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المقال االفتتاحي

بناء مدن ذكية ومستدامة

يعيش نصف سكان العامل اليوم يف املدن .وحسب تقديرات
األمم املتحدة ،من املتوقع أن يرتفع عدد السكان الذين يعيشون
يف املناطق احلضرية من  3,6مليارات يف  2011إىل  6,3مليارات
حبلول .2050
والتعامل مع التحضر السريع يعين إدارة اخلدمات العامة واملباين
والنقل بطرق أكثر ابتكاراً .وإدراك ذلك أدى منذ أكثر من عقد
مضى ،إىل ظهور مفهوم املدينة الذكية .واليوم نرى أمهية التأكيد على
استدامة املدينة الذكية.
وعلى الرغم من أن املدن الذكية املستدامة قد تتطور بطرق
خمتلفة وفقاً ملوقعها وأولوياهتا ،فإن استعمال تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت ) (ICTسيكون دوماً ضرورياً .وتقدم هذه التكنولوجيات
هنجاً مبتكرة إلدارة مدننا بطريقة أكثر فعالية ومشولية من خالل
تطبيقات من قبيل املباين الذكية واإلدارة الذكية للمياه وأنظمة النقل
الذكية والكفاءات اجلديدة يف استهالك الطاقة وإدارة املخلفات.
وبغية مساعدة املخططني وواضعي السياسات العامة على حتقيق
رؤية املدن الذكية املستدامة ،قام الفريق املتخصص التابع لالحتاد
واملعين باملدن الذكية املستدامة بإعداد خارطة طريق وتقرير بشأن
التكيف مع تغري املناخ يف املدن  -جرت مناقشتهما يف هذا العدد
من جملة أخبار االحتاد.
وتضر اآلثار املباشرة وغري املباشرة لتغري املناخ يف املدن بالصحة
البشرية والبنية التحتية واخلدمات واألنشطة االقتصادية واألنظمة

ITU

الدكتور حمدون إ .توريه
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

االجتماعية .ولكن ختتلف شدة العواقب يف هناية املطاف تبعاً
ملستوى تأهب املدينة وقدرهتا على التصدي لآلثار املتوقعة وغري
املتوقعة والتعايف منها.
ومن بني أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتاحة
لتحسني االستعداد يف املدن األنظمة الراديوية والساتلية والرادارية
وأنظمة رصد األرض .فالصور الساتلية وتكنولوجيا الشبكات
واستعمال األنظمة العاملية لتحديد املواقع ،جتعل من املمكن ،على
سبيل املثال ،تتبع التقلبات اجلوية على املدى الطويل.
يُكرس األسبوع الرابع لالحتاد بشأن املعايري املراعية للبيئة الذي
يُنظم من  22إىل  26سبتمرب  2014يف بيجني ،الصني ،ملوضوع
“املدن الذكية املستدامة” .وجيري احلدث الذي تستضيفه شركة
 Huaweiبالتعاون الوثيق مع أكادميية حبوث االتصاالت يف الصني،
حتت رعاية وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات بالصني .وأسبوع
املعايري املراعية للبيئة هلذا العام مبثابة منصة عاملية لتبادل املعارف من
أجل إذكاء الوعي بأمهية استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لبناء مدن ذكية مستدامة وضمان مستقبل مستدام.
وندرك أن استعمال قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلعل
املدن أكثر مراعاةً للبيئة أمر حيوي  -ليس فقط لتحقيق رفاه سكان
املناطق احلضرية وإمنا أيضاً الستدامة كوكبنا الذي ال منلك سواه.
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؟ةمادتسملا ةيكذلا ةنيدملا يه ام

ما هي المدينة الذكية المستدامة؟
ينتقل الناس إىل املناطق احلضرية أمالً يف احلصول على وظائف أفضل والتمتع مبستوى حياة أعلى .بيد أن تزايد عدد
األفراد املهاجرين إىل املدن ُيدث اكتظاظاً ،ويضغط على املوارد احملدودة (كالطاقة واملياه) ،ويُكثر الطلب على اخلدمات
مثل الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم.
لقد بزغ مفهوم املدينة الذكية منذ أكثر
من عقد ،وما لبثت مدن عديدة يف العامل أن
أخذت بتقليعة منوذج املدينة الذكية وومست
نفسها بسمة “الذكاء” بصورة أو أخرى.
ولكن التحضر السريع واحلاجة الواضحة إىل
وضع منوذج مستدام للنهوض بأود النمو
السكاين املتوقع يف املدن دفع االحتاد الدويل
لالتصاالت (“االحتاد”) إىل سك مصطلح
“املدن الذكية املستدامة” ليسلط الضوء
على الشواغل املتعلقة باملوارد وللدمج بني
خصائص املدن اإليكولوجية وخصائص
املدن الذكية.
ولكن ما هي بالضبط املدينة الذكية
املستدامة؟ لضمان عدم إغفال جانب
االستدامة يف املدن الذكية ،وضع الفريق
املتخصص التابع لقطاع تقييس االتصاالت
واملعين باملدن الذكية املستدامة مفهوماً هلذا
املصطلح اجلديد بناءً على حتليل زهاء مائة
تعريف خمتلف .واتفق على التعريف التايل
خالل االجتماع اخلامس هلذا الفريق الذي
عقد يومي  19و 20يونيو  2014يف مدينة
جنوة بإيطاليا“ :املدينة الذكية املستدامة
هي مدينة ِ
مبتكرة تقوم على استعمال
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت )(ICT

وغريها من الوسائل لتحسني نوعية احلياة
وكفاءة العمليات واخلدمات احلضرية والقدرة
على املنافسة مع ضمان تلبية احتياجات
األجيال احلاضرة واملقبلة فيما يتعلق باجلوانب
االقتصادية واالجتماعية والبيئية”.
وعلى الرغم من أنه مل يتم تأطري دور
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بصورة
كاملة ،فإن اخلدمات اليت ميكن أن تساعد
هذه التكنولوجيا فيما خيصها معروفة متاماً،
مثل إدارة املوارد املائية وجناعة استخدام
الطاقة ،والبنية التحتية للنقل.
ويوفر وجود تعريف رمسي شامل للمدينة
الذكية املستدامة أساساً لإلحاطة بالسمات
العامة هلذه املدن ووضع املؤشرات األساسية
هلا .ويساعد ذلك على إنشاء البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ووضع
نظم القياس والسياسات اخلاصة باملدن
الذكية املستدامة.
وتوضح ِسلفيا غُزمان ،رئيسة الفريق
املتخصص التابع لقطاع تقييس االتصاالت
واملعين باملدن الذكية املستدامة أن “من بني
التحديات اليت يفرضها التحضر السريع،
مواجهة متخذي القرارات ضرورة إعادة
التفكري يف الطريقة اليت يتم هبا إنشاء البنية

التحتية وتقدمي اخلدمات واخنراط املواطنني
والربط بني النظم ،وإعادة تعريف هذه
الطريقة ،هبدف حتويل املدن إىل بيئات حية
أكثر استدامة وأقوى .ويقع االبتكار القائم
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
الصميم من هذا التحويل”.
وينزع اآلن خمططو املدن احلضرية إىل
تفضيل وجود هنج متكامل يتمثل يف إدارة
املدن كشبكة متكاملة ال كمجموعة من
آحاد القطاعات .ويرمي من ذلك إىل زيادة
جودة حياة األهايل من خالل الدمج بني
االبتكار التكنولوجي واالبتكار االجتماعي،
واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لتحسني أداء قطاعات مثل النقل والطاقة
والسالمة احلضرية والتخلص من النفايات.

كيف ينبغي أن تكون المدينة
الذكية المستدامة المنشودة؟

يوضح الربوفيسور سخار كوندبودي،
األستاذ يف اجلامعة الوطنية يف سنغافورة،
أنه “قد لوحظت الصفات الرئيسية التالية
للمدن الذكية املستدامة :االستدامة وجودة
احلياة والذكاء .وتتعلق االستدامة باحلوكمة
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ويشري الربوفيسور كوندبودي إىل أنه
“تعترب البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اجلهاز العصيب للمدينة الذكية
املستدامة ،فهي اليت تنظّم التفاعالت بني
العناصر املختلفة والبنية التحتية املادية .وهي
تعمل كمنصة تأسيسية ميكن أن يقوم تشغيل
خمتلف اخلدمات الذكية عليها بنجاعة وعلى
أمثل وجه”.

البنية التحتية الذكية المادية
اﻟﺤـﻮﻛـﻤــﺔ

اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

اﻻﻗـﺘﺼــﺎد

اﳌﺮﺗﻔﻘﺎت -
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز

ﺗﺪﺑﺮ ﺷﺆون
اﳌﺨﻠﻔﺎت
واﳌﺎء واﳍﻮاء

اﻟﻌﻘﺎرات
واﻷﺑﻨﻴﺔ
اﳊ ـﺮاك

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ

اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ
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اﻟﺘـﻌﻠـﻴــﻢ

اﻟﻤﺠـﺘﻤـﻊ

والتلوث وتغري املناخ وعوامل أخرى .بينما
تتعلق جودة احلياة بالرفاه املايل والوجداين.
أما الذكاء فيتعلق بالطموح الضمين أو
الصريح إىل حتسني املعايري االقتصادية
واالجتماعية والبيئية .على سبيل املثال،
واحلراك الذكي مثال على ذلك.
وميكن تقييم املدن الذكية املستدامة
باستخدام ،على حمك أربعة عناصر واسعة
يبي يف الرسم البياين أدناه:
النطاق ،كما ّ
اجملتمع؛ واالقتصاد؛ والبيئة؛ واحلوكمة .ويفيد
تبي ما إذا كانت املدينة
حمك اجملتمع يف ّ
موجودة من أجل أهلها.
وتشتمل املدن الذكية املستدامة اليت
تسري فيها األمور على مثانية عناصر للبنية
يبي يف الرسم
التحتية املادية واخلدمة (كما َّ
البياين) .فعلى سبيل املثال ،تتكامل يف
العقارات تكنولوجيات جماالت عدة ،مثل
اإلضاءة والسالمة والطاقة املتجددة ،ويتّبع
فيها النهج التحليلي الذكي فيما خيص
األبنية .وتستهدف دوائر الصناعة انعدام
االنبعاثات وتطور تقنيات تصنيع ابتكارية.
وتدير شركات الطاقة ومرافقها شبكة ذكية
واتصاالت ال سلكية .وتستخدم شركات
تدبر شؤون اهلواء واملياه واملخلفات شبكات
استشعار أو نظم للمعلومات املتعلقة
باملياه .ويسهر على األمن من خالل املراقبة
الفيديوية .وتقدم العيادات الطبية الرعاية
الصحية عن بُعد وتدير امللفات إلكرتونياً.
وتقدم املؤسسات التعليمية حمتوى رقمياً
وتعلماً مرناً تفاعلياً يفيان بأعلى معايري
االمتياز على الصعيد العاملي.

البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

تصور أن عناصر البنية التحتية
وميكن ُّ
املادية للمدينة هي شبكات فرعية لشبكة
أكرب  -نظام نُظُم .فهي تعمل كشبكة
فيما يتعلق خبصائص االستعمال النهائي
والتوصيلية مع العقد األخرى .ويشبه ذلك
شبكة تكنولوجيا املعلومات أو شبكة توصيل
البيانات .وعليه ،ميكن تطبيق سريورات
اإلدارة القائمة على تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املدن ،بعد إدخال بعض
التعديالت عليها.

المـدن الـذكيـة المستـدامـة
؟ةمادتسملا ةيكذلا ةنيدملا يه ام

Getty Images

إن املدينة الذكية املستدامة اليت تعمل
النهج املتكامل تتكيَّف وتصقل فرادى
وجوه النجاعة احمل ّققة يف شىت عمليات البنية
التحتية الرأسية ،مثل العقارات والنفايات
واحلراك .ولكي تتمكن هذه القطاعات
الرأسية املستقلة ظاهرياً من تعظيم قدرهتا،
يتعني عليها التنسيق فيما بينها.
فاملدينة الذكية املستدامة تستخدم البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

للعديد من األغراض بطريقة جتمع بني قابلية
التكيف واملعولية ،وإمكان التعديل ،وسهولة
التطبيق ،واألمن والسالمة ،والصمود .وإهنا
ترتقي جبودة حياة أهلها .وهي تضمن
مستويات معيشة أعلى واملزيد من فرص
عمل .وهي حتسن رفاهية مواطنيها ،بوسائل
منها الرعاية الطبية والعناية والسالمة البدنية
ترشد اخلدمات اليت تعتمد
والتعليم .وهي ّ
على البنية التحتية املادية مثل احلراك أو

املياه .وهي تعزز الوقاية من الكوارث
وإدارهتا عند حدوثها ،مبا يف ذلك القدرة
على التعامل مع آثار تغري املناخ .وهي توفر
آليات تنظيم وحوكمة فعالة ومتوازنة وتقرتن
بسياسات مالئمة.
وباختصار ،ترسي املدينة الذكية
املستدامة هنجاً مستداماً يليب احتياجات
الوقت احلاضر دون التضحية بالقدرة على
تلبية احتياجات األجيال القادمة.
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التكيف مع تغير المناخ في المدن
دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
متثل املدن جتمعات مكثفة من األنشطة االقتصادية والبشر ،مما
جيعلها عرضة آلثار تغري املناخ أكثر من غريها .غري أن يف املدن كذلك
أصوالً ميكن االستعانة هبا على رصد هذه اآلثار وإدارهتا والتكيف
معها .وتؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) (ICTيف هذا الصدد
دوراً متزايداً يف إتاحة سبل أحدث وأكثر استدامة للتصدي لتغري املناخ
يف خمتلف املدن حول العامل.
وتواجه معظم جمالس املدن حتديات جسيمة ومتنامية ضمن
السياقات احلضرية ،علماً بأن نصف سكان العامل اليوم يقطنون املدن،
وأن هذه النسبة تتزايد عاماً بعد عام .وتشري تقديرات األمم املتحدة إىل
أن عدد سكان احلضر سينمو من  3,6بليون نسمة يف عام  2011إىل
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 6,3بليون نسمةً حبلول عام  ،2050مع استيعاب املدن الصغرية ما يزيد
على  40يف املائة من الزيادة املتوقعة.
وتكون املدن يف البلدان النامية معرضة آلثار تغري املناخ أكثر من
غريها يف ضوء ما تواجهه بالفعل من حتديات على مسارها التنموي مثل
الفقر وضعف البنية التحتية والتدهور البيئي وحمدودية املوارد والقدرات.
ويستند هذا املقال إىل تقرير تقين من إعداد الفريق املتخصص املعين
باملدن الذكية املستدامة التابع لقطاع تقييس االتصاالت ) (ITU-Tيف االحتاد.
ويلقي التقرير الذي حيمل عنوان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
أجل التكيف مع تغري املناخ يف املدن الضوء على سبل دعم تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت للمدن يف التكيف مع تغري املناخ.

المـدن الـذكيـة المستـدامـة
ندملا يف خانملا ريغت عم فيكتلا

ومن املمكن االستعانة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على
إعداد خمططات باملخاطر واحلد منها ورصد التغريات وتنسيق جهود
التصدي للكوارث وبناء القدرات وإشراك اجملتمعات وحتسني صمود
املدن أمام اآلثار املناخية .فعلى سبيل املثال ،ميكن استخدام أنظمة
املعلومات اجلغرافية إلعداد خمططات باملخاطر وحتليلها للمساعدة على
تبني مسارات اإلخالء واملساكن املعرضة للخطر.
ويعمل الفريق املتخصص املعين باملدن الذكية املستدامة التابع لقطاع
تقييس االتصاالت بوصفه منصة مفتوحة ألصحاب املصلحة املعنيني
مبجال املدن الذكية املستدامة  -مثل البلديات واملؤسسات األكادميية
ومعاهد البحوث واملنظمات غري احلكومية واهليئات العاملة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومنتديات واحتادات الصناعة  -من
أجل تبادل املعارف ألغراض حتديد األطر املعيارية الالزمة لدعم إدماج
خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدن الذكية .وفيما يلي
بعض املقتطفات البارزة من التقرير.

تغير المناخ في المدن  -المخاطر الماثلة
على سواحل البحار وضفاف األنهار

يؤثر تغري املناخ يف نطاق عريض من األنشطة احلضرية ،مبا يف ذلك
ختطيط املدن والتنقلية واملباين والطاقة والصحة وإدارة النفايات واألمن
الغذائي .وتقول دانيال توريس من شركة تيليفونيكا إن “قطاعات
املدن متشابكة ،فمن شأن أي عطل يف أحد القطاعات أن يكون له
أثر متسلسل على القطاعات األخرى ،مما يسبب املزيد من اخلسائر
االقتصادية”.
ٍ
وتتحدد آثار تغري املناخ حسب املوقع اجلغرايف ملدينة ما .فعلى
سبيل املثال ،تواجه املناطق الساحلية املنخفضة التهديد املزدوج املتمثل
يف ارتفاع منسوب البحر وعرام العواصف ،بينما تواجه املدن يف مناطق
املناخ احلار موجات حر قد تكون أطول زمناً وأشد وطأة.
وتتعرض املدن الساحلية واملوانئ يف املناطق الساحلية املنخفضة
ألحداث جسيمة تتعلق مبنسوب املياه الساحلية .وتقدر نسبة املدن اليت
يزيد تعداد سكاهنا على  5مليون نسمة الواقعة يف هذه املناطق بنح ٍو
من  65يف املائة .وبعض تلك املدن منخفضة عن املستويات الطبيعية
لذروة املد البحري ،مما يعرضها ملخاطر الفيضانات وعرام العواصف.

ومن أكثر البيئات احلضرية الساحلية تعرضاً للخطر الدلتات والسهول
الساحلية املنخفضة واجلزر واجلزر احلاجزة والشواطئ ومصبات األهنار.
وتتعرض املدن غري الساحلية للمخاطر ،خاصةً التجمعات السكنية
الواقعة على ضفاف األهنار .كما تواجه املدن غري الساحلية زيادة يف
احتماالت الفيضانات نتيجةً الشتداد أحداث هطول األمطار .ومن
األخطار املساوية لذلك يف الشدة ما ينتج عن تغريات املناخ اليت تقلل
من هطول األمطار وتعطل طبقات املياه اجلوفية ،حيث تؤدي إىل
اخنفاض توافر املوارد املائية ،خاصة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة،
بغض النظر عن وقوع املدن يف بلدان متقدمة أو نامية.

اآلثار المباشرة وغير المباشرة

لتغري املناخ أثار مباشرة وأخرى غري مباشرة على املدن ،حيث يؤثر
يف صحة البشر والبنية التحتية واخلدمات واألنشطة االقتصادية واألنظمة
االجتماعية .ويعتمد مدى هذه اآلثار يف هناية املطاف على مستوى
تأهب املدن ،وعلى قدرهتا على اجتياز اآلثار والتعايف منها ،سواء
كانت تلك اآلثار متوقعة أو غري متوقعة.
فمن شأن ارتفاع درجات احلرارة على سبيل املثال أن يزيد من
أثر اجلزر احلرارية احلضرية يف املدن ،مما يؤثر بشكل مباشر يف الصحة
والشعور بالراحة وتلوث اهلواء وجودة املياه .ومن الوارد أيضاً أن يزيد
أثر اجلزر احلرارية احلضرية من احلاجة إىل التربيد ،فيزيد بالتايل استهالك
الطاقة ويتفاقم األثر.
وأما الفيضانات فمن شأهنا أن تدمر البنية التحتية مباشرة ،مع
إسهامها بشكل غري مباشر يف فقد الوظائف وغري ذلك من مصادر
الدخل لسكان احلضر .وعالوةً على ذلك ،تزداد احتماالت مواجهة
ندرة املياه واألمراض اليت تنقلها املياه واخنفاض إمدادات الطاقة
الكهربائية املائية بشكل مباشر يف املدن املتأثرة باجلفاف .ومن اآلثار
غري املباشرة احملتملة االخنفاض يف جودة املياه ويف توافرها واخنفاض
اإلنتاج الزراعي وتعريض األمن الغذائي احلضري للخطر.
وتتضمن اآلثار املباشرة الرتفاع مناسيب البحار بالنسبة إىل املدن
الساحلية الغمر والنزوح والتآكل الساحلي وفقد األراضي ،بينما تتضمن
اآلثار غري املباشرة إحداث تغريات يف عمل األنظمة اإليكولوجية
واألنشطة الرتفيهية.

أخبار االحتاد العدد    4يوليو | أغسطس

9  2014

المـدن الـذكيـة المستـدامـة

ندملا يف خانملا ريغت عم فيكتلا

لماذا ينبغي للمدن التكيف

املدن هي قاطرة النمو والتنمية ،مما حيتم تصديها آلثار تغري املناخ
والتكيف مع آثاره احلالية واملقبلة .وهلذا أمهية حامسة بشكل خاص
يف االقتصادات الناشئة .واجملال مفتوح أمام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتؤدي دوراً رئيسياً يف التمكني من التكيف مع تغري املناخ
عن طريق اإلعانة على إنشاء بنية حتتية ذكية مستدامة.
وتسنح للمدن اليت متر مبرحلة التحول إىل مدن ذكية ومستدامة
فرصة هائلة لتضمني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنيةً حتتيةً وحلوالً
يف خططها للتكيف مع تغري املناخ بغية التصدي لألحداث والكوارث
املرتبطة باملناخ .ومبا أن معظم البنية التحتية اليت ستكون موجودة خالل
 50-40سنة مل تنشأ بعد ،فينبغي للمدن تضمني مكون من تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف ختطيطها االسرتاتيجي طويل األمد ،مع وضع
احلاجة إىل بنية حتتية تصمد أمام املناخ نصب األعني.

أسباب الحاجة إلى معايير

ال غىن عن التقييس يف بناء مدينة ذكية تستطيع التصدي لتغري
املناخ .فعلى سبيل املثال ،تيسر املعايري التقنية استخدام أنظمة
االتصاالت العمومية يف أوقات الكوارث .وتتيح خدمة االتصاالت يف
حاالت الطوارئ للمستخدمني املصرح هلم تنظيم عمليات اإلغاثة خالل
الكوارث وتنسيقها على حن ٍو يكفل التصاالهتم معاملة مميزة عرب شبكة
االتصاالت العمومية .وهذه املعاملة املميزة ضرورية ملا يلحق بشبكات
االتصاالت العمومية من أضرار يف بنيتها التحتية يف كثري من األحيان
أثناء الكوارث ،مما يفضي إىل تكدس حاد يف النظام أو حتميله فوق
طاقته ،خاصةً عند اقرتان ذلك بارتفاع الطلب على حركة االتصاالت.
ويف مثل هذه احلاالت ،يلزم وجود ميزات تقنية تكفل لعمال اإلغاثة يف
مستوى
حاالت الطوارئ تلبية احتياجاهتم من قنوات االتصال ،مع توفري
ً
مالئم من األمن وبأعلى جودة ممكنة للخدمة.
ولضمان نفاذ عاملي موثوق إىل االتصاالت خالل أحداث الطقس
بالغة الشدة ،يتيح بروتوكول اإلنذار املشرتك ) (CAPالذي أعده االحتاد
نسقاً عاماً لتبادل إنذارات طوارئ مجيع األخطار والتحذيرات العمومية
عرب مجيع أنواع الشبكات .ويسمح الربوتوكول بنشر رسالة حتذير متسقة
بشكل متزامن عرب أنظمة إنذار خمتلفة كثرية ،مما يزيد من فعالية التحذير
مع تبسيط مهمة التحذير يف نفس الوقت.
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ومن األمثلة األخرى على ذلك الرمز الدليلي اخلاص  888الوارد يف
التوصية  ITU-T E.164واملخصص ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية .ويستخدم الرمز  888يف مطاريف مشغلة يف أنشطة اإلغاثة
خالل الكوارث يف حالة انعزال ٍ
منطقة ما عن نظام االتصاالت الوطين
يف ٍ
بلد ما إثر وقوع كارثة.

بناء الصمود

كل من التغريات املفاجئة يف املناخ واالجتاهات املناخية طويلة
يؤثر ٌ
األمد يف قدرة أي مدينة على الصمود  -أي قدرهتا على حتمل اآلثار
اليت حيدثها املناخ والتعايف منها والتكيف مع الظروف اجلديدة .ويلقي
تقرير بعنوان دروب الصمود :تكييف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مع تغري املناخ نشره االحتاد يف شهر أبريل  2014الضوء
على آثار تغري املناخ على قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واحتماالت التكيف مع التأكيد على احلاجة إىل مسارات راسخة
للعمل وبيئات متكينية ومعايري حديثة لتعزيز هنج القطاع يف التكيف.
ويتعني على املدن حتسني قدرهتا على النهوض ثانية والتعلم بسرعة،
وأيضاً على التخطيط املستقبلي وتنفيذ تدابري للتخفيف من الضرر.
وينبغي أن تكون متأهبة لالستفادة من الفرص اليت تولد من أرحام
التغريات.
ومن أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتاحة لتحسني
التأهب احلضري االتصاالت الراديوية والسواتل والرادارات وأنظمة رصد
األرض .وقد أصبح باإلمكان ،بفضل التصوير اجلوي والصور امللتقطة
بالسواتل وتقنية الشبكات واستخدام أنظمة حتديد املوقع العاملية ،تتبع
حتركات الطقس التدرجيية طويلة األمد .والنظام العاملي للرصد  -الذي
جتتمع فيه احملاسيس مع قدرة املعاجلة احلاسوبية  -هو املصدر األساسي
للمعلومات التقنية بشأن اجلو على الصعيد العاملي.
ولصمود تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمام آثار تغري املناخ
أمهية حامسة .وتشري أجنليكا أوسبينا ،الباحثة بدرجة زميل يف جامعة
مانشسرت ،إىل أن “من شأن اآلثار احلادة واملزمنة على حد سواء
أن تضر هبيكلية الكفاءة والتشغيل والتكلفة للبنية التحتية وموردي
اخلدمات ،وأن تؤثر بشكل سليب على ماليني املستخدمني الذين
يعتمدون على خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واسعة
االنتشار بشكل مكثف حول العامل”.

المـدن الـذكيـة المستـدامـة
ندملا يف خانملا ريغت عم فيكتلا

إشراك المجتمعات المحلية

من املمكن توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز
االتصاالت بني أطراف متعددة من أصحاب املصلحة يف عملية تكيف
أي مدينة مع تغري املناخ .فالتدريب أو التدوين على اخلط يسهم يف
نشر املعارف .كما ميكن استخدام شبكات التواصل االجتماعي لتوعية
عموم اجلماهري بالقضايا الرئيسية ودعم احلمالت التعليمية وإذكاء نقاش
أمشل بني أصحاب املصلحة.
وميكن لسكان املناطق املعرضة للخطر استخدام اهلواتف املتنقلة
للمشاركة يف التمرينات اجلماعية إلعداد املخططات واملساعدة يف
حتديد أولويات العمل على الصعيد احمللي .كما ميكن هلم تقدمي تغذية
رجعية بشأن مبادرات خفض املخاطر.

إطار دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية التكيف
الحضري مع تغير المناخ
اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﺤﻀﺮي
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳊﻀﺮي واﻟﺘﻨﻘﻠﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳌﺒﺎﱐ واﻟﻄﺎﻗﺔ وإﻣﺪادات
اﳌﻴﺎﻩ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺼﺤﺔ وإدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
وإدارة اﻟﻜﻮارث واﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

اإلطار المتكامل

صمم االحتاد إطاراً إلعانة املدن على دمج تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف خططها الرامية إىل التكيف مع تغري املناخ وبناء القدرة
احلضرية على الصمود ،كما هو مبني يف الشكل .1
وقد روعي يف تصميم هذا اإلطار ما ينبغي أن تعكسه اسرتاتيجيات
التكيف احلضري من التشابك بني قطاعات املدينة .واملقصود
من اإلطار أن تشرك السلطات البلدية قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف مجيع مراحل التخطيط للطوارئ والتكيف (إعداد
خمططات املخاطر وخفض املخاطر وبناء القدرات وإشراك اجملتمع).
ويشكل اإلطار جزءاً من التوصية  L.1500لقطاع تقييس
االتصاالت اليت أعدهتا جلنة الدراسات  5يف القطاع (البيئة وتغري
املناخ) .وتصف هذه التوصية “إطاراً لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والتكيف مع آثار تغري املناخ”.

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻋﺒﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة

اﻟﺨﻄﻮة

1

اﻟﺨﻄﻮة

2

اﻟﺨﻄﻮة

3

إﻋﺪاد ﳐﻄﻄﺎت ﺧﻔﺾ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
اﳌﺨﺎﻃﺮ
اﳊﻀﺮﻳﺔ
اﳊﻀﺮﻳﺔ وﺗﻮﻋﻴﺔ
اﳉﻤﺎﻫﲑ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟﺨﻄﻮة

4

إﺷﺮاك أﺻﺤﺎب
اﳌﺼﻠﺤﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ

القائمة المرجعية للتكيف

أعد االحتاد قائمة مرجعية (انظر اجلدول) يستعان هبا على توجيه
وتقييم جهود دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جماالت
أساسية ضمن التخطيط االسرتاتيجي لتكيف ٍ
مدينة ما مع تغري املناخ.
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قائمة المراجعة لتكيف المدن الذكية المستدامة
المجاالت األساسية إلسهام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الوصف

ختطيط تغري املناخ

دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اسرتاتيجيات التكيف مع تغري
املناخ والتخطيط له

التنسيق املؤسسي

تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنسيق إدارة خماطر املناخ
والتصدي هلا يف األمد الطويل عرب املؤسسات والقطاعات ذات الصلة

املعرفة املؤسسية وبناء القدرات

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز املعرفة املؤسسية وبناء
القدرات بني خمططي املدن وغريهم من اخلرباء

االستطالع املناخي

دعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االتصاالت وتبادل املعلومات
املناخية

اختاذ القرارات بصورة مستنرية

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتوجيه اختاذ القرارات واحلد
من عدم التيقن يف جمال التكيف

مشاركة املواطنني

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني مشاركة أصحاب
املصلحة يف اختاذ القرارات وملعاجلة تغري املناخ من خالل عمليات تشاركية
وشبكات التواصل االجتماعي

توعية أصحاب املصلحة

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز التوعية والتثقيف بتغري
املناخ بني أطراف متعددة من أصحاب املصلحة

بناء الصمود

دمج وتقييم دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بناء الصمود عرب
قطاعات املدينة (مثل النقل والصحة)

أصحاب المصلحة األساسيون

يتعني حتقيق تضافر اجلهود بني أصحاب املصلحة يف املدينة يف
وضع اسرتاتيجيات تبين الصمود احلضري بدعم من أدوات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وجيب أن تسخر هذه االسرتاتيجيات
القدرات الكامنة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سبيل حتسني
قدرة أصحاب املصلحة على اجتياز التغريات والتكيف معها ،وتلبية
احتياجات أشد الفئات استضعافاً.
ومن أصحاب املصلحة األساسيني سكان املناطق املعرضة للخطر
جغرافياً والصناعات واجملتمع املدين ووكاالت إدارة البنية التحتية
والصناعات ذات الصلة واجلمعيات واملنظمات غري احلكومية .وميكن
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هلؤالء مجيعاً اإلسهام خبرباهتم اخلاصة يف اجملاالت االسرتاتيجية مثل
التخطيط احلضري والتنقلية والبنية التحتية واملباين والطاقة وإمدادات
املياه والصرف الصحي والصحة وإدارة النفايات واألمن الغذائي وإدارة
الكوارث واإلدارة البيئية.
وحتتل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مكانة يف صميم
هذا التعاون بني قطاعات متعددة ،حيث تتيح أدوات حامسة
لتعزيز التخطيط احلضري وبناء القدرات واختاذ القرارات واملشاركة
يف ظل آثار تغري املناخ وتعني على حتسني فعالية اسرتاتيجيات
تكيف املدن.

المـدن الـذكيـة المستـدامـة

قيرط ةطيرخ  -ةمادتسملا ةيكذلا ندملا

AFP

المدن الذكية المستدامة  -خريطة طريق
يستند هذا املقال إىل تقرير تقين تعده حالياً ِسلفيا غُْزمان َأرنيا ،مبثابة إسهام يف عمل الفريق املتخصص التابع لقطاع
تقييس االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت واملعين باملدن الذكية املستدامة .وسيتاح هذا التقرير يف أكتوبر .2014
يتزايد عدد سكان العامل ،وتغدو املدن
أكثر ازدحاماً واكتظاظاً .وتشري التقديرات
إىل أن عدد أهايل املدن سيمثل  70يف املائة
من أهايل املعمورة حبلول عام  .2050وقد
شهد عام  ،2007ألول مرة يف التاريخ،
ختطّي عدد أهايل املدن عدد أهايل املناطق
الريفية .ويشتد الضغط على املوارد الطبيعية
وعلى اخلدمات املدينية مثل خدمات

الصرف الصحي والعناية بالصحة ،بينما
تستهلك املدن وحدها ثالثة أرباع ما يُنتج
من الطاقة.
ولسد االحتياجات املتصلة بتزايد أهايل
املناطق احلضرية ،يتعني أن تـُتَّبع هنوج مبتكرة
لتحسني جناعة مجيع جوانب سري األمور يف
املدن (مثل املرافق العامة ،واملباين ،والنقل)،
مع السهر على االرتقاء جبودة حياة سكاهنا.

ويستدعي ذلك األخ َذ بنموذج مديين
جديد أجنع هو “املدينة الذكية املستدامة”.
وملساعدة املخطِّطني وواضعي السياسات
املتخصص
يف حتقيق هذه الرؤية ،أعد الفريق
ِّ
املعين باملدن الذكية املستدامة التابع لقطاع
تقييس االتصاالت يف االحتاد الدويل
لالتصاالت خريطة طريق يف مخس مراحل.
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المرحلة األولى :إرساء أساس
المدينة الذكية المستدامة

ستتطور املدن الذكية املستدامة بأشكال
خمتلفة حبسب مكان املدينة املعنية وأولوياهتا،
وسيؤدي استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ) (ICTدور الرافعة اهلام يف كل
حالة .لكن التقدم يف ذلك سيظل ضئيالً
ما مل حتلِّل املدن اليت قررت أن تغدو ذكية
ومستدامة مجيع تبعات هذا التحول.
ويتمثل الشوط األول من هذه السريورة
يكون املدينةَ الذكية
يف فهم ماهية ما ِّ
املستدامة على وجه الدقة .وتستتبع هذه
تبي دوافع املدينة وأولوياهتا،
املرحلة أيضاً ُّ
يتعي
ومتييز أصحاب املصلحة الذين َّ
إشراكهم يف األمر ،واإلحاطة بتبعات هذا
التحول فيما خيص إدارة املدينة ،وإنشاء
اآلليات الالزمة للتكفل باستمرار مشاركة
املواطنني يف هذه السريورة وإبدائهم
املالحظات ذات الصلة.
ومثة حالياً تعاريف خمتلفة كثرية للمدينة
الذكية املستدامة وطائفة متنوعة من
وجهات النظر يف مجيع أحناء العامل بشأن
ماهية املدينة الذكية املستدامة أو املاهية
اليت ينبغي أن تكون هلا .وقد درس الفريق
املتخصص التابع لقطاع تقييس االتصاالت
يف االحتاد الدويل لالتصاالت واملعين
باملدن الذكية املستدامة زهاء  100من هذه
التعاريف املختلفة .ويف يونيو  2014اتفق
الفريق على التعريف التايل“ :املدينة الذكية
املستدامة تقوم على استعمال تكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت لالرتقاء جبودة حياة
مواطنيها وزيادة كفاءة اخلدمات والتنمية
املستدامة .وتليب هذه املدينة احتياجات
تضحي باحتياجات
الوقت احلاضر دون أن ّ
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األجيال املقبلة فيما يتعلق باجلوانب
االقتصادية واالجتماعية والبيئية”.
ويضاهي ذلك أمهيةً فيما يتعلق باملدن
حتديد جمموعة أصحاب
الذكية املستدامة ُ
املصلحة وأدوارهم ومسؤولياهتم ،ووضع
منوذج لإلدارة واسرتاتيجيات للقيادة من
ويرجح أن
أجل حتويل املدينة املعنيةَّ .
يأيت أصحاب املصلحة من طائفة واسعة
من اجملاالت .فعلى سبيل املثال يعود
للمستشارين البلديني والسلطات احمللية دور
تبيان رؤية املدينة الكالنية الطويلة األمد.
ويعود للحكومات الوطنية واحلكومات
اإلقليمية حتديد األطر القانونية ذات الصلة.
وتتوىل املرتفقات واجلهات اليت توفر اخلدمات
املدينية اقتناء واستعمال التكنولوجيا .وتقدِّم
شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
احللول التكنولوجية الالزمة إلدماج املرافق
املدينية .وتعمل املنظمات غري احلكومية
على شحذ الوعي بشواغل الناس ،واملساعدة
على إشراك خمتلف الفئات مبثابة جانب من
عمليات التشاور.
وتدعم املنظمات املتعددة األطراف
املبادرات يف جمال املدن الذكية املستدامة،
مقدِّمةً األموال واخلربة .وتدعم رابطات
صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تنمية املدن الذكية املستدامة .وتتوىل
األوساط األكادميية تثقيف املهنيني ودراسة
املبادرات واالجتاهات اجلديدة .ويدفع أهايل
املدن وزائروها تكاليف خدمات املدن الذكية
املستدامة .وتتوىل شركات اخلربة االستشارية
تقييم التقدم احملرز .وتضع مؤسسات
التقييس لغة مشرتكة بني مجيع أصحاب
املصلحة وحتدد مؤشرات األداء الرئيسية.

وفيما يتعلق باإلدارة ،ينبغي أن ينظر
متخذو القرارات يف تشكيل هيئة داعمة
تشمل بنطاقها شىت القطاعات ميكن هلا
أن تقدِّم دعماً مستمراً إىل جمالس املدن يف
تصميم املدن الذكية املستدامة وإعماهلا.
إن إرساء أساس املدينة الذكية املستدامة
يستتبع أيضاً متييز وإعمال آليات فعالة
إلشراك املواطنني .فاملواطنون هم املنتفعون
النهائيون بوظائف املدينة الذكية املستدامة،
اليت يُ َرمى منها إىل زيادة النفاذ إىل املرافق
املدينية وزيادة جناعتها بغية حتسني درجة
رفاه من يقيمون يف احلواضر .ومن املهم
السهر على الشفافية واملساءلة
حاسم األمهية ُ
َ
فيما خيص االستثمار يف توفري اخلدمات
وفيما خيص أثر اخلدمات على نوعية حياة
استعمال آليات
املواطنني .ويستدعي ذلك
َ
مدعومة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من أجل اخنراط املواطنني ومشاركتهم (مثل
االستعانة بأدوات الوسائط االجتماعية
واستمداد اجلماهري).
“من املهم أمهيةً حامسة أن توفَّر ألهايل
املدن فرصة املشاركة النشطة .فيمكن للناس
أن يؤدوا دور ’املواطنني املستشعِرين‘،
مقدِّمني بيانات قيّمة ومبدين تعقيبات على
حنو دائري مستمر ،وآتني بأفكار جديدة
مثرية لالهتمام” ،كما تقرتح ِسلفيا غُْزمان
َأرنيا .ويتعني على جمالس املدن أن توفِّر،
مبثابة جانب من إشراك املواطنني واشتماهلم
باألمر ،التدريب والنفاذ العمومي اجليد إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مقرة بأن
مثة فجوات مستمرة فيما خيص املهارات يف
جمال هذه التكنولوجيات والنفاذ إليها.

المـدن الـذكيـة المستـدامـة
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المرحلة الثانية :تحديد البنية
التحتية الذكية وتمويلها

لتقليص التكاليف .وميكن تصنيف البنية
التحتية باعتبارها تتألف من أربع طبقات
(الشكل  ،)1سواء أكانت جديدة أم
سابقة اإلنشاء .فثمة أوالً طبقة االستشعار
املكونة من أجهزة تعرف بواسطة الرتددات
َّ
الراديوية ) ،(RFIDومستشعِرات ،وشبكات

تستلزم املدن الذكية املستدامة
استثماراً يف البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .ومن السليم
استعمال الشبكات القائمة من ذي قبل

استشعار ،وغري ذلك من تكنولوجيات
الكشف والرصد .ومثة ثانياً طبقة االتصاالت
اليت تتألف من شبكات التصاالت النطاق
العريض البصرية والسلكية الكبرية القدرة،
والبالغة عرض النطاق ،وذات املعوليَّة العالية.
ومثة ثالثاً طبقة البيانات املؤلفة من اهليئة

الشكل  - 1معمارية المدينة الذكية المستدامة

اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺎن

اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺬﻛﻲ

اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻷدوﻳﺔ
اﻹﺣﺼﺎء واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻮارئ
ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

دﻣﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ا ﻟـﺘﻄﺒـﻴﻘــﺎت

اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺬﻛﻲ

اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ

ﻃﺒﻘﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت

ﻃﺒﻘﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺳﺤﺎﺑﺔ اﻹدارة

ﺳﺤﺎﺑﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ :اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ،ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ/اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ،ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻔﺎذ :ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ  ، xTFFﺷﺒﻜﺔ اﻟﺨﻂ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮك ) ،(LSDاﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ آﻟﺔ إﻟﻰ آﻟﺔ )،(M2M
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺒﺚ اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ )... ،(iFiW
إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء :اﻟﺘﻌﺮف ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺮددات اﻟﺮادﻳﻮﻳﺔ ) ،(RFIDاﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ) ،(GPSاﻟﺘﺤﻜﻢ
اﻹﺷﺮاﻓﻲ واﺣﺘﻴﺎز اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ) ،(SCADAاﻟﺮادار ،اﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻘﺮﻳﺐ ) ،(NFCﺗﻘﻨﻴﺎت ... ،ZigBee، SAW
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت... ،
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ :اﻟﻄﺮﻗﺎت ،اﻟﺠﺴﻮر ،اﻟﻤﺒﺎﻧﻲْ ،

ﻃﺒﻘﺔ
اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟـﺒﻨـﻴــﺔ اﻟﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ

ﻧـﻈ ــﺎم اﻷﻣــﻦ

ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

ﻃﺒﻘﺔ
اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر

املصدر :التقرير التقين بشأن البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل األمن السيرباين ،ومحاية البيانات وصمودها.
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احمللية ،ومراكز بيانات األعمال وغريها من
مراكز البيانات املنخرطة يف جتهيز البيانات،
واستخراج البيانات ،واألنشطة ذات الصلة.
ومثة أخرياً طبقة التطبيقات اليت تنطوي على
جمموعة من التطبيقات اليت تستخدم البيانات
اليت جيري مجعها وجتهيزها يف الطبقات
األخرى ،واليت يـُنـَْفذ إليها عن طريق طائفة
متنوعة من املطاريف.
إن البنية التحتية للمدينة الذكية املستدامة
تُعترب متاهة من التكنولوجيات واملعدات.
وتتنوع هذه التكنولوجيات واملعدات من
مراكز البيانات ومنصات احلوسبة السحابية
إىل املستشعِرات واملطاريف والبوابات .أما
أصحاب املصلحة املنخرطون يف التخطيط
االسرتاتيجي للبنية التحتية فيتنوعون من
اجلهات اليت توفِّر تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت إىل اجلهات اليت تتوىل تشغيل
االتصاالت ،ومن املؤسسات املالية إىل
اهليئات التنظيمية .ويعد التقيد بالقوانني
واللوائح ذات الصلة أمراً أساسياً .وميكن
أن يأيت التمويل من جمموعة متنوعة من
املصادر مثل فرض الضرائب العامة ،وأبدال
املرتفقات ،والدعاية اإلشهارية ،واملعونات،
وهبات الشركات.

المرحلة الثالثة :استحداث
الخدمات الذكية المستدامة

حتسن تكنولوجيات املعلومات
ميكن أن ِّ
واالتصاالت خدمات املدينة الذكية ،جاعلة
إياها أكثر كفاءة وأكثر تفاعالً .ويتعني على
البت يف شأن ما
املخططني االسرتاتيجيني ّ
جيب حتسينه على هذا النحو من اخلدمات
القائمة .فعلى سبيل املثال تُستخدم
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تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف
نظم إدارة املياه الذكية إلتاحة حتقيق وفورات
اقتصادية ،ولتحسني إدارة اخلدمات وإدارة
النفايات املائية ،ومراقبة مياه الفيضانات
والعواصف .ومن األدوات والتكنولوجيات
املستخدمة على هذا النحو األنابيب الذكية،
ونظم املعلومات اجلغرافية ،واملقاييس الذكية،
واحلوسبة السحابية.
أما النقل الذكي فيعين نقل الناس
والبضائع على حنو أكثر جناعة واستدامة.
وقد يستلزم ذلك االتصاالت من آلة-إىل-
آلة ،واالتصاالت الالسلكية الدقيقة )،(Wi-Fi
وتكنولوجيات التعرف بواسطة الرتددات
الراديوية ) ،(RFIDوالنظم العاملية لتحديد
املواقع ) ،(GPSمثالً ،من أجل اإلعالم اآلين
رصد
يتسن بذلك ُ
عن دفق حركة السري .ومما ّ
املركبات ومراقبةُ البىن التحتية للطرقات ،ما
يتيح تقليص األزمنة اليت تستغرقها األسفار
وختفيض عدد حوادث السري.
وميكن أن تتتبَّع نظم إدارة النفايات
الذكية النفايات من أجل رصد حركتها
وترشيد مسارات مجعها ،ومجع وتبادل
البيانات ذات الصلة طيلة دورة النفايات.
وميكن أن ُترى عن طريق اإلدارة الذكية
للرعاية الصحية عمليات تشخيص ومعاجلة
عن بعد ،وهتيئ هذه اإلدارة خدمات طبية
على اإلنرتنت وأنظمة ملراقبة املرضى عن
بعد .وتُعترب االتصاالت من آلة-إىل-آلة
عنصراً حامساً من أجل عمل كل ذلك.
وقد يفضي التعليم الذكي إىل استحداث
بيئة تعلُّم مكيَّفة حبسب األشخاص من
أجل الكبار واألطفال أو إىل تزويد املعلمني
بطرائق جديدة لتصميم األنشطة التعلمية.
وميكن أن يوفر األمن الذكي التحليل

التنبؤي ومتييز املناحي اإلجرامية لتحسني
سالمة املواطنني .وميكن أن تَستخدم املباين
الذكيةُ البيانات لتحسني جناعة استخدام
الطاقة يف املباين ،وتقليص اهلدر ،وترشيد
استعمال املياه.
كما ميكن أن تؤدي اخلدمات الذكية
املستدامة دوراً كبرياً يف حتسني تكيُّف املدن
مع تغري املناخ وتأهبها ملواجهة الكوارث.
إهنا ستتوقف  -من أجل تكوين نظرة كلية
إىل املدينة  -على نظم القيادة والتحكم اليت
تتشاطرها شىت دوائر املدينة املتعددة ،مثل
دائرة الطاقة ،ودائرة النفايات ،ودائرة النقل،
ودائرة األمن.

المرحلة الرابعة :رصد
المحرز
التقدم
َ

ينبغي أن تستعني السلطات املدينية
وأصحاب املصلحة مبؤشرات أداء رئيسية
بغية تقييم مدى التقدم على صعيد توفري
اخلدمات يف املدينة .وتساعد هذه املؤشرات
أيضاً يف تقييم كيفية تأثري التعديالت على
املدينة ،كما تتيح إجراء مقارنات بني خمتلف
املدن .وتقول السيدة غُْزمان َأرنيا إن “مثة
طائفة من اخليارات متاحة للمخططني لكي
ينتقوا من بينها .وجيب عليهم أن يستعينوا
مبؤشرات أداء رئيسية ملراقبة األداء ومدى
النجاعة املكتسبة”.
التكامل ،وقابلية
التقييم
ومن مبادئ
ُ
املقارنة ،واالستقالل (جيب أن تكون
املؤشرات ضمن الفئة ذاهتا مستقالً بعضها
عن بعض) ،والبساطة (بساطة املفاهيم
واحلسابات واتسامها بالطابع احلدسي).
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المرحلة الخامسة:
السهر على األمن

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺮﺻﺪ

اﻷﻣﻦ اﻟﺬﻛﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬﻛﻲ

اﳌﺒﺎﱐ اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺬﻛﻲ

ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،واﳌﻌﺎﻳﲑ ،واﻟﺮﺻﺪ

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ

4

3

ﲤﻴﻴﺰ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺮاﻓﻖ
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻧـﻈــﺎم اﻷﻣـﻦ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت

ﻃﺒﻘﺔ اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر

ﻃﺒﻘﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت

5

اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ:
أﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  +اﻟﺘﻌﺮض
ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﻜﻬﺮﻣﻐﻨﻄﻴﺴﻴﺔ

ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

إن املراحل اخلمس املبينة آنفاً
مرتابطة ومتكاملة على حنو وثيق ،وتعمل
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت مبثابة
اآلصرة اليت تضم سائر العناصر ضمن منصة
أساسية ،كما يوضَّح يف اإلطار التوجيهي
للمدينة الذكية املستدامة الوارد يف الشكل .2
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اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ

اإلطار التوجيهي للمدن
الذكية المستدامة

فبحسب هذا اإلطار ميثل تصميم
وإعمال املدينة الذكية املستدامة سريورة
دينامية تشتمل على جمموعتني رئيسيتني من
املكونات الرئيسية
األنشطة :سلسلة من ِّ

اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺬﻛﻴﺔ

إن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
توفر األمن وتساعد على تدبر املخاطر،
لكنها حتتاج أيضاً إىل احلماية .ومن األخطار
احمليقة هبذه التكنولوجيات اهلجمات
السيربانية وسرقة املعلومات ،مثالً .وتعين
تعظيم أمن
تنمية املدينة الذكية املستدامة
َ
البيانات وتدبر اجملاالت الكهرمغنطيسية.
وتتعني دراسة مواطن ضعف معمارية
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت .وجيب
على حملِّلي األمن النظر يف طائفة واسعة من
املخاطر اليت هتدد نظم تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
فأمن املعدات ،والتكنولوجيا املضادة
للفريوسات اإللكرتونية ،وتكنولوجيات جدار
احلماية وحفظ البيانات االحتياطي ،متثل
كلها سبالً إىل حتسني محاية البنية التحتية.
وجيب أن تشتمل البنية التحتية ألمن
املدينة الذكية مركزاً ملراقبة الطوارئ ومدى
حتمل الكوارث ،وتدبر األمن وتقييمه،
والسهر على إدارة اهلويات.

(تظهر يف وسط الشكل)؛ ومراحل تكميلية/
(تبي على هيئة مخسة نصوص
مرتابطة َّ
املكونات
مؤطَّرة ،تشكل دائرة حول ِّ
ُسبينا ،الباحثة
الرئيسية) .وكما تبينه أجنليكا أ ْ

2

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ
واﳌﻨﺼﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

1

إرﺳﺎء اﻷﺳﺎس :اﻷوﻟﻮﻳﺎت،
وأﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ،
واﻹدارة ،وإﺷﺮاك اﳌﻮاﻃﻨﲔ
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المـدن الـذكيـة المستـدامـة

قيرط ةطيرخ  -ةمادتسملا ةيكذلا ندملا

ضمن إطار زمالة يف جامعة مانشسرت،
“يسلِّط هذا اإلطار الضوء على خمتلف
الصفات اليت جتعل املدينة مدينة ذكية
منصب على العمل،
ومستدامة .إنه إطار
ّ
تـُْن َشد به تلبية احلاجة إىل توصيات عملية
ميكن االسرتشاد واالستنارة هبا يف وضع
اسرتاتيجيات املدن الذكية املستدامة”.

التحديات

يواجه اسرتاتيجيو املدن الذكية املستدامة
سلسلة من العقبات ،منها شيوع إدارة املدن
وفق هنج منغلق .فتلزم رؤية واسرتاتيجية أكثر
اتساماً بالطابع الكالّين لسد الثغرات والسهر
على التنسيق بني دوائر املدينة.
وتتميز البلدان النامية بندرة ما يتوفر
من البىن التحتية وبتدين معدالت التوصيل
باإلنرتنت .وهذا يعين أنه رمبا كانت األسس
ما تزل غري
الالزمة للمدن املستدامة ل ّ
متوفِّرة فيها .ومن هذه األسس شبكات
النطاق العريض أو شبكات االتصاالت
املالئمة للمستشعِرات.
عرف ما يكفي عن التكنولوجيات
وال يُ َ
املستخدمة ،وذلك بسبب جدة هذا اجملال
وبسبب سياسات احلماية اليت تتبعها
الشركات .ويدعو ذلك إىل املزيد من
تبادل املعارف .ويلزم املزيد من اخلرباء يف
هذا القطاع الناشئ ،ألن املتمتعني باخلربة
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يف جمال املدن الذكية املستدامة قليلون .ومتثل
االستدامة حتدياً آخر يتطلب هنجاً يف اإلدارة
طويل األمد ،وأفضل تكامالً ،وغري خطي.
ومثة حتد إضايف تواجهه اسرتاتيجيات
املدن الذكية املستدامة يتصل بالتمويل.
وتشري دانييال توريس (من شركة )Telefónica
إىل أن “املدن وسائر املنظمات واجهت
صعوبة يف إجياد مستثمرين ،وذلك منذ قيام
األزمة املالية قبل بضع سنوات .ويعزى ذلك
جزئياً إىل االفتقار إىل مناذج أعمال هتيئ
عائداً من االستثمار” .فيجب أن يؤخذ يف
ختطيط املدينة الذكية املستدامة أخذاً واضحاً
باسرتاتيجيات الستحداث فرص عمل بغية
اجتذاب الشركات اجلديدة .ويتعني متييز
كل ِ
طائفة املنافع املرتبطة ببناء املدينة الذكية
ِّ
املستدامة متييزاً واضحاً والرتويج هلذه املنافع
تروجياً فعاالً بغية احلض على اخنراط السكان
النشط وتقدميهم الدعم.

الخالصة

“إن املدن الذكية املستدامة اليت أُنشئت
حىت اآلن قليلة جداً .ويلزم املزيد من
اخلربات ومن النهوج اجلديدة يف هذا اجملال،
استناداً إىل ما تتسم به أدوات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من قوة حتويلية
كامنة” ،كما تبينه كرستينا بوييت من االحتاد
الدويل لالتصاالت.

ومن املهم أن يوضع تعريف مرجعي
أساسي واضح يف بداية كل مشروع من
مشاريع املدن الذكية املستدامة .ويستلزم
جناح املشروع االستعانة فيه طيلة تنفيذه
ُ
مبؤشرات أداء رئيسية .ومن األساسي إشراك
أصحاب املصلحة والسلطات املدينية الكامل
عند حتديد األولويات ووضع االسرتاتيجيات
الطويلة األمد .فمفهوم املدينة الذكية
املستدامة يستلزم ،شأنه شأن أي مفهوم
شامل ،خربة توفرها جمموعة من أصحاب
املصلحة متنوعة وتابعة لعدة قطاعات ،مبا يف
ذلك اخنراط املواطنني يف األمر بصورة نشطة.
فاتّسام اسرتاتيجيات املدن الذكية
املستدامة بالفاعلية يستلزم هنجاً كالّنياً
منظماً يستند ال إىل اجلوانب التكنولوجية
واملتعلقة بالبنية التحتية فحسب بل يستند
أيضاً بصورة رئيسية إىل جعل املواطن أكثر
رفاهاً .فكما تبينه السيدة غُْزمان َأرنيا،
حيسن تركيب التكنولوجيات الذكية
“لن ِّ
لوحده اخلدمات املدينية .فاألمر يتعلق
باالسرتاتيجية .وجيب رفد التكنولوجيا
اجلديدة باإلدارة الذكية .وسيتعني على
االسرتاتيجيني حتديد كيفية استخدام
التكنولوجيات واملعلومات اليت جيري مجعها.
فمن أهم خصائص املدينة الذكية املستدامة
الفكاك من إدارة اخلدمات املدينية بصورة
منغلقة ،وإدماج اخلدمات لالرتقاء جبودة
حياة املواطنني”.

المدن الذكية المستدامة
النقل الذكي

Vodafone Qatar

النقل الذكي :هل يغير قواعد اللعبة في المدن الذكية؟
مساهمـة من  Vodafoneقطر
كان واحد من االجتاهات العارمة على
مدى القرن املاضي هو حترك اإلنسانية حنو
البناء والعيش يف املدن .وسوف يعيش ما
يصل اىل  60يف املائة من سكان العامل يف
املدن حبلول عام  ،2030وفقاً ملنظمة الصحة
العاملية  -وهذا التحضر السريع يفرض ضغوطاً
مل يسبق هلا مثيل على البىن التحتية واخلدمات
والبيئة يف املدن.
وقد أفضت هذه الطائفة اجلديدة من
الضغوط ،بالنسبة ملديري وخمططي املدن ،إىل

انتشار تنامي ظاهرة “املدن الذكية” اليت تنظر
إىل ما هو أبعد من ختطيط املدن التقليدي
إلجياد سبل لتزويد الناس مبكان للعيش يكون
مستداماً بيئياً واقتصادياً واجتماعياً .وترمي
املدن الذكية ،من بني ما ترمي إليه ،إىل التوفري
يف استهالك الطاقة وتزويد الناس باهلواء النقي
للتنفس وضمان سالسة حركة املرور واحلفاظ
على نشاط املدن.
وغين عن القول أن املدن الذكية تتطلب
قاعدة متينة من التكنولوجيا لتكون قادرة على

النشاط .وتستخدم تقنيات املدن الذكية هذه
شبكات االتصاالت جلمع املعلومات ،ومن
مث تستخدم نظم اإلدارة الذكية هذه املعلومات
بأساليب عديدة الغرض منها :ختفيف ازدحام
حركة املرور واحلد من احلوادث؛ واحلد من
استهالك الطاقة؛ وتقدمي املعلومات للمواطنني
عن كل شيء ،من العثور على مكان لوقوف
السيارات إىل التوفري يف استهالك الكهرباء.
وبالنسبة ملدن مثل الدوحة يف قطر،
هذه توليفة ال مناص منها .فهناك قائمة
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المدن الذكية المستدامة

النقل الذكي

من املشاريع الطموحة املطروحة استعداداً
لنهائيات كأس العامل لكرة القدم يف عام
 2022ورؤية قطر الوطنية لعام  2030وما
بعده؛ والنمو هو اسم اللعبة .وإزاء ما يقدر
بنحو  500مواطن جديد يتدفقون يومياً إىل
هذه الدولة يف شبه اجلزيرة العربية ،بات اآلن
من األمهية أكثر من أي وقت مضى أن
حتقق دولة قطر أفضل استخدام للتكنولوجيا
املتغرية بسرعة لضمان إسهام البنية التحتية
يف حتسني نوعية املعيشة ملواطنيها.
والتحدي رقم واحد ال يقتصر بأي حال
من األحوال على دولة قطر .فازدحام الطرق
ضغط متزايد يواجهه خمططو املدن يف مجيع
أحناء العامل ،واملشكلة سوف تتفاقم ال حمال.
ويف قطر ،بلغت ملكية السيارات اخلاصة
بالفعل نسبة  500سيارة لكل  1 000شخص،
وهي تنمو مبا يقدر بـ  14 000مركبة يف الشهر،
مما أدى إىل اختناق املرور يف بعض الطرق يف
أوقات الذروة.
وبينما تُسارع قطر إىل بناء شبكات النقل
العام  -مبا يف ذلك شبكة املرتو بتكلفة تبلغ
مليارات الدوالرات  -والطرق السريعة اجلديدة
لتخفيف االزدحام استعداداً ألحداث كأس
العامل يف عام  ،2022ما فتئ اخلرباء يعتربون
البنية األساسية املادية غري كافية .والنقل الذكي
واحد من أكرب مغريات قواعد اللعبة يف مدن
العامل ،واالستخدام الرشيد لنظم إدارة حركة
املرور الذكية أمر حاسم األمهية لضمان تزامن
مجيع نظم النقل وسالسة حركة املرور.
ويتطلب مجع املعلومات يف الوقت الفعلي
للقيام بذلك شبكة ضخمة من احملاسيس
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املرّكبة على كل شيء ،من السيارات إىل
إشارات املرور .وهذا ما يسمى تكنولوجيا
التواصل من آلة إىل آلة ) ،(M2Mواليت تربط
– بأبسط تعبري  -األشياء بشبكة اإلنرتنت
وحتوهلا إىل أجهزة ذكية تتبادل املعلومات.
ّ
ومن خالل ربط املركبات مع نظم إدارة
املرور والبنية التحتية لشبكة الطرق ،ميكن
للسلطات بدء القيام بقدر من إدارة املرور
الذكية استناداً إىل أحدث معلومات حركة
املرور والسالمة على الطرق .من ذلك مثالً
أن القدرة على توجيه حركة املرور حول مواقع
حوادث الطرق قبل أن يبدأ االزدحام أمر بالغ
األمهية لتخفيف العديد من اختناقات املرور يف
املناطق احلضرية.
وسرعان ما تصبح عالمات الطرق مصادر
معلومات ذكية تزود السائقني بتحديثات يف
الوقت الفعلي عن أحوال الطرق .ويصبح
مبقدور ركاب املواصالت اليومية االطالع
على أحدث املعلومات عن وسائط النقل اليت
يستقلوهنا ،وتتاح للسائقني فرصة اختيار أفضل
طريق ممكنة للوصول إىل مكان العمل بأقصر
وقت وأدىن قدر من استهالك الوقود.
وليس هذا ضرب من أحالم املستقبل:
فهو ما حيدث فعالً على أرض الواقع.
ففي اململكة املتحدة ،تعمل شركة تشغيل
اهلاتف احملمول  Vodafoneمع شركة تدعى
 Mobiusعلى إنشاء نظام إلدارة حركة املرور
يف املدن حيذر السائقني من املشاكل احملتملة
الوقوع ويوفر حتديثات يف الوقت الفعلي
يف مواقف احلافالت لبيان مسارات احلافلة
وزمن االنتقال ،بل يتحكم يف أضواء حركة

املرور اليت تتجاوب مع تغري أمناط حركة املرور
وتتكيف لتوفري أفضل تدفق هلذه احلركة.
وهذه التجربة تؤيت مثارها بالفعل يف أجزاء
أخرى من العامل .ففي قطر ،تدخل Vodafone
يف شراكة مع واحدة من طليعة شركات
سيارات األجرة يف البالد إلنشاء شبكة
ال سلكية متكن إدارة أفضل ألسطول سيارات
األجرة ،وتشتمل على نظام عاملي لتحديد
املواقع ) (GPSوجهاز ترمجة وحمتوى ترفيهي
وإمكانية الدفع بواسطة اهلاتف احملمول.
واخلطوة التالية هي تكنولوجيا التواصل
من مركبة إىل مركبة ) ،(V2Vوهو نظام سالمة
نشط “تتحادث” فيه املركبات لتبادل
البيانات األساسية للسالمة على الطرق ،مثل
السرعة واملوقع واملسار املزمع ،حرصاً على
جتنب التصادم .وتنطوي تكنولوجيا ،V2V
اليت جيري بالفعل جتريبها يف بقاع عديدة يف
العامل ،على إمكانية جتنب  70إىل  80يف
املائة من حوادث السيارات اليت يتعرض هلا
سائقون متنبهون.
ما هو منتهى ما قد حيدث يف عامل
النقل الذكي؟ سيارة بدون سائق؟ لئن كان
هذا أمر حمتمل يف غضون السنوات العشر
إىل اخلمس عشرة سنة املقبلة ،فإن كربيات
شركات صناعة السيارات حتاول بالفعل صنع
أول سيارة بدون سائق يف العامل .وقد حدث
يف عام  2010أن سجلت شركة Google
معلمات أكثر من  140 000ميل يف سيارة
ذاتية القيادة .وهذه السيارات متثل سيارات
املستقبل  -ولكن حىت ذلك احلني ،حسبنا
أن ننعم برحلة مرحية إىل املنزل.

منظمو االتصاالت من جميع أنحاء
العالم يجتمعون في البحرين
االستفادة من إمكانات العالم الرقمي

ITU/I. Wood
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الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 2014
رحبلا يف نوعمتجي ملاعلا ءاحنأ عيمج نم تالاصتالا ومظنم

ITU/I. Wood

من اليسار إىل اليمني :صاحب السمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ،نائب رئيس الوزراء يف البحرين (يف الوسط) ،ميثل الراعي السامي للندوة
العاملية الرابعة عشرة ملنظمي االتصاالت؛ والدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت؛ ويف اخللف :براهيما سانو ،مدير مكتب
تنمية االتصاالت باالحتاد وفرانسوا رانسي مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد.

منظمو االتصاالت من جميع أنحاء العالم يجتمعون في البحرين
االستفادة من إمكانات العالم الرقمي
عقدت يف املنامة بالبحرين من  3إىل  5يونيو  2014الندوة العاملية حفل االفتتاح

الرابعة عشرة ملنظمي االتصاالت ) (GSR14اليت نظمها مكتب تنمية
االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت واستضافتها حكومة
البحرين حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان
آل خليفة ،رئيس وزراء البحرين .وقد خصص اليومان األوالن للحوار
العاملي للمنظمني ودوائر الصناعة ) (GRIDمع القطاع اخلاص ،بينما
خصص اليوم الثالث ملنظمي االتصاالت وحدهم.
تسجل أكثر من  700متخصص من  113بلداً من مجيع
لقد ّ
أحناء العامل حلضور هذا احلدث ،الذي اجتذب كذلك حوايل
 80مشاركاً رفيعي املستوى ،من بينهم وزراء حكوميون ورؤساء هيئات
تنظيمية ومديرون تنفيذيون يف دوائر الصناعة.
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ش ّدد الشيخ فواز بن حممد بن خليفة آل خليفة ،وزير الدولة لشؤون
االتصاالت يف البحرين ،عند افتتاحه الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
مرحباً باملشاركني ،على األمهية احليوية لتكنولوجيات
لعام ّ 2014
املعلومات واالتصاالت ) (ICTيف عامل اليوم الذي تسود فيه العوملة.
وقال إن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البحرين يساهم
يف اقتصاد الدولة مباشرة بأكثر من نصف مليار دينار ( 1,24مليار
من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية) ،حمققاً ما نسبته  4يف املائة
من الناتج احمللي اإلمجايل ) .(GDPوأك ّد على الدور الذي تؤديه الندوة
العاملية ملنظمي االتصاالت كمحفل ملناقشة هنج التنظيم اجلديد وحتسني
هنوجه املتّبعة حالياً واملساعدة على تنفيذها.
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وقال األمني العام لالحتاد ،الدكتور محدون إ .توريه ،يف كلمته
الرئيسية ،إن هيئات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتوىل
بصورة متزايدة مهام تتخطى أدوارها التقليدية ،وتعمل على تعزيز
تطوير اخلدمات لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة وجامعة.
وأضاف الدكتور توريه أن االحتاد حريص على مساعدة الدول
األعضاء ،وال سيما يف حتديد أفضل االسرتاتيجيات لتحقيق النجاح،
مع مراعاة األوضاع واملتطلبات الوطنية يف كل منها ،وذلك من خالل
العمل الذي تنجزه قطاعات االحتاد الثالثة – قطاع االتصاالت
الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت.
وتناول السيد براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت
يف االحتاد ،التقدم احملرز منذ استحداث الندوة العاملية ملنظمي
االتصاالت قبل  15عاماً .فقال إنه ،يف ذلك الوقت ،بلغت نسبة
انتشار االتصاالت املتنقلة  12يف املائة فقط ،على مستوى العامل بل مل
يكن النطاق العريض املتنقل متاحاً .واستطرد قائالً إنه ،طبقاً لبيانات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت أصدرها االحتاد مؤخراً ،سيناهز
عدد املشرتكني يف االتصاالت املتنقلة  7مليارات حبلول هناية ،2014
أي أنه سيكون قد تضاعف عشرة أضعاف خالل اخلمسة عشر عاماً
ونوه إىل أن وراء اإلحصاءات قصصاً إنسانية حقيقية عن
املاضيةّ .
أفراد يستطيعون اليوم استعمال األجهزة املتنقلة يومياً كأدوات لالتصال
ونقل البيانات والكثري غري ذلك.
وقدم السيد سانو للموضوع الشامل للندوة العاملية ملنظمي
االتصاالت لعام “ 2014االستفادة من إمكانات العامل الرقمي” فأشار
إىل أنه يتبني أكثر فأكثر على املستهلكني يف الوقت احلاضر التعامل
مواجهةً لتحديات جديدة ناشئة عن التكنولوجيات واألجهزة وخدمات
على اخلط وتطبيقات ابتكارية .وخلص إىل أن من املهم ،يف ظل
بيئة معوملة وموصولة ومتزايدة التعقيد ،تثقيف املستهلك ومتكينه حىت
يستطيع املستعملون االستفادة الكاملة من إمكانات العامل الرقمي.
وقال الدكتور حممد العامر ،رئيس هيئة تنظيم االتصاالت
يف البحرين ورئيس الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام ،2014
إنه تعني على منظمي االتصاالت إجياد سبل لضمان مت ّكن املواطنني
من التمتع بكل مزايا العامل الرقمي على حنو مستنري مسؤول سامل.
وأكد أنه ال ميكن حتقيق ذلك إال من خالل التنظيم الفعال والذكي
الذي يُستهدف لتمكني املستهلكني وإعادة حتديد املسؤوليات وخلق
الظروف املالئمة الزدهار االقتصادات القائمة على البيانات.

المناقشة االفتتاحية  -إعادة تحديد المسؤوليات
في عالم رقمي يقوم على البيانات

افتتح السيد سانو املناقشة بشأن إعادة حتديد املسؤوليات يف عامل
رقمي يقوم على البيانات ،فش ّدد على أمهية تناول القضايا اجلديدة
اليت يثريها تطور قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقال إن
أخاذ لكنه ميثل كذلك حتدياً ،من ناحية ما يهيئه من
العامل الرقمي ّ
تآزر ومنافسة ،وابتكار وانفكاك ،ومن ناحية سلسلة قيمه اجلديدة.
يتعي يف هذا العامل على أصحاب املصلحة أن يكونوا
وأضاف أنه ّ
مستعدين للعمل معاً وإقامة عالقات جديدة تقوم على الثقة بني
مجيع األطراف ،وقادرين على ذلك .وخلص إىل أنه ال ميكن بدون
الثقة استغالل الفرص اهلائلة اليت يهيئها العامل الرقمي استناداً كامالً.
وقدم السيد ماريو مانيفيتش ،الذي كان حينها يرأس دائرة البنية
التحتية والبيئة التمكينية والتطبيقات اإللكرتونية التابعة لقطاع تنمية
االتصاالت يف االحتاد ،عرضاً مبثابة خلفية للمناقشة بشأن “الثورة
الرقمية – هل حنن مستعدون؟” .ورّكز هذا العرض على الثورة الرقمية
اليت جتتاح قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وسلط العرض
الضوء على االنتقال إىل عامل موصول وصالً زائداً ،وتتدفق فيه
وينصب
الرتيليونات من بتات املعلومات عرب الطرق الرقمية السريعة
ّ
فيه االهتمام على القيمة املتمثلة يف املستهلك .وهذه أخبار جيدة ملن
يتمتع بالتوصيل .لكن نصف سكان العامل ما زالوا يتعني توصيلهم
الذي سيستلزم وجود تنظيم غري متشدد – يكمله وجود سلطات
إنفاذ قوية وبدائل تنظيمية مشرتكة سليمة.
خيض يف املناقشة حيث أدار السيد سانو فريق مناظرين
مث َ
يتألف من ماغدالينا غاج ،رئيسة مكتب االتصاالت اإللكرتونية
يف بولندا ) (UKEورئيسة الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2013؛
وحممد العامر ،رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف البحرين ورئيس
الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2014؛ ولني مومبو ،رئيس
اجمللس التنظيمي هليئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد )،(ARCEP
يف الغابون ورئيس الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2015؛
وغابرييل غويت ،رئيسة القطاع احلكومي العاملي يف شركة ألكاتل-
لوسنت؛ وبوكار با ،الرئيس التنفيذي جمللس اتصاالت جنوب آسيا
والشرق األوسط ومشال إفريقيا.
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لقد أقر منظمو االتصاالت املشاركون يف فريق املناظرين بأن من
األساسي وضع اسرتاتيجية وطنية على املستوى احلكومي .ورَّكزوا
على أمهية التعاون بني اجلهات الفاعلة يف دوائر الصناعة ومنظمي
االتصاالت وشىت اهليئات احلكومية يف تنفيذ اخلطط الوطنية للنطاق
العريض ،وسلطوا الضوء على احلاجة كذلك إىل إشراك العلميني
واهليئات األكادميية .ورأوا أنه جيب أن ينظر املستثمرون إىل منظمي
االتصاالت على أهنم ميارسون سلطاهتم باستقالل ذايت وال خيضعون
للتأثري السياسي .ورأوا أيضاً أنه يساعد وجود بيئة تنظيمية ميكن
التنبؤ هبا على جذب االستثمار إىل القطاع.
وأقر مجيع املناظرين أنه يتعني االستثمار يف البنية التحتية ،ودعوا
إىل التعاون وإقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ووضع مناذج
ابتكارية للتقاسم ،مبا فيه تقاسم الطيف والبنية التحتية .وشدد املشاركون
من دوائر الصناعة على أنه ينبغي تعزيز التقاسم بركنيه املتمثلني يف املنح
والتلقي ،وكذلك املنافسة الذكية يف اخلدمات املقدمة من خالل
شبكات متقامسة .وقالوا إنه يلزم مزيد من الطيف ألنه شريان حياة
أقر املشاركون بأمهية العمل معاً الجتذاب املستثمرين
االقتصاد الرقمي .و ّ
استثماراً طويل األجل ،واقرتحوا دعوة املستثمرين واملؤسسات املصرفية
إىل اجللسات املقبلة للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت.
والحظ املشاركون من دوائر الصناعة أن احلكومات ومنظمي
االتصاالت على دراية بإقبال املستهلكني اهلائل على النطاق العريض.
وعلى الرغم من أن النطاق العريض يعترب اآلن سلعة يف بعض األحيان،
فإن القطاعات األخرى ال تنظر إليه هذه النظرة دائماً .وأقر املشاركون
بأن منظمي االتصاالت يعملون جبد ملواكبة تغري التكنولوجيات
السريع .ويتمثل التحدي اآلن يف حتديث لوائح تنظيم تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وسد احلاجة إىل تقارب اللوائح التنظيمية
فيما بني القطاعات املختلفة وعرب احلدود .كما أضافوا أن احلوسبة
السحابية واالتصاالت من آلة-إىل-آلة ) (M2Mيثريان قضايا قانونية
جديدة ألن تدفقات البيانات فيهما متر عرب دوائر اختصاص قضائي
متعددة يف حني ال ميكن ملنظمي االتصاالت إال تنظيم اجلهات الفاعلة
اخلاضعة لواليتها .فخلصوا إىل أنه ستتغري ،مع تطور التنظيم ،مواجهة
من املتمثل يف لوائح التنظيم األفقية وذلك من خالل التعاون.
لقد ُميّز تثقيف املستهلكني باعتباره عنصراً حيوياً يف األطر
التنظيمية احلديثة ،إىل جانب مبادئ الشفافية واألمن واخلصوصية
ومحاية البيانات ،لالستفادة من مزايا العامل الرقمي.
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وناقش املشاركون خالل اجللسات الالحقة املواضيع
التالية بتعمق“ :تغري سلوك مستهلكي تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت – متكني املستهلك ومحايته يف العصر الرقمي”؛ و“ما
الذي يكسب املنافسة أمهيتها؟”؛ و“البيانات الضخمة – فرصة أم
هتديد؟”؛ و“هل آن أوان إعادة النظر يف منح تراخيص الطيف؟”؛
و“النقاش بشأن الشبكات – تلبية الطلب على القدرة ،هل إىل
ذلك ماضون؟”؛ و“مناذج األعمال اجلديدة اليت آتتها االتصاالت
الرقمية وخدماهتا”؛ و“تقييم أثر التنظيم  -تعزيز جناعة التنظيم”؛
و“االرتقاء بالنموذج التنظيمي إىل املستوى التايل”؛ و“مراقبة تنفيذ
خطط النطاق العريض واسرتاتيجياته”.

السبيل إلى المضي قدماً واختتام الندوة

ال يعين التنظيم الذكي وضع مزيد من القواعد التنظيمية – بل
يعين إعمال قواعد تنظيمية أكثر تركيزاً ،عند الضرورة فقط .وقد
أعرب السيد سانو ،من باب تبادل األفكار بشأن املناقشات اليت
دارت على مدى األيام الثالثة للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
لعام  ،2014عن رضاه مبواصلة االحتاد توفري منصة هليئات تنظيم
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكنهم من تبادل العرب املستخلصة
وأفضل املمارسات والتعاون من أجل عامل أفضل.
واستعرض الدكتور توريه تاريخ الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
عرب اخلمسة عشر عاماً املاضية مؤكداً بفخر أن هذا احلدث تنامى
ليصبح امللتقى األكثر تأثرياً على مستوى العامل للمجتمع العاملي
ونوه على وجه اخلصوص
ملنظمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتَّ .
بالرواد الذين عملوا كرؤساء للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت مشيداً
مبهارهتم وخربهتم والتزامهم .وكان الدكتور توريه قد أشاد من قبل
جبميع الرؤساء السابقني للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت خالل
مراسم خاصة لتوزيع اجلوائز أقيمت يف حفل كبري يف  3يونيو 2014
بالبحرين يف منتجع قصر العرين.
وعرض الدكتور محد الرواحي ،رئيس الشبكة العربية هليئات تنظيم
االتصاالت ) (AREGNETوالرئيس التنفيذي هليئة تنظيم االتصاالت
يف عُمان ورئيس اجتماع الرابطات التنظيمية الذي عقد قُبيل الندوة
العاملية ملنظمي االتصاالت لعام  ،2014نتائج هذا احلدث السنوي.
فبي أن اجتماع الرابطات التنظيمية أتاح للعديد منها تبادل املعلومات
ّ

الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 2014
رحبلا يف نوعمتجي ملاعلا ءاحنأ عيمج نم تالاصتالا ومظنم

ITU/ M. Mouton

براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد ،يسلّم املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات
الصادرة عن الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام  2014للدكتور حممد العامر ،رئيس هيئة تنظيم
االتصاالت بالبحرين ورئيس الندوة ،يف مراسم حفل اختتام الندوة.

عن التجارب الناجحة وإجراء مناقشة مفتوحة بشأن عوامل النجاح
لتغيري احلال يف بلداهنم .وقال إن املواضيع الرئيسية اليت تناوهلا النقاش
هي حوكمة اإلنرتنت والسوق املوازية وسرقة املطاريف ،واحلاجة إىل
تدابري إقليمية النطاق يف هذه اجملاالت بالتعاون مع االحتاد .وأضاف
أن االجتماع أوصى بإنشاء فريق عمل جيمع بني الرابطات التنظيمية
والرابطات الصناعية لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير االحتاد بشأن
السوق املوازي للمعدات املتنقلة وتزييفها وسرقتها ،الذي صدر بناءً على
طلب من اجتماع الرابطات التنظيمية الذي عقد يف .2013
وعرض الدكتور العامر ،رئيس الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
لعام  ،2014املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات بشأن محاية
املستهلك يف عامل رقمي .وقال إن هذه املبادئ التوجيهية – اليت
صيغت بروح من التعاون – أقرت وأتيحت على اخلط* .وتش ّدد
على أمهية إقامة عالقة إجيابية قوية فيما بني أعضاء اجملتمع العاملي
ملنظمي االتصاالت للتمكني من التبادل البناء لألفكار واحللول بشأن
	*http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/
GSR14_BPG_final_en.pdf

التنظيم .وأضاف أن “الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام
عززت األواصر بني منظمي االتصاالت وستساهم بالتأكيد يف إقامة
تعاون أوثق وأجنع يف القريب العاجل”.
ودعا لني مومبو ،رئيس الندوة العاملية القادمة ملنظمي االتصاالت
لعام  ،(GSR15) 2015مجيع املشاركني إىل حضور الندوة القادمة
املقرر عقدها يف ليربفيل بالغابون يف  .2015وأكد على تفاين إدارته
يف تنظيم هذا احلدث املرموق وحرصها على أن جتعل الندوة العاملية
القادمة مثاالً آخر على النجاح الباهر.
وأزجى السيد سانو الشكر إىل حكومة البحرين والفريق التابع
هليئة تنظيم االتصاالت فيها على استضافتهم هلذه الندوة ،وهنأ
الدكتور العامر بقيادته هلذا احلدث .ورشح السيد سانو الدكتور
العامر ليكون سفرياً فيما خيص املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات
اليت صاغتها الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام  .2014ومن
خالل دوره كسفري ،سيغتنم الدكتور العامر كل فرصة تسنح من اآلن
حىت الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام  2015ليسرتعي عناية
منظمي االتصاالت إىل هذه املبادئ التوجيهية خالل املنتديات
العاملية واإلقليمية.
2014
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Getty Images

البيانات الضخمة وندرة الطيف وحماية
المستهلكين وموضوعات أخرى
العناوين الرئيسية للموضوعات الساخنة التي نوقشت في البحرين
الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت ) (GSRهي أكرب جتمع
سنوي جملتمع اهليئات التنظيمية العاملي يهتم بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ) .(ICTوناقش املشاركون خالل الندوة العاملية ملنظمي
االتصاالت لعام  2014اليت عقدت يف البحرين (املنامة 5-3 ،يونيو
 )2014جمموعة كبرية من املوضوعات ذات األمهية الكبرية ملنظمي
االتصاالت يف الوقت احلاضر .وتعطي العناوين الرئيسية التالية فكرة
عن التحديات اليت يواجهها منظمو االتصاالت.
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تغيير سلوكيات مستهلكي تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت – تمكين
المستهلكين وحمايتهم في العصر الرقمي

يتعني على منظمي االتصاالت إلقاء نظرة جديدة على أساليب
متكني ومحاية املستهكلني ،الذين يدخلون على اخلط بصورة متزايدة
للعمل واللعب واحلياة االجتماعية والتسوق .وتقوم ورقة نقاش بشأن
“محاية املستهلكني يف عامل اإلنرتنت” بتقييم اجلهود التنظيمية احلالية
وتُقرتح أساليب لتحسني خربة املستهلك.

الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 2014
ىرخأ تاعوضومو نيكلهتسملا ةيامحو فيطلا ةردنو ةمخضلا تانايبلا

ففي الوقت الذي ختضع فيه قطاعات االتصاالت التقليدية
والربيد واخلدمات املالية واخلدمات السمعية املرئية للتنظيم ،يوفر
الكثري من املشغلني خدمات مماثلة يف النظام اإليكولوجي اإللكرتوين
ال ختضع للتنظيم أو ختضع لتنظيم طفيف .وقد يقتضي األمر إجراء
تغيريات على اإلطار التشريعي لالستجابة لبعض االجتاهات التالية.
يتطلب النمو يف استعمال األجهزة املتنقلة إلجراء عمليات
الدفع ،واليت من بينها ما يتم من خالل استخدام االتصال يف اجملال
القريب ،ضماناً بأن هذه األساليب اجلديدة موثوقة .ويف الوقت ذاته،
دفعت الزيادة يف التحويل النقدي للبيانات الشخصية بعض املشغلني
إىل جتميع بيانات عن األفراد بصورة مفرطة .ولكن املستهلكني يف
بعض األحيان ال يفهمون الشروط املعقدة للخصوصية اليت تسمح
بالتعقب واإلعالن السلوكي الذي غالباً ما ميول اخلدمات “اجملانية”.
واألطفال على وجه اخلصوص عرضة لتسويق األلعاب اليت ميكن
تنزيلها جماناً.
وتفيد ورقة املناقشة بأن “ما كشفه سنودن بشأن أنشطة املراقبة
الكثيفة اليت تقوم هبا وكاالت االستخبارات وضع محاية البيانات
يف لب النقاش الدويل بشأن إدارة اإلنرتنت وزاد كثرياً من وعي
املستهلكني بقضايا اخلصوصية”

الشراكة مع دوائر الصناعة

يدرك منظمو االتصاالت أن اجلهات الفاعلة يف الصناعة عليها
أن تؤدي دوراً حيوياً لضمان الشفافية واملساءلة يف املمارسات
التجارية .وجيب أن يكون القائمون على الصناعة مستعدين العتماد
تدابري تستهدف محاية حقوق املستهلكني ،مثل محاية البيانات
الشخصية والتصدي لإلعالنات املضللة والتقليل من الرسائل
االقتحامية ومتكني حذف البيانات ومحاية األطفال على اخلط.
وينبغي ملنظمي االتصاالت تشجيع وضع مدونات سلوك ملوردي
اخلدمات ،مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة اليت توفر التطبيقات املتاحة
حبرية على اإلنرتنت ) ،(OTTلضمان امتثال احملتوى والرتويج للخدمات
ّ
وتشغيلها جلميع الشروط الضرورية حلماية املستهلكني.
وتنص املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات بشأن محاية املستهلكني
يف العامل الرقمي ،اليت اعتمدهتا الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
لعام  ،2014على أنه “فيما يتعلق بتخزين املعلومات وإرساهلا،

ينبغي لألطراف الفاعلة يف سوق االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
حرية
واالتصاالت الخاضعة للتنظيم وتلك ّ
املوردة للتطبيقات اليت تتاح ب ّ
عرب اإلنرتنت غري اخلاضعة للتنظيم أن تعامل على قدم المساواة عندما
يتعلق األمر بإنفاذ الصكوك القانونية لحماية املستهلك”.

ما أهمية المنافسة

تزيد املنافسة من اختيارات املستهلك وتقدم أسعاراً أقل وتزيد
من جودة اخلدمة وتدفع االبتكار ،مبا يؤدي إىل مناذج جديدة
لألعمال وجهات فاعلة جديدة وخدمات جديدة .وتوضح
ورقة مناقشة بشأن “ما أمهية املنافسة وكيفية تعزيزها يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الدينامي” املشهد التنافسي
الذي يتغري بسرعة وتربز االستجابات التنظيمية املمكنة ،بدءاً
من إجراء إصالحات يف منح الرتاخيص والتزامات النفاذ وتقاسم
الشبكات والطيف وصوالً إىل محاية خيارات املستهلك وتعزيز
قابلية التشغيل البيين.
ويواجه منظمو االتصاالت سوقاً يتسم بالتكامل الرأسي
واالندماج والتقارب والتوسع .فعلى سبيل املثال ،ال تطرح شركة
 – Microsoftبعد استحواذها على شركيت  Skypeو- Nokia
الربجميات فقط ولكنها توفر األجهزة واخلدمات كذلك .ويوفر برنامج
 Skype 39باملائة من مجيع النداءات الدولية متحدياً بذلك اإليرادات
اليت حيققها مشغلو االتصاالت التقليدية من خدمات الصوت.
وتتوسع اجلهات الفاعلة احمللية أو اإلقليمية على املستوى
الدويل .فعلي سبيل املثال ،تعمل اآلن جمموعة  Bhartiاهلندية
يف إفريقيا ،بينما توسعت شركة  Viettelالفيتنامية يف إفريقيا
واألمريكتني .ويف سوق اخلدمات الفيديوية ،تعمل اآلن شركة
 ،Netflixواليت كانت منذ ثالث سنوات شركة حملية خالصة يف
الواليات املتحدة  -يف أكثر من  40بلداً ويقيم  25باملائة من
مستهلكي خدمة البث الفيديوي لديها خارج الواليات املتحدة.
ومن ناحية التكامل الرأسي ،أضحت الشواغل املتعلقة باملنافسة
معلنة  -فعلى سبيل املثال ،ما يتعلق بالدمج الذي أعلن عنه بني
شركيت  Comcastو Time Warnerيف فرباير .2014
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الشركات التي تش ّكل النظام اإليكولوجي للتكنولوجيا " -شمول جميع القواعد"

املصدر.TMG :

وحيفز العديد من اجلهات الفاعلة اجلديدة يف السوق
(انظر اإلطار) اجلهات الفاعلة التقليدية من أجل إعادة النظر
يف االسرتاتيجيات التجارية لديها وأن تصبح أكثر ابتكاراً يف خططها
ومنتجاهتا وخدماهتا.
الشركات اليت تش ّكل النظام اإليكولوجي للتكنولوجيا “ -مشول
مجيع القواعد”
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البيانات الضخمة  -فرصة أم تهديد؟

جرى جتميع ما يقدر بنسبة  90باملائة من البيانات يف العامل
خالل العامني املاضيني .ويف إطار هذا النمو السريع ،يتعني
على منظمي االتصاالت املبادرة بوضع أطر لالستفادة من املنافع
االجتماعية للبيانات الضخمة مع توخي احلكمة يف محاية الشواغل
املشروعة للمستهلكني.

الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 2014
ىرخأ تاعوضومو نيكلهتسملا ةيامحو فيطلا ةردنو ةمخضلا تانايبلا

وتوضح ورقة مناقشة بشأن “البيانات الضخمة  -فرصة
أم هتديد؟” كيف يتسىن للمجتمع أن يستفيد من البيانات
الضخمة وتشري إىل بعض من املخاطر املتأصلة هلذه األداة
القوية اجلديدة .ومن املمكن مقارنة ثورة البيانات الضخمة
بالثورة الصناعية األوىل وقد تثبت كذلك أهنا أداة لتغيري قواعد
اللعبة بالنسبة لالقتصاد واجملتمع بأسره  -متيحة للبحث الطبي
أو عمليات اإلنتاج ،على سبيل املثال ،االنتقال إىل املستوى
التايل .على الرغم من ذلك ،يتطلب اجلانب السلبي للبيانات
الضخمة أن يضع منظمو االتصاالت قواعد واضحة بشأن جتميع
البيانات وحتليلها واستخدامها.
وقد جعلت سلسلة من انتهاكات البيانات ماليني من الناس
عرضة النتحال اهلوية الشخصية على وجه اخلصوص .وهناك
مثاالن فقط يتم طرحهما وردا يف ورقة املناقشة؛ حيث متت قرصنة
 77مليوناً من احلسابات على موقع األلعاب PlayStation Network
يف أبريل  .2011اشتملت  12مليوناً منها على أرقام بطاقات ائتمان
غري مشفرة .ومتكن القرصان أو القراصنة من النفاذ إىل األمساء
بالكامل وكلمات املرور وعناوين الربيد اإللكرتوين وعناوين املنازل
وتاريخ عمليات الشراء وأرقام بطاقات االئتمان وسجل حيتوي على
مرات تسجيل الدخول إىل موقع  PSN/Qriocityوكلمات املرور.
ويف مارس  ،2011كانت شركة  RSA Securityهدفاً هلجمة
سيربانية ،سرقت خالهلا  40مليون سجل تقريباً من سجالت
املوظفني .وما زال تأثري سرقة املعلومات على عالمات االستيقان من
اهلويات املؤمنة بالشركة حمل نقاش .وأعلنت الشركة أن جمموعتني من
القراصنة منفصلتني عملتا بالتعاون مع حكومة أجنبية إلطالق سلسلة
من هجمات التصيد االحتيايل ضد موظفي شركة  RSAالخرتاق
شبكة الشركة ،متظاهرين بأهنم أشخاص حمل ثقة لدى املوظفني.

هل حان الوقت إلعادة النظر في
منح تراخيص الطيف؟

من بني النـُُهج اجلديدة ملنح تراخيص الطيف على املستوى
الوطين النفاذ املتقاسم املرخص واالنتقاء الدينامي للرتددات ،حيث
يعتمدان بشكل ما على جناح األجهزة قصرية املدى ومنخفضة القدرة
AFP
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(تكنولوجيا االتصال الالسلكي باإلنرتنت ) )(Wi-Fiغري املرخصة وأنظمة
“النطاقات غري املشغولة من الطيف” .وقد تكون هذه النهج القائمة
على التقاسم عناصر مكملة مفيدة للخيارات القائمة اليت تُستخدم ملنح
الطيف يف حالة تعدد املتقدمني لنفس الطيف ،مثل مزادات الطيف
وعمليات طرح العطاءات وإعادة توزيع الطيف.
وسينصب النقاش يف القريب العاجل على استخدام األنظمة
الراديوية اإلدراكية من أجل “استشعار وتفادي” املرسالت األخرى
بطريقة دينامية وآنية.
ويلزم وجود طيف جديد للنطاق العريض املتنقل ،والتطور طويل
األجل ) (LTEوالتطور طويل األجل املتقدم ،وتتمثل القضية الرئيسية يف
كيفية توزيع هذا الطيف بطريقة حمايدة من حيث التكنولوجيا تسمح
للمشغلني باالستفادة من مواردهم الشحيحة .وحيتاج العامل اجلديد
للنطاق العريض املتنقل إىل سياسات طيف متمحورة حول البيانات.
وتبحث ورقة مناقشة بشأن “آفاق جديدة يف منح تراخيص
التقاسم .وينمو النطاق العريض املتنقل على حنو متزايد يف كل أحناء
العامل .وسينظر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015 (WRC-
) 15يف نطاقات جديدة لالتصاالت املتنقلة الدولية ).(IMT

نقاش بشأن الشبكات  -تلبية الطلب على
السعة ،هل نحن ماضون قدماً صوب ذلك؟

هل النشر احلايل لشبكات النطاق العريض عالية السرعة ٍ
كاف
لتلبية الطلب؟ عرض املتحدثون أمثلة متنوعة لنهج تنظيمية وسياساتية
وجتارية خمتلفة ،من بينها االتصاالت املتنقلة وتوصيل األلياف البصرية
إىل املنازل والكبالت البحرية والسواتل.
ويف الربتغال ،تبلغ نسبة األسر املشمولة باأللياف البصرية
أو شبكات الكبالت  %80ويتمتع  %90من السكان بالنفاذ
إىل شبكة تطور طويل األجل .ومن اخلطوات الرئيسية لتحقيق ذلك
قرار اختذته اهليئة الوطنية للتنظيم بفرض النفاذ اإللزامي إىل جماري
الكبالت وأعمدة شركة  Telecomالربتغالية حبلول  2006ومت إصدار
قانون يف  2009مينح مشغلي االتصاالت النفاذ إىل اجملاري اليت
ميتلكها مشغلون آخرون وكذلك اململوكة للبلديات وشركات املياه
والنفايات ،إخل .ودعمت احلكومة أيضاً توصيل شبكات األلياف
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البصرية إىل املنازل يف املناطق الريفية والفقرية مع إلزام الشركات
املدعومة بالسماح للشركات األخرى بالنفاذ.
ويف منتصف التسعينيات ،كانت نسبة انتشار اهلواتف يف غانا
 0,3باملائة فقط .ويف عام  2000اختذت احلكومة تدابري مباشرة
إلدخال البنية التحتية للنفاذ .وآنذاك ،كانت هناك أربع شركات
تشغيل مرخصة لالتصاالت املتنقلة متتلك تراخيص جيب جتديدها
سنوياً .ويف عام  ،2004بدأت احلكومة يف منح تراخيص ملدة 15
عاماً ميكن جتديدها لعشر سنوات أخرى .وعلى الفور ،منا االستثمار
وزاد النشر ،وحبلول عام  2006ارتفع معدل االنتشار إىل حوايل 26
باملائة ويف عام  2010بلغ  73باملائة واليوم بلغ  110باملائة  -بينما بلغ
انتشار النطاق العريض املتنقل يف الوقت احلايل  54باملائة.
وبدأت بريو تعزيز االستثمار اخلاص يف قطاع االتصاالت يف عام
 .1994وزادت الدولة من عدد عقود االمتيازات مبا يزيد عن  600عقد،
بعد أن كان امتيازاً واحداً حتتكره الدولة ،حيث كان هذا األمر مبثابة
األداة الرئيسية لدى الدولة لتعزيز االستثمار يف السوق .ويوجد حالياً
 30مليوناً من اخلطوط املتنقلة يف بريو .ومنذ عام  ،2013تعمل بريو
على إنشاء شبكة ألياف بصرية أساسية ستمكنها من حل مشكلة شح
البنية التحتية يف املقاطعات الداخلية .وتسعى احلكومة إىل تسهيل النفاذ
إىل البنية التحتية والنطاق العريض الثابت يف املناطق األكثر بعداً من
خالل إقامة مشروع شراكة بني القطاعني العام واخلاص.
واتفق املشاركون على أنه جيب أال تعيق األطر التنظيمية االبتكار
أو متنع استكشاف مناذج جديدة لألعمال.

نماذج األعمال الجديدة التي كانت
االتصاالت الرقمية وخدماتها محركاً لها

تستكشف ورقة مناقشة بشأن “تأثري البيانات على مناذج أعمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” االجتاه بأن تكون البيانات حمركاً
جديداً للنمو االقتصادي .وتقوم الورقة بتتبع تطور مناذج األعمال
اليت ُوضعت على أساس البيانات وتنبه واضعي السياسات ومنظمي
االتصاالت بوجود دليل على وجود تغري هيكلي مستمر سيؤدي إىل
اقتصاد قائم على أساس البيانات.

الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 2014
ىرخأ تاعوضومو نيكلهتسملا ةيامحو فيطلا ةردنو ةمخضلا تانايبلا

AFP

ونظراً لقيمة البيانات لنماذج األعمال الناجحة ،فهناك حوافز
قوية جلميع اجلهات الفاعلة يف جمال االقتصاد القائم على البيانات
لتجميع أكرب قدر ممكن منها .وغالباً ال يكون املستهلكون على علم
بتجميع البيانات املتعلقة هبم وما حيدث هلذه املعلومات .وبعيداً عن
املعلومات والشفافية ،قد يفكر منظمو االتصاالت يف وضع إجراء
قياسي لتمكني املستهلكني من الوصول إىل بياناهتم .ومنح حكم
صدر مؤخراً من حمكمة العدل األوروبية املستهلكني احلق يف املطالبة
حبذف بياناهتم الشخصية.
ومن اجللي أن االقتصاد القائم على البيانات أصبح عاملياً.
وجيري ختزين البيانات غالباً يف مناطق ذات مناخ بارد ألن تنفيذ
ذلك يف هذه املناطق يكون أرخص نتيجة للوفورات اليت تتحقق يف
الطاقة .وكذلك ،قد مير أحد عناصر البيانات عرب شبكات متعددة
قبل وصوله إىل وجهته .ويثري هذا بوضوح أسئلة بشأن أمن البيانات
والوالية القضائية.
وحيتاج التغري اهليكلي صوب االقتصاد القائم على البيانات إىل
استجابات يتفق عليها واضعو السياسات ومنظمو االتصاالت على
املستوى الدويل .ويتعني الوصول إىل إمجاع بشأن اإلدارة ويلزم التعاون

يف تنفيذ جمموعة كبرية من التدخالت السياساتية ،لضمان حدوث
تأثري اقتصادي شامل وإجيايب هلذا التغري اهليكلي يف السوق

تقييم األثر التنظيمي  -حفز الكفاءة التنظيمية

تسلط ورقة مناقشة بشأن “استخدام حتليل األثر التنظيمي
لتحسني اختاذ القرارات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”
الضوء على حتليل األثر التنظيمي  -أداة تنظيمية قوية ولكنها قليلة
االستعمال إىل حد ما.
ويتسىن للجمهور يف نيجرييا االطالع على األهداف السياساتية
وتتم مراعاة تعليقات أصحاب املصلحة يف العملية التنظيمية
من خالل مشاورات موسعة .ويف االحتاد األورويبُ ،ترى دراسات
لتحليل السوق كل ثالثة أعوام .ومضت كرواتيا هبذا النهج خطوة
لألمام من خالل مشروعها “استشراف املستقبل” الذي يركز على
حتديد تأثريات القرارات التنظيمية يف املستقبل بالتعاون مع اهليئات
األكادميية ودوائر الصناعة .ويكمن التحدي يف اهلند يف إنفاذ
القرارات التنظيمية .واستجابة لذلك ،ولضمان الشفافية واملساءلة،
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ختضع مشاريع اللوائح للمشاورات العامة مع أصحاب املصلحة
قبل املوافقة الرمسية عليها من اهليئة التنظيمية .ويف اململكة العربية
السعودية ،تتخذ اهليئة التنظيمية عدداً من التدابري لضمان استفادة
أصحاب املصلحة من التنظيم .وجترى دراسات دورية لتحليل السوق
فيما بني األفراد والشركات الصغرية ومتوسطة احلجم باإلضافة
إىل املؤسسات العامة مثل املستشفيات واملدارس ،للتقدير الكمي
ألثر التنظيم واقرتاح طرق لتحسني اللوائح أو تبسيطها .وتساعد
التوصيات الصادرة عن هذه الدراسات على تشكيل اسرتاتيجية اهليئة
املنظمة لتعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونقل فوائد
التنظيم إىل مجيع املستعملني.
وميكن لتحليل األثر التنظيمي أن يسهم بصورة ملحوظة يف كفاءة
عملية وضع السياسة العامة وشفافيتها وقابليتها للمساءلة ومتاسكها.
ولكن ال يوجد منوذج واحد مالئم للجميع .ويعتمد اختيار الطرق
الواجب استخدامها على أنواع اآلثار الواجب تقييمها وكذلك
األهداف السياساتية طويلة األجل اليت وضعتها احلكومة.

االنتقال بالنموذج التنظيمي إلى المستوى التالي

يف ظل البيئة الرقمية احلالية املتسمة بالدينامية والتباين ،يرى
عدد من البلدان أن األفضل هلا إنشاء هيئة تنظيمية متقاربة لتحقيق
أهداف متعددة وحصد املكاسب اخلاصة بالكفاءة.
فعلى سبيل املثال ،أنشأت إيطاليا إحدى أوىل اهليئات
التنظيمية املتقاربة يف  .1997واعتمدت بلدان أخرى يف االحتاد
األورويب كذلك قواعد تنظيمية متقاربة ،ولكن تقارب اهليئة
التنظيمية ليس شرطاً أساسياً ألن كل دولة ختتلف عن األخرى.
ففي البوسنة واهلرسك ،أنشئت هيئة تنظيمية متقاربة يف 2001
لإلشراف على عملية تنظيم االتصاالت واحملتوى .وخاضت جزر
البهاما هذه العملية يف  2009وأجريت إعادة هيكلة كاملة للهيئات
التنظيمية لزيادة القدرات املؤسسية.
ويف  2013جرت إعادة هيكلة هيئة التنظيم املكسيكية املتقاربة
ومنحت قدرات منافسة موسعة الحقة ،باإلضافة إىل اإلشراف على
ُ
االتصاالت واإلذاعة .وجتمع اهليئة التنظيمية اإلسبانية املتقاربة ،اليت
أنشئت يف  ،2013بني أنشطة مخس هيئات تنظيمية كانت منفصلة
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عن بعضها سابقاً ومسؤولة عن البنية التحتية واخلدمات واحملتوى .ويف
بوتسوانا ،مت دمج هيئيت تنظيم االتصاالت واإلذاعة يف  2013على أن
تشمل خدمات الربيد واإلنرتنت كذلك.
وركز مجيع املتحدثني على فوائد اهليئة التنظيمية املتقاربة مشريين
إىل احلد من االزدواجية والتنظيم املتكامل وزيادة الكفاءة من خالل
الوفورات يف املوظفني والتكلفة والقدرة على النهوض باحملتوى احمللي.
وعلى األرجح ،تكون هيئة التنظيم املتقاربة أكثر كفاءة يف االستجابة
لتحديات التقارب يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز
حيادية التكنولوجيا واملعاملة املتساوية .وينبغي للهيئة التنظيمية
املتقاربة أن يكون لديها كذلك قدرات تنافسية.

مراقبة تنفيذ خطط النطاق العريض واستراتيجياته

توفر املعلومات القابلة للقياس بشأن توفري النطاق العريض
واستخدامه أساساً للحكم على مدى حتقيق خطط النطاق العريض
واالسرتاتيجيات الرقمية ألهدافها.
وتؤكد ورقة مناقشة بشأن “مراقبة تنفيذ خطط النطاق العريض
واسرتاتيجياته” على أنه يتعني دمج املراقبة وإبداء اآلراء بشكل
كامل ضمن خطط النطاق العريض .فال ميكننا إدارة شيء بفعالية
إذا مل نتمكن من قياسه .وما زال عدد من اإلدارات يقوم بوضع
مؤشرات االعتماد واالستخدام الفعال .ويف إطار القيود العملية،
ينبغي للمراقبة توفري املعلومات بشأن مجيع جوانب سوق النطاق
العريض ونظامه اإليكولوجي.
وعندما يصبح النطاق العريض عايل السرعة عنصراً أساسياً يف
اخلدمات املتقدمة يف قطاعات مثل الصحة والتعليم ،فإن الوفورات
النامجة عن استخدام التوصيلية القائمة على النطاق العريض قد
تتجاوز التكاليف .وعندما يتم دمج النطاق العريض بالكامل يف هذه
القطاعات ،ال يتحول االنتباه إىل النواتج اليت تقاس وفقاً للتكاليف
والوفورات فقط وإمنا وفقاً للمكاسب املتحققة يف القدرة والكفاءة
واإلنتاجية واالبتكار والصاحل العام كذلك .وقد يتعني وضع تدابري
جديدة ملراقبة التغريات اليت تطرأ على سلوك الناس واالعتماد املتزايد
على اخلدمات القائمة على النطاق العريض.

إطاللة على حالة قُطرية

لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتل ةيمانيد قوس ،نيرحبلا

ITU/I. Wood

البحرين ،سوق دينامية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تمكين االبتكار
تعزز البحرين بعدد سكاهنا الذي يزيد عن  1,3مليون نسمة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمة ).(ICT
وقد أدى اقتصاد البحرين املفتوح ،مقرتناً باسرتاتيجية هيئة تنظيم
االتصاالت هبا املتعلقة بتطوير قطاع االتصاالت ،إىل متهيد الطريق
أمام اململكة لتصبح أحد حماور االتصاالت املبتكرة .ففي يونيو من
هذا العام ،استضافت البحرين الندوة العاملية الرابعة عشرة ملنظمي
االتصاالت ) (GSR14حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمري خليفة
بن سلمان آل خليفة ،رئيس الوزراء.

تبوأ الصدارة في المخططات البيانية

تعد البحرين من بني أكثر أسواق خدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت حيوية وتقدماً يف املنطقة العربية  -بل ويف العامل،
بارتفاع معدل انتشار االتصاالت اخللوية املتنقلة واإلنرتنت عريضة
النطاق واخنفاض األسعار وهيئة تنظيم رفيعة األداء (هيئة تنظيم
االتصاالت) ،يتكرر االعرتاف هبا دولياً بالنسبة لنهجها التطلعي يف
جمال تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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وللمرة الرابعة على التوايل ،حصلت هيئة تنظيم االتصاالت
يف البحرين ،يف عام  ،2013جائزة العام ألفضل هيئة تنظيم
 .CommsMEAيقول الدكتور حممد العامر ،رئيس جملس إدارة
هيئة تنظيم االتصاالت ورئيس الندوة  GSR14أيضاً “اليوم،
أصبح مواطنو البحرين مستعملني واعني حبق وشغوفني ألحدث
تكنولوجيات االتصاالت ،مما يضع مسؤولية كبرية على عاتق اهليئة
واملشغلني احملليني”.
ويف تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت “قياس جمتمع املعلومات
لعام  ،”2013احتل مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف البحرين املرتبة الثالثة يف املنطقة العربية يف عام  2012واملرتبة
التاسعة والثالثني عاملياً .وفيما يتعلق بسلة أسعار تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،جاءت البحرين يف املرتبة احلادية عشرة بني
 110بلدان بالنسبة مليسورية أسعار النطاق العريض املتنقل ،حيث
متثل أسعار النطاق العريض املتنقل أقل من واحد يف املائة من الدخل
اإلمجايل القومي للفرد .وتعد البحرين من بني البلدان اليت ال يزيد
عددها عن أصابع اليد اليت حققت بالفعل هدف جلنة النطاق
العريض ألغراض التنمية واملتمثل يف توفري خدمات النطاق العريض
بأسعار ميسورة حبلول عام .2015
وكما أفاض الدكتور العامر يف التقرير السنوي للهيئة لعام 2013
“لقد تغري شكل قطاع االتصاالت العاملي تغيرياً كبرياً خالل
السنوات القليلة املاضية ،وقد واكبت البحرين املعايري الدولية كواحدة
من أكثر األسواق تقدماً يف هذا اجملال ،مع ما تبذله اهليئة من جهود
للقيام بدور أساسي لتحقيق هذا اإلجناز”.

توزيع الطيف الترددي

يف التقرير السنوي للهيئة لعام  2013يتحدث مديرها العام،
السيد حممد بوبشيت عن “جلب اتصاالت القرن احلادي والعشرين
ملواطين ومستهلكي البحرين” .وأوضح أنه متاشياً مع اخلطة الوطنية
الثالثة لالتصاالت ،قامت اهليئة بتوزيع الطيف الرتددي الالزم لتمكني
مشغلي االتصاالت املتنقلة من توفري تكنولوجيات وخدمات ما بعد
اجليل الثالث أو تعزيزها مثل خدمات التطور على املدى البعيد )(LTE
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وخدمات التطور على املدى البعيد املتقدمة .وقد ساعد ذلك
املشغلني أيضاً على حتسني جودة اخلدمات وزيادة السعة.
وقد استخدمت عملية إدارية شفافة لتخصيص الطيف
اإلضايف .فقد متت دعوة شركات التشغيل الثالثة لالتصاالت املتنقلة
يف البحرين  -باتيلكو وزين وفيفا  -إىل الرد على وثيقة تشاورية تطرح
مقرتحات اهليئة مبنح حقوق أي من مالكي الرتاخيص الفردية احلالية
لالتصاالت املتنقلة أو مجيعها باستعمال الرتددات املتاحة يف النطاقات
 900و 1 800و MHz 2 100من أجل النهوض بالتكنولوجيات احلالية
وتوفري خدمات التطور على املدى البعيد يف اململكة .ويف  9ديسمرب
 ،2013فتحت الشركات الثالث تراخيص ترددات جديدة.
وبنظرة تطلعية ،بدأت اهليئة استعراضاً للطيف الوطين لتحديد
االحتياجات من الطيف للخدمة املتنقلة العمومية باململكة للفرتة
من  2020وما بعدها ،ولتأمني التوفري املستقبلي خلدمات االتصاالت
املتقدمة .ويتوقع اإلعالن عن نتائج هذا االستعراض يف .2015

2.21 million

2.12 million

2013

2012

املصدر :التقرير السنوي لعام  ،2013هيئة تنظيم االتصاالت يف البحرين.
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لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتل ةيمانيد قوس ،نيرحبلا

مؤشرات السوق
االشتراكات في االتصاالت
المتنقلة والخطوط الثابتة

يف هناية  ،2013كان هناك  2,21مليون
اشرتاك يف االتصاالت املتنقلة ،مبا ميثل زيادة
مبقدار  %4عن  2012مع معدل انتشار
يصل إىل  .%173وقد أدخلت إمكانية
تنقل أرقام االتصاالت املتنقلة يف يوليو
 2011مصحوبة حبملة لزيادة الوعي العام
حتت شعار “أنا أحب رقمي” .وقد ساهم
إدخال هذه اإلمكانية يف زيادة معدالت

االنتشار والتنافسية يف سوق االتصاالت
اخللوية املتنقلة.
كما كان هناك  251 000اشرتاك يف
اهلواتف الثابتة بنهاية عام  ،2013مقارنة
بعدد  261 000اشرتاك يف .2012

النطاق العريض

بلغ معدل انتشار النطاق العريض
 %128بنهاية عام  ،2013يف حني وصل
عدد االشرتاكات يف النطاق العريض إىل
 1,63مليون اشرتاك ،بزيادة قدرها %30,5

منذ عام  .2012وسجل اجلانب األكرب من
هذا النمو يف النطاق العريض املتنقل ،حيث
ميثل املشرتكني فيه  %89من إمجايل املشرتكني
يف النطاق العريض ،وذلك يف هناية .2013
وسجل النطاق العريض الثابت (السلكي
والالسلكي) النسبة الباقية من املشرتكني
واليت تبلغ .%11
“ونظراً ملنح هيئة تنظيم االتصاالت
األولوية القصوى دائماً لتحقيق أفضل فائدة
للمستهلكني ،فقد تسىن لنا حتقيق معدل
انتشار مرتفع يف اخلدمات املتنقلة وخدمات
النطاق العريض من خالل زيادة املنافسة

ITU/I. Wood
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ITU/I. Wood

وإدخال أحدث التكنولوجيات ،مبا يف ذلك
نشر تكنولوجيا التطور على املدى البعيد”
يقول الدكتور العامر.
وأضاف السيد بوبشيت “إن إدخال
أحدث التكنولوجيات مثل تكنولوجيات
التطور على املدى البعيد يف السوق
سوف يزيد من ثقة املستثمرين يف البنية
التحتية لالتصاالت يف البالد وهو ما يعود
بدوره بالنفع على املواطنني واملستهلكني
واململكة”.

نظرة تنظيمية

أنشئت هيئة تنظيم االتصاالت يف
البحرين يف  2002من خالل إقرار قانون
االتصاالت لعام  2002واخلطة الوطنية األوىل
لالتصاالت ،كجزء من عملية إصالح
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أطلقتها احلكومة لزيادة املنافسة ومحاية
مصاحل املستهلكني.
ويف  ،2004أدخلت املنافسة الكاملة
يف اخلدمات الثابتة احمللية والدولية وكذلك
يف البوابات الدولية واخلدمات الساتلية
وخدمات اإلنرتنت.
وأقرت اخلطة الوطنية الثانية لالتصاالت
اليت نشرت يف  2008باحلاجة إىل إنعاش
املنافسة لتهيئة بيئة مؤاتية لالستثمار
ولتعزيز استعمال خدمات النطاق العريض
واإلنرتنت .وحتدد اخلطة الوطنية الثالثة
لالتصاالت واليت أطلقت يف 2012
تدابري تعزيز تنافسية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف البحرين والتأهب لدعم
االقتصاد الرقمي سريع النمو.
ومن بني واجبات هيئة تنظيم االتصاالت
محاية مصاحل املشرتكني واملستعملني وتعزيز

املنافسة الفعالة والنزيهة بني شركات
التشغيل القائمة والشركات اجلديدة بسوق
االتصاالت يف البحرين .ويشرف جملس
اإلدارة على أنشطة اهليئة .ويضطلع املدير
العام مبسؤوليات التشغيل اليومي للهيئة،
ويعينه صاحب السمو امللك محد بن عيسى
آل خليفة بناءً على توصية من جملس إدارة
اهليئة وبناءً على مقرتح من جملس الوزراء.
وتقوم اهليئة منذ إنشائها بتشجيع
شركات تشغيل االتصاالت على التوصل
إىل حلول مبتكرة .وكما يعلنها دكتور العامر
“حنن نعمل بتوجيه من إطار اسرتاتيجيتنا
املركزة كفريق مع أصحاب املصلحة لدينا من
أجل توفري خدمات اتصاالت بأعلى مستوى
من اجلودة والتقدم تكنولوجياً”.

النطاق العريض في البرتغال

تلبية الطلب على النطاق العريض في البرتغال

تلبية الطلب على النطاق العريض في البرتغال
مقابلة مع البروفسور جواو كونفراريا
عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية التنظيمية لالتصاالت

()ANACOM

يتمتع الربوفسور جواو كونفراريا بعضوية جملس إدارة اهليئة التنظيمية لالتصاالت
غل هذا املنصب يف الفرتة الواقعة بني عامي
منذ شهر مايو عام  ،2012علماً سبق له َش ُ
 1996و .2002وتشمل مهامه اإلشراف على تنظيم األسواق واملسائل القانونية .ويف
إطار هذه املسؤوليات اخنرط الربوفسور كونفراريا اخنراطاً عميقاً يف وضع اإلطار التنظيمي
لالحتاد األورويب وتطبيقه يف الربتغال .ويشمل ذلك حتديد األسواق املعنية والقوى
السوقية الفاعلة ،وكذلك التدابري العالجية الضرورية لرتويج املنافسة وكبح القوى
االحتكارية ،والقواعد الالزمة لفض النزاعات بني املشغِّلني .وكانت أسواق
النطاق العريض وشبكات اجليل التايل من بني جماالت الرتكيز الرئيسية
هلذه التحليالت يف اآلونة األخرية .كما يشارك الربوفسور كونفراريا يف
استحداث إطار جديد لتوفري اخلدمة الشاملة ،ويف اختيار مشغلني
جدد هلذه اخلدمة.
ويدرس الربوفسور كونفراريا مادة التنظيم االقتصادي واالتصاالت
ِّ
يف اجلامعة الكاثوليكية يف الربتغال .وقد عمل كخبري استشاري
يف هذه امليادين ،ونشر العديد من الكتب واألحباث عن
التنظيم االقتصادي يف الربتغال .والتقت جملة أخبار االحتاد
بالربوفسور كونفراريا يف البحرين يف يونيو عام 2014
خالل الندوة العاملية الرابعة عشرة ملنظمي االتصاالت
لالستماع إىل آرائه بشأن كيفية تلبية الربتغال للطلب
على قدرة النطاق العريض.
)(ANACOM
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لاغتربلا يف ضيرعلا قاطنلا ىلع بلطلا ةيبلت

كيف نجحت البرتغال في تقدم الصفوف في أوروبا في ميدان
نشر البنية التحتية للنطاق العريض العالي السرعة؟
يرجع جناحنا يف نشر البنية التحية للنطاق العريض العايل السرعة إىل
االستثمار يف شبكات الكبالت واأللياف البصرية ،وكذلك يف
شبكات التطور الطويل األجل .وتغطي شبكات الكبالت
واأللياف الضوئية نسبة  80يف املائة من املنازل يف حني تغطي
شبكات التطور الطويل األجل أكثر من  90يف املائة من السكان.
وكانت القوة احملركة الرئيسية وراء هذا النجاح هي فرض النفاذ
الالتناظري على قنوات وأعمدة شركة تليكوم الربتغالية .واعتمدت
هيئة  ANACOMهذا التدبري قبل تسع سنوات وكان من بني العوامل
املهمة يف خفض تكلفة االستثمار يف شبكات النطاق العريض.
وجتسدت جمموعة أخرى من التدابري يف قانون مت سنه عام .2009
ويستبق هذا القانون أحكام توجيه االحتاد األورويب رقم  61لعام
 2014من حيث حتديد مبادئ النفاذ إىل القنوات واألعمدة اليت
متلكها الكيانات األخرى ،أي شركات الكهرباء ،واملياه ،والنفايات،
ومشغلو الطرق السريعة واخلطوط احلديدية ،وكذلك البلديات
األخرى يف البالد.
وإىل جانب هذه اخلطوات التنظيمية فلقد اتسمت ديناميات
املنافسة يف السوق احمللية بأمهية بالغة أيضاً .وقامت شركة تليكوم
الربتغالية بإنشاء هيئة مستقلة لتويل أمر أعماهلا التجارية املتعلقة
بالتلفزيون الكبلي ،ومن مث فقد اضطرت إىل أن تبين خدمة
تلفزيونية مأجورة من نقطة الصفر .وكان ذلك قوة دافعة لتدفق
استثمارات هائلة على ميدان النطاق العريض .وقد َّبي إطالق
حزم اخلدمة الرباعية مؤخراً ملشغلي اخلدمات املتنقلة أهنم حباجة
إىل أعمال جتارية للنطاق العريض على املستوى القطري ،يف حني
أدرك مشغلو اخلدمات الثابتة أهنم حيتاجون إىل أعمال جتارية
متنقلة على مستوى القطر .وبسبب ذلك فإن مشغلي اخلدمات
املتنقلة مثل شركة فودافون يقومون باالستثمار يف البنية التحتية،
وحدثت بعض عمليات االندماج ومن بينها مثالً اندماج أكرب
مشغل للتلفزيون الكبلي (شركة زون) وأصغر مشغل للخدمات
املتنقلة (شركة أوبتيموس).
Shutterstock
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ما هي التحديات التي واجهتها عملية نشر البنية التحتية؟

ما هو النهج الذي تتبعه البرتغال إزاء مسألة حيادية الشبكة؟

كنا ندرك بالطبع عند فرض النفاذ الالتناظري على القنوات أن
األمر سيقتضي اخنراطاً تنظيمياً عميقاً ال يقتصر على التسعري
فحسب بل ويشمل أيضاً اتفاقات مستوى اخلدمة لضمان أن
تكون منصفة وتناسبية .ومن بني التحديات املاثلة أمامنا كفالة
أالّ خيلق التسعري واتفاقات مستوى اخلدمة عقبات أمام الدخول إىل
السوق ،مع ضمان خلق حوافر مناسبة لالستثمار يف الوقت ذاته.
ويتمثل التحدي اجلديد األعظم حالياً يف كيفية تنفيذ توصيات
املفوضية األوروبية بشأن النفاذ إىل شبكات اجليل التايل وتكلفة
النفاذ إىل هذه الشبكات.

إننا نتَّبع بدقة إطار االحتاد األورويب لالتصاالت يف نسخته املعدلة
عام  .2009ومينح ذلك اهليئات التنظيمية الوطنية صالحية السؤال
عن املعلومات مثل تلك املتعلقة جبودة اخلدمة .واملشغِّلون الوطنيون
ملزمون بإعالم املستهلكني بتقنيات إدارة احلركة اليت قد يطبقوهنا.
ويتمتع املنظِّمون حبق مساءلة املشغلني عن تطبيق هذه التقنيات ،عند
الضرورة ،والتدخل لفرض تدابري تنظيمية إضافية .على أننا ما نزال يف
خضم “عملية التعلم” ومل نكتشف حىت اليوم حالة تستحق كما
يظهر تدخالً تنظيمياً مهماً.

من هي الجهات الفاعلة الرئيسية وكيف تم تمويل البنية التحتية
عموماً؟
تولت الشركات املعنية عموماً متويل البنية التحتية ،وذلك على
شكل أسهم أو عرب حتمل تكاليف الديون .وباعتقادي فإن الشركات
اعتمدت يف معظم احلاالت هنج متويل الديون.
وجرت تغطية جانب صغري من تكاليف البنية التحتية من خالل
مشاركة احلكومة يف التمويل اعتماداً على األموال العامة ،وال سيما
فيما يتعلق باملناطق الريفية والفقرية .وطُرحت مناقصة عامة الختيار
مشغِّل لبناء شبكة لأللياف البصرية تغطي نسبة ال تقل عن  50يف
املائة من السكان يف البلديات الفقرية واملناطق الريفية .ومتثل هذه
اجملموعات السكانية جزءاً بسيطاً نسبياً من جمموع سكان البالد ،ولو
أن املنطقة املعنية تشكل جانباً ضخماً من مساحة الربتغال.

ما هو رأيك بتوحيد األسواق؟
إن التوحيد أمر ال مفر منه على ما يبدو .وبالطبع فإن األسباب
التقليدية لتوحيد األسواق اليت جندها يف القطاعات األخرى ،مثل
االستفادة من اقتصاديات احلجم الكبري ،وتفادي ازدواج التكاليف،
تنطبق أيضاً على قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات .كما
تنطبق األسباب املعتادة لالندماج على عمليات االندماج الوطنية
وتلك العابرة للحدود يف هذه القطاعات على حد سواء.
إال أن هناك أسباب أخرى أيضاً للتوحيد تتعلق بصفة خاصة
بديناميات أسواق االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات .وعلى سبيل
املثال فإننا نلحظ اخنراط مشغلي االتصاالت يف عمليات االندماج
واالستحواذ مع منتجي احملتوى أو قيامهم بتطوير أعمال جتارية
لتكنولوجيا املعلومات .وبصورة عامة فإن هناك انطباعاً لدى
الشركات بأن اندماجها ميكن أن يزيد من أرباحها ويتيح حتسني
استخدامها ملواردها احلالية ويكفل ترشيد استثماراهتا.
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ما هي أشكال تقاسم البنية التحتية في البرتغال؟
إن تقاسم البنية التحتية اإللزامي يف بالدي يتعلق بالقنوات واألعمدة،
ورمبا بعناصر أخرى من األشغال املدنية اليت ميكن استعماهلا إلعادة
موضعة معدات االتصاالت اإللكرتونية .وبالطبع فإن هناك اتفاقات
طوعية أيضاً بني املشغلني ،وال سيما مشغلي اخلدمات املتنقلة،
لتقاسم بعض املرافق ،مبا يف ذلك الصواري إلعادة موضعة هوائياهتم.
ومثة نوع آخر من تقاسم املرافق يتعلق باأللياف البصرية .وقد
وافق اثنان من مشغلي اخلدمات املتنقلة ،مها شركتا فودافون
وأوبتيموس ،طوعياً على بناء وتقاسم األلياف البصرية لتغطية نصف
مليون منزل .وبالطبع ،وبعد اندماج أوبتيموس مع أحد مشغلي
التلفزيون الكبلي ،فإن تقاسم البنية التحتية مع فودافون أصبح إلزامياً.
على أن عملية التقاسم كانت يف البداية طوعية بني الشركتني.
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ما هي اتجاهات المستهلكين من حيث النفاذ والسرعات في
سوق النطاق العريض في البرتغال؟
إن ما نشاهده هو أن الناس ،حيثما استطاعوا ،خيتارون أكثر فأكثر
النفاذ عرب الكوابل أو األلياف البصرية عوضاً عن خطوط املشرتكني
الرقمية الالتناظرية ) .(ADSLأما يف الربتغال فما تزال التكنولوجيا
الرئيسية اليت خيتارها املستهلكون للنفاذ إىل خدمات النطاق العريض
هي تكنولوجيا  .ADSLوما برحت شركة تليكوم الربتغالية تستخدم
هذه التكنولوجيا يف توفري خدمات تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت وحزم
اخلدمة الثالثية (الصوت والفيديو والبيانات) .وينطبق ذلك على
شركة فودافون ،اليت تستخدم يف معظم احلاالت العروة احمللية .وهكذا
فإن تكنولوجيا  ADSLتُستخدم من قِبل نسبة مئوية ضخمة من
املستهلكني الربتغاليني.
وتصل السرعة املوعودة خلدمة  ADSLإىل  25ميغابتة يف الثانية،
ولو أنه يتعذر الوصول إىل هذه السرعة يف غالب األحيان تبعاً للموقع
وللوقت من اليوم .وحينما يكن املنزل جمهزاً بالفعل خبدمة  ADSLفإن
املشغلني يعرضون أحياناً على املستهلكني إمكانية التحول إىل خدمة
األلياف البصرية أو الكوابل دون حتمل رسوم إضافية ،مع احلفاظ
عموماً على السرعة ذاهتا .ولكن املشغلني يعرضون يف العديد من
احلاالت سرعات أكرب مع خدمات النفاذ عرب األلياف البصرية
أو الكوابل تصل مثالً إىل  100ميغابتة يف الثانية ،وهو ما خيضع يف
كثري من األحيان لرسوم إضافية.
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الحدث رفيع المستوى الستعراض نتائج القمة العالمية لمجتمع
المعلومات بعد مرور عشر سنوات على انعقادها ()WSIS+10
أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في برنامج التنمية لما بعد عام 2015
مع التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعميمها
يف خمتلف مناحي احلياة اليومية فإن الصلة بني هذه التكنولوجيا والتطور
البشري غدت جلية على حنو ال سابق له .ولذلك فقد أضحى من
الضروري دراسة تطوير جمتمع جامع للمعلومات يف السياق العريض
لربنامج التنمية ملا بعد عام  2015الذي سيحل حمل أهداف األمم
املتحدة اإلمنائية لأللفية يف العام املقبل .وحتددت معامل الطريق
الالزم للقيام بذلك يف وثيقتني اعتُمدتا يف يونيو عام  2014ومها:
رؤية  WSIS+10ملا بعد عام  2015وإعالن  WSIS+10بشأن تنفيذ
نتائج القمة.
وجرى إعداد كلتا هاتني الوثيقتني يف إطار عملية حتضريية جامعة
ألصحاب املصلحة املتعددين تألفت من ست مراحل بدأت يف يونيو
عام  2013وبلغت ذروهتا يف احلدث رفيع املستوى الستعراض نتائج
القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مرور عشر سنوات على انعقادها
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) (WSIS+10الذي أُقيم يف جنيف من  10إىل  13يونيو  .2014وأُقيمت
فعاليات متهيدية يف  9يونيو مشلت أكثر من مخسني حلقة عمل وجلسة
تفاعلية شارك فيها أصحاب املصلحة العامليون من احلكومات ،والقطاع
اخلاص ،واملنظمات الدولية ،واجملتمع املدين .وأبرزت هذه الفعاليات
الطابع الصريح ،والتعاوين ،والشفاف لعملية القمة العاملية جملتمع
املعلومات.
ووصل عدد املشاركني يف احلدث رفيع املستوى ذاته إىل ما يزيد
على  1 600مشارك ،مبن فيهم قرابة  100من الوزراء ونواب الوزراء،
والسفراء ،ورؤساء املنظمات الدولية ،واملسؤولني التنفيذيني الرئيسيني
من قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وقادة قطاعات
األعمال ،واجملتمع املدين ،واألوساط اجلامعية .ودرس هؤالء الوثيقتني
املعنيتني واعتمدومها.

الحدث رفيع المستوى بشأن استعراض تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مرور عشر سنوات

ITU/C. Montesano Casillas

حفل افتتاح احلدث رفيع املستوى

كما استعرض املشاركون التقدم احملرز على طريق تنفيذ نتائج
مرحليت القمة العاملية جملتمع املعلومات .وكان زعماء العامل قد أصدروا
يف املرحلة األوىل يف جنيف عام  2003إعالناً للمبادئ وخطة للعمل
(مع  11خطاً من خطوط العمل) .واستُكمل ذلك عام  2005بالتزام
تونس وبرنامج عمل تونس جملتمع املعلومات .واستعرض املشاركون
اإلجنازات احملققة على مدى السنوات العشر املاضية ،استناداً إىل تقارير
أصحاب املصلحة يف القمة العاملية جملتمع املعلومات ،مبا يف ذلك
امليسرة خلطوط العمل من
التقارير اليت تقدمت هبا البلدان ،واجلهات ِّ
وكاالت األمم املتحدة ،واللجان اإلقليمية لألمم املتحدة.
وقال بان كي مون األمني العام لألمم املتحدة يف الرسالة املصورة
اليت بعث هبا إىل املشاركني يف احلدث رفيع املستوى “ WSIS+10لقد
مت االعرتاف منذ وقت طويل بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
بوصفها أدوات متكينية رئيسية لسد الفجوة الرقمية ولتحقيق األبعاد
الثالثة للتنمية املستدامة :النمو االقتصادي والتوازن البيئي واإلدماج
االجتماعي” .وأضاف “جيب أن نفعل كل ما بوسعنا لزيادة النفاذ إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوصيلية النطاق العريض يف العامل
أمجع ،مبا يف ذلك الوصول إىل سكان املناطق النائية والبلدان غري
الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً .ومن شأن
ذلك أن ميكن ماليني البشر ويساعدنا على الوفاء بأهدافنا اإلمنائية
يف حقبة ما بعد عام .”2015
َّ
وذكر محدون إ .توريه األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت بأن
“قادة العامل اتفقوا يف القمة العاملية جملتمع املعلومات يف  2003على
النهوض باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق

WSIS+10

أهداف وغايات التنمية املتفق عليها دولياً” .وأضاف “واليوم أصبح
اجلميع على سطح األرض يعيشون يف أماكن تغطيها شبكات خلوية
متنقلة وهناك حنو ثالثة باليني نسمة على اخلط؛ وجيب أن نعمل اآلن
أيضاً على ضمان نفاذ اجلميع إىل توصيلية النطاق العريض .وحنن هنا
لكي منهد الطريق للمستقبل ونضع خارطة طريق للتنمية املستدامة حلقبة
ما بعد عام .”2015
واتسم املسار الرفيع املستوى للحدث رفيع املستوى WSIS+10
بالنجاح على حنو خاص ،حيث شهد إلقاء أكثر من  100بيان
سياسي .ودرس الوزراء واملمثلون عن قطاع األعمال واجملتمع املدين
املسائل االسرتاتيجية األساسية ،مثل قياس ورصد جمتمع املعلومات،
وبناء الثقة يف الفضاء السيرباين ،وجمتمعات املعرفة الشاملة ،وتأمني
الفضاء السيرباين يف عامل بال حدود ،والسبل اليت ميكن فيها للشباب
صياغة سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والقمة العاملية
 WSIS+10وبرنامج التنمية ملا بعد .2015
أما مسار املنتدى للحدث رفيع املستوى  WSIS+10فقد نـُفِّذ
من خالل أكثر من  150جلسة على شكل حوارات رفيعة املستوى،
وحلقات عمل مواضيعية وقطرية ،ومسارح عروضٍ ،
ومقاه عاملية،
وجلسات تفاعلية ،مبا يف ذلك مائدة مستديرة وزارية .ونوقشت طائفة
متنوعة من املواضيع اليت مشلت البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،واألمن السيرباين ،والبيئات التمكينية ،والنفاذية ،وبناء
القدرات ،والتعلم اإللكرتوين ،والصحة املتنقلة ،والزراعة اإللكرتونية،
وتغري املناخ ،ومتكني املرأة ،ومحاية األطفال على اخلط ،وُنج أصحاب
املصلحة املتعددين إزاء إدارة اإلنرتنت.
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وبصورة أساسية فإن وثيقيت رؤية  WSIS+10ملا بعد عام 2015

وإعالن  WSIS+10بشأن تنفيذ نتائج القمة تربزان أمهية عملية برنامج
التنمية ملا بعد عام  .2015ويؤكد إعالن  WSIS+10بشأن تنفيذ نتائج
القمة أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مواصلة تطوير جمتمع
املعلومات ،وحفز االبتكارات ،ومتكني خمتلف اجملموعات السكانية
يف البلدان املتقدمة والنامية ،وتوفري النفاذ إىل املعلومات ،ودعم النمو
االقتصادي واالجتماعي .ويدعو اإلعالن منظمات أسرة األمم املتحدة
وأصحاب املصلحة إىل االستفادة على النحو األكمل من تكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت يف التصدي للتحديات اإلمنائية للقرن احلادي
والعشرين واإلقرار بأن هذه التكنولوجيات تشكل قوى متكينية شاملة
إلرساء الركائز الثالثة للتنمية املستدامة (النمو االقتصادي والتوازن البيئي
واإلدماج االجتماعي).

األولويات

ناقش املشاركون مسائل بالغة األمهية مثل حقوق اإلنسان ،على
اخلط وخارج اخلط ،وأكدوا احلاجة إىل تيسري النفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أمام اجلميع ،وال سيما اجملموعات السكانية
املهمشة .ويف هذا السياق شدد املشاركون على ضرورة
الضعيفة و َّ
استحداث وإتاحة أجهزة مبسطة لتيسري الشمول الرقمي.
كما رأى املشاركون أن قائمة األولويات تشمل أيضاً مسائل بناء
القدرات ملواكبة التكنولوجيا املتقدمة ،والتعددية اللغوية يف استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،واحلفاظ على الرتاث الثقايف
يف العصر الرقمي ،والتصدي للتحديات البيئية باستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة ،إىل جانب تعزيز االقتصاد الرقمي
والتجارة اإللكرتونية.
وحض املشاركون احلكومات على تنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات
سخر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني
الوطنية املناسبة اليت تُ ِّ
التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وعلى ترويج البيئات التنظيمية
والقانونية املواتية احملفزة لالستثمار وتيسري استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف التنمية.
كما أكد املشاركون أمهية بناء الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وال سيما محاية البيانات الشخصية واخلصوصية
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لتقوية أمن الشبكات ومتانتها .ودعا املشاركون إىل تعزيز القدرات
الوطنية واإلقليمية جملاهبة حتديات األمن السيرباين عرب تشجيع ثقافة
املسؤولية لكل األطراف املنخرطة .والحظ املشاركون أن األمر يتطلب
توسيع التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة على املستويات الوطنية،
واإلقليمية ،والدولية.

فريق األمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات

عقد فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات )(UNGIS

اجتماعه احلادي عشر أثناء احلدث رفيع املستوى  ،WSIS+10حيث
أكد جمدداً التزامه بتعزيز اتساق السياسات وتنسيق الربامج يف منظومة
األمم املتحدة وتوفري اإلرشاد بشأن املسائل املرتبطة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت دعماً لألهداف اإلمنائية املعتمدة دولياً .ويف هذا
السياق شدد الفريق مرة أخرى على أمهية البيان املشرتك الذي أدىل به
يف املنتدى السنوي للقمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  2013والذي
دعا فيه إىل اضطالع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدور حموري
يف برنامج التنمية ملا بعد عام  .2015وأوصى الفريق ،الذي يرتأسه حالياً
الدكتور توريه ،باستخدام الوثيقتني اخلتاميتني للحدث رفيع املستوى
 WSIS+10كمراجع ومصادر للمعلومات األساسية عند صياغة أهداف
التنمية املستدامة ملا بعد عام .2015

االستعراض يشير إلى نتائج متباينة
في ميدان سد الفجوة الرقمية

اعتمدت القمة العاملية جملتمع املعلومات ،مع تركيز خاص على
البلدان النامية ،عشرة أهداف ترمي إىل تشجيع التوصيلية يف القرى،
واملدارس ،واملكتبات ،ومكاتب الربيد ،ودور احملفوظات الوطنية،
واحلكومات ،وكذلك مواءمة املناهج املدرسية جملاهبة حتديات
جمتمع املعلومات ،ودعم تنمية التعددية اللغوية واحملتوى على شبكة
اإلنرتنت ،وضمان نفاذ أكثر من نصف سكان العامل إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
وأُطلق تقرير حيمل عنوان “االستعراض النهائي ألهدف القمة
العاملية جملتمع املعلومات” يف  10يونيو  .2014وأعدت هذا التقرير
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الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل
التنمية اليت يندرج االحتاد الدويل لالتصاالت يف عداد أعضائها
املؤسسني .ووفقاً هلذا التقرير فقد حتقق الكثري من التقدم يف جمال
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والنفاذ ،وتطوير البنية
التحتية ،إال أن النتائج كانت متباينة فيما يتعلق بسد الفجوة الرقمية.
وقال هولني جاو نائب األمني العام لالحتاد إن “هذا التقرير عالمة
فارقة يف تتبع جمتمع املعلومات يف العامل” .وأضاف “فهو يبني أنه
على الرغم من حتقيق إجنازات هامة يف العقد األخري ،ال تزال الفجوة
الرقمية متثل عائقاً رئيسياً أمام حتقيق جمتمع معلومات شامل .لقد
قررنا االستمرار يف التخطيط والتطوير والتنفيذ ملشروعات ضخمة
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وذلك أثناء مصاحبتنا
للبلدان يف رحلتها حنو التنمية”.
ووفقاً للتقرير املذكور فقد أُحرز تقدم ملحوظ يف زيادة تغطية
اهلواتف اخللوية املتنقلة ،ومن احملتمل أن تتم تغطية مجيع اجملتمعات
الريفية بإشارات هذ اهلواتف من اجليل الثاين حبلول عام  .2015على أن
توصيلية اإلنرتنت ما انفكت تشكل حتدياً ،كما يظل النفاذ إىل النطاق
العريض متبايناً حيث أن معدالته يف البلدان املتقدمة تعادل حنو أربعة

أضعاف ما هي عليه يف البلدان النامية .ويف حني جنحت بعض البلدان
يف إدماج احلواسيب يف املدارس ،فإن نسبة املدارس املوصولة باإلنرتنت
يف العديد من أشد البلدان فقراً يف العامل تقل عن  10يف املائة .وتتزايد
نسبة املعلمني املدربني على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف الصفوف املدرسية ،إال أن نسبة تقل عن  10يف املائة من معلمي
البلدان املنخفضة الدخل قد تلقت التدريب على االستخدام الفعال
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف صفوفهم املدرسية.
ومتتلككل املراكز العلمية والبحثية تقريباً بالقدرة على النفاذ عريض
النطاق إىل اإلنرتنت ،كما يتزايد العدد اإلمجايل للشبكات الوطنية
للبحوث والتعليم علماً بأن غالبية اجلامعات متتع بالتوصيلية اآلن .ويف
حني أن املكتبات ،واملتاحف ،ودور احملفوظات تعترب من اجلهات الرئيسية
املوفرة للمحتوى على اخلط فيما يتعلق بالثقافة ،فما تزال هناك فسحة
واسعة للقيام بالكثري من حيث رقمنة اإلرث الثقايف وإتاحته على اخلط.
ومثة فجوة متسعة يف النفاذ عريض النطاق بني الشركات يف البلدان
املتقدمة والنامية ،ومن الواضح أنه هناك ،داخل البلدان النامية ذاهتا،
فوارق شاسعة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني
الشركات الكبرية والصغرية ،وكذلك بني الشركات الريفية واحلضرية .وال

ITU/C. Montesano Casillas

من اليسار إىل اليمني :هولني
جاو نائب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت؛
هدى سليمان حسني
دحروج ،مديرة املشاريع
الوطنية ،الصندوق االستئماين
لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف مصر ،احلائز
على جائزة مشاريع القمة
العاملية جملتمع املعلومات
لعام 2014؛ عاطف حلمي
وزير االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات يف مصر ورئيس
احلدث رفيع املستوى
WSIS+10؛ الدكتور محدون
إ .توريه األمني العام لالحتاد
الدويل لالتصاالت.
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عجب يف أن اهلواتف املتنقلة أضحت األداة األكثر شيوعاً يف أوساط
الصغرية والصغرية ،ويف القطاع غري الرمسي.
الشركات ُ
وارتفع عدد املواقع الشبكية ارتفاعاً هائالً بني عامي  2003و،2013
بل إن التصاعد يف عدد الصفحات الشبكية كان أكثر من ذلك ،علماً
بأن البلدان املتقدمة يف أوروبا ،واألمريكيتني ،وآسيا هي اليت أنتجت
اجلانب األعظم من احملتوى .وهناك اآلن أكثر من  300لغة متاحة
يف موقع ويكيبيديا وما يزيد عن  100لغة يف مواقع التواصل االجتماعي،
يف حني أن حصة مستخدمي اإلنرتنت الذين تشكل اإلنكليزية لغتهم
الرئيسية قد اخنفضت كثرياً مع اتساع النفاذ إىل اإلنرتنت.
وتدل النتائج على أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تغدو
عنصراً حمورياً يف التشغيل الفعال للنظم واخلدمات الصحية ولو أن
التقدم غري متسا ٍو على امتداد البلدان .ويفيد املرصد العاملي التابع
ملنظمة الصحة العاملية بأن عدد البلدان اليت تعتمد اسرتاتيجيات للصحة
اإللكرتونية يتزايد باطراد.
وتتمتع احلكومات املركزية يف كل البلدان األعضاء يف األمم
املتحدة ،البالغ عددها  193دولة ،حبضور على اخلط ،مع تزايد
املعلومات واخلدمات على اخلط مبعدل ثالثة أضعاف يف البوابات
احلكومية يف العقد املاضي .وحبلول عام  2012مت توفري خدمة البوابة
الواحدة يف  70يف املائة من البلدان ،باملقارنة مع  26يف املائة عام
 .2003وحبلول عام  2014فإن كل البلدان تقريباً يف أوروبا ،واألمريكتني،
وآسيا كانت توفر املعلومات على اخلط بشأن التعليم ،والصحة،
والشؤون املالية ،والرعاية االجتماعية ،واليد العاملة ،والبيئة ،إالّ أن
النسبة كانت أدىن يف أقاليم أخرى مثل إفريقيا.
وطبقاً للبيانات املتاحة متتلك  50يف املائة من األسر يف البلدان
النامية القدرة على النفاذ إىل اإلذاعة ،بينما تصل هذه النسبة فيما يتعلق
بالتلفزيون إىل حنو  72يف املائة .وأجنزت معظم البلدان املتقدمة ،أو هي
على وشك إجناز ،االنتقال إىل التلفزيون الرقمي ،يف حني بدأت البلدان
النامية بعملية االنتقال هذه أو أهنا التزمت بالقيام بذلك.
ويعرض تقرير تقييم القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام 2014
اإلجنازات البارزة اليت حققها خمتلف أصحاب املصلحة يف أحناء العامل.
وتوفر قصص جناح القمة العاملية جملتمع املعلومات نقطة مرجعية
أساسية ملشاريع القمة العاملية اليت حازت على اجلوائز اخلاصة هبذه
املشاريع عام .2014
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الخطوات المقبلة

مهدت نتائج احلدث رفيع املستوى  WSIS+10الطريق أمام إجراء
املزيد من املداوالت بشأن القمة العاملية  ،WSIS+10مبا يف ذلك مداوالت
اجلمعية العامة لألمم املتحدة واملؤمتر القادم للمندوبني املفوضني املزمع
عقده يف بوسان ،مجهورية كوريا ،بني  20أكتوبر و 7نوفمرب .2014
شركاء القمة العالمية لمجتمع المعلومات ()WSIS

توىل االحتاد الدويل لالتصاالت استضافة وتنسيق احلدث رفيع
املستوى  ،WSIS+10الذي عُقد كنسخة موسعة من منتدى القمة
العاملية جملتمع املعلومات ،وشارك يف تنظيمه إىل جانب االحتاد كل من
منظمة األمم املتحدة للرتبية ،والعلم ،والثقافة؛ ومؤمتر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية؛ وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
واضطلع عدد من الوكاالت بدور تيسريي وهي :منظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة )(FAO؛ ومنظمة العمل الدولية )(ILO؛ ومركز
التجارة الدولية )(ITC؛ وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم
املتحدة )(UNDESA؛ ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
)(UNODC؛ واالحتاد الربيدي العاملي )(UPU؛ وهيئة األمم املتحدة
للمرأة؛ ومنظمة األرصاد اجلوية العاملية )(WMO؛ ومنظمة الصحة العاملية
)(WHO؛ وبرنامج األغذية العاملي )(WFP؛ واملنظمة العاملية للملكية
الفكرية )(WIPO؛ وكذلك اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة.
وحظي احلدث رفيع املستوى  WSIS+10مبساندة احلكومات
والقطاع اخلاص .واضطلعت اإلمارات العربية املتحدة وشركة إنتل بدور
الشريكني االسرتاتيجيني .وتوافر الدعم من كل من اليابان ،والكويت،
واملكسيك ،وعُمان ،وبولندا ،وقطر ،ورواندا ،واململكة العربية السعودية،
وسويسرا .كما سامهت يف احلدث كوت ديفوار ،وتونس ،واالحتاد
الدويل لتجهيز املعلومات ) ،(IFIPومجعية اإلنرتنت ) ،(ISOCومؤسسة
اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة ).(ICANN
وقال الدكتور توريه إنه “سعيد ألن يشهد احلدث الرفيع املستوى هلذا
يتوج مبثل هذا االلتزام والدعم املتينني لعملية استعراض القمة
العام وهو َّ
العاملية جملتمع املعلومات ) (WSIS+10من جانب احلكومات ،والقطاع
اخلاص ،واجملتمع املدين ،واهليئات اجلامعية ،واملنظمات الدولية” .وأعرب
عن أمله يف أن يرى الروح ذاهتا يف العام املقبل خالل نسخة عام 2015
من منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات اليت ستعقد يف جنيف.

الحدث رفيع المستوى بشأن استعراض تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مرور عشر سنوات
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Ministry of Information Technology and Communications/Colombia

دور سلطات الحكومة العامة في دعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت | كولومبيا

مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات الفائزة في عام 2014
توصيل العالم
أعلن األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت محدون إ .توريه يف
 10يونيو  2014أمساء الفائزين السبعة عشر يف مسابقة عاملية ملشاريع
سامهت بأكرب قدر يف أهداف توصيل العامل اليت وضعتها القمة
العاملية جملتمع املعلومات .ومت تسمية أكثر من  140مشروعاً ملسابقة
 .(www.wsis.org/prizes) 2014وحتدِّد مسابقة جوائز مشاريع القمة
العاملية جملتمع املعلومات النماذج الناجحة اليت ميكن استنساخها
لتمكني اجملتمعات يف أحناء العامل من خالل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وتعكس فئات اجلوائز خطوط العمل األحد عشر
احملددة يف الوثائق اخلتامية للقمة العاملية .ووردت املشاريع املتسابقة

من احلكومات واملنظمات الدولية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص
واألفراد وتتضح فيها طبيعة تعدد أصحاب املصلحة يف عملية القمة
العاملية جملتمع املعلومات .وقد مت تسليط الضوء على الفائزين ،الذين
ترد أمساؤهم أدناه حسب الفئات ،يف طبعة عام  2014من تقرير تقييم
القمة العاملية جملتمع املعلومات عن قصص النجاح.
دور السلطات احلكومية العامة ومجيع أصحاب املصلحة يف
النهوض بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية (خط
العمل جيم )
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دور السلطات الحكومية العامة وجميع أصحاب
المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من أجل التنمية (خط العمل جيم)1

2014

الفائز :وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،كولومبيا
مشروع “ثورة الشبكات” ) (Redvoluciónالذي أطلقته وزارة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كولومبيا هو خمطط يقوم
ويشجع
مبوجبه الطلبة بنشر استعمال اإلنرتنت يف جمتمعاهتم احملليةِّ .
هذا املشروع إدماج السكان الذين كانوا معزولني من قبل يف جمتمع
املعلومات وقد جذب املشروع بالفعل  1 200مدرسة من أحناء البلد،
ويوضح
ومن املتوقع أن يعمل مع  6 000مدرسة بنهاية عام ِّ .2014
الطلبة لغريهم كيف ميكن أن تصبح اإلنرتنت عامالً للتغيري اإلجيايب
وحتسني نوعية احلياة.

ويغطي خمتلف النقاط ذات األمهية ،مثل املرافق العمومية واإلدارات
والبنية التحتية للنقل وأنشطة االستجمام .ويهدف مشروع “أين”
إىل حتديد مكان أي شيء تقريباً على خريطة تفاعلية ويوفِّر جمموعة
واسعة من املعلومات العملية .ومن املخطط أن يغطي املشروع كل
أراضي اجلزائر يف غضون سنتني .وسيسمح أيضاً للمواطنني باملسامهة
باملعلومات ،ليتم التحقق منها قبل نشرها.

بناء القدرات (خط العمل جيم)4

الفائز :برنامج محمد بن راشد للتعلم
الذكي ،اإلمارات العربية المتحدة
يهدف برنامج حممد بن راشد للتعلم الذكي إىل حتويل وحتديث
النظام التعليمي يف اإلمارات العربية املتحدة من خالل إنشاء بيئة
موحدة يف مجيع املدارس العامة .ويف “الفصول
تعلم إلكرتونية َّ
الذكية” سيحصل كل طالب على جهاز إلكرتوين يستطيع النفاذ إىل
البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت
ِّ
وسيمكن هذا الربنامج
موارد التعلم من خالل شبكات عالية السرعة.
(خط العمل جيم)2
املدرسني والطلبة واآلباء واملديرين من التعاون معاً إلنشاء نظام
الفائز :صندوق االستثمار في االتصاالت اإللكترونية ،غانا
يعي أساليب الطلبة يف التعلم ومدى
موجه لصاحل الطلبة ِّ
أطلق صندوق االستثمار يف االتصاالت اإللكرتونية يف غانا مشروعاً تعليمي َّ
الذكاء ونقاط القوة والضعف لديهم .واستناداً إىل التدريس والتعلم
للمهاتفة الريفية لتوفري النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
سيعزز الربنامج مهارات الطلبة وفقاً لقدراهتم .وهذا
اجملتمعات النائية وهبذا فتح أبواهبا أمام التنمية االقتصادية والنفاذ إىل
بطريقة تفاعلية ِّ
الربنامج هو مثرة التعاون بني وزارة التعليم وهيئة تنظيم االتصاالت.
املعلومات .ويستهدف املشروع جمتمعات غانا احمللية الفقرية واحملرومة
اليت يقل تعداد سكاهنا عن ألفي نسمة .ويوفِّر املشروع حمطات قاعدية
من اجليل الثاين/اجليل الثالث هبوائيات خلوية صغرية تتيح احلصول على
خدمات إنرتنت واي  -فاي ) (Wi Fiاجملانية باإلضافة إىل اخلدمات
بناء الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا
الصوتية التقليدية .وحىت اآلن ،مت إنشاء  30موقع مهاتفة ريفية عرب أحناء المعلومات واالتصاالت (خط العمل جيم)5
غانا .ويستخدم هذا املشروع الطاقة الشمسية وبذلك يقلل التلوث
الفائز :هيئة تقنية المعلومات ،عُمان
وحيفظ الطاقة.
أنشئ املركز الوطين للسالمة املعلوماتية يف عُمان يف مايو
 2009خلدمة جمموعة واسعة من مستعملي تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وخاصة مؤسسات البنية التحتية الوطنية والصناعات
الكربى ،باإلضافة إىل املواطنني واملقيمني .ويوفِّر املركز جمموعة متنوعة
النفاذ إلى المعلومات والمعرفة (خط العمل جيم)3
من اخلدمات املتصلة بأمن املعلومات .ويف السنوات القليلة املاضية،
الفائز :نظام البيانات الجغرافية ( ،)GEOSYSالجزائر
عاجل املركز موضوع اجلرمية السيربانية يف عُمان وقام بتطوير أدوات
يوفِّر مشروع“أين” منصة خرائط رقمية يف اإلنرتنت ليستعملها
فعالة الكتشاف خمتلف أشكال االعتداءات .ويهدف املركز أيضاً إىل
مجيع اجلزائريني .ويستند هذا التطبيق إىل نظام رسم خرائط بالسواتل
ّ
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Polish Agency for Enterprise Development/Poland

البيئة التمكينية | بولندا

بناء الثقة يف استعمال خدمات احلكومة اإللكرتونية على اإلنرتنت،
وكذلك تنمية مهارات اخلرباء العمانيني املختصني واملؤهلني لالستجابة
للحوادث األمنية واكتشافها .والتدريب والتوعية ميثالن جانباً هاماً من
والية هذا املركز يف االتصال باجلمهور.

التجارية ،وقصص جناح أو فشل األعمال التجارية ،ومعلومات عن
القوانني والقيود البولندية على األعمال التجارية .ومع وجود أكثر من
مسجل ،أنشأت املنصة اإللكرتونية بيئة جتارية مفتوحة
 13 000مستعمل َّ
ومنتجة ،وكذلك جمتمعاً جتارياً وشبكة جتارية عرب أحناء البلد.

البيئة التمكينية (خط العمل جيم)6

الحكومة اإللكترونية (خط العمل جيم)1.7

الفائز :ديوان رئيس الوزراء ،بنغالديش
الفائز :الوكالة البولندية لتنمية المشاريع ،بولندا
يعمل برنامج النفاذ إىل املعلومات ) ،(A2Iالذي ينفذه ديوان
أنشأت الوكالة البولندية لتطوير املشاريع منصة “حنن ندعم األعمال
رئيس وزراء بنغالديش مبساعدة تقنية من برنامج األمم املتحدة
التجارية اإللكرتونية  ”web.gov.pl -استجابةً الحتياجات املشاريع
اإلمنائي ) (UNDPووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة
الصغرية واملتوسطة يف بولندا اليت تبحث عن معلومات عن إدارة أي
وتشجع هذه املنصة مجيع أصحاب
) ،(USAIDعلى إعادة جتديد عمليات توصيل اخلدمات العامة
عمل جتاري على اإلنرتنتِّ .
األعمال اخلاصة ،مبا فيهم من بدأ لتوه يف إدارة أعماله التجارية اخلاصة ،التقليدية ،مع الرتكيز على الوفاء باحتياجات اجملتمعات الفقرية يف
من أجل بدء أو توسيع أنشطتهم يف شبكة الويب .وتقوم هذه املنصة
اخلدمات .ويركز الربنامج ،حتت عنوان اخلدمات عند باب دار
بتجميع وتقدمي املعلومات بدون مقابل .وعلى سبيل املثال ،تعرض
املواطن ) (Services @ Citizens’ Doorstepsعلى زيادة استجابة
املنصة أفكاراً ابتكارية للخدمات اإللكرتونية والتكنولوجيات بني
اخلدمات احلكومية الحتياجات املواطنني ونقل اخلدمات العامة
شركات األعمال ) (B2Bواملعلومات عن الصناديق األوروبية لألعمال
واخلاصة إىل أبواب املواطنني.
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ويرفع هذا الربنامج مرونة خدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت احمللية وتواجدها يف كل مكان من خالل سرعة رفع
األولية الصغرية .وينشئ ذلك ثقافة ابتكارية
مستوى خمتلف النماذج َّ
يف اخلدمة املدنية يف بنغالدش .وقد كان برنامج النفاذ إىل املعلومات
التحول إىل بنغالديش الرقمية .ويقول أمري شوذري،
) (A2Iيف طليعة ُّ
مستشار السياسة العامة للربنامج” :منذ  2007ظهرت مئات
اخلدمات اإللكرتونية يف كل أحناء البلد .ويستطيع املواطنون اآلن دفع
فواتري الكهرباء والغاز واهلاتف وتنزيل دروس اللغة اإلنكليزية واستشارة
األطباء عن بُعد من خالل اهلواتف املتنقلة .وقامت أكثر من 4 500
مؤسسة حكومية حملية ريفية بإنشاء مراكز معلومات وخدمات احتادية
حيث ينفذ أكثر من  4ماليني مواطن إلكرتونياً ِمَّن يصعب االتصال
هبم إىل خمتلف اخلدمات احلرجة مثل تسجيل املواليد وسجالت
األراضي ونتائج االمتحانات وتسجيل تصاريح العمل يف اخلارج
والطب عن بُعد واملعلومات السريعة بشأن الزراعة .ومت توسيع اإلدماج
املايل من خالل استخدام اخلدمة املتنقلة يف األعمال املصرفية ودفع
فواتري املرافق وتطبيق التأمني على احلياة ألول مرة يف املناطق الريفية“.
ويستطيع أي مواطن عادي اآلن أن يسري مسافة  3كيلومرتات
ليصل إىل أقرب مركز احتادي للمعلومات واخلدمات بدالً من
الذهاب إىل مقر املنطقة على بُعد  50-30كيلومرتاً .ويقوم اثنان من
املتعهدين احملليني بإدارة كل مركز  -رجل وامرأة .وال ميكن إنكار
جانب متكني املرأة يف هذه العملية التحويلية نظراً ألن معظم النساء
يستطعن الذهاب إىل املراكز للنفاذ إىل اخلدمات ،يف حني كان من
الصعب عليهن جداً ،إن مل يكن مستحيالً ،الذهاب إىل مكاتب
املنطقة أو املنطقة الفرعية .وإىل جانب ال مركزية توصيل اخلدمات
احلكومية تقدِّم هذه املراكز اليت تستخدم تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتقدمي اخلدمات يف مكان واحد خدمات خاصة من
خالل ترتيبات شراكة ابتكارية بني القطاعني العام واخلاص ،وتدفع
على العمالة الذاتية ومتكني املرأة .وتلعب هذه املراكز أيضاً ،من
خالل منصة تواصل اجتماعي مجاهريي ،دوراً هاماً يف إعطاء صوت
للمواطنني يف الريف وإنشاء مزيد من الطلب على تقدمي اخلدمات
حمسنة.
بصورة َّ
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األعمال اإللكترونية (خط العمل جيم)2.7

الفائز :وزارة التربية والتعليم ،المملكة العربية السعودية
نفَّذت وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية مشروع
نظام معلومات املوارد املالية واإلدارية ) (FARISملعاجلة مجيع الوظائف
املالية وتنظيم سلسلة اإلمداد واملوارد البشرية .واستناداً إىل أفضل
املعايري واملمارسات املطبَّقة يف اهليئات احلكومية أتاح هذا النظام
تنظيم العمل وتطبيق القواعد واللوائح واحلد من املصروفات وتكامل
خمتلف الوظائف بني النُظم الفرعية .وأصبح تبليغ املعلومات أكثر
ويسهل املشروع توليد معلومات كشف املرتبات
سرعة ومصداقيةِّ ،
ألكثر من  700 000موظف.

التعلم اإللكتروني (خط العمل جيم)3.7

الفائز :مركز أبو ظبي لألنظمة اإللكترونية
والمعلومات ،اإلمارات العربية المتحدة
يهدف برنامج املواطن اإللكرتوين الذي ينفِّذه مركز أبو ظيب
لألنظمة اإللكرتونية واملعلومات إىل سد الفجوة الرقمية يف اجملتمع
من خالل تدريب األشخاص الذين يفتقرون إىل املهارات األساسية
يف استعمال احلواسيب واإلنرتنت ومتكينهم من النفاذ إىل اخلدمات
اإللكرتونية .ويهدف الربنامج إىل تدريب  10 000مواطن يف فرتة
 8سنوات ،مع تغطية  70يف املائة من املناطق البعيدة يف اإلمارة ،مبا
يف ذلك  5 000شخص يعيشون على بُعد  160كيلومرتاً من اجلزيرة
الرئيسية .وال تزال نسبة كبرية من السكان حمرومة من املهارات املالئمة
للنفاذ إىل اإلنرتنت من أجل احلصول على املعلومات واملنتجات
واخلدمات ،ودعم التعلم اإللكرتوين .وباإلضافة إىل إتاحة النفاذ إىل
اخلدمات أمام احلكومة ورواد األعمال واملواطنني فإن الربنامج سيعمل
على حتسني الكفاءة التشغيلية ودعم استعمال التكنولوجيا.

الصحة اإللكترونية (خط العمل جيم)4.7

الفائز :مركز تنمية الحوسبة المتقدمة ،حيدر آباد ،الهند
مشروع التوعية بصحة األمهات بواسطة االتصاالت املتنقلة
(“األم”  ،)MOTHER -الذي ينفِّذه مركز تطوير احلوسبة املتقدمة
هو تطبيق يستند إىل االتصاالت املتنقلة ويستهدف النساء احلوامل
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Mohammed Bin Rashid Smart Learning Programme/United Arab Emirates

التعلم اإللكرتوين | اإلمارات العربية املتحدة

مباشرة .ويركز املشروع على النساء األميات أو الالئي يعشن يف
جمتمعات ريفية ،ويوفِّر املشروع مكاملات صوتية باللغات احمللية إىل
األمهات لزيادة الوعي بشأن املوضوعات الصحية املتصلة باحلمل
أو لتقدمي مشورة شخصية على أساس املعامل الصحية احلرجة هلن.
وتوفُّر املعلومات احلرجة يف الوقت املناسب للحوامل يساهم كثرياً
يف تقليل معدالت وفيات األمهات ووفيات األطفال .ويف املشروع
التجرييب مت إجراء  35 121مكاملة صوتية حىت اآلن إىل  3 505من
النساء املستفيدات .وقد قامت إيكاال إيشاواراما ،من والية أمدرا
براديش ،وهي أم لطفل يبلغ  11شهراً ،بتسجيل رقم هاتفها املتنقل
يف الربنامج للحصول على تنبيهات صوتية تتعلق بصحة طفلها
وتوضح قائلة“ :تلقيت مكاملات يف كل مراحل منو
وتغذيته وتطعيمهِّ .
طفلي .ويف أحد األيام تلقيت مكاملة من الربنامج عن طريقة تغذية
طفلي وماذا أعطيه وعن مواعيد التحصني .ورفعت أخت زوجي
مساعة اهلاتف واستمعت إىل النصيحة بشأن التحصني وشرحتها يل.
وبعد ذلك فهمت أن الوقت قد حان لتحصني الطفل .وبعد ذلك
حتدثنا مع املرشد الصحي من أجل حتصني طفلي”.

ويقول ب .فيجاياالكشمي ،املوظف التقين الرئيسي يف مركز
تطوير احلوسبة املتقدمة“ :إن الفوز باجلائزة عن أداة (“األم”)
اعرتاف كبري بأن هذه األداة البسيطة حققت حتوالً عظيماً يف
حياة املستعملني”.

العمالة اإللكترونية (خط العمل جيم)5.7

الفائز :صندوق االئتمان المصري لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت  -مصر
يستجيب برنامج هتيئة فرص عمل للشباب الذي ينفذه صندوق
االئتمان املصري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للحاجة العاجلة
ملعاجلة بطالة الشباب السائدة يف مصر .ويقول كبار رجال األعمال
إن الشباب يفتقرون يف كثري من األحيان إىل املهارات اليت تتطلبها
خمتلف الصناعات العاملة يف مصر .ويهدف الربنامج إىل حتسني
التنافسية والرحبية للمشاريع احمللية املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.
والعنصر االجتماعي لريادة األعمال يلهم الشباب على قيادة
مشاريعهم التجارية .وعنصر التدريب املهين والتدريب الداخلي يربط
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بني الشركات اخلاصة والشباب الذين ينضمون إىل سوق العمل.
وباإلضافة إىل تنفيذ التواجد يف شبكة الويب ،أتاح املشروع تقاسم
املعارف من خالل اخلدمات املتنقلة .ويف جلسات زيادة الوعي
يؤكد الربنامج على أمهية استعمال خدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .ويقدِّم الربنامج دورات تدريبية (مبا يف ذلك التدريب
عن بُعد) بشأن موضوعات مثل إنشاء صفحات الويب والتواصل
االجتماعي والتسويق اإللكرتوين.

البيئة اإللكترونية (خط العمل جيم)6.7

الفائز :إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول ،تركيا
يهدف مشروع إدارة املياه والصرف الصحي يف إسطنبول من
أجل استعمال تكنولوجيا املعلومات لتحليل املياه ومياه الصرف
الصحي إىل رصد وحتسني نوعية املياه يف إسطنبول من خالل تسهيل
التبادل بني العمل امليداين والعمل املختربي .وجيري استخدام كثري
من خمتلف أدوات تكنولوجيا املعلومات بدءاً من اهلواتف املتنقلة إىل
تطبيقات حمددة ،جلمع بيانات موثوقة بشأن نوعية املياه .ومن خالل
اجلمع بني استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألحباث
البيئية َّ
متكن املشروع من مجع جمموعة واسعة من البيانات يف فرتات
خمتلفة من الوقت وحتليل عينات من مواقع يرتاوح عددها من  350إىل
 400موقع يومياً وإنتاج حوايل  50تقريراً بشأن نوعية املياه ،وهو أمر
جوهري للصحة ومحاية البيئة على السواء.

الزراعة اإللكترونية (خط العمل جيم)7.7

الفائز :وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
ومصايد األسماك ،أوروغواي
يتعقب مشروع النظام الوطين ملعلومات الثروة احليوانية الذي تُطبِّقه
وزارة الزراعة والثروة احليوانية ومصايد األمساك يف أوروغواي قطعان األبقار
داخل البلد لتسهيل أنشطة منتجي الثروة احليوانية .ومت إنشاء قاعدة
بيانات ،ويُستخدم نظام املعلومات اجلغرافية لتسهيل مجع البيانات بشأن
املوقع واألنواع .و ّأدت قاعدة البيانات إىل زيادة الثقة يف اإلمدادات
الغذائية هلذا البلد .ويقدِّم املشروع أيضاً خربة فنية يف موضوعات
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الزراعة .وساهم يف إدماج املناطق الريفية يف شبكة تكنولوجيا املعلومات
وعزز من اإلنتاج الزراعي.
واالتصاالت اخلاصة بالبلد َّ

العلوم اإللكترونية (خط العمل جيم)8.7

الفائز :جامعة الكويت
مشروع امليكروسكوب اإللكرتوين املاسح عن بُعد هو مشروع
أطلقته وحدة امليكروسكوب اإللكرتوين بكلية العلوم جبامعة
الكويت ،يف عام  .2008وملواجهة تناقص االهتمام بالدراسات
العلمية يعطي هذا املشروع الطلبة وسيلة سهلة بتكلفة ميسورة
للوصول إىل تكنولوجيا امليكروسكوب اإللكرتوين .وميكن التحكم
يف امليكروسكوب عن طريق اإلنرتنت باستخدام أداة لتكنولوجيا
املعلومات سهلة االستعمال .وبذلك يستطيع الطلبة القيام عن
بُعد مبالحظة املواد من خالل ميكروسكوب على شاشتهم بدون
تكلفة .ويقول علي بوجمداد من جامعة الكويت“ :عندما تقدَّمت
بطلب لدخول مسابقة القمة العاملية جملتمع املعلومات كنت أهدف
إىل تطبيق فكرة ستحظى باهتمام عاملي وحتل مشكلة عاملية ،وهي
تشجيع الشباب على دراسة العلوم األساسية مثل الكيمياء واألحياء
والفيزياء واجليولوجيا وغريها من التخصصات املتصلة”.

التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي
والمحتوى المحلي (خط العمل جيم)8

الفائز :بوابة الثقافة الكوبية (كيوبارتي) ،المركز
الوطني للمعلوماتية في الثقافة ،كوبا
بوابة الثقافة الكوبية (كيوباريت) مشروع أطلقه املركز الوطين
للمعلوماتية يف الثقافة .وهتدف هذه البوابة إىل احلفاظ على الثقافة
الكوبية من خالل تعزيز أهم جوانبها وأكثرها شعبية وكذلك جوانبها
األصلية وغري املعروفة واملتصلة باهلوية.
وجيري تطوير البوابة بثالث لغات (اإلسبانية واإلنكليزية
والفرنسية) وتقدِّم معلومات عن موضوعات مثل الفنون اجلميلة
والرتاث واملشاريع اجملتمعية والتعليم الفين .وتتيح هذه البوابة النفاذ إىل
أكثر من  600موقع ثقايف كويب وتقدِّم معلومات عن الثقافة الكوبية
وعن األنشطة الثقافية املقبلة أيضاً.
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Philmon Press P.L.C./Ethiopia

وسائط اإلعالم | إثيوبيا

وسائط اإلعالم (خط العمل جيم)9

الفائز :دار فيلمون للنشر ،إثيوبيا
أنشأت دار فيلمون للنشر بإثيوبيا برناجماً تلفزيونياً تكنولوجياً يف
شكل جملة تلفزيونية ملدة  40دقيقة باسم إنفوتيك ) (InfoTechوتذيعه
بالتعاون مع وكالة اإلذاعة والتلفزيون اإلثيوبية على القناة  ETV3على
الصعيد الوطين ،وعلى الصعيد العاملي عن طريق ساتل نايل سات.
خمصص ملساعدة اجلمهور اإلثيويب على استعمال وفهم
وهذا الربنامج َّ
التكنولوجيا وتبسيط حياهتم سواء كانوا يف البيت أو يف العمل.
ويشمل الربنامج األخبار وحمادثات مع اخلرباء وبرامج عن احلواسيب
والتكنولوجيا واإلنرتنت .ويقدِّم أيضاً استعراضاً للمنتجات ومعلومات
مفيدة وخدعاً بارعة ودعماً تقنياً وعروضاً توضيحية .واألهم من ذلك
أن هذا الربنامج يتجنَّب اللغة املتخصصة ويتم عرضه باللغة اإلثيوبية
الوطنية وهي األمهرية .ويستخدم برنامج إنفوتيك التعليم كأداة َّأولية
لتغيري األفكار واألولويات ويعمل يف اجتاه النمو االقتصادي يف
املستقبل على أساس املعرفة.

التعاون الدولي واإلقليمي (خط العمل جيم)11

الفائز :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وتكنولوجيا المعلومات واالتصال ،تونس
ميثل احلدث الدويل املعنون “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
للجميع ) ”(ICT4ALLجانباً من متابعة نتائج القمة العاملية جملتمع
املعلومات وتوصيات برنامج عمل تونس لعام  2005ويدعم هذا
احلدث الذي أنشأته وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف تونس يف عام  2006اجلهود الدولية لزيادة
التعاون يف إطار هنج شامل من أجل تقليص الفجوة الرقمية .وهذا
احلدث يستهدف البلدان اإلفريقية والعربية ويعرض منصة ملعاجلة
التحديات األساسية يف إحراز أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية
وخطوط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات.
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الحدث رفيع المستوى بشأن استعراض تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مرور عشر سنوات

قصة نجاح بولندا

رحلة بولندا نحو مجتمع المعلومات
مشروع حراس املنارة الرقمية ومشروع
املدرسة الرقمية ومشروع النساء والفتيات
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف بولندا ما هي إال حفنة من املبادرات
اليت ُسلّط عليها الضوء يف التقرير ال ُقطري
عشري السنوات الذي قدمته بولندا عن
تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملية جملتمع
املعلومات .وقدم هذا التقرير أثناء احلدث

Poland/UKE
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الرفيع املستوى “القمة  ”10+الذي عقد
يف جنيف يف يونيو .2014
والتقرير هو مسامهة يف عملية القمة،
وهو يقدم حملة عامة وافية عن املساعي
اليت تكرسها بولندا لتنفيذ خطوط عمل
القمة .وقد مت االتفاق على خطوط العمل
العاملية هذه قبل عشر سنوات ،وذلك
هبدف تعزيز تطوير جمتمع املعلومات .وقد

وضع تقرير بولندا القطري ،وهو متاح
اآلن ألوساط جمتمع القمة ،بعد إجراء
مشاورات بعيدة املدى مع اجلمهور وفرت
مدخالت معممة من جمموعة متنوعة
من أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك
مؤسسات اإلدارة العامة وهيئة تنظيم سوق
االتصاالت والربيد واألوساط األكادميية.

الحدث رفيع المستوى بشأن استعراض تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مرور عشر سنوات
قصة نجاح بولندا

مسار التنمية

يف عام  ،2012وصفت جملة
 Economistبولندا بأهنا “واحدة من قصص
النجاح الكربى يف جمال التنمية يف العامل
خالل العقدين املاضيني” .والتقرير ال ُقطري
شاهد على ذلك .وهناك جزء كبري من
عملية التحول االقتصادي اليت حدثت
يف بولندا نتيجة لعملية التحول الدميقراطي
املؤيدة للمنافسة هو يف الواقع قصة
حتكي كيف غريت تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت )(ICTتدرجيياً مالمح بولندا
لتصبح رائدة إقليمية يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
وبعد أن كانت بولندا تشكو من فجوة
رقمية كبرية وحتتل أدىن مرتبة يف مستويات
نشر البنية التحتية للنطاق العريض يف أوروبا،
فقد قطعت شوطاً بعيداً لتصبح رائدة يف
تكنولوجيا التطور الطويل األجل )(LTE
مع رؤية متسقة للتنمية .ويف عام ،2013
استضافت بولندا الندوة العاملية ملنظمي
االتصاالت .واحلق إن مسار التنمية كان
حمفوفاً باملصاعب.
The

جوانب التآزر

ميثل تنفيذ خطوط عمل القمة العاملية
حتدياً بالنسبة للكثريين .ولكن إذا اتُّبعت
خطوط العمل هذه على حنو مستدام فإهنا
تؤدي إىل نواتج فريدة من نوعها يف شكل
جوانب تآزر بني العديد من خمتلف جماالت
النشاط .ويف هذا السياق ،ميكن اعتبار
بولندا مثالً حيتذى لكيفية تضافر عمل
االسرتاتيجيات والربامج الوطنية لتشكيل
منصة القتصاد حديث قائم على اإلنرتنت،
معرتف بإجنازاته عاملياً.
ما هي هذه اإلجنازات؟ جمرد مثال :لقد
تضاعف بني عامي  2006و 2013عدد
البولنديني ذوي النفاذ إىل شبكة اإلنرتنت،
وارتفعت تغطية شبكة اجليل الثالث 3G
ارتفاعاً مذهالً – حيث وصلت إىل 96
يف املائة حبلول عام  ،2012ارتفاعاً من أقل
من  20يف املائة يف عام  .2008وباإلضافة
إىل ذلك ،حققت بولندا حتوالً سريعاً حنو
الرقمية واعتمدت لوائح مواتية للسوق
وعملت بذكاء على توليف مكتسبات
االحتاد األورويب (جمموعة احلقوق وااللتزامات
املشرتكة اليت تربط مجيع الدول األعضاء
ضمن االحتاد األورويب) مع املنظور اخلاص
بالبلد .ولدى بولندا أيضاً هيئة تنظيمية
وطنية مرنة ونشطة تستجيب يف الوقت
املناسب الحتياجات السوق.
وبناءً على كل ذلك ،فإن بولندا مشرفة
اآلن على إعداد كل مواطن للنفاذ إىل
اإلنرتنت.

إنارة المنارة

“تصرف عاملياً من منظور حملي” هو
َّ
شعار حراس املنارة الرقمية يف بولندا  -وهم
متطوعون حمليون يذهبون يومياً إىل الناس،
ممن بلغ سن  50عاماً أو أكثر ،ملساعدهتم
على قطع اخلطوات األوىل حنو استخدام
اإلنرتنت .ورب قائل يقول :إن إسداء
املشورة مباشرة يف جمال حمو األمية احلاسوبية
األساسية يكاد ال يكون ،يف حد ذاته،
نشاطاً رقمياً .ومع ذلك فهو من صميم روح
القمة :حث األفراد على التواصل الشبكي
بغية استحثاث تغري عاملي.
ومنذ عهد قريب فقط (مايو ،)2014
أفضت مبادرة حراس املنارة الرقمية الوثابة إىل
ٍ
متابعة مثرية لالهتمام ترمي إىل تعزيز توصيل
الناس ممن بلغ سن  50عاماً أو أكثر – يف
محلة باسم “إنارة املنارة” .وقد انطلقت هذه
احلملة يف مؤمتر بولندا الرقمي الذي عقد يف
وارسو ،وهي حدث ضخم لوسائط اإلعالم
االجتماعية يستهدف الوصول إىل كبار
السن لتعريفهم بأن اإلنرتنت أداة عظيمة
وبيئة مؤاتية ميكن فيها مواصلة النشاط
والتواصل .ومرة أخرى هذا نشاط متواضع يف
شكله ،ولكنه متعاظم األمهية بفضل عملية
االستهداف الذكي اليت ميارسها.
وسجل التاريخ الرقمي يف بولندا املفعم
ُّ
بالعديد من األمثلة من هذا النوع ،من شأنه
أن يلهم حىت أولئك الذين يعتقدون أن
بالدهم ليس لديها املزيد مما ترغب يف جمال
جمتمع املعلومات.
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جوائز المساواة بين الجنسين وتعميمها من خالل
التكنولوجيا ( )GEM-TECHلعام 2014
أطلق االحتاد الدويل لالتصاالت وهيئة
األمم املتحدة للمرأة جائزة سنوية عاملية
جديدة معنية بالتكنولوجيا ُتنح لألفراد
أو املنظمات ممن يبدون التزاماً بالنهوض
باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة عرب
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
والدول األعضاء يف االحتاد ،وأعضاء
القطاعات ،واملنتسبون ،واهليئات األكادميية،
مبا يف ذلك اجلامعات ومنشآت البحوث
املصاحبة ،مدعوون إىل االنضمام إىل صفوف
اجلهات الراعية جلائزة  GEM-TECHومن مث
مناصرة هذه املبادرة اجلديدة.
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ويقول الدكتور محدون إ .توريه األمني
العام لالحتاد الدويل لالتصاالت “إن هذه
اجلائزة اجلديدة هي تكرمي على املستوى
العاملي ملن يستحقونه عن جدارة من فيض
املناصرين املميزين للمساواة بني اجلنسني،
من النساء والرجال على حد سواء ،الذين
وفعالة
يديرون مبادرات شيقة ومبتكرة ّ
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملساواة
بني اجلنسني”.
وتشري فومزيلي مالمبو-نغكوكا املديرة
التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة إىل أنه
“ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

بل وينبغي هلا ،أن ُتدث حتوالً يف حياة
الفتيات والنساء يف خمتلف أحناء العامل ،وأن
تزودهن بالسبل الالزمة لتمكينهن وممارستهن
حلقوقهن” .وتضيف القول “إن علينا
أن نتقصد حتقيق ذلك ،وأن هذه اجلوائز
إمنا حتتفي بأولئك الذين يقودون بالفعل
هذا التحول”.

فئات الجوائز السبع

سيتم اختيار سبعة فائزين جبوائز املساواة
بني اجلنسني وتعميمها من خالل التكنولوجيا

) (GEM-TECHلعام  ،2014ميثل كل منهم فئة
من الفئات التالية:
. .1تطبيقاتتكنولوجيااملعلوماتواالتصاالت،
واحملتوى ،وقدرات اإلنتاج ،واملهارات الالزمة
لتمكني املرأة اجتماعياً وسياسياُ ،وعالقة
متكني املرأة بالتنمية املستدامة.
. .2تطبيقاتتكنولوجيااملعلوماتواالتصاالت،
واحملتوى ،وقدرات اإلنتاج ،واملهارات الالزمة
لتمكني املرأة اقتصادياً واحلد من فقرها.
. .3دعم املرأة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت  -املبادرات اهلادفة إىل اجتذاب
املرأة ،واحلفاظ عليها ،ودعمها ضمن
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وتشجيع تسلمها ملناصب اختاذ القرارات
(يف القطاعني اخلاص والعام).
. .4متكني الفتيات من أن يصبحن مبدعات
يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 املبادرات الرامية إىل تزويد الفتيات بالفرصالالزمة ال ليصبحن مستخدمات نشطات
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحمتواها
ليكن مبدعات يف هذا اجملال.
فحسب بل و َّ
. .5سد فجوة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
القائمة بني اجلنسني  -ضمان نفاذ النساء
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
مثل التدريب على املهارات الرقمية
األساسية وضمان نفاذ النساء املفيد وذي
التكلفة املعقولة إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وكذلك املبادرات الساعية
إىل قياس فجوة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت القائمة بني اجلنسني ،مبا
يف ذلك البحوث والبيانات عن مشاركة
املرأة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وأثرها فيه.

. .6جهود احلد من التهديدات املاثلة على احتفال منح الجوائز

اخلط ،وبناء ثقة املرأة وأمنها يف استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
. .7االسرتاتيجيات والسياسات واألطر
املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والنطاق العريض اليت تعزز من التمكني
الرقمي للمرأة.
وستكون هذه اجلوائز هي احلصيلة األوىل
ملذكرة التفاهم اجلديدة املربمة بني االحتاد
وهيئة األمم املتحدة للمرأة اليت تتيح تدعيم
التعاون بني الوكالتني يف ميادين مثل تقوية
نفاذ املرأة واخنراطها يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،مبا يف ذلك وضع السياسات،
وتسخري قوة هذه التكنولوجيا يف جماالت عمل
األمم املتحدة املقبلة ذات األولوية ،مبا يشمل
إطار التنمية املستدامة ملا بعد عام .2015
وستحيي جوائز  GEM-TECHلعام 2015
الذكرى السنوية العشرين ملنهاج عمل بيجني
لألمم املتحدة.

ما الجهات التي يحق لها
التقدم بأسماء المرشحين؟

تُقدم جوائز  GEM-TECHإىل األفراد
واملنظمات املنتمني إىل احلكومات ،والقطاع
اخلاص ،واجملتمع املدين ،واملنظمات الدولية،
واهليئات األكادميية .والدول األعضاء
يف االحتاد ،وأعضاء القطاعات ،واملنتسبون،
واهليئات األكادميية مدعوون إىل تسمية
مرشحني هلذه اجلوائز .وحيث االحتاد الدويل
لالتصاالت الرجال والنساء العاملني يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على ترشيح
زمالئهم أو أنفسهم.

سيقوم بتقدمي اجلوائز الدكتور توريه األمني
العام لالحتاد الدويل لالتصاالت والسيدة
فومزيلي مالمبو-نغكوكا املديرة التنفيذية هليئة
األمم املتحدة للمرأة كجزء من برنامج أنشطة
يستغرق اليوم بطوله حول مسائل املساواة
بني اجلنسني ،وذلك خالل مؤمتر املندوبني
املفوضني لالحتاد املزمع عقده يف بوسان،
مجهورية كوريا ،بني  20أكتوبر و 7نوفمرب
 .2014وسيُدعى الفائزون إىل السفر إىل
بوسان الستالم جوائزهم واالنضمام إىل
االحتفال العاملي.

ما هي األسباب الداعية إلى دعم
مسائل المساواة بين الجنسين؟

ستعزز جوائز  GEM-TECHتنفيذ القرار 70

(املراجع يف غواداالخارا )2010 ،حول “تعميم
مبدأ املساواة بني اجلنسني يف االحتاد وترويج
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من خالل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” .كما
أن هذه اجلوائز ستسلط األضواء على اجلهود
املبذولة حالياً يف إطار خطة العمل على نطاق
منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني
اجلنسني ومتكني املرأة ) .(UN-SWAPوتشكل
هذه اخلطة إطاراً للمساءلة على مستوى
منظومة األمم املتحدة يهدف إىل قياس ورصد
ودفع عجلة التقدم حنو جمموعة موحدة من
املعايري اليت ينبغي التطلع إليها وااللتزام هبا
لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
وتنطبق اخلطة على كل الكيانات واإلدارات
واملكاتب التابعة ملنظومة األمم املتحدة.
وتشري اإلحصاءات اليت نشرهتا الشركات
التكنولوجية الرئيسية ،مثل غوغل وفيسبوك
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جوائز المساواة بين الجنسين وتعميمها من خالل التكنولوجيا ( )GEM-TECHلعام

وياهو ولينكدإن ،إىل أن النساء يشغلن نسبة
 20يف املائة من الوظائف التكنولوجية ،علماً
بأن هذه النسبة ليست أفضل فيما يتعلق
بالوظائف القيادية ،مما يعكس إحجاماً عاملي ًا
للمرأة عن االنضمام إىل ميدان تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .ويف اجلانب احلكومي
فإن هناك  16امرأة فحسب يشغلن مناصب
وزارية يف الدول األعضاء يف االحتاد البالغ
عددها  193دولة ،كما أن النساء يرتأسن
 10هيئات تنظيمية مستقلة فقط لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على امتداد العامل.
وكشف التقرير املعنون “مضاعفة الفرص
الرقمية :تعزيز إدماج النساء والفتيات يف جمتمع
املعلومات” ،وهو تقرير أصدره فريق العمل
املعين باملساواة بني اجلنسني يف جلنة النطاق
العريض يف سبتمرب  ،2013عن أن هناك فجوة
واسعة ومتفشية قائمة بني الرجال والنساء
من حيث النفاذ إىل النطاق العريض .وعلى
املستوى العاملي تشري التقديرات إىل أن أعداد
النساء على اخلط تقل عن أعداد الرجال
مبقدار  200مليون نسمة ،وميكن هلذه الفجوة
أن تتسع أكثر فأكثر ما مل تُتخذ تدابري
عالجية .واستناداً إىل حبوث مكثفة أجرهتا
وكاالت األمم املتحدة ،وجلنة النطاق العريض،
والشركاء من قطاع التكنولوجيا واالتصاالت،
واحلكومات ،واجملتمع املدين ،فقد وفر التقرير
املذكور أول حملة عاملية شاملة عن النفاذ إىل
النطاق العريض حبسب الفئة اجلنسية.
وتُعىن هيئة األمم املتحدة للمرأة ،وهي
وكالة األمم املتحدة الرائدة فيما يتصل باملساواة
بني اجلنسني ومتكني املرأة ،بأمر استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل
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جماالت عملها .وقد حققت هذه اهليئة
نتائج بالفعل تبدت مبا يلي :مكافحة العنف
املمارس ضد املرأة من خالل التطبيقات املتنقلة
اليت حتدد مواقع األماكن غري اآلمنة؛ وتيسري
الوصول إىل فرص العمل ،واألسواق ،والتمويل
عرب حمو األمية الرقمية وتنمية املهارات ،ونظم
املعلومات واخلدمات املصرفية على اخلط؛
وترويج املعارف وفرص التدريب عن طريق
البوابة املعرفية لتمكني املرأة اقتصادياً؛ وتوسيع
مشاركة املرأة السياسية ومناصرهتا من خالل
تعبئة وسائل التواصل االجتماعي.

يوم الفتيات في مجال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

ينشط االحتاد الدويل لالتصاالت بالفعل
يف ميدان املساواة بني اجلنسني والتكنولوجيا،
وال سيما يف إطار حدث يوم الفتيات يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي يقيمه
سنوياً يف اخلميس الرابع من شهر أبريل إلذكاء
الوعي باملزايا والفرص اليت تتيحها الوظائف
التكنولوجية جليل جديد من الفتيات والشابات.
وحسب تقديرات االحتاد ،فإن العجز
يف املهارات العاملية يف السنوات العشر
القادمة سيزيد على مليوين وظيفة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ومع تغلغل
التكنولوجيا الرقمية اآلن يف كل قطاع من
قطاعات األعمال فإن الفتيات والشابات
الاليت يتعلمن التشفري واستحداث التطبيقات
وعلوم احلاسوب سيتمتعن بتفوق ملحوظ على
قريناهتن غري املدربات تكنولوجياً بغض النظر
عن امليدان الذي يقررن العمل فيه يف هناية

2014

املطاف .ويقول الدكتور توريه “إن متكني
الفتيات والشابات لالستفادة التامة مما لديهن
من إمكانات وطاقات من خالل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لن يعود بالنفع
عليهن فحسب بل على اجملتمعات برمتها
وعلى اقتصاداهتا”.

المهارات الحاسوبية األساسية
ِّ
تمكن أكثر من مليون امرأة

حققت محلة التثقيف الرقمية للمرأة
التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت هدفها
األويل يف مارس  2014حني أجنزت تدريب
مليون امرأة على املهارات احلاسوبية
األساسية والتطبيقات احلديثة لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بغرض النهوض
بسبلكسبهن للعيش .وتستفيد احلملة ،اليت
أطلقها االحتاد يف أبريل  2011بالشراكة مع
منظمة غري حكومية متمركزة يف الفلبني هي
مؤسسة  ،Telecentre.orgمن التغطية املشرتكة
للشبكة العاملية هلذه املؤسسة اليت تضم
 100 000مركزاً لالتصاالت وللدول األعضاء
يف االحتاد البالغ عددها  193دولة إىل جانب
 700عضو من أعضاء قطاعات االحتاد.
وبغية حتقيق هدف املليون امرأة فقد شارك
حنو َ 20 000مْنفذ من منافذ املؤسسة املذكورة
يف خمتلف بلدان العامل يف اجلهود املبذولة هبذا
الشأن وقام كل منها بتدريب  50امرأة على
األقل .وساهم االحتاد بتوفري املنهج الدراسي
الذي أعده مكتب تنمية االتصاالت )(BDT
التابع لالحتاد.
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املشاركون يف كاليدوسكوب  2014يف جامعة  Bonch-Bruevichالرمسية لالتصاالت يف سان بطرسربغ ،االحتاد الروسي،
مع مالكومل جونسون (الوسط اليسار) ،مدير مكتب تقييس االتصاالت يف االحتاد

المؤتمر األكاديمي كاليدوسكوب

2014

الحياة في عالم متقارب – مستحيلة بدون معايير؟
إن الطابع الشمويل للتقارب التكنولوجي
والصناعي يستدعي اتباع هنج متعدد
التخصصات للمعايري .لذلك تناول املؤمتر
األكادميي كاليدوسكوب  ،2014الذي عقد
يف سانت بطرسربغ ،االحتاد الروسي ،يف
الفرتة من  5-3يونيو  ،2014موضوع “احلياة
يف عامل متقارب  -مستحيلة بدون معايري؟”
من زوايا شىت .وعقد املؤمتر بدعوة من وزارة
االتصاالت ووسائط اإلعالم ،واستضافته
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جامعة  Bonch-Bruevichالرمسية لالتصاالت
يف سان بطرسربغ.
وما فتئت تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ) (ICTتتقارب أكثر فأكثر يف
خمتلف الصناعات والقطاعات االجتماعية.
ويتجلى هذا يومياً من خالل االبتكارات،
مثل الصحة اإللكرتونية ونظم النقل الذكية
وشبكة الطاقة الذكية ،واملدفوعات املتنقلة
وإدارة املياه الذكية.

ومل تكن احلاجة إىل وضع معايري لتمكني
قابلية التشغيل البيين والتوافق قط أوضح مما
هي اليوم .وسيكون من الصعب يف املستقبل
أن جند أي نشاط صناعي أو اجتماعي
اقتصادي ال يعتمد على قاعدة مشرتكة
توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وهذا يفضي إىل مطالب هائلة على تقييس
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

كاليدوسكوب 2014
المؤتمر األكاديمي

كلمات رئيسية

تناولت الكلمات الرئيسية نظرة متبصرة
مشرتكة إلمكانات االتصاالت على
املستوى النانوي والتطورات يف احلوسبة
السحابية وشبكات احملاسيس .وحتدث
الربوفيسور ( Ian F. Akyildizخمترب شبكات
النطاق العريض الالسلكية يف كلية اهلندسة
الكهربائية واحلوسبة ،معهد جورجيا
للتكنولوجيا ،الواليات املتحدة) عن
إنرتنت األشياء النانوية .وتوسع السيد Y.
( Koucheryavyجامعة تامبريي للتكنولوجيا،
فنلندا) يف احلديث عن البيولوجيا التجريبية
واالتصاالت اجلزيئية ،يف حني تطرق
Antonio Puliafito

و( Maria Fazioجامعة ميسينا ،إيطاليا)
إىل إجيابيات وسلبيات اخلدمات السحابية
مركزية البيانات إزاء اخلدمات السحابية
مركزية األجهزة لرصد املوارد.

االتصاالت الشبكية النانوية

يقول الربوفيسور “ Ian F. Akyildizإن
التكنولوجيا النانوية توفر طائفة جديدة من
األدوات ألوساط اهلندسة لتصميم مكونات
نانوية تقوم بوظائف مل يسبق هلا مثيل”.
ويوضح ذلك بقوله إن شبكات اآلالت
النانوية (الشبكات النانوية) ستمكن عدداً
هائالً من التطبيقات يف جماالت الطب
احليوي والبيئة والصناعة ،من بني أمور

أخرى ،حاملا يتم التوصل إىل وسيلة لتمكني
هذه اآلالت من التواصل.
وهناك حاجة إىل تكنولوجيا ال سلكية
جديدة من أجل التصدي هلذا التحدي
ألن جمرد مننمة اهلوائيات التقليدية من
شأهنا أن تفرض استخدام ترددات إشعاعية
عالية جداً ،مما ينال من جدوى الشبكات
النانوية الكهرمغنطيسية .ولذلك ،يعمل
الربوفيسور  Akyildizعلى متكني االتصاالت
الكهرمغنطيسية املتمكنة بواسطة مادة الغرافني.
وتشري نتائج النمذجة والتحليل إىل
استخدام نطاق ترياهريتز )(THz 100,1
كنطاق تردد لتشغيل اهلوائيات البالزمونية
املستحدثة القائمة على مادة الغرافني .وقد
أدى املزيد من العمل إىل تطوير منوذج قناة
مستحدثة للتواصل يف النطاق ترياهريتز،
مع مراعاة قدرة القناة يف نطاق الرتدد هذا
غري املنظم بعد .وجيري أيضاً تطوير آليات
جديدة للشبكات النانوية الكهرمغنطيسية،
مبا يف ذلك التشكيل على أساس إرسال
نبضات بطول فيمتوثانية ،وشفرات خفيفة
الوزن للوقاية من أخطاء القناة ،وخمطط
للكشف عن الرموز يف املستقبِل النانوي،
ومنوذج طاقة هلذه اآلالت النانوية اليت
تعمل بالطاقة الذاتية مع مولدات نانوية
كهرضغطية ،وبروتوكول حتكم متوسط يف
النفاذ متكيف مع نطاق ترياهريتز .وأخرياً،
يتم حماكاة أزواج من وصالت نانوية للتحقق
من صحة احللول املقرتحة.

ويف زاوية الروائي جول فرين يف عامل
كاليدوسكوب اخليايل ،تقوم الفريومونات
بدور املواد الناقلة يف الشبكات النانوية ،مبا
يكفل متكني االتصاالت الكهرمغنطيسية
أو اجلزيئية بني الناس.

أوراق مدعوة

غطت ثالث ورقات مدعوة دور
املعرفة بالربجميات والشبكات
الشبكات ّ
االفرتاضية يف االنتقال إىل اإلصدار السادس
من بروتوكول اإلنرتنت ) ،(IPv6وإمكانية
نفاذ كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة
إىل تكنولوجيا اإلذاعة والنطاق العريض،
وأعمال ما حيدث يف عامل تقييس تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
وقدم ،Kevin Hu (Huawei Technologies
معرف بالربجميات
الصني) ورقة بعنوان “هنج ّ
لالنتقال املوحد إىل اإلصدار .”IPv6
وحتدث ( Christoph Doschرئيس جلنة
الدراسات  6لقطاع االتصاالت الراديوية؛
 ،IRT GmbHأملانيا) عن استحداث
اتصاالت أكثر مشولية ،وقدم ورقة “حتويل
اإلذاعة وإنرتنت النطاق العريض  -منفعة
لألشخاص ذوي اإلعاقة (ولنا مجيعاً)”.
وعرض ( Ken Krechmerجامعة كولورادو،
الواليات املتحدة) يف ورقة بعنوان “التقييس:
األوليات” وجهة نظر عليم خبري يف عمليات
تقييس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

أخبار االحتاد العدد    4يوليو | أغسطس

61  2014

كاليدوسكوب 2014
المؤتمر األكاديمي

أحدث التطورات

قامت جلنة برنامج تقين ،تضم أكثر
من  100خبري يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من األوساط األكادميية
ومعاهد البحوث والقطاع اخلاص ،بتقييم
 98ورقة تقدم هبا مؤلفون من  39بلداً.
ومن هذه األوراق ،مت اختيار  34ورقة
للنشر والعرض.
وتتصل نتائج البحوث مبختلف
أنشطة االحتاد ،مثل جودة اخلدمة
واألمن السيرباين واهلوية الرقمية وشبكات
املستقبل واحلوسبة السحابية وتكنولوجيا

أصحاب الورقات الثالث
الفائزة يف كاليدوسكوب
( 2014من اليسار إىل
اليمني)Ved P. Kafle :؛
وAnna Wielgoszewska
)(Zakrzewska؛
وB. Spyropoulos

ITU–T
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التعرف بواسطة الرتددات الراديوية
والشبكات الالسلكية الضوئية وإمكانية
النفاذ وشبكات احملاسيس وتطبيقات
الوسائط املتعددة والبيانات املفتوحة
والصحة اإللكرتونية وشبكات االتصاالت
يف حاالت الطوارئ والتعريف باملعايري.
ويتناول عدد من الورقات على وجه
التحديد املسائل الراديوية ،وال سيما
االتصاالت املتنقلة من اجليل الثالث )(3G
واجليل الرابع ) (4Gواجليل اخلامس )(5G
وتأثريها على الطيف.
)(RFID

الفائزون بالجوائز

تقاسم أصحاب الورقات الثالث الفائزة
اجلائزة وقدرها  10 000دوالر أمريكي قدمتها
شركة السواتل ( SESلوكسمبورغ):
_ _اجلائزة األوىل ( 5 000دوالر أمريكي)“ :حنو
شبكات اجليل اخلامس املتنقلة املتقاربة -
التحديات واالجتاهات احلالية” بأقالم
)،Anna Wielgoszewska (Zakrzewska
و Sarah RueppوMichael S. Berger
(اجلامعة التقنية يف الدامنارك) .وتعمل
)(Zakrzewska

Anna Wielgoszewska

اآلن لدى .Bell Labs Ireland

كاليدوسكوب 2014
المؤتمر األكاديمي

_ _اجلائزة الثانية ( 3 000دوالر أمريكي):
“منصة شبكات احملاسيس املتنقلة
الدينامية لالتصاالت القائمة على اهلوية”
بأقالم  P. KafleوYusuke Fukushima
و ،Hiroaki Harai (NICTاليابان).
_ _اجلائزة الثالثة ( 2 000دوالر أمريكي):
“اجلمع بني براءات املعايري األساسية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واملبادئ التوجيهية اإلدارية الطبية من أجل
معيشة ميسرة ورعاية منزلية مستدامة ”
بقلم ( B. Spyropoulosمعهد التعليم
التكنولوجي يف أثينا ،اليونان).
ومنحت شهادات التقدير للمؤلفني
ُ
الشباب إىل كل منAnna Wielgoszewska :
)(Zakrzewska؛ وJosé Vinícius de
( Miranda Cardosoجامعة كامبينا غراندي
االحتادية  ،UFCG -الربازيل)؛ وVeronica
( Rojas Mendizabalمركز البحوث ،CICESE
املكسيك)؛ و( Megi Medzmariashviliجامعة
لوند ،السويد)؛ و( Beny Nugrahaجامعة
 ،Mercu Buanaإندونيسيا)؛ وEduardo
( Saizجامعة بالد الباسك ،إسبانيا)؛ وFan
( Baiجامعة  ،Wasedaاليابان)؛ وNikolay
 Suschenkoو( Alexander Lutokhinاملعهد

االحتادي الرمسي لبحوث وتنمية االتصاالت
الراديوية املؤسسي ،االحتاد الروسي).

أعضاء أكاديمية االتحاد

قدم ممثلو عشرة أعضاء يف أكادميية
االحتاد أعمال حبوثهم كجزء من برنامج
املؤمتر ،وأعرب البعض عن اهتمامهم يف
املسامهة يف عمل جلان دراسات قطاع
تقييس االتصاالت .على سبيل املثال ،تعتزم
جامعة روما  ،Tor Vergataإيطاليا ،تقدمي
مسامهة يف االجتماع املقبل للجنة الدراسات
 17لقطاع تقييس االتصاالت ،تستند إىل
“التقارب العاملي يف إدارة اهلوية الرقمية
والنعوت :االحتياجات الناشئة للتقييس”،
وهي رقة قدمها Maurizio Talamo Daniela
 .Merellaوقدمت جامعة بالد الباسك،
إسبانيا ،مسامهة إىل جلنة الدراسات 11
لقطاع تقييس االتصاالت ،تستند إىل
“املعايري العاملية ،الركائز الرئيسية لنشر اجليل
املقبل من شبكات االتصاالت يف حاالت
الطوارئ” ،وهي ورقة قدمها .Fidel Liberal
وتقرتح هذه الورقة نظام ترابط شبكي يف
حاالت الطوارئ قادر على توصيل نظم

اتصاالت املستجيب األول القائمة ومتكني
تكامل الشبكات املتنقلة من اجليل التايل.
كما مت إجناز أعمال بصدد “منهجية
موحدة لقياس جودة سرعة اإلنرتنت ميكن
للمستعملني النهائيني استخدامها على
الشبكات الثابتة واملتنقلة” ،وذلك بفضل
مسامهة من جامعة بالد الباسك .ويأمل
 Takuro Satoمن جامعة  ،Wasedaاليابان،
وأحد مؤلفي ملصق بشأن “توزيع احملتوى يف
الشبكات املركزية املعلومات :حتليل احلوافز
االقتصادية يف هنج لعبة نظرية” ،أن تتبلور
نتائج حبوثه يف املعايري الدولية ضمن نطاق
املسألة  15/13لدى القطاع .ITU-T

طالع المزيد

مجيع األوراق اليت قدمت يف املؤمتر واردة
يف وقائع املؤمتر ،وهي متاحة للتنزيل جماناً من
صفحة ويب كاليدوسكوب 2014

(http://www.itu.int/en/ITU-T/aca-

demia/kaleidoscope/2014/Pages/

).default.aspx
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Shutterstock

نحو شبكات متنقلة متقاربة من الجيل الخامس
 التحديات واالتجاهات الراهنةفازت الورقة املعنونة “حنو شبكات متنقلة متقاربة من اجليل اخلامس  -التحديات واالجتاهات الراهنة” ،اليت أعدهتا
آنا زاكشيفسكا* ،وساره روب ،ومايكل س .بريغر من جامعة الدامنارك التقنية ،باجلائزة األوىل يف املؤمتر األكادميي
كاليدوسكوب  ،2014الذي عقد يف سانت بطرسربغ ،االحتاد الروسي ،يف الفرتة من  3إىل  5يونيو  .2014وتعرض هذه
املقالة بعض املعامل البارزة املستخلصة بتصرف من الورقة املذكورة.
يُبشر التطور السريع يف التكنولوجيا
الالسلكية ذات املعايري املتقاربة بانبثاق اجليل
اخلامس من االتصاالت الالسلكية .وبصفة

عامة فإن من املنتظر أن يتيح اجليل اخلامس
قدرات أعظم لتلبية طلب املستهلكني املتزايد
الناجم عن عدد من اخلدمات اجلديدة

	*تعمل آنا فيلكوشيفسكا (زاكشيفسكا) اآلن مع شركة خمتربات بل يف إيرلندا.
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باملقارنة مع اجليل الرابع .على أن نظام اجليل
اخلامس سيواجه حتديات تقنية جديدة ،مثل
االتصاالت من آلة-إىل-آلة ،وكفاءة الطاقة،
واالنتشار الشامل التام ،واإلدارة الذاتية.
(انظر الشكل).
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السمات التصورية للجيل الخامس
االنتشار الشامل
االنتشار الشامل

اخلدمات اجلديدة

االتصاالت املراعية للبيئة

اإلدارة الذاتية

الربط الشبكي السلس

التقنيات املتقدمة
املتعددة اهلوائيات

التفريغ الذكي

املعمارية اجلديدة
للخدمة اإلذاعية
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وحيلل املؤلفون يف الورقة املذكورة
التكنولوجيات اجلديدة اليت ميكن أن تتيح
الربط الشبكي للجيل اخلامس ،وتناقش
التقييس احملتمل واجتاهات التطور ،وتعرض
جهود البحوث األخرية يف جمال الشبكات
املتنقلة املقبلة.

من هنا إلى هناك

يصل نطاق التكنولوجيات الراهنة إىل
أبعد بكثري من اخلدمات التقليدية للمهاتفة
والبيانات األساسية اليت كانت توفرها
معايري اجليل الثاين ) .(2Gوتشمل السمات
األساسية للشبكات املتنقلة املقبلة ما يلي:
زيادة القدرة ،وخفض النفقات الرأمسالية
والتشغيلية ،والنفاذ الشامل التام الذي يوفره
التشغيل البيين الكامل ذو املعايري املتعددة،
وكذلك اقتسام البنية التحتية والطيف.
وكان هناك تطوير متواصل لالتصاالت
الالسلكية منذ أوائل عقد الثمانينات
حينما ظهرت النظم األوىل للمهاتفة املتنقلة
التماثلية .وطرحت الشبكات املتنقلة للجيل
الثاين ذات االنتشار الواسع خدمة الرسائل
القصرية وحتسني البيانات .وتوفر أسرة اجليل
الثالث ) (3Gمن املعايري معدالت بيانات
أعلى بكثري من سابقاهتا ،مبا يتيح خدمات
مثل التدفق الفيديوي والبودكاست ،ونشر
خدمات البيانات على نطاق أوسع.
وأخرياً فإن تكنولوجيا التطور الطويل
األجل  -املتقدم ) ،(LTE-Aاملستندة إىل النفاذ
متعدد اإلرسال بتقسيم متعامد للرتددات،
وتكنولوجيا  m 802,16ملعهد مهندسي
الكهرباء واإللكرتونيات ) (IEEEاملشهورة
باسم  ،WiMax 2,0تعتربان من تكنولوجيات
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اجليل الرابع ألهنما تلبيان شروط توصية
قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل
لالتصاالت بشأن أنظمة االتصاالت املتنقلة
الدولية املتقدمة ) .(IMT-Advancedوتوفر
هاتان التكنولوجيتان معدالت بيانات عالية
(ذروة صبيب قدرها  Mbit/s 100وGbit/s 1
يف سيناريوهات التنقلية العالية واملنخفضة
على التوايل) وتساندان طائفة متنوعة واسعة
من التطبيقات املكرسة من السوق املتنامية
بسرعة .ويوماً بعد يوم تغدو االتصاالت
الالسلكية جزءاً أصيالً من اجملتمع ،وبالتايل
فإن التطلعات التكنولوجية تتنامى باستمرار.
وسيتيح معيار موحد عاملي للشبكات
املتنقلة من اجليل اخلامس توفري التوصيلية
السلسة بني املعايري احلالية ،مثل النفاذ الرزمي
فائق السرعة ) ،(HSPAوالتطور الطويل األجل
) ،(LTEوتكنولوجيا االتصال الالسلكي
باإلنرتنت ) (Wi-Fiمن جهة ،وبني النظم
الالسلكية املقبلة اليت تتيح جمموعة متنوعة
واسعة من اخلدمات اجلديدة للوسائط
اإلعالمية من جهة أخرى .وتشمل األمثلة
على التطبيقات املقبلة الناشئة ‘لواقع املزيد’
و‘إنرتنت اللمس’ لتوفري جتربة غنية للوسائط
اإلعالمية .ومن بني األمثلة األخرى املدن
الذكية ،والسيارات بدون سائقني ،ونظم
الرعاية الصحية املتقدمة اليت ميكن فيها رصد
املرضى على الفور يف منازهلم.

متطلبات الجيل الخامس

مل يتم بعد حتديد املتطلبات الرمسية
للجيل اخلامس إال أن املشغلني ،والبائعني،
واملؤسسات األكادميية قد بدأوا بالفعل
بتخيل السيناريوهات احملتملة .وتشري

التطلعات إىل أن اجليل اخلامس سيوفر صبيباً
متسقاً قدره  Gbit/s 1على األقل بذروة تصل
إىل  ،Gbit/s 10وبكمون قدره  2ميليثانية ،مما
يعين توفري خدمة موثوقة للغاية .ويف أوروبا
فإن احتاد “العناصر التمكينية لالتصاالت
املتنقلة والالسلكية جملتمع املعلومات يف
القرن الثاين والعشرين” ) (METISيصب
اهتمامه على إرساء األسس الالزمة لنظم
اجليل اخلامس .ويتنبأ االحتاد بأن اجليل
اخلامس سيوفر خدمات متنقلة ال حمدودة
وذات انتشار شامل حقاً عرب مطاريف معززة
بقدرات الذكاء االصطناعي .ومثة تطبيقات
جديدة منتظرة ستيسر أنشطة الصحة
اإللكرتونية واالتصاالت من آلة إىل أخرى.
ومن منظور شبكي فإن اجليل اخلامس
يتطلب قدرة دقيقة وسلسة على التشغيل
البيين للمعايري احلالية واملقبلة .وسيفرض
الطلب املتصاعد على حركة االتصاالت
املتنقلة استخدام طرق جديدة لتعزيز القدرة،
مثل النشر املكثف للخاليا الصغرية ،وكذلك
التوجيه الذكي حلركة االتصاالت وخطط
التفريغ .كما أن استهالك الطاقة املتصاعد
باطراد يف الشبكات الالسلكية سيتطلب
اعتماد آليات جديدة لضبط الطاقة واحلد
منها .وأخرياً فثمة حاجة إىل إدارة شبكية
مستقلة بسبب تعقيد الشبكات وتنوعها.

االتصاالت من آلة-إلى-آلة

تتزايد األجهزة قوة وعدداً أكثر فأكثر.
وباإلضافة إىل اهلواتف الذكية ،واألجهزة
اللوحية ،واأللعاب فإن على النظم الالسلكية
املقبلة أن ختدم السيارات ،ومطاريف الطاقة
الكهربائية الذكية ،وأجهزة الرصد الصحية،
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واألجهزة املنزلية ،وما إىل ذلك .ووفقاً
للتقديرات فإن حركة االتصاالت من آلة-
إىل-آلة ستزيد مبقدار  24ضعفاً بني عامي
 2012و.2017
ففي قطاع الصحة اإللكرتونية مثالً فإن
رصد املرضى عن بعد باستخدام شبكة
ملنطقة اجلسم ،حيث يتوىل عدد من أجهزة
االستشعار الالسلكية امللتصقة باجللد أو
املزروعة داخل اجلسم تسجيل بارامرتات
صحة املريض وإرسال التقارير إىل الطبيب،
سيغدو حقيقة واقعة عما قريب .ولذلك،
ولتوفري خدمات الصحة اإللكرتونية ،فإن

على نظم اجليل اخلامس أن توفر نطاقاً
عريضاً عالياً ،وأن تلبي متطلبات صارمة
جلودة اخلدمة (مثل الكمون فائق االخنفاض
واالنضغاط الفيديوي دون خسارة) وتنفيذ
آليات أمنية معززة .ويقتضي األمر العمل
على إدارة املوارد الراديوية بكفاءة نظراً إىل
تنوع أنواع حركة االتصاالت اليت ترتاوح من
التقارير اليت ترسلها العدادات دورياً إىل البث
الفيديوي الطبي عايل اجلودة.

أزمة القدرة

مع اخلدمات اجلديدة للنطاق العريض
والطلب العايل على بيانات اخلدمات املتنقلة
فإن النظم الالسلكية املقبلة ستحتاج إىل
قدرة أعلى بكثري مما ميكن توفريه اليوم.
وهناك ثالثة أساليب لتعزيز القدرة وهي
النشر الكثيف ،ونطاقات الطيف اإلضافية،
وزيادة الكفاءة الطيفية.
ويعاين الطيف الذي تستخدمه نظم
االتصاالت املتنقلة اليوم من االكتظاظ .ومن
بني األفكار املستجدة استخدام النطاقات
الضوئية املرئية حيث ميكن أن تكون

بعد اهلواتف الذكية ،سيخدم املشهد الالسلكي
املقبل ،السيارات والشبكات الذكية

AFP

أخبار االحتاد العدد    4يوليو | أغسطس

67  2014

كاليدوسكوب 2014
تكنولوجيا الجيل الخامس تلوح في األفق

الصمامات الثنائية املشعة ) (LEDمصدراً لإلنارة
ونقطة ساخنة يف الوقت ذاته .وبالنظر إىل
الطابع احمللي هلذه التكنولوجيا فإهنا ستؤدي إىل
حتسني تغطية البيانات داخل األماكن املغلقة،
وتوفري قدر أعظم من األمن واخلصوصية
باملقارنة مع االتصاالت الراديوية .على أن هذه
التكنولوجيا مل تبلغ مرحلة النضج بعد.
وتتمتع نطاقات الطيف العايل جداً (مثل
 28أو  )GHz 60بقدرات كامنة هائلة ألن
مبقدورها توفري عرض نطاق أوسع ومساندة
معدالت بيانات أعلى .كما أن استخدام
الطيف غري املرخص عند حنو  2,4و،GHz 5
وكـذلك إعــادة تـوزيــع النطــاق ـيـن 900
و MHz 1 800ميكن أن يزيد أيضاً من الطيف
املتاح لبيانات النطاق العريض .وفضالً
عن ذلك فإن من املنتظر أن تتاح نطاقات
جديدة بعد املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية عام  .2015على أن نطاقات
الطيف اجلديدة لن تكون كافية وحدها لتلبية
الطلبات على حركة االتصاالت يف املستقبل،
وهلذا فإن من الضروري زيادة كفاءة الطيف.
وتعترب خطط النفاذ املتعدد اليت تستند إىل
تقنيات غري تعامدية ومتعددة اهلوائيات ،إىل
جانب اقتسام الطيف ،العوامل التمكينية
األساسية لتحقيق كفاءة طيفية أعلى.
وأخرياً فإن مواصلة تكثيف الشبكات
يشكل وسيلة جملاهبة حتدي منو احلركة يف
شبكات اخلدمات املتنقلة .ويعترب طرح
اخلاليا الصغرية ،مثل اخلاليا امليرتوية والبيكوية
والفمتوية ،حالً جمدياً من حيث التكلفة ملتابعة
زيادة القدرة الشبكية .وبرهن هذا احلل على
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إمكانياته العظيمة حيث إن عدد مواقع اخلاليا
الصغرية املنشورة يف خمتلف أحناء العامل جتاوز
بالفعل عدد مواقع اخلاليا املاكروية.

افتراضية الشبكة األساسية

سيؤدي االنتقال إىل تكنولوجيا اجليل
اخلامس إىل فرض حتوالت ال على شبكة
النفاذ الراديوي فحسب بل وكذلك على
الشبكة األساسية ،حيث تدعو احلاجة
إىل ُنج جديدة لتصميم الشبكات لتوفري
التوصيلية لعدد متزايد من املستخدمني
واألجهزة.
واالجتاه السائد هو فصل األجهزة عن
الربجميات وحتويل الوظائف الشبكية إىل
هذه الربجميات .ويفرتض هنج الربط الشبكي
احملكوم بالربجميات ،الذي تتوىل مؤسسة
الشبكات املفتوحة أمر تقييسه ،الفصل
بني التحكم والبيانات .وبالتايل ،وبفضل
املركزية وقابلية الربجمة ،فإن باملستطاع إضفاء
قدر كبري من األمتتة على عملية تشكيل
اإلرسال.
وتُبذل جهود التقييس الرامية إىل حتديد
افرتاضية وظائف الشبكات من جانب
شركاء صناعيني متعددين ،مبا يف ذلك
مشغلو الشبكات وبائعو املعدات ،ضمن
املعهد األورويب ملعايري االتصاالت .ويعترب
طرح حل جديد يستند إىل الربجميات أسرع
كثرياً من تركيب جهاز متخصص إضايف
ذي وظائف خاصة.

وسيسفر كال احللني عن النهوض بقدرة
مواءمة الشبكات وتيسري التحكم بنطاقها.
ومع تبسيط العمليات فستُنشر مسات
الشبكات اجلديدة بسرعة أكرب على األرجح.

ملخص

ستتكامل التكنولوجيات املختلفة فيما
بينها للوصول إىل الغاية املشرتكة املتمثلة يف
توفري خدمة شاملة عرب شبكات اخلدمات
املتنقلة من اجليل اخلامس .ومن الواضح أن
هناك إمكانيات هائلة الستغالل النطاقات
الطيفية األعلى ،والتقنيات متعددة اهلوائيات،
وتطوير اخلاليا الصغرية ،تتلوها خطط
تدعم االتصاالت من آلة-إىل-آلة وتقلل
من استهالك الطاقة يف شبكات اخلدمات
املتنقلة .وتتمتع تكنولوجيا  Wi-Fiبقدرة
كامنة عظيمة كتكنولوجيا نفاذ داعمة ،كما
ستضطلع احللول املستندة إىل الربجميات بدور
بارز يف الشبكات األساسية.
وما تزال معظم املفاهيم اليت يطرحها
املؤلفون يف ورقتهم يف املراحل األوىل من
التطوير .ويف العقد القادم ستدعو احلاجة إىل
جهود واسعة يف ميادين البحث والتقييس
لتلبية متطلبات الشبكات اجلديدة وحتديات
اجليل اخلامس .ونتيجة لذلك فإن باإلمكان
توقع قيام شبكة متقاربة لتعرض طائفة متنوعة
واسعة من اخلدمات اجلديدة على حنو يتسم
بالكفاءة يف استخدام الطاقة .وسيوفر تقارب
املعايري نفاذاً شامالً حقاً مما يُرسي مستقبالً
ال سلكياً متكامالً متاماً.
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أجهزة االستشعار يف جمال الرعاية الصحية
ميكنها أن تبني ضغط الدم ومستوى األنسولني
وحالة القلب والرئتني ،وأن ترسل البيانات
بواسطة االتصاالت الالسلكية

AFP

منصة شبكات المحاسيس المتنقلة الدينامية
لالتصاالت القائمة على الهوية
“منصة شبكات احملاسيس املتنقلة
الدينامية لالتصاالت القائمة على اهلوية”
ورقة بقلم  Ved P. KafleوYusuke Fukushima
و Hiroaki Haraiمن املعهد الوطين لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،طوكيو ،اليابان،
فازت باجلائزة الثانية يف املؤمتر األكادميي
كاليدوسكوب  2014لالحتاد ،الذي عقد يف
سانت بطرسربغ ،االحتاد الروسي ،يف الفرتة
 53يونيو .ويلقي هذا املقال بعض األضواء
على الورقة.

تشمل أمثلة التطبيقات املمكنة لشبكة
احملاسيس املتنقلة الدينامية املقرتحة الرعاية
الصحية ومراقبة املرضى وتسجيلهم آلياً عند
دخوهلم املستشفى .ألن املنصة املقرتحة
تدعم بسهولة إضافة منائط حماسيس جديدة،
إذ ميكن إضافة حماسيس الرعاية الصحية
لقراءة معلمات جسم اإلنسان من قبيل
ضغط الدم ومستوى األنسولني وحالة القلب
أو الرئتني.

المحاسيس المتنقلة وبواباتها

تتوفر أنواع خمتلفة من حماسيس
األحداث الفيزيائية ونقل بيانات احملاسيس
عرب االتصاالت الالسلكية .ولكن معظم
شبكات احملاسيس احلالية حمددة بالتطبيق
وثابتة .وال ميكنها بسهولة أن تتكيف مع
بيئات شبكات أو تطبيقات خمتلفة ألن
بروتوكوالت الشبكات والتطبيقات (،ZigBee
مثالً) مركبة مسبقاً يف هيئة رزمة.
ويقدم أصحاب الورقة تصميماً ملنصة
شبكة حماسيس متنقلة دينامية تتألف
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من حماسيس متنقلة ،وبوابات حماسيس
متنقلة وخمدمات مصارف .ويبني الشكل
 1مكونات منصة شبكة حماسيس متنقلة
دينامية .وشبكة احملاسيس املتنقلة موصولة
بشبكة أو أكثر من شبكات النفاذ عرب

بوابات حماسيس متنقلة .وميكن للمحاسيس
املتنقلة وبواباهتا املتنقلة دعم خمتلف
بروتوكوالت طبقة الشبكة ،من قبيل اإلصدار
 IPv4أو  IPv6أو  - 6LoWPANأياً كان
متاحاً يف شبكات النفاذ احمليطة هبا .وجتري

مراقبة شبكة احملاسيس املتنقلة والتحكم فيها
عن بُعد من قبل مدير احملساس باستخدام
أوامر التحكم.
ولتوفري بيانات احملاسيس على حنو موثوق
بغض النظر عن املوقع ،تقوم احملاسيس

الشكل  – 1مكونات منصة شبكة المحاسيس المتنقلة الدينامية المقترحة
شبكة املرور أو اإلنرتنت

أوامر التحكم
يف احملاسيس

خدمة

)(IPv4/IPv6

خمدمات البيانات الكبرية

عميل

مصرف

مديرة حماسيس

MSG

شبكة حماسيس متنقلة
)(6LoWPAN

HG

شبكة نفاذ

)(IPv6

شبكة نفاذ

)(IPv4

MSG

بيانات حمساس
MS

شبكة حماسيس متنقلة
)(6LoWPAN

حماسيس ساكنة

بـوابــة

بوابة محاسيس متنقلة

)HIMALIS (HG
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محساس متنقل

()MS
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املتنقلة وبواباهتا املتنقلة بعملية االستيقان
للنفاذ إىل الشبكة ولضمان أمن نقل
البيانات .وميكن للمستعملني بكل حرية
تركيب تطبيقات جديدة وتشكيل شبكة
احملاسيس حبيث تعمل يف أسلوب خفيف
أو كامل تبعاً ملتطلبات التطبيق أو بيئات
الشبكات املتاحة.
وبعض مكونات شبكة احملاسيس
املقرتحة دخلت بالفعل عملية التقييس يف
االحتاد ،وال سيما يف إطار جلنة الدراسات
 13لقطاع تقييس االتصاالت ) ،(ITU-Tيف
حني ميكن تقدمي املكونات األخرى للتقييس
يف املستقبل القريب.

االتصاالت القائمة على الهوية

تستخدم منصة شبكة احملاسيس املتنقلة
الدينامية املقرتحة هويات معينة حديثاً،
مستقلة عن املوقع وساكنة ،بدالً من عناوين
أو حمددات مواقع بروتوكول اإلنرتنت ).(IP
ويطلق أصحاب الورقة على هذا اسم
“االتصاالت القائمة على اهلوية” .ويطبق
تصميم املنصة مكدس بروتوكول حمدد اهلوية/
املوقع املنقسم املوضوع من أجل إدراج
التجانس وتكيف التنقلية من خالل فصل
حمدد اهلوية ).(HIMALIS
ومبا أن االتصاالت القائمة على اهلوية
ال تستخدم حمددات املواقع اليت تعتمد
على بروتوكول طبقة الشبكة ،فإهنا ميكن أن
حتدث بني خمتلف بروتوكوالت طبقة الشبكة.
وتسمح االتصاالت القائمة على اهلوية
حملددات املواقع املوجودة يف رزم ألن تتغري

عندما جتتاز الرزم خمتلف أقسام الشبكة.
وهي تبقى عاملة أيضاً حىت عندما تغري نقاط
هناية التواصل حمددات مواقعها .وهكذا،
فإن منصة شبكة احملاسيس املتنقلة الدينامية
املقرتحة ال تدعم حملياً تنقلية احملاسيس
فحسب ،بل تدعم أيضاً بوابات احملاسيس
املتنقلة أو شبكة احملاسيس ككل.
وتنطوي منصة شبكة احملاسيس املتنقلة
على آليات استيقان وأمن متأصلة لتعرف
هوية عُقد احملاسيس والتحكم يف نفاذها
وتسجيل وحتديث مناقالت اهلوية/حمدد
املوقع يف خمدمات تسجيل األمساء واستبانة
األمساء ويف إدارة التنقلية والتوجيه املتعدد.
وقد مت بالفعل قبول االتصاالت القائمة
على اهلوية باعتبارها مدخالً مهماً لتصميم
شبكات املستقبل اليت جيري تقييسها يف
إطار جلنة الدراسات  13يف قطاع التقييس -
التوصية )“ ،ITU-T Y.3001 (2011شبكات
املستقبل :األهداف وغايات التصميم”.
وقد مت تقييس املفاهيم األساسية لالتصاالت
القائمة على اهلوية وشبكات احملاسيس
الشمولية من خالل التوصية ITU-T Y.3031
)“ ،(2012إطار تعرف اهلوية لشبكات
املستقبَل” والتوصية )،ITU-T Y.2221 (2010
“متطلبات لدعم تطبيقات شبكة احملاسيس
الشمولية ) (USNوخدماهتا يف بيئة شبكات
اجليل التايل”.
ويدفع أصحاب الورقة بأن من املمكن
تقدمي تكنولوجيات مكونات أخرى تدرجيي ًا
إىل االحتاد لتقييسها .وتشمل هذه ،على
سبيل املثال ،طرائق لدعم بروتوكوالت
الشبكات غري املتجانسة ،وكشف وإدارة
التنقلية عرب الشبكات غري املتجانسة،

والتحكم باالستيقان والنفاذ إىل الشبكة،
والواجهات بني وحدات التحسس
ووحدات االتصاالت.

وظائف الشبكات

ميكن تصنيف وظائف الشبكات إما يف
مستوي التحكم أو يف مستوي البيانات.
وتُستخدم وظائف مستوي التحكم يف النفاذ
إىل الشبكة وإدارة التنقلية والتوجيه املتعدد
وتسجيل واستخراج وحتديث مناقلة اهلويات/
حمددات املواقع يف سجالت األمساء.
ويستخدم مستوي البيانات معلومات مثل
مناقلة اهلويات/حمددات املواقع ومفاتيح
األمن اليت يوفرها مستوي التحكم إلقامة
االتصاالت القائمة على اهلوية بني احملاسيس
املتنقلة واملصرف من أجل نقل بيانات
احملاسيس عرب بوابة احملاسيس املتنقلة.
وإلقامة جلسة اتصاالت قائمة على
اهلوية ،يبدأ احملساس املتنقل أو املصرف
بإجراء تدميث التواصل وتبادل اهلويات
وحمددات املواقع وحتقق كل منهما من هوية
اآلخر والتفاوض على مفتاح سري مشرتك
من خالل تشوير املصافحة .وكما هو مبني
يف الشكل  ،2فإن كالً من احملساس املتنقل
واملصرف خيتزن هوية وحمدد موقع اآلخر
ومفتاح األمن يف جداول هوياهتما .ويتم
أيضاً ختزين هوية املصرف وحمدد املوقع يف
جداول اهلوية وبوابة احملساس املتنقل وبوابة
 HIMALISحبيث ميكنها أن ترتجم رأسية
بروتوكول الشبكة لرزم بيانات احملساس اليت
تعرب من احملساس املتنقل إىل املصرف.
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الشكل  – 2التواصل القائم على الهوية عبر بروتوكوالت غير متجانسة
جدول هويات
اهلوية
املوقع
~~~

HG

جدول هويات
االسم
~~~
اهلوية
~~~
املوقع
~~~
املفتاح
~~~
(التقاط معلومات  )MSمصرف
MS

شبكة نفاذ

~~~

(التقاط معلومات
واملصرف)
HG

ترمجة الرأسية

جدول هويات
~~~
االسم
~~~
اهلوية
~~~
املوقع
~~~
املفتاح

MS

)(6LoWPAN↔IPv4

MS

جدول هويات
~~~
اهلوية
املوقع
~~~

MSG

شبكة مرور

(التقاط معلومات
واملصرف)

)(IPv4

MS

(التقاط معلومات املصرف)

)(IPv4
MSG
HG

ترمجة الرأسية

اهلوية
املوقع

)(IPv6↔IPv4

~~~
~~~

شبكة نفاذ

MS

شبكة حماسيس متنقلة

)(IPv6

)(6LoWPAN

ترمجة الرأسية

)(6LoWPAN↔IPv6

محساس متنقل ( | )MSبوابة محاسيس متنقلة ( | )MSGبوابة  | (HG) HIMALISمحدد موقع

كيف تعمل المنصة؟

يتم تنفيذ مكونات منصة شبكة
احملاسيس املتنقلة الدينامية املقرتحة كما هو
موضح يف الشكل  ،3حيث متثل األشكال
البيضاوية الصغرية مكونات الربجميات.
واحملساس املتنقل ،الذي يتكون من وحدة
احملساس ووحدة التواصل ،له حالياً أربعة
حماسيس  -للضوء واحلرارة والضغط
والرطوبة .وميكن إضافة حماسيس أخرى
حسب اللزوم .ويتم توصيل وحدة احملساس
بوحدة التواصل بواسطة كبل  .USBوتتكون
وحدة التواصل من ( Raspberry Piمنوذج )B
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ومنيطة تردد راديوي  .XBee S1ويتضمن
 Raspberry Piمعاجل  ARM 1176JZF-Sبرتدد
 ،MHz 700وذاكرة  512MBوبطاقة ختزين
 8GB SDونظام تشغيل  .Raspbianويثبت
عليه مكدس  HIMALISوتطبيق احملساس.
وقد مت تنفيذ بوابة احملساس املتنقل
على لوح  Nexus 7 Androidباملواصفات
التالية :معاجل NVIDIA Tegra 3 Quad-core
برتدد  GHz 1,3وذاكرة  1جيغابايتة وختزين
 16جيغابايتة ونظام تشغيل .Android 4.2.2
ويتم أيضاً تثبيت منيطة تردد راديوي XBee
وواجهة  Wi-Fiإضافية خارجياً .كما يتم

()loc

تثبيت مكدس  HIMALISوتطبيق بوابة
احملساس.
وميكن للمحساس املتنقل أن يولد بيانات
التحسس مبعدل اعتيان مسبق التحديد
وإحالتها إىل املصرف .وميكن لبوابة احملاسيس
املتنقلة أن تضيف معلومات عن املوقع
إىل بيانات احملساس .وميكن للمحساس
املتنقل أن يرسل بيانات التحسس إىل
واحد أو أكثر من املصارف من خالل بوابة
احملاسيس املتنقلة .وكذلك ميكن للمصرف
احلصول على بيانات حتسس من العديد من
احملاسيس املتنقلة .وميكن ملدير احملاسيس

كاليدوسكوب 2014
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الشكل  – 3لمحة مجملة للتنفيذ

وﺣﺪة ﺗﻮاﺻﻞ

85 mm

محساس متنقل
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳏﺴﺎس
ﻣﻜﺪسHIMALIS
Raspbian 3.2.27

XBee

Raspberry Pi

وﺣﺪة ﳏﺴﺎس

ﺑﻄﺎرﻳﺔ

160 mm
85 mm

ﺿﻮء ،ﺣﺮارة ،ﺿﻐﻂ ،رﻃﻮﺑﺔ

بوابة محاسيس متنقلة
 XBeeو Wi-Fiﺧﺎرﺟﻲ

 XBeeو Wi-Fiﺧﺎرﺟﻲ

55 mm

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳏﺴﺎس

121 mm

GW

ﻣﻜﺪس HIMALIS
Android 4.2.2
230 mm

ﺧـﻠــﻒ

ﻟـﻮح

Android

أﻣــﺎم
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التحكم بالعالقة بني احملاسيس املتنقلة وبوابة
احملاسيس املتنقلة واملصرف .ويقوم مدير
احملاسيس بتوزيع هويات احملاسيس املتنقلة
ومفاتيح األمن حنو املصارف .وتستمر
جلسات التواصل القائمة على اهلوية حىت
عندما ينتقل احملساس املتنقل وبوابة احملاسيس
املتنقلة أو شبكة احملاسيس ككل من شبكة
نفاذ إىل أخرى.
ولتعزيز املوثوقية وضمان التمرير السلس،
ميكن أن يكون لبوابة احملاسيس املتنقلة اثنان
أو أكثر من الروابط حنو املنبع موصولة يف
آن واحد بشبكات نفاذ خمتلفة .وللنفاذ إىل
خدمات احملاسيس ،يقيم املستعمل جلسة
تواصل قائمة على اهلوية مع املصرف .وبديالً
من ذلك ،ميكن للمصرف توزيع بيانات
احملاسيس ملخدمات التخزين اليت تقدم
خدمات تطبيقات احملاسيس.

الرعاية الصحية وتسجيل المرضى
أوتوماتياً عند دخول المستشفى
من أمثلة التطبيقات املمكنة لشبكة
احملاسيس املتنقلة الدينامية املقرتحة الرعاية
الصحية ومراقبة املرضى وتسجيلهم
أوتوماتياً عند دخوهلم املستشفى .ومبا أن
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املنصة املقرتحة تدعم بسهولة إضافة منائط
حماسيس جديدة ،فمن املمكن إضافة
حماسيس الرعاية الصحية لقراءة معلمات
جسم اإلنسان ،مثل ضغط الدم ومستوى
األنسولني وأحوال القلب أو الرئتني .وحيمل
املريض احملساس املتنقل إىل جانب بوابة
احملاسيس املتنقلة ملواصلة إرسال بيانات
احملاسيس  -بغض النظر عن مكان وجوده
وتنقله  -إىل املصرف حيث يستخدم
تطبيق رعاية صحية ذاتية هذه البيانات
لتقييم احلالة الصحية للمريض .ويف هنج
بديل ،حيمل املريض احملساس املتنقل فقط
ويستخدم بوابات احملاسيس املتنقلة اليت
حيملها آخرون أو املركبة يف املنازل أو
األماكن العامة .ويف هذه احلالة ،يستيقن
احملساس املتنقل وبوابة احملاسيس املتنقلة كل
منهما اآلخر باستخدام آلية التحكم يف
النفاذ  HIMALISقبل متكني احملساس املتنقل
من إرسال البيانات إىل املصرف.
وألغراض املراقبة وتسجيل املرضى
أوتوماتياً عند دخول املستشفى ،حيمل
املرضى احملاسيس املتنقلة وتقوم املستشفى
بتثبيت بوابات احملاسيس املتنقلة يف بوابات
الدخول ويف غرف االنتظار .وعندما يدخل
املريض حرم املستشفى ،ين َفذ احملساس

املتنقل إىل شبكة احملاسيس من خالل
بوابة احملاسيس املتنقلة ويرسل معلمات
جسم املريض إىل خمدم املصرف الكائن يف
املستشفى .ويقوم تطبيق الرعاية الصحية
العامل يف خمدم املصرف بتقييم حالة
املريض بناءً على بيانات احملساس السابقة
والراهنة ،ويوزع النتيجة إىل األجهزة اليت
حيملها املمرضون واألطباء حبيث يعلمون
مسبقاً بوصول املريض وكذلك حبالته
الصحية الراهنة.
وميكن أيضاً تطبيق منصة شبكة
احملاسيس املتنقلة الدينامية املقرتحة على
تتبع األجسام املتنقلة ،من قبيل الناس
واحليوانات واملركبات .إذ ميكنها أن تنشئ
دينامياً االتصاالت القائمة على اهلوية بني
احملاسيس واملصارف ،واليت ميكن أن تكون
من واحد إىل واحد أو من واحد إىل العديد
أو من العديد إىل واحد .وتبقى االتصاالت
القائمة على اهلوية سليمة حىت عندما تنتقل
احملاسيس أو املصارف من شبكة إىل أخرى.
ومت التحقق من صحة منصة شبكات
احملاسيس املتنقلة الدينامية املقرتحة باستخدام
شبكة اختبارات تتألف من Raspberry Pi
و Androidو.Linux
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ارتفاع متوسط العمر المتوقع يستدعي
إنشاء منصة تكنولوجية عالمية للرعاية
الصحية المنزلية.

براءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والرعاية المنزلية
“اجلمع بني معايري تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وبراءات االخرتاع األساسية
واملبادئ التوجيهية الطبية اإلدارية من أجل
ميسرة ورعاية منزلية مستدامة” ،ورقة
معيشة ّ
قدمها  B. Spyropoulosمن قسم اهلندسة
الطبية احليوية ،معهد الرتبية التكنولوجية يف
أثينا ،اليونان ،فازت باجلائزة الثالثة يف املؤمتر
األكادميي متعدد اجلوانب (كاليدوسكوب)
لعام  2014الذي ينظمه االحتاد ،والذي
عقد يف سانت بطرسربغ ،االحتاد الروسي،
يف الفرتة  53يونيو .يلقي هذا املقال بعض
األضواء على هذه الورقة.

إن ارتفاع متوسط العمر املتوقع وتزايد
الطلب على إمكانية نفاذ األشخاص ذوي
اإلعاقة يستدعيان إنشاء منصة عاملية
لتكنولوجيا الرعاية املنزلية .وينبغي أن تستند
هذه املنصة إىل معايري مشرتكة لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ) (ICTلتمكني قابلية
التشغيل البيين يف الرعاية املنزلية واملعيشة
امليسرة .وينبغي لتكنولوجيا الرعاية املنزلية
أن حترتم املبادئ التوجيهية لإلدارة الطبية،
مع مراعاة الظروف االقتصادية واالجتماعية
والتقنية الطبية احمللية.

البراءات المعيارية األساسية

من شأن معايري األجهزة الطبية احليوية
أن ختفض تكاليف اإلنتاج وتزيد من قابلية
االستخدام لكل من املرضى واملتخصصني
يف الرعاية الصحية على السواء ،مما يسهم يف
إقامة نظام للرعاية الصحية بأسعار معقولة ويف
متناول اجلميع .ومع ذلك ،فإن اعتماد معيار
موحد قد حيد من املنافسة أو حىت يلغيها بني
التقنيات واألساليب ذات الصلة .وهذا يف حد
ذاته حمذور عندما يستند املعيار إىل واحد أو
أكثر من الرباءات املعيارية األساسية.
والرباءة املعيارية األساسية هي براءة
من أجل اخرتاع يتعني استخدامه لكي

أخبار االحتاد العدد    4يوليو | أغسطس

75  2014

كاليدوسكوب 2014
لزنملا ةياعرلاو تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت تاءارب

ميتثل منتج ما أو برجمية ما أو خدمة ما
ملعيار تقين .وقد يؤدي إدراج الرباءات
“األساسية” يف املعايري إىل احتكارات يف
جمال التكنولوجيا الطبية احليوية ،مما حيتمل
أن يضر مبصاحل املرضى العاجلة أو اآلجلة يف
جمال الرعاية املنزلية.
ومنظمات وضع املعايري قائمة يف العديد
من الفروع الصناعية ،ولكن املنظمات املعنية
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات
أمهية خاصة يف جمال الرعاية املنزلية ألهنا
حتدد املعايري االسرتاتيجية لقابلية التشغيل
البيين والتوصيل البيين اليت تسهل االتصاالت
العاملية يف جمتمعنا املتواصل شبكياً.

الملكية الصناعية

غالباً ما تتطلب منظمات وضع املعايري
من أصحاب املصلحة املشاركني الكشف
عما لديهم الرباءات (أو طلبات الرباءات)
واليت هي ذات صلة مبعيار ما قيد التطوير.
وغالباً ما ال يكشف أصحاب الرباءات ،عن
قصد أو عن غري قصد ،عن مجيع الرباءات
املطلوبة لالمتثال ملعيار ما .ومن مث فإن
منظمة وضع املعايري املعنية ال تتمكن من
احلصول على الرتاخيص جلميع الرباءات
املعيارية األساسية ذات الصلة ،مما يسمح
ألصحاب الرباءات باللجوء إىل القضاء
لتحصيل العوائد ،الحقاً ،من الشركات
اليت تعتمد املعيار .وبعبارة أخرى ،ال ميكن
ملنظمات وضع املعايري ضمان النفاذ العادل
واملعقول وغري التمييزي جلميع االخرتاعات
املشمولة برباءات املعايري األساسية.
ويقول صاحب الورقة إنه على الرغم من
أن حتديد ماهية الرباءات املعيارية األساسية
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قد يكون أمراً معقداً ،فإن من شأن التعاون
الوثيق بني منظمات وضع املعايري ومنظمات
امللكية الصناعية أن خيفف بشكل فعال من
مغبة إغفال البعض منها .ومن شأن الكشف
املبكر عن الوثائق املتعلقة بامللكية الصناعية
أن يقلل من التعتيم غري املتعمد ،وبل حىت
املتعمد ،على حقائب امللكية الصناعية.
وغالباً ما توضع املعايري على يد العلماء
 سواء من املؤسسات العامة أو اخلاصة الضالعني يف البحث والتطوير فيما يتعلقمبوضوع املعيار املقرتح والذين رمبا سبق أن
تقدموا بطلب أو أكثر لتسجيل الرباءات يف
ذلك اجملال التكنولوجي.
والرأي اآلخر هو أن استبعاد إمكانية هذا
الطلب يغري دينامية التفاوض على تفاصيل
ترخيص عادل ومعقول وغري متييزي ،مما يقلل
من القيمة التجارية للرباءات املعيارية األساسية.

البراءات المتصلة بتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

أصبحت الرباءات املعيارية األساسية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هامة
بالنسبة للرعاية الصحية املنزلية على مدى
السنوات العشر إىل اخلمس عشرة سنة
املاضية .فانتشار اهلواتف املتنقلة والالسلكية
حتول تدرجيياً إىل انتشار حواسيب اجليب
َّ
عالية األداء – وهي أجهزة منمنمة منخفضة
التكلفة وموثوق هبا للغاية.
ويوضح الشكل  1توزيع وثائق طلبات
امللكية الصناعية املتعلقة باألجهزة الالسلكية،
املقدمة خالل الفرتة  2013-1993من قبل
بعض شركات التصنيع الرائدة .ومييل أصحاب
الرباءات إىل ترويج التكنولوجيا اخلاصة
هبم لدى وضع املعايري ،سعياً وراء حتصيل
العائدات وإيرادات الرتخيص.

وثائق طلبات الملكية الصناعية المتصلة باألجهزة الالسلكية المتنقلة ،التي قدمت أثناء الفترة
 2013-1993من جانب شركات تصنيع رائدة
Apple: 24; 1%
IBM: 45; 2%
Blackberry: 24; 1%

Sony: 151; 7% Alcatel: 120; 6%
Panasonic: 97; 5%
Siemens: 140; 7%

Motorola: 200; 10%
Ericsson: 336; 16%
Samsung: 871; 41%

Nokia: 92; 4%
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وتُفضل منظمات وضع املعايري جتنب
النزاعات بشأن حقوق امللكية الصناعية اليت
ختلق احلواجز اليت حتول دون تنفيذ معايريها.
ولكن عليها تقييم املقرتحات اليت يتقدم هبا
أصحاب الرباءات من أجل حتديد املفاضلة
بني اجلودة التقنية واالنفتاح.
وعندما يتناول األمر حقوق امللكية
الصناعية ،تلتمس منظمة وضع املعايري
الضمان من أصحاب الرباءات بأهنم سوف
مينحون ترخيص التكنولوجيا إىل أي جهة
مهتمة بتنفيذ املعايري بشروط عادلة ومعقولة
وغري متييزية .ونقطة الضعف هي أن منظمة
وضع املعايري غري ملزمة بعد (رمبا بالتعاون مع
منظمة الرباءة) بتنفيذ حبث جدوى مسبقاً،
وذلك لتجنب التعتيم املتعمد حلافظات امللكية
الصناعية .وهذا ما يفضي إىل تعارض قانوين.
وقد أصدرت احملاكم يف الواليات املتحدة
وأوروبا وأماكن أخرى مراراً أحكاماً بصدد

قضايا هامة بني الشركات الرائدة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .مثال
ذلك ،يف قضية يف عام  2013بني Microsoft
و Motorolaاليت متلكها  ،Googleحيث
حكمت احملكمة بأن مطالب  Motorolaتتعلق
برباءات املعايري األساسية اخلاصة هبا يف معاير
 802.11 Wi-Fiومن مث فإن معايري H.264
الفيديوية انتهكت القواعد العادلة واملعقولة
وغري التمييزية عندما طالبت بنسبة  2,25يف
املائة من سعر كل منتج يستخدم الرباءات.

الرعاية المنزلية ووضع معايير
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

النامية .ولكن ،يف سياق اقتصاد العوملة،
تكاد تكون أصول امللكية الصناعية مرادفاً
للقدرة التنافسية ،ومن مث فإن التوصل إىل
اتفاقات بشأن امللكية الفكرية ينهض بدور
متزايد األمهية يف إجراءات وضع املعايري.
وتعتمد الرعاية املنزلية على تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وبالتايل ،فإن
النفاذ العادل واملعقول وغري التمييزي إىل
االخرتاعات اليت تشملها براءات املعايري
األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
هو هدف جدير بالسعي إىل حتقيقه وهو
يستدعي بذل جهود من مجيع أصحاب
املصلحة على صعيد العامل أمجع.

توفر تكنولوجيا الرعاية املنزلية بديالً
بأسعار معقولة لتكلفة العالج الباهظة
يف املستشفيات من أجل الرعاية الصحية
عموماً ،وهي مفيدة بصفة خاصة للبلدان
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حقوق الملكية الفكرية

حقوق الملكية الفكرية في عالم موصول
مساهمة من أنطوان دور ،من كبار المسؤولين القانونين في االتحاد الدولي لالتصاالت؛ وكيث مينويرنغ،
محرر التقرير التقني بشأن معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المزيفة وغير القياسية

براءات المعايير األساسية

زاد التوتر بشأن براءات املعايري
األساسية (اليت درجت اإلشارة إليها
باملختصر  )SEPخالل األعوام األخرية ،وال
سيما بني األطراف املنخرطة يف صناعات
املنتجات الالسلكية واهلواتف الذكية
واحلواسيب اللوحية .وقد دفع هذا االحتاد
الدويل لالتصاالت ) (ITUإىل زيادة تواتر
االجتماعات اليت يعقدها مع ممثلي الصناعة
والسلطات املعنية باملنافسة ومنظمات وضع
املعايري واحلكومات لتدارس فعالية سياسات
الرباءات وملناقشة املبادئ الرفيعة املستوى اليت
توضح معىن عبارة “معتدل وغري متييزي”
(اليت غالباً ما يشار إليها باملختصر .)RAND
ويقول مالكوم جونسون ،مدير مكتب
تقييس االتصاالت ) (TSBيف االحتاد إن
“التقييس يؤدي دوراً جوهرياً يف التوصيل
بني الشركات واجملتمع وتعزيز االبتكار
والتكنولوجيات اجلديدة .ويتّسم التوازن بني
حقوق حائزي براءات املعايري األساسية
ومطب ّقي املعايري بأمهية حامسة لسالمة نظام
الرباءات واملنافسة يف السوق وعملية التقييس”.
إن األداة الرئيسية اليت يستخدمها
االحتاد للحفاظ على التوازن العادل بني
مصاحل أصحاب املصلحة هي السياسة
املتعلقة بالرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس
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االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية
واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة
الكهرتقنية الدولية واملبادئ التوجيهية ذات
الصلة اليت أصدرت أول مرة يف  .2007ومن
حماور السياسة املشرتكة فيما يتعلق بالرباءات
مبدأ تعهد حائزي براءات املعايري األساسية
مبنح تراخيص براءاهتم هذه ملطبقي املعايري
على أساس معتدل وغري متييزي.
ونظراً ألن معظم السياسات اخلاصة
حبقوق امللكية الفكرية اليت تنميها املنظمات
املعنية بوضع املعايري ال تُعرف على حنو
صريح املعلمات أو املتطلبات احملددة ملنح
الرتاخيص على أساس معتدل وغري متييزي،
تثار مناقشات بشأن معىن التعهد “باالعتدال
وعدم التمييز” خالل املفاوضات اخلاصة
بشأن منح الرتاخيص عند تقاضي األطراف
اليت ال ميكنها االتفاق على شروط منحها
تراخيص براءات معايريها األساسية القائم
على االعتدال وعدم التمييز.
وتنشأ مواقف العديد من أصحاب
املصلحة من الشواغل املتعلقة “باحتكار”
براءات االخرتاع – إساءة حائز الرباءة
باستغالل موقعه بعد إجناز وضع املعيار.
وينشأ هذا الشاغل املتعلق باحتكار
براءات االخرتاع ألن العديد من مستعملي
املعيار (أي ،اجلهات احملتمل الرتخيص هلا

باستعماله خالل مفاوضات منح تراخيص
براءات املعايري األساسية) قد استثمروا موارد
كبرية يف تطوير منتجات تتوافق مع معيار
معي وتسويقها ،من الناحية االقتصادية إىل
ّ
درجة جتعل من غري املمكن للشركة املعينة،
ومن غري اجليد للتصديق على املعيار أن
تتحول إىل منتجات غري مطابقة أو أن
تنسحب انسحاباً كامالً من السوق.
فمن ناحية قد تصبح الشركات ،بعد
قيامها باستثمارات كبرية“ ،حمشورة” يف
إطار معيار بعينه جلميع األغراض العملية،
وقد تكون ضعيفة املقاومة إذا حاول أحد
حائزي براءات املعايري األساسية حتصيل
جعاالت باهظة تفوق إىل حد بعيد قيمة
التكنولوجيا األساسية املشمولة بالرباءة .فإذا
مل توضع بعض القيود على قدرة حائزي
براءات املعايري األساسية على تعظيم
اجلعاالت على منح تراخيص الرباءات،
املعنية فيمكن أن يصبح املصنّع احملشور جمرباً
على دفع جعاالت مزيدة زيادة مفرطة على
حنو جمحف متييزي ،لتفادي خطر تلقي أمر
قضائي جيعله غري قادر على تسويق املنتجات
املطابقة للمعيار .وفيما بعد سيضيف هذا
املصنع املزنوق هذه التكاليف اإلضافية على
ّ
عاتق املستهلكني .ويقول العديد من املعلقني
إن مواقف االحتكار هذه تثري شواغل بشأن

حقوق الملكية الفكرية

Shutterstock

قانون املنافسة ،وإن منع االحتكار غرض
أساسي من أغراض التعهد باالعتدال وعدم
التمييز ،وأنه ينبغي تفسري نطاق االعتدال
وعدم التمييز وفقاً لذلك.
ومن ناحية أخرى ،استثمر العديد من
حائزي براءات املعايري األساسية الكثري يف
البحث والتطوير من التوصل إىل تكنولوجيا
مقيسة ،ويسمح التعهد باالعتدال وعدم
التمييز حبصول حائز براءات املعايري
األساسية على تعويض “معتدل” .وقد
أثار بعض حائزي براءات املعايري األساسية
شواغل ألن السياسات اليت حتد من حقوقهم
عند إنفاذ براءات املعايري األساسية (مثل
القيود على حقهم يف طلب إصدار أوامر
قضائية يف انتهاك براءاهتم) أو السياسات
اليت حتد من اجلعاالت اليت قد جينيها حائزو
املرخص
براءات املعايري األساسية ،قد حتفز ّ
هلم احملتملني على التش ّدد املفرط أثناء

املفاوضات بشأن منح الرتاخيص وعلى
اإلصرار على دفع جعاالت أقل مما حيق
حلائز الرباءات احلصول عليه على أساس
معتدل وغري متييزي.
لقد عقد االحتاد ندوة مائدة مستديرة
رفيعة املستوى بشأن الرباءات يف أكتوبر
 2012لتدارس فعالية السياسات املعتدلة
وغري التمييزية يف جمال الرباءات وللنظر فيما
إذا كان يتعني إصالح هذه السياسات.
ومنذ ذلك احلني ،كرس الفريق املخصص
التابع ملدير مكتب تقييس االتصاالت
واملعين حبقوق امللكية الفكرية ،وخرباء من
عدد من الشركات ،ومسؤولون حكوميون،
وجهات تنظيمية ،الوقت واملوارد حملاولة
التوصل إىل توافق اآلراء بشأن ماهية
االعتدال وعدم التمييز وبشأن اللجوء إىل
االنتصاف القضائي.

ويف مايو  ،2014توصل الفريق املخصص
إىل اتفاق باإلمجاع بشأن اقرتاح تعديل
للمبادئ التوجيهية احلالية املتعلقة بالرباءات،
وبشأن إضافة نص ذي صلة إىل منوذج
اإلعالن ،وذلك لتوضيح أن التعهد أمام
االحتاد باالعتدال وعدم التمييز يف جمال منح
الرتاخيص املعتدلة اليت يقصد أن يكون ُملزم ًا
حلائز الرباءة وملن يشرتون تراخيص استعمال
املعايري املشمولة هبا .وأيد الفريق االستشاري
لتقييس االتصاالت ) (TSAGهذه املقرتحات
خالل اجتماعه الذي عقد يف جنيف يف
يونيو .2014
وعلى الرغم من أنه مت التوصل إىل توافق
اآلراء بشأن نقل التزامات منح الرتاخيص،
فما تزال توجد اختالفات جوهرية يف اآلراء
فيما بني دوائر الصناعة بشأن األوامر
القضائية واالعتدال وعدم التمييز.
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ويف الوقت ذاته ،أصدر االحتاد منشوراً
جديداً بعنوان “فهم براءات االخرتاع
واملنافسة والتقييس يف عامل موصول” (انظر

http://www.itu.int/en/ITU-T/Documents/

 ،)Manual_Patents_Final_E.pdfليقدم
للمسؤولني احلكوميني واملديرين التنفيذيني
يف القطاع اخلاص وحمللي الصناعة يف مجيع
اجملاالت نظرة عامة عن الوضع احلايل
للمسألة بشأن الرتابط بني امللكية الفكرية
والتقييس يف مضمار تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .ويقدم هذا املنشور فهماً أساسياً
للعالقة بني قانون الرباءات وقانون املنافسة
والنظام اإليكولوجي للتقييس .وبناءً على
هذه املفاهيم األساسية ،يستكشف املنشور
الزيادة احلادة للدعاوى القضائية املتعلقة
برباءات املعايري األساسية خالل األعوام
األخرية ويهيئ للقراء األساس الالزم لالخنراط
يف عملية التقييم املتواصلة اليت جيريها االحتاد
بشأن اإلصالح املمكن لسياسة الرباءات
املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت وقطاع
االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد
القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية واملبادئ
التوجيهية ذات الصلة.

تزييف منتجات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

من املسائل اهلامة املتعلقة حبقوق امللكية
الفكرية اليت يناقشها االحتاد حالياً مسألة
منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الزائفة .فهذه املنتجات الزائفة متثل مشكلة
خطرية تؤثر سلباً على االقتصادات املتقدمة
و االقتصادات النامية ،وصناعة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،ومجهور املستهلكني
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يف مجيع أحناء العامل .فتكلفة هذه املنتجات
وآثارها السلبية على مجيع أصحاب املصلحة
واسعة ومتعددة  -ترتاوح بني خسارة الضرائب
واجلعاالت وغريها من اإليرادات؛ واخنفاض
املبيعات واألسعار والعمليات؛ وتضاؤل قيمة
العالمة التجارية والرضا والسمعة؛ واخنفاض
احلافز على االبتكار واالستثمار؛ واخنفاض
معدالت التوظيف والنمو االقتصادي؛
وأعطال الشبكات والتحديات املتعلقة بقابلية
التشغيل البيين الناجتة عن رداءة جودة توصيل
اخلدمات واستقباهلا؛ واملخاطر على الصحة
والسالمة والبيئة.
وأقر هبذه املشكالت مؤمتر املندوبني
املفوضني (غواداالخارا )2010 ،يف القرار
 177واملؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت
(ديب )2014 ،يف القرار  79بشأن “دور
االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت يف مكافحة أجهزة االتصاالت/
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الزائفة
والتصدي هلا”.
ويقول السيد براهيما سانو ،مدير
مكتب تنمية االتصاالت ) (BDTيف االحتاد،
يف صدد القرار  79للمؤمتر :WTDC-14
“سنواصل زيادة أنشطة االحتاد وتطويرها
وعملنا مع أصحاب املصلحة للتصدي
ألجهزة تكنولوجيا املعلومات الزائفة وللحد
من انتشارها ،استجابة لشواغل الدول
األعضاء .وسننظم على وجه اخلصوص
حلقات دراسية وورش عمل إلذكاء الوعي
بشأن ما ميكن أن ينطوي عليه استخدام
أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الزائفة من أخطار على الصحة وعلى البيئة
وسنستطلع السبل إىل احلد من انتشارها،
ال سيما يف البلدان النامية واليت تعد األكثر

تعرضاً ملخاطر أجهزة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الزائفة”.
ويف إطار نفس القرار الصادر عن املؤمتر
 ،WTDC-14ستعد جلنة الدراسات  1لقطاع
تنمية االتصاالت ) (ITU-Dمبادئ توجيهية
ملساعدة الدول األعضاء على حتديد أجهزة
تكنولوجيا املعلومات الزائفة وزيادة الوعي العام
باحلد من التجارة هبذه األجهزة .وبصورة أدق،
ستتدارس جلنة الدراسات تأثري نقل أجهزة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة إىل
البلدان النامية ،وستواصل دراسة السبل اآلمنة
إىل التخلص من املخلفات اإللكرتونية الضارة
من أجهزة تكنولوجيا املعلومات الزائفة اجلاري
تداوهلا حالياً يف العامل.
وحالياً تعمل جلنة الدراسات  11لقطاع
تقييس االتصاالت ) (ITU-Tيف االحتاد
كذلك على هذه املسألة من منظور املعايري
وستصدر قريباً تقريراً تقنياً بشأن تزييف
معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وسيوفر التقرير معلومات أساسية بشأن
مدى املشكلة وطبيعتها وبشأن التدابري
التكنولوجية والتدابري األخرى اليت ميكن
استخدامها ملعاجلتها وسيتم عرض أبرز
مضامني هذا التقرير خالل احلدث الذي
سيعقده االحتاد يومي  17و 18نوفمرب 2014
بشأن التصدي لألجهزة الزائفة وغري القياسية
(انظر http://www.itu.int/en/ITU-T/C-I/
 .)Pages/WSHP_counterfeit.aspxوخالل
هذا احلدث ،ستستعرض الشواغل املشرتكة
لشىت التحديات املاثلة أمامهم ومبادراهتم
ألصحاب املصلحة خالل مكافحتهم
للتزييف واملنتجات غري القياسية ،وستتدارس
احللول واالسرتاتيجيات املمكن األخذ هبا
للحد من هذه املشكالت.
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طريقان لالتصاالت في المستقبل
يفغيني فاسيلييف ،المدير العام لشركة

”(MTT) OJSC “Multiregional TransitTelecom

ما برحت االتصاالت لعقود عديدة وسيلة التواصل احلرجة للبشرية – وهي وسيلة تتغري
باستمرار مع تطور التكنولوجيا .ويف السنوات األخرية ،شهدنا ظهور طريقني مستقلني
ومتوازيني للتطور يف جمال االتصاالت .وتتمثل املهمة الرئيسية اليت تواجه اهليئات التنظيمية
يف مجيع أحناء العامل يف اجلمع بني هذين الطريقني أو على األقل فهم املسار املستقبلي
املرجح لتطورمها.

يفغيين فاسيلييف
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الطريق األول واألعرق هو طريق
االتصاالت اهلاتفية ،وهو ما يعين االتصاالت
املتنقلة على حنو متزايد .وهو طريق حيافظ
على مجيع مسات املهاتفة التقليدية املتمثلة
يف :الرتقيم؛ وقابلية التوصيل البيين؛ واألحكام
القانونية والتنظيمية املتعلقة باملكاملات الصوتية
وإرسال البيانات على شبكات يديرها
مشغلون دوليون أو إقليميون/مناطقيون؛
وتسيري املكاملات يف شبكات املشغلني
احملليني .وتنظَّم معظم األنشطة يف هذا اجملال
من خالل التشريعات الوطنية واالتفاقات
الدولية املربمة بني املشغلني.
أما الطريق الثاين واألسرع تطوراً فهو طريق
اتصاالت اإلنرتنت/االتصاالت السحابية
القائمة على الشبكات .ويشمل ذلك
االتصاالت على شبكات بروتوكول اإلنرتنت
) ،(IPمبا فيها االتصاالت الصوتية ،العادية
نوعاً ما ،عرب بروتوكول اإلنرتنت ) (VoIPاليت
ينفذها مشغلون تقليديون ،فضالً عن جمال
االتصاالت األكثر انتشاراً واألسرع منواً اليوم
 االتصاالت ضمن اجملتمعات الشبكيةتسي يف
(الشبكات االجتماعية) اليت ال َّ
شبكة اهلاتف العمومية التبديلية ) ،(PSTNيف
سياق خدمات احملتوى املستقل عن املشغِّل
عرب اإلنرتنت ).(OTT
وتنظيم االتصاالت لدى املشغلني
التقليديني باستخدام الصوت عرب بروتوكول
اإلنرتنت يثري مسألة سطح التماس بني
الشبكات التقليدية وشبكات بروتوكول
اإلنرتنت .وبعض جوانب هذه املسألة
مألوف لدى املشغلني أنفسهم ولدى
املنظمني ،ألن املهاتفة الصوتية عرب بروتوكول
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اإلنرتنت اليت يقدمها املشغلون التقليديون
تشبه املهاتفة التقليدية ،على الرغم من
استخدام شبكة بروتوكول اإلنرتنت كوسيلة
اإلرسال .وتغطي التشريعات احلالية بالفعل
هذا اجلانب من املهاتفة جزئياً .بيد أن أداء
شبكات الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت
) (VoIPيف كثري من البلدان غري مشمول متاماً
بالتشريعات الوطنية العادية اخلاصة بشبكات
اهلاتف العمومية التبديلية ) (PSTNنظراً
خللو شبكات بروتوكول اإلنرتنت األساسية
من الفرز بني املكونات احمللية والدولية.
ويف العديد من البلدان ،تقع االتصاالت
الصوتية عرب بروتوكول اإلنرتنت يف منطقة
رمادية من التشريعات غري املكتملة.
أما بالنسبة لالتصاالت داخل اجملتمعات
الشبكية ،فإهنا تشكل حيزاً خاصاً،
تسي يف شبكات اهلاتف العمومية
وال َّ
التبديلية ) ،(PSTNوتكاد ال ختضع ألي
تنظيم .ويطبق كل جمتمع شبكي مبادئه من
حيث حتديد اهلوية والتنظيم.
وجمال التطور األكثر إثارة لالهتمام،
يف رأينا ،خيص السطح البيين للمهاتفة
التقليدية/الشبكية الذي يقوم بنقل املكاملات
بني الشبكات ويقيم توصيالت الصوت
والبيانات بني مستخدمي املهاتفة الشبكية
وشبكات اهلاتف العمومية التبديلية ).(PSTN

وجهة نظر المنظم

ترتبط املهاتفة التقليدية باألراضي
واجلغرافيا .ومنذ أول عهدها ،كان املورد
األساسي لتحديد هوية املشرتك يف شبكة
وخصصت موارد ترقيم
اهلاتف هو رقمهُ .

لكل بلد ،فصار لكل بلد رمزه اخلاص،
رمز اإلقليم/املنطقة،
َّ
رقم اهلاتف َ
وتضمن ُ
حبيث ُربط املشرتكون مبناطق إدارية وطنية.
وعدل ظهور شبكات االتصاالت املتنقلة
أحد تلك املبادئ بإزالة الصلة اجلغرافية
اإللزامية مع التقسيمات اإلدارية داخل البلد،
على الرغم من االحتفاظ برمز البلد حىت يف
أرقام مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة.
ومنوذج االتصاالت الشبكية اجلديد
اآلخذ يف التطور (الشبكات االجتماعية)
يفرتض سلفاً االستخدام خارج احلدود
اإلقليمية دون اعتبار ملوقع املستخدمني
(املشرتكني) اجلغرايف .فاجملتمعات الشبكية
اليت تتشكل حول أي من اخلدمات املتاحة
على شبكات بروتوكول اإلنرتنت توجد
يف حيز افرتاضي حدوده “شفافة” ،وال
تصادف فيه بالكاد متطلبات تنظيمية
َ
على غرار متطلبات شبكة اهلاتف العمومية
التبديلية ) .(PSTNوال توجد متطلبات جودة
ملزمة ،وال متطلبات بشأن تسيري اإلشارة بني
املشرتكني ،وال مشاكل بشأن تسيري املكاملة
يف شبكة املشغل احمللي ،وهلم جرا.

الصلة بين الخدمات التقليدية
وخدمات المحتوى المستقل عن
المشغِّل عبر اإلنترنت ()OTT

ميكننا أن نرى على هذا النحو من
وجهيت النظر التقنية والتنظيمية معاً ،أن
خدمات احملتوى املستقل عن املشغِّل عرب
اإلنرتنت ) (OTTاجلديدة ختتلف عن املهاتفة
التقليدية .بل وأكثر من ذلك ،فهي يف
الواقع على قطيعة مع االتصاالت اهلاتفية

قتسملا يف تالاصتالل ناقيرط

“الكالسيكية” .ويف حني أن ذلك حيفز
التقدم السريع ،فإنه خيلق أيضاً العديد من
املشاكل اليت حتد من إمكانات املهاتفة
املستقلة عن املشغِّل بطرق خمتلفة ،وأمهها
ضمان إجراء اتصاالت مشروعة تعمل
بكامل طاقتها مع املشرتكني باملهاتفة
التقليدية.
وللوصل بني هذين النوعني من املهاتفة،
حنتاج إما لقواعد مشرتكة حتكم حتديد هوية
املشرتك ،أو لقواعد موحدة لرتمجة حمددات
هوية املشرتك بني الشبكات واخلدمات.
وظل النهج األخري قيد التطوير لبعض

الوقت .وظهر معيار فريق مهام هندسة
اإلنرتنت ) (IETFالقائم على تكنولوجيا نظام
التقابل اإللكرتوين بني األرقام )(ENUM
كأحد احللول املمكنة ملشكلة اختيار
حمددات اهلوية وصياغة قواعد للرتمجة بني
الشبكات .غري أن هذا احلل ،رغم مجيع
مزاياه ،مشوب بعدد من العيوب ،مبا فيها
لزوم احلصول على بيانات إضافية وإدارهتا،
فضالً عن صعوبة إقامة التوصيالت الصوتية
بني مشرتكي املهاتفة التقليدية ومستخدمي
الشبكة االجتماعية بسبب اختالف أنساق
حمددات هوية املستخدم ،اليت تعتمد بدورها

على عوامل مثل قواعد الشبكات نفسها،
العاملة منها واملستقبلية.
وحىت اآلن ،تعلَّم عدد من الشبكات
االجتماعية كيفية توصيل مشرتكيها
مع املشرتكني بشبكة اهلاتف العمومية
التبديلية ) .(PSTNولكن ذلك كثرياً ما ينطوي
على خمالفة القوانني الوطنية (بسبل مسترتة
أحياناً) ،مبا فيها تلك املتعلقة بتحديد هوية
املتصل (غموض فيما يتعلق برتمجة أمساء
الشبكات االجتماعية/حمددات هوية املشرتك
عند نقل إشارة نداء إىل شبكة اهلاتف
العمومية التبديلية) ،واملتطلبات بشأن تسيري

Shutterstock
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املكاملات احمللية أو الدولية يف شبكة حملية
(ال توجد آلية بسيطة لوصل مستخدمي
الشبكــة االجتماعية مع أراض وطنية معينة).
وميكن أن يتغري الوضع جذرياً إذا
امـتــلك جـميــع مستـخــدمـي الشـبـك ــة
االجتمـاعـيــة أرقام ـاً هاتـفيــة وكـان ـوا على
استعداد الستخدامها كمحددات هوية يف
أي توصيل .ويكمن يف ذلك األمر عدد
من املشاكل املسترتة .أوالها شخصي.
فألسباب خمتلفة ،لن يفصح املستخدمون
مجيعهم ،بأي حال من األحوال ،عن أرقام
هواتفهم املعتادة .وثانيها تشريعي ،إذ إن
املنظمني يصدرون أرقاماً وطنية ألنواع
حمددة من االستخدام حصراً ،وهي غالباً ال
تشمل اجملتمعات الشبكية.
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مضت سنوات عديدة منذ أن حددت
اإلدارات مديات أرقام ،من خالل سلسلة
التوصيات  Eلقطاع تقييس االتصاالت
يف االحتاد ،لالستخدام يف الشبكات العاملية
واخلدمات العاملية ،فضالً عن إجراءات
لتخصيص األرقام واستخدامها ومراقبة
استخدامها .وهي مديات األرقام اليت تبدأ
بالرمز .883+
وهي يف رأينا ،توفر وسيلة بسيطة
واضحة لسد الفجوة بني املهاتفة التقليدية
واجملتمعات الشبكية .فكل ما يلزم هو
التأكد من أن مشرتكي شبكة اجتماعية
ميكنهم احلصول على هذه األرقام العاملية،
ويسمحون بالتعرف عليها يف شبكات
يبسط
املشغلني التقليدية .ومن شأن ذلك أن ِّ
اجلوانب التقنية للتوصيل البيين للشبكات

(شبكات اهلاتف العمومية التبديلية
التقليدية تعمل بشكل جيد جداً بالرتقيم
اهلاتفي ولكنها تُع ِرض عن التعرف على
أي من حمددات اهلوية األخرى املستخدمة
يف العديد من الشبكات االجتماعية)،
وكذلك اجلوانب التنظيمية (يندرج تعريف
اخلدمات العاملية والشبكات العاملية يف إطار
تعريف اجملتمعات الشبكية واخلدمات املتاحة
للمشرتكني يف تلك اجملتمعات ،وال تتقاطع
مديات األرقام املستخدمة مع مديات األرقام
الوطنية ،واستخدامها ينبغي أال ينتهك
اللوائح الوطنية اجلارية) .ونشأت املشاكل
احلالية يف هذا اجملال من واقع التقدم املتواضع
نوعاً ما احملرز يف استخدام هذا الرتقيم
للشبكات واخلدمات العاملية .فالتشريعات
الوطنية تكاد ال تتطرق إىل استخدامها على
اإلطالق وهي تقع يف منطقة رمادية ،رغم
)(PSTN

قتسملا يف تالاصتالل ناقيرط

أن مجيع التوصيات يف هذا الشأن خضعت
إلجراء املوافقة التقليدي مبشاركة مجيع
إدارات الدول األعضاء يف االحتاد .ويف رأينا،
حاملا يربز موضوع مثل الرتقيم العاملي ،ال بد
من التعامل معه على املستوى األعلى من
التنظيم والتشريع.
ومنذ بعض الوقت ،كانت شركتنا،
“،(MTT) ”Multiregional TransitTelecom
وهي أحد أكرب مشغلي االتصاالت
متعددة اخلدمات الروسية ،حمقةً يف تقييمها
لإلمكانيات اهلائلة ألمنوذج الشبكات
العاملية/اخلدمات العاملية .وقد التحقنا بقطاع
تقييس االتصاالت كعضو قطاع وبدأنا
العمل بنشاط ،بدراسة النموذج أوالً ،ووضع
األسس الحقاً لشبكتنا العاملية GlobeCEN
للتعاون والتعليم ،مبجرد احلصول على ما يلزم
من موارد الرتقيم العاملية.
ويُ ُّ
عد مشرتكو شبكة  MTTاآلن بعشرات
املاليني ،وكل منهم يستخدم رقمه العاملي
اخلاص من مديات األرقام املخصصة
لشبكتنا من مكتب تقييس االتصاالت وفق ًا
لإلجراءات املنصوص عليها يف توصيات
السلسلة  .Eوميكن للمستخدم الذي ميتلك
رقم كهذا أن ِّ
يوصل ،بطريقة بسيطة تقنياً
وقانونية متاماً ،من شبكة اجتماعية إىل
شبكة اهلاتف التقليدية ،وأن جيري مكاملات
ويتحادث صوتياً ويرسل أنواعاً خمتلفة من
البيانات ،ويستخدم اخلدمات املرتبطة
بذلك ،ليس فقط ضمن الشبكة االجتماعية

بل أيضاً يف االتصاالت الصادرة إىل شبكة
عمومية تقليدية أو يف االجتاه اآلخر.
ويُستخدم الرقم العاملي للمشرتك كمحدد
هوية مشرتك بالشبكة االجتماعية؛ وعندما
جيري املشرتك مكاملة من الشبكة االجتماعية
إىل رقم يف شبكة اهلاتف التقليدية ،بطريقة
قانونية متاماً وسهلة جداً تقنياً  -يكون ذلك
الرقم العاملي مبثابة حمدد هوية املتصل.
وشركة  MTTاليت حتتفل هذا العام
بالذكرى السنوية العشرين ،تشارك بنشاط يف
وضع املعايري ،وال سيما يف جلنة الدراسات 2
بقطاع تقييس االتصاالت ،اليت يشمل
اختصاصها القضايا املتعلقة باستخدام الرتقيم
العاملي لشبكات وخدمات عاملية.
وتعتقد شركة  MTTأن املشغلني جيمدون
استخدام أرقام سلسلة  883+ألسباب
تشمل عدم كفاية الدعاية وعدم اليقني
بشأن قانونية استخدام املكاملات والسماح
بعبورها من هذه األرقام وإليها .ومتتلك شركة
 MTTاليوم أكرب قاعدة بيانات يف العامل
ملستخدمي هذه األرقام .لكن ال تزال هناك
مشاكل :إذ ال توجد تغطية ثنائية االجتاه
وجترى املكاملات عموماً يف اجتاه واحد فقط؛
وحىت لو كان حمدد هوية املتصل قانونياً ذا
أرقام قانونية ،حيجم املشغلون عن السماح
مبكاملات الرد من الشبكات التقليدية إىل
الشبكات االجتماعية ،وهم يف الواقع مينعوهنا
عموماً ،إال باستثناءات قليلة معزولة.

استشراف المستقبل

تقتضي الضرورة الرتويج للخدمات
والشبكات العاملية واستخدام مديات الرتقيم
الراسخة بالفعل واملتاحة هلذه اخلدمات
والشبكات.
وينبغي ألرباب خمتلف الشبكات
االجتماعية العاملية واخلدمات العاملية النظر
يف استخدام الرتقيم العاملي ملشرتكيهم،
وينبغي أن يهموا مبزيد من النشاط يف البحث
عن سبل تتيح ملشرتكيهم التوصيل مع
شبكات مشغلي اهلاتف التقليدي.
وينبغي أال خيشى مشغلو شبكات
اهلاتف التقليدية أرقام السلسلة اجملهولة
 .883+بل ينبغي أن يسجلوا تلك األرقام
يف شبكاهتم ،وأن حيصلوا على قاعدة
البيانات اليت تضم عدة ماليني من قيود
املشرتكني من الشبكات العاملية مبا فيها
الشبكات االجتماعية.
وينبغي للهيئات التنظيمية الوطنية أن
وختول صراحة
تقيِّم فائدة هذه األرقام العاملية ِّ
باستخدامها يف شبكات االتصاالت.
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خالل شهري يونيو ويوليو  2014تلقى األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
الدكتور حمدون إ .توريه زيارات مجاملة من الوزراء والسفراء لدى مكتب األمم
المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف ،ومن ضيوف بارزين آخرين.

ITU/M. Mouton

زانغ فينغ ،مهندس عام ،وزارة الصناعة وتكنولوجيا
المعلومات في الصين والدكتور حمدون إ .توريه،
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

جوزيف بانغورامبونا،
المدير العام لهيئة تنظيم االتصاالت في بوروندي

الدكتورة فيجاياالكشمي ك .غوبتا،
عضو في هيئة تنظيم االتصاالت في الهند

ITU/M. Mouton

يونيو

من اليسار إلى اليمين :توماس نياك ،مدير ،وزارة االتصاالت
والخدمات البريدية ،جنوب السودان؛ والدكتور حمدون إ .توريه،
األمين العام؛ وفيرجينيو لومينا ،نائب المدير ،وزارة االتصاالت
والخدمات البريدية ،جنوب السودان

()TRAI

محمد يحيى ولد حرمة،
رئيس المجلس الوطني للتنظيم ،موريتانيا

التقط مجيع الصور إفان وود/االحتاد الدويل لالتصاالت ،ما مل ُيدد خالف ذلك
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ساشا بولفيريني ،مسؤول أول للبرامج ،الخدمات
المالية من أجل الفقراء ،مؤسسة بيل ومليندا غيتس

عبد الواحد فخرو،
مدير إداري ،زون تكنولوجي ،قطر

من اليسار إلى اليمين :كريستوف ليغوتكو ،مدير السياسة العامة العالمية لوسط
شرق أوروبا ،إنتل؛ والدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت؛ وجون إ .دايفيس ،نائب رئيس برنامج  ، World Aheadإنتل

الدكتور فرانسوا غزافييه نغارامبيه،
سفير رواندا

أندريه نيباترايكي راكوتومامونجي ،وزارة البريد
واالتصاالت والتكنولوجيات الجديدة ،مدغشقر

من اليسار إلى اليمين :شريفة محمد المسكري ،مديرة العالقات العامة والمعلومات،
سلطنة عمان؛ والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي ،المدير التنفيذي ،هيئة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،سلطة عمان؛ والدكتور حمدون إ .توريه،
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

برونو ناباني كونيه،
وزير البريد وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
كوت ديفوار

السيد فادي شحادة ،الرئيس والمدير التنفيذي
لمؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة
()ICANN
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المشير ثاريز بونسري ،رئيس الهيئة الوطنية لإلذاعة
واالتصاالت ،تايالند

كاثرين س .براون،
المديرة التنفيذية لجمعية اإلنترنت

علي حسن بهدون،
وزير االتصاالت المكلف بالبريد واالتصاالت،
جيبوتي

عبد اللطيف صديق ،وزير البريد وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،بنغالديش

كومي كوتش ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،بنن

يانغ شيوشان ،نائب وزير الصناعة
وتكنولوجيا المعلومات ،الصين

تريفون كين-كيي مولومبا ،وزير البريد واالتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
جمهورية الكونغو الديمقراطية

ديبورا تايلر تات ،المبعوثة الخاصة لألمم المتحدة
بشأن حماية األطفال على الخط

الدكتور دبرتسيون جبريميخايل مياشو،
وزير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،إثيوبيا

التقط مجيع الصور إفان وود/االحتاد الدويل لالتصاالت ،ما مل ُيدد خالف ذلك
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الدكتور روبرت ت .غريفيت ،وزير العلوم
والتكنولوجيا ،جمهورية ترينيداد وتوباغو

بيير كالفر ندايراغيجي،
سفير بوروندي

من اليسار إلى اليمين :رحمة صالح العبيد ،سفيرة السودان؛
والدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛
والدكتورة تهاني عبد اهلل عطية ،وزيرة العلوم والتكنولوجيا ،السودان

من اليسار إلى اليمين :هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد
الدولي لالتصاالت؛ ويوسف البلوشي ،نائب رئيس الفريق االستشاري
لالتصاالت الراديوية التابع لالتحاد؛ ومحمد البادي ،اختصاصي أول،
هيئة تنظيم االتصاالت ،سلطنة عمان

هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت وطارق العوضي ،المدير التنفيذي،
شؤون الطيف ،هيئة تنظيم االتصاالت،
اإلمارات العربية المتحدة

أنايانسي رودريغز كاميخو،
سفير كوبا

دوان كوان هوان ،المدير العام ،وزارة المعلومات
واالتصاالت في فيتنام،
هيئة إدارة الترددات الراديوية
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يوليو

من اليسار إلى اليمين :أكسيل لوبلوا ،المؤسس والمدير التنفيذي للمبادرة
العالمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة ()G3ict؛ وهولين جاو،
نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ وفرانشيسكا سيزا بيانكي ،نائبة
رئيس المبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة ()G3ict

من اليسار إلى اليمين :جون أوتاشي كاكونج ،سفير كينيا؛ وهولين جاو،
نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ وفريد ماتيانغي،
وزير المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا ،كينيا

تونغفون سافانفيت،
سفير جمهورية الو الديمقراطية

باميال ك .هاماموتو،
سفيرة الواليات المتحدة

البروفيسور شاو زيكينغ ،نائب رئيس لجنة بلدية
شنغهاي لالقتصاد والمعلوماتية

ينغ زين،
رئيس جامعة نانجينغ للبريد واالتصاالت

أماديو بيريز،
سفير سويسرا

لويس غاييغوس شيريبوغا،
سفير إكوادور

التقط مجيع الصور إفان وود/االحتاد الدويل لالتصاالت ،ما مل ُيدد خالف ذلك
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