد من تنفيذ ثاين أهم دعم من حيث قيمة تكنولوجيا
أحكام االتفاقية ،كما ينبغي أن جتسد خطة املعلومات واالتصاالت يف نظر األشخاص
التنمية ملا بعد عام  2015مبادئها التوجيهية ذوي اإلعاقة .واستخدام اهلواتف املتنقلة،
بشأن إمكانية النفاذ ،وذلك لضمان الشمول على وجه اخلصوص ،عنصر حاسم يف
االجتماعي واالقتصادي هلذه اجملموعة اهلامة متكني العيش املستقل ،من خالل توفري
خدمة الرسائل القصرية واهلاتف ’املكتوب‘
من سكان العامل".
واخلدمات املصرفية املتنقلة والنفاذ إىل خدمات
الطوارئ .ويأيت التلفزيون يف املرتبة الثالثة من
التكنولوجيا المتاحة والمعقولة
حيث تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
التكلفة والميسورة النفاذ
الستخدامه على وجه التحديد كأداة للوصول
يقول الدكتور محدون توريه األمني العام إىل املعلومات ،من خالل نشرات األخبار
لالحتاد يف معرض إطالق التقرير "ينبغي والربامج التعليمية مثالً.
أن يكون استخدام تكنولوجيا املعلومات
لوسيا رامون توريس حمامية مكسيكية
واالتصاالت يف صلب أي اسرتاتيجية لتعزيز مكفوفة البصر .وهي تقول "لوال النفاذ إىل
االندماج االجتماعي واالقتصادي لألشخاص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،اليت
ِ
املساعدة أو تكنولوجيا
ذوي اإلعاقة .إن األدوات يف متناول أيدينا ،تشمل التكنولوجيات
والتحدي املتبقي هو توسيع إمكانية النفاذ إىل املعلومات واالتصاالت املطورة خصيصاً،
هذه التكنولوجيات للجميع وجعل تكنولوجيا فإن األشخاص ذوي اإلعاقة حيرمون من
املعلومات واالتصاالت متاحة بتكلفة معقولة تكافؤ الفرص يف احلصول على التعليم
لألشخاص ذوي اإلعاقة ".
والثقافة واخلدمات اليومية .ومن شأن هذه
وخلدمات شبكة الويب بالغ األثر .فهي التكنولوجيا أن تضع حداً لتقييد فرص
تشكل نقطة نفاذ إىل التكنولوجيا  -من العمل أمامهم وإمكانية العيش املستقل .وأنا
خالل الشبكات االجتماعية والعمل عن بُعد بصفيت مكفوفة ،مكنين استخدام تكنولوجيا

38

أخبار االحتاد   2013 | 8 أكـتـوبــر

2013

املعلومات واالتصاالت من إهناء تعليمي
املدرسي واجلامعي ومن استكمال تدريبي
األكادميي ونيل درجة املاجستري والتدريب
يف مكتب حماماة .كان النفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أمراً حيوياً بالنسبة يل
لتحقيق املشاركة الكاملة يف مجيع جوانب
احلياة واجملتمع ،وسوف يستمر كذلك لبقية
حيايت" .وتشارك السيدة توريس يف احلياة
الثقافية من خالل شبكة اإلنرتنت واملكتبات
الرقمية وتتمتع من خالل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بالنفاذ إىل خدمات احلكومة
اإللكرتونية واخلدمات املصرفية اإللكرتونية.
وهي تصف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بأهنا " املفتاح الذي يفتح الباب أمام املشاركة
الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة".
وال تزال التكلفة واحدة من العقبات
الرئيسية اليت حترم العديد من األشخاص
ذوي اإلعاقة من القدرة على النفاذ الكامل
إىل خدمات الرعاية الصحية واالستفادة
من التعليم على مجيع املستويات والقدرة
على املنافسة يف سوق العمل والعيش بصورة
مستقلة .وعلى وجه التحديد ،هناك نقص
يف إمكانية النفاذ إىل التكنولوجيات يتفاقم
بسبب نقص السياسات اليت تعزز توفرها على
نطاق واسع ،والفشل  -حيث توجد هذه
فعال.
السياسات  -يف تنفيذها على حنو ّ
ويؤكد مالكومل جونسون ،مدير مكتب تقييس
االتصاالت يف االحتاد ،على أنه " ال بد
من سد الفجوة اليت تفصل بني األشخاص
ذوي اإلعاقة واألشخاص اآلخرين ،يف النفاذ
املتكافئ وامليسور إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت " .وهو يوضح أن " معايري
صممت منذ
االحتاد الدويل لالتصاالت قد ُ
البداية للمساعدة يف حتقيق هذا اهلدف –
أي النفاذ الشامل للجميع إىل االتصاالت،
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مع الرتكيز على توفر هذا النفاذ والقدرة على
حتمل تكاليفه .ومن شأن احللول املوحدة
قياسياً على الصعيد العاملي أن تزيد من حجم
األسواق وقابلية االستخدام والتشغيل البيين
وتقليل التعقيد وخفض التكاليف".

تآزر أصحاب المصلحة

يتعني على أصحاب املصلحة الرئيسيني
الضالعني يف كل قطاع العمل معاً من أجل
التغلب على احلواجز القائمة .وهناك إجراءات
ميكن أن تتخذها كل جمموعة من أصحاب
املصلحة .وسوف حيتاج األمر إىل مؤشرات
ذات صلة لرصد التقدم احملرز.
إذ ميكن للحكومات ،مثالً ،أن تؤدي
دوراً رئيسياً يف حتفيز استحداث احللول القائمة
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املكيفة
وفقاً الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة

ويف تعزيز القدرة على حتمل تكاليف التقنيات
ِ
املساعدة يف اجملاالت االجتماعية والتعليمية
واالقتصادية وغريها .ومن اإلجراءات ذات
األولوية هو تضمني متطلبات نفاذ ذوي
اإلعاقة يف سياسات خدمة املشرتيات .وميكن
للحكومات أيضاً أن تعزز الوعي باتفاقية
األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
بوصفها صكاً شامالً ومتكامالً يسلط الضوء
على أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وإمكانية النفاذ من أجل التمتع حبقوق
اإلنسان واحلريات األساسية .وهذا ينطوي
على حتديث التشريعات خبصوص اإلعاقة
لتضمني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
التعريف القانوين إلمكانية النفاذ.
وتسـتـطيـع كـيـانــات الـقطــاع الخ ــاص
أن تسهم من خالل زيادة جهود البحث
والتطوير ،ودمج مبادئ التصميم الشمويل يف
أقرب مرحلة ممكنة .ومثة وسيلة أخرى تكمن

يف توظيف ذوي اإلعاقة يف العمل على تطوير
منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
امليسورة النفاذ .وينبغي معاجلة النقص يف
حمرتيف تكنولوجيا املعلومات من ذوي املهارات
يف جمال قابلية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت باعتبارها مسألة ذات أولوية.
وميكن القيام بذلك من خالل التدريب
داخل املؤسسة واللقاءات يف دوائر الصناعة
واملنشورات .وميكن للقطاع اخلاص كذلك
إزالة احلواجز يف املواقف جتاه توظيف املعاقني
من خالل استحداث أماكن عمل مشولية
وميسورة الوصول.
وميكــن لمنظمــات المجتمــع المــدني
أن تنهض بدور رئيسي يف توعية واضعي
السياسات باحلاجة إىل كسر احلواجز أمام
قابلية النفاذ .وعلى وجه اخلصوص ،ميكنها أن
تشارك بفعالية أكرب يف العمل الذي تقوم به
منظمات املعايري الدولية .والدعوة إىل تعميم
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مشولية جهود التنمية الدولية لإلعاقة.
وتستطيع منـظـومــة األمـم المتحــدة
واملنظمات الدولية األخرى النهوض بأنشطة
تنفيذية لتحقيق أهداف التنمية اليت تشمل
اإلعاقة .وينبغي أن يُستكمل ذلك عن طريق
رصد وتقييم جهود التنمية على املستويات
العاملية واإلقليمية والوطنية .ومن الضروري
أيضاً استعراض األداء لتقييم ما إذا كانت
السياسات والربامج واملشاريع اإلمنائية فعالة
وموجهة حنو النتائج .وال بد من التأكد من
أن هذا التحليل كمي وتدعمه بيانات متسقة
ومصمم مبشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة من
أجل التأكد من قياس العوامل الصحيحة.
ويتعني على األمم املتحدة أن تواصل أنشطة
التوعية ومحالت التعبئة من أجل حفز
احلكومات على اختاذ اإلجراءات الالزمة.
وميكن لمنظمات المعايير الدولية أن
تنهض بدور خاص يف متكني برنامج تنمية
يشمل اإلعاقة من خالل توفري منصة حمايدة
ميكن من خالهلا تطوير أو مواءمة املعايري
الدولية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
القابلة للنفاذ .ولتحقيق ذلك ،يتعني على
هيئات وضع املعايري تسهيل مشاركة اخلرباء
واملندوبني املعنيني من ذوي اإلعاقة .وعالوة
على ذلك ،تستطيع هذه املنظمات تعزيز
أنشطة البحث والتطوير اليت تركز على
حلول حمددة تقوم على تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة.
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أعد التقرير مبسامهة من جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية واملبادرة العاملية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشمولية ) (G3ICTوالتحالف الدويل للمعاقني واالحتاد
الدويل لالتصاالت وميكروسوفت ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)
ومنظمة  .Telecentre.orgوهو يراعي التعليقات اليت أسفرت عنها مشاورة عاملية حول تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واإلعاقة والتنمية ،جرت يف الفرتة من  20مايو إىل  17يونيو  .2013وقد
مت مجع مدخالت من أكثر من  150خبرياً ،وسامهت بعض املنظمات املمثلة وأطراف أخرى
بصفة فردية .وجاءت املدخالت من حنو  55بلداً ومثلت العديد من أصحاب املصلحة ،مبا يف
ذلك احلكومات واملؤسسات األكادميية ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات اجملتمع
املدين والقطاع اخلاص واملنظمات اإلقليمية والدولية.
نفوت الفرصة الستخدام مجيع األدوات
ويشدد السفري غاليغوس على أننا "ال ميكننا أن ّ
املتاحة  -مبا فيها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -لبناء جمتمع يشمل األشخاص ذوي
اإلعاقة .وبفضل العمل معاً يف مجيع قطاعات اجملتمع  -العام واخلاص واجملتمع املدين  -نتمكن
أخرياً من ضمان مشول مليار شخص من ذوي اإلعاقة يف العصر الرقمي".
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التحضير للحدث الرفيع المستوى – القمة
العالمية لمجتمع المعلومات بعد عشر سنوات

الربوفيسور فالدميري مينكني

البروفيسور فالديمير مينكين (االتحاد الروسي)
رئيس االجتماعات التي يشارك فيها أصحاب مصلحة متعددون للتحضير للقمة
العالمية لمجتمع المعلومات بعد عشر سنوات ) ،(WSIS+10ورئيس فريق العمل التابع
لمجلس االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات
 ،2003أصدر قادة العامل إعالن مبادئ وخطة
االجتماع األول للمنصة
عمل (تتضمن  11خطاً للعمل) .وقد صدر
التحضيرية التي يشارك فيها
التزام تونس وبرنامج عمل تونس لتكنولوجيا
أصحاب مصلحة متعددون
املعلومات يف  2005استكماالً إلعالن املبادئ
بشأن القمة العالمية لمجتمع
وخطة العمل اللذين صدرا يف جنيف.
المعلومات بعد عشر سنوات
ِ
وقد أتفق يف دورة جملس االحتاد لعام
شارك يف االجتماع الفعلي األول ملنصة
أصحاب املصلحة املتعددين للتحضري للقمة  2013على تنظيم حدث رفيع املستوى
العاملية جملتمع املعلومات بعد عشر سنوات ،للتحضري للقمة العاملية جملتمع املعلومات بعد
 140شخصاً من  70بلداً .وقد عُ ِقد هذا عشر سنوات ) (WSIS+10يف  2014الستعراض
االجتماع يومي  8-7أكتوبر  2013مبقر االحتاد التقدم يف تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع
الدويل لالتصاالت .وقد اقرتب موعد إجراء املعلومات بتفويض من الوكاالت املشاركة،
استعراض شامل لتنفيذ النتائج اليت انتهت وحصر اإلجنازات خالل السنوات العشر
إليها القمة العاملية جملتمع املعلومات ،واستناداً املاضية ،استناداً إىل تقارير من مجيع أصحاب
إىل ذلك ،اعتماد خطة عمل جديدة لزيادة املصلحة يف القمة العاملية جملتمع املعلومات
تطوير جمتمع املعلومات حنو جمتمع معرفة – أي احلكومات ،والقطاع اخلاص ،واجملتمع
شامل .وكانت القمة قد نُظِّمت يف مرحلتني .املدين ،واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية
ويف املرحلة األوىل اليت عُ ِقدت يف جنيف يف ذات الصلة .ومن املتوقع أن يوافق احلدث

رفيع املستوى على النصني :بيان القمة العاملية
جملتمع املعلومات بعد عشر سنوات بشأن
تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات؛
ورؤية القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد عشر
سنوات بالنسبة للقمة العاملية جملتمع املعلومات
بعد سنة  .2015وتقوم عملية املشاورة األوىل
هذه للتحضري للحدث الرفيع املستوى اخلاص
بالقمة العاملية جملتمع املعلومات بعد عشر
سنوات على ست مراحل .وهكذا ،كان
االجتماع الفعلي األول للمنصة التحضريية
للقمة العاملية جملتمع املعلومات بعد عشر سنوات
ميثل املرحلة الثانية .ونواب رئيس اجتماعات
املنصة التحضريية متعددة أصحاب املصلحة
للقمة العاملية جملتمع املعلومات بعد عشر
سنوات هم السيدة نريمني السعدين (مصر)؛
وماجد املزيد (اململكة العربية السعودية)؛
و( Frédéric Riehlسويسرا).
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وقال السيد هولني جاو ،نائب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت ،وهو يسرتعي االنتباه
إىل الطبيعة املفتوحة والشاملة" :من الواضح أن
عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات قد حققت
بالفعل الكثري جداً ،ومن بني اإلجنازات الرئيسية
الطابع الرئيسي ألصحاب املصلحة املتعددين
وتزايد الشراكات".
وأكد السيد جاو أن احلدث الرفيع املستوى
للقمة العاملية جملتمع املعلومات بعد عشر سنوات
سوف يستعرض النتائج اليت خلصت إليها
القمة العاملية جملتمع املعلومات – يف مرحليت
 2003و – 2005فيما يتصل خبطوط العمل اليت
حددهتا القمة العاملية جملتمع املعلومات بغية وضع
مقرتحات على أساس رؤية جديدة بعد سنة
 ،2015من احملتمل أن تتضمن أهدافاً جديدة.
والغرض من هذا االجتماع األول للمنصة
متعددة أصحاب املصلحة للتحضري للقمة
العاملية جملتمع املعلومات بعد عشر سنوات
هو التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن نصوص
املسودات املقرتحة للبيان الذي سيصدر عن
القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد عشر سنوات
بشأن تنفيذ النتائج اليت خلصت إليها القمة
العاملية جملتمع املعلومات ورؤية القمة بعد عشر
سنوات بالنسبة للقمة العاملية جملتمع املعلومات
بعد سنة  ،2015مع اعتبارها مسودات صفرية
– كنقطة بداية للمناقشات.
ومتثل املسودات الصفرية جهداً تعاونياً
ضخماً من جانب جهات االتصال لألمم
املتحدة ،وكذلك من جانب رئيس ونواب رئيس
االجتماع التحضريي ،وقد ِ
أعدت كأساس
للعديد من املدخالت ،مبا يف ذلك "بيان من
احلدث الذي يشارك فيه أصحاب مصلحة
متعددون يف سبيل جمتمعات املعرفة من أجل
السالم والتنمية املستدامة"" ،التحدي الذي متثله
رؤية القمة العاملية جملتمع املعلومات"" ،وثيقة
النتائج الصادرة عن منتدى القمة العاملية جملتمع

“من الواضح أن عملية القمة
العالمية لمجتمع المعلومات
قد حققت بالفعل الكثير جداً،
ومن بين اإلنجازات الرئيسية
الطابع الرئيسي ألصحاب
المصلحة المتعددين وتزايد
الشراكات”
هولني جاو ،نائب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

املعلومات عام " ،"2013االجتاهات الناشئة يف
 "2013/2012وحنو  50عرضاً تفصيلياً وردت
من أصحاب املصلحة املتعددين يف القمة العاملية
جملتمع املعلومات أثناء املرحلة األوىل من عملية
التشاور املفتوحة ،باإلضافة إىل وثائق عامة
ونتائج االجتماعات اإلقليمية (اليت استضافتها
كمبوديا ،وغانا ،ومولدوفا ،وصربيا ،وتونس
وأوروغواي ،وبلدان أخرى).
وتشمل املنظمات املعنية بتيسري تنفيذ
خطوط العمل االحتاد الدويل لالتصاالت
) ،(ITUومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعِلم
والثقافة ) ،(UNESCOومؤمتر األمم املتحدة

للتجارة والتنمية ) ،(UNCTADوبرنامج األمم
املتحدة اإلمنائي ) ،(UNDPوإدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحد ة �(UNDE
) ،SAواملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية )،(WMO
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ) ،(UNEPواملنظمة
للم ِ
العاملية ِ
لكية الفكرية ) ،(WIPOومنظمة
الصحة العاملية ) ،(WHOواحتاد الربيد العاملي
) ،(UPUواملؤمتر الدويل حلركة االتصاالت )،(ITC
ومنظمة العمل الدولية ) ،(ILOومنظمة األغذية
والزراعة ) ،(FAOومنظمة األمم املتحدة للمرأة
) (UN Womenوجلان األمم املتحدة اإلقليمية،
وقد سامهت كلها يف إعداد املسودات الصفرية،
كل يف جمال اختصاصه.
وتركز املسودات الصفرية على خطوط العمل
اليت حددهتا القمة العاملية جملتمع املعلومات وعلى
قياس مدى تنفيذها .واستناداً إىل اإلطار القائم
خلطوط العمل ودون أن يصبح إطار خطوط
العمل متقادماً ،تُنشئ املسودات رؤية ،وحتدد
االجتاهات والتحديات واألولويات املستجدة
بالنسبة للعقد اجلديد.
وقد وافق االجتماع على جمموعة من املبادئ
لصياغة الوثائق ،وقرر أن إعالن جنيف وخطة
عمل جنيف سيظالن صاحلني إىل أن تصدر
اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارات أخرى يف
هذا الشأن .وتقتصر االقرتاحات اليت تتناول
خطوط العمل ،مما يندرج ضمن مسؤولية
وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة ،على خطة
عمل جنيف .وتتجنب هذه االقرتاحات اإلشارة
إىل نتائج مرحلة تونس من القمة العاملية جملتمع
املعلومات فيما يتصل باملوضوعات التالية:
آلية تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العاملية جملتمع
املعلومات؛ وإدارة اإلنرتنت (خبالف مسائل
اإلنرتنت املتصلة خبطوط العمل)؛ ومنتدى
إدارة اإلنرتنت؛ وحتسني التعاون؛ واللجنة املعنية
بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية.
كذلك تتجنب هذه االقرتاحات إصدار
أحكام مسبقة على نتائج الدورة الثامنة والستني
للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأنكيفية إجراء

تاونس رشع دعب تامولعملا عمتجمل ةيملاعلا ةمقلا – ىوتسملا عيفرلا ثدحلل ريضحتلا

AFP

الهيكل المتفق عليه لمسودة وثيقتي النتائج
بيان القمة العالمية لمجتمع
المعلومات بعد عشر سنوات بشأن
تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع
المعلومات
ألف  -ديباجة

باء  -نظرة عامة على تنفيذ 		
خطوط العمل

جيم  -التحديات أثناء تنفيذ 		
خطوط العمل والتحديات
الجديدة التي استجدت

رؤية القمة العالمية لمجتمع
المعلومات بعد عشر سنوات بالنسبة
للقمة العالمية
ألف  -ديباجة

باء  -مجاالت األولوية
جيم  -خطوط العمل

دال  -القضايا األخرى التي ال 		
تغطيها خطوط العمل المشار
إليها أعاله [إن ُو ِجدت]

هاء [ -المساءلة] وقياس خطوط العمل
التي حددتها القمةالعالمية		
لمجتمع المعلومات بعد سنة
 ،2015وأهداف ومؤشرات مجتمع
المعلومات /المعرفة المفتوح
والشامل بعد سنة .2015

االستعراض الشامل .وأخرياً ،حترتم املسودات
التفويضات املعطاة لربنامج عمل تونس ،وجتسد
مبادئ أصحاب املصلحة املتعددين.
وأخذ االجتماع علماً مع التقدير بنصوص
املسودات املقرتحة وبأن أسرة األمم املتحدة
تعمل معاً كجهاز واحد لتاليف االزدواجية يف
اجلهود واملوارد.
وأكد العديد من أصحاب املصلحة على
احلاجة إىل ارتباط واضح بني القمة العاملية جملتمع
املعلومات وعملية التنمية املستدامة .وتوصل
االجتماع إىل اتفاق على هيكل وثيقيت النتائج
(انظر اإلطار).
وسوف يُع َقد االجتماع الثاين ملنصة
أصحاب املصلحة املتعددين للتحضري للقمة
العاملية جملتمع املعلومات بعد عشر سنوات يف
الفرتة  18-16ديسمرب  2013مبقر االحتاد الدويل
لالتصاالت .ومن املفيد أن تكون هناك مشاركة
عن �بُْعد .والدول األعضاء مدعوة إىل تقدمي
تقارير قُطرية تغطي السنوات العشر املاضية قبل
يوم  20يناير .2014
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Shtuterstock

موجة شبكات وأجهزة التطور طويل األجل في ارتفاع
تمهيد السبيل أمام توصيلية الجيل الرابع (االتصاالت المتنقلة الدولية  -المتقدمة)
جيري نشر خدمات التطور طويل األجل ) (LTEبسرعة كبرية يف
مجيع أحناء العامل .وقد حدث أول إطالق للتطور  LTEجتارياً يف
أوروبا يف ديسمرب  ،2009حيث وفرت شركة  TeliaSoneraاخلدمات
للعمالء يف أستوكهومل (السويد) وأوسلو (النرويج) .واليوم جند
أكرب شبكة  LTEيف العامل يف الواليات املتحدة ،ولكن هنالك يف
األسواق الناشئة يف آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية أكرب
عدد من شبكات  LTEاملخطط هلا ،وفقاً ملؤسسة Analysys Mason
(انظر الشكل .)1
وتفيد الرابطة العاملية ملوردي اهلواتف املتنقلة () GSAبأن 222
مشغالً يف  83بلداً أطلقوا جتارياً خدمات  LTEحبلول أكتوبر – 2013
ارتفاعاً من  194مشغالً يف  75بلداً يف يوليو  .2013وتتوقع الرابطة
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أنه سيكون هناك  260شبكة  LTEجتارية يف  93بلداً حبلول هناية عام
 .2013ويستعد رواد الصناعة اآلن للخطوة التالية من تطور – LTE
أي خدمات  LTEاملتقدمة .
ويف طليعة اجلهود الدولية لوضع املعايري العاملية لالتصاالت
املتنقلة ،أكمل قطاع االتصاالت الراديوية ) (ITU–Rيف االحتاد الدويل
لالتصاالت يف عام  2011تقييم املرشحني للجيل املقبل من تكنولوجيا
النطاق العريض املتنقل العاملي ،املعروفة باسم االتصاالت املتنقلة
الدولية  -املتقدمة ) .(4Gوقد مت اختيار اثنتني من تكنولوجيات
الواجهة الراديوية LTE ،املتقدمة و WirelessMANاملتقدمة ،ومتت
املوافقة على هذه املعايري من قبل الدول األعضاء يف االحتاد يف مجعية
االتصاالت الراديوية يف يناير .2012

افترا يف لجألا ليوط روطتلا ةزهجأو تاكبش ةجوم

جتمع الناقالت  -الهواتف الذكية في الطليعة
وأُطلقت اخلطوة األوىل من أجل  LTEاملتقدمة – ّ

يف يونيو  2013ومن املتوقع االستفادة من قدر أكرب من الطيف وزيادة
معدالت البيانات .وتَعِ ُد تكنولوجيا  LTEاملتقدمة بتحسينات أخرى،
مبا فيها تقنيات هوائيات متقدمة من شأهنا زيادة الكفاءة الطيفية
وعمليات استمثال للشبكات غري املتجانسة ) (HetNetتستغل إىل
أقصى حد اخلاليا الصغرية ،وفقاً ملا جاء يف ورقة بيضاء قدمتها شركة
 Qualcommبعنوان شبكات  LTEاملتقدمة :تطور مبين لصاحل توصيل
املسافات الطويلة .وتوضح الورقة أن التجميع حيدث بني ناقالت
متعددة يف مستوى األجهزة لتزويد املستعمل حبزمة أكرب من البيانات
 وهذا يعين معدالت أعلى يف إرسال البيانات ،تبلغ مستوى الذروة(ما يصل إىل أكثر من  1جيغابتة/ثانية) وما هو أهم من ذلك توفر
معدالت أعلى لبيانات املستعمل عرب املنطقة اليت تغطيها اخللية.

الشكل  – 1شبكات  LTEالعاملة والمخطط لها بحسب
اإلقليم ،يوليو2013 ،

وأجهزة املستعمل  LTEهي أيضاً يف ازدياد .يقول تقرير الرابطة
العاملية ) (GSAعن حالة النظام اإليكولوجي خلدمة  ،LTEالذي صدر يف
 7نوفمرب  ،2013إن  120من املصنعني أعلنوا عن إنتاج  1240من أجهزة
املستعمل القائمة على  .LTEوما زالت اهلواتف الذكية أكرب فئة يف أجهزة
 LTEحيث أطلق  455من املنتجات ،أي  36يف املائة من مجيع أنواع
أجهزة ( LTEانظر الشكل  2واخلارطة يف الصفحة  .)4وما زال نطاق
الرتدد األوسع استخداماً يف عمليات نشر الشبكة هو  MHz 1 800الذي
يستخدم يف  43يف املائة من شبكات  LTEاليت أطلقت جتارياً .والنطاقات
املتجاورة األكثر شيوعاً التالية هي  GHz 2,6املستخدمة يف  30يف املائة
من الشبكات ،يليها النطاق  MHz 800الذي يستخدم يف أكثر من
 12يف املائة من شبكات اليوم ،وفقاً للرابطة .GSA

الشكل  – 2نمو أجهزة مستعملي خدمة
1240

ﻋــﺪد اﻟﺸﺒﻜــﺎت
اﳌﺨﻄﻂ ﳍﺎ

LTE

1064

اﻟـﻌـﺎﻣـﻠــﺔ

20

أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

41
35

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

18

24

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

28
32

14

20

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

21
14
7

8
14

269

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
أوروﺑﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

24
12

666

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

63
ﻧﻮﻓﻤﱪ*
2013

أﻏﺴﻄﺲ
2013

ﻳﻨﺎﻳﺮ

2013

ﻳﻨﺎﻳﺮ

2012

ﻓﱪاﻳﺮ

2011

* توقعات

املصدر.Global mobile Suppliers Association (GSA) :

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

املصدر.Analysys Mason، 2013 :
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ويف  23سبتمرب  ،2013أطلقت شركة  ،Telstraباالشرتاك مع
ِ
مستعمل معلن عنه
النظام البيئي 1240 :جهاز
رابطة شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة  GSMAورابطة املوردين
 ،GSAمحلة لتعزيز نطاق الطيف  APT700لشبكات ( 4Gاالتصاالت
1
ﻛـﺎﻣـﻴـﺮا
املتنقلة الدولية  -املتقدمة) .والنطاق  ،APT700املعروف أيضاً باسم
102
30
املكاسب الرقمية ،يعيد استعمال الطيف املتاح نتيجة لالنتقال
وﺣﺪة
165
ﺣﺎﺳﻮب ﻣﻔﻜﺮة
93
ﻀﺎﻓﺔ
ﻣ
ﳕﻮذﺟﻴﺔ
من البث التماثلي إىل البث الرقمي يف قنوات التلفزيون والراديو.
ُ
ﺣﺎﺳﻮب
1
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺣﺎﺳﻮب ﺷﺨﺼﻲ
ﻟﻮﺣﻲ
وخصائص انتشار هذا النطاق مثالية لتغطية املناطق الريفية وكذلك
8
ﳏﻄﺎت ﻗﺎﻋﺪة ﺧﻠﻮﻳﺔ
للتغلغل احلضري يف األماكن املغلقة.
385
وكجزء من احلملة ،تعكف شركة  Telstraوالرابطتان GSMA
ﻣﺴﲑاً/ﻧﻘﻄﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ
ّ
و GSAعلى وضع سلسلة من ورقات املعلومات للمشغلني واملوردين
ﺷﺨﺼﻴﺔ
455
ﻫﺎﺗﻒ ذﻛﻲ
واملنظمني يف دوائر الصناعة ،مبا يغطي النظام البيئي للنطاق APT700
الناشئ بسرعة .وتُربز الورقات احلاجة إىل توفري األجهزة املالئمة
للمستهلكني يف الوقت املناسب من أجل جين الفوائد اليت جيلبها
النطاق العريض .ونظراً لتخلف األجهزة ملدة  18شهراً يف املتوسط عد
إطالق الطيف ،يتعني األخذ بأجهزة متنقلة تتمتع بوظائف ترتاوح
املصدر.Global mobile Suppliers Association (GSA) :
من ذكية إىل أساسية حىت أواخر عام  2013لتلبية الطلب عندما يبدأ
نشر شبكات النطاق  .APT700ومن العوائق اليت حتول دون توصيل
اجلميع بالنطاق العريض هو عدم توفر األجهزة املنخفضة التكلفة،
وألنه ال يتوفر سوى األجهزة  2G/3Gوالنطاق العريض عرب اخلطوط
الثابتة يف العديد من املناطق الريفية ،ال سيما يف األسواق الناشئة.
خطة النطاق  APT700تنتشر في أنحاء العالم
ويقول مايك رايت ،املدير التنفيذي لتكنولوجيات الشبكات
من املتوقع أن يسفر اعتماد خطة النطاق جملموعة االتصاالت
آلسيا واحمليط اهلادئ ) (APT700عن إتاحة النطاق العريض املتنقل والنفاذ يف عمليات " Telstraإن توفري مصدر معلومات موثوقة
بتكلفة معقولة ألكثر من ملياري شخص يف منطقة آسيا واحمليط وشاملة أمر مهم بالنسبة للمشغلني لكي يتمكنوا من فهم قدرات
اهلادئ .ويؤكد رئيس رابطة املوردين  ،GSAأالن هادن ،متحدثا التكـنــولــوجـيــات الـنـاشئــة مثــل  APT700من أجــل االتـصــاالت 4G
ً
بوصفه وسيط النقاش قبل دورة خرباء الصناعة رفيعة املستوى وحجمها وتوقيتها .وبناءً على املعلومات عن هذه النطاقات ،ميكن
يف إطار تليكوم العاملي لالحتاد الذي عقد يف بانكوك يف نوفمرب للمشغلني وضع خرائط طريق للتكنولوجيا واالستثمار مبزيد من
 2013وتناول "تأثري خيارات الطيف على توفر األجهزة" على أن اليقني .ويؤدي هذا بدوره إىل اليقني لدى باعة الشبكات واألجهزة
"مواءمة نطاقات الطيف على الصعيد العاملي هو نتيجة رائعة بالنسبة الذين يعملون مجاعياً على تنمية وتسريع النظام اإليكولوجي اجلديد".
وسوف يساعد الدعم القوي خلدمات  LTEيف آسيا واحمليط اهلادئ
للمستهلكني النهائيني ،مما يسهل عملية التجوال الدويل ويساعد
على توفر األجهزة يف وقت مبكر .وميثل اعتماد خطة النطاق وأمريكا الالتينية على تدارك السبق الذي متتعت به أوروبا وأمريكا
 APT700جملموعة االتصاالت يف آسيا واحمليط اهلادئ فرصة كبرية الشمالية .ومن املتوقع أن تربز سوق عاملية خلدمات  LTEأكثر توازناً
لتنسيق الطيف إقليمياً وعاملياً من شأهنا أن تعود بفوائد وفورات حبلول عام  ،2018بفضل أسواق مثل الربازيل واهلند واالحتاد الروسي
يعزى إىل كل منها  5يف املائة من توصيالت  LTEعلى صعيد العامل.
احلجم بالنسبة ألجهزة املستعمل النهائي".
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يقول أليكس سنكلري ،الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا يف رابطة النفاذ إىل النظام اإليكولوجي  LTE700على صعيد العامل ،والذي
" ،GSMAلقد سعت الرابطة على املستويات الوطنية واإلقليمية يقدم خياراً واسعاً من املعدات واملطاريف .وتستفيد بلدان األسواق
والعاملية جاهدة لعدد من السنوات لتحقيق املواءمة يف توزيع نطاقات الناشئة أيضاً من تكنولوجيا  .LTEوتسري اهلند وماليزيا وفيتنام يف
مكاسب الطيف الرقمية على أساس املنافع االقتصادية لشبكات  4Gطليعة بلدان آسيا واحمليط اهلادئ من حيث عدد شبكات LTE
اليت تعود على البلد والقدر األكرب من وفورات احلجم الذي يوفره املخطط هلا .وخيطط املشغلون يف اهلند وماليزيا ونيبال أيضاً إلطالق
وضع خطة نطاقات متوائمة هلذه الصناعة ككل .ومتكن خصائص شبكات التطور طويل األجل بتقسيم الزمن ).(TD LTE
خطة النطاق  APT700فرادى املشغلني من حتقيق مستويات مرتفعة
ويشري تقرير الرابطة  ،GSMAبعنوان اقتصاد اخلدمة املتنقلة آلسيا
من التغطية اجلغرافية والسكانية بتكلفة أقل بكثري ،بينما من شأن واحمليط اهلادئ  ،2013إىل أن حترير نطاق املكاسب الرقمية يف منطقة
اسرتاتيجية نطاق عاملية تقوم على أساس  APT700أن حتفز أيضاً آسيا واحمليط اهلادئ حبلول عام  2020ميكن أن يؤدي إىل إضافة
نشاط التجوال الدويل ،مما يتيح للعمالء إمكانية عبور احلدود الدولية  1تريليون دوالر أمريكي إىل الناتج احمللي اإلمجايل وإىل زيادة
واالستمرار يف استقبال خدمة ."4G
اإليرادات الضريبية مبقدار  215مليار دوالر أمريكي واستحداث 1,4
ويوفر اعتماد اخلطة  APT700يف الربازيل وشيلي وكولومبيا مليون مشروع أعمال جديد و 2,7مليون فرصة عمل جديدة.
واملكسيك للمشغلني واملستعملني يف منطقة أمريكا الالتينية إمكانية
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زي ــارات رسـميـة
خالل شهر سبتمبر  ،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.

زيارات بمقر االتحاد
الدولي لالتصاالت

من اليسار إلى اليمين ،السيدة وفاء بسيم ،سفيرة مصر ،والسيد أحمد البرعي ،وزير التضامن االجتماعي
في مصر؛ والدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ والسيد هولين جاو ،نائب
األمين العام لالتحاد

روبرت خان ،الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة مبادرات البحوث الوطنية

)(CNRI

فيليب كونيغ ،كبير االستشاريين في مجال االستراتيجية ،فيليب كونيغ

All photos are by Rowan Farrell/ITU.

48

أخبار االحتاد   2013 | 8 أكـتـوبــر

2013

زي ــارات رسـميـة
لقاءات مع األمني العام

وTweesak

من اليسار إلى اليمن ،السيد بليز خودخا-ساتو ،المدير التنفيذي ألمانة تليكوم االتحاد؛
 ،Dheerakiatkumchornمستشار رئيس هيئة الشراكة الدولية متعددة األطراف لمكافحة التهديدات
السيبرانية )(IMPACT؛ والدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت ،والسيد Somboon
 ،Mekpaiboonwattanaنائب األمين الدائم لوزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،تايالند

القمة العالمية للشباب
ما بعد 2015
) ،(BYND 2015كوستاريكا

الدكتور حمدون أ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت ،والشيخ عبد اهلل بن محمد بن سعود آل
ثاني ،رئيس مجلس إدارة شركة "أُري ُد"
(مجموعة كيوتل سابقاً)

إيلين م .بالكلر ،نائب مدير قسم السياسات العامة
العالمية ،شركة والت ديزني

وورلي ،الشريك في تأسيس مختبرات
 ،Chaotic Moon Labsومديرها العام

رتشارد هول ،مدير التحالفات االستراتيجية العالمية،
مؤسسة إنتل

أحمد الهنداوي ،مبعوث األمين العام لألمم المتحدة
لشؤون الشباب

مجيع الصور من إعداد إيفان وود/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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الصف األمامي (من اليسار إلى اليمين) لورا شينشيال ،رئيسة كوستاريكا وراعية مبادرة االتحاد لحماية األطفال
على الخط؛ والسيدة  ،Dame Patience Goodluck Jonathanسيدة نيجيريا األولى ،ورئيسة بعثة السالم لسيدات
إفريقيا األوليات والمدافعة عن مبادرة االتحاد لحماية األطفال على الخط .والصف الخلفي (الثانية على
اليسار) :دبوراه تايلور تيت ،مبعوثة االتحاد الخاصة لشؤون حماية األطفال على الخط.

الدكتور  ،Akhtar Badshahكبير المديرين ،شؤون
المجتمع العالمي ،مؤسسة مايكروسوفت

 ،Néstor Osorioرئيس المجلس االقتصادي
واالجتماعي لألمم المتحدة

دوروثي روزجا ،المديرة التنفيذية،
لشبكة  ECPATالدولية

 ،Elena Madrazosسفيرة إسبانيا إلى كوستاريكا

All photos are by Rowan Farrell/ITU.
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األعمال التجارية الدولية ،مؤسسة DataWind Ltd
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