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تليكوم العالمي لالتحاد
لـعــام 2013
حوار ينبغي أالّ يفوتك

بالنيابة عن االحتاد الدويل لالتصاالت ،ودوله األعضاء اليت يبلغ
عددها  193دولة ،وبالنيابة عن أكثر من  700عضواً من أعضاء
القطاعات واملنتسبني من الصناعة ،واملنظمات الدولية واإلقليمية ،والدوائر
األكادميية ،يسعدين غاية السرور أن أرحب باملشاركني يف معرض تليكوم
العاملي الذي ينظمه االحتاد عام  ،2013وتستضيفه هذا العام تايالند ،يف
بانكوك ،اليت تعد واحدة من أكثر املدن اآلسيوية نشاطاً وحيوية.
وميثل احلوار لب النشاط يف معرض تليكوم العاملي لالحتاد لعام .2013
وحتدوين آمال عريضة بشأن مستقبل صناعة املعلومات واالتصاالت
وأنا أشاهد اخلرباء الدوليني وهم يتبادلون األفكار واآلراء مع احلاضرين
يف القاعة واملشاركني على اخلط .وعلى الرغم من اختالف السياقات
واملوضوعات ،فإن احلوار يكون على الدوام شيقاً وجدياً ،ويستند إىل
كثري من املعلومات.
وهنا كما يف أي مكان يف العامل ،نشهد ثورة مستمرة يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .فاالنتقال إىل اخلدمات القائمة
على بروتوكول اإلنرتنت يهز أسس أنظمة االتصاالت اليت ألفناها.
وحنن حباجة إىل أن نفهم هذه التغريات ،وأن حندد كيف نتطور معها
وكيف نستفيد منها.
ويستعرض تليكوم العاملي لالحتاد لعام  2013موضوع "تبين التغيري يف
عامل رقمي" .وتركز جلسات جمموعات املناقشة التفاعلية ،وورش العمل،
واجللسات اليت جتري يف ساحة العرض ،على جماالت التغيري الرئيسية
اخلمسة التالية:
 تغيري سلوك املستعملني كلما ازداد تفاعل الناس والتواصل بينهم
عن طريق وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقات البيانات بدالً من
التفاعل والتواصل الصويت والتفاعل املباشر وجهاً لوجه.
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 تغري ديناميات الصناعة كلما ازدادت املنافسة بني الشركات اجلديدة
القائمة على الويب وشركات تشغيل االتصاالت ،وازدهرت هذه
الشركات اجلديدة العاملة وفقاً لقواعد خمتلفة.
 تغيري مناذج األعمال وتالشي املسافات بفضل الفرص االستثنائية اليت
توفرها االتصاالت بني جهاز وآخر وإنرتنت األشياء ،والتمكني من
التنمية االجتماعية واالقتصادية على نطاق غري مسبوق.
 ظهور تكنولوجيات جديدة مثل  ،halo netsوالرقائق الالسلكية
املدجمة والقدرة على التجهيز والتخزين بتكلفة منخفضة بال حدود،
مما يساعد على إجياد وضع متميز تتحول فيه حياة اإلنسان جذرياً.
 احلاجة امللحة إىل هُنج جديدة للتقييس والتنظيم تسمح بتطور واقع
الالعبني اجلدد ،واألسواق والتكنولوجيات.
وجيتمع يف هذا احلدث مجهور واسع من القطاعني العام واخلاص،
حيث يلتقي رؤساء دول وحكومات ،ووزراء ،وصانعو السياسات
ومسؤولو التنظيم بالرؤساء التنفيذيني يف صناعة االتصاالت من شركات
التشغيل ،وشركات التوريد ،وشركات تقدمي اخلدمات والقائمني على
تطوير احملتوى .وهنا أيضاً جيتمع املبتكرون ،وكبار املفكرين ،واملستشارون
املرموقون ،باإلضافة إىل ممثلي وسائط اإلعالم.
ويغطي املنتدى العاملي تشكيلة واسعة من املوضوعات (انظر
الصفحات  )28-10ويوفر فرصة للمناقشات التفاعلية بني كبار
املتحدثني .ويتم اختيار أعضاء جمموعات املناقشة كخرباء يف جماالت
ختصصهم لتقدمي آراء مستنرية تعرب عن وجهات النظر املختلفة لدى
احلكومات وقطاع األعمال والتكنولوجيا .وتسفر املناقشات عن حلول
مبتكرة ومناذج لألعمال وشراكات ،كلما تبادل املشاركون املعارف
واخلربات وأفضل املمارسات.
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وساحة العرض يف املعرض تـُ ِّ
مكن األجنحة الوطنية واملتخصصة
وما زال الطريق أمامنا طويالً .ويف الوقت الذي نقرتب فيه من سنة
وممثلي الصناعة من عرض أفضل املنتجات ،والتكنولوجيات ،وفرص  ،2014جند أن ثلثي سكان البلدان النامية ما زالوا ال يستطيعون النفاذ
االستثمار والشراكات من مجيع أحناء العامل .ويف املساحة املخصصة إىل اإلنرتنت على اإلطالق .والصورة أسوأ من ذلك يف أقل البلدان
لعرض االبتكارات ) ،(InnovationSpaceيعرض الفائزون يف مسابقة منواً – اليت يبلغ عدد سكاهنا حنو  890مليون نسمة ،منهم  818مليون
املبتكرين الشباب لعام  2013أفكارهم الفائزة اخلاصة بتوفري حلول واقعية نسمة سيكونون ما زالوا غري متمتعني بأي شكل من أشكال النفاذ إىل
قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتحديات اإلمنائية .وهنا ،اإلنرتنت .ومع ذلك ،ينطوي هذا التحدي الكبري على فرصة كبرية – أن
يعرض املخترب ) (The Labأيضاً أفكاراً جديدة مثرية وأحدث احللول اليت نعمل وأن نرى تقدماً حقيقياً ودائماً ،ليس فقط يف العواصم ،بل أيضاً يف
مجيع املناطق الريفية والنائية يف العامل.
جتمع بني الفن والتكنولوجيا واجملتمع – يف سياق استشراف املستقبل.
إننا نشهد بالفعل تقدماً تكنولوجياً على نطاق مل يكن متصوراً من
ولكن أي حديث عن املستقبل يتصور بيئة تـُمكن الصناعة من
االزدهار .وقد أقامت بيئة السياسات العامة والبيئة التنظيمية أساساً قوياً قبل – وخصوصاً مع ظهور النطاق العريض املتنقل ،وهو التكنولوجيا
لتنمية خدمات االتصاالت املتنقلة يف أحناء العامل .وحنن يف حاجة اآلن األسرع منواً يف تاريخ البشرية .ويتنبأ االحتاد الدويل لالتصاالت بأنه مع
إىل تكرار هذا اإلجناز يف جمال النطاق العريض ،على الرغم من التعقيد هناية  ،2013سوف يقرتب عدد اشرتاكات النطاق العريض املتنقل من
املتزايد الناتج عن التقارب التكنولوجي وسرعة ظهور االبتكارات .وقد  2,1مليار اشرتاك.
حان الوقت جلميع البلدان ملواجهة هذا التحدي.
وقد استغرق األمر  125سنة لبلوغ رقم املليار األول الشرتاكات
وجلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية ،اليت اشرتك يف تأسيسها اخلطوط الثابتة يف العامل  -وليس من املرجح على اإلطالق بلوغ املليار
االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة الثاين  -بينما استغرق األمر تسع سنوات فقط لبلوغ املليار األول من
(يونسكو) يف  ،2010توفر توجيهات قيِّمة للنهوض بتكنولوجيا املعلومات اشرتاكات النطاق العريض املتنقل – واستغرق األمر سنتني أخريني فقط
واالتصاالت ،وخصوصاً النطاق العريض .ويتضمن أحدث تقرير أصدرته لبلوغ املليار الثاين.
وإنين على ثقة ،بعد أن شهدنا التقدم اهلائل خالل السنوات األخرية،
جلنة النطاق العريض بعنوان "حالة النطاق العريض عام  "2013عدداً من
التوصيات اخلاصة بسياسات النهوض بالنطاق العريض وتعظيم أثره .وقد من أن صناعتنا سوف تغتنم الفرصة لالستفادة من الطاقة التحويلية
أكدت اللجنة أمهية النطاق العريض يف دفع خطى التقدم حنو حتقيق لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اإلسراع بالتنمية .ولذلك ،فبينما
األهداف اإلمنائية لأللفية وكذلك كونه من احملركات األساسية للتقدم يف يواصل العامل تقدمه حنو األخذ بالنظام الرقمي ،دعونا نواصل هذا العمل
العظيم الذي نقوم به – ودعونا نرحب بالتغيري.
تنفيذ برنامج التنمية فيما بعد .2015
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بانكوك ترحب بمعرض تليكوم
العالمي لالتحاد لعام 2013
يعد معرض تليكوم العالمي الذي ينظمه االتحاد الدولي لالتصاالت منصة رفيعة المستوى
للحوار ،وتقاسم المعارف وإقامة الشبكات التي تعد أساسية لدفع النجاح في قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت على المستوى العالمي.
وهذا الحدث يعزز الحوار البناء بشأن السياسات واالستراتيجيات والنماذج واألسواق ،وييسر
التواصل بين األفراد ،واألفكار والالعبين الرئيسيين في مجال الصناعة ،ويفتح الفرص أمام
إقامة الشراكات واالستثمار .كذلك ،يسلط هذا الحدث الضوء على أهمية التعاون والترابط
في القطاع عموماً.
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وتستضيف معرض تليكوم العالمي لعام  2013حكومة تايالند في مركز إمباكت للمعارض
والمؤتمرات ،في بانكوك ،التي تعد واحدة من أكثر مدن آسيا تميزاً بالطابع العالمي ،فضالً
عن كونها مركزاً إقليمياً للتجارة والسياحة والنقل .وتوفر بانكوك ،بما تتمتع به من سحر وكرم
ضيافة يشهد لهما العالم ،تسهيالت من الطراز األول لعقد المؤتمرات وتيسير األعمال .وبهذه
الخلطة من الثقافة التقليدية والحديثة ،والمعالم والمزارات التاريخية والبيئية الحضرية الحيوية،
تعد بانكوك مكاناً نموذجياً للتواصل والتمكين من إجراء المداوالت.
وتايالند من األعضاء الرئيسيين لرابطة دول جنوب شرق آسيا ( ،)ASEANوهي مجموعة من
عشرة بلدان ناشئة يبلغ مجموع عدد سكانها نحو  600مليون نسمة .وتوفر تايالند مقصداً
جذاباً للتجارة واالستثمار .وسوف تكتسب المنافسة اإلقليمية مزيداً من القوة بقيام سوق
التجارة الحرة في  – 2015الجماعة االقتصادية لدول جنوب شرق آسيا – التي ستستفيد من
ضخامة السوق االستهالكية للمنطقة ،وتزايد أعداد الطبقة المتوسطة والتوافر المتزايد للدخل
الذي يمكن التصرف فيه .واتفاقات التجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا وكل
من الصين ،وجمهورية كوريا ،والهند ،وأستراليا ونيوزيلندا ،باإلضافة إلى قيام شراكة اقتصادية
شاملة مع اليابان – تفتح القارة اآلسيوية بكاملها ،وهي التي تمثل اآلن أكثر من  50في المائة
من التجارة العالمية.
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واملعلومات اآلن منتجني كما أهنم مستهلكون،
مداوالت افتتاح المنتدى
مير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مما يؤدي إىل انفجار يف الطلب على عرض
بفرتة حتول رئيسية ،بل إن طريقة تواصلنا معاً النطاق .والتكنولوجيات واألسواق اجلديدة
آخذة يف التغري .وتبادل الرسائل و"احملتوى تؤدي إىل ظهور العبني رئيسيني جدد للصناعة،
الصويت الغين" باستعمال تقنيات احلضور مما يفرض حتديات أمام مناذج العمل التقليدية
والوسائط االجتماعية حتل بشكل متزايد حمل واألطر التنظيمية.
املكاملات الصوتية .ويعد مستعملو البيانات
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وهذه التغريات الناجتة عن التحول من
الرتكيز على الصوت إىل الرتكيز على البيانات
توفر أيضاً فرصاً يف جمال حتقيق التنمية
االجتماعية واالقتصادية على نطاق غري
مسبوق .والتغريات اليت تشهدها التكنولوجيا
واليت تعِد مبا ال حصر له من قدرات التجهيز
والتخزين واالتصاالت بتكلفة منخفضة،

مواضيع برنامج المنتدي
ر ملاع يف رييغتلا باعيتسا

باإلضافة إىل التطورات اليت شهدهتا الشبكات
اليت حتددها الربجميات وحتليل البيانات ،تحُ ِدث
حتوالً يف اهليكل األساسي لقطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .فكيف يتهيأ قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتوزيع
مزايا العامل الرقمي اجلديد على أساس عادل
الفعال مع
ومنصف ،مع ضمان التعامل ّ
املسائل املهمة مثل اخلصوصية ومحاية البيانات
واألمن السيرباين؟

ركوب موجة البيانات

ووفرة األجهزة الالسلكية اجلديدة اليت
تصل إىل األسواق الدولية تيسر اعتماد
مناذج العمل املبتكرة ،وإن كانت تقيد
قدرة الشبكات الثابتة واملتنقلة على مواكبة
التغريات .وقد أتاحت االتصاالت الالسلكية
لفرتة من الوقت القدرة األساسية على
التوصيل يف آسيا ،ولكن عاصفة البيانات اليت
هبت على األسواق األوروبية وأسواق أمريكا
الشمالية سوف حتمل حتديات لشركات
التشغيل نظراً لنقص شبكات التوصيل عالية
السعة .ويعد "النقل املباشر" أحد التقنيات
اليت يُ َّروج هلا كحل ولكن استخدامها للطيف
الشحيح ينطوي على صعوبات أخرى.

شركات االتصاالت وشركات
تقديم الخدمات غير التقليدية
المتاحة من خالل اإلنترنت

وصناعة االتصاالت يف مأزق إزاء ما
يسمى اخلدمات غري التقليدية املتاحة من
خالل اإلنرتنت ) ،(OTTوخصوصاً بالنسبة
للصوت وتبادل الرسائل .ويبدو اآلن أنه ال

مفر من أن إيرادات املهاتفة وخدمة الرسائل
القصرية ) (SMSسوف تنخفض .وتقيم بعض
شركات التشغيل شراكات مع شركات مثل
 WhatsAppو Facebookلتمييز ما تعرضه هذه
الشركات من اخلدمات اليت تقدمها عموماً.
وتتخذ شركات أخرى مساراً خمتلفاً متاماً،
وتلتمس من اهليئات التنظيمية أن تسمح هلا
بتجميد منافسيها اجلدد أو فرض رسوم عليهم.
وهناك جمموعة من الشركات األخرى ما زالت
تعتقد أن جمموعة االتصاالت الغنية )(RCS
التابعة لرابطة شركات تشغيل االتصاالت
املتنقلة ) (GSMAهي ِ
املنقذ .ويقال إن جمموعة
االتصاالت الغنية ) (RCSتغري طريقة التواصل
بني الناس ،فهي تنطوي على جتربة تتجاوز
االتصاالت الصوتية وخدمة الرسائل القصرية
إذ تتيح للمستعملني الفرصة لتبادل الرسائل
الفورية أو الدردشة ،أو مشاهدة الفيديو
احلي أو تقاسم امللفات عرب أي جهاز أو أي
شبكة ،مع مجيع العناوين اليت يسمحون
هبا يف دفرت العناوين اخلاص هبم .وجمموعة
االتصاالت الغنية ) (RCSتكشف كيف أن
املستهلكني يتقامسون بالفعل خرباهتم وجتارهبم
اليومية مع بعضهم البعض.

لكي تصبح قادرة على احملافظة على بقائها
يف املدى البعيد .ومن الالزم إجياد مناذج عمل
جديدة ملواجهة التحديات املتمثلة يف خيارات
املستهلكني بسبب الالعبني الرئيسيني املرخص
هلم وغري املرخص هلم وتغري عامل شركات
االتصاالت واخلدمات غري التقليدية املتاحة
من خالل اإلنرتنت ).(OTT
كذلك يتأثر املشهد العام بطريقة تواصل
املستهلكني ببعضهم البعض واالبتعاد عن
االتصاالت الصوتية واتصاالت البيانات
واالنتقال إىل االتصاالت من آلة ألخرى
وإنرتنت األشياء .وهذا وقت التغيري
التكنولوجي اهلائل وينطوي على حتديات
تنظيمية مثرية.
وقد متت تغطية الكثري من هذه املوضوعات
أثناء املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية
) ،(WCIT-12الذي عُ ِقد يف ديب يف ديسمرب
وسع
 .2012وقد يقول البعض إن املؤمتر َّ
الفجوة بني من حيبذون قيام إنرتنت مفتوحة
بدون مقابل ،والذين يسعون إىل التحكم
فيها .ورمبا تكون اآلراء قد تغريت منذ ذلك
احلني .فكيف تفهم صناعة االتصاالت
وأصحاب املصلحة الرئيسيون اآلخرون اآلن
التحديات وماذا يفعلون ملواجهتها؟

المائدة المستديرة
للقادة اإلقليميين

ورشة عمل بشأن تكنولوجيا
اعرتفت جمموعة من املديرين التنفيذيني التطور طويل األجل بتقسيم
أثناء تليكوم العاملي الذي نظمه االحتاد الوقت ( )TD-LTEوالطيف

الدويل لالتصاالت عام  2012بأن شركات
االتصاالت متر بفرتة تغيري هائل ،تشهد
زيادة يف التكاليف واخنفاضاً يف اإليرادات.
وجيب أن تعيد صناعة االتصاالت اكتشاف
نفسها بإجياد طرق خمتلفة جلمع اإليرادات

ساعدت ورشتا العمل يف جنيف وديب بشأن
تكنولوجيا التطور طويل األجل بتقسيم الوقت
الفعال لتطوير
) (TD-LTEوالطيف على الرتويج ّ
هذه التكنولوجيا .ومن املقرر تنظيم ورشة العمل
الثالثة بشأن هذه التكنولوجيا يف  19نوفمرب يف
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بانكوك أثناء انعقاد تليكوم العاملي لعام  ،2013الشبكات االفتراضية

وسوف يشرتك يف استضافتها االحتاد الدويل
لالتصاالت واملبادرة العاملية لتكنولوجيا التطور
طويل األجل بتقسيم الوقت ) ،(GTIوشركة
االتصاالت املتنقلة الصينية وحتالف الصناعة
لتنمية االتصاالت ).(TDIA
وتسعى هذه الورشة إىل تشجيع االستعمال
الكفء للطيف عن طريق اسرتاتيجية عاملية
موحدة لتوزيع الطيف ،وزيادة سرعة نشر هذه
التكنولوجيا على املستوى التجاري .وهذه
فرصة لقادة احلكومات ،واهليئات التنظيمية،
واملديرين التنفيذيني لشركات التشغيل ورؤساء
اجلمعيات الدولية لتبادل اآلراء بشأن تنمية
النطاق العريض املتنقل.

عالم التطبيقات االجتماعية
والمتنقلة :صديق أم عدو؟

يركز أحد احلوارات الصاخبة يف صناعة
االتصاالت اليوم على كيفية تعامل شركات
التشغيل مع الالعبني الرئيسيني ومع اخلدمات
غري التقليدية املتاحة من خالل اإلنرتنت
) (OTTوالشركات األخرى اليت تعمل على
الويب .وتشعر شركات التشغيل بأن بعض
إيراداهتا التقليدية تتعرض للتهديد جراء البدائل
املتوفرة ،من تلك القائمة على اإلنرتنت
إىل املهاتفة وتبادل النصوص ،مثل ،Skype
أو  ،Viberأو  ،WhatsAppإىل االقتصاد القائم
على احملتوى االجتماعي الذي حتركه شركات
مثل  Facebookأو  Twitterأو .YouTube
والوسائط االجتماعية وتطبيقات االتصاالت
املتنقلة تغري العامل .فما هي أهم التغريات اليت
حتدث يف الوقت احلاضر ،وما هي مظاهر
االضطراب اليت تلوح اآلن يف األفق؟
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يتم إجناز اخلدمات احلالية عن طريق بنية
حتتية مكرسة ،مما يؤدي إىل عدم االستفادة
الكاملة من موارد الشبكات باستثناء أثناء
الساعات اليت تكثر فيها احلركة .والشبكات
االفرتاضية تعِد بإهناء ذلك وحتقيق اخنفاض
ملموس يف نفقات التشغيل .وهذا يتيح إمكانية
تقاسم موارد الشبكات ،والتقليل من رأس
املال املستثمر وتقليل مصروفات التشغيل اليت
تتحملها شركات تشغيل الشبكات .وتتوقع
شركات تشغيل الشبكات منوذج عمل لشراء
الربجميات ،بينما حتتاج جهات تصنيع املعدات
والتجهيزات إىل محاية مصاحلها .وهذا قد يعين
بالنسبة هلا التخلي عن حقوقها احلصرية بشأن
بعض وظائف الشبكات ،مع إمكانية زيادة
الوظائف اليت تندرج ضمن اجملاالت اليت تُعىن
هبا شركات تشغيل الشبكات .فما هي مناذج
العمل اليت ستنشأ؟ وكيف يتسىن لشركات
تصنيع املعدات والتجهيزات وشركات تشغيل
الشبكات أن تتعايش يف هذه البيئة اجلديدة؟

التقارب والتنظيم

توجد شركات االتصاالت والوسائط
واهليئات األخرى لتنظيم االتصاالت يف
الوقت احلاضر يف عامل متغري هتيمن عليه
أجهزة وشبكات بروتوكول اإلنرتنت من
طرف آلخر ،وهو عامل تقدِّم فيه شركات
التشغيل املعنية بتقدمي اخلدمات غري التقليدية
املتاحة من خالل اإلنرتنت ) (OTTتطبيقات
منها تطبيقات الصوت ،مثلها مثل تطبيقات
توقعات الطقس ،عامل يكون فيه كل مستعمل
من مولدي احملتوى .وميكن مشاهدة احملتوى
سواء كان البث حياً أو مسجالً على العديد

من األجهزة الذكية املختلفة وبتكنولوجيات
البث املتعددة .وختتلف منصات البث من
البث اإلذاعي الرقمي والسواتل إىل النطاق
العريض ،وبروتوكول اإلنرتنت ،والشبكات
الثابتة والشبكات الالسلكية .واملستهلك هو
الذي يقرر إىل حد كبري كيف يتسىن له النفاذ
إىل احملتوى والتطبيقات ،ولكن لن يتسىن له
الدخول إىل بعض املواقع املغلقة.
والتطبيقات واخلدمات تقوم بتقدميها
اليوم إىل حد كبري أطراف فاعلة خمتلفة من
بني األطراف اليت توفر البنية التحتية احمللية
البديلة واملنافسة .ومل تعد األطراف املهيمنة
هي األطراف املهيمنة الوطنية اليت حتكمها
اهليئات التنظيمية الوطنية ،بل أصبحت
شركات دولية ال ختضع لقواعد تنظيمية إىل
حد كبري .ويعمل الكثري من الشركات اجلديدة
على زيادة قيمتها ،بينما تكافح الشركات
الرئيسية املعنية بالبنية التحتية من أجل احملافظة
على قيمتها احلالية .وقد حدث تغري ملموس
يف سلسلة القيمة – وأصبحت الشركات اليت
تقدم الربجميات والتطبيقات متلي اآلن شروطها
على األطراف املهيمنة على البنية التحتية.
فهل حان الوقت للتفكري اجلدي يف نطاق
صالحيات اهليئات التنظيمية لالتصاالت
والوسائط أو البث اإلذاعي؟ وهل ينبغي دمج
هذه اهليئات؟ وهل ستكون هذه التغيريات
مساعداً أم عائقاً لالستثمار وسرعة نشر
خدمات جديدة .وما هو اجلانب احملتاج إىل
محاية؟ وما هو املستوى املناسب للتنظيم أو
هل تستطيع الصناعة أن تعمل معاً من أجل
وضع مبادئ توجيهية وللتنظيم الذايت؟
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إنترنت كل شيء

موضوع إنرتنت كل شيء يف سبيله إىل أن
يصبح بسرعة واحداً من أسخن املوضوعات
بالنسبة جملتمع االتصاالت العاملي .فقد أصبح
يف مركز التقارب بني تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وبني االتصاالت التقليدية يف
اهلياكل التجارية غري املوصولة .وترتكز األنظار
اليوم على السوق االستهالكية ،ولكن
توصيالت الغد بني نشاط وآخر ) ،(B2Bوبني
النشاط واملستهلك ) ،(B2Cوبني احلكومة
والنشاط ) ،(G2Bوبني احلكومة واملواطنني
) (G2Cيف صورة إنرتنت كل شيء هي اليت
سترتكز عليها األنظار يف املستقبل .وتبلغ
نسبة األجهزة وأجهزة االستشعار املصولة
اليوم أقل من  1يف املائة من تريليونات
األجهزة وأجهزة االستشعار احملتملة .وسيكون
التحدي الذي سيواجه صناعة االتصاالت
هو توفري التوصيالت يف املستقبل – استناداً
إىل أهداف عملية سليمة تفيد اجملتمع – على
منصات مأمونة ميكن االعتماد عليها.

تحول التعليم :أهمية تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في
التعليم في القرن الواحد والعشرين

وإدخال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
يف التعليم وعملية التعلم يساعد على اكتساب
مهارات جديدة ،سواء داخل الفصول الدراسية
أو خارجها .ويف ضوء أمهية دفع عجلة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إحداث
حتول يف التعليم ،ما هي احلواجز اليت ينبغي
التغلب عليها؟ وكيف حنقق أفضل فائدة من
التكنولوجيات اليت جنحت يف الرتويج للتعلم
وأدت إىل جمتمعات مزدهرة يف أحناء العامل؟

فرص جديدة في مجالي
الصوت وتبادل الرسائل

تكنولوجيا االتصاالت المتنقلة
يوشك نسق املهاتفة التقليدية بالصوت واإلنتاجية في المشاريع

على النهاية (أو هل هو يوشك فعالً على
النهاية؟) .واألمر املؤكد من واقع التحليل
هو أن عهداً جديداً يتجاوز املهاتفة آخذ
يف الظهور .ومن األمور احليوية فهم هذه
الفرصة ،خصوصاً يف الوقت الذي تتآكل
فيه هوامش التميز بسرعة نتيجة للمنافسة من
جانب اجلهات املعنية بتقدمي اخلدمات غري
التقليدية املتاحة من خالل اإلنرتنت ).(OTT
وقد حان الوقت الستطالع احملركات الرئيسية
لقيمة الصوت بالنسبة للمستعمل.

يعيش التالميذ اليوم يف عامل تسوده

املنافسة العاملية ،واالبتكارات اليت تغذيها تحول التعليم :من
التكنولوجيا والتغري السريع الذي يتطلب الرؤية إلى العمل

جمموعات جديدة من املهارات حلل املشاكل،
والتعلم القائم على املشاركة والتفكري التحليلي.
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هذه الرؤية إىل واقع .ويعد حتويل التعليم ملواجهة
املنافسة العاملية احلالية من التحديات املعقدة
اليت تتطلب قيادة قوية من جانب احلكومة
كما تتطلب قيام شراكات بني القطاعني
العام واخلاص يشارك فيها العديد من الشركاء
يف النظام البيئي .ويتطلب ذلك أيضاً اإلملام
بالتكنولوجيا الذي يقرتن بالتدريب املناسب
للمعلمني .وميكن للمشاريع الوطنية واإلقليمية
لتحويل التعليم أن تقدم جتارب مفيدة يف هذا
اجملال.

بغض النظر عن الرؤية اخلاصة بالنظام
التعليمي اجليد ،ال يوجد إجراء وحيد لتحويل

تتمتع التطبيقات املتنقلة بالقدرة على
إحداث حتول يف طريقة قيام الناس بالعمل،
وجعل القوى العاملة أكثر قدرة على التنقل،
واالستجابة آنية ،ومتكني قطاع كبري من الناس
من النفاذ إىل بيانات املكاتب اخللفية من
ِ
"أحضر جهازك معك" .وميكن للنهج
خالل
األول املتنقل يف التعامل مع عمليات املشاريع
والتصميم نقل خربات املستعملني إىل مستوى
آخر داخل املشروع وحل مشاكل العمل
الفعلية .وتوفر األسطح البينية املتنقلة رؤى
وحتليالت تفصيلية مل تسبق رؤيتها على أي
جهاز أو سطح بيين من قبل .وميكن أن توفر
خربات املستعملني املرتكزة على املستهلكني
رؤى حول كيفية إشراك املوظفني.
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كيف يمكن لمواطني العالم ضمان إنترنت كل شيء القائمة على
اإلصدار السادس من
خصوصيتهم في عالم رقمي؟
تقوم األجهزة اإللكرتونية والتطبيقات بروتوكول اإلنترنت

املتصلة ببعضها البعض جبمع الكثري من
البيانات عن املواطنني كأفراد – كل شيء
ابتداءً من املكان الذي توجد فيه ومن أين
أتيت ،ومن الذي تتواصل معه ،ومىت تكون
نشيطاً ،وكيف تقضي وقتك ،وما هي
اهتماماتك وأفضلياتك .وهذه املعلومات
يتم مجعها اآلن وقيام األنشطة التجارية
واحلكومات بتحليلها .فماذا ينبغي للمواطنني
عمله وما هي حقوقهم؟ وماذا ينبغي أن يكون
عليه دور احلكومات واألنشطة التجارية؟
وكيف ميكن ترمجة هذا الدور إىل قوانني
ومعايري دولية؟

سيؤدي إقامة شبكات جتمع بني الناس،
والعمليات ،والبيانات واألشياء يف إنرتنت
شاملة ،يف السنوات العشر املقبلة ،إىل توليد
قيمة تتجاوز  14تريليون دوالر أمريكي ،تشمل
مجيع قطاعات االقتصاد .وسيكون عامل إنرتنت
كل شيء أكثر مالءمة وأكثر قيمة من أي وقت
مضى ،حيث سيؤدي إىل حتويل املعلومات
اخلام إىل معرفة وقدرة على حتويلها إىل ابتكارات
عملية .وحيمل املستقبل فرصة غري مسبوقة
بالنسبة ألنشطة األعمال واألفراد واجملتمع.
وحجم عامل البيانات الرقمية يف تزايد
ملحوظ .ويوجد بني "البيانات الضخمة"
و"البيانات املفتوحة" منجم هائل للبيانات

ينتظر االستغالل .والتكنولوجيا اليت تمُ ِّكن
من إجراء اتصاالت على نطاق واسع بني
هذه األشياء والبيانات هي اإلصدار السادس
اجلديد من بروتوكول إلنرتنت ).(IPv6
وتشمل أمثلة استخدام إنرتنت كل شيء
الشبكات الذكية ،واملباين الذكية ،وإدارات
الرعاية الصحية ورصد املرضى الذين هم
حتت العالج ،واملصانع الذكية ،واملواقع
التعليمية املوصولة ،والنقل الذكي ،ومواقع
التسويق واإلعالن املوصولة ،والبيئة الذكية
والزراعة الذكية ،ومواقع األلعاب والتسلية
املوصولة .وقد استطاع رواد اإلصدار السادس
من بروتوكول اإلنرتنت ) (IPv6يف منطقة
آسيا بالفعل بناء خمزون من اخلربات املتعلقة
بآثار إنرتنت كل شيء االقتصادية واجملتمعية
التحويلية واليت تؤدي إىل تغيري أسلوب احلياة.
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البيانات الضخمة ،األخ الكبير؟

األخ الكبري يراقبنا .هذا ما تقوله لنا
التوقعات احلديثة بشأن ممارسات وكاالت
األمن .ولكن ،إىل أي مدى ينبغي أن نشعر
بالقلق؟ وهل ينبغي أن تُقبل تطمينات بأن
أحداً ال ميلك الوقت أو امليل إىل اخلوض يف
حميطات واسعة من البيانات ال لشيء إال جملرد
رصد أنشطتنا؟ أو هل ينبغي أن نعرتف بأننا
قد دخلنا عصر حتليل البيانات الضخمة الذي
ال تكل أجهزة احلاسوب فيه من االنتقال
عرب جمموعات البيانات الضخمة حبثاً عن
االجتاهات واألمناط؟
وحتليل هذه األمناط ميكن أن يزيد كثريًا
من ميزة الكفاءة والقدرة على املنافسة – مبا
يسمح باستبدال أجزاء املاكينات قبل أن
تصاب باخللل .ومع ذلك ،فهذا يتحدى
أيضاً محاية اخلصوصية ويثري شبح العقوبات
استناداً إىل امليول والنزعات .وميكن أن تؤدي
التوقعات اخلاصة بالبيانات الضخمة إىل
فرض عقوبات حىت قبل ارتكاب اجلرمية.
واحلكم على الناس على أساس توقع ما
سيفعلونه يتحدى فكرة العدالة واإلرادة احلرة
اللتني تقوم عليهما جمتمعات كثرية .فكيف
ميكننا أن نستفيد من حتليل البيانات الضخمة
دون متزيق نسيج اجملتمع؟

تحول التعليم :تمويل برنامج
التعلم اإللكتروني

تعد االستفادة من التكنولوجيا يف حتسني
احلصول على تعليم جيد من األمور الواجبة
يف القرن الواحد والعشرين ،ولكن السؤال
املهم هو كيف يتسىن متويل هذه املشاريع
املهمة متعددة التخصصات .فتحويل التعليم
وتطويعه مبا يتفق مع التحديات اجلديدة ينبغي
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التعامل معه على أنه استثمار اسرتاتيجي
بالنسبة للبلد ومواطنيه .واحلكومة هي اليت
تقع عليها مسؤولية حتفيز املوارد الداخلية
والتعاون مع الصناعة يف القطاع اخلاص من
أجل حتقيق ذلك.

إفريقيا الرقمية – األثر
االقتصادي لإلنترنت

تشري التقديرات إىل أن اإلنرتنت
سامهت بنحو  15مليار دوالر أمريكي يف
الناتج احمللي اإلمجايل يف  2012يف  14بلداً
إفريقياً – جنوب إفريقيا ،ومصر ،ونيجرييا،
وكينيا ،واجلزائر ،واملغرب ،وأنغوال ،وغانا،
والسنغال ،وتنزانيا ،والكمرون ،وكوت ديفوار،
وموزامبيق ،وإثيوبيا .واالستهالك اخلاص هو
احملرك الرئيسي ،بينما يتخلف االستثمار العام
واستثمار الشركات عن االستثمار يف بلدان
أكثر تقدماً .وتوجد فرص للنمو ،تبعاً لدرجة
نضج النظام البيئي لإلنرتنت .ويستطيع
الكثري من اجلهات املختلفة صاحبة املصلحة
(احلكومات ،وصانعو السياسات وقادة
قطاع األعمال) القيام بدور يف زيادة األثر
االقتصادي لإلنرتنت يف إفريقيا.

حماية األفراد في عالم
البيانات الضخمة الذي يتزايد
التوصيل في ما بين أنحائه

إن نضج شبكات التواصل االجتماعي،
الذي اقرتن بقوة أجهزة احلاسوب واخنفاض
تكاليف االتصال جعل من املمكن بالنسبة
لآلخرين مجيع بياناتنا الشخصية واالستفادة
منها .وهذا ما حيدث اآلن عن وعي أو بدون
وعي منا وعن موافقة أو بدون موافقة منا.

وهذه املسألة املعقدة تتطلب دراسة دقيقة
من مجيع اجلهات صاحبة املصلحة ،مبا يف
ذلك اهليئات التنظيمية واألجهزة التشريعية.
وهناك قدر كبري من القرائن اليت تدل على أن
بعض املنافع اجملتمعية قد حتقق بفضل تسخري
البيانات الضخمة .ولكن جيب إجياد توازن
بني اخلصوصية واملنافع اجملتمعية .ويف جمتمع
رقمي عاملي ،حنتاج إىل الوضوح يف ما يتعلق
بالقواعد الواجب تطبيقها – من وضعها
وعلى من تنطبق.

بناء تطبيقات االتصاالت
داخل شركات االتصاالت

يف الوقت الذي استمر فيه تناقص
أرباح خدمات الصوت ،استثمرت شركات
االتصاالت بكثافة يف خدمات القيمة املضافة
مثل تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت )،(IPTV
والفيديو عند الطلب ) ،(VoDوتطبيقات
اخلدمات غري التقليدية املتاحة من خالل
اإلنرتنت ) ،(OTTواخلدمات املتنقلة أو بوابات
الويب – وإن كانت النتائج خميبة لآلمال
يف أحيان كثرية .فكيف ميكن لشركات
االتصاالت تغيري تركيزها وتوجيه االستثمارات
إىل خدمات القيمة املضافة كاسرتاتيجية
تضمن هلا الفوز؟
وتبادل الرسائل عن طريق اخلدمات غري
التقليدية املتاحة من خالل اإلنرتنت )(OTT
وتطبيقات إقامة شبكات التواصل االجتماعي
تتحدى شركات االتصاالت – ويف كثري
من اجملاالت هتيمن اجلهات املعنية بتقدمي
اخلدمات غري التقليدية املتاحة من خالل
اإلنرتنت ) (OTTاآلن على األوضاع الرقمية
اجلديدة .فكيف تتجاوب شركات االتصاالت
مع ذلك؟ وماذا ميكن تعلمه من ردود أفعال
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شركات التشغيل وخربات شركات الوسائط؟
وما هي أهم التطورات التكنولوجية اجلديدة
اليت تقوم عليها خدمات القيمة املضافة؟

تحويل التعليم :المحتوى
الذي يهم

تشري الدراسات احلديثة إىل أن تكنولوجيات
النطاق العريض ميكنها حتسني فعالية عميلة
التدريس وحتسني نتائج التعلم .وحتقيق تلك
النتيجة يتطلب من تالميذ القرن الواحد
والعشرين أن يكونوا مستهلكني حمنكني ،يقومون
بتفسري احملتوى واالستفادة منه .ويتعني على
املدارس تزويد التالميذ مبجموعة جديدة من
املهارات اليت متكنهم من املنافسة بطريقة أفضل
يف العصر الرقمي .ويقوم احملتوى بدور رئيسي
يف بيئة التدريس والتعلم اجلديدة .ووفقاً هلذه
الدراسات ،يعد النطاق العريض من األدوات

األساسية لتوصيل احملتوى واألدوات اليت ميكن
استخدامها يف حتفيز إشراك التالميذ ،وحتسني
نتائج عملية التعلم ،وتيسري التعاون واالبتكار
بني املعلمني ،والتمكني من حتقيق وفورات يف
التكاليف يف إدارة التعليم .فكيف جيب تطوير
احملتوى التعليمي التقليدي لتلبية متطلبات
العصر الرقمي اجلديدة ومساعدة التالميذ على
اكتساب مهارات القرن الواحد والعشرين؟

أثر اإلنترنت والتكنولوجيا
الرقمية في إحداث التحول
الممكن في إفريقيا

حتول يف طريقة حصول األفارقة على اخلدمات
واالستفادة منها .فما هي املنافع اليت حتققها
هذه اآلثار اليت تأيت يف قفزات نوعية؟ وتوجد
إمكانية إلحداث حتول يف اخلدمات املالية،
وخدمات التجزئة والرعاية الصحية .وجتري إدارة
الكثري من التجارب الشيقة يف هذه اجملاالت،
ويوجد العديد من قصص النجاح .فما هي
اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها بالنسبة لبعض
هذه التجارب لبلوغ كامل إمكاناهتا وإحداث
حتول حقيقي يف احلياة؟

من الصوت إلى البيانات إلى
ميكن للتكنولوجيات غري املكلفة أن تساعد السحب :تحول نموذج األعمال
يف تسريع طريقة تعامل إفر ُ
يقيا مع عدد من في شركات االتصاالت

التحديات االجتماعية واالقتصادية .وميكن
للرقمنة أن حتقق آثاراً تتمثل يف قفزات نوعية
ميكنها فك سالسل القيمة احلالية ،وإحداث

حقق عامل النصوص واملهاتفة ازدهاراً
كبرياً يف االتصاالت العاملية .واليوم ،ومع
وصول اخلدمات غري التقليدية املتاحة من

أخبار االحتاد   2013 | 9 نوفمـبـر

2013

17

مواضيع برنامج المنتدي
ر ملاع يف رييغتلا باعيتسا

خالل اإلنرتنت ) ،(OTTأصبحت عوائد الكثري الكتشاف الربامج الضارة .والتهديدات اليت الفكرة األساسية االستشرافية في
من شركات تشغيل االتصاالت تغطي بالكاد متثلها الربجميات الضارة تؤدي إىل خسائر اتصاالت النرويج :قفزة نوعية
تكلفة رأس املال .فهل ميكن أن يستمر هذا شخصية ،وتكاليف للمؤسسات ،وأضرار إلى مستقبل رقمي للجميع

الوضع بالنسبة لشركات تشغيل االتصاالت
الثابتة واملتنقلة؟ وهل نقدم للمستعملني
خدمات تليب مجيع األغراض؟ وما هي أفضل
ردود األفعال التكتيكية واالسرتاتيجية بشأن
اخلدمات غري التقليدية املتاحة من خالل
اإلنرتنت )(OTT؟ وهل ميكن أن يكتسب
العامل املقبل للخدمات السحابية احليوية اليت
شهدناها مع الصوت وتبادل الرسائل؟

اقتصادية ،مبا يف ذلك أضرار لسمعة البلد
ومصداقيته .ولذلك ،أصبح األمن واألجهزة
املتنقلة والشبكات على قمة االهتمامات
على مستوى الشركات ،واملستويات الصناعية
والوطنية والدولية .وللحكومات واهليئات
التنظيمية دور مهم يف مواجهة حتديات أمن
االتصاالت املتنقلة .ومع ذلك ،فمن املطلوب
وجود تعاون دويل وثيق من أجل مكافحة
هتديدات األمن السيرباين.
وتنظر رابطة دول جنوب شرق آسيا
) (ASEANيف محاية املستهلك ،وسوف تعمل
على توحيد وتقاسم السياسات العامة يف جمال
أمن االتصاالت املتنقلة حبلول سنة .2015

كلما أصبح العامل أكثر توصيالً وتكامالً
وذكاءً ،لعب النطاق العريض املتنقل دوراً
متزايداً يف تغيري طريقة معيشة الناس وعملهم
وتواصلهم .وهذا االجتاه الناشئ حيمل يف
طياته العديد من الفوائد ،وإن كان حيمل
الض ْعف.
أيضاً عدداً من املخاطر وجوانب َ
واهلجمات املتنقلة يف تزايد من حيث حجمها
ودرجة تعقيدها .وهناك دليل على أن
الربجميات الضارة – الفريوسات ،والديدان،
وحصان طروادة وبرجميات التجسس –
تزايدت خالل السنوات القليلة املاضية
ألن معظم منصات االتصاالت املتنقلة ال
توجد لديها حىت اآلن آليات خاصة هبا

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المرنة في اإلغاثة من الكوارث

التحديات التي يمثلها
األمن والسياسة العامة في
االتصاالت المتنقلة من
منظور حماية المستهلك في
رابطة جنوب شرق آسيا
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تعرضت أنظمة املعلومات واالتصاالت
لدمار واسع النطاق أثناء الزلزال الذي وقع يف
شرق اليابان يف  11مارس  ،2011بل وتوقف
بعض هذه األنظمة عن أداء مهامها .وقد ألقى
هذا الفشل الضوء على أمهية هذه األنظمة
يف البنية التحتية االجتماعية .ولدى املعهد
الوطين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
خربات كثرية ميكن أن تلقي الضوء على
التحديات اليت تواجه املشاريع الوطنية لإلغاثة
من الكوارث يف اليابان وكذلك يف تايالند.

أصبحت القدرة على التوصيل يف
االتصاالت املتنقلة واالتصاالت الرقمية جزءاً
من احلياة اليومية لكل فرد .والقدرة على
التوصيل هي اليت متكننا من العمل والتسلية
واملشاركة يف اجملتمع .واهلواتف املتنقلة ال
تعين احلرية فقط ،بل تعين أيضاً توافر الفرص
وإمكانية حتقيق النمو .والقدرة على التوصيل
يف االتصاالت املتنقلة ليست ترفاً تتمتع به
ِ
القلة – بل هي ضرورة بالنسبة لكل فرد.
ويف غمار االستعداد لدخول السوق يف
ميامنار ،تضع جمموعة  Telenorخربهتا اليت
متتد  15عاماً يف آسيا أمام اختبار .وهذه
السوق احلدودية حريصة على النمو والتغيري،
وتستهدف حتقيق قفزات نوعية على سلسلة
تنمية االتصاالت املتنقلة ودخول العصر
الرقمي بأسرع مما حدث يف أي بلد آخر من
قبل .وهذا ينطوي على جمموعة من الفرص،
وإن كان ينطوي أيضاً على جمموعة من
التحديات.
جون فريديريك باكساس ،الرئيس واملدير
التنفيذي جملموعة  ، Telenorوهي واحدة من
أهم عشر شركات لتشغيل االتصاالت املتنقلة
يف العامل وإحدى أهم شركات التشغيل يف
منطقة آسيا – يعرب عن تطلعاته يف ما يتعلق
بالوصول إىل األسواق العاملية ومتكني البلدان
الناشئة من القفز إىل مستقبل رقمي شامل –
مستقبل رقمي للجميع.
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هلا أولويات خمتلفة وتواجه حتديات خمتلفة عن
خدمات النطاق العريض
أولويات وحتديات املرافق اليت ميلكها املستثمرون.
الساتلية :الفرص والتحديات
متر خدمات النطاق العريض والنطاق واليوم ،يفرض التحضر السريع يف أحناء العامل
شديد االتساع الساتلية مبرحلة منو ملموس ضغوطاً كبرية على موارد املدن وبنيتها التحتية.
يف أحناء العامل .واملراحل الرئيسية املهمة يف وقد اقرتب الكثري من املدن الرئيسية من النقطة
أمريكا الشمالية وأوروبا تقابلها مبادرات اليت ميكن عندها أن تعاين من اجلرمية ،واختناق
مهمة يف املناطق النامية مثل آسيا وأمريكا املرور ،فضالً عن مسؤوليتها يف ضمان الصحة
الالتينية .وتشهد منطقة آسيا على وجه العامة والسالمة العامة.
وجيري تنفيذ آالف من مشاريع املدن
اخلصوص خدمات النطاق العريض عن
طريق السواتل اليت تقوم بدور متزايد األمهية الذكية يف أحناء العامل ،ومع ذلك فما زالت
يف تضييق الفجوة الرقمية الكبرية .ومع ذلك ،هذه املشاريع تواجه عقبات مثل التكنولوجيا
يبقى النمو يف الطلب منخفضاً ،على الرغم والتمويل والسياسة العامة ومشاركة املستهلك.
من أن عروض اخلدمة يف تزايد .ويشهد والسؤال الذي حيتاج إىل إجابة سريعة هو
أصحاب املصلحة املعنيون إمكانيات سوقية كيف ميكن خفض هذه احلواجز من خالل
مرتفعة ،ألن جانباً كبرياً من السكان ال تصله التعليم والتوعية .ومن الالزم وضع خريطة طريق
الشبكات األرضية ،ولكنهم يواجهون أيضاً لتوضيح أكثر الطرق فعالية للتقدم إىل األمام.
ويتطلب إجياد جمتمع مدينة ذكية وجود
حتدياً يتمثل يف الوصول إىل أجزاء السوق
نظام بيئي منسق .وكلما ازدادت املدن ذكاء،
قليلة اخلدمات.
تنمو بدرجة ملموسة كمية البيانات اليت
تنتجها املدن .واملعلومات تتولد باستمرار من
من الحلول الذكية إلى
إشارات املرور الضوئية ،وأجهزة االستشعار،
مجتمعات المدن الذكية
وأجهزة القياس ،وأجهزة احلاسوب ،وغري
ميكن اعتبار التطور الذي تشهده املدن ذلك .ويف الوقت احلاضر ،تُرسل هذه
الذكية يف الوقت احلاضر عملية متصلة ،يتم فيها املعلومات إىل مواقع ومنظمات خمتلفة.
تنفيذ التكنولوجيات اجلديدة باستمرار .وعلى وباستعمال الربامج التحليلية املتقدمة ،جنحت
سبيل املثال ،فإن خيارات التقنيات اليت ترتتب املرافق يف إضافة مستوى من الذكاء والقيمة
عليها نسب كبرية من الكربون يُستعاض عنها التحليلية للمعلومات .فما هي الدروس اليت
بتقنيات مراعية للبيئة ،كما جيري إعادة تدوير ميكن اخلروج هبا؟ وما هي أنواع السياسات
النفايات وامللوثاتكطاقة .بيد أن املرافق البلدية اليت ينبغي فرضها على املباين الذكية كجزء
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من مبادرة أوسع لالستدامة؟ وكيف ميكنك
أن تبين مدينة للمستقبل؟

الشبكات في حاجة إلى أن تكون
ذكاء من الشبكات الذكية
أكثر ً

تعد الشبكات الذكية والشبكات املتميزة
من املقتضيات األساسية لدمج املصادر
الكبرية للطاقة املتجددة يف نظام الطاقة يف
املستقبل .ويعتمد جناح االنتقال حنو نظام
مستدام للطاقة ،إىل حد كبري ،على كيف
ميكن التوفيق بني أنظمة الطاقة احلالية
واجلديدة .وتعتمد عمليات الشبكات
الذكية والدمج ومناذج األعمال على البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
اليت ستقوم فيها أجهزة القياس الذكية بدور
كبري .فهل ميكن لشبكات اليوم تلبية الطلب
املتزايد عليها .وكيف ميكن لشبكات اجليل
التايل الذكية أن تويل دعمها الكامل للطاقة
املتجددة ،والبيانات الضخمة وتوليد الطاقة
على نطاق صغري؟
والعامل خليط من عمليات التنفيذ
املختلفة .وهناك حاجة ملحة إىل املعايري.
وتتوقع املرافق البلدية استقرار وأمن شبكات
اجليل التايل الذكية .فما هو مستقبل ختزين
الطاقة والتكنولوجيات اجلديدة مثل الطاقة-
إىل-الغاز؟ وما هو املطلوب يف ما يتعلق
باالبتكار؟ وما هي مناذج العمل والقواعد
التنظيمية املطلوبة؟
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مستقبل اإلنترنت :بيانات ضخمة،
وأخ أكبر ،وتكنولوجيا ضخمة،
وشركات اتصاالت ضخمة
وحكومات ضخمة – أم ال؟

تتقدم التكنولوجيا خبطى سريعة ،وما
كان يبدو من قبيل اخليال العلمي منذ
ثالث سنوات فقط أصبح اآلن حقيقة
واقعة – نظارة غوغل ،وسيارات القيادة
الذاتية ،وخدمات البحث القائمة على
التنبؤ والتوقع ،والوسائل اإللكرتونية شديدة
الذكاء وأجهزة الصوت واإلمياءات احملكومة،
والفصول الدراسية الرقمية واملشاركة عن بُعد
بتكلفة معقولة .وعملة االقتصاد العاملي
اجلديدة هي البيانات ،ويبدو أن كل فرد
حياول أن يصبح قريناً لشركة .Exxon-Mobil
ومهما كان من يتحكم يف حقول النفط
الرقمية ،واملضخات ،واألنابيب ،ومصايف

النفط ،وحمطات التموين ،من املؤكد أنه
سيصبح أقوى من شركات النفط ذاهتا.
وسوف تؤدي سرعة ظهور إنرتنت
األشياء وانتشار شبكات التواصل بني آلة
وأخرى إىل زيادة تعظيم كل التحديات اليت
واجهناها حىت اآلن – ومع تزايد القوة تتزايد
املسؤولية .وإذا حنن أضفنا التطورات السريعة
يف علم األعصاب ،واألسطح البينية بني
اإلنسان واآللة ،والذكاء الصناعي ،واإلنسان
اآليل ،وتكنولوجيا النانو ،فسوف نكون إزاء
أكثر الفرص التجارية إثارة للدهشة وكذلك
إزاء بعض التحديات األخالقية املثرية يف
املستقبل القريب .فماذا ميكن أن حيدث
لإلنرتنت ،واالتصاالت ووسائط االتصاالت،
والبيانات ،واخلصوصية والتكنولوجيا ،وما هي
السيناريوهات اليت من احملتمل أن نشهدها
على املستوى العاملي؟ وما هي االسرتاتيجيات

اليت يتعني علينا أن نأخذ هبا للتأكد من أن
النظام البيئي الرقمي اجلديد يضع مصلحة
البشر يف املقام األول.

التوصيالت والفنون
والتكنولوجيا والمجتمع

تؤثر التكنولوجيا بشكل متزايد على
كل جانب من حياة اإلنسان ،مما يؤدي
إىل تقارب بني التخصصات املختلفة مبا
ينطوي عليه ذلك من آثار هائلة ممكنة على
اجملتمع .ومل تعد الفنون والعلوم والتكنولوجيا
ميادين منفصلة .فبعد أن كان الفنان
على الدوام باحثاً عن اإلهلام ،أصبح اآلن
مهندساً ،جمرباً للتكنولوجيات اجلديدة،
ومل ِهماً حبقائق دقيقة ،وحلقة وصل بني
العامل الرقمي والناس.
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ويف الوقت الذي أصبحت فيه أجهزة
السطح البيين اإلنساين أكثر انتشاراً ،من
الشاشات اليت تعمل باللمس املنتشرة اليوم
إىل أجهزة الغد اليت تعمل بدون شاشات
وأشكال االتصاالت اجلديدة بني آلة وأخرى،
فما هي القضايا األخالقية اليت تثريها هذه
التطورات؟ وكيف يؤثر يف اجملتمع اختفاء
احلدود بني التخصصات العلمية ،وبني
اخلبري واملستخدم النهائي ،وبني جمال القطاع
العام وجمال القطاع اخلاص؟ وما هي أمهية
االختالفات الثقافية ،واجملتمعية ،والسياسية
يف ما يتعلق بدور اآلالت ،واإلنسان اآليل،
والعامل الرقمي عموماً؟ وتستطيع الفنون التنويه
مبا ميكن أن يكون عليه مستقبل العالقة بني
العامل الرقمي والناس.

قابلية التنقل– التوصيل الذكي،
والدمج والترويج التجاري،
للنقل في عالم أذكى

قابلية األشخاص للتنقل هي مفتاح
جناح وازدهار اقتصاد كل بلد .بيد أن زيادة
أعداد السكان يف أكرب املدن وزيادة أحجام
احلركة تؤديان إىل الشلل .ويستطيع السكان
عن طريق توصيل وسائل النقل بطريقة ذكية
وفعالة ،مثل السيارات أو وسائل النقل العام،
ّ
أن يستعملوا بسرعة وسهولة مناذج التنقل اليت
حيتاجوهنا للوصول إىل املكان الذي يريدونه.
والعروض املتكاملة ومناذج األعمال اجلديدة
ستكون مفتاح أي نظام بيئي ناشئ يشمل
شركات االتصاالت واجلهات املعنية ببيع
وتصنيع السيارات ،وكذلك قطاع النقل
وشركات اإلنرتنت .فما هي االجتاهات
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والتحديات وأمناط النجاح املرتتبة على عروض
التنقل والتوصيل؟

أثر الخيارات الخاصة بالطيف
على توافر األجهزة

التجوال الدويل؟ وما هي الفرتة الزمنية احملتملة
الستعمال النطاق  MHz 700على نطاق واسع
يف خدمات النطاق العريض املتنقل بتكنولوجيا
التطور طويل األجل )(LTE؟

تزداد صعوبة إجياد الطيف الالزم لتغطية مستقبل النطاق العريض

الطلب املتزايد بالنسبة للبيانات املتنقلة .ومن
ميثل النفاذ عريض النطاق قصة جناح
املطلوب توفري الطيف يف الوقت املناسب جنباً عاملية .ويرى املواطنون واحلكومات أن
إىل جنب مع نطاقات الرتددات املنخفضة االقتصاد الرقمي هو حمرك النمو والتنمية.
واملرتفعة ،بغية حتقيق تغطية املناطق احلضرية وهذا يعين أن النطاق العريض أصبح
والريفية على املستوى الوطين .وينهج صانعو اآلن ميثل جزءاً من البنية التحتية الوطنية
السياسات يف كثري من البلدان هنجاً حمايداً شديدة األمهية .ومع ذلك ،ترى مؤسسة
بالنسبة للتكنولوجيا بغية حترير الطيف مثل  PricewaterhouseCoopersأن صـنــاعـ ــة
النطاق  MHz 900والنطاق  MHz 1800بغية االتصاالت مل تنجح يف تغطية تكاليف
نشر تكنولوجيا التطور طويل األجل ) ،(LTEرأمساهلا يف السنوات العشر املاضية .واملطلوب
كما أن الكثري من اهليئات التنظيمية تنظر موارد كثرية جداً خللق القليل جداً من القيمة.
يف ختصيص طيف املكاسب الرقمية للنطاق وتوجد أزمة يف ما يتعلق باستدامة البنية
التحتية.
العريض املتنقل.
وقد أدى التسابق يف تسويق كل جيل من
وعلى الرغم من املوافقة على جمموعة
من نطاقات الطيف وختصيصها لتكنولوجيا أجيال التكنولوجيا إىل الرتكيز على ذروة عرض
التطور طويل األجل ) ،(LTEيعتمد توافر النطاق .ومع ذلك ،ال تتمثل القيمة يف توفري
األجهزة املناسبة من الناحية التجارية على عرض النطاق ،بل يف اخلدمات اليت تناسب
اختيار النطاقات األساسية يف أقاليم العامل مجيع األغراض اليت تليب توقعات املستعمل.
املختلفة .فما هي نطاقات التطور طويل فكيف يتسىن لصناعة حيركها الطلب إعادة
األجل ) (LTEبالنسبة آلسيا ،وما هي اإلتاحة النطاق العريض على مسار للنمو املستدام؟
احملتملة للطيف يف اإلقليم؟ وميثل اتباع خطة وما هي التغيريات الواجب إدخاهلا على
الرتددات  MHz APT700فرصة كبرية جديدة تصميم الشبكات ،والتسويق والعمليات مبا
بالنسبة للتنسيق العاملي للطيف الذي ميكن يؤدي إىل حتقيق النجاح يف املستقبل؟
أن حيقق منافع اقتصاديات النطاق الكبري
بالنسبة لألجهزة اليت يستعملها املستعملون
النهائيون .فكيف يؤثر جتزؤ الطيف على
تصميم األجهزة ،وعلى توافر ومستقبل

مواضيع برنامج المنتدي
ر ملاع يف رييغتلا باعيتسا

Getty Images

البيانات الضخمة والمدن –
نحو إدارة قائمة على البيانات

املستحيل تقريباً الوفاء بااللتزام الدميقراطي
التقليدي وهو أن يكون املرء على إدراك كامل
لكي يشارك يف الشؤون العامة .والتصور له
دور يف اإلدارة احلضرية ،وعلى سبيل املثال يف
اجلدل الذي حييط بالبنية التحتية للنفايات.
وتشمل تكنولوجيات املساءلة املمارسات
اليت حيركها املواطنون جلمع البيانات املوزعة،
والتحليل اجلماعي من خالل التصور الذي
تتيحه هذه البيانات ،وأخرياً استعماهلا
االسرتاتيجي يف احلديث العام أو يف النظام
القانوين أو يف العمليات السياسية.

طبقاً للعالمِ السياسي،James C. Scott ،
تتمثل إحدى املشاكل الرئيسية يف جمال إدارة
شؤون الدولة يف فهم اجملتمع – لكي ميكن للمرء
أن حيكم ،ال بد له أن يعرف أين توجد األشياء
وأين يوجد الناس .وملا كانت اخلدمات اهلاتفية
املتنقلة ،وبطاقات االئتمان ،وغريها من األنظمة
االجتماعية التقنية تتصل اتصاالً وثيقاً حبياتنا
اليومية ،يصبح "استنفادها الرقمي" مصدراً متزايد
القيمة لرصد العمليات والتفاعالت يف اجملتمع.
واملستودعات املرتبطة بالبيانات الضخمة شبيهة
إىل حد كبري مبقالب النفايات – اليت تمُ أل
باملخلفات واملنتجات الثانوية لعمليات خمتلفة ،الموازنة بين المنافسة ودعم
مما جيتذب الباحثني عن هذه الفضالت ،وكثرياً الترويج للنطاق العريض
اآلثار اإلجيابية للنطاق العريض بالنسبة
ما تكسوها مياه الرشح.
ومع ذلك ،فمن الالزم أيضاً أن يدرك لالقتصادات الوطنية معروفة حق املعرفة .وتركز
املواطنون ما جيري حوهلم .وقد أصبح يف حكم احلكومات يف أحناء العامل على الرتويج للنطاق

العريض .فما هو دور املنافسة ،باعتبارها
احملرك الرئيسي لقصة جناح االتصاالت
الصوتية املتنقلة؟ وهل تعترب اإلعانات من
الفعالة؟ وما هو
عناصر االسرتاتيجيات ّ
التوازن املناسب بني نشر البنية التحتية وحتفيز
الطلب؟ ميكن اخلروج بدروس من جمموعة من
التجارب ال ُقطرية ،وخصوصاً إمكانية حتقيق
قفزة نوعية لنشر النطاق العريض يف البلدان
اليت تكون القدرة العامة على التوصيل فيها
منخفضة.

الشبكات السحابية المتنقلة

االبتكارية
واملنتجات
اخلدمات
سوف حتركها بقوة خالل السنوات العشر
املقبلة تكنولوجيات احلوسبة السحابية.
وسوف يتعني أن تتطرق البحوث اخلاصة
بالتكنولوجيات السحابية إىل حتديات مثل
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النفاذ الراديوي إىل السحب ،والفرص اجلديدة
اخلاصة بتقاسم البنية التحتية ،واملصدر املفتوح،
والشبكات اليت حتددها الربجميات )،(SDN
والشبكات اجلديدة لتوصيل احملتوى )،(CDN
والشبكات اليت تركز على املعلومات ).(ICN
وعموماً ،ينبغي أيضاً التطرق إىل املتطلبات
املراعية للبيئة ،واألداء واملرونة ،وتأثريها على
السياسة العامة والتنظيم والتقييس.
ومن الالزم هتيئة شبكات االتصاالت
لتلبية متطلبات اخلدمات السحابية ،كي
فعالة.
تكون قادرة على نقل املعلومات بطريقة ّ
ويتم إدماج مفهوم احلوسبة السحابية يف
معمارية الشبكات عن طريق إدخال مفاهيم
الشبكات االفرتاضية يف معاجلة اإلشارات
وختزين املعلومات يف الشبكات ،وكذلك عن
طريق إحالل مفهوم تقدمي اخلدمات حمل
الوظائف احلالية للشبكات .وسوف يكون
أمام مطوري األلعاب ،وشركات تشغيل
الشبكات ،واجلهات املعنية بتقدمي اخلدمات
غري التقليدية املتاحة من خالل اإلنرتنت
) (OTTوشركات التشغيل اجملتمعية دور كبري
ينبغي أن تقوم به يف هذه النماذج اجلديدة.
فما احملتمل أن نراه يف جماالت االبتكار،
والتقييس ،ومناذج العمل والتنفيذ؟
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الكفاح من أجل الطيف في آسيا :الطباعة ثالثية األبعاد :مكسب
بالنسبة لالبتكار العالمي أم
تحديات التقارب التكنولوجي
ظاهرة "نابستر" الستفادة
بالنسبة لصناعة السواتل
توفر منطقة آسيا أكرب فرص السوق الصناعة اإلنتاجية ؟

بالنسبة ملعظم اجلهات صاحبة املصلحة
يف جمال االتصاالت يف مجيع أحناء العامل،
مع وجود متسع جلميع أمناط الشبكات
واخلدمات – الثابتة ،واملتنقلة ،وخدمات
البث اإلذاعي .وجيري البحث عن طيف
جديد لتغطية احتياجات هذه اخلدمات.
وقطاع اخلدمات الساتلية يشارك بشكل كامل
يف هذه املناقشات ،يف إطار جدول أعمال
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015
) .(WRC-15فكيف تتعامل شركات تشغيل
السواتل مع البحث عن طيف جديد لتلبية
احتياجات خدماهتا؟ وكيف سيكون بوسعها
يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية يف
 2015مواجهة املنافسة من اخلدمات األخرى
احملتاجة إىل الطيف ،وخصوصاً يف النطاقات
 Cو Xو KuوKa؟

لقد نقلنا تطوير الطباعة ثالثية األبعاد
بالفعل إىل ختوم ثورة إنتاجية هلا تأثري عميق
وإن مل يكن مؤكداً على احلياة اليومية .وعصر
النماذج األصلية بدأ اآلن يقوي املستعمل
النهائي ،ويمُ كننا من شخصنة أعمالنا،
والتأثري على مسات التصميم ،ومن احملتمل
أيضاً استنساخ أي شيء – من غطاء هاتف
متنقل إىل حذاء التنس .فكيف تعمل هذه
العملية يف الواقع وما هي املواد املستخدمة
يف الوقت احلاضر؟ وما هي اآلثار األوسع
بالنسبة للصناعات اإلنتاجية ،وبالنسبة
ِ
للملكية عموماً واملِلكية الفكرية مقارنة
باملعرفة املشرتكة املستقاة من املصدر املفتوح؟
وإىل أي مدى ميكننا أن نقارن ذلك بصناعة
املوسيقى وجمتمع احملتوى ،وأن نكافح من
أجل السيطرة على التوزيع واالنتقال إىل
مناذج النفاذ؟ ولقد ُوِجدت الطباعة ثالثية
األبعاد لتبقى :والسؤال احلاسم هو كيف
يتسىن لنا أن نستفيد من هذه الثورة.
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االبتكار في مجال االتصاالت:
هل حان الوقت لمرتكز محوري؟

إن اللغة اليت نستعملها هي اليت حتدد
آفاق خيالنا .وتركز صناعة االتصاالت من
زاوية ضيقة على "االتصاالت" يف منوذج
عملها .وقد حان الوقت اآلن لتغيري موقفنا
من توفري "االتصاالت" إىل توفري "خدمات
عن بُعد" .ومن زاوية االبتكار ،حترص صناعة
االتصاالت على حتديد عروضها بشكل
ضيق جداً كالتزام رقمي على مسافة معينة.
وجيب أن حتول حمور اهتمامها حنو خدمة
االحتياجات األوسع ملستهلكي االتصاالت
ومشاريع االتصاالت على السواء ،والدخول
يف عالقات ،والتعلم ،واخلدمات والتجارة عرب
احلدود الطبيعية واالفرتاضية.

على أفضل وجه؟ وكيف ميكن ضمان إعادة
ختصيص الطيف خلدمات االتصاالت املتنقلة
يف الوقت املناسب من أجل تشجيع النفاذ
عريض النطاق بالنسبة للجميع؟ وماذا ينبغي
عمله لالستفادة من اقتصاديات احلجم يف
التجوال العاملي من خالل تنسيق استخدام
الطيف على الصعيد الدويل؟ وكيف ميكن
معاجلة موضوع الرتددات غري املستخدمة
من الطيف املخصص للتلفزيون ،قبل وبعد
االنتقال إىل التلفزيون الرقمي؟ وما أفضل
الوسائل الستخدام هذه الرتددات غري
املستخدمة لتعزيز توفري النطاق العريض
للجميع؟ قد تكون اللوائح الدولية (وخصوصاً
اللوائح اليت ستنجم عن قرارات املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  )2015قادرة على
املساعدة يف التصدي هلذه التحديات.

المكاسب الرقمية
يسمح االنتقال من التلفزيون التماثلي العودة إلى المستقبل :ماذا
إىل التلفزيون الرقمي (الذي يتمتع بكفاءة يجب أن تقوم به جهات
أعلى من حيث استخدام الطيف) بتحقيق دعم االتصاالت الرقمية

اخنفاض ملموس يف مقدار الطيف الالزم
سوف تتطور الصورة العامة لالتصاالت
للبث اإلذاعي لألرض .واستجابة للنمو الرقمية خالل السنوات املقبلة مبا يف ذلك
الكبري يف احلركة املرتبط باستعمال اهلواتف إحداث آثار ملموسة بالنسبة لشركات
الذكية ،ختصص هذه املكاسب الرقمية عموماً تقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات .فما
خلدمات االتصاالت املتنقلة.
هي االسرتاتيجيات اليت تطبقها الشركات
وهذا التغيري امللموس يف استخدام الرئيسية لتقدمي اخلدمات من حيث املركزية،
الطيف يفرض أسئلة على اهليئات التنظيمية واخلدمات االفرتاضية واحلوسبة السحابية؟ وما
واحلكومات .فكيف ميكن حتقيق االنتقال هي مناذج األعمال الرئيسية واخلدمات الرقمية
من التلفزيون التماثلي إىل التلفزيون الرقمي الواجب مراقبتها وماذا ستطلبه هذه اخلدمات
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من تكنولوجيا املعلومات؟ وما هي اجلهة اليت
ينبغي أن تتعاون معها صناعة االتصاالت إذا
كان هلا أن تكون جزءاً من عامل رقمي مفتوح
ونابض؟

الطيف الالزم للمستقبل

يثري الضغط على الطيف نتيجة للنمو
امللموس خلدمات االتصاالت املتنقلة عدداً
من التحديات بالنسبة للحكومات واهليئات
التنظيمية ،املكلفة بإدارة الطيف .فكيف
ميكن املوازنة بني متطلبات الطيف الالزمة
للخدمات احلكومية والتجارية كي ميكن
حتقيق استفادة مستدامة من الطيف؟ وكيف
ميكن املوازنة بني متطلبات الطيف الالزمة
للخدمات املعفاة من الرتخيص (مثل اخلدمات
الالسلكية  )Wi-Fiواخلدمات املرخص هلا
(مثل شبكات االتصاالت املتنقلة) من أجل
تشجيع أوسع تنمية خلدمات النطاق العريض
بأسعار معقولة؟ وكيف ميكن املوازنة بني
متطلبات الطيف الالزمة خلدمات األرض
واخلدمات الفضائية؟ وكيف ميكن الرتويج
الفعالة من حيث
الستعمال التكنولوجيات ّ
استخدام الطيف دون إرباك االستثمارات
القائمة؟ كذلك ،فمن املتوقع أن تقدم اللوائح
الدولية (وخصوصاً اللوائح اليت ستنجم عن
قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
 )2015بعض الردود على هذه األسئلة.

مواضيع برنامج المنتدي
ر ملاع يف رييغتلا باعيتسا

AFP

تمويل وتسعير شبكات النطاق
العريض من الجيل التالي

جيري مد الشبكات الوطنية العاملة
باأللياف البصرية وشبكات تكنولوجيا التطور
طويل األجل ) (LTEيف عدد من املناطق .ويف
أماكن أخرى ،يتناول احلوار كيف ينبغي
متويل هذه الشبكات ،وإىل أي مدى يكون
املستهلكون على استعداد للدفع من أجل
احلصول على خدمات أسرع للنطاق العريض.

توفير النطاق العريض
الضغط على الطيف
أدى االنتشار املستمر ألجهزة وتطبيقات في المناطق الريفية

االتصاالت املتنقلة الذكية إىل زيادة الضغط على
توجد تكنولوجيات كثرية لتزويد املناطق
الطيف ،وقد وضعت صناعة االتصاالت حلوالً الريفية بالنفاذ عريض النطاق إىل الشبكات
خمتلفة للتخفيف من االحتياجات املتزايدة إىل العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الطيف .وعلى سبيل املثال ،تقوم األطراف وخدماهتا .فما هي أنسب التكنولوجيات
املعنية بتصنيع املعدات بتطوير منتجات جديدة اليت تمُ ِّكن املناطق الريفية يف أحناء العامل من
مثل "اخلاليا الصغرية" ،كما أن بعض شركات االستفادة من مزايا النفاذ عريض النطاق
التشغيل تطالب بتقاسم الشبكات أو الطيف بطريقة ناجعة من حيث التكلفة وميكن
وختفيف محولة االتصاالت الالسلكية ،يف االعتماد عليها؟ وما هي اآلثار التنظيمية
الوقت الذي تستعرض اهليئات التنظيمية والتجارية للخيارات التكنولوجية املختلفة؟
استعمال نطاقات الطيف اجلديدة .وهذه وما هي أفضل طريقة للتعامل مع احلواجز
احللول هلا آثار تنظيمية وجتارية بالنسبة ملعمارية احملتملة من حيث الطيف والتمويل وإدارة
الشبكات يف املستقبل.
املشاريع؟
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التعاون في وضع المعايير العالمية

حان الوقت لوضع الشروط املنظِّمة
للتعاون احلقيقي يف وضع املعايري العاملية
يف مـجـال االتـصــاالت بـغـيــة مـواجـهــة
التحديات اليت تثريها التطورات السريعة
يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
واخلدمات االبتكارية يف الوقت املناسب
وبكفاءة .فما هي أنسب منصات التعاون
لضمان األداء املستدام لشبكات وخدمات
االتصاالت العاملية واحمللية؟?

أوجه كثيرة للخدمات
المالية المتنقلة

إن إمكانية التوصيل يف مجيع األوقات
ومجيع األماكن مع كل فرد ومع كل شيء
تقريباً له آثار كثرية على حياتنا .فهو جيعل
رقمنة حياتنا ممكنة ،وعملية وعميقة .وهذا
يهز سالسل القيمة املستقرة وينقل السلطة
من األطراف الفاعلة احلالية إىل أطراف
جديدة ممكنة .وال تعد اخلدمات املالية
مستثناة من هذا االجتاه .فإىل أي مدى أدى
الوجود الشامل لالتصاالت بالفعل إىل تغيري
اخلدمات املالية وطريقة استخدامها؟ وما هو
التطور املتوقع يف املستقبل؟

اكتشاف األهمية الجديدة
الوسائط المتعددة على
لالتحاد الدولي لالتصاالت
العديد من الوسائط :التقارب
في عالم أصحاب المصلحة
في النفاذ عريض النطاق
انشغلت شركات التشغيل إىل حد المتعددين – الدروس
كبري حىت اآلن بالتحسينات املتزايدة المستفادة من المؤتمر العالمي
ملرافقها القائمة ،عن طريق أنظمة مثل  DSLلالتصاالت الدولية لعام 2012

و .DOCSISوقد اندفعت بعض شركات
التشغيل إىل نشر شبكات (ألياف بصرية)
جديدة متاماً لتحقيق مزيد من السرعة يف
النفاذ .وتُبذل العديد من اجلهود يف الوقت
احلاضر لتصميم نوع جديد من شبكات
النفاذ اليت تستخدم الكبالت الليفية أو
النحاسية أو الوسائل الالسلكية أو كل
ذلك معاً .ومن املأمول أن يؤدي هذا الربط
بني أنواع الكبالت إىل جعل النطاق العريض
احلقيقي أرخص وأيسر من حيث النفاذ.

ميكن االطالع على امللخصات يف هذا القسم (الصفحات  )28-10اليت تقوم على برنامج منتدى
تليكوم العاملي لالتصاالت لعام  ،2013بالرجوع إىل املوقع التايل:

www.itu.int/online/tlc/WORLD2013/forum/fp?event=wt2013&_sort=D
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قام املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام
) 2012 (WCIT-12بإعادة تقييم احلاجة إىل
تنظيم دويل رمسي وسط قوى السوق احلرة اليت
منت على امتداد السنوات األربع والعشرين
السابقة .وقد تضمنت النتائج بعض املؤشرات
القيمة إىل فرص يف املستقبل بالنسبة لالحتاد
الدويل لالتصاالت يف ما يتعلق باالنتقال إىل
املرحلة التالية من تطوره يف خدمة أعضائه
والبناء على جوانب قوته .وسوف يكون
من األحداث املهمة انعقاد مؤمتر املندوبني
املفوضني يف  2014الذي ستستمر خالله
مناقشة الدور اجلديد لالحتاد.

المداوالت الخاصة
باختتام المنتدى

ماذا تعلمناه بشأن الفرص املرتتبة على
حتول قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
– من منظور كل من التكنولوجيا واألعمال
والسياسة العامة؟ وما هي التحديات ومناذج
العمل اجلديدة احملتملة يف جماالت مثل
االتصاالت الصوتية والشبكات االفرتاضية
والبيانات؟ وما هي األطر العامة اجلديدة
للتنظيم والتقييس ،وما هي املناهج اليت ينبغي
أن تطبق على متطلبات الطيف وخصوصية
البيانات؟ وما هي آثار التكنولوجيات اجلديدة
واحللول الذكية؟

It’s all about
connections

At AT&T, we bring our customers the innovative
communications services they need, right when they
need them. To make possible a mobile-centric world
of anywhere-to-everywhere connectivity, we need to
create a future-focused regulatory model. Modernizing
and adapting regulations to promote all-IP networks and
services will create jobs, promote new technologies, and
benefit consumers through the power of competition.
New ways of communicating require new ways of thinking.
That’s why AT&T proudly supports
ITU Telecom World 2013.

Subscribe to the AT&T Global Public Policy
Blog at www.ATTGlobalPolicy.com.

© 2013 AT&T Intellectual Property. All rights reserved.
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ITU/I. Wood

هولني جاو ،نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت،
يعلن صدور التقرير الرئيسي الذي أصدره االحتاد الدويل
لالتصاالت بعنوان قياس جمتمع املعلومات عام  2013يف
وجود ممثلني رفيعي املستوى من احلكومات والصناعة وأسرة
األمم املتحدة ،ومنهم سفراء معتمدون لدى مكتب األمم
املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف .ويصاحب
السيد جاو السيد براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية
االتصاالت يف االحتاد ) ،(BDTوالسيد فرانسوا رانسي ،مدير
مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد
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قياس مجتمع المعلومات

النتائج الرئيسية
حقائق وأرقام

 ازداد عدد من أصبحوا يتمتعون بالتواصل على الخط في
بنحو  250مليون نسمة.
 تأتي جمهورية كوريا على رأس الترتيب الخاص بتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت للسنة الثالثة على التوالي.
 تشير التقديرات إلى أن نسبة نحو  40في المائة من العالم
سوف تتمتع بالتواصل على الخط بحلول نهاية  ،2013ومع
ذلك ستبقى  1,1مليار أسرة – نحو  4,4مليار نسمة – غير
موصولة.
 أصبحت القدرة على تحمل تكلفة النطاق العريض المتنقل
أقوى من القدرة على تحمل تكلفة النطاق العريض الثابت.
 أصبح من الممكن للعالم بأسره اآلن الحصول على الخدمات
الخلوية المتنقلة.
 أصبح نحو  30في المائة من شباب العالم "مواطنين رقميين".
 أصبح النطاق العريض اآلن أكثر سرعة ،حيث بلغت الترتيبات
األساسية األكثر شيوعاً .Mbit/s 2
 على الرغم من التحسن االقتصادي ،لم تعد مستويات استثمار
رأس المال لدى شركات تشغيل االتصاالت إلى الذروة التي
بلغتها في .2008

2012

Shutterstock
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جاء يف التقرير الرئيسي الذي يصدره
االحتاد الدويل لالتصاالت سنوياً بعنوان قياس
جمتمع املعلومات ،وصدر هذا العام يوم 7
أكتوبر  ،2013أن النطاق العريض املتنقل على
اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية قد أصبح
أسرع الشرائح منواً يف السوق العاملية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وتكشف األرقام
اجلديدة املستمدة من التقرير عن ازدهار الطلب
العاملي على منتجات وخدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وعن تناقص متواصل
ألسعار اخلدمات اخللوية وخدمات النطاق
العريض ،وعن منو مل يسبق له مثيل يف تبين
االتصاالت املتنقلة للجيل الثالث ).(3G
وقد أطلق السيد هولني جاو ،نائب األمني
العام لالحتاد الدويل لالتصاالت ،التقرير أثناء
حدث خاص يوضح املناقشات التفاعلية
اليت جيريها أعضاء هيئة املناقشة مع ممثلني
من احلكومات والصناعة وأسرة األمم املتحدة
(انظر الصور على الصفحة .)30
ويؤكد التقرير التقديرات السابقة لالحتاد
الدويل لالتصاالت ومفادها أنه مع هناية
سنة  ،2013سيصل عدد التوصيالت اخللوية
املتنقلة على املستوى العاملي إىل حنو 6,8
مليار – وهو عدد مماثل تقريباً لتعداد سكان
العامل .ويشري التقرير إىل أنه ليس هناك من
ينكر وجود اخلدمات اهلاتفية املتنقلة يف كل
مكان ،حيث تغطي اإلشارة املتنقلة نسبة مائة
يف املائة من السكان ،على الرغم من أنه ليس
كل فرد ميلك هاتفاً متنقالً .ومن وجهة نظر
القياس ،يبقى التحدي املتواصل هو حتديد من
ال يزالون غري قادرين على النفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وتشري التقديرات إىل
أن  2,7مليار نسمة سيكون بوسعهم استخدام
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اإلنرتنت حبلول هناية هذه السنة – على الرغم
ومجيع البلدان املدرجة ضمن أعلى  30بلداً
من أن السرعات واألسعار ختتلف اختالفاً كبرياً يف دليل تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تنتمي إىل فئة البلدان ذات الدخل املرتفع ،مما
سواء داخل كل إقليم وفيما بني األقاليم.
وتتزايد توصيالت النطاق العريض املتنقل يؤكد وجود عالقة قوية بني الدخل والتقدم
على شبكات اجليل الثالث ) (3Gوشبكات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
اجليل الثالث (3G+) +مبعدل  40يف املائة سنوياً والفروق بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية
يف املتوسط ،أي ما يعادل  2,1مليار اشرتاك يف كبرية ،حيث تبلغ قيم دليل تنمية تكنولوجيا
النطاق العريض املتنقل ،ويبلغ معدل االنتشار املعلومات واالتصاالت يف البلدان املتقدمة
على املستوى العاملي ما يقرب من  30يف املائة ِض ْعف مثيلتها يف املتوسط يف البلدان النامية.
وحيدد التقرير جمموعة "أكثر البلدان
(انظر الرسم البياين) .وقد أصبحت شبكات
اجليل الثالث تغطي ما يقرب من  50يف املائة دينامية" ،اليت سجل ترتيبها يف دليل تنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتسناً يفوق
من مجيع سكان العامل.
املتوسط خالل االثين عشر شهراً املاضية.
ومن بني هذه البلدان (بدأً بالبلدان اليت
دليل الترتيب القطري لتنمية
حققت أكرب قدر من التحسن) :اإلمارات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
العربية املتحدة ولبنان وبربادوس وسيشيل
يتضمن دليل تنمية تكنولوجيا املعلومات وبيالروس وكوستاريكا ومنغوليا وزامبيا وأسرتاليا
واالتصاالت ) (IDIاملنشور يف طبعة  2013من وبنغالديش وعُمان وزميبابوي .ويقول الدكتور
تقرير قياس جمتمع املعلومات ،ترتيب  157بلداً محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل
وفقاً ملستوى نفاذها إىل تكنولوجيا املعلومات لالتصاالت" :إن أرقام دليل تنمية تكنولوجيا
واالتصاالت ،واالستفادة منها ومستوى املعلومات واالتصاالت لعام  2012تبعث
املهارات الالزمة لذلك ،مقارنة برتتيبها يف  2011على الكثري من التفاؤل ،حيث من الواضح
و.2012
أن احلكومات تعطي األولوية لتكنولوجيا
ويوضح الدليل أن مجهورية كوريا تأيت على املعلومات واالتصاالت باعتبارها من العوامل
رأس بلدان العامل من حيث التنمية الشاملة الرئيسية املعززة للنمو االجتماعي واالقتصادي
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للسنة الثالثة الذي يؤدي إىل مزيد من التحسن يف القدرة
على التوايل ،تليها عن كثب السويد وأيسلندا على النفاذ وإىل اخنفاض األسعار".
والدامنارك وفنلندا والنرويج .وتأيت كل من
كما حيدد التقرير البلدان اليت حتتل
هولندا ،واململكة املتحدة ولكسمربغ وهونغ املستويات األدىن يف دليل تنمية تكنولوجيا
كونغ (الصني) ضمن البلدان العشر اليت حتتل املعلومات واالتصاالت – "البلدان األقل
املقدمة ،حيث تقدمت اململكة املتحدة من توصيالً" .وتستطيع البلدان األقل توصيالً ،اليت
املركز احلادي عشر الذيكانت تشغله يف السنة يقطن هبا حنو  2,4مليار نسمة ،حتقيق منافع
املاضية (انظر اجلدول ،صفحة .)35
عظيمة بفضل حتسني القدرة على النفاذ،
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واالستفادة من ذلك يف جماالت تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت مثل الصحة والتعليم
والتوظيف .ويعلق الدكتور توريه على ذلك
بقوله" :إن التحدي األكرب الذي يواجهنا هو
حتديد الطرق اليت متكن البلدان اليت ما زالت
تكافح من أجل توصيل سكاهنا من نشر
الشبكات واخلدمات اليت تساعد على انتشاهلا
من الفقر".
وجيمع دليل تنمية املعلومات واالتصاالت
بني أحد عشر مؤشراً يف مقياس واحد ميكن
استعماله كأداة مرجعية وميكن أن تساعد
يف تتبع مسار تنمية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مع مرور الوقت .وتشمل هذه

املؤشرات اشرتاكات اهلواتف اخللوية املتنقلة،
واألسر اليت تتعامل مع احلاسوب ،ومستعملي
اإلنرتنت ،واشرتاكات اإلنرتنت عريضة النطاق
املتنقلة والثابتة ،ومعدالت حمو األمية األساسية.

تحديد أسعار النطاق العريض
والقدرة على تحملها

يوضح حتليل االجتاهات يف تسعري النطاق
العريض يف أكثر من  160بلداً أن أسعار النطاق
العريض الثابت يف السنوات األربع احملصورة بني
 2008و 2012اخنفضت عموماً بنسبة  82يف
املائة ،من  115,1يف املائة من نصيب الفرد من

إمجايل الدخل القومي يف
املائة يف .2012
كذلك اخنفض متوسط سعر وحدة السرعة
) (Mbit/sبدرجة ملموسة فيما بني 2008
و ،2012حيث بلغ متوسط السعر العاملي
 19,50دوالر أمريكي لوحدة السرعة Mbit/s -
– أي إىل أقل من ُربع السعر يف .2008
ويتضح من نتائج اجلمع الشامل للبيانات
عن أسعار األنواع األربعة املختلفة من خدمة
النطاق العريض املتنقلة أن النطاق العريض
املتنقل يف البلدان النامية أرخص اآلن من
النطاق العريض الثابت ،وإن كانت ما تزال
أعلى مما هي يف البلدان املتقدمة.
2008

إىل

22,1

يف

التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت*2013-2003 ،
ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن/أﺳﺮة

96,2

اﺷﱰاﻛﺎت اﳍﻮاﺗﻒ اﳋﻠﻮﻳﺔ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ
اﻷﺳﺮ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎذ
إﱃ اﻹﻧﱰﻧﺖ
اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن اﻹﻧﱰﻧﺖ

41,3
38,8

اﺷﱰاﻛﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ
اﳌﺘﻨﻘﻞ اﻟﻨﺸﻄﺔ

29,5

اﺷﱰاﻛﺎت اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

16,5
9,8
*2011 2012* 2013

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

اﺷﱰاﻛﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ(

مالحظة * :تعين تقديرات.
املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت/قاعدة بيانات مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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وتتمتع أسرتاليا بأرخص نطاق عريض
متنقل ،بينما يعد سعر النطاق العريض املتنقل
هو األعلى يف سان تومي وبرنسيبي وزميبابوي
ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،حيث تعد تكلفة
اخلدمة مساوية ملتوسط إمجايل نصيب الفرد من
الدخل شهرياً ،أو أعلى منه .ومن البلدان
األخرى اليت يعد ترتيبها جيداً من حيث القدرة
على حتمل سعر النطاق العريض املتنقل ،قطر
واململكة املتحدة وأملانيا والكويت وفرنسا.

المواطنون الرقميون

قام االحتاد الدويل لالتصاالت بتطوير
منوذج جديد الستعماله يف تقرير هذا العام.
ويقوم النموذج اجلديد بتقدير حجم السكان
الرقميني يف أحناء العامل .ويتضمن هذا النموذج
تعريف املواطنني الرقميني بأهنم الشبان الذين
ترتاوح أعمارهم بني  24-15سنة ولديهم خربة
بالشبكات والتواصل على اخلط ملدة مخس
سنوات أو أكثر .ويكشف التقرير أن عدد
املواطنني الرقميني بلغ حنو  363مليون نسمة
يف  ،2012أي ما يساوي  5,2يف املائة من
جمموع سكان العامل ،و 30يف املائة السكان
الشبان يف العامل.
وتشري التقديرات إىل أن  86,3يف املائة
من بني جمموع الشبان مستعملي اإلنرتنت
البالغ عددهم  145مليون نسمة ،من املواطنني
الرقميني ،مقارنة بأقل من نصف الشبان
مستعملي اإلنرتنت يف البلدان النامية البالغ
عددهم  503مليون شاب .وتشري التوقعات
إىل أنه خالل السنوات اخلمس املقبلة سوف
يتجاوز عدد السكان الذين ينطبق عليهم تعريف
املواطنني الرقميني ِض ْعف عددهم احلايل .وقد
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جاء أول قياس عاملي لعدد املواطنني الرقميني
يف حينه متاماً ،حيث جاءت يف أعقاب قمة
الشباب العاملية بعد عام  ،2015اليت نظمها
االحتاد الدويل لالتصاالت يف سان خوسيه،
كوستاريكا ،واليت انتهت بإصدار إعالن قدمته
السيدة الورا شينشيال ،رئيسة كوستاريكا ،إىل
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك.
ويقول السيد سانو" :إن الشباب هم
أكثر من يتحمسون لتبين تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وأكثر من يستعملوهنا .وهم الذين
سيحددون توجه صناعتنا يف احلقب التالية،
وينبغي اإلصغاء إىل أصواهتم".
ويوضح التقرير أن الشباب عموماً عددهم
يكاد يقرتب من ِض ْعف املوصولني بالشبكات
من سكان العامل ككل ،مع وجود فجوة عم ِرية
أكثر وضوحاً يف البلدان النامية.

الفجوة الرقمية

يف بداية سنة  2013كانت نسبة ما يقرب
من  80يف املائة من األسر على املستوى العاملي
متلك أجهزة تلفزيون ،مقابل  41يف املائة من
األسر لديها أجهزة حاسوب ،و 37يف املائة
تتمتع بالقدرة على النفاذ إىل اإلنرتنت.
وعدد األسر اليت لديها القدرة على النفاذ
إىل اإلنرتنت يف تزايد يف مجيع األقاليم ،وإن
كانت هناك فروق كبرية ،ومن املقدر أن تبلغ
معدالت االنتشار يف هناية هذه السنة ما يقرب
من  80يف املائة يف بلدان العامل املتقدمة ،مقابل
 28يف املائة يف بلدان العامل النامية.
وتشري التقديرات إىل أن  1,1مليار أسرة
يف أحناء العامل غري موصولني باإلنرتنت حىت
اآلن ،وأن  90يف املائة منهم يف البلدان النامية.

ومع ذلك ،يوجد اجتاه إجيايب قوي مع زيادة
نسبة األسر القادرة على النفاذ إىل اإلنرتنت يف
البلدان النامية حيث ازدادت من  12يف املائة يف
 2008إىل  28يف املائة يف  – 2013أي مبعدل
منو سنوي مركب بنسبة  18يف املائة.
وقد تزايد عدد مستعملي اإلنرتنت كنسبة
مئوية من السكان مبعدل رقمني يف املتوسط
خالل السنوات العشر املاضية .وسوف تصل
النسبة املئوية لسكان بلدان العامل املتقدمة
على اخلط إىل ما يقرب من  77يف املائة حبلول
هناية  ،2013مقارنة بنسبة  31يف املائة يف
بلدان العامل النامية.

االستثمار في االتصاالت

ارتفعت النفقات الرأمسالية اليت أقدمت
عليها شركات تشغيل االتصاالت إىل ذروهتا يف
 ،2008حيث بلغ جمموع االستثمارات العاملية
 290مليار دوالر أمريكي ،أعقبتها سنتان من
االهنيار .وعلى الرغم من التحول الذي حدث
يف  ،2011مل تعد االستثمارات بعد إىل املستوى
الذي كانت عليه يف .2008
ومستويات االستثمار البطيئة بعد عام
 2008تتفق مع البيئة االقتصادية العامة اليت
تتسم بتقييد النفاذ إىل أسواق رأس املال .ومع
توسع شركات التشغيل العاملية يف األسواق
اجلديدة ،أصبح الكثري من شركات التشغيل
نشطاً يف كل من البلدان النامية واملتقدمة .ومن
املرجح أن تؤدي البيئة املالية غري املؤاتية يف
بلدان العامل املتقدمة إىل تعريض االستثمار
للخطر يف بلدان العامل النامية.

تامولعملا عمتجم سايق
الرتتيب العاملي

الترتيب العالمي
دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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سويسرا
ماكاو الصني
سنغافورة
نيوزيلندا
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توصيل المحتوى على الخط
نماذج األعمال التجارية في سوق متقاربة
ميكن يف السوق املتقاربة اليوم استعمال جهاز واحد يف النفاذ إىل أنواع احملتوى املختلفة اليت تأيت من سلسلة القيمة الخاصة باإلنترنت

مصادر متعددة (الصوت ،أو النصوص أو الفيديو) .وباملثل ،ميكن احلصول على أي بند خاص من
احملتوى من خالل العديد من األجهزة .وتقع اإلنرتنت يف لب هذا التقارب .فماذا يعنيهكل ذلك يف
لغة النشاط التجاري؟ تتبىن هذه املقالة هنجاً جتارياً واضحاً يف تتبع األموال ،وتستند إىل ورقة مناقشة
بعنوان "اإلذاعة الرقمية وتوصيل احملتوى على اخلط" ،أعدها  ،Gordon Moirالشريك يف مؤسسة
 Webb Henderson LLPالقانونية ،لندن ،و ،John McInnesالعضو املنتسب يف نفس املؤسسة،
ملناقشتها يف الندوة العاملية الثالثة عشرة ملنظمي االتصاالت ،يف وارسو ،بولندا ،يف يوليو .2013
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تشمل سلسلة القيمة اخلاصة باإلنرتنت
(انظر الرسم البياين) :حقوق احملتوى ،اليت
تغطي احملتوى التجاري واحملتوى الذي يقوم
املستعمل بتطويره؛ واخلدمات غري التقليدية
املتاحة من خالل اإلنرتنت ) (OTTمثل الربيد
اإللكرتوين ،والصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت
) ،(VoIPومشاهدة الفيديو عند الطلب ،وممارسة
األلعاب والتجارة اإللكرتونية؛ والتمكني من
اخلدمات التكنولوجية اليت تشمل االستضافة
على شبكة الويب ،وإصدار الفواتري واإلعالن؛
والقدرة على التوصيل اليت تغطي شركات تقدمي

طخلا ىلع ىوتحملا ليصوت

الشبكات الثابتة والالسلكية ،وشركات توفري توسيع األطراف الفاعلة جملاالهتا .وتُستخدم يف الالعبون الرئيسيون

خدمات اإلنرتنت ،وخدمات شبكات توصيل
احملتوى؛ والسطح البيين بني املستعملني (مثل
أجهزة احلاسوب ،واهلواتف الذكية وأجهزة
التلفزيون الذكية).
وقد بدأت األجزاء املختلفة من سلسلة
القيمة تندمج اآلن نظراً لالندماج املتزايد ،مع

الوقت احلاضر سبل جديدة لتسليم احملتوىكما
تظهر مناذج عمل جديدة.

وقد مشل التقارب عدداً من املاركات
العاملية ،مثل مايكروسوفت ،وأبل ،وأمازون
وجوجل ،وأصبحت هذه املاركات نشطة يف
خمتلف أجزاء سلسلة القيمة اخلاصة باإلنرتنت.
ولقد كانت جوجل ،على وجه اخلصوص،
يف مقدمة هذا التطور .فبعد أن كانت جمرد

نظرة عامة على سلسلة القيمة المتعلقة باإلنترنت
خدمات مقدمة على الخط

الحقوق المتعلقة بالمحتوى

أصحاب الحقوق المتعلقة اتصاالت
بوسائط اإلعالم
Vontage
Skype
Facebook
Hotmail
 فيديو
 مصنفات صوتية
محتوى عام/رأسي
 كتب
Wikipedia
!Yahoo
 ألعاب
match.com
 مواد للبالغني
Financial Times
 حمتوى حتريري
TimeWarner

EMI

Harper Collins
Blizzard

بحـث
Google

BBC

Baidu

Bing

تكنولوجيا الدعم
 استضافة املواقع
 تصميم وتطوير املواقع
 إدارة احملتوى

الشبكة األساسية

NTT/Verio

Akamai

الفواتير والمدفوعات
 موردو أنظمة الفوترة
والدفع على اخلط
First Data

YouTube
Last.fm

Google Checkout
Xbox Live
iTunes

معامالت
eBay
Expedia

Amazon
Boursorama

الدعاية
 وكاالت الدعاية على
اخلط
 شبكات/مواقع الدعاية
على اخلط
 خمدمات الدعاية
ألطراف ثالثة
 خدمات التقييم/التحليل
WPP

املصدر.A. T. Kearney analysis :

NTT

British Telecom
France Telecom

تبادل
Level 3 Communications

Chase Paymentech

تسلية

AT&T

التطبيقات
 الربجميات
 وسائل تشغيل
الوسائط
 تطبيقات تصفح
اإلنرتنت

Rackspace

Limelight Group

PayPal

Ask.com

محتوى من إعداد
المستعمل
 نص
 صور
 صوت
 فيديو

خدمات التكنولوجيات
التمكينية

التوصيلية

واجهة المستعمل

XO Communications

خدمات النفاذ إلى
اإلنترنت (بالتجزئة)
AT&T
SingTel

Vodafone
Tiscali

United Internet
Road Runner
Free

NTT

McAfee

المستعمل

RealNetworks
Symantec

Firefox

األجهزة
 احلواسيب
 اهلواتف الذكية
 أجهزة األلعاب
اإللكرتونية
 أجهزة أخرى للنفاذ
إىل اإلنرتنت
 أنظمة التشغيل
Dell

Nintendo

Microsoft

Apple

Nokia

Razorfish
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حمرك للبحث ،ترتاوح أنشطتها اآلن ترتاوح بني
تصنيع األجهزة ،إىل أنظمة التشغيل ،والتخزين
يف السحب ،والربيد اإللكرتوين ،واخلرائط،
وتوزيع احملتوى واإلعالن على اخلط.
كذلك حتاول شركات توفري االتصاالت
تنويع نشاطها يف اجملاالت األخرى .ومن
أمثلة ذلك تطوير  ،Telefónica Digitalودخول
مشروعات شركات تشغيل االتصاالت يف جمال
احملتوى الرياضي ونقل احملتوى التلفزيوين على
اخلط عن طريق خدمة التلفزيون من خالل
اإلنرتنت ) ،(YouViewوعروض شركيت AT&T
و Verizonاملتعددة.
وتوفر اخلدمات التلفزيونية عن طريق
االشرتاكات برامج متميزة ،مثل عرض أفالم
جديدة أو األحداث الثقافية أو الرياضية احلية.
ولكنها تواجه منافسة من منتجي احملتوى الذين
يعرضون اآلن انتاجهم مباشرة على العمالء
من خالل اإلنرتنت .وعلى سبيل املثال ،فإن
العديد من االحتادات الرياضية ،مثل االحتاد
العام لكرة السلة واالحتاد الوطين لكرة السلة،
تعرض على املشرتكني مشاهدة املباريات احلية.
وباملثل ،بدأت الشركات املعنية بتجميع
احملتوى تتقدم على سلسلة توريد الفيديو
إلنتاج احملتوى اخلاص هبا إلطالقه إىل
املشرتكني فيها مباشرة .ومن األمثلة احلديثة
على ذلك إنتاج شركة  Netflixلسلسلة الدراما
السياسية .House of Cards
وقد أصبحت خدمات إذاعة املوسيقى على
اخلط أكثر شعبية ،بعد أن شهدت شركات
مثل  Spotifyمنواً هائالً .وقد اقتحمت شركة
جوجل سوق  Androidالذي أصبح يسمى
 .GooglePlayكذلك حدثت زيادة يف احملتوى
الذي يقوم بتطويره املستعملون ويُشاهد على
اخلط نتيجة لشعبية خدمات مثل .YouTube
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ويتوسع منتجو التلفزيون الذكي يف ربط
منتجاهتم مبشاهدة الربامج عند الطلب ،مثل
 YouTubeو ،BBC iplayerوكذلك بالنفاذ إىل
اإلنرتنت.

نماذج األعمال التجارية

املفتاح إىل منوذج األعمال التجارية هو
مورد اإليرادات .ويف السوق املتقاربة لتوصيل
احملتوى ،تكون املصادر الرئيسية لإليرادات
هي االشرتاكات واإلعالنات ،يف الوقت
الذي ميكن أن تساعد فيه الشراكات على
خفض التكاليف.

النماذج القائمة على االشتراكات

أدى توصيل احملتوى الرقمي عن طريق
اإلنرتنت إىل تغيري طبيعة النماذج القائمة على
االشرتاكات ،على الرغم من أهنا حتتفظ بنسقها
املعتاد لسداد رسوم االشرتاكات العادية مقابل
النفاذ إىل حمتوى معني.
وتعرض شركات توفري احملتوى اآلن
خدمات أساسية (بدون مقابل) وخدمات
متميزة (مبقابل) .وهذه الشركات تعرض
إنتاجها األساسي يف حماولة جلذب املشرتكني.
وعلى سبيل املثال ،توفر صحيفة Wall Street
 Journalالنفاذ بدون مقابل لقسم الفيديو يف
موقعها على شبكة اإلنرتنت ،بينما تعطي لغري
املشرتكني حصة من املواد بدون مقابل كل
شهر .وتبقى مواد األخبار التقليدية خاضعة
لسداد االشرتاكات.
وعادة ما تتقاضى الشركات املعنية
بتقدمي الفيديو عند الطلب رسوم اشرتاك من
املستعملني مقابل النفاذ إىل كل ما يرغبون

فيه من مكتبة احملتوى .وعلى سبيل املثال،
يسدد املشرتكون يف خدمة  Netflixرسوماً
شهرية ضئيلة مقابل النفاذ بال حدود إىل
مكتبة الفيديو بأكملها .وميكن النفاذ إىل
خدمة الفيديو عند الطلب اليت توفرها شركة
 Netflixيف أي وقت باستعمال العديد من
األجهزة .وقد نشأ موقع  YouTubeالشهري
الذي يسمح بتبادل الفيديو على اخلط
كخدمة بدون مقابل ،ولكنه أعلن مؤخرًا
عن قنوات إضافية تعمل بنظام االشرتاكات،
حيث يستطيع املستعملون سداد اشرتاك معني
مقابل النفاذ إىل الربامج اخلاصة أو املتميزة.
ويف اململكة املتحدة ،أطلقت شركة BskyB
منوذجاً جديداً للسداد "خطوة خطوة" مقابل
التمتع خبدمة التلفزيون على اإلنرتنت ،حيث
يدفع املستعملون النهائيون رسوماً مقابل
النفاذ إىل احملتوى الرياضي الذي تذيعه شركة
 BskyBكل  24ساعة.
ومتثل شركة  Netflixمثاالً ناجحاً للنموذج
القائم على االشرتاكات .وقد بدأت الشركة
بتقدمي خدمة أساسية لتقدمي أشرطة الفيديو
عن طريق الربيد اإللكرتوين ،واستطاعت بناء
مكتبة فيديو ضخمة ميكن للمشرتكني النفاذ
إليها مقابل رسوم شهرية ضئيلة .ويبلغ عدد
املشرتكني يف خدمة  Netflixعلى مستوى
العامل يف الوقت حلاضر أكثر من  33مليون
مشرتك ،وبلغت اإليرادات اليت حققتها الشركة
ما يقرب من  3,6مليار دوالر أمريكي يف
السنة املالية .2012
وعلى النقيض مما تفعله شركات اإلذاعة
التقليدية وشركات تقدمي تلفزيون الكبل،
تعرض شركة  Netflixعلى مشرتكيها نفاذاً
غري حمدود إىل احملتوى املتميز الذي ال تتخلله
إعالنات .وتعمل شركة  Netflixبقاعدة
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تحصل خدمة  Netflixاآلن على المحتوى األصلي إلتاحته لخدمة
االشتراكات ،وكان أول عنوان هو House of Cards

تكاليف منخفضة – إذ مييل البث التلفزيوين على اخلط إىل أن
يكون أرخص من مناذج التسليم األخرى ،وعادة ما تعرض شركة
 Netflixنفاذاً متأخراً عن احملتوى اجلديد – مما يسمح باالعتماد
على االشرتاكات دون احلاجة إىل إيرادات اإلعالنات .وحتصل شركة
 Netflixيف الوقت احلاضر على احملتوى األصلي لعرضه عن طريق
احلصول على اخلدمة مقابل االشرتاك ،وكان أول عرض هو سلسلة
الدراما السياسية .House of Cards

نماذج اإلعالن على الخط

يف مناذج اإلعالن على اخلط ،يُقدَّم احملتوى إىل املستعملني بدون
مقابل ،أو بتكلفة منخفضة ،يف حماولة لتوليد احلركة على شبكة الويب.
مث تعرض احلركة للبيع للمعلنني للحصول على ربح .وتشري التقديرات إىل
إنفاق  99مليار دوالر أمريكي يف  2012على اإلعالن على اإلنرتنت.
وتقوم أكثر مناذج اإلعالن على اخلط انتشاراً على "تكلفة
كل توصيلة" و"السداد مقابل املشاهدة" .ويف حالة منوذج "تكلفة
التوصيلة" ،يدفع املعلن كل مرة ينقر فيها املستعمل على القائمة ويتم
حتويله إىل املوقع املناسب على شبكة الويب .ومنوذج "السداد مقابل
املشاهدة" مماثل ،باستثناء أن املعلن يدفع يفكل مرة يتم النقر فيها على
الوصلة بغض النظر عما إذا كان املستعمل ينقر على املوقع املستهدف
أم ال .ومثة منوذج خمتلف آخر هو النموذج القائم على األداء أي
"تكلفة كل عمل" ،حيث ال يدفع املعلن إال عندما جيري الشراء.
ويعد  Googleو Facebookمن األمثلة الناجحة على منوذج اإلعالن
على اخلط.
ويعد برنامج اإلعالن  AdWordsاملنتَج اإلعالين الرئيسي على
اخلط ،الذي حقق للشركة إيرادات تُقدر بنحو  43,7مليار دوالر
أمريكي يف  .2012ويوفر جوجل ،باعتباره حمركاً رئيسياً للبحث على
اخلط ،للمعلنني معلومات متقدمة عن املستعملني وفرصة لتزويد
املستعملني املستهدفني برسالة مفصلة .وهذا املستوى من النفاذ إىل
املستهلكني يسمح لربنامج جوجل بتقاضي رسوم مقابل استعمال
الربنامج اإلعالين .AdWords
وقد أصبحت خدمة  ،Facebookاليت أنشئت يف األصل كموقع
صغري لشبكات التواصل االجتماعي يف  – 2004أصبحت اآلن حتتوي
على بعض أكرب أحجام احلركة على اإلنرتنت .وقد زعمت الشركة يف
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كما تُستخدم مناذج العمل ذات الصلة
سبتمرب  2012أن عدد مستعمليها قد جتاوز
مليار مستعمل ،وأعلنت أن أرباحها قد بلغت يف الصناعات األخرى لتسليم احملتوى على
 5,1مليار دوالر أمريكي يف السنة املالية  .2012اخلط .وعلى سبيل املثال ،أعلنت صحيفة
وباإلضافة إىل هذه القاعدة الضخمة من نيويورك تاميز إلغاء سداد االشرتاكات بالنسبة
املستعملني ،مما جيعل خدمة  Facebookمغرية لقسم الفيديو على موقعها على شبكة الويب.
بصفة خاصة للمعلنني ،توجد كمية كبرية جداً وما زال من املطلوب أن يسدد املستعملون
من البيانات الشخصية اليت ميكن للشركة النفاذ اشرتاكاً مقابل النفاذ إىل مواد جديدة غري
إليها عن مستعمليها .وتتطلب خدم ة � Faceحمدودة (كانت حصة للمشاهدة بدون مقابل
 bookمن مجيع مستعمليها اجلدد فتح حساب متاحة على الدوام) ،ومع ذلك سيتم اآلن
خاص بكل منهم ،وهذا يقتضي تقدمي بيانات متويل مكتبة الفيديو من إيرادات اإلعالن على
شخصية مفصلة عن العضو اجلديد .وبعد اخلط – وهذا يعين أنه ستكون بدون مقابل
التسجيل ،يتمتع أعضاء خدمة  Facebookحبرية للمستعملني.
التجول يف املوقع والتفاعل مع مستعملي اخلدمة
اآلخرين .وميكن تتبع مجيع هذه التفاعالت
ودمج البيانات الشخصية التفصيلية إلعطاء مصادر اإليرادات األخرى
من بني املصادر األخرى لإليرادات اإلعالن
املعلنني القدرة على صياغة وتوجيه رسائلهم إىل
عن املنتجات ،وتوسيع األنشطة على طول
اجلمهور املستهدف.
سلسلة القيمة اخلاصة باإلنرتنت ،واالستفادة
من التكافل بني األعمال.
واإلعالن عن املنتجات هو إدماج احملتوى
النماذج الهجينة
جيمع النموذج اهلجني بني االشرتاك التجاري يف احملتوى غري التجاري بغرض الرتويج
واإلعالن على اخلط .وميكن العثور على مثال ملنتَج أو ماركة معينة .وتشري التقديرات إىل
جيد على ذلك يف صناعة إذاعة امللفات أن ثلثي مشاهدي التلفزيون حياولون جتنب
املوسيقية على اخلط ،حيث ظهر العديد من مشاهدة اإلعالنات .وملا كان اإلعالن عن
األطراف الفاعلة الكبرية ،مث ل  Pandoraو� Spoاملنتجات مدجماً متاماً يف الربنامج ،فمن الصعب
 tifyملنافسة صناعة إذاعة املوسيقى عن طريق بدرجة أكرب تالفيه ،مما جيعلها خياراً مغرياً
الراديو .وبدالً من تطبيق منوذج عمل اإلذاعة بالنسبة للمعلنني .وقد قررت خدمة Netflix
التقليدية الذي يعتمد حصرياً تقريباً على استخدام اإلعالن عن املنتجات لدعم تكاليف
إيرادات اإلعالن ،مييل مقدمو التسجيالت إنتاج سلسلة الدراما السياسية .House of Cards
املوسيقية على اخلط إىل عرض خدمة أساسية
وميكن أن ميثل إنتاج وجتميع وتوزيع احملتوى
يتم متويلها عن طريق اإلعالنات باإلضافة إىل على اخلط فرصاً للنمو يف األسواق إىل جانب
القدرة على االشرتاك يف خدمة متميزة.
سلسلة القيمة .وعلى سبيل املثال ،كثرياً ما
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يكون بوسع شركات تشغيل الشبكات وجتميع
احملتوى توليد إيرادات جديدة عن طريق
خدمات شبكات تسليم احملتوى باجلملة إىل
املعنيني بتقدمي احملتوى.
وتعد صفقات احملتوى احلصرية اليت تنص
على إتاحة احملتوى املتميز فقط على منصات
معينة يف مقابل شروط تسليم مفيدة ،مثاالً جيداً
على التكافل بني األعمال .ومعظم الصناديق
اليت توضع فوق أجهزة التلفزيون ،مثل AppleTV
و Rokuتتيح للمشرتكني القدرة على النفاذ إىل
برامج معينة استناداً إىل صفقات احملتوى القائمة
مع منتجي احملتوى .ويتيح هؤالء املنتجون
القدرة على النفاذ املباشر للمشاهدين بأسعار
خمفضة ،كما أن مشغلي الصناديق اليت توضع
فوق أجهزة التلفزيون يكونون قادرين على زيادة
املزايا اليت يعرضوهنا جلذب املشرتكني .وميكن أن
تؤدي القدرة على التشارك مع األعمال األخرى
إىل حتقيق وفورات ممكنة يف التكاليف ومصادر
جديدة لإليرادات.

مخاوف بشأن البيانات
الخاصة بالعمالء

ويف نفس الوقت ،فإن الكمية املتزايدة
من البيانات الشخصية املتاحة على اخلط،
وفرص استعمال هذه املعلومات ،من خالل
اإلعالن اهلادف ،على سبيل املثال ،يثري
العديد من القضايا التنظيمية املعقدة،
وخصوصاً فيما يتصل باخلصوصية ومحاية
البيانات .ومن املرجح أن يكون التعامل مع
هذه املخاوف هو موضوع الرتكيز األساسي
ملنظمي االتصاالت التنظيمية يف املستقبل.

رصد التكنولوجيا – ثورة األموال المتنقلة

AFP

المدفوعات المتنقلة بتكنولوجيا
التواصل قريب المدى
تشري األموال املتنقلة إىل املعامالت
واخلدمات املالية اليت ميكن إجنازها باستعمال
األجهزة املتنقلة مثل اهلواتف املتنقلة أو
األجهزة اللوحية .وهذه اخلدمات ميكن

ربطها مباشرة حبساب مصريف ،إذ ميكنك
اآلن إضافة أموال إىل هاتفك املتنقل،
واالحتفاظ فيه جبميع بطاقات االئتمان
وكوبونات الوالء ،والدخول على احلساب

"ثورة األموال املتنقلة :اجلزء األول :املدفوعات املتنقلة باستعمال تكنولوجيا التواصل قريب املدى"
تقرير عن رصد التكنولوجيا نشره قطاع تقييس االتصاالت يف مايو  .2013وتتضمن تقارير
رصد التكنولوجيا تقييم التكنولوجيات اجلديدة فيما يتعلق باملعايري القائمة داخل قطاع تقييس
االتصاالت وخارجه ،وأثرها املمكن على تقييس األنشطة يف املستقبل .وهذا التقرير ،باإلضافة إىل
تقارير أخرى عن رصد التكنولوجيا ميكن االطالع عليه بالرجوع إىل املوقع
 www.itu.int/techwatchعلى شبكة اإلنرتنت.

توضيح كيف تعمل تكنولوجيا التواصل
قريب املدى ) .(NFCوسوف يكون بوسع
مستعملي اهلواتف الذكية يف القريب سداد
أجرة احلافلة ،وتتبع حركة أبنائهم من
خالل العالمات املدرسية املميزة ،وتسجيل
اخلدمات الطبية ،أو إيداع األموال عن
طريق املاكينات األوتوماتيكية

املصريف واستعماله كأي حافظة نقود عادية
يف سداد املدفوعات .ومن احملتمل أن تؤدي
األموال املتنقلة يف القريب إىل تغيري طريقة
سداد قيمة السلع واخلدمات.
وتستعرض هذه املقالة االبتكارات يف
جمال املدفوعات املتنقلة وأثرها املمكن على
تقييس األنشطة يف املستقبل .وتستند املقالة
إىل تقرير عن رصد التكنولوجيا بعنوان "ثورة
األموال املتنقلة :اجلزء األول :املدفوعات
املتنقلة باستعمال تكنولوجيا التواصل قريب
املدى" ،نشره قطاع تقييس االتصاالت
باالحتاد الدويل لالتصاالت ).(ITU–T
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حافظة النقود المتنقلة

يُعرف احلساب اإللكرتوين الذي يتم
االحتفاظ به يف جهاز متنقل بأنه "حافظة
نقود متنقلة" ،وميكن هلذا احلساب إظهار
حسابات الودائع ،وحسابات االئتمان،
وحسابات الوالء ،وحسابات التجار،
وبطاقات وكوبونات اهلدايا.
وحافظة النقود املتنقلة ليست إال قائمة
اختيارات على اهلاتف الذكي .وتعد تكنولوجيا
التواصل قريب املدى )(NFCالالسلكية إحدى
الطرق اليت متكن من سداد قيمة السلع
واخلدمات باستعمال جهاز متنقل .وعلى
سبيل املثال ،تعمل حافظة نقود جوجل على
جهاز مزود بتكنولوجيا التواصل قريب املدى
املتاحة على شبكات االتصاالت املتنقلة
الرئيسية يف الواليات املتحدة مثل T-Mobile
و Sprintو AT&Tو.Virgin Mobile
وقد أقامت حافظة نقود جوجل شراكات
مع منافذ البيع يستطيع املستهلكون من
خالهلا التسوق واستعمال هواتفهم يف أداء
املدفوعات على أجهزة نقاط البيع املزودة
بكلمة سر للموافقة على أداء املدفوعات.
وميكن أيضاً استعمال حافظة النقود املتنقلة يف
أداء مدفوعات على اخلط للتجار املشاركني
عن طريق النفاذ إىل حساب حافظة نقود
جوجل من خالل برنامج تصفح يعمل
بربوتوكول تطبيق ال سلكي .وعندما يقوم
املستعمل بأداء مدفوعات باستعمال حافظة
نقود جوجل ،تقوم جوجل يف الواقع بسداد
التاجر مث تقوم بتسوية املعاملة ببطاقة االئتمان
اليت خيتارها العميل ( Visaأو MasterCard
أو  American Expressأو  ،)Discoverوهكذا
ال حيصل التاجر أو نظام تشغيل اهلاتف
على معلومات خاصة ببطاقة السداد اخلاصة
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باملستهلك .وحافظة نقود جوجل حممية برقم
سري ضد االحتيال ،ويف حالة سرقة جهاز
اهلاتف ،ميكن للعميل التعامل عن �بُْعد مع
احلافظة لتجميد الدخول على احلساب على
اخلط.
وشركات بطاقات االئتمان مث ل �Master
 Cardو Visaنشطة أيضاً يف هذا اجملال .فقد
أبرمت شركة  MasterCardيف أغسطس 2012
صفقة مدهتا مخس سنوات مع شركة اتصاالت
"كل شيء يف كل مكان" يف السوق األوروبية
لتطوير جهاز مدفوعات يعمل بتكنولوجيا
التواصل قريب املدى .وترتبط MasterCard
بشراكة مع شركة االتصاالت األملانية يف أملانيا،
ومع غريها من شركات االتصاالت يف أوروبا،
ومع شركة االتصاالت اخللوية ) (Turkcellيف
تركيا ،كما تتعاون مع شركة أورانج يف تنفيذ
نظام  ،QuickTapوهو أول خدمة دفع جتارية
تعمل بتكنولوجيا التواصل قريب املدى يف
اململكة املتحدة.
ـروج شــركــات  AT&Tو T-Mobile
وتُـ ِّ
و Verizon Wirelessحلافظة نقود إيزيس املتنقلة
) .(ISIS mobile walletوحتتفظ احلافظة بنسخ
افرتاضية من بطاقات االئتمان وبطاقات
اخلصم على جهاز متنقل ال ميكن الدخول
على بياناته إال عن طريق كلمة مرور .ويتم
االحتفاظ جبميع البيانات احلساسة على
شرحية باهلاتف املتنقل .وقد أطلِقت حافظة
إيزيس يف أكتوبر  2012يف الواليات املتحدة.
ويعد تطبيق  Passbookالتابع لشركة
أبل نوعاً آخر حلافظة رقمية مصممة
لتخزين التذاكر أو الكوبونات أو البطاقات
أو بطاقات الصعود إىل الطائرة على هاتف
 iPhoneالذي حيمله املستعمل .وعلى
خالف حافظة نقود جوجل ،ال يُستخدم

تطبيق  Passbookيف سداد املدفوعات.
وهذا التطبيق ِ
يرسل أيضاً تنبيهات كما
يعرض نوافذ من السهل النفاذ إليها من
ِ
املستعمل .وعلى سبيل املثال ،ففي
موقع
حالة بطاقة الصعود إىل الطائرة ،فإذا كانت
بوابة الصعود إىل الطائرة قد تغريت ،فسوف
يرسل النظام معلومات جديدة إىل شاشة
ِ
املستعمل .ويف الواليات املتحدة ،يُستعمل
تطبيق  Passbookبالفعل يف حجز التذاكر
الرقمية .والتذكرة اليت تُشرتى باستعمال
هاتف  iPhoneيتم االحتفاظ هبا يف حافظة
نقود  Passbookويقوم املستعمل مبسح
اهلاتف للوصول إىل التذكرة.
ويعد  ،China UnionPayالذي متلكه
البنوك ،هو احتاد البنوك املصدرة لبطاقات
االئتمان يف الصني و ُ
الذي يهيمن على
املدفوعات املتنقلة باستعمال تكنولوجيا
التواصل قريب املدى .وتوفر االتفاقات اليت
أبرمها االحتاد البنوك مع  157بنكاً أساساً
جيداً خلدمات املدفوعات املتنقلة .وقد وقَّع
احتاد  China UnionPayاتفاق شراكة مع شركة
اتصاالت  China Mobileبشأن املدفوعات
املتنقلة ،على وعد التعاون يف هذا اجملال .وقد
أنشأت الشركات الرئيسية الناقلة لالتصاالت
يف الصني  –  China Mobileو�China Tel
 ecomو – ChinaUnicomشركات تابعة هلا
للمدفوعات املتنقلة .وتتمتع الشركات الثالث
بعدد كبري من مشرتكي االتصاالت املتنقلة،
وتتحكم يف النفاذ إىل مالين األجهزة املتنقلة،
وتعترب املدفوعات املتنقلة مصدراً إضافياً
لإليرادات .والشركات اليت توفر خدمات
التجارة اإللكرتونية ،وهي  AlipayوTenpay
و  ،YeePayتتمتع مجيعها بقواعد كبرية نشطة
من املستعملني وتتطلع إىل االستفادة من قوة
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اهلواتف الذكية والتطبيقات كوسيلة لدخول
جمال املدفوعات املتنقلة.
وتقوم شركتا  SK Telecomو(KT) Korea
 Telecomيف مجهورية كوريا بالدور الرئيسي
يف املدفوعات املتنقلة باستعمال تكنولوجيا
التواصل قريب املدى .وقد أقامت شركة
 SK Telecomشراكة مع شركة فيزا ،بينما
انضمت شرك ة  Korea Telecomإىل �Master
 Cardإلطالق خدمات املدفوعات املتنقلة
باستعمال تكنولوجيا التواصل قريب املدى.
وقد افتتح التحالف الكوري الرئيسي (Grand
) ،Korea Allianceالذي يضم شركات تشغيل
شبكات االتصاالت املتنقلة ،ومنتجي
األجهزة احملمولة باليد ،وشركات إصدار
البطاقات ،واألجهزة احلكومية – افتتح
متجراً يعمل باستعمال تكنولوجيا التواصل
قريب املدى مبنطقة  Myeondongمبدينة سول
حيث يستطيع املرتددون على املتجر سداد

املدفوعات على أساس تكنولوجيا التواصل
قريب املدى يف مائيت منفذ للبيع أو طلب
مشروبات أو حتميل كوبونات.
ويف اليابان ،هتيمن شركة NTT DOCOMO
لتشغيل اهلواتف املتنقلة على قطاع املدفوعات
املتنقلة .وقد اشرتكت NTT DOCOMO
وشركة سوين يف تطوير شرحية ( FeliCaبطاقة
السعادة) اليت تُستخدم يف إنشاء حافظة
متنقلة من طراز  iDداخل اهلاتف .كذلك،
قدمت  NTT DOCOMOإعانة لرتكيب أجهزة
قراءة على املستوى الوطين وتطوير شراكات
اسرتاتيجية مع البنوك ،وحمالت البيع بالتجزئة
والتجار .وتستهدف الشراكة ب ني �NTT DO
 COMOو MasterCardإدماج حافظة النقدية
املتنقلة  iDمع بطاقة  MasterCardاملزودة
بكلمة سر للموافقة على أداء املدفوعات
لتمكني املشرتكني يف  NTT DOCOMOمن
إجراء مشرتيات يف اخلارج .وقد أنشأت

 NTT DOCOMOو KDDIو Softbankاحتاداً
لالتصاالت املتنقلة بتكنولوجيا التواصل قريب
املدى يف اليابان للتوفيق بني املعايري املطبقة يف
اليابان واملعايري الدولية.

الهواتف المتنقلة كنقاط بيع

تؤدي حمدودية األجهزة اليدوية املزودة
بتكنولوجيا التواصل قريب املدى إىل إعاقة
انتشار تبين املستهلكني للمدفوعات املتنقلة.
ولذلك ،قامت شركات بطاقات االئتمان
وشركات التكنولوجيا بتطوير نظام للمدفوعات
كحل انتقايل إىل حني انتشار اهلواتف الذكية
املزودة بتكنولوجيا التواصل قريب املدى.
وال تتطلب خدمة املدفوعات املتنقلة
 Squareاليت أدخلها  Jack Dorseyمؤسس
 Twitterتركيبات معقدة لألجهزة .وتوفر خدمة
 Squareأجهزة وتطبيقات بدون مقابل لقراءة
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بطاقات االئتمان اليت تتصل جبهاز
أو  iPadأو  .Androidوميكن ببساطة توصيل
جهاز قراءة البطاقات بفتحة مساعة معيارية
حبجم  3,5ملليميرت ،وميكن استعماهلا يف سرقة
بطاقات االئتمان .وتقوم خدمة  Squareعلى
تطبيقني رئيسيني ،مها "ادفع خبدمة "Square
و"سجل يف  ."Squareويسمح تطبيق "ادفع
خبدمة  "Squareللمستهلكني برؤية قائمة
املتجر ،وأداء املدفوعات املتنقلة واحلصول
على إيصاالت افرتاضية .أما تطبيق "سجل
يف  "Squareفهو برنامج لنقطة البيع يستهدف
احللول حمل األجهزة الطرفية التقليدية لقراءة
بطاقات االئتمان وأجهزة تسجيل النقدية.
ومن الالزم أن يقدم املستهلكون لدى إجراء
أي مشرتيات أمسائهم إىل نقطة البيع .ويتعرف
التجار على اسم العميل ألهنم يرون اسم
العميل وصورته على بطاقة التسجيل ،وميكن
قبول أداء املدفوعات مبجرد نقرة بسيطة على
زر معني.
ويف اجملر ،تقوم شركة  Cellumللمدفوعات
املتنقلة بإدارة خدمة قائمة على السحب ،يف
شراكة مع  ،MasterCardوجتري عن طريقها
ِ
املستعملون
مليون معاملة كل شهر .ويطلع
على استجابة سريعة (شريط شفرات ميكن
قراءته باهلاتف املتنقل) ألداء مدفوعات بعد
إدخال كلمة املرور.
ويف اجلمهورية التشيكية ،أقامت الشركات
الثالث املعنية بتشغيل شبكات االتصاالت
املتنقلة شراكة مع أكرب أربعة بنوك إلطالق
خدمة حافظة نقود متنقلة تسمى .Mobito
وتقوم حمالت البيع بالتجزئة بإدخال رقم
ِ
املستعمل يف جهاز نقطة البيع ويتلقى
هاتف
املستعملون إخطاراً يقومون بالتصديق عليه
بإدخال كلمة املرور.
iPhone
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أمن المدفوعات المتنقلة

تتطلب املدفوعات املتنقلة وحتويالت
األموال املتنقلة معامالت آمنة للحماية ضد
اختالس الرؤية أو تعديل االتصال بني جهاز
املستعمل وجهاز اخلدمة.
وتثري معامالت األموال املتنقلة (املدفوعات
اليت تتم عن طريق اهلاتف املتنقل) القلق بشأن
كيفية احملافظة على أمن املعلومات يف حالة
فقدان اهلاتف املتنقل أو سرقته .وتستخدم يف
الوقت احلاضر عملية حتقق تقوم على عاملني.
فقبل إجراء أي مدفوعات متنقلة ،سيتعني
على املستعمل يف العادة تسجيل هاتفه لدى
أحد البنوك أو شركة لتقدمي اخلدمات املتنقلة
تعرض خدمة األموال املتنقلة (العامل األول)
مث تأكيد عملية الدفع بكلمة سر أو كلمة
مرور (العامل الثاين) .ويتطلب تأمني املعاملة
واجهة مستعمل موثوقاً هبا باإلضافة إىل بيئة
تنفيذ موثوق هبا أو عنصر مأمون.
وتنطوي احلوسبة السحابية على إمكانيات
للتغلب على بعض التحديات املتصلة بأمن
األموال املتنقلة ،بشرط أن تكون البنية التحتية
للشبكة مأمونة.

مع املستهلكني .وهذا ال يستغرق وقتاً طويالً
فقط بل إنه ُم ِّكلف أيضاً.
وقد ركزت شركات إدارة االتصاالت
املتنقلة على دفع عملية تقييس التواصل قريب
املدى ،باستعمال منوذج تعريف املشرتك )(SIM
كعنصر مأمون لتوفري التحقق من البيانات
واألمان والقابلية للنقل .وحتالف البطاقات
الذكية هو رابطة ال تبغي الربح تشارك فيها
صناعات عديدة تعمل على حتفيز فهم
تطبيق تكنولوجيا البطاقات الذكية وتبنها
واستخدامها والعمل على انتشارها.
وقد أسفر العمل داخل االحتاد الدويل
لالتصاالت عن إصدار التوصية ITU-T
 Y.2740بشأن طرق تطوير نظام ألمان التجارة
املتنقلة واملعامالت املصرفية املتنقلة يف شبكات
اجليل التايل ،وإصدار التوصية ITU–T Y.2741
يف شأن املعمارية العامة للحلول اخلاصة بأمن
التجارة املتنقلة واملعامالت املصرفية املتنقلة يف
سياق شبكات اجليل التايل ،والتوصية ITU–R
 SM.1896يف شأن جماالت الرتددات بغرض
تنسيق األجهزة قصرية اجملال على املستوى
العاملي أو املستوى اإلقليمي.

التقييس

التطلع إلى المستقبل

على الرغم من طريقة قبول املدفوعات
على أجهزة نقاط البيع بالنسبة للبطاقات
أو األجهزة املعتمدة على تكنولوجيا التواصل
قريب املدى قد ِ
أخضعت للتقييس ،ال ميكن
قول نفس الشيء بالنسبة لنقاط أو إيصاالت
الوالء .فكل نقطة بيع تعمل بتكنولوجيا
التواصل قريب املدى تتطلب تطويع الربجميات
على كل جهاز طريف لقبول املدفوعات،
ودمج كل جهاز طريف مع خطة الوالء لدى
حمالت البيع بالتجزئة ،وأنظمة إدارة العالقات

فيما يتعلق بسرعة انتشار ومنو
التكنولوجيات املتنقلة على املستوى العاملي،
تنتشر خدمات األموال املتنقلة على املستوى
العاملي ،على الرغم من الطرق املختلفة املتبعة
يف بلدان العامل املتقدمة والنامية .وجيب أن
تكون عملية جتهيز املدفعات املتنقلة على
املستوى العاملي ،كما أن الطريقة الوحيدة
للتأكد من أن جتهيز عملية السداد موحدة
وطبقاً للمعايري العاملية.

AFP

خدمة لمن ليست لهم عالقة بالبنوك

على املستوى العاملي ،يوجد أكثر من  2,5مليار شخص بالغ – معظمهم يف البلدان النامية بنك أم هاتف متنقل؟

– ليست هلم حسابات مصرفية رمسية .ومتثل مستويات الشمول املايل املنخفضة عائقاً أمام التنمية
االجتماعية واالقتصادية ،ولذلك ميكن لألموال املتنقلة أن تغري قواعد اللعبة بالنسبة للفقراء.
وتناقش هذه املقالة االبتكارات اليت تدفع تطبيقات حتويل األموال املتنقلة يف البلدان النامية،
وكيف يساهم انتشار األموال املتنقلة يف توسيع نطاق الشمول املايل .وتستند هذه املقالة على تقرير
لرصد التكنولوجيا نشره قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت ) (ITU–Tبعنوان "ثورة
األموال املتنقلة :اجلزء الثاين :التمكني من الشمول املايل".
"ثورة األموال املتنقلة :اجلزء الثاين :التمكني من الشمول املايل" هو تقرير لرصد التكنولوجيا نشره
قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت ) (ITU-Tيف مايو  .2013وتتضمن تقارير
رصد التكنولوجيا تقييم التكنولوجيات اجلديدة فيما يتعلق باملعايري القائمة داخل قطاع تقييس
االتصاالت باالحتاد وخارجه وتأثريها احملتمل على التقييس يف املستقبل .وميكن االطالع على
هذا التقرير والتقارير األخرى اليت تتناول رصد التكنولوجيا بالرجوع إىل املوقع التايل على شبكة
اإلنرتنت.www.itu.int/techwatch :

تبلغ نسبة البالغني الذين ميلكون حسابات
مصرفية رمسية يف البلدان النامية  41يف املائة
فقط .ويف إفريقيا ،تبلغ نسبة األسر اليت
متلك حسابات مصرفية  20يف املائة فقط.
ملاذا؟ السبب الواضح لذلك هو قلة األموال.
فاحلسابات املصرفية مكلفة جداَ ،كما أن
البنوك بعيدة (خصوصاً يف املناطق الريفية)،
كما أن الناس يفتقرون إىل املستندات السليمة
لفتح حسابات أو ألهنم ببساطة ال يثقون يف
البنوك .ويوجد عدد من الناس يف املناطق النائية
يستخدمون بدائل مبتكرة للبنوك التقليدية ،وهو
ما أصبح ممكناً بفضل سرعة انتشار اهلواتف
املتنقلة.
وكما يقول البنك الدويل ،يلجأ كثري من
الناس من ذلك العدد الكبري من السكان
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الذين ليست هلم حسابات مصرفية إىل التعامل
النقدي فقط .وعندما يواجه هؤالء خسارة يف
الدخل نتيجة البطالة ،أو االضطرار إىل سداد
تكاليف الرعاية الصحية ،فإهنم يعتمدون على
شبكات من األصدقاء وأفراد األسرة لتزويدهم
باألموال .بيد أن استعمال الطرق غري الرمسية
لتحويل األموال حمفوف باملخاطر فضالً عن
أنه ُمكلِّف .وقد أضاف ذلك إىل أنظمة النقل
غري املتطورة ،وجعل األموال املتنقلة أكثر إغراءً.

النجاح في إفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى

وقد مسح منو األموال املتنقلة يف اآلونة
األخرية ملاليني الناس ،ممن ليست هلم عالقة
بالنظام املايل الرمسي ،بنقل األموال بطريقة
رخيصة ،وآمنة ويُعتمد عليها.
حققت األموال املتنقلة أوسع جناح هلا
يف إفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،حيث
أبلغت نسبة  16يف املائة من البالغني أهنم كانوا
يستخدمون هواتف متنقلة خالل االثين عشر
شهراً السابقة يف سداد الفواتري أو يف إرسال
أو تلقي األموال.
وقد حتقق أفضل شكل من أشكال النجاح
يف كينيا ،حيث جتاوزت املعامالت اليت متت
من خالل اخلدمة املصرفية املتنقلة )(M-PESA
 375مليون دوالر أمريكي كل شهر واستطاع
املستعملون توفري  3دوالرات أمريكية يف كل
معاملة ،حيث ال يقوم املستعملون بإرسال
وتلقي األموال من خالل خدمة M-PESA
فحسب ،بل يستخدمون هذه اخلدمة أيضاً يف
حتقيق وفورات.
ووفقاً للتقرير السنوي ،الذي أصدرته
رابطة شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة
) ،(GSMAبعنوان "األموال املتنقلة ملن ليست
هلم حسابات مصرفية يف  "2012كان هناك
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 140نظاماً لتحويل األموال املتنقلة يف البلدان
منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل،
تستهدف من ليست هلم حسابات مصرفية.
والتحويالت واملدفوعات عن �بُْعد هي
أكثر االستخدامات شيوعاً لألموال املتنقلة يف
البلدان النامية .وعلى سبيل املثال ،فإن خدمة
سوق خدماهتا بعبارة "أرسل
 ،M-PESAاليت تُ ِّ
األموال إىل الوطن" ،تُستخدم يف األساس يف
إجراء التحويالت الداخلية .ويف الفلبني ،تعد
التحويالت اخلارجية أكثر شيوعاً ،حيث ِّ
متكن
خدمة " "Smart Padalaمواطين الفلبني العاملني
يف اخلارج من إرسال األموال إىل ذويهم.
ويستخدم العمالء األموال املتنقلة حيثما
تؤدي هذه اخلدمة إىل إضافة هلا قيمتها،
ولذلك فإن االختالفات يف معدل انتشار
خدمات األموال املتنقلة عرب األسواق حيركها ما
يعتربه املستعملون إضافة للقيمة .وعلى سبيل
املثال ،ففي بنغالديش ،قد يقضي الناس ثالث
إىل أربع ساعات للوصول إىل البنوك والوقوف
يف الطابور لدفع فواتري املرافق .وترجع شعبية
األموال املتنقلة إىل أهنا تساعد على جتنب
ضياع وقت العمل.
ومن الضروري ،باإلضافة إىل التكنولوجيا،
توافر شبكة من الوكالء املدربني تدريباً جيداً
ألداء خدمات األموال املتنقلة .وباإلضافة إىل
توفري خدمات قبول النقدية وصرف النقدية،
يقوم الوكالء ببناء الثقة لدى مستعملي
اخلدمات املالية الرمسية ألول مرة .وحيصل
الوكالء على عمولة مقابل العمل الذي يقومون
به – وهو حتويل األموال النقدية إىل أموال
إلكرتونية والعكس بالعكس.
وقد بدأت احلكومات استعمال خدمات
حتويل األموال املتنقلة يف دفع رواتب ومعاشات
املواطنني ،ويف مجع اإليرادات مثل الضرائب.
ففي أفغانستان ،حيصل رجال الشرطة وغريهم
من املوظفني على أجورهم عن طريق خدمة

 ،M-PAISAوهي خدمة لألموال املتنقلة .ويف
تنزانيا ،تُقبل املدفوعات الضريبية من خالل
خدمات األموال املتنقلة .ويف بلدان أخرى،
كاهلند ،تُستخدم خدمة األموال املتنقلة يف
سداد اإلعانات االجتماعية.
كذلك ،ساعدت األموال املتنقلة على تيسري
االستجابة يف حاالت الطوارئ .ففي هاييت،
على سبيل املثال ،أقامت خدمة  Voilàشراكة
مع وكالة  Mercy Corpsللمعونة الدولية لتقدمي
إيصاالت افرتاضية للضحايا من خالل هاتف
متنقل رخيص حمملة عليه حافظة إلكرتونية
من مؤسسة  PT Telkomselاإلندونيسية .وقد
شرعت مؤسسات مثل البنك الدويل ،ورابطة
شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة )،(GSMA
و Billومؤسسة  ،Melinda Gatesيف تنفيذ
برامج لألموال املتنقلة ملن ليست هلم حسابات
مصرفية ،ومتويل هذا الربامج.
وتقوم خدمات األموال املتنقلة على
قطاعي االتصاالت واخلدمات املالية .وحلماية
املستهلكني ،يتعني على اهليئات التنظيمية معاملة
شركات التشغيل على قدم املساواة يف القطاعني.

تحويالت األموال المتنقلة

تتطلب حتويالت األموال املتنقلة أن يودع
من يريدون إرسال األموال هذه األموال يف مركز
التحويالت وسداد رسم .وعندئذ يقوم مركز
التحويالت بتحويل األموال إلكرتونياً من خالل
إحدى شركات تقدمي اخلدمات اهلاتفية إىل
هاتف املتلقي .ويف حالة التحويالت الدولية،
يتلقى الشخص الذي يتم حتويل األموال إليه
رسالة نصية تبلغه بوصول حتويل .ويستطيع
املتلقي الذهاب إىل أي منفذ مرخص له ،مبا
يف ذلك حمل للبيع بالتجزئة أو مطعم ،لكل
حيصل على األموال اليت مت حتويلها إليه .وقد
يتعني على املتلقي دفع رسم قبل احلصول على
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بعض األمثلة على تطبيقات األموال المتنقلة في االقتصادات الناشئة
تطبيق األموال المتنقلة
M‑PESA

Easypaisa

T-Cash

Globe GCash

Airtel Money

MTN Mobile Money

EKO

WIZZIT

المالمح الرئيسية
البلدان التي قامت بالتنفيذ
 حتويالت بني األقران
كينيا ،تنزانيا ،جنوب إفريقيا
 سداد الرسوم املدرسية
وأفغانستان
 سداد فواتري الكهرباء
 سداد قيمة السلع واخلدمات
 سداد فواتري املرافق
باكستان
 إجراء التحويالت بني األقران
 زيادة رصيد اهلاتف املتنقل
 توفري األموال
 سداد قيمة السلع واخلدمات
 تلقي الرواتب
هاييت
 إجراء التحويالت بني األقران
 سداد الفواتري
 سداد فواتري املرافق
الفلبني
 إجراء التحويالت بني األقران
 استعمال األموال املتنقلة
كحافظة متنقلة
 زيادة رصيد اهلاتف املتنقل
 سداد قيمة السلع واخلدمات
اهلند و 14بلداً إفريقياً من بينها  إجراء التحويالت بني األقران
 سداد قيمة السلع واخلدمات
أوغندا ،وتنزانيا وكينيا
 سداد الفواتري
إفريقيا ،مبا يف ذلك أوغندا وغانا  إجراء التحويالت بني األقران
والكامريون وكوت ديفوار ورواندا  شراء وقت على اهلواء
 التأكد من األرصدة
وبنن
 سداد فواتري املرافق
 إجراء التحويالت بني األقران
اهلند
 سداد الفواتري
 سداد القروض
 إجراء التحويالت بني األقران
جنوب إفريقيا
 شراء وقت على اهلواء
 التأكد من األرصدة
 االطالع على الكشوف املالية
 سداد فواتري الكهرباء

التكنولوجيا
جمموعة أدوات تطبيق
بطاقة هوية املشرتك )(STK
بروتوكول USSD
بروتوكول  USSDواإلنرتنت

USSD

خدمة الرسائل القصرية
) (SMSوجمموعة أدوات
تطبيق بطاعة هوية املشرتك

)(STK

بروتوكول

USSD

بروتوكول  USSDوجمموعة
أدوات تطبيق بطاقة هوية
املشرتك )(STK
بروتوكول

USSD

بروتوكول

USSD
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األموال .ويف حالة التحويالت الداخلية ،يتم
التعامل مع التحويل أوتوماتيكياً على منصة
األموال املتنقلة.
وصناعة التحويالت املتنقلة آخذة يف
االنتشار بفضل زيادة انتشار اهلواتف املتنقلة يف
املناطق النائية وزيادة عدد اجلهات املعنية بتقدمي
خدمة التحويالت .وطبقا لتقرير اهلجرة والتنمية
الذي يُصدره البنك الدويل ،تشري التقديرات إىل
أن التحويالت اليت تدفقت على البلدان النامية
بلغت  372مليار دوالر أمريكي يف  ،2011ومن
املتوقع أن تصل إىل  467مليار دوالر أمريكي يف
 .2014وتشغل اهلند والصني قمة قائمة البلدان
املتلقية لتحويالت املهاجرين ،حيث بلغت 64
مليار دوالر أمريكي و 62مليار دوالر أمريكي
على التوايل.
وشركة  EKOللخدمات املالية يف اهلند
تقدم خدمات مالية للعمالء الذين ليست
هلم حسابات مصرفية .وعن طريق ربط البنية
التحتية لالتصاالت بنظام اخلدمات املصرفية
األساسية لدى البنك ،توفر الشركة منصة
للمعامالت الصغرية منخفضة التكلفة .وتأمل
شركة  EKOيف فتح سوق حمتملة ضخمة يف
اهلند ،اليت يعيش فيها ثالثة أرباع السكان -
وعددهم  1,25مليار نسمة  -على أقل من
دوالرين يف اليوم .وقد أزال البنك املركزي يف
اهلند القيود اخلاصة باحلقوق احلصرية للوكالء،
حبيث يتمكن العمالء اآلن من القيام مبعامالت
يف نقاط خدمة العمالء ألحد البنوك حىت
وإن كانت حساباهتم املصرفية يف بنك آخر.
وإمكانية التشغيل البيين هذه تعين زيادة الكفاءة
وختفيض التكاليف يف النظام برمته.

إمكانية التشغيل البيني

إمكانية التشغيل البيين حتمي العميل وميكن
أن تكون عامالً يف الرتويج للشمول املايل .ومع
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ذلك ،فإن هذه املزايا من الصعب حتقيقها ألن
طريقة عمل إمكانية التشغيل البيين معقدة.
وعلى املستوى التقين ،ينبغي اختاذ قرارات
بشأن كيفية إجراء التسويات بني شركات
التشغيل املختلفة .ويف بلد يوجد به عدد قليل
من شركات تشغيل املدفوعات املتنقلة ،قد
يكون من املمكن القيام بذلك على املستوى
الثنائي أو متعدد األطراف .ومع ذلك ،فإن
عدد شركات التشغيل يف تزايد ،كما أن
العالقات بينها تتزايد بسرعة كبرية.
واحلكومات أمامها دور مهم ينبغي أن تقوم
به يف تيسري املدفوعات املالية املتنقلة كي ميكن
الرتويج للشمول املايل .ففي األسواق الناشئة،
يتم تشغيل أنظمة التسويات بني البنوك،
وكذلك أحياناً حتويل املدفوعات ،بواسطة احتاد
بني البنوك احمللية اليت قد ال يكون هناك ما
حيفزها على رؤية انطالق املدفوعات املتنقلة.
وتسمح بعض البلدان بإمكانية التشغيل
البيين دون أن يكون إجبارياً ،ومن أمثلة ذلك
النموذج الذي جيمع بني أطراف متعددة يف
باكستان ،بينما ال تسمح بلدان أخرى بذلك
على اإلطالق .ودون أن تكون شركات التشغيل
جمربة على تطبيق إمكانية التشغيل البيين ،ال
توجد حوافز كبرية حتفز شركات التشغيل على
أن تفعل ذلك .واحلكومات الراغبة يف ضمان
وجود إمكانية التشغيل البيين ميكنها تعديل
القواعد التنظيمية املعمول هبا.
وتتناول املبادرة العاملية اخلاصة ﺑ"األموال
املتنقلة ملن ليس هلم حسابات مصرفية"
إمكانية التشغيل البيين للتحويالت على
مستوى مركز دويل متعدد األطراف ،وليس
على املستوى احمللي .وتوجد يف الوقت احلاضر
اتفاقات ثنائية بني شركات تشغيل شبكات
االتصاالت املتنقلة واألعضاء اآلخرين يف النظام
اإليكولوجي لألموال املتنقلة .ويستهدف النهج
الذي تطبقه رابطة شركات تشغيل االتصاالت

املتنقلة )(GSMAاستبدال هذه االتفاقات
باتفاق واحد متعدد األطراف .والنموذج
املتعدد األطراف ِّ
ميكن شركات التشغيل من
توفري التكاليف واملوارد .وعندئذ فإن كل شركة
من شركات التشغيل موصولة مبركز متعددة
األطراف سيكون بوسعها إرسال حتويالت إىل
أي مستخدم للهاتف املتنقل يف العامل على أي
شبكة من الشبكات املشاركة األخرى بدون أي
مفاوضات أو اتفاقات أخرى.

المسائل المتصلة باألمن

ِ
تستعمل تطبيقات حتويل األموال املتنقلة
العديد من قنوات االتصال ،على الرغم من أن
بعضها غري مأمون.
والتطبيق األكثر شيوعاً يف حتويل األموال
املتنقلة يف البلدان النامية هو خدمة الرسائل
القصرية ) (SMSنظراً لبساطة استخدامه وتوافقه
مع العديد من أجهزة اهلاتف مبا يف ذلك
األجهزة الرخيصة .ومع ذلك ،ال تعد خدمة
الرسائل القصرية املنصة املثالية ألداء املدفوعات
ألن الرسائل تنتقل من مكان آلخر ويتم ختزينها
على اجلهاز املتنقل يف نص واضح بدون تشفري.
ومن مزايا بروتوكول بيانات اخلدمات
التكميلية غري املنظمة ) (USSDأهنا تُبلِّغ
املستعمل عما إذا كانت الرسالة قد بلغت
املتلقي أم العكس .ولكن الرسالة تُرسل يف نص
عادي ،شأهنا شأن الرسائل النصية القصرية.
وتستعمل خدمة حتويل األموال املتنقل ة �(WIZ
) ZITبروتوكول .USSD
وجمموعة أدوات تطبيق بطاقة هوية املشرتك
(اليت يشار إليها باالختصار  )STKهي أحد
املعايري املنبثقة عن النظام العاملي لالتصاالت
املتنقلة الذي يُستخدم منذ  1998لتأمني
تطبيقات االتصاالت اهلاتفية املتنقلة ،وخصوصاً
بالنسبة لألعمال املصرفية املتنقلة واخلصوصية.

رصد التكنولوجيا – ثورة األموال المتنقلة

بلاب ةقالع مهل تسيل نمل ةمدخ

AFP

ومن الالزم استخدام كلمة مرور للنفاذ إىل هذا املستعمل النهائي قادراً على حتويل األموال إىل الطريق إلى المستقبل

التطبيق ،واملعلومات مشفرة لنقلها ال سلكياً .أي شخص ،حىت وإن كان املتلقي ال عالقة
وتستفيد اخلدمة املصرفية املتنقلة ) (M-PESAله بالبنوك .ومع ذلك ،فإن إمكانية التشغيل
من جمموعة أدوات تطبيق بطاقة هوية املشرتك البيين تصبح عسرية مع زيادة تعقيد املعامالت
املصرفية وتزايد تطبيقات اهلواتف الذكية اخلاصة
) (STKلتأمني التطبيق.
والتنفيذ القائم على بروتوكول التطبيق باألموال املتنقلة.
وجلنة الدراسات  17التابعة لقطاع تقييس
الالسلكي ) ،(WAPالذي تستخدمه البنوك
عادة ،يوفر مزيداً من األمن ألن البيانات يتم االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت هي
جلنة الدراسات املعنية بأمن االتصاالت.
تشفريها بني العميل والتاجر أو البنك.
وتشمل اختصاصات هذه اللجنة تطوير مواد
التعاون يف جماالت األمن ،وتنسيق األعمال
التقييس
املتصلة باألمن ،وحتديد احتياجات العمل
ال توجد معايري تكنولوجية مشرتكة لتحويل والتزاماته وحتديد أولوياته لتشجيع وضع
األموال املتنقلة .ويُستخدم الكثري من أجهزة التوصيات اخلاصة بأمن االتصاالت .وتستطيع
اهلواتف املتنقلة والتكنولوجيات القائمة على جلنة الدراسات  17دراسة موضوعي األمن
العميل وجهاز اخلدمة .وتواجه البنوك حتدياً وإمكانية التشغيل البيين يف إطار موضوع جديد
فيما يتعلق بعرض التحويالت املصرفية املتنقلة يتصل مبعمارية أمن األموال املتنقلة.
على أي نوع من األجهزة .وجيب أن يكون

يستطيع االحتاد الدويل لالتصاالت العمل
من أجل وضع مدونة ممارسات للهيئات
التنظيمية (وخصوصاً يف البلدان النامية) بغرض
حتقيق املساواة بني اجلهات صاحبة املصلحة
لتمكينها من أداء خدمات األموال املتنقلة.
وكخطوة أوىل ،ميكن لالحتاد تشكيل فريق عمل
يعىن باألموال املتنقلة يف االقتصادات الناشئة،
مبا يف ذلك اجلهات صاحبة املصلحة مثل رابطة
شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة )(GSMA
والبنك الدويل وشركة  Billومؤسسة Melinda
 ،Gatesملناقشة املعايري وتكنولوجيا املدفوعات
املتنقلة ،والقواعد التنظيمية لألموال املتنقلة.
كذلك ميكن أن يقوم االحتاد بدور مهم يف
تيسري تقييس االبتكارات يف جمال األموال
املتنقلة يف االقتصادات الناشئة ،ورمبا أيضاً
تشكيل جلنة متخصصة يف األموال املتنقلة.
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استعمال أول ماكينة يف العامل
للصرف اآليل لعملة البتات
يوم  29أكتوبر  2013يف مقهى
 Waves Coffee Houseمبدينة
فانكوفر ،بريتيشكولومبيا،
كندا .وهذه املاكينة تشبه
ماكينات الصرف اآليل العادية
وتسمح للمستعملني بشراء
أو بيع عمالت البتات ،وهي
العمالت الرقمية على اإلنرتنت

عُملة البتات

سراب أم قاعدة ذهبية للمستقبل؟

"ثورة األموال املتنقلة .اجلزء الثاين :التمكني
من الشمول الرقمي" هو أحد التقارير الصادرة
عن رصد التكنولوجيا أصدره قطاع تقييس
االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت يف
مايو  .2013وتتضمن تقارير رصد التكنولوجيا
تقييم التكنولوجيات اجلديدة فيما يتصل باملعايري
القائمة داخل قطاع تقييس االتصاالت وخارجه
وأثرها احملتمل على التقييس يف املستقبل .وميكن
االطالع على هذا التقرير وغريه من تقارير رصد
التكنولوجيا بالرجوع إىل العنوان التايل على شبكة
اإلنرتنتwww.itu.int/techwatch :
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عُملة البتات هي عُملة افرتاضية رقمية
تـُ ِّ
مكنك من إرسال األموال إىل أي شخص
على اخلط ،يف أي مكان من العامل برسوم
حتويل شديدة االخنفاض .وقد مت إنشاء هذه
العملة والتعامل هبا بالشفرة وليس بواسطة
املؤسسات املالية ،وال يتحكم فيها أي بنك
أو حكومة.
وقد ابتدع عملة البتات ساتوشي ناكاموتو
(وهو اسم مستعار لشخص واحد أو أكثر)،
ودخلت هذه العملة حيز التعامل يف .2009
وهي تستند إىل خطط رياضية معقدة بالنسبة
إىل التشفري والتوقيعات الرقمية للحماية ضد

التزوير .ويتعامل الناس يف مجيع أحناء العامل
اآلن مبا يعادل آالف الدوالرات من عملة
البتات كل يوم بدون وسطاء وبدون شركات
لبطاقات االئتمان .والشاتوسي ()satoshi
( 0.00000001عملة بتات) هي أصغر مبلغ
ميكن التعامل به.
وتناقش هذه املقالة مستقبل عُملة البتات،
وهي تستند إىل تقرير عن رصد التكنولوجيا
أصدره قطاع تقييس االتصاالت بعنوان "ثورة
األموال املتنقلة .اجلزء الثاين :التمكني من
الشمول الرقمي".

رصد التكنولوجيا – ثورة األموال المتنقلة
تاتبلا ةلمُع

ما هي عُملة البتات؟

عُملة البتات ،شأهنا شأن الذهب،
ستخرج وميكن شراؤها ومبادلتها .وشبكة
تُ َ
عملة البتات تتكون من مستعملني لديهم
أجهزة حاسوب ميكن هلا توليد العملة – وهي
العملية اليت تُعرف باسم "االستخراج" – عن
طريق القيام مبا يسميه االقتصاديون "املهام
الصعبة اخلاصة بسحق األرقام" .وعُملة البتات
يتم إنشاؤها من برجميات مفتوحة املصدر.
وقد بلغ حجم عمالت البتات املتداولة
يف أبريل  2013حنو  11مليون وحدة ،ويبلغ
احلد األقصى الذي ميكن توليده  21مليون
وحدة .وميكن توليد  25عملة بتات يف الوقت
احلاضر كل  10دقائق ولكن معدل توليدها
يف تناقص – ويصل إىل نصف املعدل احلايل
كل أربع سنوات .وعلى الرغم من أن نسبة
 99يف املائة من مجيع عمالت البتات سيكون
قد مت توليدها حبلول سنة  ،2032سيستغرق
األمر حىت سنة  2140لبلوغ نسبة املائة يف
املائة .وتوفري عمالت البتات يشبه إىل حد
كبري توفري الذهب مبرور الوقت .ومع ذلك،
فكما تشري جملة Bloomberg Businessweek
إن "عملة البتات ليست بالشيء املفهوم.".

ويرتبط االرتفاع الشديد يف قيمة العملة
منذ نشأهتا مبا يقول بعض االقتصاديني إنه
ميثل أكرب مشكلة :أن اإلمدادات تزداد فقط
باملعدل املشفر يف النظام .وهذا يتناقض
مع العملة الورقية املعتاد ،حيث ختضع
اإلمدادات إلدارة وحتكم البنك املركزي لكي
تزداد اإلمدادات بسرعة أعلى من النمو
يف االقتصاد .وهذا يعين أن قيمة العملة
ستنخفض قليالً كل سنة ،يف ظاهرة تعرف
باسم التضخم .واالقتصاد الذي يستعمل
عملة البتات – شأنه شأن االقتصاد الذي
يقوم على الذهب – انكماشي .وتقول جملة
" Bloomberg Businessweekإن عملة البتات
متثل حاجزاُ أمام نظام العملة العاملية بأكمله".

األمن واألمان؟

املعامالت اليت تتم بعملة البتات يتم
التحقق من سالمتها شفرياً وال ميكن العودة
فيها ،ولذلك ليست هناك حاجة إىل تقييد
النفاذ إىل اإلنرتنت .ولست هناك خماطر
يف قبول مدفوعات من الغرباء ،ولذلك فإن
املتعاملني ليسوا حباجة إىل إذن أو تصديق من
أي جهة إلجراء أي معامالت جتارية مع أي
تاجر أو مؤسسة مالية .ومع ذلك ،تشري جملة
إيكونيميست إىل أن "تعقيد النظام وغموضه
ما هي قيمة عُملة البتات؟
ارتفعت قيمة الوحدة من عملة البتات ،يعنيان أنه يستهوي أيضاً ذوي األغراض
اليت مل تكن تتجاوز  20دوالراً أمريكياً يف الشائنة ،مثل غسيل األموال أو سداد قيمة
بداية فرباير  ،2013إىل أكثر من  250دوالراً العقاقري غري القانونية".
وجيب أن يكون للمستعمل عنوان لعملة
أمريكياً ،قبل أن تنخفض بشكل فجائي إىل
البتات يتكون عشوائياً من  34-27حرفاً ورقماً،
 150دوالراً أمريكياً يف شهر أبريل.

ويرتبط يف البداية برصيد صفري من عملة
البتات .ويستطيع املتعاملون استخدام عنوان
عملة البتات حلماية خصوصيتهم عند إجراء
معاملة ،حيث ال يوجد سجل هلذه العناوين.
وتحُ فظ العناوين يف حوافظ بعملة البتات،
يتم التعامل معها كحسابات مصرفية .ومع
ذلك ،ففي حالة فقدان البيانات ،تضيع أيضاً
عمالت البتات.
وتكشف املعاملة عن املصدر وعنوان
املقصد وكذلك عن املبلغ ،ويتم التوقيع عليها
باملفتاح السري اخلاص بعنوان املصدر .ويتم
إبالغ مجيع العمالء النشطاء على الشبكة
باملعاملة.

ماذا بعد؟

تنشأ يف سياق عملة البتات االهتمامات
اخلاصة باألمن ،ومنع االحتيال والقضايا
التنظيمية ،ويظل من غري الواضح كيف ميكن
أن تؤثر هذه االهتمامات على آراء الناس فيما
يتعلق باستعمال عملة ال تضمنها حكومة.
ويعد استعمال عملة البتات على هاتف
متنقل من األمور املثرية املتوقعة ،ورمبا يساعد
تقييس حافظة وبروتوكول عملة البتات،
وكذلك املعامالت اليت تتم بعملة البتات
واستخراجها على طمأنة الناس على أن
عملة البتات جيدة شأهنا شأن الذهب.
وسوف تتوىل جلنة الدراسات  17التابعة
لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل
لالتصاالت دراسة اجلوانب املتصلة بأمن
عملة البتات يف املستقبل.
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الموقع يهم
المعايير المكانية الخاصة بإنترنت األشياء
معرفة الموقع في أي مكان

ميكن أن تكون املعلومات املكانية – أي
معرفة موقعنا بدقة – مفيدة أينما كنا ومهما
كان ما نفعله .وحنن حنصل على معلوماتنا
املكانية بشكل متزايد عن طريق اإلنرتنت (انظر
الرسم البياين) ،ويعتمد توصيل اإلنرتنت بالعامل
احلقيقي على املعايري املكانية املفتوحة.
وتستند هذه املقالة على تقرير "املوقع يهم:
املعايري اخلاصة بإنرتنت األشياء" ،وهو تقرير
عن رصد التكنولوجيا أصدره قطاع تقييس
االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت يف
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سبتمرب  .2013ويناقش التقرير اجلهود العاملية
إلجياد مصادر وأنساق خمتلفة للمعلومات
املكانيةكي ميكن تعزيز خربتنا بالبيئة الطبيعية أو
الصناعية .وقد أعد هذا التقرير احتاد اجلغرافية
املكانية املفتوح ة �(Open Geospatial Consor
) tiumبالتعاون مع االحتاد الدويل لالتصاالت.
ويضم احتاد اجلغرافية املكانية املفتوحة أكثر من
 475شركة ،وجهاز حكومي ومنظمة حبوث
وجامعة لوضع معايري مفتوحة لالتصاالت
اخلاصة باملعلومات املكانية.

ومجيع اهلواتف الذكية اجلديدة ميكنها حتديد
املواقع من خالل النظام العاملي لتحديد املواقع.
وميكن لألجهزة املتنقلة اإلبالغ عن مكاهنا
للتطبيقات اليت تقوم بدور رئيسي يف جماالت
متنوعة مثل النقل ،واالستجابة يف حاالت
الطوارئ ،وإدارة الطوارئ ،وأخذ عينات من
البيئة ،وحبوث األرصاد اجلوية وعلم احمليطات،
وعمليات صيانة املرافق والبلديات ،وتسويق
املواقع.

رصد التكنولوجيا – المعايير المكانية الخاصة بإنترنت األشياء
مهي عقوملا

بعض من التطبيقات الكثيرة للخدمات القائمة على الموقع التي يتم توصيلها عن طريق اإلنترنت
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الحاجة إلى معايير مشتركة

تتطلب البيانات املكانية ،شأهنا شأن
النصوص والصور والفيديو ،جمموعات من
املعايري خاصة هبا – مع وجود معايري خمتلفة
لكل جمموعة من البيانات اجلغرافية املكانية
املشار إليها على سطح الكرة األرضية،
والبيانات اهلندسية املشار إليها ،على سبيل
املثال ،يف النظام اهلندسي لتنسيق املباين.
واملعايري هي اليت متكن من تبادل البيانات
املكانية فيما بني أنظمة الربجميات .فعندما جييب
هاتفك على طلبك بتحديد عنوان الشارع،
أو عندما ِ
يرسل مركز مواجهة الكوارث حتذيراً
إىل اهلواتف وأجهزة التلفزيون يف مسار إعصار،
تنطبق جمموعة من املعايري اليت قامت بتعريفها
جمموعة من املنظمات املعنية بوضع املعايري.
وحيرص جمتمع املعايري املكانية على اتساق
تشفري البيانات املكانية واستعمال أسطح بينية
عرفة تعريفاً جيداً ومتوافقة إلجياد
للخدمات مـُ َّ
اخلدمات القائمة على املوقع والبيانات املرتبطة

هبا ،والنفاذ إليها واالستفادة منها .ويبدأ عمل
هذه املعايري ،على سبيل املثال ،عندما يقبل
متصفح الويب نقاط الطريق اليت حددهتا لرسم
خريطة توضح الطريق الذي اختذته ،أو عندما
يرسم تلك اخلريطة على صورة الكرة األرضية
أو على خريطة كنتورية ثالثية األبعاد.

تعقيد معالجة المعلومات المكانية

إن توفري اإلحداثيات البسيطة اليت حتدد
خطوط العرض وخطوط الطول ليس معقداً،
ولكن أجهزة احلاسوب تتوقع االتساق
والتوافق .فمن الالزم وجود معيار لضمان
إمكانية التشغيل البيين يف جمموعة اخلدمات.
ولغة التحديد اجلغرافية ) (GMLوالرسائل القصرية
اجلغرافية املفتوحة حتددان القواعد ،مثل نظام
اإلحداثيات (خطوط العرض مث خطوط
الطول)؛ وما إذاكانت هذه األرقام من الواجب
التعبري عنها كأرقام لنقاط عائمة أو كدرجات،

ودقائق وثواين؛ وما إذا كان اإلحداثيات تفصل
بينها فواصل أو مسافات؛ واعتبارات الدقة
(انظر اخلريطة).
وتُستخدم اآلن الكثري من األنظمة املرجعية
إلحداثيات األرض .ولذلك ،فمن املهم حتديد
األنظمة املرجعية لإلحداثيات ،مثل النظام
اجليوديسي العاملي يف أحدث مراجعة له ،وهي
 .WGS 84 2dوالتعبري غري املالئم عن النظام
املرجعي لإلحداثيات واستعماله ميكن أن
يؤدي إىل أخطاء خطرية يف حتديد األماكن يف
اإلحداثيات.
ولغة التحديد اجلغرافية ) (GMLهي جزء
من منصة التشغيل البيين ،وهي ِّ
متكن برناجماً
واحداً من التحكم يف البيانات من العديد من
أجهزة تصوير األرض ،مثل السواتل ،والنفاذ
إليها .وهذه اللغة جزء من املعايري الدولية
لتشفري اجملاالت مثل األحوال اجلوية ،والطريان،
واهليدرولوجيا ،واجليولوجيا ،والواقع املزيد،
ومواجهة حاالت الطوارئ.
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أما الرسائل القصرية اجلغرافية املفتوحة
فتيسر توصيل احملتوى املكاين يف خدمة الرسائل
القصرية .وخدمة الرسائل القصرية من اخلواص
يف كل هاتف متنقل – ولذلك فإن مجيع
اهلواتف املتنقلة قادرة على توصيل املعلومات
املكانية بطريقة معيارية.
وجيب أن تليب املعايري اجلغرافية املكانية
الكثري من متطلبات التشغيل البيين اليت تتجاوز
جمرد حتديد طريقة للتعبري عن إحداثيات خطوط
العرض وخطوط الطول .واملعايري حتدد وتوفر
الطرق املتوافقة لتبادل وجتهيز البيانات املرجعية
األرضية اليت ميكن تشفريها باستعمال الطرق
املختلفة لتمثيل خواص وظواهر األرض.
والنواتج املعلوماتية ،مثل اخلرائط اليت توفرها
متصفحات اخلرائط أو االجتاهات املنتظمة اليت
توفرها األجهزة املالحية ،هي نتيجة عمليات
معقدة تعتمد على قواعد بيانات مكانية
متعددة ،وعلى احملركات التحليلية ووظائف
العرض .وتعد إمكانية التشغيل البيين أساسية
ألن هذه العمليات يف بيئة خدمات الويب
احلالية يتزايد إجنازها على أنظمة التوزيع وليس
على جهاز حاسوب واحد .وجيب أن تكون
هذه األنظمة املوزعة قادرة على التشغيل البيين
لدعم سالسل القيم املكانية اجلغرافية املعقدة.

فجوات التقييس

وعلى الرغم من أن لغة التحديد اجلغرافية
) (GMLواملعايري املتصلة هبا تتيح ملطوري
تطبيقات اهلواتف الذكية القدرة على النفاذ إىل
موارد جغرافية مكانية غري عادية ،تبقى فجوات
شديدة األمهية ،من أمهها الفجوة بني أنظمة
حتديد املواقع يف الداخل ويف اخلارج .ويتوقع
املستعملون املعتادون على املالحة السهلة

54

أخبار االحتاد   2013 | 9 نوفمـبـر

2013

والدقيقة يف اخلارج االنتقال دون عوائق عندما
يتحركون إىل الداخل ،ومع ذلك ال توجد حىت
اآلن غري بيئات حمدودة ميكن أن يتم فيها ذلك.
ومجيع األشياء يف إنرتنت األشياء هلا مواقع،
وعادة فإن مواقعها هتم .فحيثما يكون جهاز
لالستشعار موضوعاً يف داخل مبىن فإنه يكون
مناسباً جداً للتطبيقات اليت تستخدم البيانات
اليت يكشف عنها جهاز االستشعار .وتتزايد
أمهية النفاذ إىل معلومات دقيقة عن املبىن –
وليس فقط ما يتعلق منها بتصميم األرضيات.
ومن الالزم وجود معايري توفر معلومات عن
املباين ،مثل موقع األجهزة ،طوال دورة حياة
املبىن .ورمبا ستكون غالبية األجهزة يف الشبكة
الذكية الناشئة من األجهزة اليت ميلكها املستعمل
يف الداخل وأعلى املباين ،وليست األجهزة اليت
متلكها املرافق يف خارج املبىن مثل شبكات نقل
وتوزيع الطاقة الكهربائية.

تكنولوجيات الخدمة القائمة
على البيانات المكانية

وتتطلب اخلدمات القائمة على املوقع
ثالثة أنواع أساسية من التكنولوجيا واملعايري،
هي :االتصاالت القائمة عل الشبكات؛
وحتديد املواقع؛ والتحليل والوصف املكاين.
وبالنسبة ملعظم تطبيقات اخلدمات القائمة
على املواقع ،توفر البنية التحتية لالتصاالت
الالسلكية اليت تعزز اهلواتف اخللوية
االتصاالت القائمة على الشبكات.
ِّ
والقدرة عل التوصيل باإلنرتنت متكن
اخلدمات القائمة على املواقع من االستفادة
من كل ما هو متاح من خالل شبكة الويب
العاملية :البحث ،والفيديو ومؤمترات الفيديو،
واملوسيقى ،وشبكات التواصل االجتماعي،

وتقاسم امللفات ،والتسوق ،واإلعالن ،وما
هو أكثر من ذلك .وقد فتحت اهلواتف
املصممة للتعامل مع بروتوكول اإلنرتنت
(اهلواتف الذكية) الباب أمام تطبيقات
لالستفادة من موارد اإلنرتنت (السحب) وقوة
التجهيز غري العادية اليت تتمتع هبا اهلواتف،
وأجهزة االستشعار واألسطح البينية التصويرية
للمستعملني لتوفري قدرات غري مسبوقة ،كثري
منها قائم على املواقع.

إدارة الكوارث واالستجابة لها

تعد الشبكات الالسلكية عظيمة القيمة
يف حاالت الطوارئ والكوارث ،ليس ألن
الشبكات اخللوية أكثر قدرة على مقاومة
الكوارث من الشبكات السلكية ،بل وكذلك
ألن توقيت البيانات اليت تجُ مع يف مواقع أجهزة
اإلرسال ميكن االستفادة منها يف حساب
مواقع اهلواتف اخللوية واإلبالغ عنها ،حىت
يف حالة عدم اشتمال اهلواتف اليت يستعملها
األفراد على النظام العاملي لتحديد املواقع.
ويف السنوات األخرية ،ظهر أسلوب التعهيد
اجلماعي واملعلومات اجلغرافية اليت يقدمها
املتطوعون كعوامل رئيسية يف إدارة الكوارث.
ولتوفري مزيد من املعلومات اخلاصة
مبواقع اإلغاثة يف حاالت الطوارئ اليت ميكن
النفاذ إليها على نطاق أوسع ،قام عدد من
املتطوعني بتطوير وسائط اجتماعية مفتوحة
املصدر ،والتعهيد اجلماعي وتطبيقات احملتوى
الذي يقوم املستعملون بتطويره .وعلى سبيل
املثال ،أنشئت منصة  Sahanaإلدارة الكوارث
بعد موجات التسونامي اليت حدثت يف احمليط
اهلندي يف  2004وأصابت العديد من البلدان
من بينها سريالنكا .ومت تطوير تطبيق ختيلي
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المعايير المكانية معقدة بالضرورة ألن البيانات الجغرافية الرقمية وتجهيزها معقدة
استفسار بسيط عن الموقع/يجب أن يحدد الرد:
ترتيب اإلحداثيات (خطوط العرص مث خطوط الطول)
عدد أو درجات النقاط العائمة/الدقائق/الثواين؟
فصل اإلحداثيات بفاصلة أو مبسافة
اعتبارات الدقة
النظام اجليوديسي العاملي WGS 84 2d







المعايير المكانية األخرى مطلوبة لما يلي:
مضاهاة اسم املكان مع املوقع
قياس املسافة وبيان خط العرض
تصوير األرض
رسم اخلرائط
التعبري عن العالقات املكانية
االستفسار من قواعد البيانات املكانية
االستفادة من العمليات املكانية
اكتشاف املعلومات املكانية
توصيف املنحنيات
حساب املساحة
تعديل األخطاء
تسمية املالمح اجلغرافية
البحث عن املالمح اجلغرافية
حقوق محاية البيانات

خلريطة  Ushahidiكي يستفيد منها التعهيد
اجلماعي يف مجع املعلومات عن األزمة ،وذلك
لتنسيق التقارير عن العنف الذي شهدته كينيا
يف أعقاب االنتخابات يف .2008/2007
واستخدم موقع  Sinsai.infoاملتخصص يف
رسم خرائط األزمات منصة  Ushahidiجتاوباً
مع الزلزال الكبري الذي أصاب شرق اليابان،
ومت إطالق هذا املوقع بعد أربع ساعات من
وقوع الزلزال .وبرجميات الرسائل القصرية
اجلغرافية املفتوحة متاحة لنظام  ،Androidوقد
استفادت منه كل من منصة  Sahanaومنصة
 .Ushahidiوتوفر هذه الربجميات االتصاالت
بني الضحايا وفرق اإلنقاذ ،وترسل معلومات

مستحدثة إىل منصة  Sahanaلتنسيق عمليات
اإلغاثة واإلنقاذ.

البنية التحتية الذكية

كانت اجلهود اليت تستهدف معايري
الشبكات الذكية بقيادة املهندسني اإللكرتونيني
الذين يفكرون يف طوبوغرافية الشبكات – أي
جهاز موصول بأي جهاز – وليس أين تقع
األجهزة يف مدينة أو يف مبىن .بيد أن موقع هذه
األجهزة كثرياً ما يهم .وال شك يف أن النقل
هو اجملال الذي حتقق فيه الصناعة واملستهلكون
أكرب استفادة من اخلدمات القائمة على املواقع.

وقد أدى النظام العاملي لتحديد املواقع إىل
إحداث ثورة يف طريقة العثور على احملركات يف
أحناء العامل وخلق سوق جديدة لبيانات النقل
واجلهات املعنية بتوفري اخلدمات .وتستخدم
املؤسسات واحلكومات اخلدمات القائمة
على املواقع يف حتقيق حتسينات ملموسة يف
الكفاءات اللوجستية ،والصيانة ،وتتبع أساطيل
املركبات التابعة هلا .ويتجاوز جمال أنظمة النقل
الذكية ما تتوصل إليه اخلدمات اليومية للنظام
العاملي لتحديد املواقع لتشمل جمموعة من
القدرات اجلديدة املتصلة بأمن احلركة ،واحلد
من االختناقات ،وانبعاثات غازات االحتباس
احلراري ،وقدرات القيادة األوتوماتيكية بالنسبة
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للمركبات .ويف جمال النقل ،شأنه شأن اجملاالت
األخرى ،يتطلب التبادل الكامل للمعلومات
اجلغرافية املكانية بني املنصات والتطبيقات إطاراً
عاماً مرتابطاً للمعايري اجلغرافية املكانية.

االتجاهات التي ينبغي
مراقبتها في الخدمات القائمة
على بيانات الموقع

تتأتى القيمة السوقية لألجهزة القائمة على
املواقع ليس فقط من عدد األجهزة املوصولة ،بل
أيضاً من عدد جمموعات البيانات املكانية ايل
ميكن اكتشافها بسرعة ،وتقييمها واالستفادة
منها .والتنفيذ العاملي ملعايري اجلغرافيا املكانية
القائمة يوفر مقداراً كبرياً من البيانات املكانية
املتاحة للتطبيقات .وتتحسن قيمة متصفحات
األرض مثل  ،Google Earthأو Bing Maps
أو  WebGL Earthكثرياً إذا كان املتصفح قادراً
على جتهيز بيانات معيار لغة التحديد الدقيقة
) ،(KMLوهو معيار للتشفري يـُ ِّ
مكن من عرض
البيانات املكانية الفريدة لدى املستعمل على
رأس خريطة قدمها متصفح لألرض.
تواجد اهلواتف املتنقلة يف كل مكان :ما
زال عدد األفراد الذين يستعملون اهلواتف
املتنقلة يف تزايد ،شأنه شأن النسبة املئوية
لألجهزة املتنقلة القادرة على النفاذ إىل اإلنرتنت
واملدركة لبيانات املواقع .وتكاليف النفاذ إىل
اإلنرتنت يف تناقص كما أن النسبة املئوية
للطيف الكهرومغناطيسي املخصص لإلنرتنت
الالسلكية يف تزايد .وتؤدي التحسينات يف
جمال اإللكرتونات إىل توسيع جمال االختيارات
املتاحة بالنسبة الستخدام الكفء للطيف
من خالل طرق مثل تكنولوجيات النفاذ
الديناميكية إىل الطيف .وقد أدت املعايري
اجلديدة نسبياً مثل WiMAX-Advanced
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حلقة نقاشية بشأن
االتجاهات والتحديات
الخاصة بإنترنت األشياء
من املقرر ينظم االحتاد الدويل
لالتصاالت حلقة نقاشية بشأن
االجتاهات والتحديات اخلاصة
بإنرتنت األشياء مبقر االحتاد يف
جنيف ،سويسرا ،يوم  18فرباير
 .2014وسوف تتزامن هذه احللقة
النقاشية مع العديد من االجتماعات
ذات الصلة للجان املعايري يف االحتاد،
مثل املبادرة العاملية ملعايري إنرتنت
األشياء يف الفرتة  25-19فرباير ،2014
ونشاط التنسيق املشرتك إلنرتنت
األشياء يوم  25فرباير .2014
وسوف جتمع هذه احللقة النقاشية
بني خرباء من الدوائر الصناعية
واألكادميية .وسوف تستعرض حالة
املبادرات العديدة اخلاصة باملعايري يف
جمال إنرتنت األشياء واالتصال بني
جهاز وآخر يف االحتاد ويف املنظمات
األخرى املعنية بوضع املعايري ،مع
الرتكيز بصفة خاصة على التقدم الذي
حتقق يف وضع املعايري والربوتوكوالت
اخلاصة بإنرتنت األشياء يف الدوائر
األكادميية وجمتمع املصادر املفتوحة.
وتستهدف هذه احللقة النقاشية
تيسري توسيع إنرتنت األشياء على
املستوى العاملي من خالل زيادة
فهم االجتاهات الراهنة ،مبا يف ذلك
جمموعة واسعة من أعمال التقييس،
والتحديات اليت جيب التغلب عليها
لكي ميكن األخذ باملعايري املقبولة
عاملياً يف هذا اجملال.

و LTE-Advancedإىل إتاحة فرص جديدة يف
جمال النفاذ الالسلكي عريض النطاق ،والبناء
على خمتلف التكنولوجيات املطبقة على
نطاق واسع .والنظام العاملي الساتلي الروسي
للمالحة ) (GLONASSجاري تشغيله كما أن
نظام جاليليو األورويب للمالحة الساتلية يف
األفق .وسوف تعزز مجيع هذه االجتاهات
النمو املتواصل للخدمات القائمة على املواقع
يف املستقبل القريب.
النشاط البيني :يشري النطاق العريض
عموماً إىل عدد البتات يف الثانية ،وما زال
متوسط عدد البتات يف الثانية املتاحة للتطبيقات
املتنقلة يأخذ اجتاهاً تصاعدياً .كذلك يشري
النطاق العريض إىل عدد القنوات اليت ميكن أن
تعززها الوصلة يف نفس الوقت ،وبالتايل زيادة
قدرات التفاعل البيين متاشياً مع عدد القنوات.
والتفاعل البيين يف تطبيق معقد للخدمات
القائمة على املواقع قد يتطلب حتديثات متكررة
لبيانات املواقع وبيانات واجتاه املشاهدة ،بينما
يوفر أيضاً الثنني من املستعملني عن �بُْعد طريقاً
مزدوجاً حياً للفيديو والصوت .وبتحريك املؤشر
والضغط على أحد األزرار ،ميكن أيضاً أن يضع
عالمة على مبان خمتارة يف شريط الفيديو .وقد
بدأت سوق اخلدمات القائمة على املواقع
تتخذ اجتاهاً صحياً بإغراء املطورين على تطوير
تطبيقات تفاعلية جداً لأللعاب ،والبيئات
التعليمية ،والنماذج البيئية ،وإجياد الطرق،
والتسوق والتسلية.
إشراك المستهلك :جتاوباً مع طلبات
املستهلك ،تقوم نسبة  54يف املائة من املطورين
الذين يقومون بتطوير التطبيقات الالزمة لألجهزة
املتنقلة مبواءمة تطبيقاهتم مع اخلدمات القائمة
على املواقع ورسم اخلرائط .هذه هي النتيجة اليت
أسفرت عنها دراسة استقصائية أجرهتا مؤسسة
 – Evans Dataوهي إحدى املؤسسات املعنية

رصد التكنولوجيا – المعايير المكانية الخاصة بإنترنت األشياء
مهي عقوملا

GettyImages

ببحوث سوق صناعة تكنولوجيا املعلومات -
ومشلت أكثر من  400من القائمني على تطوير
اخلدمات املتنقلة .وعلى الرغم من أن بعض
مستعملي اخلدمات القائمة على املواقع (مثل
اجلنود) ليسوا مستهلكني ،وعلى الرغم من أن
األجهزة املتنقلة توفر الكثري من اخلدمات بدون
مقابل ،فإن سوق اخلدمات القائمة على املواقع
حيركها املستهلكون إىل حد كبري.
االتصال بين آلة وأخرى :إن تناقص
حجم أجهزة االستشعار وتكاليفها ومتطلبات
الطاقة الالزمة هلا يعين أن بوسعنا أن نتوقع رؤية
الكثري من التطبيقات اجلديدة اليت تستعمل
اخلدمات القائمة على املواقع واليت يستطيع
الناس فيها أن يقوموا عن �بُْعد بتعديل ضبط
اجلهاز .ومن أمثلة ذلك تركيب منظم لدرجة
احلرارة وترك اجلهاز يقوم بوظيفته بشكل مستقل
عن طريق االتصال بنظام آخر ،وهذا هو الوضع
بالنسبة لألنظمة التدفئة والتربيد.

الصورة العامة للمعايير
واملوقع من األمور وثيقة الصلة بأعمال
إن مواءمة كيفية منذجة حمتوى املوقع التقييس اليت يقوم هبا قطاع تقييس االتصاالت
وتشفريه من خالل جمموعة املعايري اليت تنظم باالحتاد الدويل لالتصاالت يف جمال إنرتنت
اخلدمات القائمة على املواقع ضرورية جداً األشياء ،وويب األشياء ،وشبكة أجهزة
لضمان إمكانية التشغيل البيين ،وسهولة االستشعار املوجودة يف كل مكان .كذلك فإن
التنفيذ ،وجهود الشبكات .ويتعاون احتاد املوقع له أمهية أساسية بالنسبة لالتصال بني آلة
اجلغرافية املكانية املفتوحة مع جلنة الدراسات وأخرى ،وهذا ما تناقشه جلنة الدراسات املعنية
 11التابعة لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد بطبقة اخلدمة يف االتصال بني جهاز وآخر
الدويل لالتصاالت (متطلبات التشوير ،التابعة لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد.
ووجود إطار عام كفء ملعايري اخلدمة
والربوتوكوالت ومواصفات االختبارات) يف
سبيل حتديد شكل الرسائل القصرية اجلغرافية القائمة على املوقع سوف يؤدي إىل مزايا
املفتوحة ) (Open GeoSMSكمعيار دويل اجتماعية واقتصادية وبيئية هائلة .وسوف
(توصية قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد) قبل يستمر الرتكيز يف املرحلة التالية على تبادل
هناية  .2013وتقوم الرسائل القصرية اجلغرافية التعاون بني منظمات وضع املعايري ،وكذلك مع
املفتوحة على استعمال خدمة الرسائل القصرية احلكومات والدوائر الصناعية واألكادميية.
) (SMSيف تبادل املعلومات القائمة على املواقع،
وتعد عظيمة القيمة يف أعمال إغاثة األفراد
الذين يتأثرون بالكوارث الطبيعية.
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مبادرة تمكين التنمية بفضل االتصاالت المتنقلة
غد أفضل
يعد متكني الناس من خالل تكنولوجيا
االتصاالت املتنقلة طريقاً خمتصراً إىل مستقبل
أفضل – وحنن نسميها "التمكني بفضل
االتصاالت املتنقلة" .ويف حماولة لالستفادة
من االنتشار املطلق للتكنولوجيا املتنقلة يف
ما يتجاوز االتصاالت األساسية يف جماالت
إجناز األعمال والتعليم والصحة واملعامالت
املصرفية وغري ذلك من اخلدمات ،أطلق
االحتاد الدويل لالتصاالت مبادرة متكني
التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة .ويقول
الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام

لالحتاد" :لقد وصلت التكنولوجيات اخللوية
املتنقلة إىل سكان أبعد أركان العامل .وقد
حان الوقت اآلن لالستفادة من هذا النمو
االستثنائي يف متكني الناس من حتقيق
أهدافهم يف جمال التنمية املستدامة وتشكيل
املستقبل الذي نريده".
وسوف يؤدي التقدم يف جمال التمكني
بفضل االتصاالت املتنقلة إىل حتقيق التنمية
االجتماعية واالقتصادية باملناطق احلضرية
ِ
وشبه احلضرية والريفية النائية .وتستهدف
مبادرة االحتاد الدويل لالتصاالت توفري منصة

دولية يشرتك فيها العديد من اجلهات صاحبة
املصلحة للتأكد من حتقيق التنمية.
وفد دعا الدكتور توريه إىل شركاء ينضمون
إىل مبادرة االحتاد اخلاصة بالتمكني بفضل
االتصاالت املتنقلة للمساعدة يف حتقيق
التنمية املستدامة ،متاشياً مع األهداف اإلمنائية
لأللفية اليت حددهتا األمم املتحدة ومع مبادئ
جمتمع املعلومات .وقد جاءت مبادرة التمكني
من حتقيق التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة
نتيجة لسلسلة من املبادرات اليت أقدم
عليها االحتاد هبدف توسيع نطاق خدمات
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لقنتملا تالاصتالا لضفب ةيمنتلا نيكمت ةردابم
أعضاء اجمللس االستشاري ملبادرة متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة يف
أول اجتماع هلم يوم  15أكتوبر  2013مبقر االحتاد الدويل لالتصاالت

ITU/I. Wood

االتصاالت وتعزيزها ،مع الرتكيز على بلدان
العامل النامية.
وميكن لتكنولوجيا االتصاالت املتنقلة أن
تكون مبثابة عامل مساعد لتحقيق التنمية الوطنية
واإلقليمية والدولية ،وتعزيز النمو والقضاء على
احلواجز االجتماعية واالقتصادية .وهي ميكن
أن تساعد يف حتفيز النمو االقتصادي جلميع
الدول ،وبالتايل املسامهة يف جمتمع معلومات
حقيقي شامل يساعد على حتسني احلياة
اليومية جلميع املواطنني.

المجلس االستشاري
يحدد االستراتيجية

عقد اجمللس االستشاري االجتماع
األول ملناقشة مبادرة متكني التنمية بفضل
االتصاالت املتنقلة يوم  15أكتوبر 2013
مبقر االحتاد الدويل لالتصاالت .وافتتح
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نسخر قوة االتصاالت املتنقلة لتمكني مجيع
االجتماع السيد هولني جاو ،نائب األمني
ِّ
العام لالحتاد .وقد انضم إىل اجمللس مواطين العامل من إدراك وإطالق قدراهتم
االستشاري قادة يف جمتمع االتصاالت هلم كأناس منتجني".
وسوف حيدد اجمللس االستشاري ،حتت
سجل خمتلف متاماً يف جمال متكني التنمية
بفضل االتصاالت املتنقلة .وكانت من بينهم رئاسة الدكتور سام بيرتودا ،مؤسس ورئيس
شخصيات بارزة من خلفيات خمتلفة تقوم جملس إدارة شركة  ،C-SAMومستشار رئيس
على الكثري من االهتمامات واخلربات يف وزراء اهلند لشؤون البنية التحتية للمعلومات
صناعة االتصاالت املتنقلة.
العامة واالبتكارات ،التوجه االسرتاتيجي
وقال براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية لتطوير وتنفيذ مبادرة متكني التنمية بفضل
االتصاالت باالحتاد" :إن الغرض من هذه االتصاالت املتنقلة .وقال السيد بيرتودا" :إن
املبادرة هو خلق نظام بيئي لتكنولوجيا إطالق االحتاد ملبادرة متكني التنمية بفضل
االتصاالت املتنقلة يساعد على إبراز الوجه االتصاالت املتنقلة جاء يف حينه .وهذه
اإلنساين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ".املبادرة حتمل طابع العجلة وتوفر فرصة فريدة
وقال إن تسخري قدرات تكنولوجيا االتصاالت لنا وللشركاء اآلخرين لتطبيق الدميقراطية
املتنقلة جلميع املواطنني يف بلدان العامل النامية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وحتقيق نتائج مفيدة جلميع املعنيني يعد عمالً والقضاء على الفقر يف أحناء العامل .وهي
مهماً .وأهنى مالحظاته بأن قال "من أجل مبادرة حتمل يف قلبها أولئك املوجودين يف
عامل أفضل ،عامل أكثر سالماً ،ينبغي أن قاعدة اهلرم االجتماعي".

لقنتملا تالاصتالا لضفب ةيمنتلا نيكمت ةردابم

وقد اتفق أعضاء اجمللس على أمهية مبادرة والثقافية ،وكذلك أخذ الظروف السياسية منصة للعمل

متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة
وجميئها يف الوقت املناسب ،وعلى التأثري
املهم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف االتصاالت املتنقلة على طريقة عمل
الناس ،وتفاعلهم وحياهتم .واعرتافاً بأن
خطى الصناعة تتغري ،وبتمويل املشاريع،
والقدرة على املضي يف املشاريع التجريبية
وبأن الرتويج للنماذج الناجحة هي مجيعاً من
العوامل احلامسة املقرر مناقشتها ،ناقش اجمللس
االستشاري االسرتاتيجية التالية ووافق عليها:
خلق نظام بيئي :ينبغي خلق نظام بيئي
للمساعدة يف حتقيق هدف توسيع نطاق املزايا
املرتتبة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لتشمل مجيع املواطنني.
إنشاء شبكة مستدامة :لالستفادة من
املعلومات يف اختاذ قرارات فعالة ،من املهم
الوصول هبا إىل أصحاب املصلحة الرئيسيني
يف الوقت املناسب.
التكنولوجيات والخدمات المتقاربة:
ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار التقارب التكنولوجي
واحليدة لضمان التغطية الشاملة جلميع
التكنولوجيات املناسبة احلالية ويف املستقبل.
مراعاة األبعاد االجتماعية والثقافية
والسياسية :باإلضافة إىل اجلوانب التجارية
واملالية ،من املهم مراعاة األبعاد االجتماعية

القائمة يف االعتبار.
تقاسم قصص النجاح واألمثلة الجيدة:
ميكن أن تكون مبادرة متكني التنمية بفضل
االتصاالت املتنقلة وجملسها االستشاري
مبثابة منصة لتبادل األفكار وكذلك لتقاسم
أفضل املمارسات – وخصوصاً ما حتقق منها
يف اجملاالت الصعبة ويف ظروف تنطوي على
التحدي – ملساعدة اآلخرين على تكرار
احللول الناجحة وتطويرها.
تشجيع الشراكات بين القطاعين العام
والخاص :ميكن تيسري خلق حوافز لقيام
شراكات بني القطاعني العام واخلاص وزيادة
تعزيزها عن طريق أنشطة التعاون اخلارجي.
توطيد الثقة :يعد ضمان إملام املمارسني
مثل املعلمني واألطباء بالفرص واخلدمات اليت
تتيحها تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة خطوة
ضرورية يف حتقيق التنمية بفضل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
والربط بني األدوات واإلطار التنظيمي
ِّ
ميكن من تعزيز النظام البيئي الذي يرغب
اجمللس االستشاري يف إقامته.

وميكن لالطالع على تقرير اجمللس االستشاري بالرجوع إىل العنوان التايل على شبكة اإلنرتنت:
 .www.itu.int/en/ITU-D/Initiatives/m-Powering/Pages/default.aspxوأشرطة الفيديو واملقابالت
الصحفية مع رئيس اجمللس وأعضائه متاحة يف العنوان التايل:

سوف جيتمع اجمللس االستشاري مرتني يف
السنة ،ولن يكون عمله تكراراً ملبادرات أخرى.
وميكن لالحتاد الدويل لالتصاالت أن يقوم بدور
امليسر لسد الفجوة بني احلكومات ،وشركات
ِّ
التشغيل وشركات تقدمي اخلدمات .ويف نفس
الوقت ،يستطيع االحتاد تقدمي حلول يف جمايل
التقييس وإمكانية التشغيل البيين ،مما ِّ
ميكن من
حتقيق االستفادة املثلى من موارد الرتددات.
وقد قرر اجمللس االستشاري ،الذي
سيجتمع للمرة الثانية يف النصف األول من سنة
 ،2014تشكيل أفرقة العمل التالية ملعاينة الوضع
العام واستعراض األنشطة اجلاري تنفيذها يف
اجملاالت اليت هتتم هبا هذه األفرقة :الفريق
العامل املعين بالصحة ،وترأسه الدكتورة ماري
بول كييين ،املدير العام املساعد ملنظمة الصحة
العاملية؛ والفريق العامل املعين بالتعليم ،ويرأسه
بروفيسور تيم يونوين ،أمني عام منظمة
اتصاالت الكومنولث )(CTO؛ والفريق العامل
املعين باستفادة الرياضة من االتصاالت املتنقلة،
ويرأسه  ،Iñigo Arenillasمدير إفريقيا والشرق
األوسط ،مبؤسسة لاير مدريد؛ والفريق العامل
املعين باستفادة التجارة من االتصاالت املتنقلة،
ويرأسه  ،Evgeny Bondarenkoنائب رئيس
جلنة الدراسات  2التابعة لقطاع تنمية
االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت،
ونائب مدير عام مؤسسة Intervale؛ والفريق
العامل املعين بالدعوة والرتويج ،وترأسه Kathryn
 ،C. Brownالنائبة األوىل لرئيس مؤسسة
اتصاالت  Verizonسابقاً؛ والفريق العامل املعين
بنماذج األعمال ،ويرأسه السيد خمتار املناكري،
رئيس اتصاالت تونس ومديرها العام.

www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2P-kFrTaMkjXoeIcbjjk32O.
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ازدادت بشكل ملموس خالل السنوات
األخيرة وتيرة وخطورة الكوارث الطبيعية.
وهذه األحداث لها آثار خطيرة على
كل من البلدان المتقدمة والنامية وحياة
مواطنيها

Shutterstock

مبادرة نموذج التنمية المستدامة الذكية
مواجهة الكوارث والتقدم االجتماعي
ازدادت بشكل ملموس خالل السنوات
األخرية وترية وخطورة الكوارث الطبيعية.
وهذه األحداث هلا آثار خطرية على كل من
البلدان املتقدمة والنامية وحياة مواطنيها .إذ
ض ْعفاً ،ويكون
يزداد الفقراء والفئات احلساسة َ
التأثري أسوأ من ذلك بالنسبة للمقيمني يف
املناطق النائية واملنعزلة الذين ال يستطيعون
النفاذ إىل تسهيالت املعلومات واالتصاالت
األساسية .وميكن أن تساعد تكنولوجيا
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املعلومات واالتصاالت ) (ICTيف التخفيف
من اآلثار السلبية اليت تعقب وقوع الكوارث،
كما ميكن استعماهلا يف حتقيق أهداف التنمية
املستدامة وحتفيز النمو االقتصادي.
وتقوم االتصاالت يف حاالت الطوارئ
بدور أساسي يف التنبؤ بوقوع الكوارث
واكتشافها ،وإرسال إشارات حتذيرية .وتقوم
هذه العملية على أربعة جوانب رئيسية هي:
التخفيف والتأهب والتجاوب وإعادة األوضاع

إىل ما كانت عليه .وعندما تقرتن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت باالتصاالت يف
حاالت الطوارئ ،فإهنا تستطيع استخدام
أدوات مهمة يف هذه العمليات .وميكن أن
تساعد جوانب التقدم التكنولوجي يف احلد
من أثر الكوارث الطبيعية ،وفقدان احلياة
وارتباك االقتصادات الوطنية ،كما ميكن أن
تساعد يف منع وقوع األزمات وحتوهلا إىل
كوارث تعوق التنمية املستدامة.

ةيكذلا ةمادتسملا ةيمنتلا جذومن ةردابم

المبادرة

تستهدف مبادرة منوذج التنمية املستدامة
الذكية إبرام اتفاقات شراكة طويلة األجل
تيسر نشر البنية التحتية لالتصاالت لتقدمي
مساعدات عاجلة أثناء الكوارث الطبيعية.
وتقوم الفكرة على استعمال نفس البنية التحتية
سواء ملواجهة الكوارث ولتحقيق التنمية
االجتماعية واالقتصادية داخل األقاليم.
وبؤرة الرتكيز يف هذه املبادرة هي
االستدامة لتلبية االحتياجات اجملتمعية احلالية
واملستقبلية .وبدالً من احلاجة إىل استثمارات
منفصلة للتأهب ملواجهة الكوارث وحتقيق
التقدم االجتماعي ،يقوم النهج احلايل على
تعظيم استعمال املوارد اجلديدة والقائمة ملنع
وقوع الكوارث وإدارهتا ،ومن أجل حتقيق
التنمية.
ويقول الدكتور محدون إ .توريه ،األمني
العام لالحتاد الدويل لالتصاالت" :توفر
أحدث تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
فرصاً جديدة لسرعة حتقيق التنمية املستدامة.
وميكن للحلول التكنولوجية الذكية أن تساعد
يف مكافحة تغري املناخ مع حتسني قدرتنا على
مواجهة الكوارث الطبيعية ،ويف نفس الوقت،
حتسني النفاذ إىل االحتياجات األساسية ،مثل
الصحة ،والتعليم والتغذية".
وتقوم مبادرة منوذج التنمية املستدامة
الذكية على ثالث دعائم  -استعمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مواجهة
حاالت الطوارئ ومن أجل حتقيق التنمية
وبناء القدرات .والغرض من ذلك هو إقامة
صلة بني االتصاالت الريفية وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املستخدمة يف

األغراض العامة (االتصاالت وقطاع األعمال
والتعليم واألعمال املصرفية) .واجلهود اليت
تستهدف احلد من خماطر الكوارث أو إدارة
الكوارث عند وقوعها .وهكذا ،فإن البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املستخدمة يف دعم التنمية الريفية سوف
تُستخدم أيضاً يف حتقيق السالمة العامة،
وسوف جيري تشجيع االستخدام األمثل
للتكنولوجيا لتجنب االزدواجية.

المجلس االستشاري
يعقد أول اجتماع له

اجتمع مبقر االحتاد الدويل لالتصاالت
يوم  18أكتوبر  2013ممثلو الصناعة وقادة
احلكومات من قطاع االتصاالت ،مبا يف ذلك
شركات تشغيل السواتل ،وصانعو السياسات،
واهليئات التنظيمية وشركات تقدمي اخلدمات،
بغرض تشكيل جملس استشاري يعمل على
الرتويج ملبادرة منوذج التنمية املستدامة الذكية.
ويتمتع أعضاء اجمللس االستشاري
مبجموعة من االهتمامات واخلربات يف
جمال االتصاالت يف حاالت الطوارئ
والتنمية املستدامة .وسوف يستفيد أعضاء
اجمللس االستشاري من القوة التحويلية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دفع
االبتكار والتغيري على مجيع املستويات.
وقد كرر براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية
االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت،
اإلعراب عن أمهية تسخري قوة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،مضيفاً أن
كميسر
"االحتاد الدويل لالتصاالت يعمل ُ

ويوفر منصة للجهات صاحبة املصلحة
لوضع االسرتاتيجيات اليت ميكن حتويلها
إىل أعمال وإجراءات اهلدف منها حتقيق
التنمية االجتماعية وإنقاذ األرواح باستعمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة".
وقد أصدر اجمللس االستشاري ،الذي
اجتمع حتت رئاسة السيد جون ناساسريا ،وزير
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أوغندا،
نداءً باختاذ إجراءات عاجلة لتلبية احتياجات
الفئات األشد تعرضاً للكوارث الطبيعية.
وقال السيد ناساسريا "إن من دواعي
السرور والتحدي يف نفس الوقت أن
أتوىل رئاسة اجمللس االستشاري لنموذج
التنمية املستدامة الذكية ،وهي املبادرة اليت
أطلقها االحتاد الدويل لالتصاالت وتربط
التنمية بالعمل اإلنساين .وسوف نستطلع
من خالل هذه املبادرة كيفية الكشف عن
التكنولوجيا وإظهار الوجه اإلنساين وراءها
من حيث اجلهود اليت نبذهلا لتحقيق التنمية
االجتماعية واالقتصادية من خالل اإلدارة
الفعالة للكوارث".

األهداف واالستراتيجيات

حدد أعضاء اجمللس االستشاري األهداف
الرئيسية واالسرتاتيجيات الالزمة لوضع إطار
لتنمية مستدامة قابلة للتنفيذ ،تقوم بتعبئة املوارد
الرئيسية واجلهات الفاعلة (احلكومات الوطنية
واحمللية ،واجملتمع املدين ،وقطاع األعمال
واهليئات األكادميية) لتنفيذ مشاريع مبتكرة
تستفيد من البنية التحتية اجلديدة والقائمة
للتأهب بالشكل األمثل ملواجهة الكوارث غري
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أعضاء اجمللس االستشاري املعين مببادرة منوذج التنمية املستدامة الذكية يف اجتماعهم
األول ،يف  18أكتوبر مبقر االحتاد الدويل لالتصاالت

املتوقعة ،والتخفيف من حدهتا ومنع حدوثها
واالستجابة هلا .كما أهنم حددوا اجملاالت
التالية على أهنا ذات أمهية خاصة :البنية
التحتية؛ والتنظيم والسياسة العامة؛ والتمويل؛
والشراكات ومناذج األعمال؛ والتكنولوجيات
اجلديدة؛ والدعوة والرتويج.
وسوف يتبع اجمللس االستشاري هنجني
رئيسيني من أجل دفع املبادرة إىل األمام.
النهج األول هو تعزيز ،أو ترفيع أو توسيع
قدرات املشاريع القائمة .أما النهج الثاين فهو
ابتكار هُنج ابتكارية داخل اإلطار العام القائم
لنموذج التنمية املستدامة الذكية -ومبعىن آخر،

البحث عن طرق بديلة ملواجهة التقارب بني
العوامل والظروف االجتماعية والتكنولوجية
والبيئية واالقتصادية والسياسية ،الذي تنطوي
على حتدي .كذلك ،يسعى هذا النهج إىل أن
يأخذ يف االعتبار تنمية التكنولوجيات الناشئة.

أفرقة العمل المنبثقة عن
المجلس االستشاري

للتحرك إىل األمام يف اجملاالت اليت
مت اعتبارها جماالت مهمة ،أنشأ اجمللس
االستشاري أفرقة العمل التالية:

وميكن االطالع على مزيد من املعلومات بشأن مبادرة منوذج التنمية املستدامة الذكية بالرجوع إىل العنوان
التايل على شبكة اإلنرتنت.www.itu.int/en/ITU-D/Initiatives/SSDM/Pages/default.aspx :
وحيتوي العنوان التايل على أشرطة فيديو ومقابالت صحفية مع رئيس وأعضاء اجمللس االستشاري:
www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2P-kFrTaMkjXoeIcbjjk32O
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 فريق العمل املعين بالبنية التحتية
والتكنولوجيات اجلديدة ،بقيادة السيدة
دونا بيثيا مرييف ،نائبة رئيس التكنولوجيا
التنظيمية.Iridium Satellite ،
 فريق العمل املعين بالسياسة العامة والتنظيم
والدعوة والرتويج ،بقيادة كريستيان
رواسي ،األمني التنفيذي.Eutelsat IGO ،
 فريق العمل املعين بالتمويل والشراكات
ومناذج األعمال ،بقيادة فالفيان باشايب،
نائب رئيس عمليات العمل واملبادرات
احلكومية الدولية ،اتصاالت.
وسوف جيتمع اجمللس االستشاري مرة
أخرى يف  2014الستعراض التقدم والتعامل
مع القضايا االسرتاتيجية.

زي ــارات رسـميـة
لقاءات مع األمني العام

زي ــارات رسـميـة
ITU/V. Martin

خالل أكتوبر  ،2013قام السادة المذكورون فيما يلي من الوزراء وسفراء الدول
لدى مكتب األمم المتحدة ،والمنظمات الدولية األخرى في جنيف ،وغيرهم من
الضيوف المهمين بزيارات مجاملة للدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد
الدولي لالتصاالت..

الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت وفخامة الشيخ عبد اهلل بن محمد بن سعود آل
ثاني ،رئيس مجلس اإلدارة لشركة "أُري ُد" )( (Ooredooمجموعة
كيوتل سابقاً) ،بعد التوقيع على االتفاق بشأن عقد تليكوم
العالمي لالتحاد لعام  2014في الدوحة ،قطر

الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت والسيدة بهيات مسعودي ،وزيرة البريد واالتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المكلفة بالنقل والسياحة،
جزر القمر

هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
ويون جونغ-لوك ،نائب وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والتخطيط المستقبلي ،جمهورية كوريا

هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
وفيديل كاسترو دياز-باالرت ،مستشار علمي ،مجلس الدولة،
كوبــا

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

هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت وكينغستن بابي رودس ،رئيس لجنة
الخدمة المدنية الدولية

من اليسار إلى اليمين :ميالن يانكوفيتش ،مدير وكالة الجمهورية لالتصاالت اإللكترونية )(RATEL؛
وهولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ ستيفان الزاريفيتش ،وزير الدولة للشؤون
الخارجية والتجارة الدولية واالتصاالت ،صربيا؛ وفالديسالف مالدينوفيتش ،سفير صربيا

هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت (الثاني من اليسار) ومحمد بن راسالي (الثالث من اليسار) ،نائب
وزير االتصاالت والمعلوماتية ،ليبيا ،مع وفده

مجيع الصور من إعداد إيفان وود/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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