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المقال االفتتاحي

االستعداد للمؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية لعام 2015

هولين جاو ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
ITU

يغطي هذا العدد من جملة أخبار االحتاد األعمال التحضريية اجلارية اليت يضطلع هبا
أعضاء االحتاد استعداداً للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ( )WRC-15الذي سيُعقد يف
جنيف ،سويسرا خالل شهر نوفمرب .وسيستعرض هذا املؤمتر ويراجع ،إذا لزم األمر،
لوائح الراديو ،املعاهدة الدولية اليت حتكم استخدام طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية .وتوفر لوائح الراديو إطاراً
تنظيمياً دولياً فريداً من نوعه لتضمن جلميع مستعملي الطيف عمليات التشغيل اخلالية من التداخل الضرورية جلميع التطبيقات
واخلدمات الالسلكية.
وسيتناول املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2015املتطلبات من الطيف جلميع أنظمة االتصاالت الراديوية وعمليات
التبادل الالزمة بني مجيع أصحاب املصلحة لضمان الوفاء هبذه املتطلبات .وسيتعلق أحد البنود الرئيسية بمنح طيف إضايف لتسهيل
تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية ( – )IMTاألرضية والساتلية على السواء – مما يربز األمهية اليت يوليها أعضاء االحتاد لدور
االتصاالت الالسلكية يف جعل النطاق العريض متاحاً للجميع.
وجزء كبري من األعمال اليت يضطلع هبا حالياً قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد ( )ITU–Rيركز مباشرة على إرساء األساس
احليوي ألعمال املؤمتر ،مع قيام مجيع الدول األعضاء يف االحتاد ودوائر الصناعة بالعمل معاً لبناء توافق اآلراء وطنياً وإقليمياً
وضمان أن تكون نتائج مداوالهتا وقراراهتا مفهومة ومؤيدة بشكل تام .ومثة جدول زمين حافل باالجتماعات التحضريية وورش
العمل املوجهة حنو حتسني الوعي بالقضايا ذات الصلة وإتاحة الفرصة ملناقشتها قبل املؤمتر .واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  2015يتيح فرصة كبرية لتحقيق التواؤم الذي ميثل إحدى أولويايت فيما يتعلق بأعمال االحتاد ،وحيدوين األمل يف أن حيقق
املؤمتر نتائج توافقية ومتوائمة لفائدة اجلميع.
يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية أيضاً بالعديد من األنشطة اهلامة .يف  13فرباير  ،2015احتضن االحتاد االحتفاالت باليوم
العاملي لإلذاعة يف مقر االحتاد جبنيف .واستفاد املشاركون واحلضور مبجموعة من وجهات النظر واآلراء املختلفة بشأن اإلذاعة
يف املاضي واحلاضر واملستقبل .واتفق املتحاورون على أن اإلذاعة ليست تكنولوجيا قدمية بأي حال من األحوال :وفقاً لبيانات
االحتاد ،ال تزال اإلذاعة وسيلة االتصاالت األكثر شيوعاً من حيث التغطية السكانية .وهذا العدد من جملة أخبار االحتاد ،يرسم
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مسار التقدم الذي أحرزته املناطق املختلفة يف التحول إىل البث الرقمي وفقاً للجدول الزمين الذي وافق عليه املؤمتر اإلقليمي
لالتصاالت الراديوية الذي نظمه االحتاد يف  )RRC-06( 2006يف جنيف.
وسيُقدم ألعضاء االحتاد يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت ( ،)GSR-15املزمع عقدها يف غابون ،من  9إىل  11يونيو ،2015
مزيد من التدريب على تكييف تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع أحدث التطورات الصناعية واجملتمعية .ويبشر هذا
احلدث بمجموعة مثرية من املتحدثني وجدول زمين حافل باألنشطة ومداخالت من بعض اخلرباء الرئيسيني من القطاعني العام
واخلاص واملسامهة يف تقرير االحتاد " اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت لعام  ."2015ويقدم هذا العدد من جملة أخبار االحتاد
نظرة عامة عن األحداث املقبلة (مثل الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت واليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت) فضالً عن استعراض اجتماع جلنة النطاق العريض الذي عُقد يف باريس من  26إىل  27فرباير .2015
وسيطلق االحتاد ،تطلعاً إىل األمام ،برنامج عمل جديداً يف وقت الحق هذا العام يرمي إىل مساعدة املبتكرين ورواد األعمال
من الشباب يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والشركات الصغرية واملتوسطة املبتكرة ( )SMEواملشاريع الناشئة ومراكز
التكنولوجيا ،مع تركيز خاص على البلدان النامية حيث توجد حاجة ماسة إىل زيادة التوصيلية اليت ستتيح أعظم الفوائد.
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التطلع نحو المستقبل:
أبريل – يونيو 2015
ستشهد األشهر القادمة موجةً من النشاط يف االحتاد الدويل
لالتصاالت ،حيث سيُعقد عدد من األحداث الرئيسية خالل الفرتة
املقبلة .ففي شهر إبريل ستُعقد احتفاالت اليوم الدويل للفتيات يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع أحناء العامل ،هبدف تشجيع
الفتيات والنساء على أن جيربن بأنفسهن مباشر ًة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ( ،)ICTلتطوير مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والنظر يف الفرص املثرية املعروضة للعمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وهذا العام ،سيُعقد اليوم الدويل للفتيات يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  23أبريل – انظر مقالنا املنفصل
بشأن هذا املوضوع يف املوقع.www.itunews.itu.int :
مؤخراً يف  2014يف بوسان جبمهورية كوريا .ويضطلع جملس االحتاد
مبسؤولية اهليئة احلاكمة لالحتاد يف الفرتة الفاصلة بني مؤمترات املندوبني
املفوضني .ويعد اجمللس كذلك تقريراً بشأن سياسة االحتاد وختطيطه
ّ
االسرتاتيجي .وبالطبع ،توافق احتفاالت الذكرى املائة واخلمسني لالحتاد
يف  17مايو  2015خالل فرتة انعقاد اجمللس مرور مائة ومخسني عاماً على
إنشائه وتوقيع االتفاقية الدولية األوىل للربق يف باريس يف  17مايو .1865
ويشاركنا يف جنيف عدد من الضيوف اخلاصني حلضور حفل خاص
لتوزيع اجلوائز باإلضافة إىل برنامج ُمثري من األحداث .وجيري يف الوقت
احلايل التخطيط الحتفاالت وأنشطة وطنية يف أكثر من  30دولة (بداية
من مارس) وميكن التق ّدم بأنشطة جديدة من أجل التخطيط يف البوابة
اإللكرتونية التابعة لنا حىت هناية عام  .2015ولالطالع على ٍ
مزيد من
املخصص للذكرى السنوية
املعلومات ،يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوين
ّ
املائة واخلمسني إلنشاء االحتاد يف .www.itu150.org
ويتتم شهر مايو بعقد منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات
ُ
لعام  2015من  25إىل  29مايو ،الذي ينظمه ائتالف رائع من وكاالت
األمم املتحدة واملنظمات الدولية بشأن موضوع “االبتكار معاً :متكني
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية املستدامة” .ويوحد
منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات جمتمع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتوفري فرص منظمة لتكوين الشبكات والتعلّم واملشاركة
يف مناقشات أصحاب املصلحة املتعددين واملشاورات بشأن تنفيذ
نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات .ويستند املنتدى إىل مسارين:

(يتكون من البيانات السياسية واحتفال منح جائزة
املسار رفيع املستوى ّ
القمة العاملية جملتمع املعلومات وطاولة وزارية مستديرة) واملسار الثاين
هو مسار املنتدى ،الذي يُتيح للمشاركني سلسلة من احلوارات رفيعة
املستوى واجتماعات تيسري خطوط العمل وورش عمل للبلدان وورش
مواضيعية وتبادل املعرفة ،فضالً عن معرض يتناول القضايا الحاسمة
بالنسبة لتنفيذ ومتابعة نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بطريقة
تقوم على مفهوم أصحاب المصلحة المتعددين .انظر مقالنا املنفصل
بشأن هذا املوضوع يف املوقع.www.itunews.itu.int :
ويشهد شهر يونيو انعقاد الندوة العاملية السنوية ملنظمي االتصاالت
باالحتاد لعام  )GSR15( 2015بشأن موضوع “االهتمام بالفجوة الرقمية”،
اليت تتكرم الغابون باستضافتها وينظمها االحتاد بالتعاون مع هيئة تنظيم
االتصاالت اإللكرتونية والربيد ( )ARCEPيف الغابون .ومتثل الندوة العاملية
ملنظّمي االتصاالت االجتماع الرئيسي لدى االحتاد جملتمع منظمي
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد العاملي ،ويشارك فيها
كل عام من  130إىل  140هيئة عاملية مستقلة لتنظيم االتصاالت .وخالل
هذه الندوة يتم تبادل اآلراء بني منظّمي االتصاالت وواضعي السياسات
ورواد الصناعة وغريهم من أصحاب املصلحة الرئيسيني يف تكنولوجيا
ّ
املعلومات واالتصاالت وينخرطوا يف مناقشات تفاعلية وحي ّددوا أفضل
املمارسات للمضي قُدماً .وستُعقد الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
لعام  2015يف ليربفيل ،الغابون من  9إىل  11يونيو ،الستكشاف ُسبل
ضمان استفادة مجيع مواطين العامل من الفرص االجتماعية واالقتصادية
اليت يُتيحها االقتصاد الرقمي .ومن األسئلة املثارة يف الندوة :ما نوع
التنظيم املطلوب لسد الفجوة الرقمية؟ وستجرى خالل الندوة مناقشات
بشأن اسرتاتيجيات االستثمار والسداد من خالل األجهزة املتنقلة
واألمناط التجارية وتأثري الضرائب وإنرتنت األشياء وقابلية التشغيل البيين
يف النظام الرقمي اإليكولوجي وإمكانية النفاذ اإللكرتوين وتأثري التنظيم
على النطاق العريض .وعامة ،جرى إعداد الربع التايل من العام ليكون
مثرياً – فانتظرونا!؟
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تالا اهمظني يتلا ةيويدارلا تالاصتالل ةيميلقإلاو ةيملاعلا ةيساردلا تاقلحلا

الحلقات الدراسية العالمية واإلقليمية
لالتصاالت الراديوية التي ينظمها االتحاد
استضاف االحتاد الدويل لالتصاالت احللقة الدراسية العاملية
لالتصاالت الراديوية لعام  )WRS-14( 2014يف جنيف يف الفرتة من  8إىل
 12ديسمرب  ،2014اليت أتاحت تدريباً يركز على تطبيق لوائح الراديو
الصادرة عن االحتاد واجلوانب التنظيمية الستعمال طيف الرتددات
الراديوية واملدارات الساتلية .وحضر هذه احللقة الدراسية ما يزيد عن
 400مشارك من أكثر من  90بلداً.
وينظم االحتاد الدويل لالتصاالت مرة كل عامني حلقات دراسية
عاملية بشأن إدارة الطيف ،فضالً عن حلقات دراسية إقليمية ترمي بوجه
خاص إىل االستجابة الحتياجات البلدان النامية .وقد أشار فرانسوا
رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد ،يف مالحظاته
االفتتاحية إىل أ ّن “االتصاالت الراديوية تشهد اليوم تغريات مستمرة
نتيجة التحسينات التكنولوجية ال ب ّد من إبرازها يف اللوائح الدولية
اخلاصة بالطيف .وجيب إبراز هذه التغيريات يف املؤمترات العاملية
لالتصاالت الراديوية ،وتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد
( ،)ITU–Rوأفضل املمارسات بشأن استخدام الطيف ،وأدوات الربجميات
اليت يستخدمها االحتاد للقيام على حن ٍو موثوق وناجع مبعاجلة آالف من
بطاقات التبليغ اليت نتلقاها كل أسبوع”.
و ُكّرس اليومان األوالن من احللقة الدراسية لإلدارة الدولية للرتددات
واستعمال طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية ،وتطبيق لوائح
الراديو الصادرة عن االحتاد على خدمات األرض والفضاء .وقُدمت
للمشاركني أيضاً نبذة عن جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت
الراديوية ومنشوراته؛ واإلدارة الوطنية للطيف؛ وجلنة لوائح الراديو؛
ونتائج املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  )WRC-12( 2012وجدول
أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام )WRC-15( 2015؛ وبرنامج
االحتاد للتدريب على إدارة الطيف (.)SMTP
وتضمنت األيام الثالثة األخرية ورش عمل بشأن خدمات الفضاء
واألرض .واكتسب احلاضرون خربة عملية فيما يتعلق بإجراءات التبليغ
املعمول هبا يف االحتاد وبالربجميات واملنشورات اإللكرتونية اليت يُتيحها
مكتب االتصاالت الراديوية إلدارات الدول األعضاء وأعضاء قطاع
االتصاالت الراديوية .ومتكن املشاركون من التخطيط لربامج عملهم
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الشخصية وفق ما يتناسب واهتماماهتم واحتياجاهتم .وأُجري استقصاء
بعد احللقة الدراسية العاملية لعام  2014لسرب آراء املشاركني :واتفق
األعضاء أن احللقات الدراسية أتاحت حمتويات مفيدة وسديدة ،وقُدمت
بعض املقرتحات إلدخال حتسينات .وستأخذ احللقات الدراسية العاملية
املقبلة لالتصاالت الراديوية هذه املالحظات عند تصميمها وتنفيذها.
ويعقد مكتب االتصاالت الراديوية كذلك حلقات دراسية إقليمية
منتظمة تشمل مجيع أقاليم االحتاد على قدم املساواة لتوفري فرصة أخرى
الكتساب فهم أعمق للوائح الراديو.
وقد عُقدت حلقتان دراسيتان إقليميتان لالحتاد يف عام :2014
_ _ 30-26مايو  - 2014احللقة الدراسية اإلقليمية لالتصاالت الراديوية
لعام  - 2014آسيا ،هانوي ،فيتنام؛
_ _ 18-14يوليو  - 2014احللقة الدراسية اإلقليمية لالتصاالت الراديوية
لعام  - 2014األمريكتان ،جزيرة توباغو ،ترينيداد وتوباغو.
ويُتوقع عقد حلقات دراسية إقليمية أخرى يف عام  2015لالستجابة
لطلبات أعضاء االحتاد وما يبدونه من اهتمام بفرص التدريب:
_ _ 6-2مارس  - 2015احللقة الدراسية اإلقليمية لالتصاالت الراديوية
لعام  - 2015أوروبا الشرقية وكومنولث الدول املستقلة ،بيشكيك،
قريغيزستان.
وقد ُخطط لعقد احللقات الدراسية التالية ،لكن ما يزال يتعني تأكيد
توارخيها وأماكن عقدها:
_ _ 24-20أبريل  - 2015احللقة الدراسية اإلقليمية لالتصاالت الراديوية
لعام  - 2015إفريقيا؛
_ _ 22-18مايو  - 2015احللقة الدراسية اإلقليمية لالتصاالت الراديوية
لعام  - 2015آسيا ،مانيال ،الفلبني؛
بعد)  -احللقة الدراسية اإلقليمية
_ _ 15يوليو ( 2015مل يؤكد التاريخ ُ
لالتصاالت الراديوية لعام  - 2015األمريكتان.
وللمزيد من املعلومات ،يرجى االتصال مبكتب االتصاالت الراديوية
أو االطالع على الصفحة اإللكرتونية اخلاصة باحللقات الدراسية العاملية
واإلقليمية لالتصاالت الراديوية اليت ينظمها االحتاد يف العنوان:
./www.itu.int/go/ITU-R/seminars
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االجتماع التحضيري للمؤتمر ( )CPMمسؤول عن إعداد
تقرير إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ( )WRCعن الدراسات
التنظيمية والتقنية والتشغيلية واإلجرائية اليت جيريها قطاع االتصاالت
الراديوية ( )ITU–Rبشأن املسائل املدرجة يف جدول أعمال املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية .ويقدم تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر
يسر هلا إعداد مقرتحاهتا إىل
معلومات مفيدة للدول األعضاء يف االحتاد تُ ّ
هذا املؤمتر.
وقد عُقدت الدورة األوىل لالجتماع التحضريي للمؤمتر
( )CPM15-1يف جنيف يومي  20و 21فرباير  ،2012مباشر ًة بعد املؤمتر
ونسقت هذه الدورة برامج
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ّ .2012
عمل جلان الدراسات املعنية التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية وأعدت
مشروعاً هليكل تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام ، (WRC-15) 2015استناداً إىل جدول أعمال املؤمتر العاملي
لعام  2015واملؤمتر العاملي املقبل ،وأي توجيهات تكون قد صدرت
عن املؤمتر العاملي السابق يف عام ( 2012انظر الرسالة اإلدارية المعممة
 CA/201الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد).
ونتيجة للدراسات التحضريية اليت أعدها قطاع االتصاالت الراديوية،
كما يرد وصفها يف مشروع تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر العاملي
لعام  ،2015تُعقد الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر ()CPM15-2
يف جنيف يف الفرتة من  23مارس إىل  2أبريل  .2015وقد ُكلفت هذه
الدورة بإعداد تقرير موحد لالجتماع التحضريي يقدم إىل املؤمتر ويشمل
حلـوالً ممكنـة للمسائــل املطروحـة يف جـدول أعمـال املـؤمتر (،)WRC-15
وسيُستعان به كمعلومات تدعم التحضري لذاك املؤمتر.
وباإلضافة إىل مشروع تقرير االجتماع التحضريي ،ستنظر الدورة
الثانية لالجتماع التحضريي يف املسامهات اليت تقدمها إدارات الدول
األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية ،وتقرير اللجنة

CONFERENCE PREPARATORY
MEETING FOR WRC-15
)CPM 15-2 (Second Session

CPM15-2_US-Poster.indd 1

الخاصة المعنية بالمسائل التنظيمية واإلجرائية واملعلومات األخرى ذات
الصلة اليت يقدمها مدير مكتب االتصاالت الراديوية .وستتوخى الدورة
إدراج االختالفات يف النُهج املتبعة يف الوثائق املصدر ،بعد التوفيق بينها
قدر اإلمكان ،أو إدراج اآلراء املختلفة ومسوغاهتا ،عندما يتعذر التوفيق
بني النُهج.
وقد عُقدت الدورة الثانية لالجتماع التحضريي ملؤمتر عام 2012
( )WRC-12يف عام  2011وحضرها ما يزيد عن  1 100مشارك من
 109دول أعضاء يف االحتاد و 69عضواً يف قطاع االتصاالت الراديوية
(املصدر :النشرة الصحفية “االجتماع التحضريي يضع الصيغة النهائية
من تقريره إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  .)”2012ويتوقع
أن حيضر الدورة الثانية املقبلة لالجتماع التحضريي للمؤمتر ()WRC-15
أكثر من ألف مشارك .وللمزيد من املعلومات ،يرجى االطالع على
املوقع. www.itu.int/go/ITU-R/CPM/:
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المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2015

المؤتمر العالمي لالتصاالت
الراديوية لعام 2015
سيُع َقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  )WRC‑15( 2015يف
جنيف ،سويسرا ،يف الفرتة من  2إىل  27نوفمرب  .2015وتُعقد املؤمترات
العاملية لالتصاالت الراديوية مرة كل ثالث أو أربع سنوات .وتتمثل
والية املؤمتر يف استعراض لوائح الراديو ،وهي املعاهدة الدولية اليت حتكم
استخدام طيف الرتددات واملدارات الساتلية املستقرة وغري املستقرة
بالنسبة إىل األرض ،ومراجعة هذه اللوائح عند اللزوم .وجترى املراجعة
استناداً إىل جدول أعمال حيدده جملس االحتاد ،وتراعى فيه التوصيات
اليت قدمتها املؤمترات السابقة .وسيشمل جدول أعمال املؤمتر WRC-15
كذلك بنداً بشأن التتبع العاملي للرحالت اجلوية يف الطريان املدين ،كما
طلب مؤمتر االحتاد للمندوبني املفوضني لعام .)PP-14( 2014
وسينظر املؤمتر  WRC‑15يف نتائج الدراسات بشأن خيارات حتسني
اإلطار التنظيمي الدويل للطيف استناداً إىل فعالية لوائح الراديو ومالءمتها
ومفعوهلا بالنسبة إىل تطور التطبيقات واألنظمة والتكنولوجيات احلالية
والناشئة واملستقبلية .وستُتخذ قرارات بشأن أجدى السبل نفعاً وأكثرها
جناعة يف االستفادة من املورد احملدود املتمثل يف طيف الرتددات الراديوية
وإدارة املدارات الساتلية ،وكال املوضوعني حيظى بأمهية حامسة وقيمة
متزايدة لتنمية االقتصاد العاملي يف القرن احلادي والعشرين.
وسيتناول املؤمتر أيضاً أي مسألة خاصة باالتصاالت الراديوية ذات
طابع عاملي ،ويسدي اإلرشاد والتوجيه للجنة لوائح الراديو ومكتب
االتصاالت الراديوية ،ويستعرض أنشطتهما وحيدد املسائل اليت يتعني أن
تدرسها مجعيات االتصاالت الراديوية وجلان الدراسات يف إطار التحضري
للمؤمترات املقبلة لالتصاالت الراديوية.

العملية التحضيرية للمؤتمر

WRC-15

متر عمليةٌ حتضريية طويلة وصارمة إلرساء أسس العمل
تسبق املؤ َ
الالزمة وضمان اطّالع املندوبني على مجيع املسائل وفهمهم
آثار خمتلف اخليارات املطروحة قيد املناقشة .ويشار يف ما يلي
إىل االجتماعات التحضريية اليت سبقت املؤمتر  WRC‑15يف إطار
اإلعداد له:

االجتماعات التحضرية

للمؤتمر ()CPM

 الدورة األوىل لالجتماع التحضريي للمؤمتر
وقد عُقدت يف جنيف يومي  20و 21فرباير .2012
 الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر )CPM15‑2( WRC‑15
وستُعقد يف جنيف يف الفرتة من  23مارس إىل  2أبريل .2015

)CPM15‑1( WRC‑15

ورش العمل اإلقليمية المشتركة التي نظمها االتحاد بشأن
التحضير للمؤتمر WRC-15

 ورشة العمل اإلقليمية املشرتكة األوىل اليت نظمها االحتاد
بشأن التحضري للمؤمتر  WRC‑15يف جنيف ،سويسرا ،يومي
 4و 5ديسمرب .2013
 ورشة العمل اإلقليمية املشرتكة الثانية اليت نظمها االحتاد
بشأن التحضري للمؤمتر  WRC‑15يف جنيف ،سويسرا ،يومي
 12و 13نوفمرب .2014
وللمزيد من املعلومات يرجى االطّالع على املوقع:
.www.itu.int/ITU–R/go/WRC
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حتالا رقمب ةعاذإلل يملاعلا مويلا

قم مبسح هذا الرمز ملشاهدة
تسجيل الفيديو الذي أعددناه عن
اليوم العاملي لإلذاعة لعام .2015

اليوم العالمي لإلذاعة بمقر االتحاد

XXX

يف  13فرباير من هذا العام ،استضاف االحتاد الدويل لالتصاالت
االحتفاالت باليوم العاملي لإلذاعة لعام  ،2015الذي نُظم باالشرتاك بني
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) واالحتاد اإلذاعي
األورويب ،ومكتب األمم املتحدة يف جنيف ،واالحتاد الدويل لالتصاالت،
من أجل االحتفاء بنفوذ اإلذاعة واستشراف ُسبل جديدة ومبتكرة
صص هذا احلدث ملوضوع “الشباب واالبتكار”.
وخ ِّ
لتوصيل العاملُ ،
ومشلت االحتفاالت باليوم العاملي لإلذاعة البث احلي على الصعيد العاملي
جللسات النقاش وحمادثات هاتفية على اهلواء من الصحفيني العاملني يف
جمال اإلذاعة تغطي أبرز أخبار اليوم ،وفعاليات يف جمال اإلذاعة ،وحفالً
ملوسيقى اجلاز .وإضافةً إىل ذلك ،مجع حدث هاكاثون لإلذاعة ،الذي
مشجعي التكنولوجيا الذين يعملون يف جماالت التشفري
استمر  24ساعةّ ،
والقرصنة والبناء واهلدم ،بينما ر ّكزت العروض واملناقشات التقنية على
االبتكارات يف جمال اإلذاعة يف املستقبل.
وافتُتحت االحتفاالت برسالة من األمني العام لألمم املتحدة،
بان كي مون ،جاء فيها أ ّن “اليوم العاملي لإلذاعة هذا العام يربز أمهية
اإلذاعة بالنسبة لنحو  1,8مليار نسمة من الشابات والشبان” .ومع قيام
اجملتمع الدويل بتحديد أهداف جديدة للتنمية املستدامة ووضع اتفاق

تغي املناخ ،جيب أن يصل إلينا صوت الشابات
عاملي جديد بشأن ّ
والشبان بصورة أعلى وأقوى وأسرع”.
وأبرز السيد فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية
يف االحتاد ،املسامهة القيّمة لعمل االحتاد يف جمال اإلذاعة  ،وقال
إ ّن “املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية اليت ينظمها االحتاد وخطط
وإجراءات االحتاد لتخصيص وتعيني الطيف تضمن إتاحة الطيف لإلذاعة
يف كل البلدان .وتقوم جلان الدراسات يف االحتاد بوضع معايري عاملية
لضمان أدىن تكلفة من خالل اقتصادات احلجم الكبري وأكفأ استخدام
للطيف من أجل التنمية املستدامة لإلذاعة يف املستقبل ،لكي تصل بشكل
خاص إىل األشخاص الذين ال يزالون حمرومني من التمتّع هبا اليوم،
والبالغ عددهم مليار شخص”.
وضم نقاش رفيع املستوى بشأن “مستقبل اإلذاعة” أدارته مراسلة
قناة يب يب سي إموجني فولكس كالً من السيد ميخائيل مولر ،املدير
العام ملكتب األمم املتحدة يف جنيف ،والسيد جيتيشيو إنغيدا ،نائب
املديرة العامة ملنظمة اليونسكو؛ والسيدة أنيكا نيربغفرانكنهاوزر ،مديرة
وسائل اإلعالم يف االحتاد اإلذاعي األورويب ،متحدثةً بالنيابة عن السيدة
إنغريد ديلترينر ،املديرة العامة لالحتاد اإلذاعي األورويب؛ والسيد هولني
جاو ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت.
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حتالا رقمب ةعاذإلل يملاعلا مويلا

وخالل النقاش الرفيع املستوى ،ش ّدد األمني العام لالحتاد ،السيد
هولني جاو ،على الدور احليوي لإلذاعة يف توصيل األفراد ،وال سيما
من يوجدون يف جمتمعات نائية ومن هم أكثر ضعفاً .وحت ّدث عن الدور
القوي الذي تضطلع به اإلذاعة يف االتصاالت يف حاالت الطوارئ
واإلغاثة يف حاالت الكوارث ،أو يف توفري إمكانية احلصول على
معلومات حيوية يف جمال مكافحة األمراض مثل اإليبوال .وأبرز السيد
ميخائيل مولر ،املدير العام ملكتب األمم املتحدة يف جنيف ،أيضاً دور
اإلذاعة يف البعثات اإلنسانية ،وعمليات حفظ السالم ،والتدخالت
الطبية ،أو يف املساعدة على إدارة تدفق الالجئني .وذهب إىل وصف
اإلذاعة بأهنا” ُلمة جمتمعية”.
واتفق السيد جيتيشيو إنغيدا ،نائب املديرة العامة ملنظمة اليونسكو،
مع الرأي بأن اإلذاعة اليوم رمبا ما تزال أفضل وسيلة للوصول إىل من
كان يتعذر الوصول إليهم (انظر الشكل  ،)1وتضطلع بدور ملموس يف
تطوير املعلومات ونشرها .وميكن حلرية التعبري أن ترسي دعائم اجملتمعات
بصورة دميقراطية ،وأن تساهم مسامهةً ملموسةً يف بناء جمتمعات
دميقراطية مستدامة.
وتساءلت السيدة أنيكا نيربغ-فرانكنهاوزر ،مديرة وسائل اإلعالم
يف االحتاد اإلذاعي األورويب ،عن صورة اإلذاعة باعتبارها “تكنولوجيا
من املاضي” .واختلفت مع اآلراء اليت توعز بأن تطور وسائل االتصال

1

اإلذاعة أكثر منصات االتصاالت انتشاراً ،بدايةً من
عام 2015
ﻣﻮﺻﻮﻟﻮن

اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻹﻧﱰﻧﺖ

ﻏﲑ ﻣﻮﺻﻮﻟﲔ

اﳌﺸﱰﻛﻮن ﰲ
اﳍﺎﺗﻒ اﳌﺘﻨﻘﻞ

ﻓﻘﻂ*

اﻹذاﻋﺔ

املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت
* أرقام تقريبية؛ املصدر :رابطة شركات تشغيل االتصاالت
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اجلديدة يعين بالضرورة أفول الوسائل القدمية (انظر املقال التايل بقلم
الدكتور ديفيد وود) .فكل وسيلة جديدة أضافت بُعداً جديداً ،ومل
ِحتل حمل الوسائل القدمية .وأشارت إىل أ ّن اإلذاعة ما تزال تضطلع بدور
حيوي يف حياة األفراد اليوم ،ولإلذاعة مستقبل واعد جداً  -ويعزى
ذلك يف جزء منه إىل أ ّن البث اإلذاعي يظل يعمل يف معظم األحيان،
خالفاً للتكنولوجيا األخرى (مثالً يف املناطق املنكوبة بالكوارث ،أو بعد
حدوث كارثة) ،وأيضاً يف مجيع مناحي احلياة اليومية ،حيث ميكن للناس
االستماع إىل اإلذاعة خالل قيامهم بأمور أخرى  -وميكن أن تكون
اإلذاعة وسيلة مكملة وجتتذب كثرياً اهتمام مجهور الشباب يف كثري من
البلدان املختلفة.
وأيّد السيد إنغيدا هذا الرأي ،مؤكداً على دور احملتويات الشيّقة
والسديدة يف جعل اإلذاعة جتتذب اهتمام مجاهري جديدة .وأشار السيد
مولر أيضاً إىل الدور اهلام لإلذاعة يف تثقيف املستمعني ،باعتبارها وسيلة
تساعد الناس على التكلم عن إملام جيد باملواضيع.
وتناولت جلسة تقنية أدارها كريستوف دوش ،رئيس جلنة
الدراسات  6بقطاع االتصاالت الراديوية (اخلدمة اإلذاعية) ،كذلك
دراسة االجتاهات واالبتكارات اجلديدة يف جمال اإلذاعة ،مبا يف ذلك
اإلذاعة الرقمية التفاعلية اهلجينة ،ومعلومات حركة السري على أجهزة
استقبال اإلذاعة الصوتية الرقمية ( ،)DABواالتصاالت الراديوية يف
ستحول أسلوب استماع
حاالت الطوارئ واإلذاعة الشخصية اليت ّ
األفراد للربامج اإلذاعية .وكان من بني املشاركني ماثيو شوتون ،يب يب
سي؛ وماتياس ستولAmpegon ،؛ وروجر ميليس وماتياس كوانشون،
االحتاد اإلذاعي األورويب؛ وفابيان ساتلرIRT ،؛ وساتوشي أوودNHK ،؛
ونيكول وينكلر وأوليفر هيلبيغ وأوالف كورتFraunhofer IIS ،؛
وألدو سكويتRaiWay ،؛ وكريستيان واشرت وتوماس بوغل،
.Rohde & Schwarz
وللمزيد من املعلومات والنفاذ إىل البث الشبكي ،ترجى زيارة
املوقع.www.itu.int/en/wrd15/Pages/default.aspx :
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Shutterstock

اإلذاعة – موسيقى حياتنا
رئيس فرقة العمل  6Cلقطاع االتصاالت الراديوية

Photo: dw

الدكتور دافيد وود

استضاف االتحاد الدولي لالتصاالت ،في  13فبراير  2015وبالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة (اليونسكو) ،اليوم العالمي لإلذاعة في مقره في جنيف بسويسرا لالحتفاء باإلذاعة وبقيمتها في
المجتمع – سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل .واحتُفل باليوم العالمي لإلذاعة في ذكرى البث األول
إلذاعة األمم المتحدة في عام  ،1946وقد هدف هذا اليوم إلى إذكاء الوعي بأهمية اإلذاعة ،وتيسير الوصول إلى
المعلومات عن طريق اإلذاعة ،وتعزيز إقامة الشبكات فيما بين الهيئات اإلذاعية .ويُبرز هذا المقال الذي أعده
وتطورها المستمر.
الدكتور دافيد وود ،رئيس فرقة العمل  6Cلقطاع االتصاالت الراديوية ،قيمة اإلذاعة ّ
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إن اإلذاعة صديق قدمي رافق الكثريين منّا .فمنذ أن بدأت اهليئات
اإلذاعية بثها الشامل بني  1910و ،1920فتحت اإلذاعة أبواب الرتفيه
واإلعالم ملليارات األشخاص حول العامل .وأُعدت “خطط الرتددات”
الراديوية األوىل يف عشرينيات القرن املاضي كي يُنظَّم استخدام الرتددات
اإلذاعية ويتم ّكن املستمعون من االستمتاع بالربامج اإلذاعية دون
التعرض لتداخل احملطات الراديوية للبلدان األخرى .ولطاملا شارك االحتاد
يف تطوير اإلذاعة اليت ما زالت أكثر وسائل اإلعالم انتشاراً يف العامل.
وتكتسي اإلذاعة يف العامل املعاصر املشبع باهلواتف الذكية واحلواسيب
اللوحية حلة جديدة وأمهية مل تفقد رونقها.
واإلذاعة هي الندمي اليومي للكثريين – نستيقظ على صوت اإلذاعة
ونقود منصتني إىل أنغامها .وهي طوق جناة املسنني واملنعزلني .وقد
مسّيت “مسرح العقل” ألهنا تنمي خيالنا وتغذيه .وكشفت الدراسات
االستقصائية أننا نثق هبذه الوسيلة أكثر من الوسائل األخرى .واإلذاعة
هي يف بلدان عديدة املقصد األول الذي نقصده لسماع املوسيقى.
وتكاليف اإلنتاج املرتتبة عليها منخفضة .وعند حدوث كارثة وطنية أو
حملية ،تثبت اإلذاعة مرة تلو األخرى أهنا أكثر الوسائل موثوقية ملعرفة ما
حدث وما ينبغي فعله.
ومنذ ظهور األشكال اجلديدة لإلعالم – اإلذاعة والسينما
والتلفزيون واإلنرتنت – مل يغرق أي منها يف النسيان .بل أضافت
كل وسيلة منها بُعداً جديداً إىل جتربتنا اإلعالمية .وتواكب اإلذاعة
تطور التكنولوجيا .فتُفحص اليوم
على غرار وسائل اإلعالم األخرى ّ
بال هوادة جمموعة من اخليارات التقنية اليت ستتيح تطور اإلذاعة يف
أي من هذه اخليارات هو األهم
املستقبل .والسؤال املطروح هوّ :
بالنسبة إلذاعة الغد؟

اإلذاعة الرقمية :الخطوة القادمة

ميكن أن تصطبغ اإلذاعة بصبغة رقمية مثلها مثل سائر وسائل
اإلعالم .فقد استُحدثت يف الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي
أنظمة متعددة للبث اإلذاعي الراديوي الرقمي .أما النظامان األكثر
استخداماً اليوم فهما اإلذاعة السمعية الرقمية ( )DABالعائلية (DAB+/
 )DABو ،HD Radioويتمتع كل منهما خبصائص تناسب أسواقاً خمتلفة
خيارات أخرى راديو مونديال الرقمي ( .)DRMومل
متعددة .كما تتضمن
ٌ
يتم التوافق على اعتماد تكنولوجيا واحدة لإلذاعة الرقمية يف كل أحناء
العامل؛ ولكن مواصفات مجيع األنظمة الراديوية الرقمية البديلة الرئيسية
متاحة بسهولة لدى االحتاد.
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وتتحلّى اإلذاعة الرقمية مبزايا مهمة مقارنةً باإلذاعة التماثلية :فقد
تكون جودة الصوت أفضل ما حيمل املستعملني على الغوص واالندماج
أكثر فيما يسمعون؛ وميكن العثور على حمطات اإلذاعة بسهولة أكرب؛
وقد تكون قدرة مرسالت كل حمطة من احملطات أقل؛ وميكن توفري
وسائل إعالم متعددة أخرى؛ وميكن إتاحة عدد أكرب بكثري من احملطات
اإلذاعية (وتتسم اإلذاعة الرقمية يف الواقع بقائمة من املزايا املشاهبة
ملزايا التلفزيون الرقمي) .ولكن ما زالت تكلفة أجهزة اإلذاعة التماثلية
منخفضة جداً حىت بعد مرور عقود عديدة على ظهورها ،وهي منتشرة
تفضل أن تكتفي بتشجيع
لدرجة أن العديد من اإلدارات الوطنية ّ
االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية بدل فرضه .ووترية
االنتقال من التماثلي إىل الرقمي أبطأ يف جمال اإلذاعة منها يف جمال
التلفزيون ،ولكن من الواضح أن هذا االنتقال سيحدث ال حمال يف هناية
املطاف كما هو احلال ملعدات املستهلكني مجيعها – والسؤال املطروح
يتعلق بوجه خاص باجلدول الزمين – أي “مىت” سيحدث هذا االنتقال
وليس “هل” سيحدث.
كما يتيح االنتقال إىل اإلذاعة الرقمية تيسري استخدام اخلدمات املرئية
املصورة” على
لتكملة األبعاد الصوتية – وميكن إطالق تسمية “اإلذاعة َّ
اإلذاعة الناجتة عن اجلمع بني هذين العنصرين .وإذا كان جهاز اإلذاعة
ميلك شاشة صغرية ،ميكن أن تظهر عليها جمموعة من الصور الثابتة أو
املتحركة أو النصوص املتعلقة باملذيع أو املوسيقى أو اإلعالن أو أي أمر
تقرره اهليئة اإلذاعية.
آخر ّ
وتستطيع اخلدمات الراديوية أن تق ّدم يد العون إىل األشخاص
ذوي اإلعاقة .فيمكن عرض الكالم احملكي إىل جانب الصوت ،وبثه
على شاشة صغرية مبا يتيح لذوي الصعوبات السمعية “قراءة” الربامج
اإلذاعية وبالتايل االستمتاع هبا .وقد وضع االحتاد الدويل لالتصاالت
املواصفة اخلاصة بالتكنولوجيا الالزمة .كما ميكن أن تُصنَع أجهزة
اإلذاعة لتناسب املستمعني إىل لغة ليست لغتهم األم أو املسنني ،وذلك
بإعطائهم إمكانية “إبطاء” سرعة األحاديث أو الكلمات احملكية أو
تقليص جهارة الصوت ليسهل عليهم متابعة الربامج.
وميكن أيضاً إضافة خدمات أكثر تطوراً تعطي معلومات عن حركة
السري والسفر ،وميلك االحتاد املواصفات الالزمة لذلك .وميكن أن تقرتن
هذه األنظمة عند اللزوم بأنظمة حتديد املواقع العاملية ( )GPSللسيارات.
بث حمطات اإلذاعة بوسائل عدة وهذا ما جيري اليوم بالفعل
وميكن ّ
– فهي توفَّر إما عن طريق البث اإلذاعي التقليدي املستقل أو بإدماجها
يف منصات لتعدد اإلرسال الرقمي للتلفزيونات أو بإضافتها إىل خدمة
النطاق العريض لإلذاعة املتكاملة كما جيري مؤخراً .وتسمح اإلنرتنت
نفسها بالوصول إىل آالف احملطات اإلذاعية يف كل أحناء العامل .وميكن
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تصميم األجهزة اإلذاعية مبا يتيح الوصول إىل شبكة اإلنرتنت وحمطات
اإلذاعة على ح ّد سواء .وميكن أن يقوم اجلهاز بالبحث عن احملتوى على
موقع إلكرتوين مرتبط مبحطة اإلذاعة وباستخراجه منه .وميكن أن تضفي
املصورة ،أو ميكن
هذه األجهزة بالفعل ملسةً أكثر تقدماً على اإلذاعة َّ
استخدامها لتوفري خدمات صوتية أخرى .ومن ميزاهتا البارزة إمكانية
االنتقال من الصيغة اإلذاعية حملطة اإلذاعة إىل صيغة اإلنرتنت ،وذلك
حبسب الصيغة اليت توفر االستقبال األفضل يف الوقت الفعلي .وميكننا
تطور تطبيقات اهلواتف املتنقلة أو احلواسيب
أن نتوقع أيضاً يف املستقبل ّ
تستغل حمتوى اإلذاعة.
اللوحية اليت
ّ

الصوت المتعدد القنوات

استمرار حاجة األجيال القادمة إلى اإلذاعة

يستفيد الكثريون اليوم من الصحبة الدائمة هلاتف ذكي أو حاسوب
لوحي .وإذا أريد جليل اهلواتف الذكية واحلواسيب اللوحية أن يستمتع
مبحتوى اإلذاعة الذي يبث جماناً وبتنوعه وفوائده ،جيب إدماج
مستقبالت لإلذاعة يف هذه األجهزة – وهذه صيحة ينبغي أن نلتف
مجيعاً حوهلا.
وحنن ندرك أن العديد من اهلواتف املتنقلة ميكنها أن تلتقط اإلذاعة
التماثلية (مع أن هذه اخلاصية ليست “مشغَّلة” يف اهلواتف يف بعض
البلدان) .ويف بلدان مثل اهلند حيث يُعترب وجود مستقبِل لإلذاعة
التماثلية يف اهلواتف املتنقلة أمراً عادياً ،شهد عدد حمطات اإلذاعة زياد ًة
ستغل عندما تكون مدجمة
كبرية .وقد أظهرت التجربة أن هذه اخلاصية تُ ّ
يف أجهزة اليد.
وعلى العكس من ذلك ،يَعترب بعض املشغلني أن االستماع إىل خدمة
اإلذاعة اليت تبث جماناً عن طريق اهلواتف الذكية أو احلواسيب اللوحية

Photo: dw

إذا ُوجد املستمعون يف املكان املناسب وكانوا يستخدمون املعدات
املناسبة ،ميكن أن توفر اإلذاعة “صوتاً متعدد األبعاد” – وهو صوت
مستم ّد من أي اجتاه حولنا (كما يف واقع احلياة) .وعلى سبيل املثال،
َ
إذا كان املتحدثون موجودين داخل سيارة أو غرفة ،فقد يوحي البث
للمستمعني بأهنم يف الواقع يف قاعدة للحفالت املوسيقية .ويق ّدم االحتاد
املواصفات الالزمة ألنظمة الصوت املتعدد القنوات .كما تش ّكل
مساعات الرأس (حيث يدخل الصوت يف األذنني) وسيلة أخرى مناسبة
الختبار الصوت املتعدد األبعاد دون إزعاج اآلخرين.

وينبغي أن تكون مثل هذه الحواسيب
اللوحية المجهزة بإمكانيات اإلذاعة
الرقمية جزءاً رئيسياً من مستقبل اإلذاعة.

يؤدي إىل تقليص الوقت الذي خيصصه املستعلمون خلدمات البيانات
غري اجملانية املتاحة يف اهلواتف الذكية ،وبالتايل ،فقد تكون هناك حاجة
إىل إقناع مشغلي الشبكات واجلهات املصنعة بإدماج اإلذاعة الرقمية يف
اهلواتف الذكية أو احلواسيب اللوحية .فينبغي أن ينظر مشغلو الشبكات
يشجع البيع بدل
إىل إمكانية استخدام اإلذاعة الرقمية بوصفها اقرتاحاً ّ
اعتبارها عنصراً منافساً خلدماهتم – وميكن أن تساهم التطبيقات اجلديدة
املبتكرة يف ذلك.
وتتمتع اإلذاعة بالقدرة على إفراحنا وتثقيفنا وترفيهنا – ويبقى
دائماً خياراً مفيداً عندما حيتاج اجملتمع أو اجلماعات املعزولة أو النائية
إىل احلصول على املعلومات بسرعة .ويف العصر الرقمي للهواتف الذكية
واحلواسيب اللوحية ،ما زالت اإلذاعة صديقاً ثابتاً موثوقاً به ملليارات
األشخاص يف كل أرجاء املعمورة ،مدعوماً بالعمل القيّم الذي يضطلع
به االحتاد الدويل لالتصاالت.
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ملاعلا ءاحنأ عيمج يف يمقرلا ثبلا ىلإ لوحتلا
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التحول إلى البث الرقمي في جميع أنحاء العالم
يساهم االنتقال من اإلذاعة التلفزيونية التماثلية لألرض إىل
اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف حترير الطيف الشحيح وإتاحته
الستعماالت أخرى ،ال سيما لالتصاالت املتنقلة .وترغب مجيع
مناطق العامل يف حتقيق التحول إىل البث الرقمي ومتكنت بعض البلدان
فعالً من استكمال هذه العملية .واملوعد النهائي الذي حدده املؤمتر
اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لعام  )RRC-06( 2006الذي عقده
االحتاد الدويل لالتصاالت يف جنيف ،يونيو  ،2015لالنتقال من البث
التلفزيوين التماثلي لألرض إىل البث التلفزيوين الرقمي لألرض،
ينطبق على إفريقيا والشرق األوسط وأوروبا وكذلك على مجهورية
إيران اإلسالمية .ويف منطقيت آسيا واحمليط اهلادئ واألمريكتني ،تعمل
اإلدارات الوطنية بصورة ثنائية ومتعددة األطراف من أجل وضع
خطط للطيف للتلفزيون الرقمي لألرض.
ومت اآلن استكمال وقف اإلرسال التماثلي يف أمريكا الشمالية
ومناطق عديدة يف أوروبا وبعض مناطق آسيا .وختطط أغلبية البلدان
يف أمريكا الالتينية ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ الستكمال االنتقال بني
عام  2015وعام .2020
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وتقوم خطة املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لعام )RRC-06( 2006

على تنسيق الرتددات فيما يتعلق باألنظمة اليت تستعمل معيار اإلذاعة
الفيديوية الرقمية لألرض ( ،)DVB-Tعلى الرغم من أنه جيوز استخدام
أنظمة أخرى .ومت تطوير عدة معايري يف مجيع أحناء العامل لإلذاعة
التلفزيونية الرقمية لألرض .واملعايري األساسية هي معيار جلنة أنظمة
التلفزيون املتطورة ( )ATSCالذي مت تطويره يف أمريكا الشمالية ،ومعيار
اإلذاعة الرقمية املتكاملة اخلدمات لألرض ( ،)ISDB-Tالذي مت تطويره
يف اليابان مث تكييفه الستعماله يف الربازيل ويف عدد من البلدان األخرى
يف أمريكا الالتينية ،ومعيار اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض ()DVB-T
(واملعيـار الذي خـلفــه ،أي معيــار اإلذاعــة الفيديـويــة الرقـمـيــة لألرض
( .))DVB-T2وتطبق الصني أيضاً معيارها اخلاص الذي يعرف بـاإلذاعة
الرقمية متعددة الوسائط لألرض (.)DTMB
وتبي جمموعة املقاالت الواردة يف هذا العدد من جملة أخبار االحتاد
ّ
الدويل لالتصاالت كيف تواجه بلدان خمتلفة ختتلف بينها ظروف السوق
التحديات النامجة عن التحول إىل البث الرقمي أو كيف سبق هلا أن
واجهت مثل هذه التحديات.

التحول إلى البث الرقمي
إفريقيا

Shutterstock

التحول إلى البث الرقمي في إفريقيا
ختتلف ظروف السوق للتلفزيون الرقمي األرضي يف إفريقيا .فيكثر
انتشار التلفزيون األرضي يف بعض البلدان (يف نيجرييا ،على سبيل
املثال) ،ويقل انتشاره يف بعضها اآلخر (يف تنزانيا والكامريون ،مثالً).
ويف البلدان الكبرية ،حيث يشتد الطلب على التلفزيون األرضي،
تطول عملية التحول إىل البث الرقمي وتتعقد .ويف مثل هذه احلاالت،
من املهم إشراك أصحاب املصلحة يف مجيع مراحل العملية ،وتنفيذ محلة
تروج لتوفر بث التلفزيون الرقمي األرضي غري املشفَّر .ومن
إعالمية ّ
ُّ
العوامل الرئيسية أيضاً يف التأكد من متكن املشاهدين من االنتفاع من
اخلدمات اجلديدة ،ضمان تيسر أجهزة فك التشفري بأسعار معقولة .وقد
حتول صعوبة املهمة دون وفاء بعض هذه البلدان باملوعد النهائي إليقاف
البث التماثلي واحملدد بعام .2015
ففي نيجرييا ،يساعد إشراك أصحاب املصلحة يف ضمان سالسة
التحول ،مما ِّ
ميكن من تقليص جممل فرتة البث املتزامن  -عندما تُبث

اإلشارات التلفزيونية الرقمية والتماثلية غري املشفَّرة يف وقت واحد –
ومن تقليل التكاليف املرتبطة بذلك .وقررت احلكومة أيضاً دعم أسعار
أجهزة فك التشفري من أجل تسريع اإلقبال عليها.
ويف املقابل ،ميكن تنفيذ التحول إىل البث الرقمي بسرعة نسبياً
عندما تنحصر تغطية منصة التلفزيون األرضي وحصتها يف السوق
ضمن حدود أضيق .وال يكمن التحدي يف معظمه يف إدارة فرتة البث
املتزامن أو عملية التحول ،وإمنا يف ضمان قدرة منصة التلفزيون الرقمي
األرضي اجلديدة على التنافس واجلذب أمام غريها من منصات التلفزيون
غري اجملانيّة يف البالد .ويف هذه احلاالت ،يرجح أن يتمثل عامل النجاح
الرئيسي للتلفزيون الرقمي األرضي يف ثراء احملتوى الذي ستقدمه
املنصة ،خاصة احملتوى احمللي .ومن األمهية مبكان لعملية التحول إىل البث
الرقمي ،القيام حبملة إعالمية تروج لتيسر التلفزيون الرقمي األرضي غري
املشفَّر للمشاهدين الذين قد ال يستخدمون التلفزيون األرضي حالياً.
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التحول إلى البث الرقمي

إفريقيا

وحيتاج ذلك إىل أن يدعم بإجراءات حكومية قوية تساعد على التحول
إىل البث الرقمي ،يف احلاالت اليت قد ال يكون االهتمام يف السوق كافي ًا
لتربير االنتقال إىل البث الرقمي.
وتُ ِربز حاالت نيجرييا وتنزانيا والكامريون املذكورة أدناه احلاجة
إىل نـُُهج هتتدي بسياسة عامة قوية بشأن التحول إىل البث الرقمي ،وإىل
إشراك دوائر الصناعة يف هذا الشأن.

نيجيريا

تقدر احلكومة النيجريية أن  40مليون أسرة متتلك جهاز تلفزيون
يف نيجرييا ،منها حنو  3,3مليون من مشرتكي التلفزيون غري اجملاين
يستخدمون اخلدمات الساتلية والساتلية الرقمية .ويشاهد أغلب السكان
يف هذا البلد التلفزيون التماثلي غري املشفَّر ،مما جيعله األعلى مشاهدة
للتلفزيون األرضي يف إفريقيا جنوب الصحراء الكربى .ويضم التلفزيون
التماثلي يف نيجرييا أكثر من  40قناة .ويتباين ذلك بشدة مع بعض
البلدان األخرى يف إفريقيا حيث يتدىن العدد إىل واحدة أو اثنتني من
القنوات التماثلية اليت تُبث عرب األثري .وهكذا فإن عملية التحول إىل
البث الرقمي يف نيجرييا متثل التحدي األصعب يف منطقة إفريقيا جنوب
الصحراء.
وبعد املراجعة ،حددت اهليئة املسؤولة عن إدارة التحول إىل البث
الرقمي يف نيجرييا  - DigiTeam Nigeria -شهر يناير  2015موعداً إلمتام
االنتقال الرقمي يف مجيع أحناء البالد (حيث كان املوعد املستهدف
األصلي ،يونيو  .)2012وتتكون هيئة  DigiTeam Nigeriaمن ممثلني عن
دوائر احلكومة والصناعة .وهي مسؤولة ،على وجه اخلصوص ،عن
وضع معيار البالد لتصنيع أجهزة فك التشفري املعدة الستقبال اإلشارات
الرقمية ،وكذلك عن ضمان تزويد املشاهدين باملعلومات الكافية
ومعاجلة مجيع مشاكل التحول اليت تعرتض املشاهدين
فمنحت
الرقمي.
وقد ُمنحت رخصتا بث لتقدمي خدمات البث
ُ
األوىل إىل مشروع  ،NTA Star Timesوهو مشروع مشرتك بني هيئة
التلفزيون يف نيجرييا ( )NTAوالشركة املشغِّلة للتلفزيون غري اجملاين Star
 Timesاليت وقع االختيار عليها كأول شركة وطنية لبث اإلشارات
ومنحت الرخصة الثانية إىل شركة Pinnacle
الرقمية يف البالدُ .
 Communicationsيف يوليو  .2014وأشارت اهليئة  Digi Teamإىل أن
إصدار رخصة ثالثة سيتم النظر فيه مع تطور السوق .وإذا رغبت
الشركة صاحبة الرخصة الثانية يف تقدمي حمتوى على شبكتها ،فسيكون
عليها أن تُنشئ كياناً منفصالً ترخصه هيئة اإلذاعة الوطنية .وجرى
اإلعالن يف وقت سابق يف عام  2014عن رخصة واحدة وطنية لتعدد
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اإلرسال الرقمي باستخدام تكنولوجيا اإلذاعة الفيديو الرقمية  -اجليل
الثاين لألرض (.)DVB-T2
ويف يونيو  ،2014أُطلقت محلة جتريبية لالنتقال الرقمي يف مدينة
جوس .ومل يُعلَن حىت اآلن عن موعد إيقاف البث التماثلي ،بيد
أن احلملة كانت قد أُعدت للتوعية باملوعد النهائي لالنتقال الرقمي
وستُتبَع حبمالت تُطلَق يف كربى البلدات واملدن النيجريية األخرى ،مث
يف بقية البالد.
وإىل جانب محلة التوعية العامة ،تتمثل إحدى األولويات القادمة
للحكومة يف اإلعالن عن مناقصة لتصنيع أجهزة فك التشفري وتوزيعها
ألربعني مليون أسرة متلك أجهزة تلفزيون يف نيجرييا .ويف يونيو ،2014
أعلنت احلكومة أهنا ليست بصدد دعم تكاليف أجهزة فك التشفري
فحسب ،بل إن كل هذه األجهزة ستصنع يف نيجرييا.
وأعلنت احلكومة أيضاً عن نيتها فرض رسوم على النفاذ إىل احملتوى،
سيتعي على املشاهدين دفع رسوم للنفاذ إىل التلفزيون الرقمي
حيث ّ
األرضي .وهي تتوقع ،يف موازاة ذلك ،أن جتري عملية جباية الرسوم
مبزيد من الفعالية ،وأن توفر األموال هليئات اإلذاعة النيجريية إلنتاج
احملتوى احمللي .وترى هيئة اإلذاعة الوطنية أن احملتوى احمللي عايل اجلودة
سيؤدي دوراً حمورياً يف إجناح التلفزيون الرقمي يف نيجرييا.

تنـزانيــا

يوم  31ديسمرب  ،2012أصبحت تنزانيا أول بلد يف اجلزء الرئيسي
إلفريقيا جنوب الصحراء يشرع يف إيقاف بث اإلشارات التلفزيونية
األرضية التماثلية .ومن السمات األساسية لسوق تنزانيا أن التغطية
السكانية للبث األرضي التماثلي كانت حمدودة تارخيياً ( 24يف املائة)،
حيث يستخدم الكثري من املشاهدين التلفزيون الساتلي غري املشفر بد ًال
من ذلك.
ويف تنزانيا ،كانت السياسة العامة غالباً ،وليس قوى السوق ،هي
قاطرة االنتقال إىل التلفزيون الرقمي .ورغم وجود عدد من التحديات،
متكنت تنزانيا من إيقاف بث إشاراهتا التلفزيونية التماثلية يف معظم
املناطق قبل يونيو  ،2015املوعد النهائي الذي حدده االحتاد الدويل
لالتصاالت .واختري  DVB-T2كمعيار يف هذا الصدد.
وقد مت تكييف التحول إىل البث الرقمي يف تنزانيا حبيث يوفر
التغطية الرقمية للمشاهدين داخل منطقة تغطية خدمة التلفزيون
التماثلي .وكان أول إيقاف لبث اإلشارة التماثلية يف كربى مدن
تنزانيا من حيث عدد السكان  -وهي دار السالم .وتليها اآلن
البلدات األصغر .وقد شارف مشروع االنتقال الرقمي على االكتمال.

التحول إلى البث الرقمي
إفريقيا

Shutterstock

ففي يونيو  ،2014أعلنت احلكومة أن تغطية التلفزيون الرقمي األرضي
تشمل  25يف املائة من السكان.
وتشري التقديرات الرمسية إىل أن عدد أجهزة التلفزيون يف تنزانيا
يبلغ  6,4مليون جهاز ،لنحو  10,3مليون أسرة .ونظراً حلجم سوق
البث الساتلي غري املشفَّر وسوق التلفزيون الكبلي ،ذهبت التوقعات إىل
أن عملية التحول إىل البث الرقمي ستؤثر على ما يقل قليالً عن نصف
جمموع األسر اليت متلك جهاز تلفزيون 2,7 :مليون جهاز من أجهزة
التلفزيون تستقبل إشارة أرضية متاثلية ،وتتجمع يف  19بلدة وضواحيها.
وقد شكلت سلسلة اإلمداد وتكلفة أجهزة فك التشفري مشاكل
لتنزانيا والعديد من البلدان األخرى .إذ تراوح متوسط التكلفة املبدئية
جلهاز فك التشفري بني زهاء  50دوالراً أمريكياً و 75دوالراً أمريكياً،
وذكر  57يف املائة من التنزانيني الذين مشلهم استطالع هليئة تنظيم
االتصاالت يف تنزانيا أن الثمن كان باهظاً برأيهم .وأشارت اهليئة إىل
أهنا ستضع خطة ملساعدة املشاهدين ذوي الدخل املنخفض ،ولكن ذلك
مل ينفَّذ لدى اكتمال إيقاف البث التماثلي يف العاصمة .وقد سامهت
احلكومة مع ذلك يف خفض تكلفة أجهزة فك التشفري بإعفائها من
ضريبة القيمة املضافة ومن رسوم االسترياد.

وقد اغتُنمت فرصة التحول إىل البث الرقمي يف تنزانيا إلعادة هيكلة
سوق البث عن طريق الرتخيص ملوردي تعدد اإلرسال بشكل منفصل
عن اجلهات اإلذاعية (موردو احملتوى) .ويف إطار هذه العملية ،مت تقسيم
اهليئة اإلذاعية احلكومية إىل مورد تعدد اإلرسال ومورد احملتوى.
ويف عام  ،2010أُصدرت ثالث رخص لتعدد اإلرسال :واحدة
ملشروع مشرتك بني هيئة اإلذاعة التنزانية وشركة ( Star Timesمورد
دويل للتلفزيون غري اجملاين)؛ واثنتان لشركتني من القطاع اخلاص
مملوكتني للتنزانيني.
ومنذ منح الرخص ،أثريت خماوف جراء رسوم اإلرسال املرتفعة
اليت يفرضها مشغلو تعدد اإلرسال على اهليئات اإلذاعية .وتعني على
هيئة تنظيم االتصاالت يف تنزانيا أن تتدخل بني مشغلي تعدد اإلرسال
وموردي خدمة احملتوى عرب اتفاقات ورسوم مستوى اخلدمة ،وحقوق
توزيع احملتوى .وبعد تشاور جرى يف عام  ،2012تقوم اهليئة التنظيمية
اآلن باستعراض الرسوم األساسية للمحتوى املفروضة على اإلرسال
سنوياً للتأكد من أن رسوم تعدد اإلرسال تقوم على التكلفة.
شركيت تعدد اإلرسال الصغريني (اململوكتان
وكانت استمرارية
ّ
للقطاع اخلاص) مدعاة قلق أيضاً مقارنةً مع شركة تعدد اإلرسال

أخبار االحتاد العدد    2مـارس | أبـريـل

17  2015

التحول إلى البث الرقمي

إفريقيا

العمومية املدعومة من شركة  .Star Timesوَتثَّل التحدي يف توفري احلوافز
جلميع مشغلي تعدد اإلرسال الثالثة ملواصلة بناء شبكة كافية يف مناطق
اخلدمة اخلمس األصغر .وهناك تقرير عن االنتقال من البث التماثلي إىل
البث الرقمي األرضي ،نشرته هيئة تنظيم االتصاالت يف تنزانيا يف مايو
 ،2014يشري إىل أن الدعم احلكومي سيكون متاحاً ملشغلي تعدد اإلرسال
لتسهيل توسيع الشبكة يف املناطق املتبقية اليت مل تتحول بعد واليت تشمل
بعض املناطق ذات الكثافة السكانية القليلة من تنزانيا.
وعلى الرغم من أن اهلدف من إعادة هيكلة سوق التلفزيون األرضي
هو ضمان أن تركز اهليئات اإلذاعية على تقدمي احملتوى بدالً من إرسال
اإلشارات ،فقد تبني أن إنتاج احملتوى احمللي يشكل حتدياً .وعجز موردو
خدمات احملتوى عن تلبية نسبة  60يف املائة املطلوبة من احملتوى احمللي
اليت اشرتطتها احلكومة .ويف بياهنم لألسباب ،ذكروا ضعف البنية التحتية
إلنتاج احملتوى احمللي وارتفاع تكاليف اإلنتاج .وقد تسببت وترية عملية
التحول مبشاكل أيضاً ،حيث انقطعت خدمات التلفزيون عن بعض
املشاهدين لفرتة من الوقت خالل التحول.
وكان الرتتيب اإلقليمي ملراحل التحول ينبئ بأن احلكومة التنزانية
قد متكنت من ضمان سالسة التحول إىل البث الرقمي من خالل
البث املتزامن ،على الرغم من ارتفاع تكاليف الساتل واملرافق واملوارد
البشرية للبث املتزامن .وقد أديرت هذه التكاليف عن طريق احلد من
فرتة البث املتزامن.
ورغم التحديات اليت اعرتضت سبيلها ،جنحت تنزانيا يف إيقاف بث
التلفزيون التماثلي يف كربيات مدهنا من حيث عدد السكان ،ووضعت
احلكومة خططاً صارمةً الستكمال التحول إىل البث الرقمي حبلول
املوعد النهائي الذي أقره االحتاد الدويل لالتصاالت .وميكن إىل حد كبري
أن يعزى هذا النجاح إىل إرادة احلكومة العازمة على التقدم بالتحول إىل
البث الرقمي .وقد أكدت عمليات استعراض مشروع التحول إىل البث
الرقمي يف تنزانيا ضرورة التسويق على نطاق واسع ووعي املشاهد بتيسر
التلفزيون الرقمي األرضي كمنصة للبث غري املشفَّر ،والقيادة احلكومية
القوية واختاذ القرارات يف الوقت املناسب.
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الكاميرون

أنشـأت حكـومـة الكـامريون يف عـام  2012هيئـة ،تـدعى اختصـاراً
 ،CAM-DTVإلدارة التحول إىل التلفزيون الرقمي األرضي ،وهي تضم
وزراء وهيئة اإلذاعة العمومية .وتصغي هيئة  CAM-DTVإىل اجلهات
اإلذاعية اخلاصة كذلك وتشركها يف أنشطتها ،ألهنا تدرك أن جناح
االنتقال يعتمد أيضاً على تلك اجلهات صاحبة املصلحة.
ويف الكامريون ،يقل كثرياً انتشار التلفزيون األرضي ( 12,5يف املائة
من األسر) مقارنةً بالتوزيع الكبلي غري املرخص ( 85يف املائة من األسر).
وتسعى احلكومة إىل االستفادة من عملية التحول إىل البث الرقمي
إلعادة تنظيم قطاع التلفزيون األرضي حبيث يستعيد جاذبيته لدى
املشاهدين .ولبلوغ هذه الغاية ،وضعت احلكومة ثالثة أهداف :أوالً،
الرتويج للثقافة احمللية من خالل تطوير اإلنتاج احمللي وفرض التزامات
إذاعية على القنوات؛ ثانياً ،تنويع العامل التلفزيوين ليقدم خيارات
أوسع من احملتوى عن طريق مضاعفة عدد القنوات ذات املوضوعات
املتخصصة؛ ثالثاً ،توسيع تغطية التلفزيون الرقمي األرضي لتشمل معظم
السكان (يف عام  ،2013مل تشمل تغطية التلفزيون الرقمي األرضي سوى
حوايل  40يف املائة منهم) .واختري  DVB-T2كمعيار يف هذا الصدد.
وال ترى هيئة  CAM-DTVأن سعر أجهزة فك التشفري متثل عائقاً أمام
حتول مستهلكي التلفزيون األرضي من التلفزيون الكبلي إىل التلفزيون
الرقمي األرضي ،ألن معظم املستهلكني يدفعون بالفعل رسوماً شهرية
ملشغلي الكبل.
ويف يوليو  ،2014وقعت احلكومة اتفاق قرض بقيمة  306ماليني
دوالر أمريكي مع البنك الدويل لتسهيل االنتقال إىل التلفزيون الرقمي
األرضي حبلول املوعد املستهدف الذي أقره االحتاد الدويل لالتصاالت
يف عام .2015

التحول إلى البث الرقمي
أوروبــا
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التحول إلى البث الرقمي في أوروبا
حـالــة النطاقين

 MHz 800وMHz 700

بدأ التخطيط للتحول إىل البث التلفزيوين الرقمي يف أوروبا منذ
عهد بعيد يرقى إىل عام  ،1997عندما وضع املؤمتر األورويب إلدارات
الربيد واالتصاالت ( )CEPTأسس إطالق التلفزيون الرقمي األرضي.
وأفضى ذلك إىل اتفاق تنسيق متعدد األطراف (يشار إليه باتفاق تشيسرت
 ))Chester-97(97بني بلدان  CEPTإلدخال التلفزيون الرقمي األرضيباستخدام معيار اإلذاعة الفيديوية الرقمية-لألرض (.)DVB-T
َّ
وأصبحت البلدان يف أوروبا يف عداد الطليعة يف العامل اليت نفذت
فأخلَت ترددات املكاسب الرقمية يف النطاق
التلفزيون الرقمي األرضي ْ
 .MHz 800وتتطلع العديد من البلدان األوروبية اآلن إلعادة توزيع
مزيد من طيف املـوجـات الديسيمرتيـة ( )UHFمن االستخدام اإلذاعي
إىل االستخدام املتنقل ،وجعل الرتددات يف املدى  MHz 700متاحة

للنطاق العريض املتنقل ،باإلضافة إىل تلك اليت تستخدم بالفعل يف
النطاق .MHz 800
وكانت خدمات البث الرقمي أُطلقت يف وقت مبكر من عام 1998
يف بعض البلدان األوروبية ،مثل اململكة املتحدة .ونظراً ألن اتفاق
تشيسرت  97-مل يقدم خطة ترددات جديدة للتلفزيون الرقمي األرضي،
أُطلقت أوىل اخلدمات يف الطيف املستخدم سابقاً للتلفزيون التماثلي،
وتعني االنتظار إىل حني انعقاد املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية
برعاية االحتاد الدويل لالتصاالت يف عام  ،)RRC-06( 2006إلعداد خطة
ترددات رقمية جديدة للبث األرضي.
وما لبثت اهليئات التنظيمية األوروبية أن نفذت اخلطة اجلديدة ،إثر
املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية عام  .2006وجاء قرار املفوضية

أخبار االحتاد العدد    2مـارس | أبـريـل

19  2015

التحول إلى البث الرقمي

أوروبــا

األوروبية القاضي مبواءمة النطاق  ،MHz 800وما ارتبط به من توصية
املفوضيـة األوروبيـة لتسهيل إتاحة املكاسب الرقمية (قرار املفوضية
بتاريخ  6مايو  2010بشأن الشروط التقنية املواءَمة لالستخدام يف
النطاق  MHz 862-790ضمن االحتاد األورويب) ،قراراً بالغ األمهية جلهود
التنسيق داخل أوروبا ،من حيث إيقاف التلفزيون التماثلي وإخالء
ترددات املكاسب الرقمية على السواء .وحثت التوصية الدول األعضاء
يف االحتاد األورويب على وقف بث إشارات التلفزيون التماثلي حبلول
 1يناير  ،2012ولكن الربملان األورويب أصدر قراراً الحقاً ()EU/243/2012
حدد فيه  1يناير  2013موعداً هنائياً للدول األعضاء يف االحتاد األورويب
إلتاحة طيف املكاسب الرقمية يف النطاق  MHz 800خلدمات االتصاالت
االلكرتونية .وأوفت هبذا املوعد النهائي عشر دول أعضاء ،باإلضافة
إىل كرواتيا ،اليت انضمت إىل االحتاد األورويب يف  1يوليو 2013
(انظر الشكل .)1
واستندت البلدان اليت مل تف باملوعد النهائي إىل بند يتيح تأخري
لدواع حمددة مثل تنسيق الرتددات عرب احلدود .وقبلت املفوضية
التنفيذ
ٍ
األوروبية  12من هذه الطلبات الداعية لتأخري التنفيذ ،لفرتات تصل إىل
ثالث سنوات ،بشرط أال يتسبب استمرار استخدام النطاق MHz 800
للبث أو ألغراض أخرى بأي مشاكل لتطوير النطاق العريض الالسلكي
يف هذا النطاق ضمن الدول األعضاء اجملاورة اليت باشرت باستخدام
النطاق  MHz 800خلدمات النطاق العريض املتنقل.
ومنذ  1يناير  ،2013ختصص طيف النطاق  MHz 800للنطاق العريض
املتنقل يف البلدين اللذين مل يطلبا تأخري التنفيذ ومها بلجيكا وإستونيا،
وكذلك يف بلدين من البلدان اليت مل يوافَق على طلباهتا الداعية لتأخري
التنفيذ ومها سلوفينيا واجلمهورية السلوفاكية .وباإلضافة إىل ذلك،
وخالل عام  2013والنصف األول من عام  ،2014أقامت سبعة من
البلدان اليت متت املوافقة على طلباهتا الداعية لتأخري التنفيذ مزاداً لبيع
تراخيص استخدام طيف النطاق  MHz 800للخدمات املتنقلة ،على النحو
املوضح يف الشكل رقم .1
ملزمة بقرار املفوضية األوروبية ،فإن بلداناً مثل
ورغم عدم كوهنا َ
أيسلنـدا والنرويج وسويسرا واالحتـاد الـروسي طـرحت أيضـاً النطـاق
 MHz 800للبيع يف مزادات ،وصار نطاق الطيف اآلن يف أيدي شركات
االتصاالت املتنقلة يف كل منها.
وقامت كل الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت أكملت
التحول إىل البث الرقمي بتخصيص طيف املكاسب الرقمية من
خالل مزادات .وقد أجريت هذه املزادات إما للنطاق MHz 800
فقط أو باالشرتاك مع ختصيص أو إعادة ختصيص النطاقات األخرى
لالتصاالت املتنقلة الدولية ( ،)IMTواليت عـادةً ما تكـون يف أوروبــا
نطــاقـات  MHz 900و MHz 1 800و( GHz 2,6وكذلك النطاق GHz 3,4
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يف بعض البلدان) .ويتضح يف الشكل ( )1الوضع يف مجيع أحناء
أوروبا (بلدان  CEPTواالحتاد األورويب) فيما يتعلق بتخصيص النطاق
 MHz 800لالستخدام املتنقل حىت يوليو .2014
ويف اآلونة األخرية ،أجنزت هنغاريا توزيع النطاق ،بعد استدراجها
لعروض بشأنه يف  29سبتمرب .ويف  14أكتوبر  ،2014نشرت هيئة
االتصاالت والربيد الوطنية ( )EETTيف اليونان نتائج مبيعاهتا من الرتددات
يف النطاقني ( MHz 800املكاسب الرقمية) و MHz 2 600للخدمات املتنقلة
من اجليل الرابع ( .)4Gفحصلت كل من شركات  CosmoteوVodafone
و Wind Hellasعلى كـتلـيت  MHz 5مــزاوجـتـيـن ( )MHz 10x2يف النطاق
 ،MHz 800ودفعت  103ماليني يورو و 103,1مليون يورو و103,01
ووزع نصف طيف  MHz 800يف مرحلة أولية
مليون يورو ،على التوايلُ .
بسعر ثابت قدره  51,5مليون يورو لكل  ،MHz 5x2وصدر الباقي عن
طريق جولة مزاودة تنافسية ثانية .ومتتد الرتاخيص ملدة  15سنة ،اعتباراً
من  28فرباير .2015
وعلى وجه اخلصوص ،ستستخدم شركة  Wind Hellasتردداهتا
اجلديدة لدعم خطتها املعدة لدخول قطاع اجليل الرابع من التطور
طويل األجل ( )4G LTEضد منافسيّها األكرب حجماً ،حيث يدير كالمها
عمليات راسخة يف جمال التطور طويل األجل ( .)LTEوأكد بيان صادر
عن الشركة أن الطيف اجلديد سيدعم املشغِّل يف إطالق اجليل الرابع
( .)4Gوستدرج الشركة هذا الطيف اجلديد ضمن حتديث شبكتها وبدء
التنفيذ احلايل خلدمات التطور طويل األجل ( .)LTEوحسبما جاء يف
البيان" ،هذا يشكل استثماراً كبرياً يف الطيف احلرج سيسمح لنا بتلبية
طلب املستهلكني املتزايد على اجليل الرابع من النطاق العريض املتنقل،
وبتقدمي خدمة بيانات أسرع للمستهلكني".
ويف بولندا ،كان من املقرر إقامة املزاد األصلي يف شهر فرباير 2014؛
ولكنه ألغي ألن خلالً تقنياً منع املشغلني من النفاذ إىل وثائق املزاد .وفيما
بعد ،عدَّلت السلطة التنظيمية الوطنية البولندية  -مكتب االتصاالت
اإللكرتونية ( )UKEهنج املزاد قطعاً لدابر احتكار السوق ،عن طريق تعديل
احلدود املفروضة على التشارك يف الطيف ،مثالً ،حبيث يتسىن التشارك
فيما يصل إىل  MHz 30من حيازات الطيف يف النطاق ،MHz 800
وكذلك إزالة القيود املفروضة على املزاودة وفق حيازات املشغلني احلالية
من الطيف يف النطاق  .MHz 900وبسبب هذه التغيريات تعني إطالق
عملية تشاور جديدة.
وال تزال قربص مستفيد ًة من تأخريها يف التنفيذ ومل تُ ِ
دل اهليئة
التـنظـيمـيـة هناك بأي تصرحيــات بعد بشــأن اجلــدول الزمنـي لتـوزيــع
النطـاق .MHz 800
وقد أبلغت بلغاريا املفوضية األوروبية باستمرار استخدامها للنطاق
 MHz 800ألغـراض األمـن العـام والدفـاع ،لـذا فقـد أُمهلت وقتـاً أطـول

التحول إلى البث الرقمي
أوروبــا

1

حالة النطاق  MHz 800في أوروبا في يوليو

ﺧﻄﺔ ﻟﻌﺮض  MHz 800ﰲ اﳌﺰاد
ﱂ ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ

MHz 800

2014

اﻛﺘﻤﺎل ﺗﻮزﻳﻊ MHz 800
ﻗﺒﻞ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2013
اﻛﺘﻤﺎل ﺗﻮزﻳﻊ MHz 800
ﺑﻌﺪ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2013

املصدر.2014 ،Analysys Mason :

إلمتام التحـول إىل البث الرقمي .وهناك خطط مبدئيـة لتخصيص النطاق
 MHz 800لالتصاالت املتنقلة يف عام .2017
وبعد االنتهاء من أول مزادات املكاسب الرقمية يف معظم أحناء
االحتاد األورويب ،يتحول اهتمام الدول األعضاء حنو النطاق MHz 700
) .(MHz 790-694وأما بالنسبة للنطاق  MHz 800قبل التحول إىل البث
الرقمي ،تشغل هذا الطيف حالياً خدمات التلفزيون الرقمية األرضية يف
معظم البلدان.
وقد قطعت فنلندا شوطاً بعيداً بوجه خاص باجتاه ختصيص النطاق
 ،MHz 700حيث وضعت السلطة التنظيمية ،FICORA ،خططها يف يناير
 2013إلخالء النطاق  MHz 700كي تشغله االتصاالت املتنقلة بدءاً
من  1يناير  .2017وعقدت احلكومة الفنلندية مباحثات مع جارها،
االحتاد الروسي ،بشأن أي تداخل حمتمل جراء إعادة التخصيص هذه
يف املناطق احلدودية بني البلدين ،فيما يدرس االحتاد الروسي أيضاً إعادة
توزيع النطاق  MH 700كي تشغله االتصاالت املتنقلة .وقد أجرى
االحتاد الروسي مزيداً من املباحثات بشأن مثل هذا التحرير للطيف مع

أعضاء ومراقبني آخرين من الكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت
( ،)RCCوأشار إىل أنه ينظر يف توزيع مالءَم لنطاق الطيف على اخلدمات
الراديوية املتنقلة.
وأصدرت احلكومة السويدية أيضا قراراً بإعادة توزيع النطاق MHz 700
لالستخدام املتنقل يف  31مارس  .2017ويف فرنسا ،أُعلن عن مبدأ إعادة
توزيع ويُتوقع إقامة مزاد يف عام  .2015ويف أملانيا ،سيباع النطاق MHz 700
يف مزاد إىل جانب طيف  MHz 900و MHz 1 800و.GHz 1,5
وأطلقت هيئة التنظيم البولندية مشاورة تلتمس وجهات نظر اجلهات
الفاعلة يف دوائر الصناعة بشأن االستخدامات املستقبلية املمكنة للنطاق
 .MHz 700واخليارات املطروحة على بساط البحث هي إعادة توزيع
كاملة للنطاق ،والتشارك بني اجلهات اإلذاعية القائمة واجلهات املشغلة
لشبكات االتصاالت املتنقلة (مع مراعاة شروط مثل الفصل اجلغرايف).
ويف اململكة املتحدة ،بدأ مكتب اململكة املتحدة لالتصاالت ()Ofcom
مشاورة بشأن اسرتاتيجية البيانات املتنقلة واإلخالءات احملتملة للطيف
مستقبالً؛ ويشمل ذلك النظر يف استخدام النطاق  MHz 700يف املستقبل.
ٍ
مشاورات
وجتري هيئة تنظيم االتصاالت ( )ComRegيف أيرلندا أيضاً
بشأن مستقبل طيف املوجات الديسيمرتية ( )UHFمع الرتكيز بوجه
خاص على النطاق  MHz 700والتحضري لتغيري التوزيع الذي تتوقع أيرلندا
حدوثه يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية يف عام .)WRC-15( 2015
ويف االجتماع السادس واألربعني لفريق املشروع  1بلجنة
االتصاالت اإللكرتونية التابعة للمؤمتر األورويب إلدارات الربيد
واالتصاالت ( )CEPTالذي عقد يف لكسمربغ يف الفرتة من  28أبريل
حىت  2مايوُ ،اتذ قرار مؤقت بشأن ترتيب القنوات الواجب اعتماده
للنطاق  MHz 700يف أوروبا .وينطوي ذلك على هنج أورويب مواءَم
لرتخيص النطاق باستخدام ترتيب قنوات ( MHz 30x2استناداً إىل تنفيذ
عدد من البلدان يف آسيا واحمليط اهلادئ "للمبدِّل التناويب األدىن" يف خطة
النطاق  MHz 700على النحو املبني يف الشكل ( ،)2وذلك لتمكني الدول
األعضاء من االستفادة من وفورات احلجم العاملية احملتملة.
يف حني أن النطاق ُ MHz 800خصص إىل حد كبري إىل النطاق
يصادق على النطاق
العريض املتنقل يف مجيع أحناء أوروباَّ ،
ويرجح أن َ
 MHz 700كتوزيع أويل مشرتك بني االتصاالت املتنقلة واإلذاعة يف املؤمتر
العاملي القادم لالتصاالت الراديوية عام  ،2015فقد هددت املتطلبات
املختلفة للبلدان األوروبية ،من حيث كميات الطيف الالزمة للتلفزيون
الرقمي األرضي والنطاق العريض املتنقل ،بتجزئة التوزيعات يف ما تبقى
من طيف املوجات الديسيمرتية ( )MHz 698-470( )UHFيف أوروبا.
ووفقاً لذلك ،أنشأت جلنة االتصاالت اإللكرتونية فريق مهام يعىن
بتحديد سيناريوهات للتطور طويل األجل ومواءمة نطاق املوجات
الديسيمرتية ( .MHz 694-470 )UHFويَعرض مشروع التقرير ،الذي نُشر
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أوروبــا

2

خطة النطاق  MHz 700للجنة االتصاالت اإللكترونية ( )ECCاستناداً إلى المبدِّل التناوبي األدنى لدى جماعة آسيا
والمحيط الهادئ لالتصاالت ()APT
803

758

788 790

748

733

703

694
ﺧﻄﺔ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت ﻟﺪى APT

اﻟﻄﻴﻒ اﳌﻮزﱠع ﻟﻠﻤﺒﺪل اﻟﺘﻨﺎوﰊ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ
اﻟﱰددات ) (FDDأو اﳌﺰ َاوج

اﻟﻨﻄﺎق اﳊﺎرس
أو اﻟﻔﺠﻮة اﳊﺎرﺳﺔ

ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻄﺎق

ﺧﻄﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ اﳌﺒ ّﺪل
اﻟﺘﻨﺎوﰊ اﻷدﱏ

املصدر.2014 ،Analysys Mason :

للتشاور العام يف يونيو  ،2014سيناريوهات بديلة لالستخدام املستقبلي
لنطاق املوجات الديسيمرتية ( ،)UHFبدءاً من مواصلة االستخدام
األويل للنطاق  MHz 698 470للخدمات اإلذاعية ووصوالً إىل استعمال
تكـنـولـوجيــا االتصـاالت املستـقبلـيــة لنطــاق املوجــات الـديسيمتـريــة
( )UHFبأكمله.
وختتلف وجهات النظر بشأن أفضل سيناريو ألوروبا .إذ يفضل
البعض حتويل استخدام النطاق  MHz 700يف مجيع أحناء أوروبا إىل النطاق
العريض الالسلكي حبلول عام  ،2020يف حني يقرتح البعض اآلخر
حتويل استخدام النطاق  MHz 700إىل االستخدام املتنقل على أساس كل
بلد على حدة .وقد أكد جمتمع اجلهات اإلذاعية عدم إمكانية حتويل
استخدام هذا النطاق قبل عام  2020دون تعطل جدي يف خدمات
التلفزيون الرقمي .وال ميضي التقرير إىل حد تقدمي توصية قوية بشأن
استخدام مستقبلي مواءَم للنطاق ،ولكن يُتوقع أن تتحرك اهليئات
التنظيمية األوروبية لتقدمي مزيد من التوصيات والقرارات خبصوص
استخدام ترددات املوجات الديسيمرتية ( )UHFعلى املدى الطويل،
بعد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية يف عام  )WRC-15( 2015وأخذ
القرارات املتخذة على الصعيد الدويل يف ذلك الوقت بعني االعتبار.
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ويف سبتمرب عام  ،2014نُشر تقرير أعده باسكال المي للمفوضية
األوروبية .وتتمثل رؤيته املقرتحة الستخدام طيف املوجات الديسيمرتية
( )UHFيف صيغة " "2025-2030-2020هبدف متكني أوروبا من الوفاء
جبدول األعمال الرقمي ألهداف أوروبا بشأن النطاق العريض يف ثالث
خطوات ،يف حني يعطي اإلذاعة مساراً واضحاً ملواصلة االستثمار
والتطوير .ويقرتح التقرير ما يلي:
_ _تكريس النطاق  ،)MHz 790-694( MHz 700الذي تستخدمه حالي ًا
شبكات اإلذاعة األرضية وميكروفونات ال سلكية ،للنطاق العريض
الالسلكي يف مجيع أحناء أوروبا حبلول عام  ،2020وإعطاء مهلة
كافية لضمان مسار االنتقال حنو متكني التغيري املقرتح يف االستخدام.
_ _استعراض استعمال طيف املوجات الديسيمرتية ( ،)UHFحبلول عام
 ،2025لتقييم مستجدات التكنولوجيا والسوق.
_ _محاية األمن واالستقرار من الناحية التنظيمية للجهات اإلذاعية
األرضية يف طيف املوجات الديسيمرتية ( )UHFاملتبقي ما دون
 MHz 700حىت عام .2030

التحول إلى البث الرقمي

الواليات املتحدة

AFP

التحول إلى البث الرقمي في الواليات المتحدة والخطط الالحقة
بشأن المزاد المشفوع بالحوافز على النطاق MHz 600
جرى التحول إلى التلفزيون الرقمي في الواليات المتحدة في عام  .2009وبدالً من اعتماد نهج منطقة تلو
منطقة في التحول إلى البث الرقمي ،توقفت جميع محطات التلفزيون التماثلية عن اإلرسال في وقت واحد.
وقد سهل ذلك اختبار تجريبي في والية كارولينا الشمالية ،جرى قبل عام من تاريخ التحول الكامل.
وحتقق التحول إىل البث الرقمي يف الواليات املتحدة من خالل
تطوير واعتماد معيار التلفزيون الرقمي لدى جلنة أنظمة التلفزيون
املتطورة ( .)ATSCويتيح معيار  ،ATSCشأنه شأن املعايري التلفزيونية
الرقمية األرضية األخرى ،كمعياري اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض
( )DVB-Tواإلذاعة الرقمية لألرض متكاملة اخلدمات ( ،)ISDB-Tبث

برامج تلفزيونية رقمية باستخدام عرض نطاق يقل كثرياً عنه يف اإلذاعة
التماثلية ،مما يسمح بضغط القنوات يف كمية أقل من الطيف .وهو ما
جىن مكاسب رقمية للواليات املتحدة جتلت يف تسخري النطاق MHz 700
لالستخدام املتنقل.
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التحول إلى البث الرقمي
الواليات املتحدة

1
إيقاف البث التماثلي

وكان الكونغرس يف الواليات املتحدة حدد املوعد األصلي إليقاف
البث التماثلي يف هناية عام  .2006ولكن نظراً إىل عدم حتقق شرط حيازة
 85يف املائة من األسر جهاز توليف رقمياً قادراً على استقبال البث
الرقمي يف الوقت املناسب ،أرجئ املوعد النهائي حىت عام .2009
وقبل ذلك ،يف عام  ،2008باعت جلنة االتصاالت الفيدرالية ()FCC
يف مزاد ترددات املكاسب الرقمية يف النطاق  .MHz 700وبدأت هذه
العملية ،املعروفة رمسياً باسم املزاد  ،73يف  24يناير  ،2008وباعت حقوق
تشغيل شبكات االتصاالت املتنقلة يف النطاق  MHz 700قبل استكمال
التحول إىل البث الرقمي يف  17فرباير .2009
وميكن أن يعزى التحول إىل البث الرقمي يف وقت مبكر يف
الواليات املتحدة أساساً إىل القلة النسبية للمنازل اليت تعتمد على اهلوائي
واخلدمات األرضية ملشاهدة التلفزيون ( 7يف املائة يف عام  ،2013اخنفاضاً
من  16يف املائة يف عام  2003و 9يف املائة يف عام  .)2012وبدالً من ذلك،
فإن غالبية املستهلكني تشرتك يف خدمات الكبل أو تلفزيون بروتوكول
اإلنرتنت أو اخلدمات الساتلية ،أو تتلقى اخلدمة التلفزيونية على حنو
متزايد عرب خدمات اإلنرتنت مثل نيتفليكس ( )Netflixأو هولو (.)Hulu

َمنح المكاسب الرقمية

أخلى التحول إىل البث الرقمي يف الواليات املتحدة يف البداية ما
جمموعه  MHz 108من الطيف ( )MHz 806-MHz 698لالستخدام املتنقل.
املزاوج
ُ
وخطط ألن خيصص املزاد  73ما جمموعه  MHz 28x2من الطيف َ
حجز MHz
حني
يف
املتنقل،
لالستخدام
ج
املزاو
غري
الطيف
من
MHz
و6
ُ
َ
 12x2من الطيف للسالمة العامة (انظر الشكل .)1
عُرضت تراخيص الشرحيتني  Aو Eلكل منطقة من املناطق األوسع
اليت يبلغ عددها  176منطقة واليت يشار إليها باملناطق االقتصادية ،يف
حني أن تراخيص الشرحية  Bعُرضت لكل من مناطق السوق اخللوية
البالغة  734منطقة األصغر بكثري .وقد عُرضت الشرحية ،C، MHz 11x2
لكل من عشرة جتمعات مناطق اقتصادية إقليمية .وتشكل ستة من عشرة
جتمعات مناطق اقتصادية إقليمية الواليات املتحدة القارية ،يف حني أن
األربعة املتبقية هي أالسكا وهاواي واألراضي النائية للواليات املتحدة
األمريكية .وعُرضت الشرحية  ،D، MHz 5x2يف ترخيص وطين واحد.
وخضع طيف الشرحية  Dلقيود كبرية إذ تعني على مجيع األجهزة العاملة
يف هذه الشرحية أن تدعم تقاسم الطيف مع أجهزة السالمة العامة.
واختُتم املزاد يوم  20مارس  2008مسفراً عن  1 090عطاءً فائزًا
بصفة مؤقتة مبا يشمل  1 091ترخيصاً وإيرادات جمموعها  19,6مليار
دوالر أمريكي .وقد جتاوزت العطاءات الفائزة مؤقتاً لرتاخيص الشرائح
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الطيف المتاح في مزاد النطاق  MHz 700الذي أجرته
لجنة االتصاالت الفيدرالية في عام 2008
746

734

740
B

805 806

728
A

E

787 788 793
D

722

710

775 776

A

757 758 763
D

C

ﻣﻄﺮوح ﺳﺎﺑﻘﺎً ﰲ ﻣﺰاد
ﻃﻴﻒ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

704
B

698

746
C

ﺟﺬع ﻣﺰ َاوج
ﺟﺬع ﻏﲑ ﻣﺰ َاوج

املصدر.2014 ،Analysys Mason :

 Aو Bو Cو Eاألسعار األساسية اإلمجالية لتلك الشرائح .بيد أن العطاء
يرق إىل السعر
الفائز مؤقتاً لرتخيص الشرحية ( Dالسالمة العامة) مل َ
األساسي فلم يبَع .ونتيجةً لذلكُ ،منح  1 090ترخيصاً إىل  101من
مقدمي العطاءات ،وبقيت  9تراخيص يف يد جلنة االتصاالت الفيدرالية.
حصل املزاد  73ما جمموعه  19,0مليار دوالر
وكما يُ َّبي يف اجلدولَّ ،
أمريكي من صايف العطاءات الفائزة.
مل حيدد مطلقاً موع ٌد آخر ملزاد طيف الشرحية  ،Dويف  17فرباير
 ،2012وافق الكونغرس يف الواليات املتحدة على أن خيصص إدارياً
كامل الشرحية  Dللسالمة العامة من أجل دعم تطوير شبكة وطنية
عريضة النطاق للمهام احلرجة يف جمال السالمة العامة.

التطورات الالحقة في سوق االتصاالت المتنقلة

وبعد املزاد على النطاق  ،MHz 700وإثر سلسلة من عمليات
شراء واقتناء الطيف بني خمتلف مشغلي الشبكات الالسلكية يف سوق
الواليات املتحدة ،قُسم طيف االتصاالت املتنقلة اآلن قسمة غري متكافئة
نسبياً بني كبار مقدمي اخلدمة املتنقلة ،على النحو املبني يف الشكل .2
وهناك أيضاً اختالفات إقليمية كبرية ،على النحو املوضح يف الشكل ،3
جراء هيكل مزادات جلنة االتصاالت الفيدرالية اليت تباع فيها الرتاخيص
على أساس إقليمي وليس على الصعيد الوطين.
بعد أربع سنوات من منح طيف النطاق  ،MHz 700أُعلن عن خطط
للمضي قدماً يف إعادة التخطيط للمزيد من طيف تلفزيون املوجات
الديسيمرتية ( )UHFيف الواليات املتحدة ،ما دون النطاق .MHz 700
واقتح إجناز إعادة التخطيط هذه من خالل استخدام "املزاد املشفوع
ُ
باحلوافز" املبتكر ،مما يتيح تناقل الطيف بني اجلهات اإلذاعية وجهات
تشغيل شبكات االتصاالت املتنقلة خالل املزاد.

التحول إلى البث الرقمي

الواليات املتحدة

الجدول  - 1نتائج المزاد  73للجنة االتصاالت الفيدرالية
المزايدون الفائزون بكميات كبيرة من الطيف
عرض النطاق عدد التراخيص
الشريحة
A

MHz 6×2

176

B

MHz 6×2

734

C

MHz 11×2

10

D

MHz 5×2

1

E

 MHz 6غري مز َاوج

176

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
مل يبَع
•
•

صافي العطاءات
الفائزة (مليار
دوالر أمريكي)

 25 :Verizonترخيصاً
 25 :US Cellularترخيص ًا
 23 :Cavalierترخيصاً
 21 :CenturyTelترخيصاً
 227 :AT&Tترخيصاً (لقاء  6,6مليار دوالر أمريكي)
 77 :Verizonترخيصاً
 127 :US Cellularترخيص ًا
 7 :Verizonتراخيص (تغطي الواليات املتحدة
األمريكية القارية وهاواي)
 :Triad Broadcastingترخيصان
 :Small venturesترخيص واحد

3,9

9,1

4,7

ال ينطبق

 168 :EchoStarترخيصاً
 5 :Verizonتراخيص

1,3

املصدر.2014 ،Analysys Mason :
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املصدر.2014 ،JP Morgan :
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حيازات الطيف لدى مشغلي الواليات المتحدة في مدينة
شيكاغو (مقاطعة كوك)
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التحول إلى البث الرقمي
الواليات املتحدة

ويف فرباير  ،2012أذن الكونغرس يف الواليات املتحدة للجنة
االتصاالت الفيدرالية ( )FCCببدء االستعدادات ملزاد طيف البث
التلفزيوين يف النطاق  .MHz 600وقد أُعد املزاد املشفوع باحلوافز كآلية
طوعية تشجع اجلهات اإلذاعية على التخلي عن حقوقها باستخدام
الطيف يف مقابل حصة من عائدات املزاد .وذكرت جلنة االتصاالت
الفيدرالية أهنا تتوقع اهتمام عدد من اجلهات اإلذاعية باملشاركة ،وال
سيما يف املناطق اجلغرافية اليت تعلو فيها تكلفة التوزيع األرضي بالنسبة
إىل اإليرادات اليت حيققها.
ومبا أن املشاركة يف املزاد طوعية ،فال ضمان مبشاركة مجيع حاملي
تراخيص طيف املوجات الديسيمرتية ( )UHFاحلاليني ،ولعل بعض
أصحاب الرتاخيص يرغب بالتخلي عن جزء من الطيف املرخص هلم
فقط .وبالتايل فإن جلنة االتصاالت الفيدرالية ( )FCCخمولة بتغيري الرتددات
املشمولة برتاخيص البث املتبقية بعد املزاد ،كي تكون أجزاء الطيف اليت
ُتلى عن طريق املزاد يف شكل متجاور ومناسب لالستخدام املتنقل.

خطط المنح المؤقت للنطاق

MHz 600

يف  2يونيو عام  ،2014أصدرت جلنة االتصاالت الفيدرالية نص
تقرير وأمر املزاد املشفوع باحلوافز ،الذي اعتُمد يف  15مايو  ،2014مبا يف
ذلك القواعد املرحلية لتنفيذ املزاد.
وتتوقع جلنة االتصاالت الفيدرالية ( )FCCقبول طلبات املشاركة يف
املزاد يف خريف عام  ،2015وبدء املزاد يف مطلع عام .2016
وستختلف األسعار املعروضة للجهات اإلذاعية املشاركة بناءً على
عوامل مثل املوقع واحتماالت التداخل والسكان داخل املنطقة اليت
يغطيها الطيف .وبعد ذلك تعدَّل األسعار هبوطاً ،مع السماح للجهات
اإلذاعية باالنسحاب عند أي سعر ،حىت استنفاد فائض املعروض
من حمطات العطاءات .وحيدد سعر االنسحاب هذا احلد األدىن من
املدفوعات اليت يتعني على مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة سدادها.
وإذا اختارت اجلهات اإلذاعية املشاركة يف املزاد ،سيتاح هلا عدد من
اخليارات تنطوي على التخلي عن ترددات أو االنتقال إىل قنوات بديلة.
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ونظراً للطبيعة الطوعية ملشاركة اجلهة اإلذاعية ،لن يسع جلنة
االتصاالت الفيدرالية أن تضع خطة للنطاق حىت االنتهاء من املزاد.
والقيد الوحيد املفروض على خطة النطاق الناجتة يتمثل يف عدم نقل
مكان القناة )MHz 614-608( 37
املستخدمة خلدمات القياس الطيب عن
َ
بُعد الالسلكية وألغراض خدمة علم الفلك الراديوي .وبصفة مؤقتة،
ذكرت جلنة االتصاالت الفيدرالية ( )FCCأهنا ختطط لتحويل قنوات البث
اليت يبلغ عرض كل منها  MHz 6إىل لبنات يبلغ عرض كل منها ،MHz 5
مزاوجة للوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة
الستخدامها يف إنشاء نطاقات َ
باالتصاالت املتنقلة.
وحال االنتهاء من خطة النطاقات هذه ،سيقام مزاد إلكرتوين (ملشغلي
االتصاالت املتنقلة املزايدين على الطيف املخلى حديثاً) .وسيتضمن ذلك
نسق ميقاتية تصاعدي ،حيث تبدأ األسعار منخفضة وتعدَّل صعوداً،
ويزايد املشغلون على أجزاء عامة من الطيف .وإذا كانت العروض النهائية
املقدمة يف املزاد اإللكرتوين (حيث ال يوجد فائض طلب على الرتاخيص)
كافية لتغطية مدفوعات احلوافز للجهات اإلذاعية ،يُغلق املزاد املشفوع
باحلوافز .وبعد االنتهاء من هذا املزاد اإللكرتوين ،تُعقد جولة ختصيص
تسمح للمزايدين بانتقاء نطاقات حمددة.
وبعد استكمال املزاد والدفع للجهات اإلذاعيةُ ،ت َهل اجلهات
اإلذاعية اليت اختارت التوقف عن البث أو تقاسم قناة ثالثة أشهر إلخالء
قنواهتا ،فيما ُت َهل اجلهات اإلذاعية اليت اختارت التخلي عن قناهتا احلالية
واالنتقال إىل ترددات بديلة 39 ،شهراً الستكمال املرحلة االنتقالية
ووقف التشغيل على قناهتا األصلية .وسيحق هلذه القنوات املعاد جتميعها
احلصول على حصة من صندوق إعادة التوزيع البالغة قيمته  1,75مليار
دوالر أمريكي ،لتغطية ما يصل إىل  80يف املائة من تكاليف إعادة
التوزيع للمشغلني التجاريني وملوزعي برامج الفيديو متعددة القنوات،
و 90يف املائة بالنسبة للمحطات غري التجارية.
املزمع ،يُتوقع طرح جزء آخر من طيف
ومن خالل هذا املزاد َ
املوجات الديسيمرتية ( ،)UHFما دون النطاق  ،MHz 700لالستخدام
املتنقل يف الواليات املتحدة ،بدءاً مباشرة مما دون النطاق MHz 700
احلايل ،ورمبا ميتد إىل ما دون .MHz 600

التحول إلى البث الرقمي
أمريكا الالتينية

التحول إلى البث الرقمي
ّ
في أمريكا الالتينية
أحرزت بعض البلدان يف أمريكا الالتينية تقدماً كبرياً يف نشر
اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض .ويركز هذا املقال على بلدين يف
التحول إىل البث الرقمي ومها املكسيك والربازيل.
املنطقة تصدرا ّ
وتبي احلالتان بعض التحديات النامجة عن االنتقال إىل اإلذاعة
ّ
التلفزيونية الرقمية لألرض.
بالتحول
رواد السوق فيما يتعلق
واملكسيك والربازيل مها من ّ
ّ
إىل البث الرقمي يف أمريكا الالتينية ومها البلدان األقرب إىل
استكمال العملية .وعلى الرغم من أن كل واحد منهما قد اختار
تكنولوجيات خمتلفة لإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ،مها يربهنان
على أن فعالية إشراك صناعة اخلدمات اإلذاعية عامل أساسي
التحول إىل
لتحقيق النجاح ،وأنه ّ
يتعي على احلكومة أيضاً تعزيز ّ
البث الرقمي ومساعدة أكثر املواطنني فقراً على اقتناء األجهزة اليت
تستويف املتطلبات الرقمية.
التحول إىل البث الرقمي عملية مطولة يف البلدان
وقد يكون ّ
الكبرية اليت تعتمد على التلفزيون األرضي كمنصة التلفزيون
الرئيسية اخلاصة هبا .ويرتتب على ذلك عواقب إقليمية ،مبا أنه ال
التحول إىل البث
يسهل على البلدان اليت بلغت مرحلة متقدمة من ّ
الرقمي إعادة توزيع ترددات املكاسب الرقمية لصاحل االتصاالت
املتنقلة ،بينما ال تزال البلدان اجملاورة تستخدم هذه الرتددات
ألغراض اإلذاعة.
وتتعلق التحديات األساسية اليت تواجهها البلدان يف أمريكا
الالتينية بإدارة فرتة اإلذاعة املتزامنة (اليت استمرت أكثر من ست
التحول .ولكن
سنوات يف ساو باولو على سبيل املثال) وبعملية ّ
قد تستفيد البلدان األخرى يف املنطقة من مثايل أفضل املمارسات
للمكسيك والربازيل فيما يتعلق بتحديد معلمات الشبكة اليت
تستويف طلب السوق على أكمل وجه وتشرك أصحاب املصلحة
التحول إىل البث
وتقتضي إجراء اختبارات جتريبية .ويستدعي ّ
الرقمي دعماً قوياً من احلكومة والعمل على مواجهة التحديات
عند ظهورها.
AFP

برج التلفزيون الرقمي في برازيليا
أخبار االحتاد العدد    2مـارس | أبـريـل

27  2015

التحول إلى البث الرقمي
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البرازيل

تتصدر الربازيل السوق يف أمريكا اجلنوبية فيما يتعلق بنشر اإلذاعة
التلفزيونية الرقمية لألرض .وقد بدأت الربازيل تنشر شبكتها الرقمية
يف عام  ،2007وحبلول هناية عام  2013كانت قد شهدت ست سنوات
كاملة من البث الرقمي يف الوقت الذي كانت فيه البلدان األخرى يف
للتحول إىل البث الرقمي.
املنطقة بصدد استهالل التخطيط ّ
ولكن كانت فرتة االنتقال مطولة؛ وعلى الرغم من بداية نشر
اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف عام  ،1999لن حيدث وقف
اإلرسال التماثلي بشكل هنائي حىت عام  .2016وبدأت الوكالة الوطنية
لالتصاالت اإلرسال التلفزيوين الرقمي لتقييم املعايري التقنية واالقتصادية،
التحول الكامل إىل البث الرقمي
كأساس لتتخذ احلكومة قراراً بشأن ّ
ووقف اإلرسال التماثلي وحتقيق املكاسب الرقمية.
وخالفاً للمكسيك ،اختارت الربازيل استخدام معيار اإلذاعة الرقمية
املتكاملة اخلدمات لألرض ( ،)ISDB-Tالذي مت تطويره أساساً يف اليابان
ولكن مع انضغاط فيديوي خمتلف .وأعادت الربازيل تسمية معيارها إىل
نظام التلفزيون الرقمي يف الربازيل (Sistema Brasileiro de Televisão Digital -
 .)SBTVDوحذت بلدان عديدة أخرى يف أمريكا اجلنوبية حذو الربازيل
فاختارت نظام التلفزيون الرقمي يف الربازيل ( )SBTVDلشبكات اإلذاعة
التلفزيونية الرقمية لألرض اخلاصة هبا .وقامت بنما وكولومبيا وسورينام
وغويانا فقط باعتماد معيار اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض ()DVB-T
وهو املعيار املستخدم يف أغلبية البلدان األوروبية.
ويف أوائل األلفينات ،أجرت الوكالة الوطنية لالتصاالت دراسات
للتحول إىل البث
(مع اجلامعات وهيئات اإلذاعة) بشأن النهوج احملتملة ّ
الرقمي .وكان مجع أصحاب املصلحة املعنيني كافة يف إطار هذه العملية
التحول إىل البث
ومواصلة مشاركتهم طواهلا عامالً رئيسياً يف جناح ّ
الرقمي يف الربازيل.
ويف هناية عام  ،2013كانت مجيع األسر يف الربازيل تقريباً ( 98يف
املائة) متلك جهاز تلفزيون ،مما يعين  60مليون أسرة تقريباً .ولكن ال
يشرتك سوى  31يف املائة من هذه األسر يف خدمة تلفزيونية مدفوعة -
التحول إىل
وهي من أدىن النسب يف أمريكا اجلنوبية .وبالتايل ،سيؤثر ّ
البث الرقمي على  70يف املائة من السكان.
وتعترب احلكومة أن كل مواطن برازيلي جيب أن ميلك جهاز تلفزيون
يف منزله ،ولكن كما هي احلال يف بلدان عديدة أخرى يف املنطقة ،توجد
يف الربازيل نسبة كبرية من األسر املنخفضة الدخل واليت ال ميكنها أن
تتحمل تكاليف أجهزة التلفزيون الرقمية اجلديدة أو أجهزة فك التشفري.
وبناءً على ذلك ،تساعد احلكومة حنو  20مليون أسرة على شراء مثل
هذه األجهزة من خالل خمطط "( Minha Casa Melhorاألفضل ملنزيل")
الذي مت وضعه يف عام  2013والذي مينح قروضاً مبعدالت فائدة منخفضة
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( 0,4يف املائة) إىل أكثر األسر فقراً لتمويل أجهزهتا املنزلية .وميكن أن
ميول هذا القرض من مصرف الربازيل جهاز اإلذاعة التلفزيونية الرقمية
ّ
لألرض بقيمة تصل إىل  1400ريال برازيلي ( 600دوالر أمريكي تقريباً).
وجيب أن يتم وقف اإلرسال على مراحل إلتاحة وقت يسمح
بضمان اإلمدادات الكافية ألجهزة التلفزيون الرقمية وأجهزة فك
التشفري .وبالتايل ،ختطط احلكومة لوقف اإلشارات التماثلية بشكل
بث اإلشارات الرقمية يف املدن
تدرجيي ،بدءاً باملدن الكربى .وقد متّ ّ
الكربى أوالً مثل ساو باولو وريو دي جانريو وبرازيليا ،وقد تشكل
هذه املدن أيضاً خمططات جتريبية لوقف اإلرسال التماثلي .وما أن يتم
استكمال وقف اإلرسال التماثلي يف املدن األكرب ،ستستمر العملية من
عام  2015إىل عام  2018يف املدن األصغر.
وتعترب الربازيل على نطاق واسع يف أمريكا اجلنوبية دولة توفر مثا ًال
التحول إىل البث الرقمي ،وقد جنحت من خالل احلفاظ
عن حسن إدارة ّ
على مشاركة أصحاب املصلحة كافة وتنفيذ مشاريع جتريبية يف املدن
الكربى وتكييف املهل الزمنية لكل منطقة ومدينة ومساعدة السكان
مجيعهم على حيازة األجهزة الرقمية.

المكسيك

بدأت املكسيك تنشر اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف عام .2004
التحول إىل البث الرقمي مل تستكمل بعد ،من املتوقع
ومع أن عملية ّ
أن تكون املكسيك يف  31ديسمرب  2015البلد األول يف أمريكا الالتينية
الذي يوقف إشارات التلفزيون التماثلي لألرض بشكل كامل.
واختارت حكومة املكسيك نفس معيار التكنولوجيا اخلاص
باإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض الذي استخدم يف الواليات املتحدة
هبدف تنفيذ اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض لسببني رئيسيني .أوالً،
التحول إىل البث الرقمي اخلاص
استكملت الواليات املتحدة عملية ّ
هبا قبل بضع سنوات ،وكان السكان املكسيكيون الذين يقطنون يف
املناطق احلدودية يستخدمون أجهزة فك التشفري أو أجهزة التلفزيون
اليت تستويف معيار جلنة أنظمة التلفزيون املتطورة ( )ATSCاملعتمد
يف الواليات املتحدة .وثانياً ،أن املكسيك من أكرب منتجي أجهزة
التلفزيون يف العامل وهي تص ّدر بشكل أساسي أجهزة التلفزيون
الرقمية اليت تنتجها إىل الواليات املتحدة ،وبالتايل فإن اعتماد املعيار
نفسه يسهل اإلنتاج مبا يناسب سوق التصدير.
واليوم ،ميلك  97يف املائة من  30مليون أسرة يف املكسيك جهاز
تلفزيون ،ويشرتك  46يف املائة منها يف خدمة تلفزيونية مدفوعة .ولذلك،
سيؤثر وقف اإلرسال التماثلي على  15,5مليون أسرة لن تتاح هلا
اخلدمة التلفزيونية إال إذا انتقلت إىل اإلرسال الرقمي .ويف الواقع ،قد
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تتأثر األسر مجيعها اليت يبلغ عددها  30مليون أسرة مبا أنه مل يتم إقرار
االلتزامات اخلاصة باحملتوى "الواجب بثه" للخدمة التلفزيونية املدفوعة
سوى مؤخراً.
وقررت احلكومة املكسيكية تنفيذ مشروع جترييب يف تيخوانا قبل
التحول إىل البث الرقمي على مستوى البلد .واعترب أن
إطالق عملية ّ
املشروع حقق جناحاً يف هناية املطاف على الرغم من بعض التقارير
السلبية اليت وردت يف البداية .ومت وقف اإلرسال التماثلي يف  18يوليو
 ،2013مما ساهم يف حترير الطيف مبقدار  MHz 48يف النطاق .MHz 700
وحترز حالياً عملية وقف اإلرسال التماثلي تقدماً يف باقي املناطق يف
البالد ،مع االستفادة من اخلربة املكتسبة من خالل املخطط التجرييب.
وقامت احلكومة مبنح ترخيص رقمي لكل هيئة بث إذاعي وفقاً
هليكل السوق اخلاصة باإلذاعة التلفزيونية التماثلية لألرض .ويبدو أن
هذا النهج أقل فعالية فيما يتعلق باملكاسب الرقمية للطيف ،على الرغم
من تفادي احلاجة إىل إعادة هيكلة السوق إلنشاء شركة إرسال منفصلة
خاصة باإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض.
وقامت احلكومة بتوزيع معدد إرسال للجنة أنظمة التلفزيون املتطورة
( )ATSCلكل هيئة بث إذاعي .ولكن ،وفقاً ملعيار جلنة أنظمة التلفزيون
املتطورة ( ،)ATSCال ميكن أن يتضمن معدد إرسال ذو  MHz 6أكثر من
قناتني عالييت الوضوح أو ست قنوات عادية الوضوح .ويعين ذلك أن
املكسيك حتتاج إىل زيادة مقدار الطيف بدالً من التقليل منه الستعمال
التحول
خدمات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض .وخالفاً لذلك ،أدى ّ
إىل البث الرقمي يف الواليات املتحدة إىل مكاسب رقمية.
وقررت احلكومة يف بداية عام  2014تقدمي حنو  14مليون جهاز
التحول إىل
تلفزيون عايل الوضوح ألكثر األسر فقراً هبدف ضمان جناح ّ
البث الرقمي يف املكسيك على الرغم من الدخل املنخفض لدى نسبة
كبرية من السكان .ويكون تقدمي الدعم املايل هلذه األسر ملساعدهتا على
النفاذ إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض مكلفاً (وهو يقدر بنحو

 19مليار بيزو مكسيكي أي ما يعادل  1,5مليار دوالر أمريكي) كما أنه
يشكل خطراً على قطاع تصنيع أجهزة التلفزيون على املستوى احمللي من
حيث تلبيته للطلب ومن حيث احتمال إنشائه لسوق األجهزة املستعملة
حيث تباع األجهزة املمولة من احلكومة.
وحىت اآلن ،وعلى الرغم من هذه املخاطر ،حتقق املكسيك جناحاً يف
تعي على املكسيك
انتقاهلا إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض .وقد ّ
القيام ببعض اخليارات استناداً إىل اخلربة الدولية هبذا الشأن بدون اتباع
أي أمثلة عن أفضل املمارسات من البلدان األخرى يف املنطقة ،مبا أهنا
التحول إىل البث الرقمي يف أمريكا
من أكثر البلدان تقدماً يف عملية ّ
الالتينية ومن أوائل البلدان يف املنطقة اليت خططت لتحوهلا إىل البث
الرقمي .وقد أثر ذلك على خياراهتا مثل اعتماد معيار جلنة أنظمة
التلفزيون املتطورة ( )ATSCوقرار تقدمي الدعم املايل الكامل ألجهزة
التلفزيون العالية اجلودة ألكثر األسر فقراً.

البلدان األخرى في األمريكتين

اختارت كل من األرجنتني وفنزويال وشيلي وأوروغواي ،شأهنا
شأن أغلبية البلدان يف أمريكا الالتينية ،املعيار الربازيلي لإلذاعة التلفزيونية
الرقمية لألرض كما ميكنها استخدام أفضل املمارسات الربازيلية لتحقيق
حتوهلا إىل البث الرقمي.
ويف مجيع هذه البلدان ،يتم انتشار اخلدمة التلفزيونية املدفوعة
مبعدالت أعلى بكثري من الربازيل ( 78يف املائة يف األرجنتني و 68يف املائة
يف فنزويال و 67يف املائة يف شيلي و 64يف املائة يف أوروغواي) .وستكون
مشكلة وقف اإلرسال التماثلي وحرمان بعض األسر من تلقي إشارات
تلفزيون أقل خطورة مما كانت عليه يف حالة الربازيل ،نظراً لوجود عدد
أقل من األسر اليت تعتمد على اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض.
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آسيا-احمليط اهلادئ

التحول إلى البث الرقمي في آسيا-المحيط الهادئ
ختتلف حتديات التحول إىل البث الرقمي يف منطقة آسيا-احمليط
اهلادئ تبعاً لظروف السوق .ونظراً إىل أن البث التلفزيوين على اهلواء
حيظى بشعبية ،جيب على البلدان أن تضمن أن تكون تكاليف اإلذاعة
التلفزيونية الرقمية لألرض معقولة ملعظم السكان .وقد أنشأت بعض
البلدان صناديق هلذا الغرض لدعم فئات حمددة من املشاهدين (يذكر
منهم على سبيل املثال ،املسنون واألسر ذات الدخل املنخفض) .بيد أنه
يف بعض البلدان حيث تستعمل منصات تلفزيونية أخرى استعماالً واسع ًا
لتوفري البث التلفزيوين الرقمي وحيث يكون البث التلفزيوين املدفوع
واسع االنتشار ،توجد حاجة إىل هنج خمتلفة جلعل البث التلفزيوين
الرقمي لألرض جذاباً بالنسبة للمشاهد .ويبني هذا املقال كيفية توجه
بعض البلدان يف منطقة آسيا-احمليط اهلادئ حنو التحول إىل البث الرقمي.
قامت مجيع البلدان الواردة يف هذا املقال بوضع خطة ملدة مخس
سنوات أو عشر سنوات لتنفيذ عملية التحول إىل البث الرقمي ،على
أن تُستكمل بني عامي  2015و .2020وخيطط كل بلد لتنفيذ اإلذاعة
التلفزيونية الرقمية لألرض على مراحل ،بدءاً بأكثر املناطق اكتظاظاً
بالسكان وأكثرها تقدماً من الناحية االقتصادية عموماً.
وال تعتمد مجيع البلدان معايري التلفزيون الرقمي ذاهتا أو النهج ذاته
لرتخيص اخلدمات الرقمية وتعزيزها وتوفريها.
وبينما تكون اخلدمات التلفزيونية الرقمية متاحة بشكل واسع عرب
الشبكات عريضة النطاق وتشرتك أعداد كبرية من األسر يف خدمة
التلفزيون املدفوع (يف سنغافورة مثالً) ،فإن اجلهود املبذولة إلتاحة
البث التلفزيوين الرقمي لألرض جماناً على اهلواء ترمي إىل الوصول إىل
األسر اليت ال تشرتك يف خدمة التلفزيون املدفوع.

فيـتـنــام

إن الغالبية العظمى يف فيتنام من مشاهدي التلفزيون البالغ عددهم
 20مليون أسرة أو أكثر استفادت تارخيياً من التلفزيون الرقمي لألرض
الذي يُبث جماناً على اهلواء ،مع وجود  109قنوات برامج وطنية
وإقليمية وحملية تُبث جماناً على اهلواء .ويف  ،2011كانت هناك قاعدة
قوية متاحة للبث اجملاين على اهلواء ،مع  12,5باملائة من مشاهدي
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التلفزيون الذين يستفيدون من التلفزيون الرقمي لألرض .وأُطلقت
أول جتربة لإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض ( )DVB-Tيف عام 2000
وأُقرت سياسة احلكومة لتنفيذ التلفزيون الرقمي لألرض على الصعيد
الوطين يف  .2005وكانت هناك إذاعة متزامنة لإلشارات التماثلية
والرقمية منذ  ،2011مع ختطيط وقف اإلذاعة التماثلية على مراحل بني
عامي  2015و .2020وهناك خطط جارية لنشر النظام اجلديد لإلذاعة
الفيديوية الرقمية لألرض (.)DVB-T2
وتتسم الصناعة التلفزيونية يف البلد بتنوع إقليمي إذ توجد ثالث
هيئات إذاعية على الصعيد الوطين و 63هيئة إذاعية حملية .وإضافةً
إىل ذلك ،هناك حوايل  40مشغالً للخدمات الكبلية وأربعة مشغلني
للخدمة الساتلية املباشرة إىل املنزل .واهلدف من عملية االنتقال إىل
النظام الرقمي ،احلفاظ على جمموعة متنوعة من القنوات التلفزيونية
احمللية والوطنية .وتقع على مقدمي الشبكات واهليئات اإلذاعية احلالية
يف كل منطقة مسؤولية ضمان أن تكون البنية التحتية جمهزة لكل
مرحلة من مراحل االنتقال إىل البث الرقمي.
وتستعمل احلكومة التحول إىل البث الرقمي إلعادة هيكلة صناعة
التلفزيون الرقمي لألرض رأسياً ،حبيث توفر شركات اإلرسال
منصات تعدد اإلرسال الرقمي للهيئات اإلذاعية .وجيري إنشاء أربع
منصات وطنية لتعدد اإلرسال الرقمي من أجل خدمات البث اجملاين
على اهلواء ،إضافة إىل ثالث منصات وطنية لتعدد اإلرسال لتوفري
خدمات التلفزيون املدفوع .ومن املخطط إنشاء منصة أخرى لتعدد
اإلرسال يف كل منطقة لتوفري البث الرقمي للخدمات التلفزيونية
احمللية القائمة.
وتشكل اخلطط املتعلقة بالتحول إىل البث الرقمي أيضاً جزءاً
من خطة اسرتاتيجية أوسع لتحويل قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف فيتنام ،تشمل أهدافاً لزيادة انتشار اإلنرتنت وحتسني
توافر البنية التحتية عريضة النطاق الثابتة واملتنقلة .وبالنسبة للتلفزيون
الرقمي لألرض ،حددت احلكومة هدفاً يتمثل يف متكني مجيع األسر
تقريباً من مشاهدة التلفزيون الرقمي قبل  ،2020بعد وقف البث
التماثلي.
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وترى احلكومة أنه – بدون مستقبِل رقمي – ميكن أن تكون
ماليني تقريباً من األسر اليت تشاهد التلفزيون غري قادرة على استقبال
اإلشارات بعد وقف اإلشارات التلفزيونية التماثلية لألرض .وأدى
ذلك إىل اختاذ قرار لتنفيذ عملية وقف اإلذاعة التماثلية على مدى ستة
أعوام .وسيجري وقف اإلذاعة التماثلية أوالً يف املدن الرئيسية اخلمس
يف فيتنام ،يليها املناطق املركزية والساحلية يف اجلنوب والشرق ،وأخريًا
املناطق اجلبلية األقل كثافة سكانية يف الغرب والشمال .وقبل ذلك،
أعلنت احلكومة يف أبريل  2014أنه ينبغي إدماج مستقبِل تلفزيوين
رقمي يف مجيع أجهزة التلفزيون اجلديدة اجملهزة بشاشة يزيد حجمها
عن  32بوصة ،لتحسني توفر املستقبِالت .DVB-T2
ومشلت خطة الطيف يف البداية اجلزء األعلى من نطاق املوجات
الديسيمرتية (( )UHFفوق  )MHz 790الذي أعيد توزيعه للخدمات
املتنقلة وخدمة التلفزيون الرقمي لألرض اليت تستعمل ترددات تصل
إىل هذا احلد ،على الرغم من أن خطة املدى األبعد تتمثل يف أن
يستعمل التلفزيون الرقمي لألرض القنوات  UHFمن  21إىل  48فقط
(مما جيعل الطيف فوق  MHz 694متاحاً لالستعمال يف االتصاالت
8,5

املتنقلة) .كما أن النطاق  IIIللموجات املرتية ( )VHFيُستخدم لرتكيبة
من التلفزيون الرقمي والراديو الرقمي يف إطار معيار اإلذاعة الرقمية
متعددة الوسائط لألرض (.)T-DMB
وستدعم محلة إعالنية ممولة من صندوق اخلدمة الشاملة التحول
إىل البث الرقمي .وستشمل احلملة اجلرائد ووسائل اإلعالن
اإللكرتونية والتقليدية والعروض الرتوجيية يف الشوارع وموقعاً إلكرتوني ًا
ومركز اتصال .وتنظر احلكومة يف وضع حوافز ضريبية للمستهلكني
واملنتجني ألجهزة فك التشفري وأجهزة االستقبال واإلرسال.

سري النكا

حوايل  3,5ماليني من األسر يف سري النكا لديها جهاز تلفزيون.
ويستفيد البلد أساساً من خدمة البث التلفزيوين األرضي اجملاين على
اهلواء وهناك  23قناة تلفزيونية متاحة للجمهور.
وأظهرت خارطة طريق لعام  2012كيفية حتقيق سريالنكا وقف
اإلذاعة التماثلية حبلول  .2017وعُ ّدل اإلطار الحقاً من خالل تغيري
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تكنولوجيا اإلذاعة الرقمية أساساً من اإلذاعة  DVB-Tإىل اإلذاعة الرقمية
متكاملة اخلدمات لألرض ( )ISDB-Tاليت متثل معيار التلفزيون الرقمي
لألرض الذي مت تطويره يف اليابان .ويسمح هذا املعيار باستقبال
اإلشارة ذاهتا بواسطة مستقبالت ثابتة وحممولة ومتنقلة مبا يف ذلك أي
جهاز يد تتوفر فيه هذه القدرة.
وتشري خارطة الطريق إىل أن التحول إىل البث الرقمي لن يُكتب
له النجاح إال إذا ظلت التكاليف اليت تتكبدها احلكومات واهليئات
اإلذاعية واملشاهدون منخفضة للغاية .وكان الرد الذي أفادت به
وزارة اإلعالم واملعلومات يف يوليو  2014أن الشرائح األفقر من اجملتمع
ستنفذ إىل التلفزيون الرقمي من خالل األجهزة املتنقلة ،نظراً الرتفاع
معدل انتشار اهلواتف احملمولة .واعتُربت اجلوانب الوظيفية للمعيار
 ISDB-Tيف دعم اإلرسال إىل األجهزة املتنقلة األكثر يسراً من حيث
األسعار وذلك بالنسبة ملعظم سكان سري النكا.
وباإلضافة إىل سري النكا واليابان ،أعلنت بلدان أخرى يف
منطقة آسيا-احمليط اهلادئ أهنا ستنتقل إىل املعيار  ISDB-Tوهي ملديف
(أكدت ذلك يف أبريل  )2014والفلبني (يف نوفمرب  .)2013ويستعمل
املعيار  ISDB-Tالطيف تقليدياً مبقدار  MHz 6يف اليابان .بيد أنه يف
بوتسوانا وملديف ،من املخطط أن يستعمل املعيار  ISDB-Tقناة عرضها
 .MHz 8وعلى الرغم من أن مستقبالت  DVB-Tو ISDB-Tتكلف مبلغاً
مماثالً ،يستعمل املعيار ISDB-T-عادة عرض نطاق يبلغ  MHz 6من أجل
اإلرسال ،يف حني أن املعيار  DVB-Tيستعمل عرض نطاق يبلغ MHz 7
أو  .MHz 8وقد اختار عدد من البلدان أيضاً املعيار  ISDB-Tلقدراته
على املراسلة من أجل اإلنذار املبكر بالزالزل والتسونامي.

سنغافورة

بدأت سنغافورة جتارب النظام  DVB-T2يف  .2011وهي اآلن بصدد
تنفيذ عملية االنتقال الرقمي ،ومن املقرر أن حيدث التحول إىل البث
الرقمي قبل  .2020ولقد كان التلفزيون الرقمي متاحاً بالفعل للمقيمني
يف مخس مناطق مركزية قبل يونيو  ،2014مع حتديد بدء التنفيذ ليشمل
مجيع املناطق السكنية حبلول  .2016ومن مث ،ستستعمل سنغافورة البث
التماثلي والرقمي املتزامن ملدة سنتني أخريني على األقل.
تغي سنغافورة الرتخيص أو اهليكل اخلاص بسوق
وال يُتوقع أن ّ
التلفزيون لديها خالل التحول إىل البث الرقمي .ويتمتع البلد بثالث
هيئات إذاعية مرخصة على الصعيد الوطين وهي :شركة MediaCorp
اليت تقدم قنوات جمانية على اهلواء على الصعيد الوطين؛ وشركة
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 StarHubاليت تقدم خدمة التلفزيون الكبلي املدفوع؛ وشركة
وهي تابعة لشركة  SingTelوتعرض خدمات التلفزيون املدفوع
من خالل شبكتها عريضة النطاق .ويدفع املرخص هلم حالياً رمساً
بقيمة  2,5باملائة من إمجايل اإليرادات هليئة تطوير وسائل اإلعالم
يف سنغافورة.
وحسب تقديرات احلكومة ،فإن  1,15مليون أسرة كان لديها
جهاز تلفزيون يف  .2013وقد سامهت سياسات احلكومة اليت تؤيد
التقارب يف إتاحة خدمات تلفزيونية رقمية مقدمة عرب شبكات وطنية
عريضة النطاق إىل جانب التلفزيون الرقمي لألرض .ويقدم اثنان
من موردي خدمات النطاق العريض مها شركة  StarHubوشركة
 SingTelخدمات التلفزيون الرقمي عرب منصات عريضة النطاق .وتشري
التقديرات إىل أن عدد املشرتكني يف شركة  StarHubيبلغ 543 000
مشرتك ويبلغ عدد املشرتكني يف شركة  SingNet، 391 000مشرتك
وهذا يعين أن حوايل  60باملائة من األسر على الصعيد الوطين تستقبل
بالفعل التلفزيون الرقمي من خالل خدمة التلفزيون املدفوع اليت
يقدمها موردو خدمات النطاق العريض.
والعدد املتبقي من مشاهدي التلفزيون غري املدفوع يف سنغافورة
حيصل على خدمة التلفزيون اجملاين لألرض على اهلواء اليت تبثها
جمموعة  MediaCorpوهي احتكار متلكه كلياً شركة االستثمار
احلكومية .Temasek ،وشركة  MediaCorpمتكاملة رأسياً وهي تشرتي
احملتوى وتنتجه .وهناك أيضاً تسعة من حاملي رخص التلفزيون
الثانويني الذين يعرضون  80قناة خطية وحسب الطلب بلغات خمتلفة
عرب تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت .وتقتصر الرخص على 100 000
مشاهد لكل قناة أو بث يومي يصل إىل  250 000مشاهد فردي وهم
خيضعون لتنظيم غري متشدد بدون أي التزامات ختص البث أو امللكية
أو اإلعالن.
ِ
متت جتربة املستقبل  DVB-T2من أغسطس إىل ديسمرب  2011للتأكد
من مالءمته للبيئة احلضرية الكثيفة يف سنغافورة .وسيلزم لكل مستعمل
يف سنغافورة جهاز فك التشفري  DVB-T2وهوائي داخلي أيضاً.
ويف  ،2012نشرت هيئة تطوير وسائل اإلعالم مواصفات املستقبل
 DVB-T2من أجل املصنعني ،وبدأت محلة تثقيف مشاهدي القنوات
املتعددة واملوردين ،مبا يف ذلك تقدمي كتيبات ونشرها يف املنافذ
الرئيسية لبيع املعدات اإللكرتونية وإقامة خط ساخن لتقدمي املساعدة
التقنية وإضافة قسم إىل املوقع اإللكرتوين اخلاص هبيئة تطوير وسائل
اإلعالم ،وإصدار نشرات صحفية .وستستمر محلة التثقيف العام طوال
سنة  2015حيث ختطط احلكومة لتنظيم فعاليات تروجيية قبل إرسال
SingNet

التحول إلى البث الرقمي
آسيا-احمليط اهلادئ

AFP

كتيبات إعالمية لكل أسرة يف  2016و .2017وتتعاون هيئة تطوير
وسائل اإلعالم عن كثب مع شركات
وكبار املوردين.
ومنذ ديسمرب  ،2013فإن مجيع القنوات اجملانية السبع لشركة
 MediaCorpتبث على اهلواء باألسلوب الرقمي .وتبث أيضاً أربع
قنوات منها مبستوى عايل الوضوح وسيجري االرتقاء بالقنوات
الثالث املتبقية إىل املستوى عايل الوضوح حبلول .2016
وخصص هليئة تطوير وسائل اإلعالم مبلغاً يعادل  173مليون
ُ
دوالر أمريكي يف ميزانية سنغافورة لعام  ،2014وهو ميثل زيادة بنسبة
 18باملائة عن عام  .2013ومتثل هذه الزيادة متويل النفقات اخلاصة

 MediaCorpو SingNetوStarHub

ببث اخلدمة اإلذاعية العمومية ونظام مساعدة عملية التحول إىل البث
الرقمي .وأعلنت احلكومة أيضاً أن األسر ذات الدخل الشهر الذي
يقل عن  1 520دوالراً أمريكياً ،أو الذين يعيشون يف املساكن الشعبية
سيستفيدون من تدابري للمساعدة تشمل احلصول على جهاز فك
التشفري وهوائي داخلي وخدمة تثبيت تكميلية .وتشري التقديرات إىل
أن الربنامج يشمل حوايل  160 000أسرة وسوف يستكمل يف السنوات
الثالث املقبلة .وستعمل هيئة تطوير وسائل اإلعالم أيضاً مع منظمات
الرعاية االجتماعية الطوعية يف سلسلة من أحداث التوعية العامة على
مدار السنة لتقاسم مزيد من املعلومات حول التلفزيون الرقمي مع
اجلمهور ،مع استهداف املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة.
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Shutterstock

أوروبا  -بعد ثالثين عاماً من تحرير قطاع االتصاالت
مساهمة من فيليب كارس ،كبير محللي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،في شركة

Megabuyte.com

مالحظة احملرر :يشري استخدام اخلط املائل ،يف هذه املقالة ،إىل نتائج حتليل
شركة  Megabuyteلعينتها من قاعدة بيانات الشركات.
ما برحت أسواق االتصاالت األوروبية ميداناً للمنافسة منذ منتصف
رخص العديد من البلدان لشركات
مثانينات القرن املاضي ،عندما َّ
تشغيل االتصاالت املتنقلة ،وعادة ما كان ذلك يشمل شركة التشغيل
الكربى خلطوط االتصاالت الثابتة وشركة تشغيل أخرى .وقد تفاوتت
وترية حترير السوق تفاوتاً كبرياً حسب البلد ،ولكنها تضمنت عادةً
مزجياً من :قيام شركة التشغيل الكربى بالتسيري األرخص للمكاملات،
وعرض خطوط بأسعار اجلملة ،وفصل النطاق العريض عن العروة
احمللية؛ والتنافس التام على البنية التحتية؛ والرتخيص لشركات إضافية
تشغِّل االتصاالت املتنقلة ،فضالً عن اإللزام بتقدمي خدمات مشغِّل شبكة
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االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ()MVNO؛ والسماح لشركات تلفزيون
الكبل بعرض خدمات املهاتفة .وبعد ثالثني عاماً ،كيف تبدو صناعة
االتصاالت األوروبية من حيث النمو والتحديات والفرص؟
تقوم شركة  Megabuyteبتتبع وحتليل النشاط املايل والتجاري
واالسرتاتيجي ألكثر من  80شركة تشغِّل االتصاالت والشبكات،
وتتخذ من أوروبا مقراً هلا بشكل رئيسي ،وال تقل عائداهتا عن
 50مليون يورو ،وتولد عائدات جمموعها  260مليار يورو من األسواق
األوروبية الكربى (و 410مليارات يورو يف اجململ) .ويف حتليلنا ،تتألف
اجلهات الفاعلة التسع الكربى من كربيات شركات التشغيل أو الرواد
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األوائل لالتصاالت املتنقلة (تتقدمهم شركات Deutsche Telekom
و Telefonicaو Vodafoneو .)Orangeوحتل شركة  Liberty Globalيف
املركز العاشر كجهة فاعلة كربى غري أوروبية/خارجية من الواليات
املتحدة .وتنفرز الشركات الثمانون بوجه عام إىل تلك اليت جتين عائدات
ال تقل عن مليار يورو ،وإىل ذيل طويل من الشركات اليت تقل عائداهتا
عن مليار يورو واليت خيدِّم جلُّها أسواق اتصاالت األعمال .ويغلب
على كربيات الشركات شركات التشغيل الكربى أو شركات التشغيل
الثانية/الثالثة لالتصاالت املتنقلة أو شركات تشغيل الكبل ،مع وجود
استثناءات قليلة (وخاصة ومبا يف ذلك شركات  United Internetيف أملانيا
و  Talk Talkيف اململكة املتحدة و.)COLT
وعموماً ،ما زالت " الشركات الكربى" ِّ
تشكل حوايل ثلثي إمجايل
عائدات الصناعة ،وال تزال الشركات الكربى مبعظمها حتتل املرتبة
األوىل يف أسواقها احمللية يف اخلطوط الثابتة واملتنقلة على السواء ،فضالً
عن كوهنا املنافِسة الرائدة يف األسواق اجلغرافية األخرى .أما الشركات
اليت ينحصر عملها باالتصاالت املتنقلة (مثل  EEو BouyguesوHutchison
 )3Gفهي ِّ
تشكل حنو مخس إمجايل عائدات الصناعة ،فيما يعود ما تبقى
لشركات تلفزيون الكبل (مثل  Virgin Mediaو Telenetو)ComHem
والشركات اليت ميكن أن يُطلق عليها اسم " الشبكات البديلة (")altnets
– وهي شركات مستقلة ترتاوح بني شركات الشبكة املتخصصة الغنية
بالبنية التحتية وبني باعة اتصاالت األعمال الصرفة .ولكل جمموعة
خصائص مالية خمتلفة نوعاً ما ،على الرغم من أن شركات الكبل بشكل
عام تبلي بالءً حسناً للغاية حالياً ،مقارنة مع أقراهنا من الشركات
الكربى وشركات االتصاالت املتنقلة ،حيث تعاين هذه األخرية خاصة
من اخنفاض العائدات والرحبية وارتفاع فواتري النفقات الرأمسالية ،وبالتايل
من تدين التدفق النقدي احلر.

الجهات الفاعلة في خدمات الكبل
تتمتع بأفضل أداء مالي إجمالي

استناداً إىل بيانات عام  ،2013واجهت اجلهات الفاعلة من
الشركات الكربى وشركات االتصاالت املتنقلة تراجعاً يف العائدات
بنسبة ترتاوح بني  5-4يف املائة (انظر الشكل  ،)1ويرجع ذلك أساس ًا
إىل ختفيضات قاطرهتا تنظيمية يف أسعار التسيري والتجوال املتنقل .ويف
املقابل ،منت خدمة الكبل يف املتوسط بنسبة  1يف املائة ،بفضل تزايد
متاسها مع عائدات التلفزيون املتنامية وتناقص متاسها مع أسعار التسيري
املتنقل .وارتفعت عائدات الشبكات البديلة مبا يقرب من  6يف املائة
يف املتوسط ،ويعود ذلك أساساً إىل أهنا عادة ما تكون أصغر وأسرع
وميكنها أن تنال منواً من مكاسب حصة السوق يف سوق مستقرة ،يف
حني أن من األيسر عليها أيضاً بوجه عام أن حت ّقق "حراكاً" ملحوظاً من

خالل االندماج واالستحواذ ( .)M&Aومع ذلك ،هناك اختالفات واسعة
يف األداء املايل بني الشبكات البديلة ،وال ميكن أن تعزى كلها إىل بلد
أو شرحية من السوق أو عمر الشركة.
ويف الواقع ،يواجه العديد من طالئع الشبكات البديلة اآلن خماطر
يف منوذج األعمال كتلك احملدقة بالشركات الكربى من حيث خماطرهتا
بفقدان العائدات من اخلدمات التقليدية ،إىل جانب احلاجة إىل االستثمار
يف خدمات جديدة .ويصح ذلك بشكل خاص على الشبكات البديلة
يف أملانيا (مثل  M netو QSCو Tele Columbusو Ecotelو NetCologneو3U
 ،)Holdingو Tiscaliيف إيطاليا ،واجلهات الفاعلة يف شبكة بلدان متعددة
(مثل  COLTو Interouteو .)euNetworksويف هذا الصدد ،تلفت شركة
 Jazztelالنظر بأدائها .فرغم كون مستوى عائداهتا يف مصاف مليار
يورو ،تنمو الشركة من تلقاء نفسها بنسبة  15يف املائة يف سوق إسبانية
حتتدم فيها املنافسة وتتعسر ظروفها االقتصادية ،فتأيت هذه الشركة يف
الصدارة بعروض ثالثية للمستهلك .وال يوجد بني شركات االتصاالت
األوروبية من يتفوق على شركة  Jazztelمن حيث احلجم والنمو إال
شركة  Iliadيف فرنسا ،اليت شهدت ارتفاعاً يف العائدات بنسبة  19يف
املائة لتصل إىل  3,2مليار يورو يف عام .2014
ومبعزل عن التفوق على الشركات الكربى وشركات االتصاالت
املتنقلة يف منو العائدات ،تبلي اجلهات الفاعلة يف خدمات الكبل بالءً
حسناً أيضاً من حيث اهلوامش ،إذ تبلغ هوامش ( EBITDAأي اإليرادات
قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء – وهي مقياس اإليرادات
النقدية الذي يفضله احملللون) لديها حوايل  45يف املائة ،مقارنة مع 34
يف املائة للشركات الكربى و 26يف املائة لشركات االتصاالت املتنقلة

1
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و 21يف املائة للشبكات البديلة .وهوامش  EBITDAاملستقرة نسبياً
للجهات الفاعلة يف الشركات الكربى وشركات االتصاالت املتنقلة
متثل يف الواقع أداءً يستدعي اإلعجاب إىل حد ما ،نظراً لفقدان هامش
عال من عائدات التسيري املتنقل والتجوال .إذ خف التأثري السليب على
اإليرادات قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء بفضل وفورات يف
التكاليف يف جماالت مثل خدمة العمالء واملبيعات والتسويق والشبكات.
ومن حيث التغري يف اإليرادات قبل الفوائد والضرائب واإلهالك
واإلطفاء ،ترجح االجتاهات أيضاً كفة خدمات الكبل ،مبتوسط منو نسبته
 2يف املائة مقابل متوسط اخنفاض نسبته  5يف املائة -للجهات الفاعلة يف
يعب بشكل رئيسي
الشركات الكربى وشركات االتصاالت املتنقلة ،مبا ِّ
عن اجتاهات العائدات األساسية .أما اإليرادات قبل الفوائد والضرائب
واإلهالك واإلطفاء للشبكات البديلة فهي يف الواقع آخذة باالزدياد
بنسبة قوية مفاجئة قدرها  12يف املائة (انظر الشكل .)2
وملراقبة مقياس حيوي آخر لألداء املايل لشركة – وهو التدفق
النقدي احلر ( - )FCFحنتاج أيضاً للنظر يف استثمار رأس املال (فنستخدم
مقياس  EBITDAناقصاً النفقات الرأمسالية كوسيط للتدفق النقدي احلر).
فتستأثر شركات الكبل بأكرب قدر من النفقات الرأمسالية ،بنسبة 18
يف املائة من إمجايل العائدات مقابل  16-14يف املائة للجهات الفاعلة يف
الشركات الكربى وشركات االتصاالت املتنقلة ،و 8يف املائة للشبكات
البديلة ذات األصول اخلفيفة عادةً .والنفقات الرأمسالية للشركات
الكربى وشركات االتصاالت املتنقلة وشركات الكبل آخذة يف االرتفاع
أيضاً بنسبة  9-7يف املائة إذ تستثمر هذه الشركات يف النطاق العريض
(انظر الشكل  .)3وباحتساب هامشي  EBITDAوالنفقات الرأمسالية ،تأيت

2

اتجاهات في اإليرادات قبل الفوائد والضرائب واإلهالك
واإلطفاء ( - )EBITDAمتوسط التغير
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

15%

شركات الكبل على رأس القائمة من حيث التدفق النقدي احلر ،هبامش
تدفق نقدي حر نسبته  26يف املائة من العائدات ،مقابل  17-16يف املائة
للجهات الفاعلة يف الشركات الكربى وشركات االتصاالت املتنقلة،
و 14يف املائة للشبكات البديلة .ويثري متوسط الشبكات البديلة اإلعجاب
بشكل خاص ،نظراً إىل أن العديد الشبكات البديلة كثرياً ما تكون منافذ
إعادة بيع خلدمات اتصاالت األعمال .ولذلك فهي إن خاطرت يف
جمال التكنولوجيا أو املنتجات ،ال ختاطر إالّ قليالً نسبياً ،ولكنها تظل يف
كثري من األحيان قادرة على توليد عوائد ال تقل كثرياً عن عوائد أقراهنا
يف الشركات الكربى وشركات االتصاالت املتنقلة .وعلى الرغم من
الضغوط على هوامش التدفق النقدي احلر ،ال تزال اجلهات الفاعلة يف
شركات الكبل والشركات الكربى وشركات االتصاالت املتنقلة تولد
كميات كبرية من النقد مستفيدةً من شبكاهتا لدفع حصص أرباح على
غرار الشركات يف قطاع املرافق اخلدمية.
فكيف تولد اجلهات الفاعلة يف شركات الكبل أفضل مزيج من
العوائد والنمو بني اجلهات الفاعلة األوروبية يف ميدان االتصاالت؟ إ ّن
شبكات الكبل أكثر تقدماً عموماً ،من الناحية التقنية ،من أقراهنا املتمثلة
بشبكات اخلطوط الثابتة العائدة للشركات الكربى ،وخاصة من حيث
قدرات النطاق العريض ،وهي على متاس أوسع مع جماالت النمو (مثل
الفيديو) .وهي أيضاً يف طليعة مناذج أعمال العروض الثالثية/الرباعية
املتقاربة اجلديدة .وال يكاد يُستغرب أن تسعى الشركات الكربى
وشركات االتصاالت املتنقلة الستعادة مواقعها يف هذه اجملاالت ،فال
سيما يف جمايل النطاق العريض والتقارب.

3

تصاعد النفقات الرأسمالية ،بفعل تنامي متطلبات
االستثمار  -متوسط التغير
اﳌﺘﻮﺳﻂ

10%

10%

5%

5%
0%
0%
–5%

–5%

ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت
ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﱪى

ﺷﺮﻛﺔﻛﺒﻞ
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ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ

–10%

ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت
ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﱪى

ﺷﺮﻛﺔﻛﺒﻞ

ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ

–10%
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Shutterstock

سعي الشركات الكبرى وشركات االتصاالت المتنقلة
الستعادة مواقعها بواسطة النطاق العريض

تستثمر كل اجلهات الفاعلة الرئيسية اآلن بكثافة لالستفادة من
التطورات السريعة يف تكنولوجيا النطاق العريض ،حيث تُعرض سرعات
أعلى بكثري من املعهود حىت اآلن عرب كل من تكنولوجيات اجليل الرابع
( )4Gمن االتصاالت املتنقلة ،واخلط الرقمي فائق السرعة للمشرتك
 +اإلرسال بتنسيق إشارات اخلط ( ،))VDSL)+vectoringوDOCSIS
 ،3,0وتوصيل مقر العميل بالكبالت الليفية ( ،)FTTPوتوصيل مقصورة
االتصاالت بالكبالت الليفية ( .)FTTCوفيما متثل تكنولوجيتا اجليل الرابع
و DOCSIS 3,0خيارين تكنولوجيني واضحني نسبياً "ال يستدعيان التفكري"
ملشغلي االتصاالت املتنقلة والكبلية ،تواجه الشركات الكربى خيارات
أكثر تعقيداً بني تكنولوجييت  FTTPو FTTCاألكثر تكلفة ،ولكن "عدمييت
التأثر بتقلبات املستقبل" ،يف مشهد يسوده االختالط على امتداد أوروبا
من حيث خيارات التكنولوجيا.
ولعل التطور طويل األجل/اجليل الرابع ( )LTE/4Gميثل خطوة هائلة
إىل األمام يف التكنولوجيا ،جتلب سرعات النطاق العريض احلقيقية إىل
األجهزة املتنقلة مبا يصل إىل  ،Mbps 300ويشيع توفر .Mbps 20–15
ويسعى مشغلو شبكات االتصاالت املتنقلة أيضاً لتحقيق األثر اإلجيايب
للجيل الرابع من حيث متوسط العائدات من كل مستخدم ()ARPU

لديهم ،مبا يؤدي إىل تسارع خطط إطالق اخلدمات اجلديدة .فبعد أن
ختلفت شركات تشغيل شبكات االتصاالت املتنقلة األوروبية عن سوق
الواليات املتحدة هبامش واسع ،انثنت ساعيةً الستعادة مواقعها؛ حيث
بلغ عدد مشرتكي خدمة اجليل الرابع لدى شركة  EEيف اململكة املتحدة
يف هناية عام  7,7 ،2014مليون مشرتك ،أو حنو ربع قاعدهتا ،فتخطت
بفارق كبري هدفها األصلي لعام  2014البالغ  6ماليني مشرتك يف
خدمة اجليل الرابع .وتُدعم هذه الزيادة يف االستثمار بتحسن التوقعات
بشأن اآلثار التنظيمية والعوامل اخلاصة بكل شركة – ومثال ذلك
األرباح غري املرت َقبة اليت حققتها شركة  Vodafoneمن بيع حصتها يف
شركة .Verizon Wireless
والتحسينات التكنولوجية أقل وضوحاً بالنسبة ملقدمي النطاق
العريض عرب اخلط الثابت ،حيث متلك الشركات الكربى خيارات
متعددة – من قبيل اخليار بني توصيل مقر العميل بالكبالت الليفية
( )FTTPوتوصيل مقصورة االتصاالت بالكبالت الليفية/اخلط الرقمي فائق
السرعة للمشرتك - (FTTC)/ VDSLحيث تستند اخليارات يف كثري من
األحيان إىل عوامل تشمل الكثافة السكنية والبيئة التنظيمية ،وهلم جرا.
فبينما اختارت شركات تشغيل كربى مثل  BTوDeutsche Telekom
اخلط الرقمي فائق السرعة للمشرتك األقل تكلفة ،تشهد أسواق مثل
الربتغال والسويد منواً قوياً يف انتشار توصيل مقر العميل بالكبالت
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الليفية .وتتمثل إحدى القضايا اخلالفية ،بالطبع ،يف مقدار عرض النطاق
الالزم فعلياً للمستهلكني النمطيني ،حيث يؤيد البعض سرعة Gbps 1 0,5
من توصيل مقر العميل بالكبالت الليفية ،بينما يدعي آخرون أن سرعة
 Mbps 200-20من مناذج  VDSLاملختلفة هي أكثر من كافية .واعترب أحد
مقدمي خدمة اإلنرتنت يف السويد يف عام )Bredbandsbolaget( 2000
أن عرضه الرائد يف السوق (آنذاك) بسرعة  Mbps 10املقدَّم عرب شبكة
األلياف يوفر أكثر من أي شيء ميكن ألسرة أن حتتاجه! ولعل العربة هنا
يف أن العرض غالباً ما خيلق الطلب اخلاص به.

ُمعتـََرك متقارب

التقارب هو حمور رئيسي آخر يف دوائر الصناعة ،حيث إن معظم
اجلهات الفاعلة الرئيسية ِّ
املركزة على املستهلك تتبع اآلن اسرتاتيجية
العروض الثالثية أو الرباعية اليت جتمع بني املهاتفة الثابتة والنطاق العريض
واالتصاالت املتنقلة والفيديو .وال يتعلق التقارب مبجرد العالمة التجارية
املشرتكة والفاتورة الواحدة املوحدة واخلصومات – بل إن التقارب هو
أيضاً تقارب تكنولوجي .فعلى سبيل املثال ،تستخدم شركة Deutsche
 Telekomجهاز تسيري هجني للجمع بني  4Gو ،VDSLيف حني أن شركة
 Liberty Globalتستخدم تقنية الواي فاي ( )Wi-Fiيف شبكاهتا الكبلية
لتحسن التغطية املتنقلة ضمن املنزل وتوفر تكاليف الوصالت الوسيطة
يف ترتيباهتا لتشغيل شبكة االتصاالت املتنقلة االفرتاضية .وبصفة عامة،
ساعد التقارب على نطاق واسع يف احلد من جلوء العمالء إىل مقدمي
وحسن متوسط العائدات من كل مستخدم .ويف
خدمات متعددين َّ
حني أن شركات الكبل اخنرطت يف التقارب منذ بعض الوقت ،تتطلع
الشركات الكربى إىل التغطية املتنقلة ضمن املنزل وإىل الفيديو الستدامة
احلاجة إىل خدمات النطاق العريض الثابت اليت يقدموهنا.
وهيكل السوق احلايل يف معظم البلدان األوروبية يفسح اجملال
للتقارب ،ألن اجلهات الفاعلة الكربى قوية يف اثنني أو أكثر من قطاعات
االتصاالت الثابتة واالتصاالت املتنقلة والتلفزيون املأجور .وتُعد اململكة
املتحدة استثناء يف هذا الصدد ،إذ تركز معظم اجلهات الفاعلة الرئيسية
على اخلدمات الثابتة أو املتنقلة فقط ،ويعود ذلك جزئياً إىل انفصال
شركة  BTعن شركة  O2يف عام  .2001وكان لقرار شركة  BTبإعادة
إطالق اخلدمات املتنقلة من خالل اتفاق مع شركة  EEلتشغيل شبكة
االتصاالت املتنقلة االفرتاضية أن محل منافسيها على إعادة التفكري ملياً
يف الذيول االسرتاتيجية هلذا القرار ،حيث تسعى شركة  BTاآلن إىل
االستيالء التام على شركة  ،EEوتتحدث شركة  3UKعن اندماج مع
شركة  ،O2فيما تنظر شركات  Vodafoneو Virginو Skyو Talk Talkيف
خياراهتا أيضاً .ويافطات "للبيع" اليت ترفعها اجلهات املالكة لشركة EE
 (Deutsche Telekomو )Orangeوشركة  )Telefonica( O2يف اململكة
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املتحدة هي مؤشر واضح بشأن التحديات اليت تعرتض الشركات اليت
تقدم اخلدمات املتنقلة حصراً يف عامل متقارب.
وقد ظهر هذا التحرك حنو التقارب أيضاً يف اندماجات شركات
اخلدمات املتنقلة/شركات الكبل يف إسبانيا وأملانيا وفرنسا وغريها من
البلدان .ويتسارع جتمع اخلدمات املتنقلة أيضاً باالنتقال من أربع إىل
ثالث جهات فاعلة على مدى السنة املاضية – السنتني املاضيتني يف
النمسا وأملانيا وأيرلندا .ويُقرتح حراك مماثل يف النرويج ،ولعله حيدث
يف اململكة املتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا .ويف حني ترتبط مثل هذه
االندماجات عادة بشروط تنظيمية صارمة (على سبيل املثال ،تشغيل
شبكات اتصاالت متنقلة افرتاضية جديدة أو لزوم التخلي عن طيف)،
ختطو هذه االندماجات خطوة عقالنية يف أسواق تشتد فيها املنافسة
واالضطرابات.

آفاق عام

2015

رغم ما يُظهره حتليلنا من أداء مايل يبعث على االكتئاب غالباً
للجهات الفاعلة يف الشركات الكربى وشركات االتصاالت املتنقلة يف
أوروبا ،فإن التوقعات لعام  2015حتمل يف ثناياها بعض دواعي األمل
للجهات الفاعلة األوروبية الكربى يف ميدان االتصاالت ،بفضل الطلب
املتزايد على النطاق العريض فائق السرعة ،الثابت واملتنقل على السواء.
وعلى وجه اخلصوص ،فإن االستثمار يف التطور طويل األجل/اجليل
الرابع ( )LTE/4Gيؤيت أُ ُكله على حنو أسرع بكثري مما كان متوقعاً يف البداية
("التطور طويل األجل" هو اسم جيانب الصواب يف هذا الصدد) ،حيث
تضاءلت التوقعات األولية جزئياً جراء التجربة املختلَطة مع اجليل الثالث.
ويف الوقت نفسه ،تتحسن التوقعات كذلك للجهات الفاعلة يف اخلدمات
املتنقلة ،بفعل تراجع اآلثار التنظيمية والتقبل املتزايد للتجمعات من جانب
سلطات تشجيع املنافسة .وحتتاج الشركات الكربى لالهتداء إىل السبيل
األفضل لالستفادة من شبكات اجليل الرابع دون هتديد البقرة احللوب
املاثلة يف شبكات النفاذ النحاسية العائدة هلذه الشركات ،ودون إغماض
العني أيضاً عن منافساهتا القوية مالياً غالباً من شركات تلفزيون الكبل.

فيليب كارس هو كبري حمللي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
يف شركة  .Megabuyte.comخربته يف جمال االتصاالت تطوي  25عام ًا
من الزمن ،بصفة حملل املدينة ملصارف  UBSو Citigroupو،Commerzbank
وبصفة مستشار يف شركيت  PA Consultingو ،NERAوكذلك يف إطار
شركته االستشارية اخلاصة  .Teleq Consultingوشركة Megabuyte
هي شركة تتخذ من اململكة املتحدة مقراً هلا ،وتقدم خدمات التحليل
واملعلومات اليت تركز على النشاط املايل والتجاري واالسرتاتيجي لشركات
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربجميات ،العامة واخلاصة على السواء.

بموك ليشيم :داورلا دحأ عم ةلباقم

مقابلة مع أحد الرواد:
ميشيل كومب
الرئيس التنفيذي لشركة ألكاتيل-
لوسنت ()Alcatel-Lucent
ما هي العوامل الرئيسية التي تراها شركة ألكاتيل-لوسنت تؤثر
على المشغلين ،و/أو تدفع عجلة التحول في الصناعة؟
ميشيل  -هناك إجابة واحدة على هذين السؤالني كليهما :يتأثر
مشغلو الشبكات وحتول الشبكات نفسه بالطلب غري املسبوق
واملتزايد على السعة ،والذي يأيت بدوره نتيجة ظهور اهلواتف الذكية
واحلواسيب اللوحية وعدد ال حيصى من األجهزة املوصولة عرب إنرتنت
األشياء .وليس ملعدل النمو يف الطلب إال االزدياد يف اآلونة املقبلة،
إذ يتوسع نطاق توصيلية اجلهاز واآللة.
وتتعدد نتائج ذلك بالنسبة لشركة ألكاتيل-لوسنت .فأوالً،
تتملكنا قناعة قوية بأن مشغلي الشبكات  -وأعين مقدمي
خدمات االتصاالت ،وكذلك الشركات واملؤسسات املشغلة
لشبكات تكنولوجيا املعلومات  -سيعتمدون تكنولوجيا بروتوكول
اإلنرتنت ( )IPعلى حنو متزايد إلدارة حتدي سعة البيانات
وحركتها .وال تقتصر حاجة املستخدمني النهائيني مثل املستهلكني
والشركات على املزيد واألسرع من توصيالت البيانات ،بل
إهنا تشمل أيضاً توسعة عرض النطاق – شأهنا يف ذلك شأن
ما ختلقه كثرة السيارات على الطرقات من احلاجة ملزيد من الطرق
السريعة ولتدفق حركة املرور على تلك الطرق منعاً لالزدحام.
وثانياً ،جيب على املشغلني أيضاً أن جيمعوا بني الكفاءة
التشغيلية والكفاءة من حيث التكلفة .وتؤدي تكنولوجيا التمثيل
االفرتاضي دوراً هاماً يف هذا اجملال :فيمكن للمشغلني ،بواسطة
الربط الشبكي السحايب والتخزين السحايب والتمثيل االفرتاضي
لوظائف الشبكات ( )NFVوالربط الشبكي املعرف بالربجميات

( ،)SDNأن ينقلوا شبكاهتم إىل احليز السحايب وأن ُيلوا موارد
الشبكة احليوية ،بل أن يقلصوا حىت البصمة املادية الالزمة
للعقارات املكلِفة والعتاد املستهلك للطاقة – وبعبارة بسيطة،
ميكن اآلن أن تنخفض كثرياً متطلبات احلجم والطاقة للعتاد.
وثالثاً ،األلياف البصرية املمددة إىل أي مكان ()FTTx
ستكون عميقة األثر على اجملتمع الرقمي ،موسعةً رقعة التغطية
ورائبةً االنقسامات الرقمية ومعززةً احلياة اجملتمعية والتجارية؛
بفضل قدرهتا على إيصال النفاذ بعرض نطاق فائق قائم
على األلياف البصرية إىل املساكن أو أماكن العمل على
حنو أقرب وأرخص ،فيما تزيل تعقيدات القيام بذلك.
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كيف سيؤثر عمل شركة ألكاتيل-لوسنت (وكذلك عمل اآلخرين)
في مجال معيار  G.fastعلى الجدوى التجارية لأللياف البصرية
الممددة إلى المنازل ( – )FTTHوهل يمكن لألسالك النحاسية
أن تنافس عمليات مد األلياف البصرية ،أم أن تعززها؟
ميشيل  -تظل األلياف البصرية املمددة إىل أي مكان ( )FTTxاهلدف
النهائي األعلى للعديد من املشغلني ،إذ يعتقد الكثريون أن األلياف
البصرية املمددة إىل أي مكان هي احلل الوحيد الذي “ال يتأثر
بتقلبات املستقبل” .وليس املقصود من معيار  G.fastأن حيل حمل
األلياف البصرية املمددة إىل أي مكان – بل إن األسالك النحاسية
هي أداة تكميلية ملعاجلة املواقع اليت يصعب الوصول إليها ،مع إبقاء
تكاليف النشر منخفضة.
وستختلف الدرجة اليت يُستخدم هبا معيار  G.fastاختالفاً
كبرياً يف مجيع أوساط املشغلني املختلفني يف بلدان خمتلفة ،ألن
كل منهم يواجه عقبات فريدة من نوعها لدى قيامه مبد األلياف
البصرية .ولكن ميكن ملعيار  ،G.fastيف هذا املنحى ،أن يساعد
يف تسريع مد األلياف البصرية ،ألن معيار  G.fastميكنه أن
يساعد يف حتسني اجلدوى التجارية .ويف أي تنفيذ معني ،سيعتمد
املشغلون املد “الكامل” لأللياف البصرية إىل أي مكان جيدون
إليه سبيال ،ولكن حيثما تنقطع هبم سبل القيام بذلك سواء من
الناحية االقتصادية أو املادية (يف املباين احملمية ضمن مراكز املدن
التارخيية ،على سبيل املثال) ،يكون معيار  G.fastمثالياً لبضعة
األمتار األخرية بسرعات للنطاق العريض يتعذر متييزها عن سرعات
األلياف البصرية .وميكن لذلك أن يساعد أيضاً على ضمان احتفاظ
املشغلني بعمالئهم ،خمفضاً متوسط تكلفة توصيل كل مستخدم.
ومن الواضح أن معيار  G.fastيسرتعي اهتماماً قوياً
جداً .فبحلول هناية عام  ،2014كانت شركة ألكاتيل-
لوسنت أجرت  23جتربة على معيار  ،G.fastولدينا حالي ًا
سبع جتارب أخرى جارية .وهذا أمر ذو داللة ،ألنه يسرتعي
اهتمام أنصار األسالك النحاسية واأللياف البصرية معاً.
مالحظة احملرر :انظر يف هذه الطبعة املقالة املنفصلة
من شركة ألكاتيل-لوسنت عن معيار .G.fast
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ما هي أهم أولويات شركة ألكاتيل-لوسنت في المرحلة المقبلة؟
ميشيل  -منذ أن توليت منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألكاتيل-
لوسنت يف أبريل  ،2013كانت عندي أولوية واحدة ،وهي إعادة
هذه الشركة إىل الرحبية املستدامة .ويف يونيو  ،2013أطلقنا “خطة
التحول” ،اليت أُعدت إلعادة متوضع شركة ألكاتيللوسنت كشركة
متخصصة يف جمال تكنولوجيات اجليل التايل املتنامية ،من بروتوكول
اإلنرتنت ( )IPواحليز السحايب والنفاذ ذي النطاق العريض الفائق ،مع
خفض تكاليفنا إىل مؤشر معياري مقبول يف دوائر الصناعة ،وبيع
بعض أصولنا ،وتأجيل استحقاقات ديوننا ،وكل ذلك حبلول هناية
عام  .2015وكما أفدنا يف تقاريرنا عن النتائج املالية املتتالية منذ بدء
“خطة التحول” ،فقد أحرزنا تقدماً جيداً جداً على امتداد مجيع
هذه األبعاد .ومع ذلك ،ما زلنا يف أوائل عام  ،2015ولن حنكم على
تقدمنا حكماً كامالً إىل أن نقتنع بأننا بلغنا هدفنا النهائي املتمثل يف
حتقيقنا لتدفق نقدي إجيايب يف عام  ،2015وتظل تلك أولوييت األوىل
هذا العام.

ما الذي وجدته األكبر شخصياً بكونه متحدياً و/
أو مجزياً لدى قيادة شركة ألكاتيل-لوسنت في مثل
هذه الصناعة سريعة التغير كاالتصاالت؟
ميشيل  -عندما التحقت بشركة ألكاتيل-لوسنت ،واجهنا الكثري من
التحديات ،وليست أقلها الصعوبة الظاهرة اليت تعاين منها الشركة يف
جين األرباح منذ اندماج عام  .2006أضف إىل ذلك ،كما تقول ،أننا
يف صناعة متقاربة سريعة التحول.
وما برحت االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تتقارب ،إذ
أخلَت املهاتفة الصوتية الساحة التصاالت البيانات .وحنن مل نعد
ْ
نتواصل اليوم عرب الصوت والكلمة املكتوبة فحسب كعنصرين
وظيفيني منفصلني ،بل إننا نتواصل عرب مزيج من الصوت
والفيديو والصور الفوتوغرافية ووسائل االعالم االجتماعية ،ناهيك
عن عدد أكرب من األجهزة املتحادثة فيما بينها نيابةً عنا.
وإزاء كل هذه االجتاهات اليت تتطور بسرعة ،واحلاجة غري
تغي
املسبوقة لسعة البيانات ،كان على شركة ألكاتيل-لوسنت أن ّ
متوضعها كي حتث خطاها برشاقة وتركز على التكنولوجيات اجلديدة
اليت ستنمو وتدعم هذه النماذج اجلديدة الرائدة يف االتصاالت.
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شجعت على اعتماد روح االبتكار التجديدية
ويف الوقت نفسه،
ُ
من عامل الشركات املبتدئة لنتحدى أنفسنا وخنرج من عباءة
السلوك القدمية .فالشركات املبتدئة ،حبكم طبيعتها ،جريئة ومتوثبة
ورشيقة ،بعكس عمالقة التكنولوجيا العريقني .لذلك فقد كان
جمزياً للغاية أن أترأس إطالق شركتنا املبتدئة  Nuage Networksيف
كنف شركة ألكاتيللوسنت ،لتطور تكنولوجيات الربط الشبكي
القائم على الربجميات ،واليت بدأ كبار العمالء بالفعل باعتمادها
يف صناعات االتصاالت وغري االتصاالت على السواء.
وكان من دواعي السرور الواضح أن نرى الشركة تستجيب
للتحدي املتمثل يف التحول ذي املغزى .وقد مرت شركة
ألكاتيللوسنت عرب عدة برامج إعادة هيكلة قبل أن أطلقنا خطة
التحول ،لذلك ميكنين أن أتفهم وجود درجة معينة من عدم اليقني
لدى العاملني يف برنامج إعادة اهليكلة .ولكننا تناولنا األمور بطريقة
خمتلفة بواسطة خطة التحول :فأوالً ،وضعنا خطة صناعية ،إلعادة
متوضع ألكاتيل-لوسنت كشركة متخصصة يف جمال بروتوكول
اإلنرتنت واحليز السحايب والنفاذ ذي النطاق العريض الفائق –
وهي تكنولوجيات اجليل التايل اليت ستحدث حتوالً يف االتصاالت
الرقمية ويف اتصاالت عامل املؤسسات؛ وثانياً ،وضعنا خطة مالية،
ملعاجلة نقاط الضعف األساسية اليت حتول دون كون شركة ألكاتيل-
لوسنت يف دائرة الرحبية املستدامة؛ وثالثاً ،قمنا بتنفيذ خطة ملعاودة
إذكاء االبتكار وإحياء التفكري الريادي وتنشئة العقلية الطليعية
داخل الشركة ،بغية خلق شركة رشيقة جريئة على أهبة االستعداد

ملواجهة التحديات ،كي يُع َقد لشركة ألكاتيل-لوسنت كسب
السبق يف التكنولوجيا ،وليس يف جتارة التكنولوجيا فحسب.
ولقد رأينا كل هذه البداية تؤيت مثارها .فتفهم موظفونا ضرورة
االنتقال من التكنولوجيات القدمية إىل تكنولوجيات اجليل التايل اليت
سيتعني على عمالئنا اعتمادها يف هناية املطاف – واليت هي يف طور
االعتماد لدى العديد من عمالئنا يف الواقع .وتفهم املوظفون أيضاً
اخليارات الصعبة اليت اضطررنا للجوء إليها لنغري شكلنا وحجمنا
ولنكف عن كوننا كل شيء لكل من هب ودب ،ولكن لنطبق خربتنا
املتخصصة يف التكنولوجيات واألسواق املتنامية حيث يُعتد بنا.
وميكننا اآلن أن نرى النتائج اإلجيابية هلذه اخليارات :ففي الربع
الرابع من عام  ،2014شهدنا منواً قوياً يف مصاحل األعمال تلك اليت
أعدنا متوضع شركة ألكاتيل-لوسنت حوهلا ،مبا يف ذلك زيادة بنسبة
 15يف املائة يف إيرادات أعمالنا املعنية بتسيري بروتوكول اإلنرتنت.
ويف الواقع ،شكلت اإليرادات من تكنولوجيات اجليل التايل تلك
أكثر من  67يف املائة من إمجايل مبيعات اجملموعة لعام  2014ككل.
ونرى أيضاً عمالء يف جماالت مغايرة لالتصاالت يشكلون حصة
أكرب  -زهاء  15يف املائة  -من أعمالنا املعنية بربوتوكول اإلنرتنت.
وهو تعبري ٍ
مرض عن اخليارات االسرتاتيجية اليت جلأنا إليها للرتكيز
يف هذا اجملال .وكل ذلك يغمرين بارتياح كبري إذ أرى عملنا الشاق
يف مستهل اإلتيان بأُ ُكله ،فضالً عن القناعة القوية بأن شركة
ألكاتيل-لوسنت قد عادت حقاً إىل حلبة املنافسة عودةً مظفرة!
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اإلسراع في بلوغ السرعة على صهوة معيار السرعة G.FAST
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اإلسراع في بلوغ السرعة على صهوة معيار السرعة G.fast
ستيفان فان هاستل
مدير التسويق لشبكات االتصاالت الثابتة ،شركة ألكاتيل-لوسنت ()Alcatel-Lucent

اآلن وإذ يُستهل نشر اإلرسال بتنسيق إشارات اخلط الرقمي  2فائق
السرعة للمشرتك ( ،)VDSL2جند املعيار  G.fastجاهزاً لالرتقاء إىل املستوى
التايل بنشر األلياف البصرية املمددة إىل أي مكان ( .)FTTxففي عام ،2011
كان اإلرسال بتنسيق إشارات اخلط الرقمي  2فائق السرعة للمشرتك
( )VDSL2قد وضع األسالك النحاسية على اخلارطة تارة أخرى تكنولوجيا
نفاذ ،ببلوغ “الرقم السحري”  Mbps 100باجتاه املقصد .واليوم ،يسلِّم
معيار  G.fastمئات امليغابتات يف الثانية – وصارت سرعات الغيغابتة تلوح
على األبواب.
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ومن خالل عرض سرعات تضاهي سرعات األلياف البصرية عرب
خطوط اهلاتف النحاسية القائمة ،يتيح معيار  G.fastللمشغلني إهناء األلياف
البصرية يف أقرب مكان ممكن من املستخدمني النهائيني ،واالستفادة من
خطوط اهلاتف القائمة لألمتار أو الياردات األخرية داخل املباين .وهبذه
الطريقة ،ميكن للتقنيني جتنب دخول املبىن متاماً  -وهو اجلانب الذي كثريًا
ما يستهلك قدراً كبرياً من الوقت واملال عند املباشرة بأي مد جديد
لأللياف البصرية إىل املنازل (.)FTTH

اإلسراع في بلوغ السرعة على صهوة معيار السرعة G.FAST

تسريع عمليات مد األلياف البصرية

وبعكس ظاهر األوصاف ،سيسرع معيار  G.fastفعلياً نشر األلياف
البصرية .فمد األلياف البصرية يف طول البالد وعرضها يستغرق سنوات
أو عقوداً :إذ يتعني على العمال دخول كل مبىن ملد كبالت األلياف
البصرية اجلديدة ،وهو ما قد يعين أيضاً حفر كل شارع وكل فناء أمامي.
بيد أن معظم املستخدمني النهائيني ال يطيقون االنتظار طيلة هذا الوقت،
وقد وضع صانعو السياسات أهدافاً طموحة للنطاق العريض أحوجت
املشغلني لإلسراع يف بلوغ السرعة.
ويوفر معيار  G.fastحالً فعاالً يف األماكن اليت ال جيدي فيها تركيب
البنية التحتية اجلديدة لأللياف البصرية اقتصادياً أو تطبيقياً .فعلى سبيل
املثال ،يُستبعد أن تكون املباين القدمية جمهزة مبجا ٍر للكبالت ،وقد يرفض
بعض أصحاب املنازل السماح بأعمال احلفر أو مد كبالت جديدة .وحىت
املطولة للحصول على إذن من مالك
يف أفضل السيناريوهات ،فإن العملية ّ
املبىن ،وأخذ املواعيد ،ودخول املبىن ،هي مسرية مرهقة ومكلفة وتستغرق
وقتاً طويالً.
ويتالىف معيار  G.fastهذه التعقيدات من خالل االستفادة من خطوط
اهلاتف املوجودة يف املبىن .ويزود املشغلني اآلن باملزيد من اخليارات يف
سعيهم لتقدمي سرعات األلياف البصرية للمستخدمني النهائيني .وميثل
اجلمع بني منوذجي األلياف البصرية املمددة إىل املنازل ( )FTTHواأللياف
البصرية املمددة إىل أي مكان ( )FTTxالسبيل األسرع واألكثر فعالية من
حيث التكلفة بوجه عام إليصال النطاق فائق العرض إىل املستخدمني
مسرعاً فعلياً إطالق خدمات األلياف البصرية اجلديدة.
النهائيني ِّ -

مد األلياف البصرية إلى النقطة األكثر اقتصاداً في التكلفة

فيما يتعلق األمر بالنطاق فائق العرض يف كل مكان ،ال يوجد
حل واحد “أفضل” ،على الرغم من أن األلياف البصرية املمددة إىل
املنازل ( )FTTHكثرياً ما توصف بأهنا احلل األقل تأثراً بتقلبات املستقبل
واهلدف النهائي للعديد من املشغلني .غري أن نشر األلياف البصرية املمددة
إىل أي مكان ( )FTTxكثرياً ما يؤدي دوراً حامساً يف اسرتاتيجية أي مشغل،
بفضل كلفته األدىن وانطالقته اخلدمية األسرع مقارنة مع األلياف البصرية
املمددة إىل املنازل (.)FTTH
ويف نشر األلياف البصرية املمددة إىل أي مكان ( ،)FTTxينتهي مد
األلياف البصرية بالقرب من املستخدم النهائي (“فأي مكان” ميكن أن
يكون عقدة ،أو رصيفاً ،أو بناءً ،أو عموداً ،أو فتحة تفتيش ،أو جداراً،
أو باباً أمامياً ،وما إىل ذلك) .ومن “نقطة التوزيع” هذه ،يوصل نظام
معيار  G.fastاملغذى باأللياف البصرية (أو اإلرسال بتنسيق إشارات
اخلط الرقمي  2فائق السرعة للمشرتك ( ))VDSL2سرعات فائقة عرب
خطوط اهلـاتف .واملـقايضـة هنـا هي مـا بني السرعــة واملسافــة :إذ يستخــدم

معيـار  G.fastطيفاً ترددياً أوسع بكثري من  VDSL2لبلوغ سرعات أعلى،
غري أن املسافة القصوى تقصر بسبب ارتفاع التوهني ،متضائلةً عادة
إىل  250مرتاً أو أقل.
ومن الواضح أن املسافات األقصر تعين أيضاً تكلفة أعلى ،إذ ال بد
من جلب األلياف البصرية إىل نقطة أقرب إىل املستخدم النهائي .ومبا أن
عدداً أقل من املستخدمني النهائيني سيقع يف نطاق نقطة التوزيع ،سيخدِّم
نظام معيار  G.fastمنطي عدداً أقل من املستخدمني النهائيني .وميكن لنشر
األلياف البصرية املمددة إىل العقدة أو املقصورة ( )FTTNمع اإلرسال
بتنسيق إشارات اخلط الرقمي  2فائق السرعة للمشرتك ( )VDSL2أو يوصل
 Mbps 100باجتاه املقصد على امتداد  400مرت ،خلدمة مئات من املشرتكني.
وميكن لنشر معيار  G.fastأن يوصل ما يربو على  Mbps 500على امتداد
 100مرت ،حبيث خيدم عادةً عشرات املشرتكني يف مبىن ( ،)FTTBعلى
سبيل املثال .ويف احملصلة ،تعمل األلياف البصرية املمددة إىل املبىن (/)FTTB
معيار  G.fastمبثلي تكلفة األلياف البصرية املمددة إىل العقدة (/)FTTN
اإلرسال بتنسيق إشارات اخلط الرقمي  2فائق السرعة للمشرتك (- )VDSL2
ولكنها تظل أرخص حبوايل  30يف املائة من األلياف البصرية املمددة إىل
املنازل (.)FTTH
ختي املقايضات بني سرعة النشر
ومن الواضح أن املشغلني حباجة إىل ُّ
وعرض النطاق والتكلفة .ولئن بدت جمموعة أدوات مناذج النشر (من
األلياف البصرية املمددة إىل العقدة ( )FTTNإىل األلياف البصرية املمددة
إىل املنازل ( )FTTHوكل شيء بينهما) معقدة وصعبة يف البداية ،فإهنا تتيح
للمشغلني اختيار األداة املناسبة للمهمة اليت هم بصددها .ويف كل مدينة
أو شارع أو بناء ،يدرس املشغلون العوامل املختلفة (مبا يف ذلك املعدل
املتوقع إلقبال العمالء ،وتوفر جماري الكبالت ،ونوع الرتبة ،وسهولة أو
صعوبة احلفر ،والوقت الالزم للحصول على إذن ،وما إىل ذلك) فينتقون
سيوصل هؤالء املستخدمني النهائيني بالطريقة
منوذج النشر املناسب الذي
ِّ
األسرع واألكثر فعالية من حيث التكلفة.

معيار  G.fastيفي بوعده

ملا كان معيار  G.fastيوفر مكمالً طبيعياً كبرياً لنشر األلياف البصرية،
فإنه يسرتعي اهتماماً قوياً جداً من املشغلني .وقد أكملت شركة ألكاتيل-
لوسنت أكثر من  30جتربة لدى املشغلني (حبلول هناية الربع األول من عام
 ،)2015ويتضح على حنو متزايد أن معيار  G.fastيفي بوعده.
ويبني الشكل  1النتائج من سلسلة التجارب األوىل لشركة ألكاتيل-
لوسنت لدى املشغلني ،استناداً إىل املرحلة األوىل من معيار ( G.fastمبا
يصل إىل  MHz 106من الطيف) .ويظهر إمجايل معدالت البتات مرتفع ًا
ومتسقاً يف آن معاً .فعلى مسافة  ،m 100ميكن حتقيق  Mpbs 600أو أكثر
(فيما سعى معيار  ITU–T G.9701يف األصل لتحقيق  .)Mbps 500وعلى
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اإلسراع في بلوغ السرعة على صهوة معيار السرعة G.FAST

1

معيار  G.fastيفي بوعده  -نتائج التجارب األولى لشركة
ألكاتيل-لوسنت لدى المشغلين
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﺘﺎت ﻓﻲ اﻹرﺳﺎل
ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ إﺷﺎرات اﻟﺨﻂ وﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎر
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200
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200
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املصدر :شركة ألكاتيل-لوسنت.

مسافة  ،m 200تظهر التجارب سرعات تقارب ( Mbps 500فيما سعى
معيار  ITU–T G.9701لتحقيق )Mbps 200؛ علماً بأن مجيع سرعات معيار
 ،G.fastعلى النقيض من  ،VDSL2هي سرعات إمجالية أي جتمع بني
السرعات يف اجتاه املصدر ويف اجتاه املقصد معاً .وميكن للمشغلني اختيار
كيفية توزيع عرض النطاق الكلي هذا على اجتاه املصدر واجتاه املقصد
كليهما ،من خالل إدارهتم للربجميات على سبيل املثال  -وهذه ميزة
كبرية.
ومن املهم أن نالحظ أن مجيع هذه االختبارات تستخدم طيف
 .VDSL2ويف الشبكات اليت سبق أن نُشر  VDSL2فيها ضمن احملفظة نفسها،
َّ
يشكل معيار  G.fastلتخطي طيف  VDSL2الرتددي (لتفادي التداخل) ،مما
يؤدي إىل معدالت بتات تقل مبا يقرب من  Mbps 150من النتائج املوضحة
هنا .وتستند النتائج أعاله إىل املرحلة األوىل من معيار ITU–T G.9701
) (G.fastالذي يوفر ما يصل إىل  MHz 106من الطيف.
النماذج النمطية لنشر معيار G.fast

األلياف البصرية املمددة إىل نقطة التوزيع ( )FTTdpهي مصطلح
يستخدم عادة لإلشارة إىل منوذج نشر معيار  .G.fastونقطة التوزيع ميكن
أن تكون أي نقطة قريبة مبا يكفي من املستخدمني النهائيني الستيعاب
األطوال النمطية لعروة معيار  ،G.fastوميكن منها النفاذ إىل خطوط
اهلاتف القائمة.
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ويهتم املشغلون بنوعني من مناذج نشر معيار  :G.fastمنوذج
مستخدم واحد ومنوذج متعدد املستخدمني .ففي النموذج املستخدم
الواحد ،تكاد ُتلب األلياف البصرية إىل املنزل (وميكن التفكري يف
األلياف البصرية املمددة إىل اجلدار أو األلياف البصرية املمددة إىل
الباب األمامي) ،وخيدَّم املستخدم الواحد من عقدة معيار  .G.fastوأما
يف النموذج متعدد املستخدمني ،خيدَّم العديد من املستخدمني من نظام
واحد ملعيار ( G.fastمثل األلياف البصرية املمددة إىل البناء أو األلياف
البصرية املمددة إىل فتحة التفتيش) .ويف النموذج متعدد املستخدمني،
تتداخل خطوط املتجاورة على بعضها البعض ،مسفرةً عن لغط وترد
خطري يف األداء (ميكن أن يبطئ السرعات بنسبة  90-50يف املائة).
ولتمكني نشر النموذج متعدد املستخدمني ،يتضمن معيار معيار G.fast
قدرات إرسال متقدمة بتنسيق اإلشارات إللغاء هذا اللغط وتقدمي أداء
قريب من األداء األمثل على كل خط.
وهناك اعتبار آخر عملي ولكنه مهم لنشر معيار  G.fastوتغذيته
بالقدرة الكهربائية .فنظراً لقصر أطوال العروة ،ينطوي نشر معيار G.fast
حتماً على طرح عشرات أو حىت مئات اآلالف من أنظمة معيار
 G.fastيف امليدان .وحتتاج هذه األنظمة للتغذية الكهربائية ،وبالنظر إىل
عدد العُ َقد ومواقعها (يف أعلى األعمدة ،أو داخل فتحات التفتيش أو على
اجلدران) ،كثرياً ما يتعذر االعتماد على قدرة التيار املتناوب ( )ACاحمللية.
وبدالً من ذلك ،متكن تغذية نظام معيار  G.fastالنمطي بالقدرة إما عن
بُعد (من املكتب املركزي أو مقصورة الشارع) أو باجتاه معاكس (من
منزل املستخدم النهائي ،عرب خط اهلاتف) .ويف احلالة األخرية ،يتعني
توخي حرص خاص لضمان التوزع العادل إىل حد ما لسحب القدرة بني
املستخدمني النشطني ،وضمان بقاء النظام قابالً للتشغيل ،حىت لو انقطعت
القدرة الكهربائية لدى مجيع املستخدمني باستثناء واحد منهم.

اإلسراع في بلوغ السرعة

سينهض معيار  G.fastبدور حاسم يف اسرتاتيجيات شبكة النطاق فائق
العرض لدى العديد من املشغلني ،مقدماً املزيد من عرض النطاق لعدد
أكرب من الناس ،يف أجل أقرب .وبالنسبة للمشغل ،سيقصر معيار G.fast
الوقت الالزم للوصول إىل األسواق وسيحسن عوائد االستثمار .وبالنسبة
لصانعي السياسات ،فهو يعين إمكانية حتقيق األهداف املنشودة من النطاق
العريض على حنو أسهل ،مما يساعد على سد الفجوة الرقمية من حيث
رفع سرعات النفاذ .وبالنسبة للمستخدمني النهائيني ،ميكن ملعيار  G.fastأن
يعني املستخدمني النهائيني عاجالً يف االستمتاع خبدمات جديدة أو مبنافع
سيغي معيار  G.fastحياة املاليني من
اجتماعية واقتصادية .،ويف النهايةّ ،
الناس يف مجيع أحناء العامل لألفضل  -وهذا هو املهم.

سيراب يف ضيرعلا قاطنلا ةنجل داقعنا

UNESCO

من اليسار إىل اليمني :هولني جاو ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت؛ بول كاغامي ،رئيس رواندا والرئيس املشارك للجنة
النطاق العريض؛ إيرينا بوكوفا ،النائبة املشاركة للرئيس للجنة النطاق العريض واملديرة العامة لليونسكو؛ كارلوس سليم حلو ،الرئيس
املشارك للجنة النطاق العريض ورئيس مؤسسة كارلوس سليم

انعقاد لجنة النطاق العريض في باريس
اجتمعت يومي  26و 27فرباير جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية
الرقمية املشرتكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) يف مقر املنظمة يف باريس بدعوة من
السيدة إيرينا بوكوفا ،اليت تشغل منصب نائب الرئيس املشارك واملديرة
العامة لليونسكو .وعقدت اللجنة اجتماعها بالتوازي مع املبادرة الرئيسية
لليونسكو “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التعليم”
وأسبوع التعلم بواسطة األجهزة احملمولة ،مما أتاح ألعضاء اللجنة الستة
والعشرين احلاضرين فرصة التفاعل مع وزراء التعليم واملهنيني الرتبويني
من خمتلف أحناء العامل.
ويف االفتتاح أكدت السيدة بوكوفا خالل كلمتها أمام أعضاء
اللجنة والضيوف اخلاصني على قوة التكنولوجيا يف تغيري حياة الفتيات
والنساء من خالل النفاذ إىل التعليم .وقالت إن “ثلثي البالغني األميني
من النساء ،وثلثي األطفال غري امللتحقني باملدارس يف سن التعليم

االبتدائي يف العامل من الفتيات” ،وأردفت أن “هذا ظلم فادح وفجوة
جيب علينا سدها .وميكن الستمرار التوسع يف النطاق العريض باالقرتان
مع التكنولوجيات األخرى أن يساعد على التقدم خبطوات عمالقة حنو
حتقيق ذلك”.
وخالل كلمته االفتتاحية ،عزز السيد بول كاغامي ،رئيس رواندا
والرئيس املشارك للجنة ،الرسالة األساسية للجنة ومفادها أنه يتعني
النظر إىل البنية التحتية للنطاق العريض باعتبارها بنية حتتية اجتماعية
أساسية ،وأكد على الدور اهلام الذي يؤديه النطاق العريض يف حتقيق
األهداف اإلمنائية لرواندا“ .مي ّكن النطاق العريض رواد األعمال
عموماً ومنهم رواد األعمال االجتماعية من إجياد ُسبل لتوفري تعليم
يرقى للمستوى العاملي بتكلفة منخفضة لفائدة السكان الذين مل
حيصلوا عليه قط .ومراكز املعرفة هذه متاحة بالفعل ،ولكن لكي
يتسىن للبلدان النامية واجملتمعات املعزولة الوصول إليها واستعماهلا
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بطريقة مثمرة ،ستحتاج إىل النفاذ إىل شبكة اإلنرتنت على حنو أسرع
وأكثر موثوقية وأقل تكلفة”.
وعزز من هذه الرسالة الرئيس املشارك كارلوس سليم حلو ،رئيس
مؤسسة كارلوس سليم ،الذي أكد أنه ينبغي استعمال تكنولوجيا النطاق
العريض لتعزيز الشمول االجتماعي“ .علينا أن نتأكد من االستفادة
التامة من إمكانات النطاق العريض ألغراض التعليم حبيث تصبح
املبادرات الناجحة مثل منصات الدورات الدراسية اإللكرتونية اجلديدة
والكثري من احملتويات التعليمية والتدريبية القيّمة ،متاحة بسرعة للناس يف
مجيع أحناء العامل”.
وخالل كلمته االفتتاحية ،أكد األمني العام لالحتاد الدويل
لالتصاالت السيد هولني جاو ،بصفته نائباً جديداً لرئيس اللجنة ،على
قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على تغيري املشهد التعليمي.
وحث احلضور قائالً “للمرة األوىل يف التاريخ ،يتيح لنا النطاق العريض
املتنقل الفرصة لتوفري التعليم للجميع فعالً ،بغض النظر عن املوقع اجلغرايف
للشخص أو خلفيته اللغوية والثقافية أو إمكانية الوصول للبنية التحتية
كاملدارس والنقل .ومن شأن التعليم أن حيفز ريادة األعمال ال سيما
بني الشباب – ولذلك علينا أن نسعى جاهدين لتوفري شبكات عريضة
النطاق بأسعار معقولة بإمكاهنا توفري فرص تعليمية لألطفال والكبار”.
وخالل الجلسة األولى :االستفادة من النطاق العريض لبناء
مجتمعات المعرفة الشاملة ،اليت أدارهتا السيدة بوكوفا ،شدد الدكتور
سام بيرتودا ،اخلبري يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملستشار
اخلاص لرئيس وزراء اهلند ،على أمهية النطاق العريض املتنقل للوصول
إىل الناس يف البلدان النامية ،حيث تكون البنية التحتية للشبكات الثابتة
يف كثري من األحيان متقادمة أو غري موجودة .وتُبني أحدث األرقام
لدى االحتاد أن النطاق العريض املتنقل ميثل التكنولوجيا األسرع منواً
يف تاريخ البشرية ،حيث بلغ عدد االشرتاكات يف اهلاتف اخللوي
املتنقل تقريباً عدد البشر على كوكب األرض ،بينما تتجاوز اشرتاكات
النطاق العريض املتنقل املستخدمة  2,3مليار اشرتاك – أي ثالثة أمثال
عدد توصيالت النطاق العريض السلكي البالغة  700مليون توصيل يف
العامل .وحدث معظم هذا النمو يف العامل النامي الذي استأثر بنسبة
 90يف املائة من صايف الزيادة العاملية فيما يتعلق باالتصاالت اخللوية
املتنقلة و 82يف املائة من صايف الزيادة العاملية ملستعملي اإلنرتنت اجلدد
منذ مطلع عام .2010
والحظ ميشيل كومبس ،املدير التنفيذي لشركة ألكاتل-لوسنت،
أنه قد يكون من األفضل قياس قيمة النطاق العريض للمجتمعات على
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املستوى اجلماهريي ،وأبرز احلاجة إىل حتديد عوامل تشجيع مزيد من
االستثمار الوطين يف النطاق العريض يف بلدان خمتلفة يف مجيع أحناء العامل.
وطرحت السيدة سون يافانغ ،رئيسة جملس إدارة هواوي ،بعض
اإلحصاءات املذهلة :ميكن للمدارس املزودة بتوصيل باإلنرتنت تعليم ما
يزيد مبقدار  25يف املائة من الطالب عن غريها من املدارس غري املوصلة.
وأشار السيد إيفو إيفانوفسكي ،وزير جمتمع املعلومات واإلدارة يف
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،إىل تركيز بالده القوي على
جلب أحدث التكنولوجيا إىل الوسط التعليمي ،ولكنه أبرز مشكلة
“هجرة الكفاءات” يف االقتصادات الناشئة ،قائالً إن األولوية اهلامة
تتمثل يف هتيئة بيئة مؤاتية للطالب ،وكذلك لرواد األعمال والشركات
الصغرية والشركات املتوسطة .وانضم إىل املناقشات السيد تشانغ-غيو
هوانج ،رئيس شركة  KTومديرها التنفيذي ،كأحدث عضو باللجنة
ووصف مبادرة “جزيرة جيغا” اليت أُطلقت يف بالده وجلبت النطاق
العريض املتنقل عايل السرعة إىل بعض اجلزر الكورية النائية ،مما حقق
فوائد كبرية للمجتمعات احمللية .وأخرياً ،حتدثت الدكتورة سبريانزا
نيدج ،حماضرة أوىل يف جامعة كينياتا يف نريويب ،عن الفوائد الكثرية
للمكتبات الرقمية للطالب واملعلمني يف البلدان النامية.
وخالل الجلسة الثانية :النطاق العريض في برنامج ما بعد ،2015
اليت ترأسها السيد جاو ،اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة عقد مناقشات
متعددة األطراف خالل األشهر القادمة لضمان االعرتاف الواضح بأمهية
النطاق العريض وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف برنامج األمم
املتحدة للتنمية ملا بعد  2015واألهداف اجلديدة للتنمية املستدامة.
وناقش أعضاء اللجنة ما للنطاق العريض وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من تأثري إجيايب كبري على اجلميع ،من بني أهداف التنمية
املستدامة السبعة عشر اجلاري مناقشتها حالياً .وكان هناك قلق واسع
خبصوص عدم إبراز النطاق العريض يف النص التفاوضي احلايل املتعلق
بأهداف التنمية املستدامة – وهو كما اتفقت اللجنة مؤشر قوي على أنه
ما زال هناك الكثري من العمل الذي يتعني القيام به.
وبعد اجللستني جرت مناقشة حيوية خالل وقت الغداء ،أدارها
السيد الوزير إيفانوفسكي جرى خالهلا دعوة أعضاء اللجنة إىل حتديد
اإلجنازات الكربى للجنة وكذلك ما لديهم من توصيات بشأن أولوياهتا
الرئيسية يف املستقبل .ووجهت اللجنة الشكر اجلزيل لألمانة وملوظفي
االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو على عملهم ودعمهم املتفاين.
وستجتمع اللجنة مرة أخرى يف نيويورك يوم  26سبتمرب  ،2015قبيل
دورة هذا العام للجمعية العامة لألمم املتحدة.

الفائزون بجائزة المساواة بين الجنسين وتعميمها في مجال التكنولوجيا ()GEM-TECH

تسليط الضوء على شركة  iMeritواملعهد الربيطاين املعتمد لتكنولوجيا املعلومات

ITU

رادها باسو،
الرئيسة التنفيذية لشركة  iMeritلخدمات التكنولوجيا

جيليان أرنولد،
رئيسة معهد BCSWomen

الفائزون بجائزة المساواة بين الجنسين وتعميمها في مجال
التكنولوجيا ( :)GEM-TECHتسليط الضوء على شركة iMerit
والمعهد البريطاني المعتمد لتكنولوجيا المعلومات
احتفل االحتاد الدويل لالتصاالت باحلاصلني على جوائز املساواة بني اجلنسني وتعميمها من خالل التكنولوجيا ( )GEM-TECHلعام  2014يف بوسان،
جبمهورية كوريا ،يف  28أكتوبر ،يف إحدى اجللسات العامة ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد .وركز العدد األخري من أخبار االحتاد على منظمة
اليونسكو ،الفائزة األوىل جبائزة ( .)GEM-TECHونورد هنا فائزين آخرين باجلائزة خالل هذا احلدث.

شركة  iMeritلخدمات التكنولوجيا

تلقت شركة  iMeritخلدمات التكنولوجيا جائزهتا عن الفئة  2من
اجلوائز السبع ملسابقة “ ،GEM-TECHتطبيقات تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت ،واحملتوى ،وقدرات اإلنتاج ،واملهارات الالزمة لتمكني
املرأة اقتصادياًواحلد من فقرها” .وتعد شركة  iMeritخلدمات
التكنولوجيا شركة خدمات موصولة شبكياً ملن يرغب يف االستعانة
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الفائزون بجائزة المساواة بين الجنسين وتعميمها في مجال التكنولوجيا ()GEM-TECH

تسليط الضوء على شركة  iMeritواملعهد الربيطاين املعتمد لتكنولوجيا املعلومات

باملصادر اخلارجية يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،تسوق مهارات
متدربيها اجلدد للشركات العاملية .وهتدف شركة  iMeritإىل متكني
الشباب والنساء من خالل احلشد والتدريب والتوظيف ورفع
املهارات يف خدمات مشاريع تكنولوجيا املعلومات .وتدرب شركة
 iMeritوشركتها الشقيقة ،مؤسسة  ،Anudipاهلنود على أسس تسويق
تكنولوجيا املعلومات .ويقدم فريق شركة  iMeritاملسح الضوئي وحتويل
البيانات والتحقق من البيانات وحفظ البيانات وإدخال البيانات
واستخراج البيانات والبحث عن البيانات واستخراجها لصناعة إدارة
الوثائق وحترير الصور والفيديو وخدمات التصميم املرئي ثالثي األبعاد
لصناعة الوسائط املتعددة واخلدمات املتعلقة باملكاتب العاملية لتقدمي
اخلدمات (مثل إعادة توجيه االتصاالت وإدارة حسابات املوظفني
وخدمات تكنولوجيا املعلومات).
وحىت اآلن ،دربت هاتان املؤسستان أكثر من  30 000من النساء
والشباب الريفيني ،ويف الوقت ذاته توفران حلوالً خلدمة تكنولوجيا
املعلومات قابلة للتوسع وعالية اجلودة ،لقاعدة من العمالء العامليني مبا يف
ذلك اجلامعات والشركات واحلكومات والشركات املبتدئة واملنظمات
غري اهلادفة للربح يف مجيع أحناء العامل .ولدى مؤسسيت  AnudipوiMerit
حالياً  62مركزاً للتدريب يف مجيع أحناء اهلند ،ومعظمها يف املناطق
الريفية .ملعرفة املزيد ،يرجى زيارة .www.imerit.net
وأعربت الرئيسة التنفيذية لشركة  ،iMeritرادها باسو ،املديرة
التنفيذية السابقة لشركة هيوليت باكارد ،عن شعورها ببالغ الشرف
لقبول اجلائزة نيابة عن  30 000طالب من الشباب املهمشني لدى
مؤسسيت  iMeritو ،Anudipالذين مت دجمهم يف الوظائف املتعلقة باإلنرتنت
وتكنولوجيا املعلومات .وقالت السيدة باسو “تؤمن النساء يف مؤسسة
 iMeritبقوة يف احللول املستندة إىل السوق”“ .وال ترغنب يف أن تكن
من املستفيدات من األمم املتحدة والشركات الكبرية ،بل تردن أن تكون
هذه الكيانات عمالء لديهن .حلمنا هو أن نصبح صورة مصغرة من
الفيسبوك أو موقع علي بابا ،حيث تصبح النساء مسامهات على قدم
املساواة يف االقتصاد العاملي لإلنرتنت”.

المعهد البريطاني المعتمد لتكنولوجيا المعلومات

فاز املعهد الربيطاين املعتمد لتكنولوجيا املعلومات ،من اململكة
املتحدة ،بالفئة  3من جوائز مسابقة “ GEM-TECHدعم املرأة يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -املبادرات اهلادفة إىل اجتذاب املرأة،
واحلفاظ عليها ،ودعمها ضمن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وتشجيع تسلمها ملناصب اختاذ القرارات”.
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ويدعم املعهد الربيطاين املعتمد لتكنولوجيا املعلومات مهنة
تكنولوجيا املعلومات عاملياً باإلضافة إىل مصاحل األفراد العاملني يف هذا
القطاع .ويعزز املعهد الروابط بني اخلرباء من دوائر الصناعة واهليئات
األكادميية واألعمال التجارية لتعزيز التفكري اجلديد والتعليم وتقاسم
املعارف من أجل تبادل اخلربات واملعرفة يف جمال تكنولوجيا املعلومات.
ويسعى املعهد ،من خالل التنمية املهنية والتأهيل املعترب يف جمال
تكنولوجيا املعلومات ،إىل تعزيز املمارسات املهنية املتناغمة مع مطالب
الصناعة ،ويقدم املعهد الدعم واملعلومات ألعضائه وجمتمعات املتطوعني
يف مجيع أحناء العامل .ويتعاون املعهد املعتمد كذلك مع احلكومة ودوائر
الصناعة واهليئات ذات الصلة لوضع املعايري وممارسات العمل اجليدة
ومدونات السلوك.
تنوع اجلنسني يف صناعة تكنولوجيا املعلومات
وما زال ّ
واالتصاالت يشكل حتدياً كبرياً ،إذ تشكل النساء ،وفقاً ملعهد ،BCS
أقل من  20يف املائة من القوى العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات.
ومعهد  ،BCSWomenالذي أنشئ يف  ،2007عبارة عن جمموعة شبكية
مؤلفة من  1500مهين تقريباً يف جمال تكنولوجيا املعلومات يعملون
على أساس تطوعي يف العديد من املبادرات لتشجيع املزيد من النساء
على االنضمام إىل املهن يف جمال تكنولوجيا املعلومات .كما هتدف
هذه اجملموعة إىل دعم األعضاء من خالل الدورات التدريبية وفعاليات
التواصل االجتماعي واملهين والتوجيه وكذلك من خالل جمموعات
وسائل اإلعالم االجتماعية والنقاش .وتضم اجملموعة نساء من العديد من
البلدان املختلفة وقطاعات الصناعة مضطلعات بأدوار متنوعة قائمة على
التكنولوجيا.
ويف عام  ،2014نشرت جمموعة “النساء يف جمال تكنولوجيا
املعلومات” كتاباً إلكرتونياً بعنوان “النساء يف جمال تكنولوجيا
املعلومات :إهلام اجليل القادم” ،يسعى إىل تشجيع املزيد من الفتيات
والنساء على النظر يف العمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات من خالل
عرض املسريات احلياتية والسري املهنية ملتخصصات يف جمال تكنولوجيا
املعلومات ورائدات أعمال وأكادمييات.
وقالت جيليان أرنولد ،رئيسة معهد  ،BCSWomenمتحدثة باسم
معهد  BCSعند استالم اجلائزة “جائزة  GEM-TECHهذه شرف عظيم
واعرتاف بالعمل الذي قمنا به على مدى الفرتة املاضية اليت جتاوزت
مخس سنوات لتناول موضوع تنوع اجلنسني يف مهنة تكنولوجيا
املعلومات” انظر .www.bcs.org
تعرف على املزيد من اللمحات املختصرة عن الفائزين جبوائز مسابقة
 GEM-TECHيف األعداد املقبلة من أخبار االحتاد.

اصتالاو تامولعملا ايجولونكت لاجم يف تايتفلل يلودلا مويلا يف تايتفلا تاردقب لافتحالا

Shutterstock

االحتفال بقدرات الفتيات في اليوم الدولي للفتيات
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يف يوم اخلميس الرابع من شهر أبريل من كل عام جيري االحتفال
باليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وتتاح الفرصة يف هذا اليوم لعشرات اآلالف من الفتيات والشابات
من مجيع أحناء العامل لتجريب التكنولوجيا واليت تكون املرة األوىل
بالنسبة للعديدات منهن .وبالنسبة للعديدات من الفتيات املشاركات،
ميثل هذا اليوم التجربة اليت تفتح أعينهن على هذا اجملال مما ميكنهن من
جتريب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مباشرة وتصور مستقبلهن
كمستعمالت لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو حىت مصممات
هلا .وتشري البيانات املتوفرة لدى االحتاد الدويل لالتصاالت إىل أن عدد

النساء املستخدمات لإلنرتنت يقل عن عدد املستخدمني من الرجال مبا
يبلغ  200مليون مستخدم تقريباً ،وأن النساء دخلن عامل اإلنرتنت يف
وقت متأخر وعلى حنو أكثر بطئاً عن نظرائهن من الرجال ،وهو ما حيد
من نفاذ النساء إىل وظائف ذات رواتب أفضل تتطلب يف الغالب التمتع
مبهارات رقمية .ومنذ  ،2011سجل االحتاد أن أكثر من  11 000فتاة
وشابة شاركن يف أكثر من  3 500حدث لالحتفال باليوم الدويل للفتيات
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  140بلداً على مستوى
العامل .ويشتمل هذا العدد الكبري على العديد من القصص الفردية اليت
نورد بعضها هنا بالتفصيل.
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جينا وجياوي في إسبانيا

خالل حدث االحتفال باليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت الذي نظمته رابطة  ITSCOOLيف إسبانيا
العام املاضي تعلمت جينا 18 ،عاماً ،وجياوي 19 ،عاماً ،للمرة األوىل
كيفية تصميم تطبيقات لألجهزة املتنقلة .وعلى حد قول جياوي،
ساعدها احلدث على استكشاف عامل التطبيقات الذي جتده اآلن مثريًا
لالهتمام للغاية .وتدرس الفتاتان اآلن لكي تصبحا مهندستان.

رونا من بنجالديش

اتيحت الفرصة لرونا لاللتحاق
رونــا
باملدرسة للمرة األوىل فقط بعد أن
مت استغالهلا كطفلة عاملة .وبعد
حضور رونا حلدث اليوم الدويل
للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الذي نظم يف عام 2014
بالتعاون بني منظمة نساء بنجالديش
يف جمال التكنولوجيا ( )BWITومنظمة
الربامج التعليمية لألطفال احملرومني
( ،)UCEPقررت أهنا تريد االلتحاق بدبلوما لدراسة اهلندسة .وتشعر رونا
بأن العمل يف جمال التكنولوجيا سيمكنها يف املستقبل من مساعدة ودعم
الفتيات اللوايت ينتمني إىل بيئات مماثلة لبيئتها.

أشلي من كوستاريكا

أهلم حدث اليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الذي نظمته شركة سيسكو يف كوستاريكا ،الفتاة
أشلي 18 ،عاماً ،باالنضمام إىل برنامج تدرييب يف شركة سيسكو.
وأشلي شغوفة بالتكنولوجيا ولديها قناعة بأن العمل يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يوفر للفتيات العديد من فرص العمل
الرائعة .وستبدأ أشلي يف وقت قريب جداً دراساهتا لكي تصبح مهندسة
برجميات.
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أويلي واومودوالبو من نيجيريا

حضرت أويلي 16 ،عاماً ،من
أويلي
نيجرييا حدثاً لليوم العاملي للفتيات يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
نظمته مبادرة الشباب من أجل التنمية
املستدامة ( )YISDيف  ،2014أتاح هلا
للمرة األوىل فرصة احلصول على
املهارات الرقمية األساسية .وأصبحت
أويلي اآلن مدونة ضليعة .ويف حدث
آخر يف نيجرييا ،نظمه مركز متكني املرأة يف جمال التكنولوجيا ()W.TEC
تعرفت اومودوالبو 16 ،عاماً ،على تطوير التطبيقات ،مما جعلها تسقط
من حساباهتا اخلطط السابقة لتصبح طبيبة .وقالت اومودوالبو إهنا
“أصبحت مغرمة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأود أن أدرس
املواد املتعلقة هبا يف اجلامعة” .وواصلت اومودوالبو تطوير تطبيقات
جديدة لألجهزة املتنقلة بعد حضور حدث اليوم الدويل للفتيات يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وتزداد سرعة التحضريات حلدث اليوم الدويل للفتيات يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي سيعقد يف  23أبريل
من هذا العام .وتتواصل زيادة الزخم العاملي إلهلام الفتيات والشابات
بالعمل يف جمال التكنولوجيا ،مع زيادة يف العدد الذي مل نتوقعه
من قبل للبلدان ومنظمي احلدث املنضمني الحتفاالت عام .2015
وملساعدة منظمي احلدث يف التخطيط ،نشر االحتاد جمموعة أدوات
تشتمل على أفكار وموارد ألنشطة احلدث ،فضالً عن النصائح العملية
اليت تعمل على إجناحه ،وهذه اجملموعة متاحة يف بوابة االحتاد اخلاصة
باليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف  .www.girlsinict.orgوميكنكم االنضمام إىل جمتمع اليوم الدويل
للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على اإلنرتنت
يف موقع الفيسبوك ( )www.facebook.com/ITUGirlsinICTواملشاركة
يف املناقشات اليت جترى على اإلنرتنت على رمز احلدث .GirlsinICT#
وملزيد من املعلومات بشأن االحتفال باليوم الدويل للفتيات يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  ،2015يرجى االتصال بالربيد
اإللكرتوين  .girlsinict@itu.intوإذا كانت منظمتكم ختطط للحدث،
فيسعدنا أن تتواصلوا معنا ،باإلضافة إىل تعريفنا بقصص التجارب
الفردية للنساء خالل اليوم نفسه وكيف قد يكون أسهم يف تغيري
حياهتن .وبالتايل ،يرجى أن تتواصلوا معنا عرب الربيد اإللكرتوين
 girlsinict@itu.intواطالعنا على كل ما يتعلق بكيفية احتفالكم باليوم
الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات.

أضواء على منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2015

XXX

أضواء على منتدى القمة العالمية
لمجتمع المعلومات لعام 2015
سيستقبل منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  2015عدداً
كبرياً من أصحاب املصلحة يف القمة العاملية جملتمع املعلومات ،مبن فيهم
مندوبون رفيعو املستوى من مجيع أحناء العامل ،وذلك مبقر االحتاد الدويل
لالتصاالت ومقر املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،يف جنيف ،بسويسرا،
من  26إىل  29مايو  .2015ويهدف املنتدى إىل قياس التقدم احملرز يف
تنفيذ خطوط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات اليت ُحدِّدت خالل
مرحليت القمة (يف جنيف يف عام  2003ويف تونس يف عام  )2005وتبادل
األفكار بشأن االبتكار وتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ومنتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات هو أحد أضخم
االجتماعات السنوية العاملية جملتمع "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ألغراض التنمية ( .")ICT4Dويشارك يف تنظيم منتدى القمة ائتالف
مذهل من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية ،يشمل االحتاد
الدويل لالتصاالت ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(اليونسكو) ،ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،وبرنامج األمم
املتحدة اإلمنائي ،بتعاون وثيق مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية،
وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ومنظمة األغذية
والزراعة ومنظمة العمل الدولية ومركز التجارة الدولية ومكتب األمم
المتحدة المعين بالمخدرات والجريمة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
واالتحاد الربيدي العالمي والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ومنظمة
الصحة العالمية وبرنامج األغذية العالمي وهيئة األمم المتحدة للمرأة

أخبار االحتاد العدد    2مـارس | أبـريـل

51  2015

أضواء على منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2015

واللجان اإلقليمية لألمم المتحدة .واُعرتف بالفعل هبذا احلشد العاملي
بوصفه منصة فعالة يتعاون يف إطارها أصحاب مصلحة متعددون من
الفريد
أجل جمتمع معلومات منصف ومتكافئ .ويشرك هذا املنتدى
ُ
أصحاب مصلحة متعددين يف مناقشة املسائل
التابع لألمم املتحدة
َ
املطروحة املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وال سيما يف جمال
التنمية املستدامة.

برنامج عمل عام

2015

أُع ّد جدول أعمال منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام
وبرنامج عمله بالتعاون مع أصحاب املصلحة املتعددين باالستناد إىل
إفادات رمسية استُلمت خالل العملية التشاورية املفتوحة بشأن اجلوانب
املواضيعية واالبتكارات .وهتدف هذه العملية من خالل إشراك مجيع
أصحاب املصلحة يف القمة العاملية جملتمع املعلومات (احلكومات ،واجملتمع
املدين ،وكيانات القطاع اخلاص ،واألوساط األكادميية ،ووكاالت
األمم املتحدة) إىل ضمان أن تشارك يف هذا احلدث جهات فاعلة خمتلفة
مشاركةً نشيطةً ودائمةً وشاملةً للجميع .وقد بدأت العملية يف نوفمرب
 2014وهي تتألف من مخس مراحل وتشتمل على إفادات عرب اإلنرتنت
واجتماعات فعلية.
2015

فلنبتكر معاً :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
أداة تمكينية لتحقيق التنمية المستدامة

وتتمثل املواضيع الرئيسية ملنتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام
 2015يف :االبتكار؛ إمكانية النفاذ؛ متكني املرأة وتعميم منظور املساواة
بني اجلنسني (بيجني)+20؛ التنمية املستدامة (برنامج التنمية ملا بعد
)2015؛ األمن السيرباين والقمة العاملية جملتمع املعلومات ملا بعد 2015
سيعول على مسارين:
( .)WSIS+10وإذ يركز املنتدى على هذه اجلوانبِّ ،
مسار رفيع املستوى ،يشمل بيانات السياسات العامة ،وحفل توزيع
جوائز مشاريع القمة العاملية جملتمع املعلومات ،واجتماع املائدة املستديرة
الوزاري ،ومسار املنتدى ،الذي يتألف من جمموعة من احلوارات
الرفيعة املستوى ،واجتماعات خطوط العمل ،وورش العمل ال ُقطرية
واملواضيعية ،وتبادل املعارف فضال عن املعارض.
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جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات

()WSIS

أطلقت مسابقة جوائز مشاريع القمة العاملية جملتمع املعلومات
استجابةً لطلبات أعرب عنها أصحاب املصلحة يف القمة العاملية جملتمع
املعلومات يف عام  2011إلنشاء آلية لتقييم ومكافأة أصحاب املصلحة
على جهودهم يف تنفيذ نواتج القمة .وتنشد مسابقة جوائز مشاريع
القمة العاملية جملتمع املعلومات حتديد وإبراز قصص ومناذج للنجاح ميكن
استنساخها بسهولة من أجل متكني اجملتمعات على املستوى احمللي.
واجلوائز املمنوحة تندرج يف  18فئة ترتبط مباشر ًة خبطوط عمل القمة
العاملية جملتمع املعلومات احملددة يف خطة عمل جنيف .وباب املشاركة يف
املسابقة مفتوح أمام مجيع أصحاب املصلحة .وسيتم االحتفاء بالفائزين
بجوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات البالغ عددهم  18فائزاً
وتكريمهم تقديراً إلجنازاهتم ومنحهم الجوائز يف حفل توزيع اجلوائز
أثناء منتدى القمة لعام  25-29( 2015مايو  )2015يف جنيف ،سويسرا.

شركاء منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات
لعام ( 2015المؤكدون حتي  26فبراير )2015

_

_

_

_

_الشريك االسرتاتيجي من املستوى البالتيين ملنتدى القمة العاملية
جملتمع املعلومات لعام :2015
اإلمارات العربية املتحدة
_الشركاء االسرتاتيجيون من املستوى الذهيب ملنتدى القمة العاملية
جملتمع املعلومات لعام :2015
مجهورية الكونغو الدميقراطية وشركة INTEL
_شركاء منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  2015ألنشطة
حمدَّدة:
اليابان ،والكويت ،واململكة العربية السعودية
_الشركاء املسامهون يف منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام
:2015
بولندا ،ورواندا ،ومؤسسة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة
( )ICANNومجعية اإلنرتنت (.)ISOC

ويتاح املزيد من املعلومات ذات الصلة وأحدث نسخة من الربنامج
يف.www.wsis.org/forum :

لقاء مع األمين العام
زيارات رمسية

زيارات رسمية
خالل شهر فبراير  ،2015قام السادة الوزراء وسفراء الدول
لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى
في جنيف والضيوف المهمون التالية أسماؤهم بزيارات مجاملة
لألمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت ،السيد هولين جاو.
من اليسار إلى اليمين :رام نارين ،نائب المدير العام (العالقات
الدولية) إلدارة االتصاالت ،الهند؛ وهولين جاو ،األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ وشهباز علي ،مراقب حسابات
االتصاالت في إدارة االتصاالت بوزارة تكنولوجيا االتصاالت
والمعلومات ،الهند

ميريان تيريسيتا باالسيوس فيريرا،
مديرة اللجنة الوطنية لالتصاالت (،)CONATEL
باراغواي

ماغدالينا غاج ،رئيسة مكتب االتصاالت اإللكترونية
البولندي (على اليسار)؛ ومالغورزاتا أوسزيفسكا ،نائبة
وزير اإلدارة والرقمنة البولندية (على اليمين)

داتو مهدي رحمن،
سفير بروني دار السالم

ديارا ماريام فالنتي ديالو،
الوزيرة السابقة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في مالي

موراد ن .نجفبيلي،
سفير أذربيجان

تشارلز جيغر ،المدير التنفيذي السابق في القمة
العالمية لمجتمع المعلومات ( ،)WSISوالمستشار
الخاص السابق لدى لجنة األمم المتحدة لتسخير
العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية ()CSTD
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زيارات رمسية

البروفيسور باوغو تسوي،
جامعة تسينغهوا ،بيجين ،الصين

جيان سونغ ،بروفيسور (على اليسار)؛ وتشانغيونغ
بان ،بروفيسور مشارك (على اليمين) ،في قسم
الهندسة اإللكترونية بجامعة تسينغهوا ،بيجين ،الصين

البروفيسور الدكتور مارك إ .كريفوتشيف،
كبير علماء معهد البحوث والتنمية في مجال الراديو،
موسكو ،روسيا

ساداهيكو كانو،
بروفيسور فخري في جامعة واسيدا ،اليابان

الدكتورة عبير ف .شقوير ،مستشارة وزير مكلفة بالمسؤولية
والخدمات المجتمعية في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،
مصر (على اليسار)؛ ومهنّد المغربل ،كبير مديري شؤون التقييس
والجوانب التقنية في الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت (،)NTRA
مصر (على اليمين)

باميال هاماموتو،
سفيرة الواليات المتحدة

من اليسار إلى اليمين :العقيد إستبان باشا ،المدير العام للمنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية المتنقلة ()IMSO؛
وهولين جاو ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ وكريستيان رواسي ،األمين التنفيذي للمشغّل Eutelsat؛
وجوزيه توسكانو ،المدير العام والمدير التنفيذي للمنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية ()ITSO
من اليسار إلى اليمين :جياكومو مازون ،رئيس العالقات
المؤسسية في اتحاد اإلذاعات األوروبية ()EBU؛ وفرانسوا رانسي،
مدير مكتب االتصاالت الراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت؛
وإنغريد ديلتيرن ،المديرة العامة التحاد اإلذاعات األوروبية؛
وأندي بالمير ،مدير مجموعة العمليات التقنية في مركز البث
اإلذاعي في الشرق األوسط ()MBC؛ وهولين جاو ،األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ ولورانس أتياس ،المدير التنفيذي
التحاد اإلذاعات اإلفريقية ()AUB؛ وجون ماغوير ،المدير العام
لالتحاد الدولي للراديو والتلفزيون ()URTI؛ وغاري تاتشر ،المدير
المساعد لمكتب البث اإلذاعي الدولي للواليات المتحدة؛
ونايجل فراي ،رئيس قسم التوزيع في مجموعة الخدمة العالمية
لهيئة اإلذاعة البريطانية ()BBC؛ وكاثرين ويستكوت ،أخصائية في
تنظيم االتصاالت ،في مجموعة الخدمة العالمية لهيئة اإلذاعة
البريطانية؛ وسايمون فيل ،مدير قسم التكنولوجيا في اتحاد
اإلذاعات األوروبية

التقط مجيع الصور االحتاد الدويل لالتصاالت.
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