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المقال االفتتاحي

النطاق العريض والتنمية
تحقيم التآزر من أجل النجاح

يشرفنا أن تقوم حكومة اإلمارات العربية املتحدة ،مرة أخرى،
باستضافة حدث بارز ينظمه االحتاد يف ديب – وهو املؤمتر العاملي لتنمية
االتصاالت لعام  (WTDC-14). 2014وقد نظم االحتاد يف ديب يف عام
 2012أربعة أحداث عاملية هي :تليكوم العاملي لالحتاد لعام 2012؛ والندوة
العاملية للمعايي؛ واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ واملؤمتر العاملي
لالتصاالت الدولية .وهذه شهادة واضحة على التزام اإلمارات العربية
املتحدة بتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفكل أحناء العامل .وعند
افتتاح املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  2014كان عدد املشاركني
املسجلني يبلغ رقماً قياسياً يصل إىل  1 650مشاركاً ومن بينهم أكثر من
 60وزيراً ومندوباً رفيع املستوى من  150بلداً تقريباً و 100هيئة من القطاع
اخلاص واجملتمع املدين.
واملوضوع العام الذي يتناوله املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام
 2014هو "النطاق العريض من أجل التنمية املستدامة" .وتَستخدم
كل اشرتاكات اإلنرتنت املنزلية تقريباً يف اإلمارات العربية املتحدة بذاهتا
خدمات النطاق العريض .وكانت نسبة انتشار اهلواتف اخللوية املتنقلة
قد بلغت بالفعل  170يف املائة يف مستهل عام  .2013وأكدت دراسة
استقصائية لألسر أجرهتا هيئة تنظيم االتصاالت يف البلد أن مجيع السكان
تقريباً يستخدمون اهلاتف املتنقل و 85يف املائة من السكان يستخدمون
اإلنرتنت بانتظام ،ويف الغالبية العظمى من خالل توصيل عايل السرعة.
وأحرز قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تقدماً كبياً يف مجيع
أحناء العامل ،إذ بلغ عدد اشرتاكات اهلواتف اخللوية املتنقلة أكثر من 6,8
مليارات اشرتاك على املستوى العاملي يف مطلع عام  2014وبلغ عدد
األشخاص الذين يستخدمون اإلنرتنت أكثر من  2,7مليارات شخص.
والنبأ العظيم الذي ميكن يبشَّر به إىل هذا املؤمتر هو أنكل هذا
النمو تقريباً حدث يف العامل النامي ،إذ أضيف على مدى السنوات األربع
األخية مليارا اشرتاك جديد يف اهلواتف اخللوية املتنقلة ( 90يف املائة من
تالحﻆ الظاهرة نفسها يف منو عدد مستخدمي اإلنرتنت،
الزيادة العامة) .و َ
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الدكتور حمدون إ .توريه
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

عدد مستخدمي اإلنرتنت اجلدد يف بلدان العامل النامي يف
حيث بلغ ُ
السنوات األربع املاضية  817مليون شخص من أصل مليار شخص من
مستخدمي اإلنرتنت اجلدد.
ويف الوقت نفسه ،ما انفكت وسائط االتصال االجتماعية تشهد
منواً مذهالً .فعندما انعقد مؤمتر حيدر آباد قبل أربع سنوات ،كان عدد
مستخدمي تويرت يبلغ حواىل  30مليون مستخدم ،وكان عدد مستخدمي
فيسبوك  400مليون مستخدم .أما اليومُ ،فرتسل يومياً مئات ماليني
التغريدات ،ولدى فيسبوك أكثر من  1,2مليار مستخدم.
وتسعى احلكومات جاهدة إلتاحة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
للجميع .وتشمل اجلهود اليت بُذلت مؤخراً لزيادة التوصيلية الدولية م ّد
املزيد من الكبالت البحرية الدولية على طول الساحل اإلفريقي.
وميكن أن يكون النطاق العريض مبثابة احلافز العاملي الذي جيعل
احلصول على الرعاية الصحية والتعليم واخلدمات االجتماعية األساسية يف
عربت عنه يف رسالة واضحة جلنةُ النطاق العريض
متناول اجلميع .وهذا ما ّ
املعنية بالتنمية الرقمية التابعة لألمم املتحدة اليت اجتمعت يف دبلن يف
إيرلندا يف  23مارس .2014
ودعت اللجنة إىل االعرتاف باإلمكانات التحويلية للشبكات العالية
السرعة وإىل إدراج أهداف حتقيق انتشار النطاق العريض بشكل واضح يف
أهداف التنمية املستدامة ملا بعد  2015اليت ستوافق عليها األمم املتحدة.
وسيُدمج ناتج املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  2014يف اخلطة
االسرتاتيجية لالحتاد اليت ستصدق عليها دولنا األعضاء أثناء مؤمتر
املندوبني املفوضني الذي سيعقد يف مجهوريةكوريا يف أكتوبر/نوفمرب
 .2014ولن تقوم القرارات اليت ستصدر يف ديب بتشكيل مستقبل تنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مدى السنوات األربع املقبلة
فحسب وإمنا ستحدد الشكل املستقبلي للعامل الذي نعيش فيه أيضاً.
فلنتحلى بالشجاعة – ولنحلق عالياً بأحالمنا.

أخبار االحتاد العدد

2

مـارس | أبريـل

2014

1

معالم بارزة

من حيدر آباد إلى دبي

ابعة خاصة
المؤتمر العـالمي لتنمية االتصاالت لعـام 2014
1

صور الغالفGetty :

المقال االفتتاحي

النطاق العريض والتنمية

الدكتور حمدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

ISSN XXXX–XXXX
itunews.itu.int

 6أعداد سنوياً
حقوق التأليف والنشر:

4

وضع استراتيجيات وأهداف للسنوات األربع القادمة

© ITU 2014

براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت لالحتاد

مديرة التحرير :باتريسيا لوسوييت
املصمم الفين :كريستني فانويل
مساعدة التحرير :أجنيال سـميث
مساعدة التوزيع :ألربت سبجارشاد
إعداد التصميمات :أشرف إسحق
طبع يف جنيف ،دائرة الطباعة والتوزيع يف االحتاد .جيوز
استنساخ املواد من هذا املنشور كلياً أو جزئياً شرط أن
يكون االقتباس مشفوعاً باإلشارة إىل املصدر:
أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت.
تنويـه :اآلراء اليت مت اإلعراب عنها يف هذا املنشور
هي آراء املؤلفني وال تُلزم االحتاد الدويل لالتصاالت.
والتسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد الواردة يف
هذا املنشور ،مبا يف ذلك اخلرائط ،ال تعين اإلعراب
عن أي رأي على اإلطالق من جانب االحتاد
الدويل لالتصاالت فيما يتعلق باملركز القانوين ألي
بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو فيما يتعلق
بتحديدات ختومها أو حدودها .وذكر شركات بعينها
أو منتجات معينة ال يعين أهنا معتمدة أو موصى هبا
من جانب االحتاد الدويل لالتصاالت تفضيالً هلا على
سواها مما مياثلها ومل يرد ذكره.

12

مبادرة توصيل العالم لالتحاد الدولي لالتصاالت

13

قمة توصيل إفريقيا
قمة توصيل كومنولث الدول المستقلة
قمة توصيل العالم العربي
قمة توصيل األمريكتين
قمة توصيل آسيا والمحيط الهادئ

24

التركيز اإلقليمي

17
19
21

العنوان الربيـدي:

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

توقعات كبية معقودة على املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام

اكتمال سلسلة قمم التوصيل

24

إفريقيا

29

األمريكتان

34

الدول العربية

إحداث حتول إفريقيا
تسليط الضوء على اإلذاعة الرقمية والنفاذ إىل النطاق العريض

انتشار التوصيلية الرقمية يف العامل العريب

 39آسيا والمحيط الهادئ

االشتـراكات:

انتشار البصمة الرقمية

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

2

6

ما تنشد المناام

15

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

أخبار االحتاد العدد

المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام

2014

2

مـارس | أبريـل

2014

(WTDC 14) 2014

المحـتــوي ــات

44

كومنولث الدول المستقلة

49

أوروب ــا

56

األمن السيبراني

61

االتحاد الدولي لالتصاالت يدعم النفاذ
إلى النطاق العريض في إفريقيا

65

شبكة  WiMaxالجديدة في جيبوتي

توسيع نطاق الوصول إل تكنولوجيا النطاق العريض

تنفيذ سريع لالنتقال الرقمي يطال أعداداً أكرب من الناس

االحتاد يرسخ التحالف العاملي ملكافحة التهديدات السيربانية

فرصة لتعزيز النفاذ إىل اخلدمات األساسية يف الصحة والتعليم

كتبها حممد سياد دواله
67

تسليط الضوء على الصحة اإللكترونية

70

مشروع توصيل مدرسة ،توصيل مجتمع

72

عمالة الشباب

78

اتجاهات سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

83

مقابالت مع األمين العام

تسليط الضوء على سري النكا

تسخي التكنولوجيا إلجياد فرص العمل
النطاق العريض املتنقل واهلواتف الذكية والتطبيقات والشبكات الثابتة

الزيارات الرسمية

أخبار االحتاد العدد

2

مـارس | أبريـل

2014

3

المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعـام 2014

المـؤتمـر الـعــالمي لـتنميـة
االتصـاالت لـعـام 2014
وضع استراتيجيات وأهداف للسنوات األربع القادمة

براهيمـا سانـو

براهيمـا سـانــو
مدير مكتب تنمية االتصاالت لالتحاد
يشرفنا أن نكون يف مدينة ديب الرائعة
حلضور املؤمتر العاملي السادس لتنمية
االتصاالت ) (WTDC-14لالحتاد .وإذ نتطلع
إىل املرحلة القادمة من رحلتنا حنو ضمان
شبكات وخدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املنصفة واملستدامة ،ميكننا أن
نتأمل أيضاً بقدر من الفخر التقدم احملرز يف
تنفيذ خطة عمل حيدر آباد اليت اعتمدها
املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي عُقد
يف حيدر آباد ،اهلند ،يف عام .2010
وقد أُسند إىل مكتب تنمية االتصاالت
تنفيذ مخسة برامج يف جماالت االرتقاء
بالبنية األساسية للمعلومات واالتصاالت
وبتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،واألمن
السيرباين ،وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والقضايا املتعلقة بالشبكات
القائمة على بروتوكول اإلنرتنت ،وهتيئة البيئة
التمكينية ،وبناء القدرات والشمول الرقمي،
مع مراعاة أقل البلدان منواً والبلدان ذات
االحتياجات اخلاصة واتصاالت الطوارئ
والتكيف مع تغي املناخ.
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وميثل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
) (WTDC-14فرصة لتقييم التقدم الذي
أحرزته جلنتا دراسات قطاع تنمية االتصاالت
لالحتاد يف االستجابة للمسائل املسندة
إليهما يف خطة عمل حيدر آباد والبالغ
عددها  18مسألة .كما سيتيح لنا املؤمتر
بعض الوقت لتقييم تنفيذ  28مبادرة إقليمية
حمددة للمناطق الست يف خطة عمل حيدر
آباد .وتتناول املبادرات قضايا حيوية مثل
بناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية
للنطاق العريض والنفاذ إليه واإلذاعة الرقمية
واتصاالت الطوارئ والنفاذ اإللكرتوين.
وقد مت تدريب أكثر من مليون امرأة
من ذوات الدخل املنخفض منذ أن أطلق
االحتاد ومؤسسة  Telecentre.orgمحلتهما
املشرتكة بشأن املعارف الرقمية للنساء يف عام
 .2011وأقيمت شراكات رئيسية الستعمال
التكنولوجيا املتنقلة ،وخاصة الرسائل النصية
وتطبيقاهتا ،يف جمال الصحة .وألول مرة،
حدد االحتاد كمياً احلجم احلقيقي للفجوة
الرقمية بني اجلنسني والسكان الرقميني.

وساعد املكتب  30بلداً على مدى السنوات
األربع األخية يف االنتقال من اإلذاعة
التماثلية إىل الرقمية وساعد  43بلداً يف جمال
إدارة ومراقبة الطيف.
ولتشجيع التنمية الشاملة واملستدامة
يف مجيع أحناء العامل ،فقد أطلقت ثالث
مبادرات قريبة إىل قليب .واملبادرة األوىل هي
متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة
اليت جتعل فوائد التكنولوجيا املتنقلة يف
متناول مجيع طبقات اجملتمع ،ال سيما يف
املناطق الريفية والنائية واألقل منواً .والثانية
هي منوذج التنمية املستدامة الذكية اليت
تربط االتصاالت الريفية وتطوير تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت جبهود احلد من
خماطر الكوارث وإدارهتا .أما أكادميية االحتاد
فهي تضم مجيع أنشطة بناء القدرات لالحتاد
وتنسقها.
كما أن بناء الثقة واألمن يف استعمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
املواضيع ذات األولوية على جدول أعمالنا.

المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعـام 2014

Shutterstock

وحنن نواصل القيام بدور احملفز وامليسر يف
حتقيق ثقافة عاملية لألمن السيرباين.
والعمل الذي يقوم به اآلن قطاع تنمية
االتصاالت يف إطار واليته لتنفيذ نتائج القمة
العاملية جملتمع املعلومات واملنتديات الالحقة
للقمة سيُعرض أيضاً على املؤمتر العاملي
لتنمية االتصاالت لعام  ،2014وكذلك
نتائج األنشطة املضطلع هبا ملتابعة مؤمترات
واجتماعات االحتاد الرئيسية ذات الصلة
بعمل قطاع تنمية االتصاالت.
وهناك أيضاً على جدول األعمال قضايا
مهمة أخرى مثل تعزيز احلضور اإلقليمي
لالحتاد ،والوضع احلايل لتطور االتصاالت

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والتعاون
بني أعضاء االحتاد ،وأساليب عمل قطاع
تنمية االتصاالت ،واإلذن للفريق االستشاري
لتنمية االتصاالت بالتصرف بني املؤمترات
العاملية لتنمية االتصاالت.
وقــد وجـهـتـنــا خـطــة عمـل حيــدر آبـاد
لتحقيق مآرب عظيمة .وبفضل التزامكم
وإخـالصـكم وحتــالـفكــم أصبـح لـدينـا اآلن
الكـثـيـر مـن قـصـص الـنـجــاح الـيت ميـكــن
أن نـرويها .وستـطـلـعــون على بعضهـا يف
العـدد اخلاص من جملة أخبار االحتاد الدويل
لالتصاالت.

وسرتسم املناقشات اجلارية يف ديب مسار
عمل قطاع تنمية االتصاالت على مدى
السنوات األربع القادمة .وسوف يعتمد
املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2014
خطة عمل وإعالناً لتوجيه اجلهود الرامية إىل
تسريع عملية تطوير االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف مجيع أحناء العامل.
وسيعتمد املؤمتر أيضاً خطة اسرتاتيجية
لقطاع تنمية االتصاالت سيتم دجمها يف
اخلطة االسرتاتيجية العامة لالحتاد للسنوات
 2019-2016يف مؤمتر املندوبني املفوضني
القادم املقرر عقده يف بوسان ،مجهورية
كوريا ،يف أكتوبر-نوفمرب .2014
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ما تنشد المناام

Getty Images

ما تنشد المناام
توقعات كبيرة معقودة على المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام
يف إطار التحضي للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  ،(WTDC-14) 2014عقد االحتاد
الدويل لالتصاالت ستة اجتماعات حتضيية إقليمية حول العامل يف العام املاضي ،من شيسيناو
يف مولدوفا لكومنولث الدول املستقلة؛ إىل بنوم بنه يف كمبوديا آلسيا واحمليط اهلادئ،
ومونتفيديو يف أوروغواي لألمريكتني؛ وأكرا يف غانا إلفريقيا؛ واملنامة يف البحرين للدول العربية؛
وبلغراد يف صربيا ألوروبا.
وفيما يلي ملخص لبعض االحتياجات الرئيسية للمناطق الست ،على حنو ما وردت
يف التقارير اخلتامية هلذه االجتماعات اإلقليمية .والعديد من هذه االحتياجات مماثل
لالحتياجات اليت أُقرت بوصفها مبادرات إقليمية للفرتة  2014-2011أثناء املؤمتر العاملي لتنمية
االتصاالت لعام  2010يف حيدر آباد.
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إفريقيا

عُقد االجتماع اإلقليمي التحضيي
ملنطقة إفريقيا من  2إىل  4أكتوبر يف أكرا
بغانا بدعوة من حكومة غانا .وقد أدى
تزايد الطلب على تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت يف إفريقيا يف السنوات
األخية إىل زيادة احلاجة إىل تنمية البنية
التحتية للنطاق العريض ،واكتساب
المهارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات

قطانملا هدشنت ام

واالتصاالت ومواءمة السياسات والقواعد
التنظيمية يف القارة.
ويُعترب أحد االحتياجات ذات األولوية
تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية في
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
معززة
عن طريق استحداث نظم تدريب ّ
على املستوى الوطين وتوطيد التعاون
التقني بين إدارات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت/االتصاالت اإلفريقية
والمؤسسات التدريبية .وعلى غرار املناطق
األخرى ،يُعد نشر احملتوى احمللي واللغات
احمللية على اإلنرتنت وتطوير املهارات الالزمة
لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
اجملاالت األخرى اليت حتظى باألولوية.
كما أن مواءمة السياسات والقواعد
التنظيمية في مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت هو من الشواغل األخرى
امللحة لتحقيق الدمج اإلقليمي ودون
اإلقليمي للبىن التحتية واخلدمات واألسواق
املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/
االتصاالت ،وكذلك التقييس التقني
لتعزيز توصيلية الشبكات/اخلدمات .وميثل
تسيها
ختفيض مستوى احلركة القارية اليت ّ
مراكز عبور تقع خارج القارة ،ووضع إطار
إقليمي للتعاون يف جمال إدارة المخلفات
اإللكترونية هدفني آخرين.
وحتتاج الدول اإلفريقية إىل مساعدة
إضافية لتطوير البنية التحتية للنطاق
العريض يف املناطق احلضرية والريفية ،مع
التأكيد بصفة خاصة على التوصيل البيين
واتصاالت الطوارئ على املستويني دون
اإلقليمي والقاري .وجيب أيضاً تقدمي الدعم

على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي
يف جمال إدارة الطيف ،وضمان االنتقال
إلى اإلذاعة الرقمية بصورة سلسة .وهذا
ينطوي حتديداً على مجلة أمور منها املساعدة
على استخدام األدوات الكفيلة بتحسني
التنسيق الدويل للخدمات القارية يف املناطق
احلدودية؛ ووضع سياسات لتعزيز استخدام
فعالة؛ ونقل املهارات املتعلقة
الطيف بصورة ّ
بتكنولوجيا إدارة الطيف واإلذاعة الرقمية؛
واملساعدة على االلتزام مبهل االنتقال من
النظام التماثلي إىل النظام الرقمي؛ وضمان
النفاذ إىل اخلدمات الرقمية بأسعار ميسورة.
وأخرياً ،حتتاج البلدان اإلفريقية كالبلدان
األخرى إىل تعزيز قدرهتا على التأهب والرد
من أجل التصدي للتهديدات السيبرانية
املتنامية .وهذا سيستلزم تعزيز التنسيق
لتنفيذ االسرتاتيجيات الضامنة لألمن
السيرباين على حنو فعال من أجل محاية
املستهلكني وخصوصاً األطفال واألشخاص
املستضعفون اآلخرون ،ولتنفيذ التدابري
الرامية إىل محاية اخلصوصية والبيانات
الشخصية .ومن أجل مكافحة التهديدات
السيربانية ،جيب تدريب أفرقة لالستجابة
للحوادث الحاسوبية ونشرها على
الصعيدين احمللي واإلقليمي ،ووضع إطار
قانوين معين باجلرمية السيربانية.

األمـريكـتــان

عُقد االجتماع اإلقليمي التحضريي
ملنطقة األمريكتني يف مونتفيديو بأوروغواي
من  20إىل  22أغسطس  2013بدعوة من
وزارة الصناعة والطاقة والتعدين يف أوروغواي.

وتقر حكومات بلدان األمريكتني
ّ
باحلاجة امللحة إىل زيادة املعرفة بتكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت الكثرية املتوفرة
اليوم وإىل هتيئة بيئة تنظيمية متكينية
تيسرياً للنهوض بالنطاق العريض .وترتبط
االحتياجات األخرى ذات األولوية بشكل
رئيسي باالتصاالت يف حاالت الطوارئ،
واإلذاعة الرقمية ،والنفاذ إىل النطاق العريض،
وختفيض تكاليف النفاذ إىل اإلنرتنت،
وبناء القدرات البشرية يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
أما األولوية يف جمال االتصاالت
المتعلقة بإدارة الكوارث فهي وضع
أو تعزيز اآلليات املعنية بالتأهب للكوارث
والتصدي هلا ،مبا يف ذلك نظم اإلنذار املبكر
وخاصة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل
البلدان منواً إذ إهنا معرضة بشدة آلثار تغري
املناخ الضارة .وهذا سيتطلب تعزيز التنسيق
ووضع أطر سياساتية وتنظيمية وتشريعية
مناسبة لالتصاالت يف حاالت الطوارئ على
الصعيدين احمللي ودون اإلقليمي.
وهناك توافق على ضرورة معاجلة املسائل
املتعلقة باالنتقال إلى اإلذاعة الرقمية وإدارة
الطيف على املستوى الوطين واإلقليمي
والعاملي .وتُصنف البلدان النامية بشكل
خاص على أهنا حباجة إىل املساعدة يف جمال
استخدام األدوات الكفيلة بتحسني التنسيق
الدويل للخدمات القارية يف املناطق احلدودية.
كما أن بناء املهارات املتصلة بتكنولوجيا
إدارة الطيف واإلذاعة الرقمية فضالً عن
تعزيز االسرتاتيجيات الرامية إىل زيادة النفاذ
إىل اإلذاعة الرقمية بأسعار ميسورة مها من
االحتياجات األخرى اليت ُحددت.
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وفيما خيص النفاذ إلى النطاق العريض
والنهوض به ،هناك حاجة إىل خطط
وطنية لتوجيه السياسات الرامية إىل زيادة
النفاذ إىل خدمات النطاق العريض وتعزيز
االستثمار يف الشبكات داخل املناطق
الريفية واحلضرية ،وال سيما يف البلدان النامية
غري الساحلية .وهناك أيضاً حاجة إىل
تقدمي املساعدة لتطوير تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وضمان النفاذ الواسع
إليها من أجل احلكومة اإللكرتونية والصحة
اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين والتجارة
اإللكرتونية ،كما أن هناك حاجة إىل دعم
التعاونيات غري اهلادفة لتحقيق الربح اليت
تقدم اخلدمات يف املناطق الريفية احملرومة
وضواحي املدن .ومن اجملاالت األخرى اليت
حتتاج إىل اهتمام توحيد ونشر املعلومات
املتصلة بنشر وتشغيل الشبكات القائمة
على االتصاالت املتنقلة الدولية )(IMT
القابلة للتشغيل البيين ،والشبكات الساتلية،
وشبكات األلياف البصرية املهيأة لتوفري
تغطية وتوصيلية حمسنة عريضة النطاق يف
املناطق الريفية بأسعار ميسورة للمستخدمني.
وتُعترب مسألتا حتديد طرق ووسائل ترمي
إىل تخفيض تكاليف خدمات االتصاالت
والنفاذ إلى اإلنترنت ،وحتديد اإلمكانيات
اليت تسمح بإنشاء نقاط وطنية ودون إقليمية
وإقليمية لتبادل اإلنرتنت ،من اجملاالت اليت يلزم
التمعن يف دراستها .وأحد األهداف األخرى
هو ختفيض تكلفة النفاذ إىل شبكة األلياف
البصرية الدولية ،ال سيما يف البلدان النامية غري
الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية.
ومن اجملاالت املستهدفة األخرى مسألة
تعزيز قدرات الدول األعضاء ،وال سيما
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البلدان النامية ،من أجل هتيئة بيئة متكينية
لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وتشجيع هذه الدول على املشاركة بصورة
نشطة يف املنتديات املتعلقة بالسياسات
العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
مبا يف ذلك القضايا املتعلقة باألمن السيرباين
وإدارة اإلنرتنت.

الدول العربية

عُقد االجتماع اإلقليمي التحضريي للدول
العربية يف املنامة بالبحرين من  29إىل 31
أكتوبر  2013بدعوة من حكومة البحرين.
ويشكل سد الفجوة الرقمية بني الدول
العربية املتمكنة من أمور التكنولوجيا والدول
األقل تقدماً أحد التحديات الرئيسية اليت
تواجهها احلكومات وأصحاب املصلحة
اآلخرون يف املنطقة.
وهناك حاجة ملحة وخاصة يف البلدان
العربية األقل تقدماً إىل محو األمية الرقمية
واستحداث محتوى رقمي باللغة العربية
ووضع تطبيقات قائمة على تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من شأهنا أن تدعم
التنوع اللغوي من أجل تيسري النفاذ إلى
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على
نطاق أوسع .ويتم الرتكيز بشكل خاص
على تعزيز النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املناطق الريفية النائية وتعزيز
نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إليها.
ويف الوقت نفسه ،تقر املنطقة بأنه ال
بد من إحراز مزيد من التقدم لزيادة اإلملام
باجلانبني التقين واالقتصادي لشبكات
االتصاالت العريضة النطاق ،وتوطيد

التعاون اإلقليمي يف جمال المطابقة وقابلية
التشغيل البيني.
وأدت التهديدات املتنامية لألمن
السيبراني إىل إبراز احلاجة إىل وضع تدابري
تنظيمية وقانونية وتقنية وتشكيل أفرقة وطنية
لالستجابة للحوادث احلاسوبية وال سيما يف
البلدان العربية األقل تقدماً ،هبدف معاجلة
هذه القضية امللحة.
وتعد أيضاً حماية األطفال على
اإلنترنت وشن محالت توعية لتحذيرهم من
محتوى اإلنترنت الذي ميكن أن يكون مسيئاً
ومضراً من املسائل ذات األولوية ،ويُنظر حالياً
يف رسم خطط إلنشاء مركز إقليمي يتوىل
إعداد ونشر برامج توعية خاصة.
ومن أجل تحقيق التنمية الذكية
والمستدامة ،جيب وضع خطط اسرتاتيجية
وأطر تنظيمية ذات صلة فضالً عن تبادل
اخلربات ذات الصلة بني بلدان املنطقة.
ويف إطار هذه العملية ،تقر الدول العربية
بضرورة إجراء دراسة لتقييم اآلثار السلبية
للمخلفات اإللكترونية يف املنطقة وإجياد
احللول املناسبة ملعاجلة املشكلة.
وهناك توافق على ضرورة االستفادة من
أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يف كل املنطقة من أجل التصدي للتحديات
اليت تطرحها قلة املوارد ومنها املياه واآلثار
الضارة لتغري املناخ ،فضالً عن ضرورة إجراء
انتقال تدرجيي إىل الطاقة النظيفة واملستدامة
و"املدن الذكية".
كما تُعترب مسألة محو األمية الرقمية
يف املنطقة العربية ووضع محتوى عربي
إلكتروني تعليمي للمدارس واجلامعات من
القضايا امللحة واهلامة على وجه اخلصوص.
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آسيا والمحيط الهادئ

عُقد االجتماع اإلقليمي التحضريي
ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف بنوم بنه
بكمبوديا من  30أبريل إىل  2مايو 2013
بدعوة من حكومة كمبوديا.
وتتنوع كثرياً احتياجات هذه املنطقة
الشاسعة يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،ما يعكس تنوع
مستوى التنمية والـدخــل فيه ــا واختـالف
التحـديــات املـطـروحــة حبكم عزلــة بعض
البلـدان وضعفها.
وللدول غري الساحلية األقل تقدماً
والدول اجلزرية الصغرية النامية يف املنطقة
احتياجات خاصة نامجة عن صعوبة الوصول
ٌ
إليها نسبياً وعن تعرض هذه الدول بالذات
لآلثار الضارة لتغري املناخ .وال بد من هتيئة
بيئة متكينية لبنية النطاق العريض التحتية

ومن حتسني النفاذ إىل خدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بأسعار ميسورة،
وخباصة يف املناطق الريفية النائية واجلزر ،من
أجل تعزيز إدماج هذه البلدان يف جمتمع
املعلومات العاملي.
وحتقيقاً لذلك ،تشدد هذه البلدان على
ضرورة تعزيز النفاذ إىل النطاق العريض
واستخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وعلى احلاجة إىل املهارات
الالزمة إلنشاء وإدارة واستخدام شبكات
الجيل التالي لالتصاالت العريضة
النطــاق ،وتسريــع االنـتقــال إىل اإلذاعــة
الرقميــة ،ومعـاجلــة قضايا إدارة الطيف
والتقــارب .كمــا يُعـتـبـر تشجيـع املعــارف
الـرقـمـي ــة واملـحـتــوى الـرقـمي املتعـدد اللغـات
على املستوى احمللي خـطــوة أسـاسيــة باجت ــاه
تـقـلـيص الـفجــوة الـرقـمـيــة اإلقليمية.

وجيب حتديد تكنولوجيات االتصاالت
في حالة الطوارئ ،مبا يف ذلك نظم اإلنذار
املبكر ،من أجل بلدان املنطقة اليت تتأثر
دوماً بالكوارث الطبيعية واملخاطر املتصلة
باملناخ ،وجيب إنشاؤها ضمن أطر سياساتية
وتنظيمية وتشريعية وطنية وإقليمية مناسبة.
كما أن ضمان توافر المعدات المخصصة
لالتصاالت الراديوية في حالة الطوارئ
وتوافر املهارات الالزمة لتشغيلها على حنو
فعال مها من األولويات األخرى يف بعض
ّ
اجملاالت .وبشكل أعم ،هناك توافق على
مكملة هلذه
ضرورة وجود آلية إقليمية ّ
التدابري من أجل تبادل المعلومات وأفضل
الممارسات فيما خيص استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف حالة الطوارئ.
وكما يف املناطق األخرى ،فإن األمن
السيبراني هو من الشواغل الرئيسية اليت
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حثت على الدعوة إىل وضع أطر وطنية
ودون إقليمية وإقليمية ملعاجلة هذه القضية.
وشددت أيضاً بعض البلدان على ضرورة
إجراء املزيد لضمان إدارة المخلفات
اإللكترونية بصورة سليمة تراعي البيئة .أما
إجراء البحوث اإلضافية املتعلقة باستخدام
وترشيد كبل األلياف البصرية للشبكات
البحرية بصورة فعالة فهو من األولويات
األخرى بالنسبة إىل بعض البلدان.

كومنولث الدول المستقلة

عُقد االجتماع اإلقليمي التحضريي
ملنطقة كومنولث الدول املستقلة يف شيسيناو
مبولدوفا من  19إىل  21فرباير  2013بدعوة
من حكومة مولدوفا.
ويشكل تقليص الفجوة الرقمية اإلقليمية
عرب إيصال فوائد تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت إىل مزيد من األشخاص ،وال
سيما يف املناطق الريفية ،أحد األهداف
الشاملة ملنطقة كومنولث الدول املستقلة
حيث ُحددت الشبكات العريضة النطاق
على أهنا البنية التحتية األساسية الالزمة من
أجل دعم التطبيقات واخلدمات املتقدمة
للحكومات واملشاريع التجارية واملستهلكني.
وما زال االحتاد يتعاون مع اإلدارات
املعنية باالتصاالت وبتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املنطقة للمساعدة على
االستجابة للطلب على البنية التحتية
احملسنة اليت تتيح النفاذ
للنطاق العريض ّ
إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بتكلفة ميسورة وجودة مقبولة
يف املناطق احلضرية والريفية والنائية بفضل
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استخدام تكنولوجيات تتسم بالفعالية يف
استهالك الطاقة.
واهلدف هو زيادة التوصيلية في كل
قطاعات المجتمع ،مبا يف ذلك املؤسسات
االجتماعية احلكومية ومراكز التدريب ومراكز
الرعاية الصحية وإعادة التأهيل االجتماعي،
وتنمية مهارات اجلمهور يف استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للنفاذ
إىل هذه اخلدمات وغريها من اخلدمات
من خالل التدريب عرب اإلنرتنت وأنشطة
أخرى .ويوىل اهتمام خاص ملساعدة منطقة
كومنولث الدول املستقلة على وضع برامج
تدريب متخصصة لكفالة إمكانية النفاذ إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسهولة
استخدامها بالنسبة إىل األشخاص ذوي
اإلعـاقــة ،وعلى إنشــاء نقـاط نـفــاذ جمهزة
مبعـدات وبـرمـجيات متخصصة يف جمال
املعلومات واالتصاالت.
ويقدم االحتاد كذلك املساعدة يف جمال
إعداد الربامج الوطنية والدورات التدريبية
بشأن االستفادة من االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ألغراض تطوير
التعليم وتنمية الموارد البشرية .وسيفضي
ذلك إىل تطوير تكنولوجيات التعلم عن بُعد
ومن بينها الوسائل اليت تسمح لألقليات
اإلثنية باالستفادة من مصادر التعليم الرقمية
بلغاهتا اخلاصة.
كما أن االنتقال السلس من اإلذاعة
التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية هو جمال آخر
وتيسرت عملية االنتقال
حيظى باألولويةّ .
بفضل مركز إقليمي لتقدمي املشورة وعرض
املنهجيات افتُتح يف مينسك (بيالروس)
يطور
وأنشئ بدعم من االحتاد الذي ّ

التطبيقات التفاعلية القائمة على الوسائط
املتعددة لإلذاعة الرقمية ويوفر التدريب على
املهارات الالزمة.
وأشري أيضاً إىل أن تعزيز األمن السيرباين
هو من املهام امللحة .ومن أصل البلدان
العشرة لكومنولث الدول املستقلة ،اليت
وقعت اتفاقات تطلب فيها مساعدة االحتاد
يف تشكيل أفرقة لالستجابة للحوادث
احلاسوبية ،انتهت أربعة بلدان من تشكيلها
وما زالت البلدان الستة األخرى يف طور
تأليفها ،وذلك بدعم من االحتاد.
أما تعزيز التعاون يف املنطقة بأسرها
حلماية األطفال على اإلنرتنت ،وفقاً
لربنامج األمن السيرباين العاملي لالحتاد،
فهو مشروع جار يفرتض تقدمي املشورة
املركزية واملساعدة التقنية يف خمتلف جوانب
هذه القضية امللحة.

أوروبــا

عُقد االجتماع اإلقليمي التحضريي
ملنطقة أوروبا يف بلغراد بصربيا من  26إىل 28
نوفمرب  2013بدعوة من حكومة صربيا.
وتقر اإلدارات األوروبية املعنية باالتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بضرورة
تنسيق االنتقال من النظام التماثلي إلى النظام
الرقمي وإدارة المكاسب الرقمية ،مع مراعاة
االستخدام األكثر فعالية للطيف الراديوي على
املستوى اإلقليمي.
ومن االحتياجات األخرى الرئيسية
تعزيز انتشار النطاق العريض ،وهتيئة
بيئة تمكينية لتطوير تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والنهوض هبا ،وتيسري
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AFP

النفاذ إىل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وبناء القدرات يف جمال إدارة
الطيف ومن ضمن ذلك جمال نطاقات
المكاسب الرقمية .واقرتحت أيضاً بلدان
من املنطقة إعداد الدراسات واملعايري
واملبادئ التوجيهية املتعلقة باجلوانب
االقتصادية والسياساتية لتخصيص
واستخدام طيف الرتدد الراديوي.
ونظراً إىل االختالفات الكبرية داخل
أوروبا فيما خيص النفاذ إىل النطاق
العريض ،توجد حاجة ملحة إىل مساعدة
بعض اإلدارات الوطنية املعنية باالتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما
خيص كل جانب من جوانب تنفيذ وتطوير
الشبكات العالية السرعة .ويرى القائمون
على التخطيط يف جمال االتصاالت أن

هذا اإلجراء قد يستلزم إعداد خطط حملية
وإقليمية لنشر النطاق العريض.
وتـرى عــدة إدارات وطنيــة أن انـتش ــار
النطــاق العريـض ميكنــه أن يستفيــد من جتربــة
تـقــاسم البنــى التحتيــة يف قطــاع الطـاقــة
(الشبكــات الـذكيــة) وينبغي أن يهدف
إىل حتقيق التآزر في المجاالت القطاعية
الشاملة .ونظراً إىل االختالفات يف درجة
التقدم يف هذا اجملال يف أوروبا ،يعترب
املتخصصون يف جمال االتصاالت أن تبادل
أفضل املمارسات وتنمية السياسات التنظيمية
املتقاربة هي الطريقة الفضلى الستخدام املوارد
املتاحة بشكل فعال من أجل تعزيز انتشار
النطاق العريض بتكلفة ميسورة.
ومن األهداف األخرى تعزيز إمكانية
النفاذ اإللكتروني ،وهذا يشمل األشخاص

ذوي اإلعاقة ،وبناء الثقة يف تطبيقات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .كما أن
حماية األطفال على اإلنترنت هو أحد
صب اجلهود
جماالت الرتكيز البارزة وجيب ّ
على تعزيز الوعي هبذه املسألة وإعداد خرائط
الطريق الوطنية أو اإلقليمية حلماية األطفال
من حمتوى اإلنرتنت غري املناسب هلم.
ويف اخلتام ،تسعى بلدان املنطقة إىل
تعزيز قدرة الشركات الصغرية واملتوسطة
على التنافس واالستمرار ،وإىل تشجيع
الشباب العاطلني عن العمل على ريادة
املشاريع التجارية ،وذلك من خالل
اكتساب املهارات املتعلقة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واستخدامها يف
سوق العمل.
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اصتالل يلودلا داحتالل ملاعلا ليصوت ةردابم

مبادرة توصيل العالم لالتحاد
الدولي لالتصاالت
اكتمال سلسلة قمم التوصيل
إن مبادرة توصيل العامل اليت أطلقها االحتاد الدويل
لالتصاالت يف عام  ،2005باعتبارها هنجاً قائماً على تعدد
أصحاب املصلحة يرمي إىل حتويل االلتزامات إىل عمل ،تساعد
على تعبئة املوارد املالية والبشرية والتقنية الالزمة لتنفيذ نواتج
القمة العاملية جملتمع املعلومات.
وقد نظم االحتاد يف إطار هذه اجلهود مخس فعاليات إقليمية
رفيعة املستوى تعرف باسم قمم التوصيل ،وكان آخرها قمة
توصيل آسيا واحمليط اهلادئ ،اليت عُقدت يف  18نوفمرب  2013يف
تايالند ،باالقرتان مع تليكوم العاملي لالحتاد .2013
وجتمع هذه القمم أصحاب املصلحة لتعزيز الشراكات
القائمة وعقد شراكات جديدة لتحفيز االستثمارات يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويتمخض عنها مشروعات
ملموسة لتوسيع شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
) (ICTوالنفاذ إليها كوسيلة لدعم التوظيف فضالً عن التنمية
االجتماعية واالقتصادية على نطاق أوسع.
ونُظمت كل قمة بالتعاون مع الشركاء اإلقليميني والعامليني،
وسبقتها عملية حتضريية شاملة ملراعاة آراء مجيع أصحاب
املصلحة املعنيني .وكان يُعلَن يف كل قمة عن شراكات جديدة
لصاحل املنطقة املعنية.
وستستمر املكاتب اإلقليمية التابعة لالحتاد ،كآلية للمتابعة،
يف العمل بالتعاون مع منظمات االتصاالت اإلقليمية وأصحاب
املصلحة املعنيني اآلخرين هبدف حتديد الثغرات وتفادي ازدواج
اجلهود وكذلك تتبع التقدم احملرز بشأن تنفيذ نواتج القمة.
Shutterstock
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مبادرة توصيل العالم لالتحاد الدولي لالتصاالت

ايقيرفإ ليصوت ةمق

Shutterstock

قمة توصيل إفريقيا
كانت القمة األوىل من السلسلة قمة
توصيل إفريقيا اليت انعقدت يفكيغايل برواندا،
يومي  29و 30أكتوبر  ،2007وقد تناولت
برنامج توصيل إفريقيا بالرتكيز على مخسة
أهداف (انظر اإلطار) لضمان استفادة
إفريقيا إىل أقصى حد من الفرص اليت تتيحها
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وللمساعدة
على حتقيق هذه األهداف ،اليت تعكس
التحديات والفرص السائدة يف منطقة إفريقيا،
مت اإلعالن أثناء القمة عن التزامات رئيسية
تساوي ما جمموعه  55مليار دوالر أمريكي.
وسبق أن نُفذت جمموعة متنوعة من
أعمال املتابعة اليت كان هلا تأثري مفيد .وعلى
سبيل املثال ،أدى م ّد الكبالت البحرية

إىل خفض تكلفة االتصاالت .كما أدى
توسع شبكات األلياف اإلقليمية والشبكات
األساسية الوطنية إىل زيادة تغلغل خدمات
النطاق العريض املتنقل.
وضخت صناعة االتصاالت املتنقلة
استثمارات بأكثر من  20مليار دوالر
أمريكي ،على الرغم من املصاعب املالية
العاملية اليت سادت منذ القمة.
ونفذ االحتاد مشروعاً بقيمة  6ماليني
دوالر أمريكي بشأن تنسيق سياسات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إفريقيا
جنوب الصحراء ).(HIPSSA
وبدعم من جلنة االتصاالت الكورية،
ومجهورية كوريا ،ووزارة الشؤون الداخلية

واالتصاالت اليابانيةُ ،وضعت مبادئ
توجيهية وخرائط طريق وطنية ألنغوال
ومجهورية الكونغو الدميقراطية وإثيوبيا ومايل
من أجل انتقال اإلذاعة التلفزيونية من النظام
التماثلي إىل النظام الرقمي.
وعمل االحتاد باالشرتاك مع احلكومات
واملؤسسات ذات الصلة إلنشاء مراكز
جمتمعية متعددة األغراض يف املناطق الريفية،
ويعقد حالياً شراكات مع شركة نوكيا سيمنز
نتوركس لتوصيل القرى .وجيري حالياً تنفيذ
مشاريع "توصيل مدرسة ،توصيل جمتمع"
باالشرتاك مع حكومة فرنسا ،ومت جتهيز 60
مدرسة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وتوصيلية اإلنرتنت.
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إعالن إفريقيا الذكية

اهلدف
1

اهلدف
2

اهلدف

اعتماد اسرتاتيجية إلكرتونية وطنية،
مبا يف ذلك إطار لألمن السيرباين،
وتنفيذ ما ال يقل عن خدمة حكومية
إلكرتونية منوذجية واحدة فضالً عن
خدمات يف جماالت التعليم اإللكرتوين
والتجارة اإللكرتونية والصحة
اإللكرتونية باستعمال التكنولوجيات
اليت ميكن النفاذ إليها يف كل بلد
يف إفريقيا حبلول عام  ،2012على
أن يكون اهلدف إتاحة العديد
من خدمات احلكومة اإللكرتونية
واخلدمات اإللكرتونية األخرى على
نطاق واسع حبلول عام .2015

3

اعتماد اسرتاتيجية إلكرتونية وطنية،
مبا يف ذلك إطار لألمن السيرباين،
وتنفيذ ما ال يقل عن خدمة حكومية
إلكرتونية منوذجية واحدة فضالً عن
خدمات يف جماالت التعليم اإللكرتوين
والتجارة اإللكرتونية والصحة اإللكرتونية
باستعمال التكنولوجيات اليت ميكن
النفاذ إليها يفكل بلد يف إفريقيا حبلول
عام  ،2012على أن يكون اهلدف إتاحة
العديد من خدمات احلكومة اإللكرتونية
واخلدمات اإللكرتونية األخرى على
نطاق واسع حبلول عام 2015.

اهلدف

توصيل القرى اإلفريقية خبدمات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
عريضة النطاق حبلول عام 2015
وتنفيذ مبادرات تقاسم النفاذ من
قبيل مراكز االتصاالت اجملتمعية
وهواتف القرى.

4

التوصيل ما بني مجيع العواصم
اإلفريقية واملدن الرئيسية بالبنية التحتية
عريضة النطاق لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتعزيز التوصيلية بباقي
أحناء العامل حبلول عام .2012

توفري الدعم لتهيئة االحتياجات
األساسية من مهارات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت اليت يتطلبها
اقتصاد املعرفة ،وال سيما من خالل
إقامة شبكة من مراكز التميز يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
كل منطقة فرعية يف إفريقيا ومراكز لبناء
القدرات والتدريب يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف كل بلد،
وذلك هبدف إقامة شبكة واسعة من
املراكز املادية واالفرتاضية املرتابطة فيما
بينها ،والعمل يف الوقت ذاته على
ضمان التنسيق بني الدوائر األكادميية
ودوائر الصناعة حبلول عام .2015

اهلدف
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أهداف قمة توصيل إفريقيا

5

اشرتكت حكومة رواندا واالحتاد الدويل
لالتصاالت يف استضافة قمة حتويل إفريقيا
يف كيغايل برواندا ،يف أكتوبر  ،2013هبدف
تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ أهداف قمة
توصيل إفريقيا وزيادة إجنازاهتا.
واعتمد رؤساء الدول واحلكومات
احلاضرون يف القمة إعالن إفريقيا الذكية
اليت التزموا فيها بتأدية دور ريادي يف تسريع
التنمية االجتماعية االقتصادية املستدامة من
خالل النفاذ امليسور التكلفة إىل النطاق
العريض وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ومبادرة إفريقيا الذكية هي هنج جريء
وابتكاري يهدف إىل تسريع التنمية
االجتماعية االقتصادية املستدامة يف إفريقيا
من خالل النفاذ امليسور التكلفة إىل النطاق
العريض واالستخدام املناسب لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وستساعد هذه
املبادرة إفريقيا على إعادة صياغة براجمها
للتصدي للتحديات املعاصرة من خالل
االستفادة من التكنولوجيات املتنقلة
وتكنولوجيات النطاق العريض الناشئة.
وقام بول كاغامي ،رئيس رواندا ،يف
حبث الزعماء األفارقة
إطار تقدميه لإلعالنّ ،
على التأكد من إدراكهم لقوة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .فسأل قائالً" :هل
نعترب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
عنصراً جوهرياً من العناصر اليت ينبغي أن
نوليها اهتمامنا يف إطار التحول العام وليس
عنصراً منفرداً فقط؟ وهل حنن مدركون جلميع
األبعاد اليت تفتحها تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وألمهية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف دعم وحتفيز التقدم والنجاح
يف القطاعات األخرى؟"

ومن األمور اجلديدة اليت يطرحها
اإلعالن األمهية املمنوحة إىل القطاع اخلاص.
واتفق الزعماء األفارقة على وضع القطاع
اخلاص يف مقدمة اهتماماهتم .وأعادوا تأكيد
قدرة القطاع اخلاص الفريدة على زيادة
االستثمارات واستحداث فرص العمل ورفع
اإلنتاجية وتعزيز االبتكار.

ومن مث ،ص ّدق مجيع رؤساء الدول
واحلكومات يف االحتاد اإلفريقي على إعالن
إفريقيا الذكية يومي  30و 31يناير ،2014
أثناء الدورة العادية الثانية والعشرين جلمعية
االحتاد اإلفريقي يف أديس أبابا بإثيوبيا .وهذا
يضع اإلعالن يف صميم برنامج تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف إفريقيا.

مبادرة توصيل العالم لالتحاد الدولي لالتصاالت
ةلقتسملا لودلا ثلونموك ليصوت ةمق 

Shutterstock

قمة توصيل كومنولث الدول المستقلة
نظم االحتاد قمة توصيل كومنولث
الدول املستقلة يومي  26و 27نوفمرب 2009
يف مينسك يف بيالروس .وحدد زعماء
كومنولث الدول املستقلة األولويات (انظر
اإلطار) ،مبا يف ذلك توسيع نطاق شبكات
النطاق العريض الالزمة لدعم التطبيقات
واخلدمات املتطورة ،واالنتقال من اإلذاعة
التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية ،وبناء القدرات،
وضمان األمن السيرباين ،وتعزيز إصالح
السياسات واإلصالحات التنظيمية لتحفيز
االستثمار يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.

ومن األمثلة على التدابري اليت ُاتذت
ملتابعة أعمال القمة مشاريع مشرتكة نُفذت
بني االحتاد ومولدوفا (بتكلفة تتجاوز
 250 000دوالر أمريكي) ،وبني االحتاد
وبيالروس (بتكلفة تقدر بقيمة 200 000
دوالر أمريكي) ،وبني االحتاد وقريغيزستان
وشركة "( "Alippe TVبتكلفة تبلغ حنو
 1 200 000دوالر أمريكي) هبدف إنشاء
نقاط نفاذ عمومية إىل اإلنرتنت يف املناطق
الريفية وإنشاء إذاعة رقمية تفاعلية للوسائط
املتعددة ألغراض التعليم.

وعقد االحتاد وقريغيزستان يف إطار
مبادرة االحتاد "توصيل مدرسة ،توصيل
جمتمع" دورة تدريبية لتطوير مؤهالت
مدرسي املعلوماتية يف قرى قريغيزستان .كما
استثمر القطاع اخلاص يف قريغيزستان أكثر
من  250 000دوالر أمريكي لتمويل مبادرة
االحتاد "االعتماد على النطاق العريض".
وأعدت معظم بلدان كومنولث الدول
املستقلة (أذربيجان وأرمينيا وبيالروس
وكازاخستان وقريغيزستان ومولدوفا واالحتاد
الروسي وأوزبكستان وأوكرانيا) برامج وطنية
شاملة بشأن تنمية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وهي تقوم حالياً بتنفيذها.

أخبار االحتاد العدد    2مـارس | أبريـل

15  2014

مبادرة توصيل العالم لالتحاد الدولي لالتصاالت
قمة توصيل كومنولث الدول المستقلة

إعالن قمة توصيل كومنولث الدول المستقلة
"نحو مستقبل رقمي"

”

حنن قادة شعوب البلدان التابعة لكومنولث الدول املستقلة ) ،(CISجمتمعون يف بيالروس
يف  27-26نوفمرب  2009مبناسبة قمة توصيل كومنولث الدول املستقلة ،أتينا لبناء مستقبل
مشرتك يسوده الرخاء ملنطقتنا من خالل االستفادة من إمكانات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ).(ICT
نؤكد من جديد رغبتنا املشرتكة يف بناء جمتمع معلومات شامل وموجه حنو التنمية ،حيث
ميكن للناس حتقيق إمكاناهتم الكاملة وحتسني نوعية حياهتم.
ونعرتف باملسامهة اهلامة اليت تقدمها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حفز النمو
االقتصادي والعمالة وحتقيق التنمية املستدامة األوسع يف املنطقة ،وبالتايل إمكاناهتا
للمساعدة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اليت حددهتا األمم املتحدة.
ونعرتف أيضاً بالدور األساسي للحكومات يف وضع االسرتاتيجيات اإللكرتونية
الوطنية ويف وضع إطار سياسي وتنظيمي يشجع االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
ونؤكد من جديد التزامنا بتحقيق الرؤية واألهداف املتفق عليها دولياً يف إطار القمة
العاملية جملتمع املعلومات (جنيف 2003؛ وتونس .)2005
وحنيط علماً باملقرتحات واملبادرات الرئيسية اليت قدمها االحتاد الدويل لالتصاالت والعديد
من الشركاء إىل قمة توصيل كومنولث الدول املستقلة.
وندعو الشركاء ،مبن فيهم أولئك الذين ينتمون إىل قطاع االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،واملصارف اإلمنائية واملؤسسات املالية واملنظمات الدولية
واإلقليمية واجملتمع املدين ،إىل تعبئة املوارد البشرية واملالية والتقنية الالزمة لتنفيذ هذه
املبادرات وغيها مما يساعد على حتقيق الرؤية واألهداف اليت حددهتا القمة العاملية جملتمع
املعلومات يف منطقة كومنولث الدول املستقلة.
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مبادرة توصيل العالم لالتحاد الدولي لالتصاالت
قمة توصيل العالم العربي

Getty Images

قمة توصيل العالم العربي
عقد االحتاد قمة توصيل العامل العريب،
كثالث األحداث اإلقليمية ضمن سلسلة
القمم ،يف الفرتة من  5إىل  7مارس  2012يف
الدوحة بقطر .ونُظمت القمة مبشاركة وثيقة
مع جامعة الدول العربية واإلدارة القطرية.
وتعهد مجيع أصحاب املصلحة ،مبا يف
ذلك احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع
املدين واملنظمات اإلقليمية والدولية ،بأن
يعملوا معاً على حتقيق أهداف القمة يف
اجملاالت التالية يف موعد أقصاه عام :2015
النفاذ والبنية التحتية ،واحملتوى الرقمي،
واألمن السيرباين ،واالبتكار (انظر اإلطار).

ومبناسبة عقد هذه القمة ،اقرتح أصحاب
املصلحة عدداً من املشاريع بلغت قيمتها
 46,6مليار دوالر أمريكي ،مبا فيها املشاريع
اخلاصة بأقل البلدان منواً يف املنطقة العربية.
ويف إطار أعمال املتابعة لقمة توصيل
العامل العريب ،وكجزء من مبادرة لتعزيز
احملتوى الرقمي ،عمل االحتاد بالتعاون مع
جامعة الدول العربية على وضع اسم امليدان
“ ”ARAB.بسالسل احلروف الالتينية
والعربية ،وق ّدم مسامهة نقدية بقيمة 380 000
دوالر أمريكي من أجل تقدمي طلب السم
امليدان هذا.

وتعاون االحتاد وشريكه يف جمال األمن
السيرباين ،الشراكة الدولية املتعددة األطراف
ملكافحة التهديدات السيربانية )،(IMPACT
مع احلكومة العُمانية (اليت متثلها هيئة تنظيم
تكنولوجيا املعلومات )(ITA)-من أجل
إنشاء مركز إقليمي لالبتكار يف جمال األمن
السيرباين من خالل مشروع بقيمة تتجاوز
مليوين دوالر أمريكي .وأُطلق املركز يف مارس
 2013وهو مبثابة منرب لالحتاد معين باألمن
السيرباين يف املنطقة ،فيحدد أماكن املبادرات
املتعلقة باألمن السيرباين وينسق هذه
املبادرات ويقدم املساعدة إىل البلدان العربية.
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مبادرة توصيل العالم لالتحاد الدولي لالتصاالت
يبرعلا ملاعلا ليصوت ةمق 

ومت تشكيل فريق عمل إقليمي معين
باإلطار القانوين املتعلق حبماية األطفال
على اخلط يف املنطقة العربية يف يناير 2013
يف إطار تنفيذ املقررات والتوصيات املتعلقة

باألمن السيرباين اليت صدرت أثناء قمة
توصيل العامل العريب.
ويكلَّف أيضاً االحتاد وجامعة الدول
العربية ،على حنو ما تقرر يف قمة توصيل

العامل العريب وأُقر يف جملس وزراء العرب،
مبهمة تنظيم اجتماعات ملتابعة أهداف
القمة .وعُقد أول اجتماع متابعة يف نوفمرب
 2013يف احلمامات ،تونس.

أهداف قمة توصيل العالم العربي
اهلدف 1
اهلدف 2

تركيز اجلهود من أجل زيادة احملتوى الرقمي العريب على مواقع
اإلنرتنت عن طريق وضع برامج وطنية وإقليمية لتطوير هذا
احملتوى وتشجيع االبتكار واحلاضنات لتشجيع البحث العلمي
يف معاجلة اللغة العربية وخفض تكلفة النفاذ إىل احملتوى الرقمي،
ووضع اسرتاتيجيات لتعزيز استخدام احملتوى الرقمي العريب من
جانب املستخدمني مما يساعد يف سد الفجوة الرقمية وفجوة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل العريب.
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االبتكــار

إدراج االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كمكون رئيسي يف السياسات احلكومية ووضع اسرتاتيجية
وطنية متشياً مع أهداف التنمية العامة مع التعبري بوضوح عن
الدعم السياسي؛ ووضع وتنسيق هنج إقليمي عريب لالبتكار
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .فسوف يساعد
هذا البلدان العربية على التعاون بفعالية وعلى تعزيز التكامل
اإلقليمي يف جمال البحث واالبتكار ،ومتكني املواطنني العرب
من االبتكار من خالل هنج تعليمي جديد يتيح جمموعة
أوسع من املهارات الالزمة لعملية االبتكار .ويضاف إىل
هذا توفري التمويل املالئم لالبتكار يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وجعل منتجات هذا القطاع قادرة
على املنافسة يف األسواق العاملية.

اهلدف 3

المحتوى الرقمي

إقامة وحتديث البنية التحتية وحتقيق النفاذ الشامل وحتسني
جودة اخلدمات كهدف طويل األجل ،وتشجيع االنتشار
السريع لشبكات النطاق العريض يف املناطق احلضرية والريفية
يف مجيع البلدان العربية ،وزيادة توفري خدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بتكلفة ميسرة يف املنطقة العربية
بأسرها ،وبناء مهارات القوة العاملة استعداداً لالقتصادات
القائمة على النطاق العريض ،وتشجيع زيادة استخدام
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتلبية االحتياجات
اخلاصة لشرائح اجملتمع املختلفة مبا يف ذلك احتياجات ذوي
اإلعاقات ،هذا باإلضافة إىل إقامة نقاط تبادل اإلنرتنت
) (IXPيف مجيع الدول العربية ،وزيادة التوصيل بني هذه الدول
للمساعدة على خفض التكلفة الدولية لإلنرتنت ،وعالوًة على
هذا ،زيادة أمن االتصاالت واملعلومات ،وجتنب استخدام
الشبكات الدولية من خارج املنطقة العربية ،لتوصيل الدول
العربية واملساعدة يف نشر احملتوى الرقمي العريب.

حتسني التعاون اإلقليمي وتعزيزه بوضع سياسات
واسرتاتيجيات وتشريعات مشرتكة أو متماثلة من شأهنا
فعال تنامي التهديد املتمثل
أن تسمح بالتصدي بشكل ّ
يف االعتداءات السيربانية واجلرمية اإللكرتونية وذلك بغرض
تنسيق السياسات واالسرتاتيجيات والتشريعات وكذلك
وضع إطار قانوين إقليمي لألمن السيرباين واجلرمية السيربانية
جلميع الدول العربية .وعالوًة على هذا ،بذل اجلهود لرفع
مستويات احلماية من املخاطر املرتتبة على االستخدام غري
القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع إيالء اهتمام
خاص لألطفال والشباب واالستخدام اآلمن لإلنرتنت.

اهلدف 4

النفاذ والبنية التحتية

األمن السيبراني

مبادرة توصيل العالم لالتحاد الدولي لالتصاالت
قمة توصيل األمريكتين

AFP

قمة توصيل األمريكتين
عُقدت قمة توصيل األمريكتني ،وهي
الرابعة يف سلسلة قمم التوصيل اليت ينظمها
االحتاد ،يف مدينة بنما من  17إىل 19
يوليو  .2012والتزم قادة منطقة األمريكتني
بتعزيز تنمية االتصاالت وفقاً لألولويات
اإلقليمية املتفق عليها يف املؤمتر العاملي لتنمية
االتصاالت لعام .2010
واقرتح أصحاب املصلحة واالحتاد
عدداً من املشروعات بقيمة  53,4مليار
دوالر أمريكي بغية حتقيق أهداف القمة
(انظر اإلطار) .وعلى غرار قمم التوصيل
السابقة ،ش ّكلت قمة بنما منرباً لإلعالن
عن شراكات جديدة .ويبذل الشركاء حالياً

اجلهود لعقد املبادرات املختلفة اليت مت
اإلعالن عنها.
ويف األثناء ،انتهى االحتاد من تنفيذ
مشروع تنسيق سياسات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وتشريعاهتا وإجراءاهتا
التنظيمية ) (HIPCARبشأن "تعزيز التنافسية
يف منطقة الكاريبي من خالل تنسيق
سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وتشريعاهتا وإجراءاهتا التنظيمية" بتمويل من
االحتاد األورويب ).(EU
ويعمل االحتاد حالياً مع مؤسسات
إقليمية مثل االحتاد الكاريبي لالتصاالت
) (CTUووكـالــة إدارة ط ـوارئ الك ـوارث يف

منطقة البحر الكاريبي ) (CDEMAواالحتاد
اإلذاعي الكاريبي ) (CBUوالرابطة الكاريبية
للمنظمات الوطنية لالتصاالت السلكية
والالسلكية ) (CANTOبشأن مبادرات
خبصوص النطاق العريض وإدارة الطيف
واالنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة
الرقمية واألمن السيرباين وإدارة الكوارث.
واستضاف االحتاد بالشراكة مع االحتاد
الكاريبي لالتصاالت ) (CTUاجتماع متابعة
لقمة توصيل األمريكتني من أجل بلدان
الكاريبي يف أغسطس  2013يف ترينيداد.
كمــا أطـلـقـت ال ـرابـط ــة الكــاري ـبـيــة
للمنظمات الوطنية لالتصاالت السلكية
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أهداف قمة توصيل األمريكتين
اهلدف

اهلدف

1

4

اهلدف

اهلدف
2

اهلدف

اعتماد أطر تنظيمية وطنية تساعد
على سد الثغرات القائمة يف تنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
إىل جانب تلبية االحتياجات املتطورة،
مبا فيها االحتياجات املرتتبة على بيئة
متزايدة التقارب.

3

وضع نقاط لتبادل اإلنرتنت حملياً
ووطنياً وإقليمياً خلفض تكاليف
النفاذ إىل اإلنرتنت ،إىل جانب
إتاحة تقدمي خدمات جديدة.
ووافق القادة أيضاً على إمكانية
إدراج جماالت أخرى ذات أولوية،
مثل:
تطوير احملتوى والتطبيقات احمللية
مع اإلقرار بالدور الذي تضطلع به
اهليئات املعنية بالبحث واملؤسسات
التعليمية؛
تطوير الشركات الصغرية واملتوسطة،
مبا يف ذلك يف إطار التجارة 		
اإللكرتونية؛
محاية األطفال على شبكة اإلنرتنت.

اهلدف

تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،مبا يغطي
جمموعة كاملة من مستويات النفاذ
حسب االحتياجات واألولويات
الوطنية :من االتصاالت األساسية إىل
النفاذ إىل النطاق العريض واستخدامه
يف املناطق احلضرية والريفية.

التخطيط النتقال سلس إىل البث
الرقمي وتنفيذه لالستفادة من
املكاسب الرقمية.

6
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تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت كأداة للتنمية من خالل
بناء قدرات بشرية ومؤسسية ،ال سيما
يف املناطق الريفية واملناطق احلضرية
اليت تفتقر إىل اخلدمات ،ومع الرتكيز
بصفة خاصة على الشعوب األصلية
واألمريكيني املنحدرين من أصل
إفريقي واألشخاص ذوي اإلعاقة.

فعالة وعملية لالتصاالت
وضع خطط ّ
يف حاالت الطوارئ على الصعيدين
الوطين والدويل.

5

والالسلكية ) (CANTOبالشراكة مع مصرف
التنمية للبلدان األمريكية )" (IDBمشروع
قائمة جرد البنية التحتية للنطاق العريض
وزيادة الوعي العام" ومتت دعوة االحتاد
ليشارك يف الفريق التقين.
وهناك أيضاً مشروع جار معروف باسم
"البنية التحتية التكميلية من أجل املمر
السريع للمعلومات ألمريكا الوسطى".
وعُرض املشروع على قمة توصيل
األمريكتني ،وهو من بني األولويات امللحة
للبلدان األعضاء يف جلنة تنظيم االتصاالت
يف أمريكا الوسطى ).(COMTELCA
وبدأت اللجنة  COMTELCAيف تنفيذ
مشروع متصل بالنطاق العريض بتمويل
من مصرف التنمية للبلدان األمريكية .كما
يعمل االحتاد مع اللجنة  COMTELCAيف جمال
االتصاالت أثناء الطوارئ.

ومت على سبيل املثال توقيع مذكرات
تفاهم/اتفاقات تعاون مع حكومة
هاييت من أجل تنمية قطاع االتصاالت،
ومع مركز البحوث والتطوير يف جمال

االتـصــاالت ) (CPqDيف الـبـرازيــل بـشــأن
الـتـعــاون غـيـر احلـصري يف جمــال املطــابـقــة
وقـابـلـيــة الـتـشـغـيــل البيين.

مبادرة توصيل العالم لالتحاد الدولي لالتصاالت

قمة توصيل آسيا والمحيط الهادئ

AFP

قمة توصيل آسيا والمحيط الهادئ
كانت قمة توصيل آسيا واحمليط اهلادئ
اليت عُقدت يف بانكوك بتايالند يف 18
نوفمرب  2013احلدث األخي من سلسلة
قمم التوصيل اإلقليمية اليت قادها االحتاد.
ونُظمت باالشرتاك مع حكومة تايالند
وبشراكة مع منظمات إقليمية وخمتلف
الوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة،
وعُقدت بالتعاون مع تليكوم العاملي لالحتاد
) 22-19نوفمرب  )2013الذي جرى أيضاً يف
بانكوك.
وقام املشاركون الذين جتاوز عددهم 600
مشارك من  37بلداً من الدول األعضاء
يف االحتاد يف آسيا واحمليط اهلادئ ،منهم

سبعة رؤساء دول وحكومات وعدة وزراء،
فضالً عن املدراء التنفيذيني لشركات رائدة
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ومؤسسات مالية وإمنائية إقليمية ودولية
بتأكيد رؤيتهم املشرتكة ملفهوم “Smartly
"( ”DIGITALالعيش الرقمي ميسور التكلفة
والتحويل واملبتكر واملراعي للبيئة والشامل
للجميع") الذي جيب أن يعمم على منطقة
آسيا واحمليط اهلادئ حبلول عام .2020
واعتمدت القمة أيضاً بياناً حيدد
وصور
خطة عمل لتحقيق هذا اهلدفّ .
البيان مستقبل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
حيث يستطيع اجلميع النفاذ إىل املعلومات

واملعارف واستعماهلا واستحداثها وتبادهلا
من أجل متكني األفراد واجملتمعات ودوائر
الصناعة والبلدان من أجل حتقيق أهداف
التنمية الشاملة املستدامة وحتسني مستوى
املعيشة ،طبقاً ألغراض ومبادئ ميثاق
األمم املتحدة وإعالن القمة العاملية جملتمع
املعلومات.
وأفاد األمني العام لألمم املتحدة بان
كي-مون ،يف رسالة بالفيديو موجهة إىل
القمة ،بأن العديد من بلدان منطقة آسيا
واحمليط اهلادئ شهد منواً اقتصادياً سريعاً
ومع ذلك هناك تناقض صارخ يف مستوى
الرخاء والتنمية بني البلدان مرتفعة الدخل
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والبلدان األقل منواً يف املنطقة .وشدد على
أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتمتع
بإمكانات هائلة لدعم التنمية االقتصادية
واالجتماعية املستدامة والعادلة .فأكد أن
"بإمكاهنا تسريع جهودنا الرامية إىل حتقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية .فلنستخدم
التكنولوجيا أفضل استخدام لتمكني الناس
من خالل تزويدهم باملعلومات واملعارف
والوسائل الكفيلة بتحسني حياهتم".
ويف معرض حتديد جماالت العمل ذات
األولوية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ،جدد
املشاركون يف القمة التزامهم بتشجيع اختاذ
تدابري حمددة للتضامن وتقدمي املساعدة ألقل
البلدان منواً ) (LDCيف املنطقة مع الرتكيز على
البلدان النامية غري الساحلية ) (LLDCوالدول
اجلزرية الصغرية النامية ) (SIDSوالبلدان األخرى
اليت تواجه حتديات كبرية يف حتقيق أهداف
مفهوم “ ”Smartly DIGITALلعام .2020
وحددت جماالت العمل ذات األولوية
ُ
التالية على أن تنفذ بالشراكة مع مجيع
أصحاب املصلحة املعنيني:
_ _االستثمار يف البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت؛
_ _حتفيز االبتكار واالستعمال اخلالق
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
_ _تشجيع إقامة شراكات مبتكرة بني
القطاعني العام واخلاص؛
_ _النهوض بالتنمية املستدامة عن طريق
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
_ _تعزيز االندماج الرقمي؛
_ _القضاء على األمية الرقمية وبناء القدرات
البشرية واملؤسسية.
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واعترب املشاركون أن هذه األولويات هي
حتديات توفر الفرصة لتسخري اإلمكانات
لتطوير بنية حتتية مبتكرة لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وتطبيقات خالقة هلا
من أجل حتويل حياة شعوب منطقة آسيا
واحمليط اهلادئ إجيابياً فيما تسعى إىل حتقيق
رؤية  Smartly DIGITALلعام .2020
ودعا بيان القمة إىل مواصلة الرتكيز
على تعميم ونشر تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت/النطاق العريض على حنو
مستدام وشامل ،واعتبار األمر أولوية
من األولويات الوطنية لتحقيق التنمية
االجتماعية واالقتصادية الشاملة وأداة
أو وسيلة متكينية قوية لتحقيق األهداف
اإلمنائية لأللفية ،وبرنامج التنمية ملا بعد
عام  2015وإعالن القمة العاملية جملتمع
املعلومات وخطط عملها.
وللقمة وجه عملي مستند إىل النتائج
يشمل جلسات نقاش تفاعلية ألصحاب
املصلحة املتعددين ،واإلعالن عن عقد
شراكات ،وفرصاً متاحة للمشاركني لعرض
مشاريعهم الرامية إىل تنمية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أمام الشركاء واملاحنني
احملتملني .كما وفرت القمة للقادة من
القطاع العام واخلاص واملايل منصة فعلية
للتواصل من أجل حتقيق وعقد شراكات
جديدة للمستقبل.
وأثناء اجتماعات الشراكة ألصحاب
املصلحة املتعددين ،حدد االحتاد والشركاء
املعنيني وأصحاب املصلحة مشروعات
وشراكات بقيمة  53مليار دوالر أمريكي
كفرص سوقية .وفيما يلي أمثلة على

بعض الشراكات اليت عُقدت أثناء قمة
بانكوك وبعدها:
_ _حدد االحتاد وأطلق هو واللجنة املاليزية
لالتصاالت والوسائط املتعددة مشروعاً
للنهوض بالقدرة التحويلية للنطاق
العريض وبيان كيفية تسخريه لتحويل
حياة الناس واجملتمعات.
_ _حدد االحتاد ووقع مع اللجنة الوطنية
لإلذاعة واالتصاالت يف تايالند مشروعاً
من أجل االنتقال السلس من اإلذاعة
التلفزيونية التماثلية إىل نظريهتا الرقمية
يف تايالند.
_ _حدد االحتاد ووقع مع وزارة االتصاالت
يف أسرتاليا مشروعاً لتنفيذ األولويات
اليت حددهتا قمة آسيا واحمليط اهلادئ
واملبادرات اإلقليمية ملنطقة آسيا واحمليط
اهلادئ.
_ _حدد االحتاد ووقع مع وزارة العلوم
وتكنولوجيا املعلومات والتخطيط
املستقبلي يف مجهورية كوريا مشروعاً
لوضع "خطط أساسية إلدارة الطيف"،
مبا يف ذلك جانب لبناء القدرات
البشرية.
_ _بعد ما حققته قمة توصيل آسيا واحمليط
اهلادئ من جناحات وقيام االحتاد
ومصرف التنمية اآلسيوي بإطالق
مبادرة مشرتكة بشأن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية
يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ،خيطط
االحتاد ومصرف التنمية اآلسيوي لعقد
اجتماع متابعة يف هناية أبريل  2014يف
مانيال (الفلبني).

مبادرة توصيل العالم لالتحاد الدولي لالتصاالت

ئداهلا طيحملاو ايسآ ليصوت ةمق

وصدرت أثناء القمة وباالشرتاك
بني االحتاد الدويل لالتصاالت واللجنة
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط
اهلادئ التابعة لألمم املتحدة )(ESCAP
خرائط جديدة غري مسبوقة لطريق املعلومات
العاملي الفائق السرعة سوف تساعد على
سد الفجوة الرقمية يف آسيا واحمليط اهلادئ.
وللمرة األوىل على اإلطالق ،فإن اخلرائط

التفاعلية لطريق املعلومات الفائق السرعة
لإلرسال األرضي املشرتكة بني االحتاد
واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا
واحمليط اهلادئ ،ستُظهر لصانعي السياسات
واملستثمرين مواضع احللقات املفقودة يف
اإلرسال األرضي عرب املنطقة مما سيساعد
اللجنة يف جهودها الرامية إىل توفري نفاذ
ميسور التكلفة لتكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت وتوصيلية النطاق العريض
لفائدة اجلميع.
وعلى غرار قمم التوصيل السابقة،
أكد املشاركون يف بانكوك أمهية االنتقال
إىل بنية حتتية وخدمات رقمية معرتف هبا
على نطاق واسع كمحرك للعمالة والنمو
االقتصادي والتنمية االجتماعية واالقتصادية
يف املستقبل.
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إفريقيا  -في دائرة الضوء اإلقليمية
ايقيرفإ لوحت ثادحإ

Shutterstock

إحداث تحول إفريقيا
قارة في طور التغيير
شهدت إفريقيا منواً هائالً يف استخدام
اهلواتف املتنقلة وشبكة اإلنرتنت يف السنوات
األخرية .وتقوم العديد من البلدان اإلفريقية
بدفع عجلة االبتكارات ،يف تطبيقات حتويل
تغي
املال املتنقلة ،على سبيل املثال ،اليت ّ
قواعد اللعبة لشعب بال حساب مصريف
رمسي ،وتساهم يف اإلدماج املايل .وبوسع
زهاء  7يف املائة من األسر يف إفريقيا اآلن
النفــاذ إىل اإلنتـرنت يف املـنـزل ،مقـارن ـةً مع
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 2يف املائة فقط يف عام  .2008ومع ذلك
تظل الفجوة الرقمية قائمة ،إذ ال يستخدم
شبكة اإلنرتنت اليوم سوى  16يف املائة من
الناس يف إفريقيا.
وعلى مدى السنوات األربع املاضية،
تركز عمل االحتاد الدويل لالتصاالت يف
إفريقيا على املبادرات اإلقليمية اليت وافق
عليها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
) (WTDC-10الذي عُقد يف مدينة حيدر آباد،

اهلند ،يف عام  .2010وهتدف هذه املبادرات
إىل بناء القدرات البشرية واملؤسسية ،وتعزيز
السياسات واألطر التنظيمية وتنسيقها لدمج
أسواق االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اإلفريقية ،وتطوير البنية التحتية
للنطاق العريض وزيادة التوصيلية؛ وإدخال
تكنولوجيات اإلذاعة الرقمية اجلديدة ،وتنفيذ
توصيات قمة توصيل إفريقيا.

إفريقيا  -في دائرة الضوء اإلقليمية
ايقيرفإ لوحت ثادحإ

القدرات البشرية والمؤسسية

سعياً لتطوير القدرات البشرية واملؤسسية،
ركز املكتب اإلقليمي إلفريقيا التابع لالحتاد
على إقامة ستة مراكز متيز يف البلدان الناطقة
باللغة اإلنكليزية والفرنسية يف مجيع أحناء
القارة .وتشكل هذه املراكز شبكة من العقد
التعليمية اليت توفر التدريب من خالل ورش
العمل وجهاً لوجه وكذلك التعلم اإللكرتوين
ضمن نطاق أكادميية االحتاد الدويل
لالتصاالت .وتشمل الفئات املستهدفة
السلطات احلكومية واهليئات التنظيمية،
وكبار املديرين من مؤسسات التشغيل وتقدمي
اخلدمات .ويوفر االحتاد الدعم اللوجسيت
واخلربة رفيعة املستوى هلذه املراكز اليت دربت
أكثر من  1 560خبرياً يف إفريقيا ضمن ما
ودرب
يقرب من  60ورشة عمل خمتلفةُ .
أيضاً أكثر من  160خبرياً عرب دورات التعلم
عن بُعد خالل الفرتة .2013-2010
وبالنسبة للبلدان الناطقة باللغة الربتغالية
واإلسبانية يف إفريقيا ،قدمت أكادميية االحتاد
الدويل لالتصاالت جماناً ورش عمل التعلم
اإللكرتوين من خالل هذه املراكز يف مواضيع
مثل السياسات والتنظيم ،وإدارة األعمال،
والتكنولوجيات واخلدمات اجلديدة ،والنفاذ
الشامل للجميع ،وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من أجل التنمية الريفية.
وعُقدت أول ورشة عمل لتدريب املدربني
بواسطة التعلم عن بُعد يف يونيو  2012يف
مابوتو ،موزامبيق .وتبع ذلك ورش عمل يف
غينيا بيساو بشأن الكبالت البحرية ،ويف
الرأس األخضر بشأن تكنولوجيات الشبكة
البصرية املنفعلة العاملة مبعدالت بالغيغابت
) ،(GPONويف غينيا االستوائية بشأن جودة

اخلدمة ،ويف أنغوال بشأن اخلدمات املتنقلة
األرضية ،ويف سان تومي وبرينسيبي بشأن
األعمال التجارية يف االتصاالت البينية.

السياسات واألطر التنظيمية

يبقى التنسيق اإلقليمي قاطرة البيئات
التمكينية .وقد قاد هذا التنسيق مشروع
"دعم تنسيق سياسات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف إفريقيا جنوب الصحراء
الكربى" ) (HIPSSAالذي أُطلق يف أديس
أبابا ،إثيوبيا ،يف ديسمرب  .2008وقد كان
مشروع  HIPSSAواحداً من ثالثة مشاريع
إقليمية يف إطار مبادرة عاملية أوسع نفذها
االحتاد يف شراكة مع املفوضية األوروبية
بني عامي  2008و 2013ملعاجلة السياسات
والتحديات التنظيمية اليت تعرتض جمموعة
بلدان إفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ ).(ACP
وهذه املبادرة املعروفة باسم "الدعم لوضع
سياسات منسقة لسوق تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف جمموعة بلدان إفريقيا
والكاريبي واحمليط اهلادئ" ،كانت أحد أكرب
اجلهود العاملية حىت اآلن الرامية إىل مواءمة
السياسات والتشريعات وحتديثها أيضاً .وهي
تركز على جمالني رئيسيني مها األمن السيرباين
واالتصاالت  -وقد عملت إىل جانب
املنظمات اإلقليمية والدول األعضاء فيها.
ويف حالة إفريقيا ،عُ ِّب عن امتالك
مشروع  HIPSSAمن خالل تشكيل جلنته
التوجيهية اليت كانت تتألف من ممثلني من
املنظمات االقتصادية اإلقليمية ،وجلنة األمم
املتحدة االقتصادية إلفريقيا ) ،(UNECAواحتاد
االتصاالت اإلفريقي ) .(ATUوتشاركت

مفوضية االحتاد اإلفريقي يف رئاسة هذه
اللجنة مع االحتاد الدويل لالتصاالت.
وقد وضع مشروع  HIPSSAتشريعاً
منوذجياً بشأن اجلرائم السيربانية واملعامالت
اإللكرتونية ومحاية البيانات لبلدان اجلماعة
اإلمنائية للجنوب اإلفريقي ) (SADCواجلماعة
االقتصادية لدول غرب إفريقيا ).(ECOWAS
ويف إطار مشروع  ،HIPSSAقدمت املساعدة
التقنية جلميع البلدان اليت طلبتها لتمكينها
من إدخال هذه النصوص النموذجية يف
قوانينها الوطنية .ومن خالل هذا املشروع،
ُوضعت أيضاً مبادئ توجيهية إقليمية بشأن
مواضيع مثل الكبالت البحرية ،والنفاذ
واخلدمة الشاملني للجميع ،مبشاركة نشطة
من اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
ورابطة منظمي االتصاالت يف إفريقيا اجلنوبية
) .(CRASAمث أُطلعت إفريقيا كلها على هذه
املبادئ التوجيهية يف ورش عمل ،وكذلك
عرب مساعدات حمددة ضمن البلدان.
واعرتافاً بدور اجلماعات االقتصادية
اإلقليمية كلبنات البناء يف عملية التنسيق
يف القارة ،عزز املكتب اإلقليمي لالحتاد
املعين بإفريقيا جهود اجلماعة اإلمنائية
للجنوب اإلفريقي ) (SADCالرامية لتنسيق
اللوائح الوطنية بشأن جودة اخلدمة من
خالل تنظيم ورشة عمل بشأن هذا
املوضوع يف بيمبا ،موزامبيق ،يف سبتمرب
 .2012ويف عام  ،2013ودرس املكتب
التدابري املمكنة خلفض رسوم التجوال
وتنفيذ نظام "اتصاالت لتجوال املماثلة
لالتصاالت احمللية" يف بلدان اجلماعة.
ويُتوقع تنفيذ النتائج يف أوائل عام .2014
وقام املكتب أيضاً بدراسة السوق املشرتكة
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لشرق وجنوب إفريقيا ) (COMESAهبدف
محاية البنية التحتية احليوية للمعلومات.
وعُقدت ورشة عمل للمنظمني واملشغلني
وأصحاب املصلحة يف بلدان السوق
املشرتكة لشرق وجنوب إفريقيا واجلماعة
اإلمنائية للجنوب اإلفريقي بشأن "محاية
املستهلك يف بيئة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املتقاربة" يف ليفينغستون،
زامبيا ،يف ديسمرب .2013
ويف مبادرة منفصلة ،استضافت
حكومة بوركينا فاصو ،مبساعدة من
االحتاد الدويل لالتصاالت ،املنتدى
اإلفريقي رفيع املستوى بشأن املمارسات
الفضلى يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف واغادوغو يف أكتوبر
 .2013وبرعاية من شركة مايكروسوفت،
اعترب املنتدى ثورة البيانات مبثابة دعامة
ناشئة جلدول أعمال التنمية يف إفريقيا.
ومجع هذا املنتدى بني رؤساء حكومات،
ووزراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
ومنظمني ،ومشغلي شبكات االتصاالت
الثابتة واملتنقلة ،ومقدمي خدمة اإلنرتنت،
وقادة صناعات احملتوى واملعرفة،
والوكاالت املتعددة األطراف ،واجملتمع
املدين الدويل.
وتقدَّم اخلربات التقليدية يف اإلصالح
املؤسسي بانتظام إىل البلدان ،بناء على
طلبها ،من أجل معاجلة قضايا التقارب.
وحىت اآلن ،طلبت بوروندي وتشاد وغينيا
االستـوائـيــة ومــدغـشـقــر هــذه الـمســاعــدة
و تـلـقـتـهــا .
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البنية التحتية للنطاق العريض
وتوصيلية النطاق العريض

بعد مجع البيانات لتقييم تنفيذ
شبكات النطاق العريض يف إفريقيا ،وضع
االحتــاد خ ـرائــط تـفــاعـلـيــة للنطــاق العـريـض
يف كـل بـلــد تبني أط ـوال كبـالت األليـاف
البصرية ومواقع العقد ،ومنط معدات شبكة
اإلرسال ،وسعة الشبكة يف كل قناة ،وعدد
األلياف البصرية داخــل الكبل ،والوضع
التشغيلي لشبكة اإلرسال.
واستناداً إىل املبادئ التوجيهية
والتوصيات الصادرة عن االحتادُ ،وضعت
حىت اآلن فرادى اخلطط الوطنية لشبكة
النطاق العريض الالسلكية يف بوركينا فاصو
وبوروندي وليسوتو ومايل ورواندا .وسوف
تستفيد هذه البلدان من مشروع شبكة
النطاق العريض الالسلكية ملؤسسة االحتاد
الدويل لالتصاالت  -مكاو .ويهدف
املشروع إىل تعزيز التوصيلية الالسلكية
عريضة النطاق ،وتطوير تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،فضالً عن توفي
االنتفاع الرقمي اجملاين أو منخفض التكلفة
للمدارس واملستشفيات والفئات السكانية
احملرومة يف املناطق الريفية والنائية يف البلدان
املختارة .وشبكة النطاق العريض الالسلكية
هي بالفعل قيد التشغيل يف بوروندي
وجيبويت (انظر القصة ذات الصلة يف
الصفحات .)64-61
وهناك مشروع لالحتاد أيضاً حيسن
توصيلية اإلنرتنت يف الرأس األخضر وغينيا
االستوائية ،هبدف تنفيذ نقاط تبادل
اإلنرتنت الوطنية واإلقليمية .وقد أنشأت
بعض البلدان اإلفريقية بالفعل نقاط تبادل

اإلنرتنت الوطنية ،وبرز التبادل بني النظراء
باعتباره وسيلة فعالة يف يد مقدمي خدمة
اإلنرتنت لتحسني الكفاءة التشغيلية ومواصلة
خفض تكاليف النفاذ إىل اإلنرتنت.
ويف مشروع آخر ،أطلق االحتاد وشركة
سيسكو مبادرة احلضور عن بُعد لتمكني
التشاور يف الوقت الفعلي بني رؤساء
الدول اإلفريقية .ومن خالل احللول حمل
االجتماعات الفعلية ،سيسهل احلضور عن
بُعد املشاورات الرفيعة املستوى وصنع القرار،
فيما يوفر الوقت والطاقة ،ويساهم بالتايل يف
التخفيف من آثار تغي املناخ من خالل احلد
من انبعاثات غازات الدفيئة.

االنتقال من اإلذاعة التماﺛلية
إلى اإلذاعة الرقمية

وضع االحتاد مبادئ توجيهية بشأن
االنتقال من اإلذاعة التماثلية التلفزيونية
لألرض إىل اإلذاعة الرقمية التلفزيونية
لألرض وإىل التلفزيون املتنقل بدعم من
جلنة االتصاالت ووزارة العلوم وتكنولوجيا
املـعـلــومــات واالتـصــاالت والـتخـطـيـط
املستقبلي يف كوريا .وجيري حتديث هذه
املبادئ التوجيهية ،بدعم من وزارة الشؤون
الداخلية واالتصاالت اليابانية ،لتشمل
التلفزيون الكبلي والتلفزيون الساتلي
وتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت .وتستند هذه
املبادئ التوجيهية إىل العمل الذي قام به
مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد وجلنة
الدراسات  2لقطاع تنمية االتصاالت
باالحتاد يف إطار املسألة " 11-3/2التلفزيون
الرقمي لألرض واملكاسب الـرقـمـيــة".
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وأُطلقت عملية االنتقال من التماثلي
إىل الرقمي يف إفريقيا بورشيت عمل إقليميتني
 يف باماكو (مايل) وكمباال (أوغندا) -نظمهما مكتب تنمية االتصاالت بالتعاون
مع مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد
الدويل لالتصاالت .وشارك فيهما أكثر
من  50بلداً .وعُقدت قمة لالنتقال الرقمي
على املستوى الوزاري يف أكرا (غانا) يف
يوليو  ،2012بالتعاون مع احتاد االتصاالت
اإلفريقي ،حيث متت املوافقة على خارطة
طريق إلفريقيا.
ويف املناسبة نفسها ،حدَّث مكتب
االتصاالت الراديوية بنجاح خطة
جنيف ( 2006خطة  ،)GE06بعد القيام
بإجراءات التنسيق املناسبة .وخطة GE06
هي خطة إذاعة رقمية لنطاقي الرتددات
 MHz 230- 174و MHz 862-470اتُفق عليها

يف املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لعام
 2006الذي عقده االحتاد الدويل لالتصاالت
يف جنيف يف يونيو ( 2006ومن هنا جاء
اسم خطة  .)GE06وتغطي اخلطة  116بلداً
(معظمها يف إفريقيا وأوروبا) وتتطلب منها
االنتقال جبميع إذاعاهتا التماثلية تقريباً إىل
إذاعات رقمية حبلول يونيو .2015
وانعقد االجتماع التنسيقي األخي الذي
نظمه مكتب االتصاالت الراديوية واحتاد
االتصاالت اإلفريقي يف نيويب يف يوليو
 ،2013ووافق االجتماع على أكثر من 85
يف املائة من طلبات التخصيص املخططة.
وقُدمت مساعدة أيضاً إىل بلدان حمددة
يف صياغة االسرتاتيجيات وخرائط الطريق
النتقاهلا ،مبا فيها بوروندي وتشاد ومجهورية
الكونغو الدميقراطية وغابون ومايل ورواندا
وكينيا وتنزانيا.

إدارة الطيف

قُدمت مساعدة حمددة يف إدارة الطيف
وتسعيه ومراقبته إىل العديد من البلدان مبا
فيها مدغشقر وبوروندي والغابون .ولزيادة
االحتماالت إىل أقصى حد يف أن تستخدم
البلدان النامية نظام إدارة الطيف اخلاص
باالحتاد الدويل لالتصاالت ) ،(SMS4DCعقد
االحتاد ورشيت عمل  -واحدة يف أبوجا،
نيجييا ،يف مايو  ،2013وأخرى سبقتها ،يف
ليربفيل ،غابون ،يف نوفمرب .2012
وساعد االحتاد الغابون وجنوب السودان
يف إدارة الطيف وتنسيق الرتددات مع البلدان
اجملاورة .وتضمنت هذه املساعدة تدريباً
خمصصاً على نظام إدارة الطيف اخلاص
بالبلدان النامية ) (SMS4DCللمديرين وكبار
املهندسني .يف وزارات هذين البلدين املسؤولة
عن االتصاالت.
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االتحاد الدولي لالتصاالت
يتعاون مع المنظمات اإلقليمية
ووكاالت األمم المتحدة.

ويف ديسمرب  ،2013متكن االحتاد من
التوسط يف املفاوضات بني السودان وجنوب
السودان يف أديس أبابا ،بشأن قضية إدارة
الرتددات اليت طال أمدها .واتفق الطرفان
على التعاون ،وطلب أحد الطرفني مساعدة
من الطرف اآلخر يف بناء قدراته .واستجابة
هلذا الطلب ،قدم االحتاد التدريب على
نظام إدارة الطيف اخلاص بالبلدان النامية
) (SMS4DCلسبعة عشر من كبار املهندسني
واملوجهني واملديرين التنفيذيني من وزارة
االتصاالت واخلدمات الربيدية يف إدارة
جنوب السودان .وجرى هذا التدريب يف
ديسمرب  2013يف جوبا ،جنوب السودان.
ويف إطار مشروع  ،HIPSSAأُنتج تقرير
غين باملعلومات عن الصورة العاملية ،وتقارير
إقليمية بشأن إفريقيا جنوب الصحراء الكربى
وبشأن تنسيق تداخل الرتددات عرب احلدود.
ووضع اتفاق إطاري بشأن طريقة احلساب
ُ
املنسقة إلفريقيا ) ،(HCM4Aوالبلدان اإلفريقية
آخذة يف اعتماده مبعدل مشجع للغاية.

متابعة قمة توصيل إفريقيا

تشكل قمة توصيل إفريقيا ،اليت
عُقدت يف عام  ،2007جزءاً من مبادرة
توصيل العامل (انظر القصة ذات الصلة يف
الصفحات  )14-13اليت يقودها مكتب تنمية
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االتصاالت يف االحتاد لتعبئة املوارد البشرية
واملالية والتقنية لتنفيذ املبادرات اإلقليمية
اليت اعتمدهتا الدول األعضاء يف املؤمترات
العاملية لتنمية االتصاالت ،ولتحقيق أهداف
التوصيلية اليت وضعتها القمة العاملية جملتمع
املعلومات.
ويعقد املكتب اإلقليمي إلفريقيا
التابع لالحتاد اجتماعات متابعة منتظمة
لتحقيق أهداف قمة توصيل إفريقيا .وجتمع
هذه االجتماعات شركاء مثل اجلماعات
االقتصادية اإلقليمية ومفوضية االحتاد
اإلفريقي وجلنة األمم املتحدة االقتصادية
إلفريقيا ومصرف التنمية اإلفريقي والبنك
الدويل .وأجري تقييم للتقدم احملرز حنو
حتقيق أهداف القمة بتمويل من بنك التنمية
اإلفريقي.
وأقيم حدث متابعة آخر لقمة توصيل
إفريقيا يف رواندا يف أكتوبر  ،2013وحضره
سبعة رؤساء دول وممثلون رفيعو املستوى
من القطاعني العام واخلاص .وتوقعت القمة
استخدام النطاق العريض واخلدمات ذات
الصلة لتجاوز حتديات التنمية ،وأيدت "
بيان إفريقيا الذكية " .ويف هذا البيان ،التزم
قادة إفريقيا بدمج تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف جداول أعماهلم اإلمنائية
للحد من الفقر وحتقيق الرخاء والرفاهية،
وزيادة اإلنتاجية يف القارة.

اشرتك االحتاد الدويل لالتصاالت وجلنة
األمم املتحدة االقتصادية إلفريقيا يف
إصدار تقرير مشرتك بشأن "أثر تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على العمالة واحلد
من الفقر يف إفريقيا" .ويسلط التقرير الضوء
على اجملاالت اليت ميكن فيها للحكومات
أن تؤدي دوراً قيادياً ،واجملاالت اليت تستطيع
فيها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن
تدعم احلكومات يف احلد من البطالة والفقر
بني اجملموعات احملرومة.
وعلى سبيل املساعدة يف الشراكة اجلديدة
من أجل تنمية إفريقيا ) ،(NEPADيدرس خبري
من االحتاد أنشطة هذه املبادرة لرسم خارطة
طريق للتعاون بني االحتاد واملبادرة يف الفرتة
.2017-2014
وقد جدد االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة
الصحة العاملية التزامهما بالعمل على تشجيع
ودعم زيادة استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف جمال الصحة (الصحة
اإللكرتونية) يف إفريقيا ،باالستفادة من البنية
التحتية للشبكة سريعة النمو يف القارة .وتتعاون
الوكالتان أيضاً يف دعم الدول األعضاء يف
اعتماد سياسات الصحة اإللكرتونية املناسبة،
من أجل توجيه تنمية الصحة اإللكرتونية
وتنفيذها يف البلدان على الوجه صحيح.
وعقدت ورش عمل شبه إقليمية يف أديس
أبابا وداكار ،حيث قُدمت إرشادات لثالثة
عشر بلداً إفريقياً بشأن استخدام جمموعة
أدوات الصحة اإللكرتونية اخلاصة باالحتاد
الدويل لالتصاالت ومنظمة الصحة العاملية.
وهي مصممة ملساعدة البلدان يف وضع
سياسات وطنية فعالة للصحة اإللكرتونية.
وسوف تستمر اجلهود املشرتكة حىت تعتمد
مجيع البلدان اإلفريقية سياسات وطنية للصحة
اإللكرتونية بشكلكامل.
ويساعد االحتاد الدويل لالتصاالت أيضاً
االحتاد اإلفريقي يف تنفيذ املرصد اإلفريقي
للعلم والتكنولوجيا واالبتكار .وسيوفر املرصد
منصة جلميع البلدان اإلفريقية جلمع ومعاجلة
ونشر البيانات بشأن العلم والتكنولوجيا
واالبتكار ،مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وقد مول االحتاد الدويل
لالتصاالت دراسة جدوى للمنصة ،وينظر
اآلن إىل جانب االحتاد اإلفريقي يف خيارات
التمويل والتنفيذ ،مبا فيها الشراكات.
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تسليط الضوء على اإلذاعة الرقمية والنفاذ إلى النطاق العريض

AFP

تسليط الضوء على اإلذاعة الرقمية والنفاذ إلى النطاق العريض
تعزيز اتصاالت الطوارئ
باعتبار شاﻏالً إقليمياً

إن احلكومات يف األمريكتني تدرك سريعاً
أمهية تكنولوجيا النطاق العريض فيما خيص
التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك على
الرغم من أن استعمال وسيطة البث هذه،
وال سيّما النطاق العريض الثابت ،هي وسيطة
ناشئة نسبياً يف هذه املنطقة .وعلى العكس
من ذلك ،أصبح النطاق العريض املتنقل
منصة النطاق العريض األوسع استخداماً
يف األمريكتني ،بالنظر إىل حمدودية التجهيز

بالشبكات الثابتة وإىل االرتفاع النسيب يف
تكاليف شبكات األلياف البصرية يف معظم
أحناء هذه املنطقة.
كما أنه يـَُقّر إقراراً واسع النطاق باحلاجة
امللحة إىل زيادة املعرفة بتكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت الكثية املتوفرة اليوم وإىل إعمال
بيئة تنظيمية متكينية تيسياً لتقارب النطاق
العريض ونشره.
وتغدو الفجوة الرقمية يف منطقة
األمريكتني أضيق فأضيق وإن كانت تُعايَن
حاالت تباين أوسع نطاقاً على صعيد تنمية

جتسد
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – ِّ
بصورة رئيسية اختالفات يف مستويات التنمية
ومستويات الدخل .ومثة بني البلدان اخلمسني
اليت تتبوأ الصدارة من حيث مؤشر تنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملي
اخلاص باالحتاد الدويل لالتصاالت مخسة
بلدان من هذه املنطقة ،هي أنتيغوا وبربودا
وأوروغواي وبربادوس وكندا والواليات املتحدة.
إن املبادرات اإلقليمية اليت ﱡاختذت
على مدى األربع سنوات املاضية تتصل
رئيسياً باتصاالت الطوارئ ،وباإلذاعة
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الرقمية ،وبالنفاذ إىل النطاق العريض،
وبتخفيض تكاليف االنتفاع باإلنرتنت،
وببناء القدرات البشرية يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وقد شحذت هذه
املبادرات الوعي بضرورة حتسني البنية التحتية
والنهوض بالشمول الرقمي وال سيّما فيما
خيص الشعوب األصلية ،واألشخاص ذوي
اإلعاقات ،والنساء ،والفتيات ،والشباب،
واألطفال ،وأهايل املناطق املنقوصة اخلدمات
واملناطق الريفية.

التشارك من أجل التأهب للكوارث،
وتخفيف وطأتها ،وإدارة حاالتها

املعرضة
تعزيزاً لتأهب البلدان واملناطق َّ
املتكررة ولقدرهتا على
للكوارث الطبيعية ِّ
التصدي هلذه الكوارث ،نظَّم االحتاد الدويل
لالتصاالت مثاين ورشات عمل وطنية
وثالث ورشات عمل إقليمية (يف بلدان
منها على سبيل املثال األرجنتني وإكوادور
وبربادوس وغواتيماال وكولومبيا) للمساعدة
على بناء القدرات من أجل تسخري
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتخفيف
وطأة الكوارث وإدارة حاالهتا .كما نظَّم
االحتاد ندوة عاملية (يف كندا عام )2012
بشأن دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف ختفيف وطأة الكوارث،
وإدارة حاالهتا .وقد َّ
مكنت هذه الفعاليات
املشاركني فيها من تبادل املعلومات بشأن
العرب املستخلَصة من الكوارث السابقة،
واشتملت على تدريب عملي على إعمال
واستخدام املطاريف الساتلية للتصدي
للكوارث واإلغاثة عند وقوعها .وخلصت
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عمل ملموس إلدارة حاالت الطوارئ
اليت يتوالها شىت أصحاب املصلحة على
الصعيد الوطين أو الصعيد اإلقليمي ،بينما
ُس ِّخرت املسامهة اليت آتاها االحتاد ملساعدة
عشرة بلدان على وضع خطط وطنية
التصاالت الطوارئ.
ويف عام  2011أُبرم مع وكالة إدارة
طوارئ الكوارث يف منطقة الكاريبي اتفاق
للتعاون بشأن التأهب للكوارث والتصدي
هلا من خالل االستعانة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف إدارة حاالت
الكوارث والتكيف مع تغري املناخ ،وأُبرمت
يف عام  2012مع حكومة هاييت مذكرة
تفاهم بشأن املساعدة التقنية يف تنمية
قطاع االتصاالت.

تغير المناخ

يف منطقة األمريكتني اخنرط قطاع تنمية
االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت
) (ITU-Dيف أنشطة عديدة متصلة باملخلَّفات
اإللكرتونية ،وباملدن الذكية املستدامة ،وبإدارة
املياه الذكية ،وبتعرض البشر للمجاالت
الكهرمغنطيسية .وقد أُجريت األنشطة املعنية
بالتعاون الوثيق مع قطاع تقييس االتصاالت
يف االحتاد الدويل لالتصاالت ) (ITU–Tوذلك
يف عام  2013وبداية عام  2014يف إكوادور
وأوروغواي وبريو .وباإلضافة إىل ذلك،
نـُفِّذت عدة مشاريع تتعلق بنشر اهلوائيات
ومراقبة اإلشعاع غري املؤيِّن يف بنما وبريو
والسلفادور وهـنــدوراس.

على مدى األربع سنوات املاضية ،سعى
االحتاد الدويل لالتصاالت إىل تعبئة املوارد
البشرية واملوارد املالية واملوارد التقنية الالزمة
لسد الفجوة القائمة على صعيد تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف األمريكتني
من خالل زيادة نشر شبكات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا وخدماهتا يف
هذه املنطقة.
وقد انتقى االحتاد الدويل لالتصاالت
خنبة من البلدان اليت يَعتزم أن يساعد فيها
على وضع مشروع خريطة طريق وطنية لعملية
االنتقال الرقمي .ففي غيانا ،على سبيل املثال،
أ ُِع ّدت بالفعل خريطة طريقة تشتمل على
آجال وغريها من عناصر الدعم اإلمدادي
اخلاصة باالنتقال الرقمي .وجيري تنفيذ مشروع
تعاون تقين مع مصرف أمريكا الالتينية للتنمية
) (CAFبغية مساعدة ستة بلدان منتقاة لكي
تستفيد منه يف التكفل باالنتقال السلس من
البث التلفزيوين التناظري إىل البث التلفزيوين
األرضي الرقمي .كما نـُفِّذت مشاريع تتعلق
بإدارة الطيف يف كولومبيا ،ومشاريع تتعلق
حبركة االتصاالت غري املشروعة يف هندوراس،
ومشاريع تتعلق بالتعرض البشري للمجاالت
الكهرمغنطيسية يف األرجنتني وإكوادور وبنما
وبريو والسلفادور وكولومبيا وهندوراس.
َّ
ونـُفِّذ يف سانت لوسيا مشروع ،يُتوقع
أن يـُتَّخذ منوذجاً يف أحناء أخرى من املنطقة،
ساعدها على وضع سياسة وخطة وطنيتني
للنطاق العريض للفرتة  2013-2018يرَّكز فيهما
على النفاذ امليسور التكاليف إىل النطاق
العريض ،وحتسني تغطية النطاق العريض
ومؤشر ِ
ات قياس.
واألخذ به ،مع مرٍام واضحة ِّ
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لقد قام خرباء حكوميون ،وهيئات تنظيم،
وإذاعيون ،وجهات تتوىل التشغيل ،برسم معامل
الطريق للسري قُ ُدماً خالل شىت الفعاليات
اليت قادها االحتاد الدويل لالتصاالت فيما
يتعلق بأهم مسائل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من قبيل إدارة الطيف ،واالنتقال
إىل اإلذاعة الرقمية ،وتنسيق الرتددات.
ومن هذه الفعاليات ورشتا عمل إقليميتان
نظَّمهما االحتاد يف عام  2012يف بربادوس
وعام  2013يف سانت فنسنت ،بالتشارك
مع احتاد منطقة الكاريبي لالتصاالت )(CTU
واحتاد منطقة الكاريبي لإلذاعة ) ،(CBUوورشتا
عمل دون إقليميتني معنيتني باالنتقال إىل

التلفزيون الرقمي واملكاسب الرقمية أجريتا
بصورة مشرتكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت
وهيئات تنظيم تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف تيغوسيغَلبا هبندوراس عام
 2011ويف مونتِفيديو بأوروغواي عام .2012

بناء القدرات البشرية

نُظِّمت ،عن طريق مركز االمتياز اخلاص
باألمريكتني التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت
وأكادميية هذا االحتاد ،فعاليات كثرية بصورة
وجاهية أو عن طريق التواصل اإللكرتوين عرب
اإلنرتنت للتدريب الرامي إىل بناء القدرات

املؤسسية ،وذلك بالتعاون مع شىت الشركاء
وتلبيةً لطلبات من أعضاء االحتاد .ونُظِّم بني
عامي  2011و 2013زهاء  40ورشة عمل
ِ
أفضل املمارسات
تبادل خالهلا اخلربات و َ
أكثر من  1100مهين من اهليئات احلكومية،
ُ
وهيئات التنظيم ،واجلهات اليت تتوىل التشغيل،
واجلهات اليت توفر اخلدمات ،واألوساط
األكــاديـمـيــة.
ومن املواضيع اليت مشلتها أنشطة بناء
القدرات البشرية تكنولوجيات شبكات اجليل
الرابع )(4G؛ وشبكات اجليل التايل )(NG؛ وإدارة
الطيف ،واستعمال براجميات نظام االحتاد إلدارة
الطيف من أجل البلدان النامية )(SMS4DC؛

Shutterstock
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ضيرعلا قاطنلا ىلإ ذافنلاو ةيمقرلا ةعاذإلا ىلع ءوضلا طيلست

وجودة اخلدمة؛ واملدن الرقمية؛ والنطاق العريض
(تكنولوجياته ،وتنظيمه ،وتسويقه)؛ والتطور
البعيد األمد )(LTE؛ والتلفزيون العامل بربوتوكول
اإلنرتنت )(IPTV؛ واخلدمات غري التقليدية
)(OTT؛ والتلفزيون الرقمي؛ وإيصال شبكات
التوصيل باأللياف البصرية إىل املنازل؛ واحلوسبة
السحابية؛ وتنظيم االتصاالت؛ وتعزيز األمن
السيرباين من خالل ورشات العمل املعنية
بالتدريب السيرباين اخلاصة بأفرقة التحرك حيال
احلوادث احلاسوبية .كما نُفذ يفكوستاريكا
عام  2013مشروع لتحسني القدرات التقنية "يف
حاالت الطوارئ".
وكانت جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت
شريكاً هاماً يف توفري أنشطة التدريب هذه،
ومنحت أكثر من  160زمالة مت توزيعها خالل
 18دورة تدريبية.

المطابقة وقابلية التشغيل البيني

يتزايد يف األمريكتني االعرتاف بأن
منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات
تطور وفقاً للمعايري
واالتصاالت ينبغي أن َّ
واألنظمة وسائر املواصفات الدولية ذات
الصلة ،وأن جيري اختبارها من حيث املطابقة.
ويثابر االحتاد الدويل لالتصاالت على النهوض
بتنمية اخلربة على الصعيد اإلقليمي يف جمال
املطابقة وقابلية التشغيل البيين من خالل
التدريب والشراكات .ويشتمل برناجمه اخلاص
باملطابقة وقابلية التشغيل البيين على أربع
دعامات (تقييم املطابقة؛ وقابلية التشغيل
البيين؛ وبناء القدرات؛ وإقامة خمتربات اختبار
املطابقة وقابلية التشغيل البيين وإبرام اتفاقات
االعرتاف املتبادل ذات الصلة).
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ويف يونيو  ،2013أجرى االحتاد يف
َكمبيناس بالربازيل دورة تدريب على اختبار
املطابقة وقابلية التشغيل البيين ُرِّكز فيها على
التوافق الكهرمغنطيسي ،وشارك فيها خرباء من
أوروغواي وباراغواي والربازيل وبنما وجامايكا
والسلفادور وفنزويال وكوبا وهندوراس.
لقد جنحت دورة التدريب هذه إىل درجةِ
أنه طُلب من االحتاد أن ينظم املزيد من
فعاليات التدريب بشأن سائر مسائل املطابقة
عتزم
وقابلية التشغيل البيين .وتلبيةً هلذا الطلب يُ َ
تنظيم ورشيت تدريب على املطاريف املتنقلة
خالل النصف األول من عام  ،2014إحدامها
باإلسبانية واألخرى باإلنكليزية .وستُعقد
ورشة العمل باإلسبانية يف كمبيناس بالربازيل
من  12إىل  16مايو  ،2014وجيري اآلن وضع
الرتتيبات مع سائر شركاء االحتاد من أجل
تنظيم التدريب باإلنكليزية.

الشعوب األصلية

يقوم االحتاد سنوياً (منذ عام  )2005بتوفري
دورات تدريب على اخلط للشعوب األصلية.
ويتول صندوق الشعوب األصلية (Fondo
ّ
) Indígenaإعداد املضامني ،وتُنظَّم دورات
التدريب على هيئة وحدات نسقية عن طريق
منصة التعلم اإللكرتوين ألكادميية االحتاد.
ويُرمى من هذه الدورات إىل مساعدة الشعوب
األصلية يف مجيع أحناء األمريكتني على اإلملام
بالوسائل الرقمية وتناول املواضيع اليت حتظى
باهتمام خاص من زعماء األهايل األصليني.
وبُذلت جهود خاصة لتشجيع مشاركة النساء
يف دورات التدريب هذه ،اليت متثِّل َم ْعلَماً
أول على طريق متكني اجلماعات األصلية

وأفرادها من استعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مبثابة أداة للتنمية االجتماعية
واالقتصادية .ومنذ عام  ،2011تابع أكثر
من  700فرد من أفراد اجلماعات األصلية
هذه الدورات ،فاكتسبوا املعارف واملهارات
الالزمة إلعداد وتنفيذ املشاريع اإلمنائية .وميكن
االطّالع على شهادات عن ذلك وعن نتائجه
امللموسة املطبَّقة لدى اجلماعات األصلية
يف املوقع:
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-

Inclusion/Indigenous-Peoples/Pages/
Testimonios.aspx

وضع السياسات

تظل منطقة األمريكتني حتقِّق تقدماً كبرياً
يف استحداث البيئة التمكينية من أجل نشر
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وبني
عامي  2008و 2013قدَّم االحتاد املساعدة
يف حتديث السياسات والتشريعات املتعلقة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإضفاء
االتّساق عليها يف الدول املندرجة ضمن
اجملموعة اإلفريقية والدول املندرجة ضمن
جمموعة منطقة الكاريبي واحمليط اهلادئ يف
إطار مبادرة عاملية قد تكون األوسع من
نوعها حىت اآلن .وقد ُرِّكز رئيسياً يف هذا
املشروع املتميِّز على األمن السيرباين وعلى
إضفاء االتّساق على التشريعات واألنظمة
اخلاصة باالتصاالت ،ومت تنفيذه بالتعاون
مع املنظمات اإلقليمية والدول األعضاء
فيها .ودعماً هلذه العملية َّقرر االحتاد الدويل
ميوال بصورة
لالتصاالت واالحتاد األورويب أن ِّ
مشرتكة مشروعاً ميثل جانباً من برنامج
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تسليط الضوء على اإلذاعة الرقمية والنفاذ إلى النطاق العريض

Shutterstock

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاص
مبجموعة دول منطقة الكاريبي واحمليط اهلادئ
ميوله صندوق التنمية األورويب التاسع.
الذي ِّ
وقُدمت إىل بلدان املنطقة مساعدة متنوعة
األشكال يف جمال وضع السياسات ،منها
ما يتعلق بوضع مناذج تكاليف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت (الربازيل) ،وما يتعلق
بتنقلية األرقام (السلفادور ونيكاراغوا) ،وما
يتعلق بالتجوال الدويل (أمريكا الوسطى)،
وما يتعلق باإلدارة االسرتاتيجية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وباخلطط الوطنية
اجلديدة اخلاصة باالتصاالت (كوستاريكا
وباراغواي)؛ وما يتعلق بالتوصيل البيين
والتشوير ،وبتنظيم التعريفات واحملاسبة
التنظيمية (باراغواي).
وأ ِ
ُجنز يف عام  2013مشروع "تعزيز
التنافسية يف منطقة الكاريبي من خالل تنسيق

سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وتشريعاهتا وإجراءاهتا التنظيمية" ).(HIPCAR
وقد استُهل هذا املشروع يف عام 2008
وجهتها اجلماعة الكاريبية
تلبية لطلبات َّ
) (CARICOMوآحاد البلدان الكاريبية إىل
االحتاد الدويل لالتصاالت واملفوضية األوروبية
من أجل املساعدة يف إضفاء االتّساق على
ما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من سياساهتا وتشريعاهتا وسيوراهتا التنظيمية
وإجراءاهتا بغية استحداث بيئة متكينية تنهض
وتعزز االستثمار والتنمية االجتماعية
بالتنافس ِّ
االقتصادية يف املنطقة.وعندما مت يف إطار هذا
املشروع وضع السياسة اإلقليمية النموذجية
واملبادئ التوجيهية يف جمال التشريعات فيما
تسىن
خيص كالً من األولويات اآلنفة الذكرّ ،
يف هذا املشروع الرتكيز على مرحلته الثانية:
تقدمي املساعدة التقنية ضمن البلدان من أجل

مستمدة من القوانني
سن تشريعات وطنية َ
اإلقليمية النموذجية.
وقد توىل االحتاد الدويل لالتصاالت
تنفيذ املشروع بينما أدى احتاد دول الكاريبي
لالتـصـاالت فيــه الــدور املتمثِّـل يف إســداء
الـمـش ــورة.
وجيري االحتاد الدويل لالتصاالت
ُ
حـالـي ـاً دراســة بـشــأن األطــر الـتـنظـيمـيــة
والقـانـونـيــة ،وبـحـث ـاً يف سلــوك مستهلكي
خدمات االتصاالت يف أمريكا الالتينية،
يُتوقع أن ينشرا يف غضون النصف األول
وجترى هذه الدراسة وهذا
من عام ُ .2014
البحث بدعم من جلنة البلدان األمريكية
لالتصاالت ،ومها يرميان إىل مساعدة الدول
األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت على
وضع سياسات مالئمة حلماية مستهلكي
خدمات االتصاالت.
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انتشار التوصيلية الرقمية في العالم العربي
مجموعة الدول العربية المدركة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تقود الطريم
حققت العديد من الدول العربية تقدماً كبياً حنو بلوغ النفاذ الشامل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتُصنف أربعة
من البلدان الستة األوائل يف املنطقة  -البحرين ولبنان وعمان واإلمارات العربية املتحدة  -ضمن أكثر البلدان نشاطاً وفقاً
ألحدث بيانات مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االحتاد.
ولكن كما هو احلال يف العديد من
املناطق األخرى ،تتسم املنطقة العربية
بالتفاوت من حيث مستويات الدخل
وتغلغل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بني بلدان جملس التعاون اخلليجي ذات
الدخل املرتفع وبني االقتصادات من خارج
جملس التعاون اخلليجي اليت تشمل عدداً من
أقل البلدان منواً.
وبينما هناك أدلة على أن الفجوة الرقمية
اإلقليمية تتسع ،تشي األنشطة يف أكثر
الدول العربية إدراكاً لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت إىل أن هناك مراكز إقليمية
رئيسية تتمتع بدراية عالية اجلودة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ظهرت
اآلن يف جماالت مثل األمن السيرباين .ومع
تطور هذه املراكز اإلقليمية للتكنولوجيا
الرفيعة ،مثة احتمال لتمديد التدريب والتوعية
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
إىل مجيع بلدان العامل العريب.
ومنذ املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
لعام  ،(WTDC-10) 2010يوجه الكثي من
دعم االحتاد إىل املبادرات اإلقليمية املتعلقة
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بالنفاذ إىل شبكات النطاق العريض واإلذاعة
الرقمية والربجميات املفتوحة املصدر واحملتوى
الرقمي العريب واألمن السيرباين.
وحظت خطط تطوير تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بزخم جديد يف
العامل العريب خالل قمة توصيل العامل العريب
املعقودة يف الدوحة بقطر يف مارس 2012
(انظر القصة ذات الصلة يف الصفحات
 .)18-17وعُقد أول اجتماع متابعة هلذه
القمة والذي نظمه االحتاد باالشرتاك مع
جامعة الدول العربية يف احلمامات (تونس)
يف نوفمرب  ،2013ونظر يف وسائل ملواصلة
تنفيذ املشاريع اإلقليمية.

الشبكات الالسلكية للنطاق
العريض من أجل التنمية المستدامة

نظم االحتاد العديد من ورش العمل
املعقودة وجهاً لوجه والدورات املقدمة على
اإلنرتنت يف املنطقة العربية خالل السنوات
األخية بشأن املسائل التقنية املتصلة
بتطوير شبكات النطاق العريض ومبجاالت

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األخرى
مثل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت
) (IPv6واألنظمة الساتلية .ودعماً جلهود عدد
من الدول العربية الرامية إىل وضع سياسات
ولوائح لتنفيذ النطاق العريض ،جرت
دراسات االحتاد لتزويدها باألدوات الالزمة
لتحقيق هذه األهداف.
وكجزء من هذه العملية ،عُرضت
ونوقشت اجتاهات جديدة لبناء ومتويل
شبكات النطاق العريض يف العامل العريب
خالل ورشيت عمل نظمهما االحتاد يف املنامة
بالبحرين يف سبتمرب  2013واجلزائر العاصمة
باجلزائر يف نوفمرب  .2013وكان ذلك بعد
حمفل للمنطقة العربية نظمه االحتاد بشأن
تكنولوجيا أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية
وتطورها وتنفيذها عقد يف تونس (تونس)
يف مايو  2013وقدم رؤية لالتصاالت
املتنقلة الدولية كمجال أعمال جديد
للنطاق العريض املتنقل من املنظورين التقين
والتجاري .كما قدم احملفل نظرة عامة على
الوضع احلايل لصناعة االتصاالت املتنقلة
الدولية واجتاهها.
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وباإلضافة إىل ذلك ،عُقدت عدة ورش
عمل وأجريت عدة دراسات تقييمية لتعزيز
القدرات املؤسسية وتنمية املهارات يف جمال
صياغة اخلطط الرئيسية للنطاق العريض
وقياس الطلب على خدمات النطاق العريض
بشكل أفضل وتقدير الطلب احملتمل على
احلركة مقارنة بسعة العرض احلالية والسعة
املقرر توفيها.
ويف إطار املشروع املشرتك بني االحتاد
ومؤسسة كريغ وسوزان مكاو ،تنفذ شبكات
ال سلكية للنطاق العريض ،وجيري إىل جانب
ذلك تطوير تطبيقات لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتوفي نفاذ رقمي جماين أو
منخفض التكلفة للمدارس واملستشفيات يف
أجزاء من العامل العريب .ويف جيبويت ،على
سبيل املثال ،أنشئت شبكة السلكية للنطاق
العريض من اجليل الرابع يف املناطق الريفية يف

أواخر عام  .2013وجيري تنفيذ مشروع مماثل
لتلبية االحتياجات احمللية جملتمعات صيد
األمساك يف موريتانيا.
وبالشراكة مع شركة سيسكو ،أجرى
االحتاد دراسات استقصائية يف جيبويت
وموريتانيا بشأن توافر القدرة احلاسوبية املطلوبة
لتشفي وفك تشفي املؤمترات الفيديوية اليت
تتم يف الوقت الفعلي ويتم حضورها عن بُعد
هبدف احتمال إدخال مثل هذا النظام يف
هذين البلدين يف عام .2014
وهناك مشروع استشاري لالحتاد بشأن
إدارة الطيف جيري تنفيذه منذ أكثر من 10
سنوات يف اململكة العربية السعودية بالتعاون
مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجرى متديده
لثالث سنوات أخرى حىت هناية عام .2016
ومن األعمال البارزة األخرى "مشروع
توصيل شبكات اإلنرتنت العربية" .ويهدف

هذا املشروع املتعلق بنقاط تبادل اإلنرتنت
العربية إىل بناء شبكة تربط البنية التحتية
لإلنـت ـرنت يف الــدول الـعـربـيــة .وسيـسمـح
هــذا الـمشـروع أيـض ـاً هلــذه الـبـلــدان بـتـسـيي
احلركة بشكل أفضل داخل املنطقة العربية
وخارجها .ويقدم االحتاد دعماً إىل فريق
العمل العريب (التابع جلامعة الدول العربية)
لتوصيل اإلنرتنت العريب من خالل نقاط
تبادل اإلنرتنت .وأصدر فريق العمل األول
تقرير الدراسة النهائي يف يناير  ،2012وهو
يشمل جوانب االستثمار فضالً عن آليات
وإجراءات ملموسة لتنفيذ املشروع .واستناداً
إىل قرار صادر عن جملس وزراء تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت العرب يف يونيو ،2012
ُش ِّ
كل فريق عمل جديد يف أكتوبر 2012
لتنفيذ هذا املشروع.
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اإلذاعة الرقمية  -االنتقال الكبير
إلى اإلذاعة الرقمية يكتسب زخماً

بدأت املساعدة املقدمة إىل الدول
األعضاء يف املنطقة العربية لالنتقال التدرجيي
من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية يف
عام  ،2011وأقيمت شراكة قوية مع اجلهات
الفاعلة احمللية الرئيسية يف هذه العملية،
مثل احتاد إذاعات الدول العربية )(ASBU
واملنظمة العربية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ).(AICTO
ويف أعقاب إعداد خريطة طريق لالنتقال
إىل التلفزيون الرقمي يف املنطقة العربية يف عام
 ،2012فضالً عن عروض إلثبات تطبيقات
حتسني اإلذاعة ،نظم االحتاد واحتاد إذاعات
الدول العربية واملنظمة العربية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ورشة عمل بشأن
االنتقال الرقمي واملكاسب الرقمية يف
اخلرطوم (السودان) يف ديسمرب .2013
ولتعجيل عملية االنتقال ،عُقدت حنو 10
ورش عمل واجتماعات لتنسيق الرتددات يف
مجيع املناطق ،وقام بتنظيمها مكتب االتصاالت
الراديوية لالحتاد وشبكة مراكز التميز.
ويف موازاة لذلك ،تقدم مساعدة مباشرة
لضمان االنتقال السلس من اإلذاعة التماثلية
إىل اإلذاعة الرقمية إىل عدة دول عربية ،مبا
فيها لبنان وموريتانيا والسودان واليمن.

مكافحة التهديدات المتنامية
في مجال األمن السيبراني

توصل االحتاد وشريكه يف جمال األمن
السيرباين ،الشراكة الدولية املتعددة األطراف
ملكافحة التهديدات السيربانية )،(IMPACT
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إىل اتفاق يف ديسمرب  2012مع احلكومة
العمانية (اليت متثلها هيئة تقنية املعلومات
  )ITAإلنشاء مركز إقليمي لالبتكار يفجمال األمن السيرباين لتلبية احتياجات
املنطقة العربية .وافتُتح املركز رمسياً يف مارس
 2013هبدف تعزيز دور االحتاد يف بناء الثقة
واألمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املنطقة .وسيعمل املركز
بوصفه مركز االحتاد املعين باألمن السيرباين
يف املنطقة وسيحدد مبادرات األمن السيرباين
وينسق بينها ويقدم املساعدة إىل البلدان
العـربـيــة .وسـيكــون الـمركــز أيضاً مبثابة حمفِّز
لتعزيز التعاون والتنسيق والتآزر على الصعيد
اإلقـليمي للـتصدي للـتهـديــدات السيـبـرانـيــة
الـمتـصــاعــدة.
وأنشئ املركز اإلقليمي لألمن السيرباين مبا
يتماشى مع الربنامج العاملي لألمن السيرباين
يف االحتاد ويساعد الدول العربية على إنشاء
أفرقة وطنية لالستجابة للحوادث احلاسوبية
) .(CIRTوقدمت هيئة تقنية املعلومات )(ITA
مسامهة قدرها  2مليون دوالر أمريكي
لتنفيذ هذا املشروع وتربع االحتاد بأكثر من
 752 000دوالر أمـريـكــي .وسيتيح الـمـركــز
ملبـادرات االحتــاد املتعلـقــة بـاألمـن السيرباين
وصوالً أفضل يف املنطقة العربية .وباإلضافة
إىل ذلك ،سيعزز املركز الطاقة االستيعابية
للمنطقة وقدراهتا ودرجة استعدادها ومهاراهتا
ومعارفها يف جماالت األمن السيرباين ومحاية
البنية التحتية احلرجة وبناء القدرات البشرية.
ونفذ االحتاد بعثات وورش عمل
مستهدفة بشأن نشر القدرات يف جمال
األمن السيرباين يف لبنان وموريتانيا وجيبويت
لتقييم درجة استعدادها إلنشاء أفرقة وطنية

لالستجابة للحوادث احلاسوبية .وأعدت
جمموعة من التوصيات أثناء هذه البعثات.
ونفذت بعثة أيضاً إىل السودان لتقييم
إمكانية إنشاء أول خمترب للتحليل اجلنائي
للمنطقة يف البلد .ونتيجة لذلك ،يعمل
االحتاد مع السودان يف مشروع إلنشاء
خمترب للتحليل اجلنائي الرقمي مبساعدة من
الشراكة الدولية املتعددة األطراف ملكافحة
التهديدات السيربانية ومركز عُمان اإلقليمي
لألمن السيرباين.
وجيري حالياً تنفيذ مشروع ملساعدة
فلسطني على تقييم قدراهتا على االستجابة
للحوادث احلاسوبية هبدف إنشاء فريق وطين
لالستجابة للحوادث احلاسوبية يف عام
 .2014كما ينفذ مشروع حالياً ملساعدة
لبنان على إنشاء فريقه الوطين لالستجابة
للحوادث احلاسوبية.
واستناداً إىل خربته املعرتف هبا عاملياً يف
جمال األمن السيرباين ،قام االحتاد بتدريب
أكثر من  2 400خبري حكومي ومنظم
من مجيع أحناء العامل على خمتلف اجلوانب
التقنية وجوانب السياسات العامة ألمن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبا يف
ذلك حتليل الربجميات الضارة والتحقيق
فيها وتأمني الشبكات والتحليل اجلنائي
وإنشاء وتشغيل األفرقة الوطنية لالستجابة
للحوادث احلاسوبية.
واستفاد عدد كبري من املسؤولني
احلكوميني واملنظمني وأعضاء أفرقة
االستجابة للحوادث احلاسوبية العرب
من خربة االحتاد يف جمال األمن السيرباين
خالل حمافل خمتلفة .ويف أكتوبر ،2013
على سبيل املثال ،استضاف مركز عُمان
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انتشار التوصيلية الرقمية في العالم العربي

Shutterstock

اإلقليمي لالبتكار يف جمال األمن السيرباين،
بالتنسيق مع االحتاد والشراكة الدولية املتعددة
األطراف ملكافحة التهديدات السيربانية،
التدريب السيرباين الثاين للمنطقة العربية.
وخضع أعضاء األفرقة الوطنية لالستجابة يف
جمال األمن السيرباين لسيناريوهات خمتلفة
استناداً إىل دراسات حالة وحاالت واقعية،
مما م ّكنهم من اختبار مهاراهتم ومعارفهم
لالستجابة هلذه التهديدات .ونفذ أول
تدريب سيرباين عابر للحدود مصمم الختبار
قدرات املنطقة العربية على االستجابة
للتهديدات السيربانية وحتسني استعدادها
وردها يف حالة وقوع هجوم سيرباين نظري
مستقبالً يف يوليو  2012بالتعاون مع وزارة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باألردن.
وركزت العديد من ورش العمل اإلقليمية
اليت نظمها االحتاد يف املنطقة العربية على

الدعوة إىل السياسات العامة وبناء القدرات المحتوى الرقمي العربي

واجلوانب القانونية املتصلة حبماية األطفال
على اخلط .وأنشئ فريق عمل للتوعية هبذه
القضايا بني احلكومات واجلهات األكادميية
والقطاع اخلاص واملدارس والكيانات
األخرى ولصياغة مبادئ توجيهية بشأن
القوانني النموذجية وتشريع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واإلجراءات
التنظيمية يف املنطقة .وراجع فريق العمل
حىت اآلن األطر التشريعية بشأن اجلرمية
السيربانية يف  12دولة عربية .وباإلضافة إىل
ذلك ،أعدت مبادئ توجيهية بشأن اإلطار
القانوين حلماية األطفال على اخلط يف
املنطقة العربية وستنشر وتوزع بعد تقدميها
إىل جملس الوزراء املعنيني بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

أدت مبادرات االحتاد دوراً إجيابياً يف
تطوير احملتوى الرقمي العريب .وبصفة خاصة،
قدم االحتاد مساعدة لتسجيل امليدان ذي
املستوى األعلى للمنطقة العربية )(.arab
الذي يتيح إمكانات كبية لدفع احملتوى
الرقمي العريب يف السنوات القادمة .ويعترب
الرتاث جزءاً هاماً من احملتوى الرقمي ولذلك
عمل االحتاد على دفع عملية حفﻆ الرتاث
العريب رقمياً عن طريق دعم املشروع اإلقليمي
املعنون "ذاكرة العامل العريب" .وبذل االحتاد،
بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات املصرية وبدعم من مركز توثيق
الرتاث احلضاري والطبيعي يف مصر
) ،(CULNATجهوداً منسقة إلنشاء املشروع
الذي يسي على الطريق السليم حلفﻆ الرتاث
احلضاري والطبيعي العريب ،ونظمت أحداث
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ذات صلة لتدريب املدربني على مجع الوثائق البرمجيات المفتوحة المصدر

املتعلقة بالرتاث العريب.
وأطلقت مسابقة بشأن احملتوى الرقمي
العريب يف املنامة بالبحرين على هامش
االجتماع التحضريي اإلقليمي املعقود يف
أكتوبر من السنة املاضية حتضرياً للمؤمتر
العاملي لتنمية االتصاالت لعام (WTDC-
 14) 2014لالحتاد ،بدعم من هيئة تنظيم
االتصاالت يف البحرين وبالتعاون مع جلنة
األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب
آسيا (اإلسكوا) ومعهد تكنولوجيا املعلومات
يف مصر .والغرض من هذه املسابقة هو
تقدير ابتكارات الشباب يف هذا اجملال.
ومت االنتهاء من تقرير عن احملتوى الرقمي
العريب بدعم من اإلسكوا ونشره االحتاد
يف هناية عام  .2013ويصف التقرير طبيعة
احملتوى الرقمي يف املنطقة العربية وحيدد
اجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا اجملال.
كما يعرض إحصاءات تشري إىل االجتاهات
االجتماعية والتجارية ذات الصلة.
وعُقد حمفل عن احملتوى الرقمي العريب
وعن حتديات نشر وزيادة احملتوى يف ديسمرب
 2013استضافته وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات يف مصر حتت رعاية جامعة الدول
العربية وبالتعاون مع اإلسكوا .ومن املتوقع
أن تعقد جولة ثانية هلذا احملفل يف مايو
 2014يف مسقط بعمان وأن جتمع أصحاب
املصلحة املعنيني ملناقشة وسائل وأساليب
دفع احملتوى الرقمي العريب إىل األمام وخفض
احلواجز اليت تعرتض تنميته.
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أنشئ مركز للربجميات اجملانية واملفتوحة
املصدر ) (FOSSيف تونس يف عام 2012
بدعم من االحتاد وجيري العمل على إنشاء
شبكة إقليمية ملراكز  .FOSSوسوف تشمل
األنشطة الرئيسية هلذه املراكز نشر الربجميات
املفتوحة املصدر اجملانية وإدارة بوابة توفر
وصلة إىل املوارد ذات الصلة واألخبار ذات
الصلة باللغة العربية.
واقرتحت اململكة العربية السعودية
هذه املبادرة ووافق عليها املؤمتر العاملي
لتنمية االتصاالت لعام  2010يف حيدر
آباد (اهلند) ،وكذلك مؤمتر املندوبني
ِ
املفوضني لعام  2010لالحتاد ،الذي عُقد
يف غواداالخارا (املكسيك) .وهذه هي املرة
األوىل اليت يعتمد فيها أحد األقاليم التابعة
لالحتاد الدويل لالتصاالت مبادرة أو مشروعاً
بشأن الربجميات املفتوحة املصدر اجملانية.

ويعتمد استعمال الربجميات املفتوحة
املصدر اجملانية على السياسة احلكومية
ومحالت التوعية وتدريب األفراد (املطورون،
وأفراد الدعم ،واملستعملون) وعلى نشر
الربجميات والدعم والصيانة .وألسباب
سياسية ،حتظر بلدان عربية كثرية النفاذ
إىل مواقع مستودعات الربجميات املفتوحة
املصدر اجملانية.

وضع السياسات
البوابة العربية ملؤشرات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت هي بوابة
افرتاضية وقاعدة بيانات ملؤشرات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
املنطقة العربية .وميكن لكل بلد أن
يرصد ويقارن املؤشرات اخلاصة به
إزاء البلدان العربية األخرى .وبذلك
يكون لدى واضعي السياسات أداة
هامة لتمكينهم من تقييم وتطوير تأثري
سياساهتم واسرتاتيجياهتم.
وتضم البوابة طائفة من املؤشرات مبا
يف ذلك مؤشرات دقيقة ومفيدة واسعة
النطاق متوافقة مع التعاريف املعمول
هبا لدى االحتاد ،إىل جانب جمموعات
من البيانات بشأن املعدات والربجميات
اليت تستحدث حسب الضرورة .وهذا
باإلضافة إىل بيانات حول الشبكات
االجتماعية واالبتكار واحملتوى الرقمي
واألمن واستعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
ومن مسات البوابة العربية ملؤشرات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وجود
ساحة مناقشة لتمكني البلدان من تبادل
املقرتحات والتعليقات بشأن منهجياهتا
جلمع بيانات املؤشرات وحتليلها.

التركيز اإلقليمي  -آسيا والمحيط الهادئ
ةيمقرلا ةمصبلا راشتنا

AFP

انتشار البصمة الرقمية
اتصاالت الطوارئ مسألة ذات أولوية
تتسم األراضي الشاسعة يف منطقة آسيا
واحمليط اهلادئ بتفاوت شديد من حيث
تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ما بني القادة املعرتف هبم يف توصيلية
النطاق العريض ونشره إىل أقل البلدان منواً
حيث تكون بصمة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أقل وضوحاً بكثري.
ويقرتب مؤشر تنمية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف منطقة آسيا
واحمليط اهلادئ ككل من املتوسط العاملي.

وعلى الرغم من تفاوت التطور يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -
الذي يعكس التنوع من حيث مستويات
التنمية والدخل  -فإن الفجوة الرقمية
اإلقليمية تضيق.
ومن بني أقل البلدان منواً يف منطقة آسيا
واحمليط اهلادئ ،لدى الدول اجلزرية الصغرية
النامية احتياجات معينة لالنضمام إىل جمتمع
املعلومات العاملي .وترتبط هذه االحتياجات
ببعدها النسيب وعدم إمكانية الوصول إليها،

وارتفاع تكاليف االتصاالت ،والتعرض
الكبري للكوارث الطبيعية واآلثار السلبية لتغري
املناخ .ويقر االحتاد بأن هناك حاجة إىل
دعم خاص للتغلب على هذه الصعوبات.
ويف شراكة مع اجلهات املاحنة
وأصحاب املصلحة من القطاع اخلاص يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واملنظمات الدولية واإلقليمية ،شارك
االحتاد يف مشاريع كربى منفذة يف هذه
البلدان وتشمل سياسات ولوائح تكنولوجيا
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املعلومات واالتصاالت ،وإدارة الطيف،
واإلذاعة الرقمية ،وخطط رئيسية وطنية
لتطوير النطاق العريض ،مبا يف ذلك بناء
القدرات البشرية واملؤسسية.

التركيز على الروابط الرقمية
الناقصة في منطقة آسيا
والمحيط الهادئ

أطلق االحتاد ،يف نوفمرب  ،2012خريطة
تفاعلية لطريق املعلومات الفائق السرعة لكي
يوضح لصناع السياسات واملستثمرين موقع
الروابط الناقصة يف الفجوة الرقمية يف منطقة
آسيا واحمليط اهلادئ .وكان هذا اإلطالق
هو األول من نوعه يف سلسلة من اخلرائط
التفاعلية األرضية اليت تغطي العامل ومت نشرها
على املوقع اإللكرتوين لالحتاد (http://www.

itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/Inter-

).activeTransmissionMaps.aspx
وتشري اخلرائط إىل املواقع اجلغرافية
اليت يكون فيها عجز توصيلية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت هو األكرب .ويف
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ،فإن فجوة
التوصيلية الرقمية كبرية بصفة خاصة يف
البلدان النامية أو غري الساحلية األقل منواً
والدول اجلزرية الصغرية.
ومن املأمول أن تسهم هذه اخلرائط
يف جذب االستثمارات الالزمة ملساعدة
هذه البلدان على االستفادة من تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لدفع عجلة التنمية
االجتماعية واالقتصادية فيها.
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تيسير الحوار التنظيمي

استجابة للحاجة إىل إجراء حوار
اسرتاتيجي وتبادل للمعلومات بني السلطات
التنظيمية العليا والكبرية يف املنطقة ،نظم
االحتاد يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
دورات مائدة مستديرة للمنظمني سنوياً منذ
عام  .2011واستضافت هيئة االتصاالت
والوسائط األسرتالية وهيئة تنظيم االتصاالت
يف اهلند وجلنة االتصاالت الكورية هذه
املوائد املستديرة على التوايل يف عام 2011
(ملبورن ،أسرتاليا) وعام ( 2012حيدر آباد،
اهلند) وعام ( 2013سيول ،مجهورية كوريا)
بدعم من وزارة االتصاالت األسرتالية،
وعملت كمنرب فعال لتقاسم املمارسات
واخلربات بشأن القضايا الرئيسية ذات األمهية
لصناع السياسات واملنظمني يف املنطقة.
ومن املقرر عقد املائدة املستديرة هذه السنة
واليت عادة ما يليها الربنامج الدويل للتدريب
يف أسرتاليا.

رسم الخطط الرئيسية للنطاق
العريض الالسلكي

أقام االحتاد وجلنة االتصاالت الكورية
شراكة ملساعدة بلدان خمتارة يف منطقة
آسيا واحمليط اهلادئ (ميامنار ونيبال وساموا
وفيتنام) على رسم خطط رئيسية لتنمية
النطاق العريض الالسلكي مصممة لضمان
النفاذ املقبول السعر إىل اخلدمات القائمة
على النطاق العريض مثل تلك املتاحة يف
البلدان األكثر تقدماً .وأعد الشريكان
مبادئ توجيهية من خالل مشروعهما بشأن
اخلطط الرئيسية للنطاق العريض الالسلكي،
الذي يشمل ثالثة أهداف:

_ _تقييم األطر السياساتية والتنظيمية القائمة
هبدف تيسري نشر تكنولوجيا النطاق
العريض الالسلكية مع مراعاة االجتاهات
يف جمال التقارب ،والتوصية بطرائق املضي
قدماً يف البلدان الرائدة املختارة.
_ _تقدير طلب املستعملني ومدى انتشار
تطبيقات وحمتوى وخدمات النطاق
العريض الالسلكية يف منطقة آسيا واحمليط
اهلادئ.
_ _بـحـث الـقضـايــا السيــاسـاتـيــة والـتـنـظـيـمـيــة
الـرئـيسـيــة ،بـمــا يف ذلك مـنـح الـتـراخـيـص
والـنـفــاذ إىل الـطـيــف والـتــوصـيــل الـبـي ـنـي
وتقاسم البنية التحتية والتزامات اخلدمة
الشاملة ،والتوصية حبلول للنطاق العريض
الالسلكي استناداً إىل األولويات الوطنية
وأفضل املمارسات الدولية.
ووافق املنظمون الوطنيون يف ميامنار
ونيبال وساموا وفيتنام على مشاريع خططهم
لتنمية النطاق العريض الالسلكي بعد تقييم
االحتاد هلذه األهداف.
وباإلضافة إىل ذلك ،ساعد االحتاد
فيجي يف إعداد سياستها الوطنية بشأن
النطاق العريض .كما أقام شراكة مع وزارة
العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وختطيط املستقبل يف مجهورية كوريا ملساعدة
الـبلــدان النامـيـة وأقـل البلدان منواً يف منطقة
آسيــا واملـحيط اهلادئ يف وضع سيــاســاتـهــا
(أو خـطـطـهــا) الــوطـنـيــة بـشــأن الـنـطــاق
الـعـريـض وتـطبـيقــات تكنــولــوجـيا املعلومات
واالتصاالت ويف بـنــاء جممـوعـات املهارات
الالزمة العتماد النطاق العريض.
وجرى بالفعل صياغة خطط النطاق
الـعـريض لكمبــوديــا وبــوتــان وبـنـغــالديـش
وبـاكستان وإنـدونيسيـا وقـدمت إىل إدارات
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AFP

هذه البلدان .وساعد االحتاد مؤخراً مجهورية
الو الدميقراطية الشعبية وبروين دار السالم يف
صياغة السياسات الوطنية للنطاق العريض
يف حني سيتم إعداد خطط جلزر مارشال
والفلبني وفانواتو خالل عام .2014

اإلذاعة الرقمية  -االنتقال إلى
اإلذاعة الرقمية يكتسب زخماً

يعترب ضمان االنتقال السلس من
اإلذاعة التلفزيونية األرضية التماثلية إىل
الرقمية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ،
كما هو احلال يف املناطق األخرى ،من
األولويات اجلارية لالحتاد .وقام االحتاد،
بدعم من مجهورية كوريا ،بتحديث مبادئه
التوجيهية العاملية اخلاصة هبذه العملية
يف عام  2012ملراعاة التطورات يف منطقة

آسيا واحمليط اهلادئ .وجرى حتديث
املبادئ التوجيهية مرة أخرى يف عام 2013
مبعلومات جديدة عن السواتل والتلفزيون
الكبلي والتلفزيون املستعمل لربوتوكول
اإلنرتنت قدمها االحتاد ووزارة الشؤون
الداخلية واالتصاالت يف اليابان.
وخالل الفرتة  ،2014-2011أعد 19
بلداً (بنغالديش وبوتان وكمبوديا وفيجي
وإندونيسيا ومجهورية الو الدميقراطية
الشعبية وجزر املالديف وميكرونيزيا ومنغوليا
وميامنار ونيبال وبابوا غينيا اجلديدة والفلبني
وسري النكا وتايالند وتيمور ليشيت وتونغا
وفانواتو وفيتنام) خرائط الطريق الوطنية
اخلاصة هبا لالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية
مبساعدة من االحتاد يف شراكة مع وزارة
االتصاالت يف أسرتاليا ومجهورية كوريا
ووزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت يف

اليابان ،مبا يف ذلك مساعدة من برنامج
املساعدة املباشرة يف االحتاد .وحتصل
أفغانستان وكرييبايت وناورو وساموا وجزر
سليمان يف الوقت احلايل على مساعدة
مماثلة  -أيضاً من االحتاد إىل جانب وزارة
االتصاالت يف أسرتاليا ومجهورية كوريا -
إلعداد خرائط الطريق الوطنية اخلاصة هبا
لالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية.
ولتسهيل تنفيذ عملية االنتقال إىل
اإلذاعة الرقمية ،شارك أكثر من 700
منظم وخبري يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وجماالت أخرى يف تسع
ورش عمل ودورة تدريبية إقليمية بشأن
االنتقال الرقمي بني عامي  2011و ،2014
نظمت يف شراكة مع الرابطات التنظيمية
الوطنية واإلقليمية.
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اتصاالت الطوارئ

تؤدي اتصاالت الطوارئ دوراً حامساً يف
أعقاب الكوارث مباشرة عن طريق ضمان
تدفق املعلومات احليوية حسنة التوقيت اليت
حتتاج إليها الوكاالت احلكومية واجلهات
الفاعلة اإلنسانية األخرى املشاركة يف
عمليات اإلنقاذ وتقدمي املساعدة الطبية
للمصابني .وهناك أجزاء من منطقة آسيا
واحمليط اهلادئ معرضة بشكل خاص
للكوارث الطبيعية مثل األعاصري والعواصف
املدارية والفيضانات والزالزل والتسونامي
واآلثار السلبية لتغري املناخ ،مما يزيد احلاجة
إىل توفري معلومات للسكان املتضررين عن
حاالت الطوارئ هذه.
ويواصل االحتاد وشركاؤه نشر املطاريف
الساتلية والتجهيزات األخرى التصاالت
الطوارئ يف البلدان املتضررة خالل أول 24
إىل  48ساعة من وقوع الكارثة للمساعدة
على استعادة روابط االتصاالت احليوية.
وعلى سبيل املثال ،يف أعقاب الزلزال الذي
بلغت قوته  9درجات على مقياس رخيرت
والتسونامي اللذين ضربا مشال شرق اليابان
يف  11مارس  ،2011نشر االحتاد مباشرة
جتهيزات السواتل للمساعدة على إعادة
االتصاالت احليوية لعمليات البحث واإلنقاذ
يف املناطق املتضررة من الكارثة .وبعد ذلك
بأكثر من سنتني (نوفمرب  ،)2013قدم
االحتاد  125هاتفاً ساتلياً و 25وحدة BGANS
وحمطة قاعدة سهلة النشر و 6مطاريف ذات
فتحات صغرية جداً ) (VSATو 25حاسوباً
متنقالً و 100لوحة مشسية ألنشطة اإلغاثة يف
منطقة فيسايس بوسط الفلبني اليت تضررت
بشـدة من إعـصـار هيــان .وضـرب اإلعـصــار
الـذي يعــد من أقــوى األعـاصـري املسجـلــة
عـلى مــر التـاريـخ بـقــوة مـميـتـة وريــاح شــديــدة
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وارتفاعات يف مستوى سطح البحر ،مما
تسبب يف وفاة أكثر من  10 000شخص
وتشريد مجاعي للسكان وتدمري واسع
للمباين وشبكات االتصاالت ومرافق الطاقة.
كما قدمت مطاريف ساتلية للصوت
والبيانات عالية السرعة إىل منظمة الصحة
العاملية دعماً لعملها اإلنساين يف املناطق
الـمـتضـررة .ويف ينـايــر  ،2014قــدم االحتــاد
 10هواتف متنقلة ساتلية إىل مملكة تونغا
ملساعدة احلكومة يف تنسيق عمليات اإلغاثة
يف جممـوعــة جــزر هـابــاي اليت ضرهبـا بشدة
إعصار إيان من الفئة .5
وقام االحتاد أيضاً ببناء القدرات
البشرية يف جمال اتصاالت الطوارئ يف
املنطقة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لإلذاعة
واالتصاالت يف تايالند ووزارة املعلومات
واالتصاالت يف فيتنام وشركة فيتيل.
وقال براهيما سانو مدير مكتب تنمية
االتصاالت باالحتاد "إننا نأخذ عملنا
اإلنساين جبدية بالغة" .وأضاف "أن االحتاد
على استعداد لدعم وكاالت األمم املتحدة
يف جهودها اإلنسانية ملساعدة األشخاص
ضحايا تلك الكوارث ،وخاصة الذين أصيبوا
باملرض والذين تشردوا من منازهلم".
ويعد نشر اتصاالت الطوارئ يف
االحتاد جزءاً من إطاره للتعاون يف حاالت
الطوارئ (املعروف عادة باسم  .)IFCEوإىل
جانب توفري خدمات االتصاالت لتخفيف
آثار الكوارث خالل مجيع مراحل إدارة
الكوارث ،يقوم  IFCEأيضاً بتعبئة موارد
لضمان استجابة فورية وموثوقة وحسنة
التوقيت يف حالة تعرض أي دولة عضو يف
االحتاد لكارثة طبيعية.

تشجيع التوصيلية الساتلية

عقدت ورشة عمل تدريبية إقليمية
بشأن إطالق السواتل ورصدها يف بانكوك
(تايالند) يف عام  .2012واستضافت
وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف تايالند ورشة العمل اليت حضرها حنو
 80مشاركاً من  12دولة عضواً يف املنطقة.
وعقدت ورشة عمل إقليمية للمتابعة
بشأن األطر التنظيمية إلطالق السواتل
وتنسيقها يف يوغياكارتا (إندونيسيا) يف
عام  2013ونظمها االحتاد باالشرتاك مع
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف
إندونيسيا بدعم من وزارة النطاق العريض
واالتصاالت واالقتصاد الرقمي يف أسرتاليا
(وزارة االتصاالت اآلن) .وخلص  112خبرياً
مشاركاً من  15دولة عضواً إىل أن مستودع
املعلومات اإلقليمي لألطر التنظيمية الوطنية
لالتصاالت الساتلية مطلوب ملساعدة
البلدان على معاجلة قضايا حمددة مثل محاية
مشغلي السواتل الوطنيني ونقل املعرفة .كما
ساعد االحتاد منغوليا يف بناء املهارات يف
جمال تنسيق إطالق السواتل.

بناء القدرات البشرية
ومراكز التميز في منطقة
آسيا والمحيط الهادئ

ال تزال هناك مثانية مراكز متيز تقدم
ب ـرامـج تــدريـبـيــة وجـه ـاً لـوجــه وإلـكـتـرونـيــة
يف منطـقــة آسيــا واملـحيـط اهلــادئ .ويـقــدم
كـل مـركــز تـدريـب ـاً بـشــأن مـوضــوع حمــدد من
موضوعات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على النحو التايل :السياسات
الـعـامــة والـتـنـظـيـم (هـيـئــة االتـصــاالت يف
باكستان) ،وإدارة الطيف (كلية تكنولوجيا
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AFP/NASA/NOAA GOES PROJECT

املعلومات واالتصاالت ،وزارة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،مجهورية إيران
اإلسالمية) ،وتنمية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املناطق الريفية (جامعة
أوتارا ماليزيا ،ماليزيا) ،والتوعية بالتكنولوجيا
(جامعة بوسان الوطنية ،مجهورية كوريا)،
وإدارة األعمال (وزارة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،تايالند) ،واإلذاعة (معهد
آسيــا والـمحيــط اهلــادئ لـتـطــويــر اإلذاعــة)،
وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
(شركة فيتيل ووزارة املعلومات واالتصاالت
يف فيتنام) ،واألمن السيرباين (الشراكة الدولية
الـمتـعــددة األط ـراف ملكــافحة التهـديــدات
السيربانية .)IMPACT -
وعملت شبكة مراكز التميز يف آسيا
واحمليط اهلادئ يف شراكة مع كيانات أخرى
عديدة على تقدمي تدريب عايل اجلودة.
وعلى مدار السنوات الثالث املاضية ،عززت
املراكز مهارات أكثر من  1 800مشارك يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

بدعم من العديد من الشركاء مبا يف ذلك:
رابطة االتصاالت جلزر احمليط اهلادئ )(PITA؛
ومدينة بوسان احلضرية (مجهورية كوريا)؛
واللجـنــة الــوطـنيــة لإلذاعــة واالتـصاالت يف
تـايـالنــد؛ ولـجنــة االتـصــاالت والــوســائــط
الـمـتعــددة يف مـالـي ـزيــا؛ وهـيـئــة االتـصــاالت
يف جـزر املالــديف؛ واحتــاد إذاعــات آسيــا
واحمليط اهلادئ؛ وGSMA؛ واهليئة التنظيمية
لالتصاالت يف اهلند؛ ومركز معلومات شبكة
آسيا واحمليط اهلادئ؛ ومنظمة Telecentre.
org؛ واملركز الوطين املتقدم لإلصدار السادس
من بـروتــوكــول اإلنت ـرنت؛ وأكـاديـمـيــة TOT؛
وشركة االتصاالت املتنقلة يف إيران؛ وشركة
االتصاالت يف إيران؛ وشركة إنتل؛ ووزارة
االتصاالت يف أسرتاليا.
كما أن برامج التدريب الدولية اليت
نظمتها هيئة االتصاالت والوسائط األسرتالية
وهيئة تنظيم االتصاالت يف اهلند وجلنة
االتصاالت الكورية بعد كل اجتماع مائدة
مستديرة سنوي للمنظمني يف منطقة آسيا

واحمليط اهلادئ لرؤساء اهليئات التنظيمية
وكبار املوظفني يف املنطقة رفعت مهارات
أكثر من  170مشاركاً .وقدم برنامج عام
 2011حملة عامة شاملة وفكرة عن البيئة
التنظيمية لالتصاالت املتقاربة املعاصرة يف
أسرتاليا ،يف حني ركزت برامج عامي 2012
و 2013على التوايل على البيئة التنظيمية
يف اهلنــد وجت ـربــة مجهوريــة كـوريــا حنــو حتقيق
جمتمع ذكي.
وأقـيمـت شراكــة هـامــة أخــرى بشــأن
بناء القدرات مع هيئة تنمية املعلومات
واالتصــاالت يف سنـغـافــورة لتـقــاسم جتــارب
سنغـافــورة بشــأن األطــر التمـكـيـنيــة لتطــويــر
تكن ـولــوجـيــا املعـلــومــات واالتصــاالت مع
صانعي السياسات واملنظمني اآلخرين.
وباإلضافــة إىل ذلك ،يتم حـالي ـاً بنــاء
الوعي والقدرات على الصعيد الوطين كجزء
من مشاريع االحتاد ومبادراته وبراجمه العديدة
يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.
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توسيع نطاق الوصول إلى تكنولوجيا النطاق العريض
األولوية المتمثلة في نقل المهارات التقنية
إن الفجوة الرقمية املنتشرة يف كل منطقة كومنولث الدول املستقلة ) (CISتؤكد احلاجة إىل تعزيز التوجه الدؤوب نحو
الوصول إىل تكنولوجيا النطاق العريض وإىل خدماته ،وال سيما يف املناطق الريفية .وتتمتع
اإلذاعة الرقمية
عدة بلدان من املنطقة خبربة واسعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) ،(ICTوهي
خربة ميكن مشاطرهتا على نطاق أوسع عن طريق مراكز إقليمية ،األمر الذي يساعد على سد
الفجوة القائمة .وما زال كومنولث الدول املستقلة يستفيد من املساعدة اليت يقدمها االحتاد
الدويل لالتصاالت لتيسري االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية.

نشـر األدوات الالزمـة لـتـوسيـع
نطاق الوصول إلى تكنولوجيا
النطاق السريع

وضع االحتاد الدويل لالتصاالت ،من
أجل توفري األدوات العملية الالزمة لتعزيز
إقامة وإدارة الشبكات الالسلكية العريضة
النطاق عن طريق نقل املهارات التقنية،
مبادئ توجيهية لالنتقال إىل شبكات اجليل
التايل وإنشاء البىن التحتية .وقد صيغت هذه
املبادئ التوجيهية لتُطبَّق بشكل يتالءم مع
جورجيا ومولدوفا وطاجيكستان.
ويف مشروع جتريبي مبتكر يهدف إىل
توصيل مزيد من األشخاص باإلنرتنت ،أقام
االحتاد الدويل لالتصاالت نقاطاً عامة للنفاذ
إىل اإلنرتنت يف مكاتب الربيد واملكتبات
واملدارس الواقعة يف املناطق الريفية ملولدوفا،
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مستخدماً يف ذلك تكنولوجيات النطاق
العريض لتوفري طائفة كبرية من اخلدمات
اليت حيصل عليها اجلمهور من اإلنرتنت.
ومع استهالل هذه التجربة امليدانية األولية،
يقدَّر أن عدد األشخاص الذين أصبح
بإمكاهنم النفاذ إىل اإلنرتنت واالستفادة
منها يبلغ  150 000شخص يف  43منطقة
ريفية يف شىت أحناء البلد .وإذا كانت
النتائج احملققة إجيابية ،سيُكرر املشروع يف
كل أحناء البالد .وأنشئ مشروع مماثل يف
بيالروس .أما يف جورجيا ،فقد أقيمت
نقاط نفاذ إىل اإلنرتنت يف كليّتني اثنتني
يف عام  .2013وجيري حالياً اإلعداد إلقامة
ثالث نقاط نفاذ إىل اإلنرتنت يف مناطق
ريفية يف طاجيكستان يف عام .2014

إن أحد اجملاالت اليت حتظى باألولوية يف
التعاون بني االحتاد الدويل لالتصاالت ورابطة
الدول املستقلة يتعلق باالنتقال من اإلذاعة
التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية .ومن أجل دعم
هذه العملية ووضع التطبيقات التفاعلية
القائمة على الوسائط املتعددة واإلذاعة
الرقمية وتوفري التدريب على املهارات
الالزمة ،أنشئ مركز استشاري منهجي يف
مينسك (بيالروس) يف إطار املبادرة اإلقليمية
لكومنولث الدول املستقلة اليت وافق عليها
املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام .2010
كما أن ورشة العمل اإلقليمية اليت عقدها
كومنولث الدول املستقلة يف مينسك بني
يومي  25و 27سبتمرب  2013بشأن تنفيذ
ورصد أنظمة اإلذاعة الفيديوية الرقمية
لألرض/اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض
 ،(DVB-T/DVB-T2) 2قد شكلت املرحلة
األخرية من تنفيذ املشروع .ومبا أن املركز
بدأ عمله منذ وقت ليس ببعيد استفادت
كازاخستان وقريغيزستان من خدماته
االستشارية.
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توسيع نطاق الوصول إلى تكنولوجيا النطاق العريض

مختبر افتراضي للشروع عن بُعد
في اختبار تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت الجديدة

أرسى االحتاد الدويل لالتصاالت تعاوناً
مع معهد االتصاالت املركزي للبحوث العلمية
) ،(ZNIISالتابع لالحتاد الروسي ،هبدف إنشاء
خمترب افرتاضي يقوم عن بُعد باختبار املعدات
والتكنولوجيات واخلدمات اجلديدة يف االحتاد
الروسي مبا يتماشى مع برنامج االحتاد للمطابقة
وقابلية التشغيل البيين .كما يعتزم املشروع أن
يتوىل عن بُعد تدريب خرباء من البلدان النامية
على تنفيذ ُهنج اختبار تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت .وجتري حالياً املرحلة الثالثة من
عملية تزويد املخترب االفرتاضي باملعدات .ومن
املقرر أن يُنظَّم يف أكتوبر  2014تدريب أويل
خلرباء من رابطة الدول املستقلة يتناول املطابقة
وقابلية التشغيل البيين.

إدارة الطيف

إن زيادة الوصول إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بوصفها وسيلة
لتحفيز التنمية االقتصادية واالجتماعية
وتـحسني التشريـعــات الـمتعـلـقــة بتــوزي ــع
التـرددات الراديــويــة قــد ش ّكـلت الـمسـألــة
الرئيسية اليت تناوهلا املنتدى اإلقليمي لعام
 2012الذي شارك فيها صناع قرارات
ومشرعون ومشغلون من كومنولث الدول
املستقلة واملناطق األوروبية والذي نظمها
االحتاد الدويل لالتصاالت مبشاركة اللجنة
الوطنية األوكرانية املعنية بالتنظيم احلكومي
لالتصاالت واملعلومات.
ورّكـز هــذا املنتــدى املعنــون "املنتــدى
اإلقليمي لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن
املسائــل اآلنيـة املتعلقة بتنظيم االتصاالت
واستعمـال طيف الرتددات الراديـويــة

يف كومنولث الدول املستقلة وأوروبا"
على خمتلف جوانب الوصول إىل سوق
االتصاالت اإللكرتونية ،وسبل تقليص
الفجوة الرقمية ،وحتسني التشريعات املتعلقة
مبصادر الرتددات الراديوية وبرصد الدولة،
وطرق االستفادة من تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت إلصالح االقتصاد واجملتمع.
ويف عام  ،2013تبادل حنو  100خبي
من هذه املناطق جتارب عملية تتصل بإدارة
طيف الرتددات الراديوية يف إطار "احللقة
الدراسية اإلقليمية لالحتاد الدويل لالتصاالت
من أجل كومنولث الدول املستقلة وأوروبا
بشأن إدارة الطيف الرتددي الراديوي :الرصد
فعالة إلدارة الطيف الرتددي
الراديوي كأداة َّ
الراديوي" اليت استضافتها أوكرانيا.
وباإلضافة إىل ذلك ،تلقت مولدوفا
مساعدة ملموسة لتحسني خطتها الوطنية

أخبار االحتاد العدد

2

مـارس | أبريـل

2014

45

محور إقليمي -كومنولث الدول المستقلة

ضيرعلا قاطنلا ايجولونكت ىلإ لوصولا قاطن عيسوت

إلدارة الرتددات الراديوية استناداً إىل معايري
معرتف هبا دولياً وممارسات فضلى .وتدخل
اخلطة يف إطار مشروع االسرتاتيجية الوطنية
للبلد املعروفة باسم مولدوفا الرقمية .2020
ومسحت هذه املساعدة مبراجعة وحتليل الوضع
الراهن إلدارة الرتددات الراديوية ،وحتديد
املسائل الرئيسية ،وصياغة توجه اسرتاتيجي
لتوزيع الطيف وإدارته ،وتقدمي توصيات
ملموسة ملراجعة ورقة االسرتاتيجية الوطنية.

التوجهات في تنمية
االتصاالت الراديوية

نظّم االحتاد الدويل لالتصاالت ،عقب
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2012
) ،(WRC-12ورشة عمل من أجل كومنولث
الدول املستقلة بشأن التوجهات التكنولوجية
والتنظيمية يف تنمية االتصاالت الراديوية،
وجرى ذلك بالتعاون مع فرع لينينغراد للمعهد
املركزي لالتصاالت العلمية والبحثية التابع
لالحتاد الروسي .ورّكزت ورشة العمل على
قضايا متصلة باألثر الذي خلفته القرارات
املـنـبـثـقــة عن املـؤمتــر الـعـاملي لالتـصــاالت
الراديوية لعام  2012على تنمية األنظمة
الوطنيــة لالتصاالت ،وتطــوير أنظمــة حديثــة
لالتصاالت الراديوية واإلذاعة ،واخلدمات
املتنقلة ،واملالحة الراديوية الساتلية.

بناء القدرات البشرية

أنشئ يف بشكيك يف قريغيزستان مركز
للتدريب التفاعلي القائم على الوسائط
املتعددة من أجل دراسة بروتوكوالت
التكنولوجيات اخلاصة بشبكة االتصاالت
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فضالً عن وضع النماذج الشبكية ،كما
قُدمت إىل قريغيزستان وطاجيكستان
وأوزبكستان مساعدة متخصصة لبناء قدرات
العاملني يف إدارة االتصاالت بغرض وضع
خطة منسقة لالنتقال من اإلذاعة التماثلية
إىل اإلذاعة الرقمية يف مناطق الشريط
احلدودي املشرتك بينها يف وادي فرغانا.
وبالتعاون مع هيئة اتصاالت قريغيزستان
وجامعة قريغيزستان احلكومية التقنية ،نُظّمت
ست دورات تدريبية استهدفت  118معلماً
من املناطق الريفية والنائية يف قريغيزستان
هبدف زيادة نفاذهم إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وحتسني مهاراهتم املهنية
ومعارفهم .ويُعتزم عقد سلسلة أخرى من
دورات التدريب على تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف عام .2014
وباإلضافة إىل ذلك ،تلقى موظفو إدارة
االتصاالت يف أذربيجان مساعدة تقنية
يف جمال تنسيق وتسجيل النظام الساتلي
الوطين ،وذلك كجزء من اجلهود الشاملة
املبذولة لتحسني التنسيق الدويل الستعمال
نطاق الرتددات  ،Kuيف إطار لوائح قطاع
االتصاالت الراديوية يف االحتاد .كما قُدمت
إىل إدارة االتصاالت يف أرمينيا مساعدة يف
جمال تنسيق الشبكة الساتلية.

مراكز التميّز في كومنولث
الدول المستقلة

لقد فتحت أربعة مراكز متيّز يف جمال
االتصاالت أبواهبا يف الكومنولث اإلقليمي
كل من كلية االتصاالت احلكومية
لالحتاد يف ٍّ
العليا) (HSCCيف مينسك يف بيالروس؛
واألكادميية الكازاخية التصاالت املعلومات

يف أستانا يف كازاخستان؛ وجامعة موسكو
التقنية لالتصاالت واملعلوماتية ) (MTUCIيف
االحتاد الروسي؛ وأكادميية أوديسا الوطنية
لالتصاالت يف أوكرانيا.
وأنشئت هذه املراكز ،على غرار املراكز
األخرى ،لتقدمي تعليم مستمر إىل مديري
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سواء يف
اجملاالت العامة أو اخلاصة ،وذلك عن طريق
برامج للتعلم وجهاً لوجه أو للتعلم عن بُعد،
صممت لتكون مراكز اتصال إقليمية
كما أهنا ُ
للتنمية املهنية والبحث وتبادل املعارف.
وقامت املراكز حىت اآلن بتدريب أكثر من
 300مشارك من سبعة بلدان من كومنولث
الدول املستقلة ،وسبعة بلدان من خارجها،
يف جمال إدارة الطيف واإلذاعة الرقمية .وقد
نُظم بتمويل ذايت صف قائم على التعلم عن
بُعد يتناول اإلصدار السادس من بروتوكول
اإلنرتنت ) .(IPv6ومت إنتاج قرص مدمج
يُستخدم كمادة من مواد الصف.

االنتقال إلى اإلصدار السادس
من بروتوكول اإلنترنت )(IPv6

إن أحد األهداف الرئيسية لبلدان رابطة
الدول املستقلة هو زيادة عدد املتخصصني
املتدربني يف ميدان القواعد التنظيمية لالنتقال
من اإلصدار الرابع إىل اإلصدار السادس
من بروتوكول اإلنرتنت .وقامت شركة أسهم
مشرتكة وهي شركة "مولدتليكوم" لالتصاالت
حبشد  67خبرياً من تسعة بلدان من كومنولث
الدول املستقلة يف إطار ورشة عمل نُظمت
يف تشيزيناو يف مولدوفا واشرتك يف استضافتها
االحتاد الدويل لالتصاالت وإدارة االتصاالت
يف مولدوفا واملشغل الوطين لالتصاالت.
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توسيع نطاق الوصول إلى تكنولوجيا النطاق العريض

وتناولوا اجلوانب التنظيمية والتقنية لالنتقال
إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت
وأصدروا توصيات إلدارات اتصاالت كومنولث
الدول املستقلة اليت تغطي قضايا من قبيل
تنفيذ اإلصدار السادس من جانب مشغلي
شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
كومنولث الدول املستقلة ،وأمن املعلومات،
وصياغة سياسات واسرتاتيجيات اإلصدار
السادس للبلدان النامية ،وتطوير اإلصدار
السادس يف اخلدمة املتنقلة ) ،(MIPv6والرتويج
لإلصدار السادس عرب السواتل.

بناء القدرات اإلقليمية

قام االحتاد الدويل لالتصاالت ،عن
طريق  51حلقة دراسية إقليمية عُقدت بني
عامي  2011و ،2013بتوفي التدريب إىل حنو

 3 400مهين يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت قادمني من مثانية
بلدان من كومنولث الدول املستقلة ،وساعد
االحتاد على بناء القدرات املؤسسية احمللية
لإلدارات الوطنية لالتصاالت ،واهليئات
التنظيمية ،واملشغلني يف جماالت عدة.
وساعدت احللقات الدراسية املعقودة
بشأن بناء القدرات والشمول الرقمي لبلدان
كومنولث الدول املستقلة على دعم أمهية
سياسات إتاحة النفاذ .وعُقدت احللقة
الدراسية بشأن بناء القدرات من خالل
اإلدارة االسرتاتيجية لالتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بالتعاون مع جامعة
موسكو التقنية لالتصاالت واملعلوماتية،
مع االستفادة من الشراكات العديدة مع
املؤسسات التدريبية والتعليمية القائمة يف
املنطقة .واستُهل عدد من املشروعات يف

جمال البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتطوير التكنولوجيا هبدف تعزيز
االجتماعات اإللكرتونية يف منطقة كومنولث
الدول املستقلة .وبشكل خاص ،أنشئت
يف إطار املبادرة اإلقليمية لرابطة الدول
املستقلة اليت وافق عليها املؤمتر العاملي لتنمية
االتصاالت لعام  2010شبكةٌ من املؤمترات
الفيديوية اليت تربط مكتب املنطقة لالحتاد
يف موسكو بإدارات االتصاالت يف أرمينيا
وقيغيزستان ومولدوفا واالحتاد الروسي ،وقد
مسح ذلك بتيسي تبادل املعلومات والتشاور
وبعقد الدورات التدريبية االفرتاضية .وقد
مت تزويد وجتهيز إدارات االتصاالت يف
هذه البلدان مبعدات املؤمترات الفيديوية،
كما نُظمت دورات تدريبية .وكانت إدارة
االتصاالت يف أوزبكستان أيضاً موصولة
وتزودت إدارات
بنظام املؤمترات الفيديويةّ .
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ضيرعلا قاطنلا ايجولونكت ىلإ لوصولا قاطن عيسوت

االتصاالت يف بلدان أخرى من كومنولث
الدول املستقلة بوصالت للمؤمترات
الفيديوية ،على نفقتها اخلاصة ،فأصبح
بإمكاهنا املشاركة يف املؤمترات الفيديوية
لتظاهرات االحتاد اليت باتت شائعة جداً بني
مكتب املنطقة لالحتاد وإدارات االتصاالت
يف كومنولث الدول املستقلة .وعُقدت أيضاً
عدة دورات تدريبية وورش عمل بواسطة
املؤمترات الفيديوية يف عام  ،2013جمتذبة
العديد من املشاركني عن بُعد.

AFP
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النفاذ اإللكتروني

افُتتح مركز رائد للنفاذ إىل اإلنرتنت من
أجل املكفوفني ومعتلي البصر يف يريفان
بأرمينيا .ووقِّع اتفاق َّأويل للشراكة يف تنفيذ
هذا املشروع مع مكتب اليونسكو يف
موسكو الذي يشمل يف عمله أذربيجان
وأرمينيا وبيالروس ومولدوفا واالحتاد الروسي.
وستوقَّع عما قريب اتفاقات لعقد شراكة بني
مكتب املنطقة لالحتاد ومكتب اليونسكو
يف موسكو لتنفيذ مشروعات مشاهبة يف
بيالروس وقريغيزستان .وباإلضافة إىل ذلك،

بدأ االحتاد الدويل لالتصاالت مشروعاً لرتمجة
املصطلحات املتداولة يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من اإلنكليزية إىل
الروسية .وقد تُرجم حىت اآلن حوايل 30 000
مصطلح يف إطار املبادرة اإلقليمية لرابطة
الدول املستقلة اليت وافق عليها املؤمتر العاملي
لتنمية االتصاالت لعام  ،2006ما يرفع جمموع
املصطلحات اليت باتت مرتمجة من اإلنكليزية
إىل الروسية إىل 75 000مصطلح .وقد نُفذ
املشروع مببادرة من نائب األمني العام لالحتاد،
هولني جاو ،وبدعم من جملس االحتاد.

محور إقليمي  -أوروبا

تنفيذ سريع لالنتقال الرقمي يطال أعداداً أكبر من الناس

Shutterstock

تنفيذ سريع لالنتقال الرقمي يطال أعداداً أكبر من الناس
صانعو السياسات يسعون إلى تعظيم المكاسب الرقمية
حتتل أوروبا موقعاً حتسد عليه من حيث
نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
) (ICTوتتصدر بلدان العامل يف مؤشر تنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالحتاد.
كما أهنا املنطقة ذات البصمة األكثر جتانساً
يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وتعتمد أوروبا على تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت لتحفيز املنافسة ودفع االبتكار
وخلق فرص عمل جديدة.
ومن أجل االستفادة الكاملة من هذه
اإلمكانات ،دعا صانعو السياسات يف
أوروبا بشدة إىل إنشاء شبكات النطاق
العريض وإتاحة النفاذ إليها على أوسع
نطاق للمواطنني والشركات التجارية على

السواء قبل هناية العقد الزمين احلايل ،مبا يف
ذلك املناطق النائية واملناطق الريفية القليلة
اخلدمات .ويتسم النطاق العريض الالسلكي
وحترير الطيف الذي توفره املكاسب الرقمية
بأمهية كبية يف عملية النشر هذه .ويبقى
وضع سياسة منسقة ملواءمة الطيف حت ّدياً
إقليمياً كبياً.

أخبار االحتاد العدد

2

مـارس | أبريـل

2014

49

محور إقليمي  -أوروبا

سانلا نم ربكأ ًادادعأ لاطي يمقرلا لاقتنالل عيرس ذيفنت

شبكات النطاق العريض
تتوسع في أوروبا
ّ

يف املنتدى اإلقليمي بشأن "النطاق
العريض :ركيزة للتنمية االجتماعية
واالقتصادية" ،الذي شارك يف تنظيمه يف
تيرانا (ألبانيا) يف سبتمرب  2012مكتب
تنمية االتصاالت لالحتاد ووزارة االبتكار
واإلدارة العامة يف ألبانيا ،ناقش أصحاب
املصلحة ،ال سيما من أوروبا الوسطى
والشرقية ،االسرتاتيجيات والسياسات
الكفيلة بالتغلب على التحديات اليت
تواجه نشر النطاق العريض يف املنطقة.
وتواصل هذا احلوار يف املؤمتر اإلقليمي
األورويب للنطاق العريض الذي عُقد يف
فرباير  2014يف اليونان وشارك يف تنظيمه
االحتاد الدويل لالتصاالت ووزارة البنية
التحتية والنقل والشبكات يف اليونان،
يف إطار رئاسة اليونان لالحتاد األورويب،
وتناول بشكل خاص التحدي املتمثل
بالتعجيل بتنفيذ االنتشار الواسع لشبكات
للنمو الرقمي.
اجليل التايل :ركيزة ّ
وقد أمثر التعاون بني إداريت مولدوفا
وبولندا عن مشروع لتطوير البنية التحتية
للنطاق العريض يرمي إىل نقل املعارف
ووضع تشريعات جديدة لتعزيز تطوير
البنية التحتية للشبكات العالية السرعة
يف مـولــدوفــا.
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االنتقال الرقمي وتعظيم
فوائد المكاسب الرقمية

ترسخ االنتقال من األنظمة التماثلية
مع ّ
إىل األنظمة الرقمية يف أوروبا ،وجهت
احلكومات اهتمامها بصورة متزايدة حنو
التخطيط لتحرير أو توزيع حيز الطيف -
أو املكاسب الرقمية  -الناجم عن هذا
االنتقال التكنولوجي .ويعترب هذا التحرير
للطيف فرصة لتقدمي خدمات وتكنولوجيات
جديدة جتمع ما بني الفوائد االجتماعية
والنمو االقتصادي.
وهتدف املبادرة اإلقليمية  2ألوروبا ،اليت
أطلقت يف حيدر آباد ،إىل مساعدة الدول
األعضاء يف أوروبا الوسطى والشرقية يف
حتقيق االنتقال السلس من اإلذاعة التماثلية
إىل اإلذاعة الرقمية ،مع مراعاة االتفاق
 GE06بشأن اإلذاعة الرقمية لألرض وكذلك
األعمال اليت قامت هبا خمتلف املنظمات
والكيانات األوروبية اإلقليمية ذات الصلة،
من أجل جتنب ازدواج اجلهود .وبفضل
الضيافة اليت وفرهتا اهليئة الوطنية للوسائط
واتصاالت املعلومات ) (NMHHيف هنغاريا،
ومكتب االتصاالت اإللكرتونية يف بولندا،
عُقدت يف هنغاريا وبولندا يف السنوات
األخرية سلسلة من اللقاءات لتسهيل عملية
االنتقال يف أوروبا.
ويف عام  ،2011عقدت احللقة الدراسية
دون اإلقليمية لالحتاد واملائدة املستديرة
لإلدارة بشأن اإلذاعة التلفزيونية الرقمية
لألرض واملكاسب الرقمية يف أوروبا الوسطى
والشرقية ،اليت استضافتها اهليئة الوطنية
للوسائط واتصاالت املعلومات )(NMHH
يف غيور هبنغاريا ،و ّأدت إىل وضع نظرة عامة

لألُطر السياسية والتنظيمية لإلذاعة الرقمية
لألرض ،مبا يف ذلك التلفزيون باالتصاالت
املتنقلة .وقد ركز أكثر من  70خبرياً أوروبياً
مشاركاً على اجلوانب التقنية والتنظيمية
واالقتصادية لالنتقال بشكل خاص ووضعوا
خطة عمل بشأن التنفيذ لعرضها على
اإلدارات الوطنية ذات الصلة.
ويف مايو  ،2012تعاونت وزارة اإلدارة
والرقمنة ومكتب االتصاالت اإللكرتونية
يف بولندا مع االحتاد الدويل لالتصاالت
لتنظيم ندوة إقليمية ألوروبا وبلدان كومنولث
الدول املستقلة يف وارسو بشأن "االنتقال
إىل اإلذاعة الرقمية وتنسيق الرتددات على
احلدود واملكاسب الرقمية" .وأعقب هذا
االجتماع ،يف نوفمرب  ،2012احللقة الدراسية
التنظيمية السنوية ألوروبا بشأن "االنتقال إىل
اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض واملكاسب
الرقمية" ،اليت استضافتها اهليئة الوطنية
للوسائط واتصاالت املعلومات يف بودابست،
حيث ناقش املشاركون أيضاً التخطيط
الستعادة التجهيزات التماثلية املتقادمة
والتخلص منها بطريقة مأمونة.
ويف يناير من هذا العام ،استضاف
االحتاد واهليئة الوطنية للوسائط واتصاالت
املعلومات حلقة دراسية إقليمية ألوروبا
بشأن "االنتقال إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية
لألرض واملكاسب الرقمية" .وتبادل صانعو
السياسات ومهندسو اإلذاعة واملنظمون،
إىل جانب خرباء االحتاد من القطاع اخلاص،
اآلراء بشأن القضايا التنظيمية وأفضل
املمارسات اليت حدثت أثناء عملية االنتقال.
كما متحورت املناقشات حول السبل الكفيلة
بتعظيم الفوائد االقتصادية واالجتماعية
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للمكاسب الرقمية ،وكذلك حول سياسات الرتخيص ومعايريه
وإدخال التلفزيون عايل الوضوح والتحديات الناشئة يف أسواق
التلفزيون الرقمي.
وقد سامهت هذه السلسلة من احللقات الدراسية ،اليت
حضرها أكثر من  200متخصص ،يف بناء قدرات إقليمية إىل
جانب التعاون الثنائي واملتعدد األطراف بني البلدان األوروبية
بشأن حتديد أفضل اآلليات فعالية للتحول من األنظمة التماثلية
إىل األنظمة الرقمية .كما وفرت احللقات الدراسية منصة
للمشاركني ملناقشة السبل لضمان هنج منسق لتعظيم الفوائد
االقتصادية واالجتماعية للمكاسب الرقمية ألوروبا الوسطى
والشرقية .وحىت اآلن ،مت تقدمي املساعدة يف مرحلة تنفيذ االنتقال
إىل ألبانيا ،والبوسنة واهلرسك ،واليونان.
ومن النتائج األخرى للحلقات الدراسية أن قام االحتاد بتسهيل
إجراء دراسة استقصائية بشأن حالة عملية الرقمنة يف أوروبا
الوسطى والشرقية .وترد نتائج هذه الدراسة االستقصائية يف منشور
أع ّده مكتب تنمية االتصاالت باالشرتاك مع مكتب االتصاالت
الراديوية وصدر خالل احللقة الدراسية بشأن اإلذاعة الرقمية اليت
عقدت يف هنغاريا يف يناير .2014
وباإلضافة إىل ذلك ،قام االحتاد بتسهيل برنامج توأمة بني
ألبانيا وبولندا أدى إىل قيام جمموعة من اخلرباء األلبان بزيارة
دراسية إىل بولندا من أجل تبادل املعارف واخلربات يف ميدان
اإلذاعة الرقمية.

النفاذ إلى خدمات الصحة اإللكترونية

هتدف املبادرة اإلقليمية األوروبية بشأن تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت إىل مساعدة البلدان يف بناء قدراهتا يف
خدمات الرعاية الصحية اإللكرتونية باالستفادة من إمكانات
تطبيقات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وخاصة
بالرتكيز على التكنولوجيات املتنقلة.
ويف سبتمرب  ،2012عُقد اجتماع فريق اخلرباء التابع لالحتاد
بشأن الصحة املتنقلة :حنو العالج والرعاية والوقاية ،وضم هذا
االجتماع يف مقر االحتاد أكثر من  50جهة رئيسية من أصحاب
AFP
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املصلحة األوروبيني ملناقشة التحديات
والفرص الناشئة عن النمو السريع لصناعة
الصحة املتنقلة على األصعدة السياسية
والتنظيمية والتقنية والتجارية .ونشأ عن
االجتماع توافق يف اآلراء بشأن اإلجراءات
املنسقة هبدف تعزيز تطوير الصحة املتنقلة يف
َّ
أوروبا .ويف متابعة هلذا االجتماع ،مت جتميع
سلسلة من دراسات احلاالت القطرية ووضع
قائمة خبرباء الصحة املتنقلة .وباإلضافة إىل
ذلك ،وضع االحتاد دراسة موضوعية جيرى
استعراضها يف الوقت احلاضر وسوف متثل
أساساً لوضع جمموعة من أدوات التقييم
الذايت لصانعي السياسات .وباإلضافة إىل
ذلك ،أطلق االحتاد ومنظمة الصحة العاملية
يف عام  2013مستودعاً للمشاريع املتصلة
بالصحة املتنقلة .ويرمي هذا اجلهد املشرتك
إىل بناء القدرات على الصعيدين اإلقليمي
والعاملي وتقدمي املمارسات اجليدة.

الترويج لتوسيع النفاذ إلى
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
لدى األشخاص ذوي اإلعاقة

استدعت املبادرة اإلقليمية بشأن
"إمكانية النفاذ اإللكرتوين يف أوروبا
الوسطى والشرقية (اإلنرتنت والتلفزيون
الرقمي) للمكفوفني ومعتلي البصر" اختاذ
إجراءات نتجت عن عملية تشاورية مع
مجيع اإلدارات األوروبية.
وقدَّم االحتاد مساعدة يف جمال إمكانية
النفاذ اإللكرتوين إىل بلغاريا ومجهورية مقدونيا
اليوغسالفية السابقة .ويف مدرستني بلغاريتني
لألطفال معتلي البصر يف صوفيا ويف فارنا،
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مت تركيب عشر حمطات عمل مع ما يلزم
من التجهيزات والعتاد والربجميات وغري ذلك
من التسهيالت .وباإلضافة إىل ذلك ،مت
حيول النصوص اإللكرتونية باللغة
تطوير نظام ّ
املقدونية إىل كالم صويت وأتيح للمكفوفني
ومعتلي البصر.
أخرياً ،عقد االحتاد يف ديسمرب ،2013
بالتعاون مع احتاد اإلذاعات األوروبية )،(EBU
اجتماع أوروبا الوسطى والشرقية بشأن
النفاذ اإللكرتوين يف اإلذاعة التلفزيونية يف
زغرب (كرواتيا) .ويسمح االجتماع بتبادل
أفضل املمارسات وتعيني الثغرات القائمة
يف تنفيذ حلول النفاذ اإللكرتوين من جانب
هيئات اإلذاعة الوطنية يف املنطقة ،ملعاجلتها
يف املستقبل يف إطار االحتاد باالشرتاك مع
الدول األعضاء األوروبية لتسهيل النفاذ
اإللكرتوين إىل اجملموعات املستهدفة.
ومنذ عام  ،2011وضعت أدوات خمتلفة
بشأن إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وهي
تشمل تيسري النفاذ إىل التلفزيون وتيسري
النفاذ إىل اهلواتف واخلدمات املتنقلة.

بناء الثقة واألمن في استخدام
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

يواصل مكتب تنمية االتصاالت لالحتاد
تنفيذ عدة إجراءات لزيادة بناء الثقة واألمن يف
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف املنطقة .وقد وفر مؤمتران إقليميان بشأن
األمن السيرباين منصة لتواصل املتخصصني يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء
قدراهتم يف األمن السيرباين.

ويف أكتوبر  ،2012نظم االحتاد ،بالتعاون
مع وزارة النقل وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف بلغاريا ،املنتدى اإلقليمي
بشأن األمن السيرباين ألوروبا وكومنولث
الدول املستقلة يف صوفيا .وقد وفر املنتدى،
الذي نظم يف إطار أنشطة ،ITU-IMPACT
منصة للتعاون وتبادل املعلومات واملناقشة
بشأن األمن السيرباين مع الرتكيز بشكل
خاص على السياسات واإلجراءات وأفضل
املمارسات والتحديات والفرص يف جمال
أفرقة االستجابة للحوادث األمنية احلاسوبية
)/(CSIRTأفرقة االستجابة للحوادث احلاسوبية
)/(CIRTأفرقة مواجهة الطوارئ احلاسوبية
) (CERTبني املشاركني من مجيع أحناء أوروبا
وكومنولث الدول املستقلة .وساهم املنتدى
يف األنشطة العاملية املتعلقة ببناء الثقة
واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت (خط العمل جيم 5للقمة
العاملية جملتمع املعلومات) وهو يرتبط جبدول
أعمال االحتاد العاملي لألمن السيرباين
وبرنامج خطة عمل حيدر آباد ( 2األمن
السيرباين وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والقضايا القائمة على بروتوكول
اإلنرتنت املتعلقة بالشبكة) .ومجع املنتدى
املمارسني يف جمال أفرقة االستجابة CERT/
 CIRTوكبار املسؤولني احلكوميني وخرباء
األمن السيرباين واجلهات الفاعلة ذات
الصلة يف دوائر الصناعة وأصحاب املصلحة
اآلخرين من قطاعات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واألمن يف سبيل تعزيز أفرقة
االستجابة  CIRTيف البلدان ،وأساسيات
األمن السيرباين ،فضالً عن بناء شبكة من
خرباء األمن السيرباين يف املنطقة.
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وكان من السمات اهلامة للمنتدى
التعليم التطبيقي لفريق االستجابة للطوارئ
) (ALERTيف إطار املبادرة ،ITU-IMPACT
الذي حياكي حادثاً يف األمن السيرباين يف
بيئة متحكم فيها الختبار قدرات االستجابة
للحوادث لدى األفرقة املتواصلة واملشاركة.
ومن املقرر أن جيري يف إسطنبول ،تركيا ،يف
مايو  ،2014نشاط مماثل يدعى مترين الدرع
الدويل .وسيستضيف هذا النشاط هيئة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووزارة
النقل والشؤون البحرية واالتصاالت يف تركيا.
وباإلضافة إىل ذلك ،مت تنفيذ عمليات
تقييم لقدرات األمن السيرباين يف اجلبل
األسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة وقربص وموناكو من أجل إنشاء
أفرقة االستجابة للحوادث احلاسوبية )(CIRT
يف هذه البلدان.

ويف مارس  ،2014نظم االحتاد يف أثينا ،بناء القدرات البشرية

بالتعاون مع األمانة العامة لالتصاالت
والربيد (والتقارب الرقمي) التابعة لوزارة
البنية التحتية والنقل والشبكات يف
اليونان ،املؤمتر اإلقليمي بشأن "السالمة
واألمن السيرباين يف الفضاء السيرباين:
بناء الثقة يف االحتاد األورويب" .وقد وفر
املؤمتر فرصة لإلجراء حوار رفيع املستوى
حول االسرتاتيجيات والسياسات الكفيلة
جبعل الفضاء السيرباين مكاناً أكثر أمناً.
وجرى التأكيد بصفة خاصة على فحص
التهديدات األمنية احملتملة واجملاالت اليت
تنطوي على جمال للتحسني ،والعمل
يف الوقت نفسه على بناء الثقة واألمن
يف استعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتـصــاالت.

قام االحتاد الدويل لالتصاالت ،منذ عام
 ،2011بتسهيل فرص التدريب ألكثر من
 500متخصص يف االتصاالت من خالل
تنظيم عدة دورات عقدت وجهاً لوجه أو
على اإلنرتنت ونفذت يف إطار مشروع مراكز
التميز ألوروبا يف اليونان ،ومجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة وبولندا .ومن بني
املوضوعات اليت متت تغطيتها تكنولوجيات
اإلنرتنت املتطورة ألوروبا وشبكات اجليل
التايل لالتصاالت املتنقلة والالسلكية،
والتحديات والفرص املتمثلة يف املكاسب
الرقمية ،والنطاق العريض املتنقل :التطور
/التطور الطويل األجل
الطويل األجل )ّ (LTE
املتقدم وتقنية  WiMAXوالشبكة احمللية
الالسلكية ) (WLANواالتصاالت املتنقلة من
اجليل الرابع وإنرتنت املستقبل.
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ومن أجل تعزيز املعارف املتعلقة
بالتدريب على اختبار املطابقة وقابلية
التشغيل البيين للنُظم املصنَّعة على أساس
توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت وتطبيقها
الفعال ،أجرى االحتاد سلسلة من األحداث
ّ
اإلقليمية يف أوروبا  -كومنولث الدول
املستقلة حضرها أكثر من  200خبري من
هاتني املنطقتني.
دمت املشورة إىل ألبانيا
ويف عام  ،2012قُ ِّ
يتعي تنفيذه من
عن نوع نظام الرصد الذي َّ
أجل حتقيق أفضل دعم لوالية اهليئة التنظيمية
فيما يتعلق بتخطيط الرتددات وهندسة
الرتددات والرتخيص واإلنفاذ .وباإلضافة إىل
ذلك ،قُدِّمت مشورة اسرتاتيجية بشأن تطوير
خطة الرتقيم الوطنية.
واستفاد حوايل  20متخصصاً يونانياً
يف االتصاالت من حلقة دراسية مكثفة
مدهتا ثالثة أيام بشأن إجراءات االحتاد
الدويل لالتصاالت املتصلة بإدخال التلفزيون
الرقمي لألرض اشرتك يف تنظيمها يف عام
 2003االحتاد الدويل لالتصاالت ووزارة
البنية التحتية والنقل والشبكات يف اليونان
وعقدت يف مدينة أثينا .وتلقى هؤالء اخلرباء
خربة عملية مباشرة على اإلجراءات املتعلقة
بالتبليغ عن الرتددات وتعديالت خطة
جنيف للرتددات لعام .(GE06) 2006
ويف عام  2013أيضاً ،متت مساعدة
البوسنة واهلرسك على إجراء تقييم املمارسات
الراهنة يف إدارة الطيف من أجل تعيني
اخليارات املمكنة الستخدامها يف املستقبل.
وباإلضافة إىل ذلك ،ينظم مكتب
تنمية االتصاالت واجلامعة التقنية التشيكية
يف براغ (اجلمهورية التشيكية) فعالية
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ألكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت
بشأن "تعزيز االبتكار والشراكات يف
جمال بناء القدرات البشرية :زيادة إشراك
اهليئات األكادميية يف عمل االحتاد الدويل
لالتصاالت" ،اليت ستجري يف املكتبة
الوطنية للتكنولوجيا يف براغ يومي 28
و 29أبريل  .2014وستوفر هذه الفعالية
فرصة إلجراء حوار رفيع املستوى حول
االسرتاتيجيات والسياسات املوجهة
حنو دمج وتوفري موارد التعليم والتدريب
واملعلومات حول تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اليت هتدف إىل تنسيق ودمج
ومجع كل اخلدمات التدريبية القائمة لدى
االحتاد ،واليت تقابل اجملاالت الرئيسية
ألنشطة االحتاد  -أي االتصاالت
الراديوية والتقييس والتنمية  -حتت مظلة
واحدة وتوسيع احلافظة احلالية من برامج
التدريب .كما ستعمل هذه الفعالية
على تسهيل املناقشات حول التحديات
احملتملة اليت ميكن التصدي هلا على
املستوى اإلقليمي ،مبا يف ذلك :أكادميية
االحتاد الدويل لالتصاالت :املنصة العاملية
لبناء القدرات البشرية ،وإقامة الشراكات
املفيدة للجميع بني أكادميية االحتاد الدويل
لالتصاالت واهليئات األكادميية ،والنموذج
فعالة لتوفري
اجلديد ملراكز التميز كآلية ّ
التدريب على الصعيدين اإلقليمي والعاملي،
وتعزيز تطوير املواد التدريبية من خالل
الشراكات مع اهليئات األكادميية وغريها
من أصحاب املصلحة ،ودور اهليئات
األكادميية يف االحتاد الدويل لالتصاالت:
الفرص والتحديات.

حماية مصالح مستعملي
االتصاالت اإللكترونية

يف سبتمرب  ،2013استضاف اجلبل
األسود املؤمتر احلادي عشر لالحتاد الدويل
لالتصاالت بشأن األطر التنظيمية حلماية
مصاحل مستعملي االتصاالت اإللكرتونية
يف أوروبا .وحضر املؤمتر أكثر من  70ممثالً
للوكاالت التنظيمية األوروبية والوزارات
ومشغلي االتصاالت اإللكرتونية ،وكذلك
خرباء من املنظمات الدولية واملؤسسات
األخرى املسؤولة عن سياسة التنظيم والتطوير
لالتصاالت اإللكرتونية .وعاين املشاركون
التحديات اليت تطرحها محاية املستعملني
الرئيسيني ،واستعرضوا األطر التنظيمية الراهنة،
وتبادلوا اآلراء بشأن أفضل املمارسات
التنظيمية ووضعوا توصيات مببادئ توجيهية
تعاجل القضايا املتصلة بالتقارب.

الشراكات بين القطاعين العام
والخاص في مجال تنمية
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

عمل االحتاد الدويل لالتصاالت يف
أوروبا ،على غرار ما فعله يف مناطق أخرى
من العامل ،لسنوات عدة كمحفز خللق
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويف نوفمرب  ،2012عقد االحتاد اجتماع
خرباء حول تزايد دور تلك الشراكات يف
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف أوروبا وإصالح قطاع االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما
بعد ذلك .ومن بني القضايا اليت نوقشت
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تأثي إصالح االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف أوروبا على منو
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
والدور االسرتاتيجي الذي تضطلع به
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
والتدابي السياسية والتنظيمية اليت تعزز
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛
والفرص القائمة فضالً عن احلواجز
والتحديات اليت تواجه هذه الشراكات؛
وتعزيز االستثمار يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

المساعدة المقدمة من االتحاد
الدولي لالتصاالت إلى صربيا

قام خرباء االحتاد الدويل لالتصاالت
بزيارة صربيا يف عام  2011لتقييم
احتياجات البلد من املساعدة والدعم من
أجل إعادة بناء نظامه اإلذاعي العمومي
املتجمعة
) .(ETVواستناداً إىل املعلومات
ِّ
عن حالة الشبكات اإلذاعية لصربيا
واملتطلبات الالزمة ملواصلة التنمية ،اقرتح
االحتاد الدويل لالتصاالت مبادئ توجيهية
للمساعدة يف املستقبل .وحىت اآلن ،قام
مكتب تنمية االتصاالت مبساعدة صربيا
بأن قدَّم خلدمتها اإلذاعية  ETVمركبة
جمهزة بصاري هوائي
مسح ميداين (سيارة َّ

وجهاز استقبال رصد ،وجهاز استقبال
تلفزيوين وصندوق فوقي ونظام حتديد املوقع
العاملي) .وباإلضافة إىل ذلك ،واستناداً
املتجمعة أثناء بعثة اخلرباء
إىل املعلومات
ِّ
وبعد اجتماع استعراضي عقد يف جنيف
يف أوائل عام  2012أثناء املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية ) ،(WRCأعد االحتاد
الدويل لالتصاالت مشروعاً لتعبئة األموال
لتحقيق التنفيذ الكامل للقرار  126الصادر
عن مؤمتر املندوبني املفوضني (غواداالخارا،
 )2010بشأن تقدمي املساعدة والدعم إىل
صربيا من أجل إعادة بناء نظامها اإلذاعي
املدمر.
العمومي ّ
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Shutterstock

األمن السيبراني
االتحاد يرسخ التحالف العالمي لمكافحة التهديدات السيبرانية
ما زالت رحى معركة القضاء على إساءة
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ألغراض إجرامية أو غريها تدور مع زيادة
انتشار التحديات اليت تواجه األمن السيرباين
وزيادة تطورها ،ومنها على سبيل املثال
هجمات احلرمان من اخلدمة ،وسرقة اهلويات
والبيانات ،والربجميات الضارة املدمرة.
وقد رسخ االحتاد الدويل لالتصاالت،
متاشياً مع برناجمه العاملي لألمن السيرباين،
التحالف العاملي الذي عقده مع طائفة
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من احلكومات واهليئات األكادميية وخرباء
الصناعة من أجل الرتويج لثقافة الوعي
باألمن السيرباين وهنج مشويل للتصدي
حلاالت إساءة استخدام الشبكات على
اخلط .وقد بلغ جمموع الدول األعضاء يف
االحتاد املنضمة إىل التحالف  149دولة
تتعاون مجيعاً فيما بينها ومع االحتاد على
الصعيد العاملي.
ويقدم االحتاد يد العون إىل بلدان العامل
يف جماهبة حتديات األمن السيرباين ،وذلك

من خالل أعمال مشرتكة له مع وكاالت
تابعة لألمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى
واملفوضية األوروبية ،وتعاون مع الشراكة
الدولية متعددة األطراف ملكافحة اإلرهاب
السيرباين (إمباكت).
وقد تلقى حنو  50بلداً مساعدة يف تقييم
تأهبها وقدراهتا على التصدي يف جمال األمن
السيرباين منذ وقت انعقاد املؤمتر العاملي
لتنمية االتصاالت لعام .(WTDC-10) 2010
وتلقت مخسة بلدان (بوركينا فاصو وكينيا

ناربيسلا نمألا

واجلبل األسود وأوغندا وزامبيا) كذلك دعماً
من أجل تكوين فريق لالستجابة للحوادث
احلاسوبية ،بينما تتلقى حالياً مثانية بلدان
أخرى (بربادوس وبوروندي وكوت ديفوار
وقربص وغانا وجامايكا وتنزانيا وترينيداد
وتوباغو) مساعدة لنفس الغرض.
وحتظى احتياجات أقل البلدان منواً يف
جمال األمن السيرباين بعناية خاصة يف إطار
مشروع االحتاد "تعزيز األمن السيرباين يف أقل
البلدان منواً".
ويتاح للدول األعضاء أيضاً النفاذ
إىل جمموعة االحتاد الشاملة من األحباث
والدراسات التحليلية واملواد التدريبية املتعلقة
باألمن السيرباين.
كما أقام االحتاد تعاوناً رمسياً مع
شركات متعددة اجلنسيات تعمل يف جمال
األمن السيرباين ،مثل  SymantecوTrend
 ،Microوافقت على إطالع االحتاد على
االجتاهات احلالية والناشئة ملشهد التهديدات
السيربانية العاملية ،ومع مكتب األمم املتحدة
للمخدرات واجلرمية كذلك من أجل بناء
آليات ملناهضة اجلرائم السيربانية .وعالوًة
على ذلك ،يعمل االحتاد مع املنتدى
العاملي ألفرقة األمن واالستجابة للحوادث
) - (FIRSTوهو أكرب حمفل ألفرقة االستجابة
للحوادث احلاسوبية على الصعيد العاملي
 لتبادل أفضل املمارسات يف جمال تطويرالقدرات الوطنية لالستجابة للحوادث ،ومع
اإلنرتبول ،من خالل الشراكة "إمباكت"،
للتضافر مع جمتمع إنفاذ القانون.
ومن املكونات الرئيسية األخرى يف
الربنامج العاملي لالحتاد بشأن األمن السيرباين
مبادرة محاية األطفال على اخلط اليت أطلقها

باالشرتاك مع وكاالت أخرى تابعة لألمم
املتحدة وشركاء آخرين يف حترك مجاعي
دويل يرمي إىل النهوض بالسلوك اآلمن على
اخلط .ويف هذا الصدد ،وضعت مبادئ
توجيهية حمددة من أجل األطفال واآلباء
وأولياء األمر والرتبويني ودوائر الصناعة
وصناع السياسات.

تنسيق األطر القانونية
لألمن السيبراني

ميثل االفتقار إىل التنسيق بني التشريعات
ذات الصلة باألمن السيرباين شاغالً مستمراً،
حيث يؤدي االختالف يف تصنيف اجلرائم
السيربانية وغريها من أشكال إساءة استخدام
الفضاء السيرباين بني ٍ
بلد وآخر إىل تصعيب
أعمال التحري ومالحقة اجلناة قضائياً.
ويتصدى االحتاد هلذه املشكلة بتعريف بلدان
حمددة باجلوانب القانونية لألمن السيرباين
وباملساعدة على تنسيق أطرها القانونية بغية
حتسني إمكانية تطبيقها وإعماهلا بينياً يف
أرجاء العامل كافة .ومن مناذج املوارد اليت
أتاحها االحتاد يف جمال التشريعات املتعلقة
باألمن السيرباين املنشور الذي أصدره (بست
لغات) بعنوان "فهم اجلرمية السيربانية  -دليل
للبلدان النامية ،وجمموعة أدوات التشريعات
اخلاصة باجلرمية السيربانية".

التصدي للهجمات السيبرانية

يؤدي مركز الشراكة "إمباكت" يف ماليزيا
دوراً رئيسياً يف مساندة االحتاد يف أداء مهمته
بشأن األمن السيرباين باستحداث تدابري

تقنية ملكافحة التهديدات السيربانية اجلديدة
صمم ليتصدر
واملتطورة .وقد أقيم املركز ،الذي ُ
املوارد املتاحة عاملياً يف توفري معلومات بشأن
التهديدات السيربانية ،لنشر نظام لإلنذار
املبكر وتقدمي إرشادات بشكل سريع للبلدان
اليت تتعرض هلجمات سيربانية .كما خيطط
لربط خرباء معينني يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف الدول األعضاء
يف االحتاد بشبكة اتصاالت مكرسة تتيح
هلم التصدي حلاالت طوارئ األمن السيرباين
باستجابات مجاعية سريعة إثر تلقي البالغات.

الدور الجوهري للتدريب
على األمن السيبراني

يربز الدور املهم الذي تؤديه تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت اليوم لتقدمي خدمات
يف قطاعات متنوعة للغاية مثل الصحة،
والتعليم ،واملال والتجارة مسيس احلاجة إىل
إدراك الفرص اليت تتيحها بيئة سيربانية آمنة
من جهة ،والتهديدات املتأصلة يف الفضاء
السيرباين من جهة أخرى .غري أن هناك
حالياً قصوراً يف عدد متخصصي األمن
السيرباين املؤهلني يف مجيع البلدان  -مبا يف
ذلك أكثرها تقدماً تكنولوجياً.
وإسهاماً منه يف سد هذه الفجوة،
نظم االحتاد ورش عمل تدريبية ألكثر من
 2700مسؤول حكومي ومسؤول تنظيمي
ومتخصص يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من القطاعني العام واخلاص
حول العامل .وتغطي ورش العمل جوانب
تقنية وسياساتية خمتلفة ألمن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،مما يتضمن حتليل
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الربجميات الضارة وفحصها وتأمني الشبكات
واألدلة اجلنائية .ومن األنشطة املنفذة يف
بعض ورش العمل هذه إقامة حماكمات
افرتاضية الختبار مدى إملام املشاركني باألطر
القانونية الوطنية اليت ميكن تطبيقها على
االنتهاكات اليت جتري يف الفضاء السيرباين.
وعالوًة على ذلك ،شارك اآلالف من أفرقة
االستجابة للحوادث احلاسوبية من أرجاء
العامل كافة يف تدريبات سيربانية عملية
نظمها االحتاد بالتعاون مع إمباكت وأجريت
ضمن سيناريوهات حماكاة هلجمات سيربانية
الختبار قدراهتم على التواصل يف حاالت
الطوارئ والتصدي هلا.
وفيما يلي مناذج للمساعدة اليت قدمها
االحتاد ملعاجلة قضايا األمن السيرباين يف
مناطق إفريقيا واألمريكتني وآسيا-احمليط
اهلادئ وكومنولث الدول املستقلة وأوروبا منذ
وقت انعقاد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
لعام  .2010وأما التطورات على صعيد األمن
السيرباين يف العامل العريب ،فيتناوهلا مقال يركز
على منطقة البلدان العربية (انظر .)38-34

إفريقيـا

يف إطار مشروع مشرتك بني االحتاد
واملفوضية األوروبية يرمي إىل استحداث
سياسات منسقة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وبيئة تنظيمية ذات كفاءة
يف بلدان مناطق إفريقيا والكارييب واحمليط
اهلادي ،وضعت سياسات منوذجية تتعلق
باجلرائم السيربانية واملعامالت اإللكرتونية
ومحاية البيانات ،وهي اآلن يف طور حتويلها
إىل تشريعات حملية.
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ويف سياق مشروع تنسيق سياسات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إفريقيا
جنوب الصحراء ) ،(HIPSSAقُدمت إىل االحتاد
اإلفريقي معلومات تعينه على صياغة اتفاقية
على مستوى القارة بشأن األمن السيرباين.
واستفادت بلدان إفريقية كثرية من
التقييمات اليت أجراها االحتاد بالتعاون
مع إمباكت لتأهبها ملواجهة التهديدات
السيربانية وقدراهتا على التصدي هلا (بوتسوانا
وبوركينا فاصو وبوروندي والكامريون وتشاد
وكوت ديفوار ومجهورية الكونغو الدميقراطية
وإثيوبيا والغابون وغامبيا وغانا وليسوتو ومايل
والنيجر ونيجرييا وكينيا والسنغال وسرياليون
وسوازيالند وتنزانيا وتوغو وأوغندا وزامبيا
وزميبابوي) .وقد أنشأت أربعة من هذه
البلدان (بوركينا فاصو وكينيا وأوغندا وزامبيا)
منذ عام  2010أفرقة استجابة للحوادث
احلاسوبية ،بينما تقتفي أربعة أخرى
(بوروندي وغانا وكوت ديفوار وتنزانيا) حالياً
أثرها يف ذلك بدعم من االحتاد وإمباكت.
وتلوح يف األفق اإلفريقي مبادرات متنوعة
أخرى بشأن األمن السيرباين .وقد وقعت
جلنة االتصاالت النيجريية مذكرة تفاهم مع
االحتاد يف يوليو  2013إلنشاء مركز إقليمي
لألمن السيرباين يف نيجرييا .وسيسهل هذا
املركز اإلقليمي التعاون بشأن مكافحة
التهديدات السيربانية على الصعيدين
اإلقليمي والوطين ،مع تركيز على األنشطة
املتعلقة حبماية األطفال على اخلط.
ومن املخطط أيضاً عقد سلسلة من
القمم بشأن محاية األطفال على اخلط يف
إفريقيا برتتيب من االحتاد تستهدف حتديد
املخاطر ومواطن الضعف اليت يتعرض هلا

األطفال يف الفضاء السيرباين وإعداد أدوات
عملية يستعان هبا على خفض املخاطر
إىل أدىن حد وتبادل املعارف واخلربات.
وقد تكرمت سيدة نيجرييا األوىل ،السيدة
بيشانس غودلك جوناثان ،بقبول أداء دور
مناصرة ألعمال االحتاد الدويل لالتصاالت
يف جمال محاية األطفال على اخلط.
وأخرياً ،فإن االحتاد سينظم بالتعاون مع
إمباكت يف عام  2014ورشة عمل تدريبية
ألفراد أفرقة االستجابة للحوادث احلاسوبية
يف البلدان اإلفريقية تتخللها حماكاة هلجمة
سيربانية الختبار تأهبهم ملواجهة حوادث
حاسوبية وقدراهتم على التصدي هلا.

آسيا-المحيط الهادئ

أدت أعمال مشرتكة بني االحتاد ورابطة
أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) إىل زيادة
التعاون اإلقليمي على جماهبة حتديات
األمن السيرباين .كما كان هلا أثر حموري يف
تعزيز القدرات يف ٍ
عدد من أقل البلدان منواً
والبلدان النامية على جماهبة هتديدات األمن
السيرباين وإدارة حاالت الطوارئ املتعلقة هبا.
وكانت كمبوديا ومجهورية الو الدميقراطية
الشعبية وميامنار وفيتنام من بني البلدان
اليت تلقت مساعدة مباشرة يف هذا الصدد
خالل السنوات األخرية .وقد أفضت
مشاركة هذه البلدان يف ورشة عمل نظمها
االحتــاد بالـتعــاون مع رابطــة آسيــان على
املستوى دون اإلقليمي يف ميامنار عام
 2011إىل تـع ـزيــز الـتـع ــاون فـيـم ــا بـيـنه ــا يف
قضايا األمن السيرباين .وركزت ورشة العمل
على سياسات أفرقة االستجابة للحوادث

األمن السيبراني

Shutterstock

احلاسوبية الوطنية وإجراءاهتا وأفضل
ممارساهتا وحتدياهتا وفرصها.
كما زاد التعاون بني بلدان منطقة آسيا-
احمليط اهلادئ متاسكاً يف ورشة عمل إقليمية
نظمها االحتاد ومكتب األمم املتحدة املعين
باملخدرات واجلرمية يف سيول جبمهورية كوريا
خالل عام .2011
وواصل االحتاد ،بالتعاون مع إمباكت،
تقييم قدرات أفرقة وطنية لالستجابة
ٍ
للحوادث احلاسوبية القائمة لدى عدد من
بلدان منطقة آسيا-احمليط اهلادئ على إدارة
حاالت طوارئ األمن السيرباين ،وللمساعدة
يف تكوين هذه األفرقة يف البلدان اليت ليس
لديها شيء من ذلك بعد ،ولتقدمي مساعدة
يف التدريب واملواد .وقد تلقت أفغانستان
وبنغالديش وبروين وبوتان وكمبوديا ومجهورية
الو الدميقراطية الشعبية ومالديف وميامنار

ونيبال وسري النكا وفيتنام خالل السنوات
األخية مساعدات على أشكال خمتلفة
لتقوية األمن السيرباين لديها.

األمريكتان

تستفيد عدة بلدان يف املنطقة من خربات
االحتاد يف جمال التهديدات السيربانية .وقد
أجرى االحتاد بالتعاون مع إمباكت منذ
عام  2012تقييمات تأهب يف  15بلداً يف
األمريكتني (أنغويال وأنتيغوا وبربودا وبربادوس
وكوستاريكا ودومينيكا واجلمهورية الدومينيكية
وغرينادا وإكوادور وهاييت وهندوراس وبنما
وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا
وسورينام وترينيداد وتوباغو).
ووقعت مذكرات تفاهم مع بربادوس
ُ
وجامايكا لتكوين أفرقة وطنية لالستجابة

للحوادث احلرجة ،واملناقشات الرامية إىل
إحلاق ترينيداد وتوباغو هبما يف ذلك جارية
حالياً .وباإلضافة إىل ذلك ،اتُفق على
خطط إلنشاء فريق استجابة للحوادث
احلرجة على الصعيد دون اإلقليمي حتت
إشراف منظمة دول شرق الكارييب ،حيث
سيوفر االحتاد بالتعاون مع إمباكت ما يلزم
من مدخالت تقنية وتدريب إلنشاء وإدارة
أفرقة االستجابة للحوادث احلرجة هذه اليت
تستهدف تقوية قدرات األمن السيرباين
الوطنية وتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل يف
هذا امليدان.
وبالتعاون مع سجل أمريكا الالتينية
والكارييب لعناوين اإلنرتنت ) ،(LACNICأجرى
االحتاد باملشاركة مع إمباكت الدفعة األوىل
من التدريبات العملية ملنطقة األمريكتني يف
مونتفيديو (أوروغواي) يف أغسطس 2013
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األمن السيبراني

مبشاركة خرباء يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واألمن من بربادوس وبوليفيا
وتشيلي وكولومبيا وإكوادور وباراغواي وبيو
وترينيداد وتوباغو وأوروغواي.
كما خضعت األطر التشريعية املتعلقة
باجلرائم السيربانية يف  8من  15بلداً مستفيداً
يف منطقة الكارييب لالستعراض خالل
عامي  2011و ،2012وأرسلت توصيات
هنائية لتحديث تلك التشريعات ،بناءً
على مشاورات مع أصحاب املصلحة ،إىل
بربادوس وغرينادا وسانت كيتس ونيفس
وترينيداد وتوباغو ،وذلك يف إطار مشروع
التعاون بني االحتاد واملفوضية األوروبية
الرامي إىل استحداث سياسات منسقة
فعالة لتكنولوجيا املعلومات
وبيئة تنظيمية ّ
واالتصاالت يف بلدان مناطق إفريقيا
والكارييب واحمليط اهلادئ .وأرسلت مقرتحات
لتشريعات وطنية أو تعديالت على قوانني
قائمة أيضاً إىل هاييت وجامايكا وسانت
لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين.

كومنولث الدول المستقلة

دار نقاش بني أكثر من  90خبياً يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن
من أوروبا وكومنولث الدول املستقلة
ومنطقة آسيا-احمليط اهلادئ حول اجلوانب
االسرتاتيجية لألمن السيرباين واجلرائم
السيربانية خالل حلقة دراسية متعددة
املناطق نظمها االحتاد بالتعاون مع إمباكت
وبالشراكة مع أكادميية أوديسا الوطنية
لالتصاالت (أوكرانيا) يف شهر مارس .2012
وكان من موضوعات جدول األعمال األطر
القانونية والتعاون الدويل ملكافحة اجلرائم
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السيربانية ومحاية األطفال على اخلط ودور
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص.
واقرتح املشاركون إنشاء قاعدة مرجعية
عمومية تضم مجيع موارد األطفال على
اإلنرتنت املستحسنة واحملظورة.
وسبق ذلك بعام (أبريل  )2011تلقي
التعاون متعدد املناطق بشأن محاية األطفال
على اخلط دفعة إىل األمام من خالل
ورشة عمل حضرها حنو  55خبياً يف األمن
السيرباين من كومنولث الدول املستقلة
وبلدان أوروبية ،وكانت من تنظيم االحتاد
بالشراكة مع أكادميية أوديسا لالتصاالت
بأوكرانيا .واستفادت أرمينيا وقرغيزستان
من املساعدة املوجهة لوضع اسرتاتيجيات
وطنية لألمن السيرباين ،كما تلقت أوكرانيا
إرشادات بشأن إقامة هيئة وطنية لتسجيل
معرفات الكائنات.
ِّ
وعالوة على ذلك ،قدم االحتاد يف عام
 2013الدعم حلكومة أذربيجان يف تنظيم مؤمتر
دويل بشأن األمن السيرباين ،بالشراكة مع البنك
الدويل واملنتدى االقتصادي العاملي واإلنرتبول.

أوروبــا

عقد االحتاد منتداه اإلقليمي بشأن األمن
السيرباين ألوروبا وكومنولث الدول املستقلة
يف صوفيا ببلغاريا يف شهر أكتوبر ،2012
وذلك بالشراكة مع وزارة النقل وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت البلغارية .وقد مجع
املنتدى أكثر من  90مشاركاً من  19بلداً.
ونظم االحتاد وإمباكت خالل املنتدى
تدريباً عملياً على األمن السيرباين عرب
احلدود لبلدان أوروبا وكومنولث الدول
صمم الختبار القدرات الوطنية على
املستقلة ُ

االستجابة السيربانية وحتسني االستعداد والرد
يف حالة وقوع هجوم سيرباين مستقبالً.
وأما التدريب العملي "التعلم التطبيقي
ألفرقة االستجابة للطوارئ" فضم مثانية بلدان
مشاركة فعلياً هي :أرمينيا وبلغاريا ومولدوفا
واجلبل األسود ورومانيا وسلوفاكيا وتركيا
وأوكرانيا ،بينما شاركت  11دولة أخرى
بصفة مراقب رمسي ،وهي :ألبانيا والنمسا
وأذربيجان وكرواتيا وإيطاليا وقرغيزستان
ولكسمربغ ومالطة وبولندا والربتغال
وطاجيكستان.
وأطلقت خالل التدريب سلسلة من
السيناريوهات بلغ جمموعها الزمين 250
دقيقة الختبار املشاركني ورصد استجاباهتم.
ومشلت هذه السيناريوهات التصيد السيرباين
وتشويه الويب واخرتاق أمين ال سلكي.
واستفاد هذا اللقاء أيضاً من مشاركة كبار
شركاء االحتاد الدويل لالتصاالت وإمباكت
يف دوائر الصناعة مبا فيهم Codenomicon
و Internet Society BulgariaوKaspersky
 Labو Lirex.comو MicrosoftوSymantec
و.The Cyber Guardian
وأجريت تقييمات حلالة التأهب للطوارئ
السيربانية يف ألبانيا والبوسنة واهلرسك
واجلبل األسود وصربيا ومجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة بغية تكوين أفرقة
استجابة للحوادث احلاسوبية فيها.
واستضافت اجلبل األسود يف سبتمرب
 2013مؤمتر االحتاد احلادي عشر بشأن
األطر التنظيمية حلماية مصاحل مستعملي
االتصاالت اإللكرتونية يف أوروبا .وسعى
املشاركون يف حتديد التحديات الرئيسية على
طريق محاية املستعملني ،واستعرضوا األطر
التنظيمية احلالية ،وتبادلوا اآلراء.

Shutterstock

االتحاد الدولي لالتصاالت يدعم النفاذ إلى النطاق العريض في إفريقيا

االتحاد الدولي لالتصاالت يدعم النفاذ
إلى النطاق العريض في إفريقيا
يواصل االحتاد الدويل لالتصاالت
مشروعه لتوسيع النفاذ إىل النطاق العريض
والنهوض به يف إفريقيا كنوع من املتابعة
لقمة توصيل إفريقيا ،يف إطار شراكة مع
مؤسسة كريغ وسوزان ماكاو.
وتلقى املشروع دعماً من خالل
االتفاق الذي أبرم مع شركة Nexpedience
(واحدة من كبار املوردين يف العامل للبنية
التحتية عريضة النطاق مسجلة امللكية
من نقطة إىل عدة نقاط) لنشر  180حمطة

قاعدة عريضة النطاق جديدة بقيمة مليون
دوالر أمريكي يف ستة بلدان إفريقية.
وستساهم عمليات النشر هذه يف توفي
التوصيلية الالسلكية عريضة النطاق ،مما
يتيح النفاذ الرقمي اجملاين أو منخفض
التكلفة للمدارس واملستشفيات والسكان
الذين يفتقرون هلذه اخلدمة يف املناطق
الريفية والنائية.
وكانت بوروندي أول من استفاد من
بني الستة بلدان من املعدات والتدريب

على إنشاء شبكة ال سلكية عريضة
النطاق يف  .2011وتبعتها جيبويت  -فقد
عُقدت احتفالية إلطالق النطاق العريض
يف  19ديسمرب لعام  2013حضرها
الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام
لالحتاد ،إىل جانب السيد إمساعيل
عمر جيله ،رئيس جيبويت ،وأعضاء من
حكومته .ومن املخطط القيام بعمليات
نشر مماثلة يف بوركينا فاصو ومايل ورواندا
وسوازيالند.
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بوروندي

جرى تنظيم تدريب خلرباء حمليني يف
بوروندي يف مارس  .2011وركز التدريب
املهين الذي مت تقدميه يف مقار شركة
 ONATELيف بوجومبورا على الوحدات

األربع التالية املستندة إىل حل
(تكنولوجيا عريضة النطاق مسجلة امللكية
من نـقـطـة إىل عــدة نـقـاط تـابـعـة لـشـركــة
:)Nexpedience

Expedience

الشكل  – 1مشروع الشبكة الالسلكية عريضة النطاق في بوروندي ،يبين الشكل المناطق
التي تشملها الشبكة (مبينة باللون األزرق)

_ _الوحـدة  – 1نظرة عـامــة على حــل
 ،Expedienceجتهيز موقع البنية التحتية
والرتكيب والتشكيل؛
_ _الوحدة  – 2نظرة عامة على نظام
 Expedience NetProvisionوتشغيله؛
_ _الوحدة  – 3تــرك ـيـب مـعــدات منشــآت
الـعمــالء حلــل  Expedienceوتشكـيـلهــا
وتشغيلها؛
_ _الـوحــدة  – 4مـدي ــر شبـك ــة ح ــل
 ،Expedienceوإدارة العناصر وتشكيل
النظام وتشغيله.
ويف هناية الدورة التدريبية أجريت
اختبارات للمشاركني مث عقد احتفال لتوزيع
الشهادات .ومتكن  13مهندساً حملياً من
املساعدة يف تركيب الشبكة الالسلكية
عريضة النطاق يف بوروندي بفضل التدريب
الذي حصلوا عليه.
املناطق املبينة باللون األزرق على خريطة
بوروندي (انظر الشكل  )2موصولة .مثة ثالثة
مواقع يف بوجومبورا (عاصمة بوروندي) ،بينما
حتظى كل مدينة من مدن نغوزي وبوروري
وموارو وجيتيغا ومورامفيا مبوقع واحد.
والشبـك ــة عــامـل ــة ،وتـم تــوف ـيـر 212
حـاسـوب ـاً شـخـصي ـاً ومـعــدات أخــرى ذات
صلــة لـشبـكــات املـنطـقــة املـحـليـة يف املـدارس
والـمسـتـشـفيــات.

جيبوتي

رحب األمني العام لالحتاد ورئيس جيبويت
معاً بإطالق النطاق العريض معتربانه خطوة
كبرية إىل األمام يف توصيل جيبويت بأحدث
تكنولوجيا النطاق العريض من أجل تنميتها
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االجتماعية واالقتصادية .وأثىن الرئيس جيله
على الدكتور توريه جملهوداته يف توصيل
جيبويت – وإفريقيا عامة – بالطريق السريع
العاملي للمعلومات.
أنشئت الشبكة الالسلكية عريضة النطاق
من اجليل الرابع (شبكة  WiMaxاملتنقلة مبعيار
 )IEE802.16eجليبويت يف بيئة مؤمنة بالكامل
حلمايتها من اهلجمات السيربانية (الشكل

 .)1ومن املتوقع استخدام الشبكة ألغراض
املؤمترات الفيديوية والصحة اإللكرتونية والتعليم
اإللكرتوين واحلكومة اإللكرتونية.

بوركينا فاصو

وجيري نشر شبكة ال سلكية عريضة
النطاق يف بوركينا فاصو ،وقد مت اختيار املواقع

الشكل  – 2مشروع الشبكة الالسلكية عريضة النطاق من الجيل الرابع لجيبوتي التي تشمل
عرتا وعلي صبيح ومدينة جيبوتي ودخيل وأوبوك وتاجورة

التالية لتشملها الشبكة :نونا ونيان-غولوغو
وغوروم-غوروم ومانغا وجاوا وتوغان وكوبيال
وليو وأورودارا وياكو .وكانت املفاوضات مع
شركة  Airtelإجيابية ومت حتديد احللول املناسبة
للتوصيل لكل من هذه املواقع.

ليسوتو

سامهت ليسوتو مببلغ قدره
دوالر أمريكي إلقامة شبكة ال سلكية
عريضة النطاق .وجيري اآلن العمل عليها.
377 000

خريطة تفاعلية لشبكات اإلرسال

ومن أجل تكوين منظور عاملي لتوصيلية
النطاق العريض اليت ستمنح أعضاء االحتاد
القدرة على حتديد فرص االستثمار املتعلقة
شجع فريق اخلرباء املعين
بالنطاق العريضَّ ،
مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واجتماع مؤشرات االتصاالت
العاملية الذي عقد يف  ،2012االحتاد الدويل
لالتصاالت على وضع خريطة تفاعلية عاملية
لشبكات اإلرسال ،كما مت تعيني جمموعة
جديدة من مؤشرات سعة اإلرسال عريض
النطاق هلذا الغرض.
ولقد أطلق االحتاد مشروعاً لوضع أول
خريطة تفاعلية لإلرسال على الويب .ويف
إطار هذا املشروع ،سيطور مكتب تنمية
منصة موثوقة وحديثة
االتصاالت باالحتاد ّ
لرسم خرائط بيانات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وسينشرها على املأل ،لتقييم
توصيلية الشبكة الوطنية األساسية (العاملة
باأللياف البصرية واملوجات الصغرية) وكذلك
املقاييس الرئيسية األخرى لقطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
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دورات تدريبية يف بوروندي

عمليات تركيب شبكة من اجليل الرابع قائمة
على بروتوكول اإلنرتنت ) (IPيف جيبويت

املشاركون يف الدورات التدريبية يف بوروندي

تدريب خرباء حمليني من جيبويت على نشر الشبكات الالسلكية عريضة النطاق من
اجليل الرابع

تركيب حمطة قاعدة لإلرسال واالستقبال يف
عرتا (جيبويت)

تركيب فريق اخلرباء احمللي للشبكة يف بوجومبورا

ITU
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شبكة  WiMaxالجديدة في جيبوتي

شبكـة  WiMaxالجديدة في جيبوتي

كتبها محمد سياد دواله

V. Martin

فرصة لتعزيز النفاذ إلى الخدمات
األساسية في الصحة والتعليم

حممد سياد دواله

سفير جمهورية جيبوتي وممثلها الدائم
لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف

بينما منضي قدماً يف عام  ،2014أود
أن أبدأ بتوجيه رسالة سالم ورخاء جلميع
أعضاء اجملتمع الدويل ،وبالتأكيد على
قناعتنا الراسخة بأنه ال ميكن حتقيق أي
إجناز عظيم يف عاملنا دون التعاون الوثيق
والتضامن غي احملدود.
ويـنطبـق هذا الـزعـم عـلينـا س ـواء عنــد
التفكي يف إدارة التـحـديــات أو وضــع
حـلـول عـامليــة.
افتتح السيد إمساعيل عمر جيله ،رئيس
دولة جيبويت ،والدكتور محدون إ .توريه،
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت،
شبكة  WiMaxيف إطار مشروع "قرية
األلفية" يف  19ديسمرب  ،2013مبدينة
عرتا اليت تبعد عن جيبويت حبوايل .km 40
ويندرج هذا املشروع ،الذي أطلق خالل
قمة توصيل إفريقيا اليت عقدت يف كيغايل
(رواندا) يف  2007حبضور عدد كبي من

رؤساء البلدان اإلفريقية ،يف إطار أهداف
االحتاد اليت ترمي إىل تعزيز قدرات البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
) (ICTيف البلدان اإلفريقية.
وقد وقع االختيار على عشرة بلدان
إفريقية من بينهم جيبويت لتستفيد من
البنية التحتية للنطاق العريض الالسلكي.
ويشكل هذا املشروع أيضاً جزءاً من
اسرتاتيجية جيبويت لتنمية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت الستخدامها
يف تعزيز التنمية االجتماعية .ويركز هذا
املشروع بشكل خاص على استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمايل
الصحة والتعليم.
ففي قطاع الصحة ،ستساعد تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على حتسني
إدارة خدمات الرعاية الصحية من خالل
التطبيقات اخلاصة بتجميع املعلومات وتقدمي

التدريب ملقدمي الرعاية الصحية ودعمهم يف
اختاذ القرار.
أما يف املدارس ،فيمكن استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنطاق
العريض لتقدمي تدريب واسع اجملال وحتديث
املناهج الدراسية وحتسني املهارات .وتشكل
املدارس املوصلة نافذة مفتوحة حقاً على
العامل ومجيع املوارد واملعلومات املتاحة.
ولفت مجيع املتحدثني املتعددين الذين
أعطيت هلم الكلمة ،مبا يف ذلك وزير
االتصاالت املسؤول عن الربيد واالتصاالت،
االنتباه إىل أمهية شبكة  ،WiMaxحيث إنه
مشروع ابتكاري مصمم لتمكني نفاذ أفضل
إىل اخلدمات األساسية مثل الصحة والتعليم.
وقال الرئيس جيله إنه بعد أن حولت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة
العامل ،كان إطالق شبكة  WiMaxتطوراً
جاء يف الوقت املناسب وسيؤدي من اآلن
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شبكة  WiMaxالجديدة في جيبوتي

فصاعداً إىل حتسني األوضاع املعيشية لألفراد
الذين يعيشون يف املناطق النائية يف البلد،
الذين جيب أال حيرموا من التقدم اجلاري
إحرازه يف جمال االتصاالت.
وانتهز الرئيس جيله الفرصة خالل
كلمته ليعرب عن امتنانه لالحتاد الدويل
لالتصاالت الذي كان دعمه عامالً حامساً
يف إطالق شبكة  WiMaxاليت شكلت
مـعــدات مـبــانـي الـعمــالء التـي تــم
تقـديـمـهـا لـجيـبـوتي

خطوة كبرية لألمام من خالل تقدميها
للمرافق الرئيسية لألفراد الذين يعيشون يف
املناطق الريفية يف جيبويت.
وصرح األمني العام ،عقب املناقشات
اليت درات بينه وبني رئيس اجلمهورية ،قائالً:
"إنه من واجبنا كمنظمة دولية تضطلع
مبسؤولية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
أن ندعم البلدان خالل سعيها لتحقيق

رؤيتها .ويسعدنا للغاية أن نشهد حتقق احللم
الكبري هلذا البلد وسنبذل قصارى جهدنا
الستكمال هذا التعاون".
وبالنيابـة عن حكــومـيت وباألصـالــة
عن نفسي ،أود أن أعـرب عـن امـتنـاننــا
العميـق للدكـتور توريـه الذي حنيي رؤيتـه
لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والتـزا مـه هبــا.

محطة قاعدة لإلرسال واالستقبال من
الجيل الرابع تم تركيبها في جيبوتي

ITU
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تسليط الضوء على الصحة اإللكترونية

Shutterstock

تسليط الضوء على الصحة اإللكترونية
ميثل نشر املعرفة حول تطبيقات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إحدى
االسرتاتيجيات الرئيسية املستعملة لتعميم
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض
التنمية االجتماعية-االقتصادية .ولتحقيق
هذا اهلدف ،وضع مكتب تنمية االتصاالت
باالحتاد الدويل لالتصاالت اسرتاتيجية
مزدوجة بالتعاون مع أصحاب املصلحة
الرئيسيني تتألف من نشر تقارير متخصصة
يف شكل كتيبات ومبادئ توجيهية وتنظيم
سلسلة من األحداث اإلقليمية والعاملية
املستهدفة بشأن تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

ويف جمال الصحة على سبيل املثال،
أتيح دليل بعنوان "تكييف خدمات الصحة
اإللكرتونية لتتواءم مع حتول تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت" للهيئات املعنية
بالصحة يف الدول األعضاء يف االحتاد
يف عام  2011وتضمن خدمات الصحة
اإللكرتونية اليت ميكن نشرها فوراً بالبنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املتاحة مقارنةً بتلك اليت ال ميكن إضافتها إال
مع تطور هذه البنية التحتية.
ويسلط تقرير صادر عن االحتاد الدويل
لالتصاالت ونشر يف يوليو  2013بشأن
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

لتحسني املعلومات واملساءلة عن صحة
النساء واألطفال الضوء على املسامهات
اليت ميكن أن توفرها تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف سرعة تتبع إجناز
اهلدف  4من األهداف اإلمنائية لأللفية
(ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن
اخلامسة مبقدار الثلثني) واهلدف  5منها
(ختفيض معدل الوفيات النفاسية مبقدار
ثالثة أرباع) يف عام .2015
ويف عام  ،2013أنشأ االحتاد الدويل
لالتصاالت ومنظمة الصحة العاملية مستودعاً
على اإلنرتنت جلمع معلومات عن مشاريع
الصحة اإللكرتونية اجلارية حول العامل من
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تسليط الضوء على الصحة اإللكترونية

أجل إثبات فعالية استعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف تقدمي الرعاية
الصحية .ومت تشجيع مجيع اإلدارات
وأصحاب املصلحة على تقدمي مدخالت
للمستودع للمسامهة يف تقاسم اخلربات
واملمارسات اجليدة املتعلقة مببادرات الصحة
اإللكرتونية.
وبني عامي  2010و ،2013استفاد أكثر
من  1 000مشارك من أكثر من  50بلداً
من قرابة  10أحداث عاملية وإقليمية قام
بتنظيمها االحتاد لتقاسم املعارف عن أفضل
ممارسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ألغراض الصحة اإللكرتونية .واشتملت هذه
األحداث على:
_ _جناح الصحة اإللكرتونية يف تليكوم
العاملي لالحتاد لعام  2011حيث مت عرض
حلول مبتكرة وناشئة يف جمال الصحة
اإللكرتونية.
_ _ورشة العمل اليت عُقدت يف فرباير
 2012بشأن كيف ميكن أن تساعد
العلوم اإللكرتونية يف التغلب على
التحديات اجملتمعية امللحة :رعاية جهد
عاملي لتطوير بنية حتتية إلكرتونية عاملية
لعلماء األعصاب احلسابيني ملكافحة
مرض الزهامير.
_ _جناح االحتاد الدويل لالتصاالت يف منتدى
الصحة يف جنيف لعام  2012حيث مت
فيه نشر تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتعزيز األنظمة الصحية
وحتسني تقدمي خدمات الرعاية الصحية
خاصة يف األماكن ذات املوارد املنخفضة.
_ _ورشة العمل اليت عُقدت يف أبريل 2012
بشأن "معايري الصحة اإللكرتونية وقابلية
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التشغيل البيين" اليت بدأت حواراً لوضع تعزيز عمليات التخطيط
خريطة طريق شاملة بشأن تطوير املعايري والمهارات الوطنية في مجال
العاملية وقابلية التشغيل البيين واالعتماد الصحة اإللكترونية

_

_

_

_

من أجل إتاحة التنمية املستدامة خلدمات
أعد االحتاد باالشرتاك مع منظمة
الصحة اإللكرتونية.
الصحة العاملية "جمموعة أدوات
_اجتماع فريق اخلرباء الذي عُقد يف سبتمرب االسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية"
 2012بشأن "الصحة املتنقلة :حنو حتسني اليت نُشرت يف عام  2012لالستجابة
الرعاية والعالج والوقاية يف أوروبا" الذي إىل احلاجة املتزايدة للمهارات والقدرات
مت يف سياقه تبادل أفضل املمارسات يف املتخصصة يف الدول األعضاء يف االحتاد.
تنفيذ الصحة املتنقلة مع معاجلة احلاجة واعتمدت مخسة بلدان حىت اآلن جمموعة
العاجلة إىل الرتكيز على خمتلف التحديات األدوات إلعداد اسرتاتيجياهتا الوطنية أو
السياساتية والتنظيمية والتقنية والتجارية .حتديثها يف حني تطبقها بلدان عديدة
_"مسار الصحة اإللكرتونية" يف تليكوم أخرى يف ختطيطها الوطين.
وملساعدة البلدان يف تنفيذ اسرتاتيجية
العاملي لالحتاد لعام  2012الذي غطى
منوذجي الصحة اإللكرتونية من شركة متكاملة للصحة اإللكرتونية وبناء القدرات
أعمال إىل شركة أعمال ) (B2Bومن شركة املتصلة بتخطيط الصحة اإللكرتونية ودعم
أعمال إىل املستهلك )(B2Cبالتعاون مع إطالق عمليات ختطيط وطنية للصحة
اإللكرتونية ،نُظِّمت ورشة عمل تدريبية
شركيت فريايزون وماكينسي.
_ورشة العمل اإلقليمية اليت عُقدت يف مشرتكة بني االحتاد ومنظمة الصحة العاملية
فرباير  2013بشأن "خدمات الصحة لصاحل مسؤويل وزارات الصحة وخرباء
اإللكرتونية يف السياقات منخفضة املوارد" تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أكثر
يف طوكيو (اليابان) بالتعاون مع الوزارة من  15بلداً يف يوليو .2012
اليابانية للشؤون الداخلية واالتصاالت
ويف آسيا واحمليط اهلادئ ،نُظمت ورش
وشركة نيبون للتلغراف والتلفون ).(NTT
عمل إقليمية مع منظمة الصحة العاملية
_املنتدى اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ يف مانيال (الفلبني) يف سبتمرب  2013ويف
الذي عُقد يف عام  2011بشأن تطبيقات بانكوك (تايالند) يف سبتمرب-أكتوبر 2013
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والذي وأديس أبابا (إثيوبيا) وداكار (السنغال)
مت تنظيمه بالشراكة مع خمتلف وكاالت يف أكتوبر  2013هبدف دعم االبتكار من
األمم املتحدة إىل جانب قادة صناعة خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،لتحسني املعلومات واملساءلة عن صحة
والذي حضره  168مشاركاً من  17بلداً النساء واألطفال وتطوير فهم املشاركني
وعمل على تعزيز الشراكات مع أصحاب للخطوات الرئيسية لوضع اسرتاتيجية وطنية
للصحة اإللكرتونية.
املصلحة الرئيسيني.

تسليط الضوء على الصحة اإللكترونية

AFP

دعم استعمال الوسائل
المتنقلة من أجل الصحة

أطلق االحتاد ومنظمة الصحة العاملية
مبادرة مشرتكة الستعمال التكنولوجيات
املتنقلة ملعاجلة األمراض غي املعدية من
خالل حلول الصحة املتنقلة القابلة
للتطور خالل تليكوم العاملي لالحتاد لعام
 .2012وتستهدف خطة العمل املستمرة
ملدة أربع سنوات مثانية بلدان يف جماالت
الوقاية والعالج وإنفاذ السياسات .ويف
منطقة األمريكتني ،كانت كوستاريكا
أول بلد تنفذ فيه هذه املبادرة من خالل

إطالق برنامج اإلقالع عن التدخني
باستعمال األجهزة املتنقلة ملساعدة
املدخنني على التوقف عن هذه العادة.
ويف منطقة إفريقيا ،كانت السنغال البلد
الثاين املشارك يف هذه املبادرة الستعمال
األجهزة املتنقلة للوقاية من مرض السكري
والسيطرة عليه.
ومن خالل تطوير الشراكات مع
منظمة الصحة العاملية ورابطات الصناعة
مثل االحتاد الدويل ملنتجي ومجعيات
املستحضرات الصيدالنية ) (IFPMAوشركة
بوبا (شركة رعاية صحية) ومؤسسة

فيايزون ،أتيحت موارد إضافية لميزانيات
دعم استعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لرعاية صحة األمهات
واألطفال ومكافحة األمراض غي املعدية.
ومت تنظيم حدثني أثناء اجلمعية العامة
ملنظمة الصحة العاملية يف مايو  2013وأثناء
اجتماع اجمللس االقتصادي واالجتماعي
لألمم املتحدة يف يوليو  2013للتوعية
باإلمكانيات احملتملة للتطبيقات املتنقلة يف
جمال الصحة ،وخاصة فيما يتعلق احلد من
األمراض غي املعدية.
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مشروع توصيل مدرسة ،توصيل مجتمع
تسليط الضوء على سري النكا

ITU

تسليط الضوء على سري النكا
التعليم يصل إلى  8 500االب في  33مدرسة في المقااعات
بمساعدة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يساعد مشروع "توصيل مدرسة ،توصيل
جمتمع" يف سري النكا على سد الفجوة الرقمية
بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية وعلى
إتاحة فرص اقتصادية للمجتمعات الريفية.
واستقبل الطالب وأفراد اجملتمع على
حد سواء املشروع حبماس كبي .وقال حييين
شانيكا ،وهو طالب يف الصف التاسع مبدرسة
غواناواال فيديااليا ،مبقاطعة جينيغاثينا ،على
سبيل املثال" :ليس لدي حاسوب يف منزيل،
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وأصدقائي ال ميلكون حواسيب يف منازهلم
أيضاً .ولدينا اآلن خمترب احلواسيب اخلاص بنا
يف املدرسة .وأصبح لدي اآلن فرصة التعلم
باحلواسيب .وكان أول ما تعلمته هوكيفية
رسم الصور وتلوينها .وخبالف ذلك ،تعلمت
كيفية استعمال القواميس واآللة احلاسبة
ودراسة الربنامج التعليمي e THAKSALAWA
املتاح على اإلنرتنت والذي وضعته وزارة
التعليم .ولقد وجدت اإلنرتنت رائعة وهائلة

حبق .ذلك أهنا تسمح لنا بالبحث عن
املعلومات والصور واالستماع إىل املوسيقى
ومشاهدة األفالم التعليمية .وتتاح لنا فرصة
لعب ألعاب احلاسوب يف بعض األحيان".
ومثة مثال آخر من م .ن .م .أكمل ،وهو
طالب مكفوف يف مدرسة زهية االبتدائية،
بوحدة الرتبية اخلاصة ،يف مقاطعة بوتاالم،
الذي استفاد من املشروع .وقال إن "خمترب
احلواسيب اجملهز لألشخاص ذوي االحتياجات

مشروع توصيل مدرسة ،توصيل مجتمع

اكنال يرس ىلع ءوضلا طيلست

اخلاصة يتيح لنا فرصة كبرية لتعلم دروس
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بسهولة
وفعالية .وميكننا اآلن أن نزيد مهاراتنا ومعارفنا
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وأنا أستمتع حقاً بالدروس يف فصلي املدرسي،
وبقراءة القصص واالستماع إىل األغاين ضمن
غريها من األنشطة .ومبا أنين ال أستطيع القيام
بذلك يف املنزل ،فإنين اآلن أكثر حرصاً على
حضور املدرسة".
وقد أُطلق املشروع يف عام  ،2011بعد
جناح تنفيذه يف نيكاراغوا .ويف ذلك العام،
حتولت  25مدرسة هبا  100طالب يف املتوسط
يف منطقة أكوريسا ،باملنطقة التعليمية للمقاطعة
اجلنوبية ،إىل مراكز جمتمعية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بعد توصيلها بإنرتنت
النطاق العريض وتوفري أجهزة احلواسيب
األساسية .وبعد تلك املرحلة التجريبية اإلجيابية،
اختذ املشروع بُعداً جديداً يف ديسمرب 2013
عندما أعلن االحتاد الدويل لالتصاالت وجلنة
تنظيم االتصاالت يف سري النكا ) (TRCSLعن
خطط لتوسيع املشروع إىل تسع مقاطعات يف
 21منطقة جبميع أحناء البلد.
ومشل الربنامج املوسع  33مدرسة ابتدائية
وثانوية نائية أخرى لديها يف الوقت احلايل
توصيلية منخفضة ونسبة منخفضة من
املعارف الرقمية واستفاد منه أكثر من 8 500
طالب ،فضالً عن اجملتمعات اليت تقع فيها
هذه املدارس .وأطلق وزير التعليم السريالنكي
السيد باندوال غوناوردانا الربنامج رمسياً يف
احتفال أقيم مبناسبة افتتاح خمترب للحواسيب
يف املدارس االبتدائية يف هوماغاما مبنطقة
بادوكا ،مبقاطعة كولومبو .وخالل حفل
االفتتاح ،قال رئيس جلنة تنظيم االتصاالت

يف سري النكا السيد الليث ويراتونغا" :إن
مشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هذا
املوجه حنو املدارس واجملتمعات الريفية سيكون
مفيداً للقطاع الريفي ،وستؤدي هذه املدارس
يف املستقبل دوراً رئيسياً يف نشر معارف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق
الريفية والنائية يف البلد".
وقد مت إطالق املشروع املوسع نتيجة
املقرتحات اليت قُدمت خالل اجتماع الشراكة
بني أصحاب املصلحة املتعددين يف قمة
توصيل آسيا واحمليط اهلادئ اليت عُقدت يف
نوفمرب  2013يف بانكوك ،تايالند .ويغطي
االحتاد الدويل لالتصاالت وجلنة تنظيم
االتصاالت يف سري النكا التمويل األويل
ألجهزة وبرجميات مراكز تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .مث ستتوىل املدارس بعد ذلك
مسؤولية تشغيل وصيانة خمتربات احلواسيب،
وسيقوم مشغلو االتصاالت بتوفري توصيلية
إنرتنت النطاق العريض بأسعار خمفضة.
وأكد السيد أنورا ديساناياكي وزير
التعليم يف سري النكا من جديد التزام
الوزارة باملشروع" :إن وزارة التعليم ملتزمة
بتزويد املدرسني والطالب يف سري النكا
مبهارات يف جمال املعرفة الرقمية لتمكينهم من
االستفادة من الفرص اليت يتيحها االقتصاد
العاملي وسيوفر هذا املشروع التكنولوجيا
داخل الفصول الدراسية وسيسمح للمدرسني
بتعليم طالهبم التفكري الناقد ومهارات حل
املشاكل والتعاون".
وقال األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت الدكتور محدون إ .توريه ،الذي
كانت متثله الدكتورة السيدة يون-جوكيم،
املديرة اإلقليمية لالحتاد ملنطقة آسيا واحمليط

اهلادئ يف بيان" :إن هذه مبادرة ذكية تشكل
معلمة هامة على طريق دفع عجلة النفاذ إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق
الريفية والنائية وهي ال تعود بالنفع على
املدرسني والطالب فحسب ،بل أيضاً على
اجملتمعات اليت يعيشون فيها .إن هذه الشراكة
املبتكرة بني القطاعني العام واخلاص والناس
اليت تشجع إقامة مراكز تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اجملتمعية يف املدارس ،متثل خطوة
جذابة وميسورة التكاليف وشاملة وقابلة للتطور
ومستدامة ،وهي خطوة إىل األمام يف توفري
الفرص الرقمية لشعب سري النكا .وهي
بالتأكيد خطوة ممتازة للمضي قدماً لتحقيق
"رؤية آسيا-احمليط اهلادئ 2020؛ االجتاه بذكاء
حنو النظام الرقمي" اليت أقرها القادة يف نوفمرب
 2013يف قمة توصيل منطقة آسيا-احمليط
اهلادئ اليت عُقدت يف بانكوك ،تايالند".
ومشروع "توصيل مدرسة ،توصيل
جمتمع" يف سري النكا شراكة بني القطاعني
العام واخلاص والناس تشمل االحتاد الدويل
لالتصاالت وجلنة تنظيم االتصاالت يف
سري النكا ووزارة التعليم يف سري النكا
وهيئة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
يف سري النكا ومفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،فضالً عن خمتلف
املؤسسات ومقدمي جتهيزات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
واختتم حييين شانيا قائالً "أمتىن العمل يف
وظيفة مناسبة يف جمال الكمبيوتر يف املستقبل.
ولذلك  ،أود أن أعرب عن شكري العميق
لالحتاد الدويل لالتصاالت وجلنة تنظيم
االتصاالت يف سري النكا ووزارة التعليم على
منحنا هذه الفرصة النادرة".
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عمـالــة الـشبــاب
تسخير التكنولوجيا إليجاد فرص العمل
إن كلفن دو مراهق من سياليون حيتذى
به إذ لفتت املعارف التقنية اليت اكتسبها بنفسه
وقدراته انتباه معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا
)– )Massachusetts Institute of Technology
وهو أحد أبرز معاهد التعليم التقين يف العامل.
وكان كلفن دو املشارك األصغر سناً يف املبادرة
الدولية للتنمية اليت تبناها املعهد ،حيث عرض
فيها مهاراته املدهشة أمام مهندسني هلم باع
أطول يف هذا اجملال .وشارك أيضاً يف فريق
املناقشة ِ
"التق باملبتكرين الشباب" يف إطار
"منتدى املبتكرين" املنعقد يف نيويورك يف عام
 2012وكان قدوة للمبدعني الشباب.
واستخدمكلفن حسه اإلبداعي العملي
القائم على االبتكار الذايت إلنشاء حمطة راديوية
جمتمعية بتشكيل الرتدد ) (FMذات تغذية ذاتية
– مبرسالت ومولدات وبطاريات مصنوعة من
خملفات أُعيد تصنيعها .وقامكلفن بتشغيل
احملطة الراديوية اليت تبث حتت اسم "دي جي
فوَكس" ).(DJ Focus
وتطرح هذه القصة اليت وردت يف
تقرير جديد لالحتاد بعنوان الفرص الرقمية:

كلفن دو – مثال لمراهم من
سيراليون يحتذى به
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احللول املبتكرة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتوظيف الشباب ،احتمال
تعدد األشخاص الذين يشبهون كلفن .وهذا
التقرير صادر عن مكتب تنمية االتصاالت
متخض عن الشراكة املعقودة بني
) (BDTوقد ّ
االحتاد ومؤسسة  Telecentre.orgيف جمال
توظيف الشباب وريادة األعمال ،ونُشر
بالتزامن مع انعقاد املؤمتر العاملي لتنمية
االتصاالت يف ديب يف الفرتة من  30مارس
إىل  10أبريل  .2014وفيما يلي بعض
املواضيع البارزة اليت تناوهلا التقرير.

البطـال ــة

يبلغ عدد الشباب العاطلني عن العمل
اليوم  73مليون شخص يف العامل ،ويعاين
أضعاف ذلك بثالث مرات من بطالة جزئية –
وهم الذي يعملون عادة يف القطاع غي الرمسي
ويتقاضون أجوراً متدنية بدون مزايا ويواجهون
أكثر من غيهم إمكانية فصلهم من اخلدمة.
وهناك أيضاً  621مليون شخص من الشباب
يُعتربون "خاملني" -وهم الذين ال يتلقون
أي تعليم أو تدريب وال يبحثون عن عمل.
ويشكل الشباب  17يف املائة من سكان العامل
و 40يف املائة من العاطلني عن العمل يف العامل.

الشباب والوظائف في المجال التكنولوجي
عمـالــة الـشبــاب

Shutterstock

ويتكبد اجملتمع تكاليف باهظة عندما
ينصرف الشباب عن الدراسة والعمل .وعلى
سبيل املثال ،فقد جاء يف التقرير أن استيعاب
 20يف املائة فقط من الشباب املتضررين
يف سوق العمل األوروبية سيوفر على بلدان
االحتاد األورويب أكثر من  21مليار يورو سنوياً
كمجموع عام .ويف الواليات املتحدة ،تقدر
التكلفة االجتماعية املرتتبة على انصرافكل
شاب عن الدراسة والعمل مببلغ  37 450دوالراً
أمريكياً سنوياً.
ويقول براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية
االتصاالت ،يف التمهيد الذي أعده لتقرير
الفرص الرقمية :احللول املبتكرة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتوظيف
الشباب ،إنه "عندما يشقى الشباب يف
بداية مسارهم املهين قد تدوم آثار هذه
املعاناة طوال احلياة .وهذا ليس هو املستقبل

مفر من
الذي ننشده للجيل القادم ،فال ّ
اختاذ خطوات ملموسة توفر للشباب فرص
العمل اجملزية ومت ّكنهم من التمتع حبياة تتسم
باإلنتاج والرضا".

المواانون الرقميون

ُحتدث اإلجنازات احملققة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتوالً يف
القطاعات القدمية وتستحدث قطاعات
جديدة .وقد أصبحت أمهية املعارف الرقمية
يف معظم الوظائف تضاهي أمهية القراءة
والكتابة .ويستطيع األشخاص الذين يتمتعون
التوجه حنو جمموعة
مبهارات رقمية متقدمة ّ
كبية من املهن املتصلة بعامل األعمال وبريادة
املشاريع التجارية.

ومن الفرص املتاحة للشباب مسابقة
الشباب املبدعني اليت ينظمها االحتاد سنوياً يف
إطار تليكوم العاملي لالحتاد .وقد استضافت
بانكوك هذا احلدث يف عام  2013كما
استضافته ديب يف عام  ،2012وهو يعرض على
رواد األعمال الشباب دورات مكثفة على
أساس فردي مع املرشدين العاملني يف القطاع
الصناعي ،وهذا يشمل تقدمي الدعم املتواصل
على مدى سنة لتطوير مشاريعهم .وهناك
دورات تدريبية تركز على تنمية مهارات ريادة
األعمال ،فضالً عن فرص للتواصل مع ممثلي
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القطاع
الصناعي واحلكومة واهليئات األكادميية .ويف
ديب مثالً ،سنحت لنحو  400من أصحاب
املشاريع الذين ترتاوح أعمارهم بني  18و 25سنة
والقادمني من  77بلداً الفرصة لعرض مشاريعهم
القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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كما أن الشباب يف وضع يسمح هلم
باالستفادة أكثر من جيل أهلهم من قوة
التكنولوجيات الرقمية بطرق جديدة ومبتكرة
ألهنم بدأوا يستخدمون تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف سن مبكرة .وهم حيتاجون
لتحقيق ذلك إىل جمموعة من املهارات املتصلة
باإلنرتنت.
والسؤال املطروح هو :كيف يصبح الشباب
ماهرين يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟
واجلواب هو أن املعلمني مسؤولون عن تيسري
اإلقبال على التعلم يف حني أن على الطالب
التم ّكن من عملية التعلم واكتساب املعارف
كل بوتريته اخلاصة .وتربز حالياً طرق جديدة
للتفاعل يف بيئة التعلم .والنماذج الثالثة املعتمدة
يف هذا الصدد هي التعلم املختلط والتعلم الذايت
والتعلم التعاوين.
ويشمل التعلم املختلط التدريس بالوسائل
الرقمية والتدريس وجهاً لوجه .ويعتمد على
وسائل رقمية تسمح بإجياد صف افرتاضي.
أما يف التعلم الذايت ،فيستطيع الطالب
املتحمسون أن ينتقوا ما يناسبهم من الكم اهلائل
للمضامني الرتبوية اجملانية املتوافرة على اإلنرتنت،
وأن يعتمدوا طريقة التعلم اليت يشاؤون ،وأن
خيتاروا املضمون الذي يريدون ،وأن يتعلموا
يف الوقت الذي يشاؤون ،وذلك بعدد من
األساليب منها الدورات الدراسية اإللكرتونية
املفتوحة واملكثفة ).(MOOCs
أما التعلم التعاوين فيسمح لألقران بتبادل
معارفهم واستكشاف جماالت اهتمام جديدة
واالستفادة من املعرفة الرتاكمية للمجموعة.
وهناك براهني تدعو إىل االعتقاد بأن العمل
حيسن نتائج التعلم .فاملنابر التكنولوجية
التعاوين ّ
ومساحات العمل املشرتكة وفضاءات القراصنة
وفضاءات املبدعني شائعة لدى الشباب.
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وجيب على الباحثني عن عمل أن يثبتوا
طبعاً متتعهم باملعارف أو املهارات الالزمة ألن
أرباب العمل حيكمون على املرتشحني بالنظر
إىل مؤهالهتم.
وميكن احلصول على شهادات على
اإلنرتنت أو عن طريق مراكز تصدر
الشهادات .وتقدم أيضاً شركات التكنولوجيا
شهادات مبا فيها  Microsoftو CiscoوHP
و Samsungو Appleو.Google
كما تعطي مؤسسة "Mozillaشارات" عن
طريق مبادرة  Mozillaاملفتوحة للشارات –
وهي عرض للمؤهالت منشور على اإلنرتنت
 وهذه الشارات شكل جديد من أشكالاالعتماد.
واستحدث مكتب تنمية االتصاالت قاعدة
البيانات اجلديدة للموارد املتعلقة بعمالة الشباب
وريادهتم لألعمال (متاحة على املوقع www.
 )itu.int/ITU-D/youthهبدف مساعدة الشباب
على إجياد هذه الفرص الرقمية وعلى اغتنامها.

المهن الرقمية

لقد أصبح اليوم من املمكن ،بفضل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،القيام
أينما كان بأنشطة حتتاج إىل مهارات مجّة.
وميكن مثالً التعاقد اخلارجي لتوفري خدمات
يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،والعمليات
التجارية ،وخدمات أي قطاع صناعي .كما
يستخدم قطاع اخلدمات املصدَّرة إىل اخلارج
حنو  4,1مليون شخص يف كل أحناء العامل،
ويقدم رواتب ومهناً جيدة إىل املتخرجني
واملهنيني وفرصاً لدمج الشباب العاطلني عن
العمل والريفيات والفئات املهمشة األخرى
يف سوق العمل.

وبرزت مؤخراً أسواق عمل أخرى ناشئة
عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وعلى
سبيل املثال ،يشري مصطلح العمل املصغّر إىل
سلسلة من املهام الصغرية اليت ميكن إجنازها
عرب اإلنرتنت أو األجهزة املتنقلة (واليت تشكل
جزءاً من ٍ
عملية أو مشروٍع أوسع نطاقاً يف جمال
األعمال) .ويق ّدر البنك الدويل بأن السوق
تدر مبالغ ترتاوح بني
العاملية للعمل املصغر ّ
 450مليون دوالر و 900مليون دوالر سنوياً،
وتستخدم من  1,45إىل  2,9مليون عامل يف
هذا اجملال .ويعتمد أسلوب االستعانة مبصادر
خارجية من اجلمهور على طريقة عمل مماثلة
لطريقة العمل املصغر ولكن تتطلب عادة
مهارات تقنية أرفع وتُستخدم يف مشاريع أكرب.

االقتصاد القائم على التطبيقات

منا االقتصاد القائم على التطبيقات بنمو
اهلواتف الذكية واللوحات احلاسوبية ووسائط
التواصل االجتماعي .فمنذ عام  ،2007وهي
السنة اليت دخل فيها جهاز  iPhoneإىل
األسواق ،حىت يوليو  ،2013أنتج االقتصاد
القائم على التطبيقات
حواىل  752 000وظيفة مرتبطة بالتطبيقات
يف الواليات املتحدة و 530 000وظيفة يف
بلدان االحتاد األورويب البالغ عددها  28بلداً.
وأهلمت التطبيقات طبقة جديدة من
أصحاب املشاريع مما أنتج بني ليلة وضحاها
قطاعاً افرتاضياً يساوي مليارات الدوالرات.
وجتاوز عدد التطبيقات يف متجر تطبيقات آبل
" "Apple App storeاملليون تطبيق يف أكتوبر
 .2013وازداد عدد تطبيقات  Androidبالوترية
نفسها تقريباً.

الشباب والوظائف في المجال التكنولوجي
عمـالــة الـشبــاب

Shutterstock

تدر أعلى
وتعترب األلعاب التطبيقات اليت ّ
األرباح .ويتطلع الشباب يف كل أحناء العامل
إىل ابتكار لعبة جديدة شبيهة بلعبة Angry
 Birdsكي تُفتح هلم أبواب الفرص .ومما يلفت
النظر أن التطبيقني اللذين فازا مبسابقة Pivot
 Eastاألخية املوجهة إىل األوساط املعنية
باألجهزة املتنقلة وإىل املربجمني يف شرق إفريقيا
كانا من األلعاب – لعبة سباق سيارات تدعى
"( "Matatuوتعين الباصات الصغية اململوكة
ألفراد واملستخدمة بشكل رئيسي يفكينيا) ومت
تنزيلها  150 000مرة يف أكثر من  200بلد،
ولعبة " "Tough Jungleوهي لعبة مغامرات
جتري يف األدغال اإلفريقية.
ولكن هل سيدر االقتصاد القائم على
التطبيقات ما يكفي من اإليرادات يف األسواق
الناشئة لدعم اجليل اجلديد من أصحاب
املشاريع؟ هذا ما سيكشفه الزمن .وال يكفي
تطوير أحد التطبيقات وإطالقه وترقب جين

األرباح للمحافظة عليه يف السوق .بل جيب
االستثمار بشكل متواصل يف تطويره وحتسينه
وإدخال مسات جديدة عليه.

المشاريع الناشئة

باستطاعة الشباب أن يتحولوا من
أشخاص يبحثون عن عمل إىل أشخاص
يستحدثون فرصاً للعمل ،مع أن ريادة
املشاريع الناجحة تتطلب أشخاصاً يتمتعون
باحلماس ومبجموعة املؤهالت املناسبة – وال
تشكل املهارات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت سوى عنصر واحد – كما
يتطلب إجياد التمويل الالزم.
وحبسب السيد سانو" ،يتمتع االحتاد
الدويل لالتصاالت بتاريخ عريق يف مساعدة
الشباب على ريادة املشاريع وااللتحاق باملهن
املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ولذلك أعتز بكوين الراعي للربنامج املخصص
للشباب املبدعني الذي يدخل يف إطار
أحداث تليكوم العاملي لالحتاد ،وألتزم التزاماً
كامالً بصفيت مدير مكتب تنمية االتصاالت
بتمكني الشباب من خالل مبادرات مثل
املبادرة الرئيسية اليت أطلقتها بشأن متكني
التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة واليت تسعى
إىل االستفادة من قوة اهلواتف املتنقلة لتعزيز
التعليم والتجارة والصحة والرياضة وغي ذلك.
اليوم الدويل للفتيات يف جمال
وكذلك ُخصص ُ
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،الذي
ُحيتفل به يف يوم اخلميس الرابع من شهر
أبريل ،بغية محل الشابات على االنضمام إىل
الصفوف املتزايدة للملتحقني مبهن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت".
وتسعى حاضنات األعمال يف كل أحناء
العامل إىل حتقيق جناح حياكي جناح وادي
سيليكون .وتقارن جملة  Wiredالفرص املتاحة
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اليوم يف إفريقيا بالفرص اليت أُتيحت عشية
ثورة اإلنرتنت .وقد أصبحت سيليكون
سافانا يفكينيا مهداً لالبتكارات واملشاريع
الناشئة والتطبيقات املستحدثة .ومتركزت
شركات  Googleو Intelو MicrosoftوNokia
و Vodafoneكلها هناك ،كما اختارت شركة
 IBMمؤخراً مدينة نريويب إلنشاء أول خمترب
إفريقي هلا يف جمال البحوث .وباتت نيجرييا
تُعرف باسم سيليكون الغون .كما أصبحت
عمان يف األردن تلقب باسم وادي سيليكون.
وتشهد أمريكا الالتينيةكذلك تزايداً كبرياً يف
عدد الشركات الناشئة ومعجالت األعمال
وحاضنات األعمال.
وختدم شركة  Oasis 500الدول العربية،
وهي شركة متنح استثماراً أولياً يوجد مقرها
يف األردن .وتقدم إىل أصحاب املشاريع
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ووسائط اإلعالم الرقمي وقطاع االتصاالت
املتنقلة األموال والتدريب واإلرشاد لتحويل
أفكارهم التجارية ومشاريعهم الناشئة إىل
شركات سريعة النمو .فيقدم أصحاب
املشاريع خطة ملشروعهم الناشئ وإن مت
اختيارهم حيصلون على  15 000دوالر
أمريكي كرأمسال أويل .والشركات الناشئة
اليت حتظى بالتمويل ملزمة باخلضوع لتدريب
مكثف على مدى مخسة أسابيع لتعلم
كيفية إنشاء شركة كما حتظى مبكاتب ملدة
ترتاوح بني ثالثة أشهر وستة أشهر .وحتظى
الشركات اليت تتمكن من النمو بعد فرتة
احلضانة األوىل بتمويل إضايف وتتلقى املشورة
القانونية واإلرشاد وفرص التواصل مع قادة
األعمال احملليني ومتويالً حمتمالً مقدماً مباشرة
من شركة  .Oasis 500ومنذ أن بدأت شركة
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 Oasis 500عملها يف عام  ،2010تلقت
 2000طلب واستثمرت يف  49شركة.
وحتتوي اإلنرتنت على العديد من املوارد
ألصحاب املشاريع سواء فيما خيص اإلرشاد
أو التواصل عرب اإلنرتنت ،أو التمويل
اجلماعي ،أو املضامني اليت باتت آليات
جديدة جلذب التمويل األويل.

الوظائف المراعية للبيئة

قد يؤدي التحول إىل اقتصاد يراعي
االعتبارات البيئية بشكل أفضل من أجل
التصدي لألزمة البيئية العاملية ،إىل إجياد فرص
عمل إضافية خالل العقدين القادمني ويق ّدر
أن يرتاوح عددها بني  15و 60مليون فرصة
عمل على املستوى العاملي ما يفتح باب
الفرص أمام الشباب .ويذهب أحد التقارير
الصادرة مؤخراً عن منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي إىل أن تعزيز املهارات
املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
االقتصاد األخضر والذكي يؤدي إىل فائدة
مزدوجة إذ يشجع على إجياد فرص للعمل
يسرع االنتقال إىل منو حيرتم االعتبارات البيئية.
و ّ
ودعا االحتاد الدويل لالتصاالت يف إطار
مؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة
(ريو )20+إىل حتديد أهداف ملموسة وخريطة
طريق حمددة الستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف اسرتاتيجيات حتقيق التنمية
املستدامة ،كما دعا إىل حشد املوارد املالية
والبشرية الالزمة لتنفيذ االسرتاتيجيات املتعلقة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للوصول
إىل جمتمعات تراعي االعتبارات البيئية بشكل
أفضل وتتمتع بقدرة أكرب على التكيف.

الخالصة

تعيد الثورة اليت أحدثتها تكنولوجيا
املعلومات رسم مالمح القطاعات الصناعية
القائمةكما تولد قطاعات جديدة.
ويسعى القطاع اخلاص ،واملؤسسات،
واملنظمات غري اهلادفة للربح ،واحلكومات إىل
كم كبري من املوارد اليت تساعد الشباب
توفري ّ
على إجياد عمل أو بدء مشروع جتاري.
وتستطيع احلكومات أن تعزز من إمكانية
توظيف الشباب ومن قدرهتم على ريادة املشاريع
التجارية وذلك بإدماج تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف التعليم ،وتبين الدورات الدراسية
اإللكرتونية املفتوحة واملكثفة ) (MOOCsوأنشطة
هاكاثون واملسابقات وقنوات التعلم غري الرمسية
األخرى ،ودعم نظم االعتماد البديلة .كما
تستطيع احلكومات أن تعزز احلوار مع القطاع
اخلاص للتغلب على التحديات املاثلة أمام
عمالة الشباب.
وتقرتح أوروبا مثالً مناقشة املبادرة اإلقليمية
"ريادة األعمال واالبتكار والشباب" أثناء
املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يف ديب .وإذا
اعتُمدت املبادرة ،ستُنفذ يف الفرتة .2018-2015
واهلدف من هتيئة بيئة متكينية وبناء القدرات
على املستوى اإلقليمي هو تعزيز القدرة على
ريادة املشاريع واالبتكار يف النظام اإليكولوجي
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتعزيز
متكني الشباب يف الوقت ذاته.
ويهدف تقرير االحتاد إىل التوعية هبذه
التوجهات اجلديدة وتبادل املوارد الالزمة لتلبية
احتياجات الشباب ودعم احلكومات يف تنفيذ
االسرتاتيجيات الداعمة لتوظيف الشباب
وحثهم على ريادة املشاريع التجارية.

واالتصاالت
اتجاهات سوق تكنولوجيا المعلومات
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النطاق العريض المتنقل والهواتف الذكية والتطبيقات والشبكات الثابتة

AFP

النطاق العريض المتنقل والهواتف الذكية
والتطبيقات والشبكات الثابتة
أربعة تحديات يواجهها منظمو الجيل الرابع
تسعى احلكومات يف كل أحناء العامل
إىل توفي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
للجميع .وتعتمد العديد منها على
االحتاد الدويل لالتصاالت يف احلصول
على املعلومات املتعلقة بالصناعة ،ولقد
أصدر مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد

78

أخبار االحتاد العدد

2

مـارس | أبريـل

2014

طبعة خاصة بشأن اجتاهات اإلصالح يف
االتصاالت لعام  2014حتت عنوان تنظيم
اجليل الرابع :دفع االتصاالت الرقمية قدماً،
واليت تصادف صدورها مع املؤمتر العاملي
لتنمية االتصاالت ،الذي عقد يف ديب،
اإلمارات العربية املتحدة ،من  30مارس إىل

 10أبريل  .2014ويف الفصل األول ،الذي
تستند إليه هذه املقالة ،تتناول املؤلفتان
نانسي ساندبرغ ويوليا لوزانوفا" ،االجتاهات
الرئيسية للسوق والتنظيم يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت".

اتجاهات سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ةتباثلا تاكبشلاو تاقيبطتلاو ةيكذلا فتاوهلاو لقنتملا ضيرعلا قاطنلا

النطاق العريض المتنقل

مشلت شبكة النطاق العريض املتنقل من
اجليل الثالث ) (3Gنصف سكان العامل يف
عام  .2013ويبدو أن االنتقال إىل تكنولوجيا
التطور طويل األجل ) (LTEيتم بسرعة أكرب
من االنتقال السابق من شبكة اجليل الثاين إىل
شبكة اجليل الثالث .وحبلول عام  ،2013كانت
شبكات التطور طويل األجل التجارية تعمل
يف  88بلداً (وفقاً لرابطة  )GSMأو يف  101بلداً
(وفقاً للرابطة العاملية ملوردي اهلواتف املتنقلة)،
بعد أن كانت تعمل يف  14بلداً وذلك خالل
ثالث سنوات .وتقدر شركة  Ericssonأن
تكنولوجيا التطور طويل األجل ستشمل  65يف
املائة من سكان العامل حبلول عام  2019مقارنةً
بنسبة  10يف املائة عام .2012
وجرى توريد أكثر من مليار هاتف ذكي
يف عام  ،2013وهو ما ميثل  38يف املائة من

النمو السنوي ويتخطى مبيعات اهلواتف
العادية .ومن املتوقع ارتفاع مبيعات اهلواتف
الذكية يف عام  – 2014حبوايل أكثر من 500
مليون جهاز يف الصني واهلند وأكثر من
 47مليوناً يف الربازيل وأكثر من  46مليون ًا
يف إندونيسيا .ومبيعات أجهزة احلواسيب
اللوحية جيدة أيضاً حيث من املتوقع أن
يباع منها أكثر من  263مليوناً يف عام 2014
مقارنةً بعدد  179مليوناً قبل عام واحد فقط.

التطبيقات وحركة البيانات المتنقلة

وصل عدد مرات التنزيل يف سوق
التطبيقات أكثر من  100مليار يف عام ،2013
أي ما ميثل منواً يزيد على  50يف املائة مقارنةً
بالعام املاضي .وقُدرت اإليرادات اإلمجالية
بقيمة  26مليار دوالر أمريكي يف عام ،2013

الشكل  – 1النمو العالمي لحركة اإلنترنت
اﳊﺮﻛﺔ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻏﲑ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ
 ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻮت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻹﻧﱰﻧﺖ
 ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻠﻔﺎت ﺗﻨﺰﻳﻞ اﳌﻠﻔﺎت/اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎتاﳊﺮﻛﺔ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ
 اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮي اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺼﻮﰐ اﻷﻟﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﳋﻂ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺼﻔﺢ اﻟﻮﻳﺐ -اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳋﻂ
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الدويل Trafic sur
mobiles
املصدرhors:
nuage
لالتصاالت ،بناءً على بيانات من االحتاد ،ومن اهليئات  Cisco VNIو Telegeographyو.IDC
االحتاد

على الرغم من وصول نسبة التطبيقات اجملانية
إىل  91يف املائة من مرات التنزيل اإلمجالية.
بلغت حركة الفيديو املتنقل أكثر من 50
يف املائة من حركة البيانات املتنقلة يف هناية
عام  2013ومن املتوقع أن تزيد إىل  70يف
املائة تقريباً حبلول عام  .2018ومن املرجح
حينها أن تصل تطبيقات احلوسبة السحابية
املتنقلة إىل  90يف املائة من إمجايل حركة
البيانات املتنقلة (الشكل .)1
وتقدر شركة  Ciscoأن عدد توصيالت
اإلنرتنت املتنقلة سيتخطى  10مليارات حبلول
عام  2018وسيكون أكرب مبقدار  1,4مرة عن
عدد سكان العامل .ووفقاً لشركة ،Ericsson
من املتوقع أن تنمو حركة البيانات املتنقلة
مبعدل منو سنوي مركب ) (CAGRبنسبة 45
يف املائة خالل الفرتة  2019-2013وستنمو
حركة البيانات الثابتة مبعدل منو سنوي مركب
) (CAGRبنسبة  25يف املائة .وتتنبأ شركة
 Ciscoكذلك أنه حبلول عام  ،2018ستتناول
شبكات االتصاالت الالسلكية )(Wi-Fiأو
شبكات اخلاليا الصغرية  52يف املائة من
احلركة املتنقلة العاملية ،بعد أن كانت تتناول
 45يف املائة من هذه احلركة يف عام .2013

شبكات النطاق العريض الثابت

يف هناية عام  ،2013أصبح أكثر من
 11,7مليون كيلومرت من شبكات اإلرسال
الرئيسية العاملة باأللياف البصرية واملوجات
الصغرية متوفرة يف مخس مناطق عاملية:
إفريقيا والدول العربية وآسيا واحمليط اهلادئ
وكومنولث الدول املستقلة ) (CISوأمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .ويعترب

- Partage de fichiers
- Téléchargement
de fichiers/apps

Trafic sur mobiles dans
le nuage
- Vidéo en continu
- Audio en continu
- Jeux en ligne
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 ةتباثلا تاكبشلاو تاقيبطتلاو ةيكذلا فتاوهلاو لقنتملا ضيرعلا قاطنلا

أوروبا وأمريكا الشمالية ،يف الوقت الذي
تشغل فيه الصني واهلند وحدمها أكثر من
 9,7مليون كيلومرت (الشكل  ،2املخطط
على اليسار) .ومتثل أعلى  10بلدان من
حيث املسار بالكيلومرت نسبة  95يف املائة
من إمجايل البنية التحتية العاملة باملوجات
الصغرية واأللياف البصرية إال أن العديد من
البلدان الصغرية حتتل مرتبة عالية فيما يتعلق
بنسبة السكان املوصولني لديها.
ولقد ساهم الدعم احلكومي يف
كومنولث الدول املستقلة بشكل كبري يف
تغطية أربعة من بني كل مخسة مواطنني،

جتميع البيانات عن هذه املناطق جزءاً من
مشروع جيريه االحتاد لتعيني مواقع التوصيلية
العاملية على اخلريطة (الشكل .)2
ومت نشر الكبالت البحرية الدولية على
طول السواحل الشرقية والغربية إلفريقيا ،مما
يزيد من خيارات التوصيلية عالية السرعة
الدولية بني تلك القارة وباقي العامل.
ويبدو من خالل النظر إىل التوزيع
اإلقليمي للسعة املتاحة أن منطقة آسيا
واحمليط اهلادئ لديها ما ال يقل عن  85يف
املائة من نسبة الشبكات الرئيسية العاملة
باأللياف البصرية واملوجات الصغرية خارج

بينما كانت الشراكات بني القطاعني العام
واخلاص وريادة األعمال اخلاصة يف أمريكا
الالتينية احملركات األساسية يف توسيع
الشبكات لتشمل أكثر من ثلثي السكان.
وعلى الرغم من اجلهود الضخمة اجلاري
بذهلا واإلجنازات املتحققة حىت اآلن ،ما زالت
الفجوة الرقمية ملحوظة يف منطقة آسيا واحمليط
اهلادئ ،حيث ما زال  40يف املائة من السكان
ال تشملهم شبكة إرسال رئيسية .وفقط أكثر
من عُشر السكان بقليل يقعون على مسافة
تقل عن  10كم من شبكة رئيسية .ومما ال
شك فيه أن العوامل اجلغرافية والدميغرافية هي

الشكل  – 2مسارات األلياف البصرية والموجات الصغرية في مناطق محددة،
ﻣﺴﺎرات اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺼﻐﺮﻳﺔ )ﻣﻠﻴﻮن/ﻟﻜﻞ ﻓﺮد(
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪدة2013 ،

ﻣﺴﺎرات اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺼﻐﺮﻳﺔ )ﻛﻢ(
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪدة2013 ،
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

0.4

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

2013

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻮﺳﻄﻰ

3%

6%

ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

2%

4%

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

0.7

آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

2.6

ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

1.6

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

1.3

آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
85%

ﻣﻠﻴﻮن/ﻟﻜﻞ ﻓﺮد
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ358 751 11 :

مالحظة – ستتاح البيانات اخلاصة بأوروبا وأمريكا الشمالية يف هناية عام .2014
املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت
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من ضمن العوامل اليت تعقد جهود التوصيلية
نظراً إىل ما تشكله األراضي الشاسعة واملناطق
القاحلة والسكان املتناثرين من حتديات كبرية
يف جمال البنية التحتية.
ويقع حوايل ربع السكان يف إفريقيا
والدول العربية على مسافة تقل عن  25كم
من شبكة رئيسية ،وتقرتب هذه النسبة يف
كومنولث الدول املستقلة وأمريكا الالتينية
من ثلث السكان.
وعند مقارنة األرقام الفعلية النتشار
خدمة النطاق العريض (الثابت واملتنقل معاً)
مع نسبة األفراد املوجودين يف مدى  50كم

من شبكة رئيسية ،تظهر احلاجة إىل بذل
جمهودات إضافية لالستفادة من السوق
احملتمل والسعة املتاحة (الشكل  .)3وتعترب
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ أفضل املناطق
أداءً يف االستفادة من حيث السعة ،حيث
يتمتع أكثر من نصف السكان املوجودين يف
مدى  25كم بالتوصيل .وعلى النقيض ،ما
زالت إفريقيا تكافح من أجل توصيل نصف
األفراد املوجودين يف مدى  10كم.
ومن اجللي أن جعل السكان غري
املوصولني ،الذين يعيشون على مقربة
من شبكة إرسال ليفية عاملة ،يشرتكون

يف خدمات النفاذ الرقمي يتطلب بذل
احلكومات ملزيد من اجلهود االقتصادية
والتنظيمية .ويتعني على االقتصادات
االستفادة من الشبكات الليفية القائمة
من خالل إتاحة خدمات النطاق العريض
بالقرب من املستعمل بأسعار معقولة .ويف
مدى  10كم من شبكة رئيسية ،يوجد
منوذج اقتصادي واضح لشبكات النفاذ
والتوصيل .وعلى الرغم من ذلك ،من احملتمل
أن يتطلب توصيل السكان املوجودين يف
مدى  25كم بفعالية كذلك إقامة شراكات
حيوية بني القطاعني العام واخلاص.

الشكل  – 3وضع التوصيلية بشبكة رئيسية ونسبة األفراد المستخدمين لخدمات بيانات مختارة،

2013

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺪى  10ﻛﻢ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺪى  25ﻛﻢ

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺪى  50ﻛﻢ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺧﺎرج ﻫﺬا اﻟﻤﺪى

آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺖ
اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ اﻟﻨﺸﻄﺔ،

2012

ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

مالحظة :بناءً على املعلومات املتاحة عن ثالثة ومثانني بلداً يف مجيع أحناء املناطق املشمولة.
ترد املعلومات اخلاصة باالشرتاكات يف النطاق العريض الثابت للبلدان املختارة من وحدة معلومات اإليكونومست.
املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت.
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النطاق العريض المتنقل والهواتف الذكية والتطبيقات والشبكات الثابتة

Shutterstock

ويسلط مشروع االحتاد لوضع اخلرائط
على أمهية إتاحة شبكات اإلرسال بالقرب
من السكان لتعزيز توصيلية اإلنرتنت
والنهوض بالنطاق العريض .ويبني أيضاً
إىل أنه عند إضافة كيلومرتات من األلياف
البصرية يف شبكة اإلرسال ،قد يزيد عدد
األفراد الذين لديهم نفاذ إىل العامل الرقمي
بنسبة مماثلة.
ومن املهم يف نفس الوقت االستفادة
القصوى من اخلطوط النحاسية القائمة
لضمان استفادة املواطنني من خدمات
النطاق العريض عايل السرعة .وقد يوفر هذا
حالً بديالً ،على األقل يف األجل القصي،
لزيادة سرعات النفاذ ملا يصل إىل سرعة 1
جيغابتة/ثانية ) (Gbit/sيف املائة مرت األخية
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من الشبكة .ويعد مشروع املعيار  G.fastأحد
احللول اليت ميكن النظر فيها.
ومعيار  G.fastيشمل جمموعة من معايي
النطاق العريض اجلديدة اليت وضعها االحتاد
والقادرة على حتقيق سرعات نفاذ تصل
إىل  1 Gbit/sباستخدام أسالك اهلواتف
النحاسية القائمة .ويتمثل األداء األمثل
ملعيار  G.fastيف عمليات النشر قصية
املدى يف إطار مدى يصل إىل  250مرتاً
من املطراف الليفي ،الذي يكون موصوالً
بعشرات أو أكثر من خطوط اهلواتف
النحاسية القائمة املؤدية إىل املنشآت القريبة.
وعلى الرغم من ذلك ،قد ال يكون من
الكايف توفي سعة أكرب من جانب العرض.
فمن املهم اعتماد اسرتاتيجيات املعارف

الرقمية وسياسات تطوير احملتوى احمللي حلفز
الطلب على اخلدمات الرقمية لضمان عدم
ترك أنابيب االتصاالت خالية.
ويتعني على واضعي السياسات
توجيه االنتباه لتعليم املستهلكني ومنع
سوء السلوك واملخاطر على اخلط ،حىت
يتسىن للمواطنني فهم إمكانات النظام
اإليكولوجي الرقمي بالكامل وأن يستفيدوا
بالفعل من وجودهم على اخلط .ويف العامل
الذي يتسم بالعوملة ويقوم على أساس
البيانات ،ميكن حفﻆ احملتوى (البيانات)
الرقمي ومعاجلته ونشره وإتاحته آنياً
للجميع .وسيتأثر سلوك املستعملني يف
العامل الرقمي بصورة متزايدة مبدى ثقة
املستهلكني يف أن حقوقهم حممية.

مقابالت مع األمين العام
الزيارات الرسمية

الزيارات الرسمية

M. Jacobson-Gonzalez/ITU

الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت ،والسيد مارك بيشلر ،األمين التنفيذي
لصندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية

آية تيام ديالو،
سفيرة مالي

M. Jacobson-Gonzalez/ITU

خالل شهر فبراير  ،2014قام السادة الوزراء وسفراء الدول لدى مكتب األمم
المتحدة في جنيف ،والمنظمات الدولية األخرى في جنيف ،والضيوف المهمون
التالية أسماؤهم بزيارات مجاملة للدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد
الدولي لالتصاالت.

بروس ماكونيل ،أحد كبار نواب رئيس معهد
الشرق والغرب

خوان خوسيه كوينتانا،
سفير كولومبيا

من اليسار إلى اليمين :السيد جان بيير شامو  ،أستاذ بجامعة باريس-ديكارت والدكتور حمدون إ .توريه،
األمين العام لالتحاد ،والسيد سيباستيان ليفي ،شركة  ITEMSالدولية ،فرنسا
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مقابالت مع األمين العام

الزيارات الرسمية

السفير فردريﻚ رييل ،رئيس دائرة العالقات الدولية ،مكتب
االتصاالت االتحادي السويسري ((OFCOM

السيد علي ديانيه ،سفير ﻏينيا

السيد م .ف .فاروقي ،أمين دائرة االتصاالت في حكومة الهند

السيد فوديه سيﻚ ،سفير السنغال

السيد جان-مارك هوشيت ،سفير لكسمبرغ

او ميات هاين ،وزير اتحادي ،وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ميانمار

التقط كل الصور الفوتوغرافية إيفان وود ،االحتاد الدويل لالتصاالت.
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