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كانت فرتة الشهرين املاضيني فرتة مثمرة بشكل استثنائي لالحتاد ،حيث شهدت انعقاد دورة
اجمللس لعام  2015واحتفاالتنا بالذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد ومنتدى القمة
العاملية جملتمع املعلومات لعام  2015والندوة العاملية اخلامسة عشرة ملنظمي االتصاالت ()GSR15
«االهتمام بالفجوة الرقمية» .وأنا على ثقة من أن االحتاد سيخرج من اجمللس أكثر انتعاشاً واستعداداً
للتكيف مع املزيد من التحول يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وشهدت دورة  2015للمجلس اليت عقدت يف الفرتة  2212مايو اإلعالن عن املبادرة العاملية اجلديدة لريادة األعمال يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واملوافقة على امليزانية وعلى اخلطط االسرتاتيجية والتشغيلية واملالية لالحتاد .وقد أصدر اجمللس عدداً من القرارات اهلامة
اليت حتدد التوجه املستقبلي لالحتاد واليت أثق يف أهنا ستمكن االحتاد من االستمرار يف تقدمي خدمات عالية اجلودة تتفق مع توقعات أعضائنا.
وأثناء اجمللس ،يوم  17مايو ،مجع احتفالنا بالذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد حنو 1 000مدعو للتعبري عن دعمهم
للمبادئ اليت يتبناها االحتاد يف احتفاليته بالتاريخ احلافل لالحتاد ،بوصفه املنظمة األقدم باألمم املتحدة .وتضمن االحتفال عروضاً تفاعلية
ومنح جوائز هبذه املناسبة وكلمة دعم مسجلة بالفيديو من األمني العام لألمم املتحدة ،السيد بان كي مون وأخرى من السيد بيل غيتس
(املؤسس املشارك لشركة ميكروسوفت) .وقد احتفينا بأعضاء االحتاد ذوي العضوية اليت استمرت لفرتة طويلة ،الذين نوجه إليهم الشكر على
إخالصهم وتفانيهم يف العمل مع االحتاد .وبالنيابة عن االحتاد ،أود أن أوجه الشكر إىل مجيع شركائنا على دعمهم السخي.
ومجع منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات ( )WSISلعام  2015عدداً كبرياً من أصحاب املصلحة وحضره حنو  70وزيراً و 1 700مندوب
من مجيع أحناء العامل .وعمل املنتدى على قياس التقدم احملرز يف تنفيذ خطوط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات مع ختصيص جلسات من
أجل حفز االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويف يونيو حقق اجتماع الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت عدداً من النتائج ،مبا يف ذلك العالمة الفارقة التارخيية املتمثلة يف املوافقة
على إنشاء جلنة الدراسات  20اجلديدة بشأن إنرتنت األشياء وتطبيقاهتا ،مبا يف ذلك املدن واجملتمعات الذكية .كما شهد شهر يونيو االحتفال
بتويل فخامة الرئيس لويس غيلريمو سوليس ،رئيس كوستاريكا ،منصب راعي االحتاد من أجل الشباب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مبقر االحتاد والندوة العاملية اخلامسة عشرة ملنظمي االتصاالت يف ليربفيل ،الغابون ،اليت شهدت جناحاً باهراً حيث مجعت اجملتمع التنظيمي
العاملي ملناقشة آخر أهم موضوعات التنظيم ،وقد سبقها عدد من األحداث تبادل فيها املشاركون اآلراء مع شخصيات بارزة يف الصناعة.
وأُطلقت يف الندوة أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،كأداة فعالة لتحليل التطورات التنظيمية يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،واليت يقدمها االحتاد خلدمة دوله األعضاء واهليئات التنظيمية .وقد اكتسبت بشكل خاص من هذا احلدث الرائع واحلي الكثري
من الرؤى واليت يتم تناوهلا بالبحث العميق يف هذا اإلصدار من جملة أخبار االحتاد.
وحنن نتطلع اآلن إىل عدد من األحداث الرئيسية القادمة املتتالية ،مبا يف ذلك املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام (WRC15) 2015
ملراجعة لوائح الراديو وتليكوم العاملي  .2015وسواء كنت مشاركاً يف قطاع من قطاعات االحتاد أو أكثر ،فإين أتطلع إىل أن نعمل معاً خالل
الشهور القادمة يف االحتاد.
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مديرة التحرير :فيليبا بيغز
املصمم الفين :كريستني فانويل
مساعدة التحرير :أجنيال سـميث
مساعدة التوزيع :ألربت سبجارشاد
إعداد التصميمات :أشرف إسحق
طبع يف جنيف ،دائرة الطباعة والتوزيع يف االحتاد .جيوز
استنساخ املواد من هذا املنشور كلياً أو جزئياً شرط أن
يكون االقتباس مشفوعاً باإلشارة إىل املصدر:
أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت.
تنويـه :اآلراء اليت مت اإلعراب عنها يف هذا املنشور
هي آراء املؤلفني وال تُلزم االحتاد الدويل لالتصاالت.
والتسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد الواردة يف
هذا املنشور ،مبا يف ذلك اخلرائط ،ال تعين اإلعراب
عن أي رأي على اإلطالق من جانب االحتاد
الدويل لالتصاالت فيما يتعلق باملركز القانوين ألي
بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو فيما يتعلق
بتحديدات ختومها أو حدودها .وذكر شركات بعينها
أو منتجات معينة ال يعين أهنا معتمدة أو موصى هبا
من جانب االحتاد الدويل لالتصاالت تفضيالً هلا على
سواها مما مياثلها ومل يرد ذكره.

ماذا حقق المجلس في دورته لعام  ،2015وما هي
بعض النتائج الرئيسية التي توصل إليها؟

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

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

االشتـراكات:

هاتف+ 41 22 730 6303 :
فاكس+41 22 730 5935 :
بريد إلكتـروينitunews@itu.int :
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لاصتالا يمظنمل ةرشع ةسماخلا ةيملاعلا ةودنلا
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الندوة العالمية الخامسة عشرة لمنظمي االتصاالت
ُقدت الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت ( ،)GSR-15احلدث التنظيمي
الرائد لالحتاد ،يف  119يونيو يف ليربفيل ،غابون ،ورحبت مبا يزيد
على  400من كبار واضعي السياسات من اهليئات التنظيمية وشركات
التكنولوجيا الرائدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ()ICT
يف العامل.
عوشارك يف استضافة احلدث هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية
والربيد ( )ARCEPيف غابون حتت رعاية فخامة الرئيس علي بونغو أوندميبا،
وكان موضوعها «االهتمام بالفجوة الرقمية احلوافز التنظيمية لتحقيق
الفرص الرقمية» .وتناول الربنامج احلافل باألنشطة الذي ترأسه رئيس
هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد السيد لني مومبو ،املواضيع
الرئيسية اليت يواجهها املنظمون اليوم ،وهي تشمل ما يلي :املدفوعات
املتنقلة ومناذج تقاسم الشبكات والضرائب و»إنرتنت كل شيء»
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والتنظيم وطفرة النطاق العريض والسبل اليت ميكن هبا للتنظيم أن يساعد
يف تعزيز إمكانية النفاذ للجميع.
ومشلت الندوة أيضاً برناجماً حيوياً قبل احلدث استضافه شركاء
من بينهم رابطة شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة واملنتدى العاملي
للمطاريف ذات الفتحة الصغرية جداً ،إىل جانب اجتماع كبار
املسؤولني التنظيميني من دوائر الصناعة وممثلني من اهليئات التنظيمية،
الذي حظي حبضور كبري .وناقش هذا الربنامج الذي عقد قبل
احلدث األولويات املتعلقة بتنسيق األطر األقاليمية ،وكذلك اآلليات
الالزمة العتماد سياسات وأدوات مناسبة ومرنة وقابلة للقياس لتعزيز
اسرتاتيجيات االستثمار على جانيب العرض والطلب من أجل هتيئة بيئة
تنظيمية أفضل .وناقش الربنامج أيضاً كيفية تعزيز استثمارات القطاع
اخلاص واملنافسة واالبتكار حلفز النفاذ إىل النطاق العريض.

لاصتالا يمظنمل ةرشع ةسماخلا ةيملاعلا ةودنلا

الرعاية رفيعة المستوى

رحب حفل افتتاح الندوة الذي أقيم يف  9يونيو بعدد من الضيوف
املرموقني مبن فيهم :السيد سريافني موندونغا ،وزير العدل يف غابون؛
والسيد باستور نغوا نيميه ،وزير االقتصاد الرقمي والربيد؛ والسيد جان
فرانسوا ندونغو ،رئيس اجمللس الوطين واالتصاالت؛ والسيد عبد الكرمي
سومايال ،األمني العام لالحتاد اإلفريقي لالتصاالت ( .)ATUوأشاد رئيس
الندوة ،السيد لني مومبو ،حبكومة غابون على اضطالعها بربنامج واسع
لتنفيذ وحتسني البنية التحتية والنطاق العريض من أجل حتقيق التوصيلية
الكاملة يف البلد يف املستقبل القريب.
وقال مدير مكتب تنمية االتصاالت ( )BDTباالحتاد ،السيد
براهيما سانو يف مالحظاته االفتتاحية إىل املندوبني «إن مجيع البلدان
حباجة إىل قاعدة متينة للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
فضالً عن أطر قانونية وتنظيمية مناسبة لتعزيز االستثمار واالبتكار».
ومشلت املناقشة اخلاصة بالقادة بشأن «متويل جمتمع رقمي شامل  من
البنية التحتية إىل البيانات» حلقة نقاش حبضور السيد لني مومبو؛ والسيد
بوكار با ،الرئيس التنفيذي جمللس اتصاالت جنوب آسيا والشرق
األوسط ومشال إفريقيا؛ والسيد كريستيان دي فاريا ،الرئيس التنفيذي
واملدير اإلداري لشركة .Airtel Africa
والسيد كمال حسينوفيتش من االحتاد ،حدد طابع املناقشة من
خالل تذكري احلضور بأن  2,3مليار شخص ال يزالون يعيشون خارج
مناطق التغطية باجليل الثالث (  )3Gوهو مستوى غري مقبول من
«الشمول الرقمي» يف عامل اليوم .وأكد ممثل شركة  Airtel Fariaعلى
احلاجة إىل تنظيم مستقل مع تطبيق قواعد عادلة وشفافة بالتساوي على
مجيع األطراف الفاعلة« :تسود اآلن ظروف غري متكافئة ،حيث إن
األطراف الفاعلة يف جمال اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت ختضع
لقواعد خمتلفة ،ويُنظر إىل شركات التشغيل كمشاريع مدرة لألرباح.
ويتطلب االستثمار املستمر يف البنية التحتية وضع إطار تنظيمي داعم».
وحتدث السيد با ،جملس اتصاالت جنوب آسيا والشرق األوسط
ومشال إفريقيا ،عن ظهور ثورة إنرتنت األشياء ( )IoTاليت ستؤدي إىل
إنشاء «مستقبل رقمي مع ّقد للغاية» ،ودعا مجيع األطراف الفاعلة إىل
الرتكيز على هدف مشرتك  تقدمي أفضل خدمة للعمالء .ويف املناقشة
اليت تلت ذلك ،تساءل احلضور عما إذا كان املنظمون حباجة إىل
النظر يف اعتماد هنج إقليمي للمسائل التنظيمية املتعلقة باخلدمات
املتاحة حبرية على اإلنرتنت :وقال حممد آل ثاين ،املدير التنفيذي هليئة
تنظيم االتصاالت ،األردن «إن بلداً واحداً ال يستطيع مبفرده تسوية
مجيع املسائل ،ولذلك هناك حاجة إىل احلد األدىن الالزم من املنظمني
للتفاوض مع املشغلني .وميكن حتقيق هذه الشبكات من خالل املنظمات
ث مجيع األطراف الفاعلة على
اإلقليمية» .واختتم السيد سانو املناقشة ِب ّ

السعي إىل هتيئة بيئة متكينية تقوم على الثقة املتبادلة اليت من شأهنا أن
تساعد على إقامة بنية حتتية قادرة على الصمود وميسورة التكلفة لفائدة
اجلميع واحلفاظ عليها.
ويف اجللسة املتعلقة باسرتاتيجيات االستثمار املبتكرة ،أكد ستيف
كوالر ،املدير التنفيذي لشركة  O3على أن املستهلكني يريدون احلصول
فقط على توصيلية ميسورة التكلفة وموثوق هبا  ونوع البنية التحتية غري
مهم .وشددت إبيليه أوكويب من شركة ( Facebookإفريقيا) ،متحدثة
إىل احلضور ،على الطبيعة متعددة أصحاب املصلحة للشبكات القائمة
اليوم ،وقالت «إن كل طرف من األطراف الفاعلة له دور يف النظام
اإليكولوجي ...فمن ينشئ الطلب [على اخلدمات] ينشئ أيضاً فرص ًا
لشركات التشغيل».
وتناولت املناقشة بشأن املدفوعات املتنقلة اليت تلت ذلك ،اآلثار
التنظيمية للخدمات املالية الرقمية .واتفق املشاركون على أن املدفوعات
املتنقلة على وشك أن تصبح وسيلة مقبولة عاملياً إلجراء األعمال
التجارية اليومية وعنصراً متكينياً حيوياً للشمول الرقمي وأداة للتمكني
وخاصة بالنسبة للمرأة .وناقش املشاركون الذين ميثلون هيئات التنظيم
ومقدمي خدمات االتصاالت واجلهات املاحنة والرابطات ،أدوار خمتلف
أصحاب املصلحة يف هذا النظام اإليكولوجي الناشئ.

حوار دينامي ووجهات نظر متنوعة

شدد األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت ،هولني جاو ،متحدثاً
إىل احلضور صباح اليوم الثاين من الندوة ،على احلاجة إىل نظام
إيكولوجي قوي ومزدهر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق
أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية ،مبا يف ذلك أهداف التنمية
املستدامة اجلديدة .وأكد أيضاً على أمهية تعزيز املؤسسات الصغرية
واملتوسطة ( )SMEاليت تركز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واليت ميكن أن تستفيد من الطلب العاملي القوي لتصبح من اجلهات
املسامهة الرئيسية يف االقتصاد الوطين .وقال السيد جاو «إن شباب
اليوم بإمكاهنم أن يصبحوا رواد أعمال الغد إذا ما ُمنحوا األدوات
املناسبة وحظوا بالتشجيع ،مما يساعد على إنشاء مشاريع تكنولوجية
مبتدئة وتوفري مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ميكن أن
تساعد البلدان على إقامة جمتمع جتاري جديد مزدهر من املؤسسات
الصغرية واملتوسطة اليت تركز على توفري سلع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واخلدمات».
بدأت اجللسة بشأن تقاسم الشبكات بعرض قوي وغين باملعلومات
ق ّدمه مالكومل ويب من شركة  .WebbHendersonوالحظ مدير اجللسة
ماروفو أنطوين شيغازيرا ،مازحاً «التقاسم أم عدم التقاسم ،هذا هو
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لاصتالا يمظنمل ةرشع ةسماخلا ةيملاعلا ةودنلا

Shutterstock

السؤال املطروح!» ،واتفق املشاركون على أنه ال غىن عن شكل من
أشكال التقاسم ،نظراً لضغوط سرعة تنفيذ اخلدمات اجلديدة وارتفاع
تكاليف البنية التحتية اليت اتضح أهنا من العوائق املشرتكة .وأشار مايك
جنسن من رابطة االتصاالت التقدمية ( )APCإىل نقطة عملية تتمثل يف أن
تقابالً دقيقاً جلميع البىن التحتية أمر أساسي ألي اسرتاتيجية تقاسم فعالة.
وتلى ذلك جلسة مثرية لالهتمام بشأن املسألة املعقدة املتعلقة
بالضرائب يف االقتصاد الرقمي ،توىل قيادهتا الربوفيسور راوول كاتز من
معهد كولومبيا لالتصاالت واملعلومات .وأكد املشاركون على احلاجة
إىل حتقيق التوازن يف الضرائب املفروضة على املصنعني واملشغلني مع
ضرورة جعل أسعار األجهزة واخلدمات معقولة قدر اإلمكان .وأشار
مدير اجللسة سرج إسونغ من هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد
إىل أوجه التباين بني األنظمة الضريبية لالتصاالت التقليدية واملقدمني
اجلدد للخدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت ،الذين يتفادى بعضهم
األعباء الضريبية الثقيلة .واتفق املشاركون على أن أي إعادة توازن
جيب أن توفر احلماية للخدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت ،اليت متثل يف
البلدان النامية بوجه خاص منصة املستعمل الرئيسية اليت تضمن حركة
الشبكة .ومن الضروري أن تبادر احلكومات إىل إعادة التوزيع :وقالت
سينتيا ريدوك-دوونز من هيئة االتصاالت لرتينيداد وتوباغو ()TTAT
«إن الضرائب احملصلة من سلع وخدمات تكنولوجيا املعلومات
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واالتصاالت ينبغي أن تُستعمل لتطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لكل بلد».
وتناولت جلسة أخرى التحديات اليت يشكلها ظهور إنرتنت
األشياء .ويرى املشاركون أن عامل إنرتنت األشياء املوصل على حنو
متزايد يزيل احلواجز املادية ،ومع ذلك ال تزال األنظمة التنظيمية جمزأة
وفقاً للخطوط القدمية .وحث شيف باخشي ،نائب رئيس إريكسون
اهليئات التنظيمية اإلفريقية على تنسيق األطر للمضي قدماً بتنفيذ
اخلدمات« :وعلى غرار أوروبا ،لديكم سوق تَ َسع مئات ماليني الناس
– ولكنها لألسف سوق تشمل عدة جمموعات خمتلفة من القواعد
املتعارضة أحياناً».
ويلخص عرض مذهل قدمه الربوفيسور أورس غاسر من جامعة
هارفارد الطرق اليت ميكن هبا استخدام قابلية التشغيل البيين لتعزيز
اختيار املستهلك وتفادي حصر املستهلك وحفز االبتكار واملنافسة.
وقال الربوفسيور أورس إذ حيث املنظمني على السعي إىل حتقيق
التشغيل البيين «األفضل وليس األقصى»« ،إن النهج املختلفة للتشغيل
البيين توفر جمموعة غنية من األدوات ملنظمي تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت  ويتمثل التحدي يف حتديد أفضل أداة لكل وظيفة».

فضاء متميز لمناقشات الخبراء

بدأ «يوم املنظمني» جبلسة خاصة بشأن تعزيز إمكانية النفاذ
اإللكرتوين ومناقشة ختامية بشأن كيفية مسامهة التنظيم الذكي يف تيسري
اخلدمات والتطبيقات املتنقلة .وحبثت اجللسة اخلتامية كيفية إسهام األطر
التنظيمية يف دفع طفرة النطاق العريض ومشلت مشاركني من كمبوديا
وكوستا ريكا وسويسرا.
واختتمت الندوة اليت تكللت بنجاح استثنائي باعتماد املبادئ
التوجيهية بشأن أفضل املمارسات للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
لعام  ،2015مع حفل ختامي برئاسة رئيس الندوة السيد لني مومبو
ومدير مكتب تنمية االتصاالت ،السيد برامهيا سانو والسيد باستور نغوا
نيميه ،وزير االقتصاد الرقمي والربيد يف غابون.
وقال الوزير نغوا نيميه «إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متثل
اليوم قطاعاً اسرتاتيجياً يف عملية تكوين وتوزيع الثروة الوطنية وتساهم
إىل حد كبري يف حتسني النشاط االقتصادياالجتماعي يف غابون».
وأضاف قائالً «أؤكد مرة أخرى التزام حكوميت وإرادهتا لدعم
ومساعدة االحتاد يف رسالته املتمثلة يف توصيل العامل».
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تقرير اتجاهات اإلصالح في
االتصاالت لعـام 2015
نظرة عامة
الغرض من الطبعة اخلامسة عشرة لتقرير االحتاد اهلام ،اجتاهات
اإلصالح يف االتصاالت ،مساعدة أصحاب املصلحة وهيئات
تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )ICTعلى مواكبة أحدث
التطورات وإعدادهم الستقبال اجملتمع الرقمي .وتقرير هذا العام
الذي صدر بعد وقت قصري من الندوة العاملية اخلامسة عشرة ملنظمي
االتصاالت ( ،)GSR‑15اليت عُقدت يف ليربفيل ،الغابون ،يطرح أدوات
جديدة لتحليل البيانات أعدها االحتاد وتبني كيف تؤثر السياسات
والتنظيم على استعمال خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وحيدد الفصل األول الفرص املقبلة للحكومات واألطراف
التجارية الفاعلة واملستهلكني أيضاً اليت ستتاح عرب التحوالت اليت
ستحدثها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويتناول هذا الفصل
أيضاً التحديات اجلديدة أمام هيئات تنظيم تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بالنظر إىل التحديات اإلضافية اليت ستطرأ جراء تطوير
البىن التحتية .ويقدم نظرة عامة الجتاهات سوق تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت إلعطاء بعض اإلشارات عن اجملال الذي ميكن أن يوجه
إليه التنظيم .وأصبح واضحاً اآلن أن اإلنرتنت تقود التقدم عرب خمتلف
االقتصادات وأنه يتزايد اجتياحها ملختلف جماالت حياة الشعوب
وتغيريها للنماذج االقتصادية واالجتماعية والثقافية .بيد أنه ال تزال
هناك تباينات واسعة بني هؤالء الذين لديهم نفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وهؤالء الذين ال يتمتعون هبذا النفاذ .وال تزال
فجوة النطاق العريض ،بوجه خاص ،بني البلدان املتقدمة والبلدان
النامية واسعة بنسبة انتشار  82يف املائة مقابل  21يف املائة للنطاق
العريض املتنقل و 27,5يف املائة مقابل  6يف املائة للنطاق العريض
الثابت ،على التوايل .وعلى الرغم من أنه كان هناك  3مليارات نسمة
من سكان العامل على اخلط يستعملون اإلنرتنت بنهاية  ،2014فقد
كان ال يزال هناك  4,3مليار نسمة على األقل خارج اخلط يعيش
 90يف املائة منهم يف العامل النامي.
وحيدد هذا الفصل االفتتاحي النمو املستمر غري املسبوق يف الكثري
من اجلوانب املختلفة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
Shutterstock

أخبار االحتاد العدد    4يوليو | أغسطس

7  2015

تقرير اتجاهات اإلصالح في االتصاالت لعـام

2015

واإلنرتنت  -فعلى سبيل املثال ،يف يوم عادي ،بدأ  1,5مليون نسمة
يف استعمال املهاتفة املتنقلة للمرة األوىل (انظر الشكل .)1
وهتيئة الظروف ألسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من أجل االزدهار عن طريق جذب االستثمارات وتعزيز االبتكار،
ال تزال على رأس أولويات معظم البلدان ،إىل جانب توسيع النفاذ
الشامل إىل االقتصاد الرقمي .وهذا ما جعل أكثر من  140بلداً تعتمد
سياسات وخطط وبرامج رقمية للنطاق العريض تقر بالطابع شامل
القطاعات والطاغي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع جوانب
االقتصاد الرقمي.
ويقدم الفصل  1أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اليت أعدها االحتاد ،وهي أداة جديدة قائمة على الشواهد ملساعدة

صانعي القرار وهيئات التنظيم على حتقيق طفرة ملموسة وسريعة يف جمال
تنظيم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتكشف هذه األداة
أن تنظيم اجليل الرابع ( )4Gالذي يتسم بالرشاقة واملرونة قد اكتسب
زمخاً بشكل سريع خالل العقد املاضي .وقد اخنفض عدد البلدان اليت
تستخدم تنظيم اجليلني األول والثاين يف االتصاالت إىل النصف خالل
سبع سنوات فقط ،من الثالثة أرباع إىل جمرد الثلث خالل هذه الفرتة.
ويف الواقع ،هناك حالياً بلد من بني كل أربعة بلدان يف الشرحية املشمولة
باالستقصاء يتمتع ببيئة تنظيم اجليل الرابع اليت تسمح باالرتقاء بقطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية
االجتماعية عرب االقتصادات( ،انظر الشكل .)2

 1يوم عادي في العالم الرقمي
petabytes 3000
ﳊﺮﻛﺔ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻹﻧﱰﻧﺖ
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إﺻﻼح أﺳﺎﺳﻲ  -ﲢﺮﻳﺮ ﺟﺰﺋﻲ وﺧﺼﺨﺼﺘﻪ
ﲤﻜﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻨﻔﺎذ  -اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﰲ اﳋﺪﻣﺎت وﰲ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﶈﺘﻮى وﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
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املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت.
مالحظة :يستند التحليل إىل أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعدد  156بلداً.

ومل حتقق مجيع بلدان تنظيم اجليل الرابع بشكل كامل بعد
الفرص الرقمية ،بيد أهنا فتحت الباب لتغيري ذي مغزى وميكن أن
تتوقع حتسينات ملموسة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لديها  -وكذلك يف باقي اقتصاداهتا  -بشكل مستمر على األمد من
القصري إىل املتوسط .وعموماً تعززت البيئة التنظيمية يف الغالبية العظمى
من البلدان يف العامل ،حيث أدخلت البلدان إصالحات وترمي إىل حتقيق
تنظيم يتسم مبزيد من املرونة .وتعكس هذه النظرة اإلجيابية الوترية
الدينامية لالبتكار التكنولوجي ويف جمال األعمال اليت تواجهها هيئات
تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -وهو واقع يفرض
عليهما التكيف مع النظام العاملي الرقمي اجلديد.

وقد حققت أداة التتبع أكثر من جمرد إجراء حتليل تارخيي
الجتاهات التنظيم  -فهي أداة حتليلية ناجزة تساعد على حتديد مواطن
القوة والضعف يف البيئات التنظيمية لتقدمي منحىن تعليمي لتحقيق
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نابض باحلياة واالبتكار .فعلى
سبيل املثال ،يظهر حتليل ملمارسات تنظيمية حمددة للبلدان أن هناك
عدداً متزايداً من البلدان اعتمد خطة وطنية للنطاق العريض ومسح
منذ عام  2006باستعمال بروتوكول تبادل الصوت عرب بروتوكول
اإلنرتنت ( .)VoIPويف نفس الوقت ،ال يزال التبادل التجاري من الباطن
للطيف الراديوي غري مسموح به إال يف عدد قليل من البلدان (انظر
الشكل .)3
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تقرير اتجاهات اإلصالح في االتصاالت لعـام

2015

فرز الممارسات التنظيمية :ما هي اللوائح التنظيمية التي ساعدت على تحديد شكل قطاع تكنولوجيا المعلومات
 3واالتصاالت في الفترة من  2006إلى 2013؟
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املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت.

وتقدم أداة التتبع رؤى بشأن ما الذي يعنيه تنظيم اجليل الرابع
يف الواقع .ويظهر حتليل الجتاهات النطاق العريض املتنقل يف  122بلدًا
باستخدام أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن
مستويات انتشار النطاق العريض املتنقل أعلى وتنمو بوترية أسرع
يف البلدان اليت تستخدم تنظيم اجليل الرابع (انظر الشكل  .)4وتبني
املقارنة بني ذوي األداء “املرتفع” و”املنخفض” بوضوح أن النمو
يف اخلدمات حتقق بالشكل األسرع عندما مت توفري أدوات متكني تنظيمية
لالرتقاء بأحدث التكنولوجيات واالبتكارات .وتنظيم اجليل الرابع
املتسق واملنفذ بصورة جيدة يوفر بشكل عام سوقاً نابضة باحلياة وفرصاً
مرحبة للجميع بالنسبة ملوردي اخلدمات واملستهلكني على حد سواء.
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وعلى النقيض من ذلك ،فإن التنظيم البطيء أو الضعيف وغري
املتسق ميكن أن يعوق االبتكار واحلوافز التجارية .وعالوة على ذلك،
فإن الزمن املستغرق للوصول إىل السوق وفرص اختيار اخلدمات يتسمان
باحملدودية ‑ وهو ما ينطبق على البلدان اليت تستخدم تنظيم اجليل األول،
واليت مل تبدأ بعد يف إصالح القطاع.
ويعرض تقرير اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت لعام  2015أيض ًا
حبثاً اقتصادياً قياسياً أجراه االحتاد الستكشاف العالقة بني التنظيم (مت
رصده بأداة تتبع تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) والنطاق
العريض الثابت واالتصاالت اخللوية املتنقلة .ويرى هذا البحث أن البيئة
التنظيمية السليمة ترتبط بشدة باألثر اإلجيايب على اعتماد تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وتشري االحنسارات االقتصادية القياسية إىل أن

تقرير اتجاهات اإلصالح في االتصاالت لعـام

 4األجيال األربعة لتنظيم االتصاالت،

2015
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املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت.
مالحظة :استناداً إىل بيانات بشأن  122بلداً على مدى الفرتة بكاملها.

زيادة بنسبة  10يف املائة يف درجة أداة التتبع (تقابل زيادة يف تعزيز األطر
التنظيمية) ترتبط بزيادة بنسبة  7,7يف املائة يف انتشار النطاق العريض
الثابت خالل الفرتة  .2013‑2009والبلد الذي اعتمد شكل ما من
أشكال اسرتاتيجيات تنمية النطاق العريض (مثل وضع خطة وطنية
للنطاق العريض أو برنامج رقمي يتضمن إجراءات تنظيمية استباقية مثل
التشارك يف البىن التحتية أو نشر خدمات تبادل الصوت عرب بروتوكول
اإلنرتنت ( )VoIPأو هتيئة بيئة تنافسية) سيحقق مستويات انتشار
أعلى بنسبة  7,7يف املائة يف املتوسط من البلد الذي مل يلجأ إىل هذه
اإلجراءات ،مع استبعاد أثر الظروف األخرى.

واخلالصة ،حيدد التقرير آخر اجتاهات القطاع من أجل مساعدة
هيئات التنظيم على فهم القضايا حبيث يتسىن هلا التعامل معها بالشكل
املناسب من أجل تيسري النمو املستقبلي لتكنولوجيا املعلومات
يف مجيع أحناء العامل .ويعرض الفصل األول من تقرير هذا العام،
اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت ،أحدث األحباث بشأن تنظيم
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استناداً إىل االستقصاء
السنوي لالحتاد.

أخبار االحتاد العدد    4يوليو | أغسطس

11  2015

ايشألا تنرتنإو ميظنتلا

التنظيم وإنترنت األشياء
إن ورقة املناقشة اليت قُدمت يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
واليت أعدها الربوفيسور إيان براون من معهد أكسفورد لإلنرتنت،
جامعة أكسفورد ،اململكة املتحدة ،تبحث آثار إنرتنت األشياء ( )IoTعلى
األفراد والشركات واجملتمعات ،وال سيما القضايا اليت يتعني أن يأخذها
يف االعتبار منظمو االتصاالت ومنظمو القطاعات األخرى إذ تنتشر
إنرتنت األشياء يف االقتصادات املتقدمة والنامية.
وصل
وتشري التقديرات إىل أن  20إىل  50مليار «شيء» سيُ ّ
باإلنرتنت حبلول  ،2020مبا يف ذلك األجهزة املتنقلة ،وعدادات مواقف
السيارات ،وأجهزة الثريموستات وأجهزة رصد الدورة الدموية
واإلطارات والطرق والسيارات ورفوف احملالت التجارية وأنواع كثرية
أخرى من األشياء واألجهزة .وهذا النمو السريع إلنرتنت األشياء
يقوده االخنفاض السريع يف تكاليف أجهزة االستشعار ومعاجلة البيانات
والربط الشبكي.
وتصف ورقة املناقشة جمموعة واسعة من تطبيقات إنرتنت األشياء
من أجل رصد وإدارة الصحة والرفاه وحتسني كفاءة استخدام الطاقة
وزيادة جودة وموثوقية العمليات الصناعية واحلد من ازدحام حركة
املرور ومتكني تطوير منتجات وخدمات جديدة .وترى شركات
التكنولوجيا والشركات االستشارية أن تكنولوجيا إنرتنت األشياء ميكن
أن يكون هلا تأثري كبري على االقتصاد العاملي قد يصل إىل عدة تريليونات
دوالر إضافية خالل عقد من الزمن.
ويكون تأثري أجهزة إنرتنت األشياء أكرب عند استخدامها يف األنظمة
املوصلة بينياً ،ال سيما املدن الذكية وشبكات الطاقة واملياه الذكية.
واألشياء اليت تعد أقرب إىل األشخاص« ،السيارات املوصلة» مبئات
أجهزة االستشعار ،اليت ستؤمن نقالً أكثر أمناً وموثوقية .وميكن ألجهزة
كمضخات األنسولني وأجهزة مراقبة الضغط الدموي املعصمية أن تعطي
إشارات إنذار حباالت مرضية كمرض السكري وأمراض القلب .وتكمن
فرصة كبرية أخرى إلنرتنت األشياء يف استعمال البيانات والسطوح
البينية لربجمة التطبيقات ( )APIمن أجل التفاعل بني إنرتنت األشياء
واألشخاص .ويبني الشكل املرفق العالقة بني أجهزة وتطبيقات إنرتنت
األشياء وأمناط البيانات اليت ميكن أن تولدها على املستوى الشخصي
واجملتمعي واالجتماعي.
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تقدم ورقة املناقشة اليت أعدها الربوفيسور براون حملة موجزة ممتازة
عن التقدم احملرز يف خمتلف القطاعات .وتشمل أمثلة أنظمة املدن الذكية
اليت تستعمل تكنولوجيا إنرتنت األشياء ما يلي:
_ _املباين اليت حتافظ على الطاقة عن طريق ضبط التدفئة واإلضاءة وفق ًا
لتحركات مستخدميها وحالة الطقس؛
_ _إشارات املرور املوصلة شبكياً اليت تدير بشكل دينامي حركة
املرور عرب املدن استجابة لتغريات يتم قياسها والتنبؤ هبا يف حاالت
االزدحام واحلوادث؛
_ _البنية التحتية اليت تستشعر التآكل والتلف وتصدر إنذارات اإلصالح
(مبا يف ذلك اجلسور والكبالت وأنابيب املياه)؛
_ _ختافت إضاءة الطريق خالل فرتات حركة املرور املنخفضة؛
_ _عدادات الكهرباء واملياه الذكية اليت تسجل البيانات يف الوقت
الفعلي بشأن االستخدام القادرة على التفاعل مع غريها من األجهزة
املنزلية وتوفري معلومات ملساعدة السكان على تقليل مستويات
االستهالك يف فرتات ذروة الطلب و/أو ذروة معدل االستهالك.
الموصلة ،تشري ورقة املناقشة إىل أن االحتاد
وفيما يتعلق بالسيارات
ّ
األورويب ( )EUعلى وشك اعتماد التزام جديد يسري على مجيع السيارات
اجلديدة والشاحنات الصغرية اليت تباع يف االحتاد األورويب ويقضي بأن
ُتهز هذه املركبات بنظام أوتومايت إلرسال بيانات املركبة إىل خدمات
املساعدة العامة أو اخلاصة يف حاالت الطوارئ إثر وقوع حادث .ولدى
كبار مصنّعي السيارات األربعة عشر ( )14يف العامل الذين ميثلون 80
يف املائة من السوق العاملية ،اسرتاتيجيات يف جمال السيارات املوصلة.
ويف قطاع الرعاية الصحية ،ميكن أن تساهم إنرتنت األشياء يف
حتسني الصحة والرفاه من خالل:
_ _زيادة الكفاءة وحتسني الرعاية الصحية يف املؤسسات الصحية احلالية؛
_ _متكني استخدام أكرب خلدمات الرعاية الصحية عن بُعد؛
_ _السماح لألفراد برصد حالتهم الصحية على أساس يومي ،ومتكني
التشخيص املبكر و/أو تشجيع االمتثال لنظم العالج.
ويواصل القطاعان العام واخلاص متويل البحث والتنمية إلنرتنت
األشياء بشكل كبري يف جماالت مثل التقسيم إىل وحدات منطية
واملوثوقية واملرونة واملتانة وقابلية التوسع .وحتظى املوثوقية العالية
بأمهية خاصة يف حالة األنظمة واسعة النطاق اليت تتضمن مئات
اآلالف من أجهزة االستشعار واألجهزة والقارئات .وميكن لوسوم

ايشألا تنرتنإو ميظنتلا

 1إنترنت األشياء والبيانات

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ،
اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺬﻛﻲ،
ﻋﺪادات اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺬﻛﻴﺔ،
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳊﺮﻛﺔ
اﺳﺘﻬﻼك وﻓﻮﺗﺮة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء/اﳌﻴﺎﻩ،
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺪﻓﻖ اﳊﺮﻛﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ/اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،
ﺷﺮﻛﺎت اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻣﻮاﻃﻨﻮن آﺧﺮون

اﻷﻓ ـﺮاد

اﻟﻤﻮﺻﻠﺔ،
اﻟﺴﻴﺎرات
ّ
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺼﺤﻴﺔ،
اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ،
اﻟﻤﻠﺒﻮﺳﺎت

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺬﻛﻴﺔ ،ﻣﺴﺠﻼت
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﺣﺪاث ) ،(EDRأﺟﻬﺰة
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ،أﻧﻈﻤﺔ إﻧﺬار
ﺿﺪ اﻟﺴﺮﻗﺔ/اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﰲ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮﻗﻊ،
أﺟﻬﺰة  ،Fitbitsﻧﻈﺎم ،visa PayWave
 ،Mastercard Paypassﺑﻄﺎﻗﺎت
اﻟﺪﺧﻮل اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ

اﻟﺴﺮﻋﺔ ،اﳌﺴﺎﻓﺔ ،اﳌﺨﺪة اﳍﻮاﺋﻴﺔ،
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮﻗﻊ/اﻹﻧﺬار ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺻﻄﺪام؛
ﻣﻌﺪل دﻗﺎت اﻟﻘﻠﺐ ،اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺪﻣﻮي،
اﳊﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
 ،GPاﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ،
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ؛
اﻟﺸﺮﻃﺔ؛ اﻷﺻﺪﻗﺎء ،اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ،
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ،
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم GPS
اﻷﺷﺨﺎص ،اﻷﺻﺪﻗﺎء اﳊﻤﻴﻤﻮن/
اﻷﺳﺮة اﳌﺒﺎﺷﺮة ،اﳌﺼﺎرف،
أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻤﺴﺘﻮى

إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء
أﻣﺜـﻠ ــﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺠﻤﻬﻮر
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

املصدر :ورقة مناقشة مقدمة يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت" ،التنظيم وإنرتنت األشياء" ،الربوفسور إيان براون

التعرف بواسطة الرتددات الراديوية ( )RFIDأن تقلل من استهالك
الطاقة من خالل متديد عمر البطارية ودورة استبداهلا .وعلى الرغم
من أننا نفهم القدرات التقنية الالزمة للعديد من التطبيقات على حنو
أفضل ،ال تزال التكاليف والتوصيلية واملوثوقية تشكل حتديات بالنسبة
لألنظمة واسعة النطاق.

(.)2015

وتستكشف الورقة اآلثار التنظيمية إلنرتنت األشياء فيما يتعلق
بالرتخيص وإدارة الطيف واملعايري واملنافسة واألمن واخلصوصية .وإن
منظمي االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على دراية كبرية
ببعض هذه اجملاالت (مثل املنافسة واخلصوصية ومحاية البيانات) ،ولكنهم
ال يتحملون عموماً املسؤولية الرئيسية هبذا الشأن .ويف بعض احلاالت،
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ايشألا تنرتنإو ميظنتلا

تكون اآلثار التنظيمية واضحة ،مثل احلاجة إىل حيز عناوين كبري لتحديد
املوصلة (كما هو احلال يف اإلصدار السادس من
كل شيء من األشياء ّ
بروتوكول اإلنرتنت ( )IPv6مثالً).
ومع ذلك مثة آثار أخرى أقل وضوحاً .ويتنبأ فريق اخلرباء التابع
للجنة االتصاالت الفدرالية األمريكية بأن إنرتنت األشياء ستضيف محولة
كبرية إىل اخلدمات احلالية مثل الشبكات املتنقلة  Wi-Fiوالشبكات املتنقلة
من اجليل الرابع ( ،)4Gولكنه ال يتوقع أنه سيكون من الضروري توزيع
طيف جديد التصاالت إنرتنت األشياء صراحة .وتفيد دراسات أجريت
من أجل املفوضية األوروبية أنه من شأن منوذج لإلعفاء من الرتخيص
تيسري تطوير إنرتنت األشياء بتجنب املفاوضات التعاقدية اليت جتري قبل
تصنيع األجهزة واستخدامها ،وتشجيع إنتاج أجهزة أرخص على نطاق
واسع .وسيتعني على املنظمني املعنيني باملنافسة مواصلة استعراض ما إذا
كانت التحقيقات الالحقة بشأن إساءة استخدام اهليمنة على األسواق
كافية لتشجيع السوق التنافسية واالبتكار.
وتعد اخلصوصية واألمن قضيتني مهمتني (ووثيقيت الصلة) يف إطار
نشر إنرتنت األشياء على نطاق واسع .ويف حال عدم توفر أنظمة أمنية
مالئمة ،ميكن للدخالء اخرتاق أنظمة وشبكات إنرتنت األشياء والنفاذ
إىل معلومات شخصية حساسة بشأن املستعملني ،واستخدام أجهزة
يسهل اخرتاقها للهجوم على الشبكات احمللية وغريها من األجهزة.
ويف أنظمة إنرتنت األشياء الكبرية كاملدن الذكية ،ميكن أن يؤدي انعدام
أمن إنرتنت األشياء إىل نقاط ضعف كبرية ويكون من الصعب للغاية
التغلب عليها نظراً للروابط والوصالت مع األنظمة القدمية يف القطاعني
العام واخلاص .واقرتح املنظمون أن تعتمد شركات إنرتنت األشياء
هنجاً يف جمال األمن واخلصوصية يتم اتباعه «عند التصميم» ،يتمثل يف
إدماج وظائف األمن واخلصوصية يف اجلهاز منذ بداية عملية التطوير،
مما يزيد من احتمال فعالية هذه التدابري .ويتعني على الشركات املعنية
بتطوير أنظمة إنرتنت األشياء وتشغيلها إجراء اختبارات أمنية والنظر
يف كيفية معاجلة الثغرات األمنية اليت تُكتشف بعد بيع األجهزة خالل
العمر النافع لألجهزة .واتفق املنظمون املعنيون مبسائل اخلصوصية على
أن تقليل البيانات مبدأ مهم حلماية اخلصوصية يف أجهزة إنرتنت األشياء
االستهالكية ،مما حيد من كمية البيانات الشخصية اليت يتم مجعها
أو االحتفاظ هبا ويقلل خطر انتهاك البيانات و/أو استخدامها لغرض
خالف الغرض املقصود.
وتشري ورقة املناقشة إىل عملية تشاور أجرهتا املفوضية األوروبية
يف  ،2013أسفرت عن وجهات نظر خمتلفة بشأن احلاجة إىل وضع تنظيم

ورقة املناقشة متاحة يف املوقع
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خاص بإنرتنت األشياء .وأفاد اجمليبون من دوائر الصناعة أنه ليس من
احلكمة أن تتدخل الدولة يف هذا القطاع حديث العهد وأن القواعد
العامة كالتنظيم العام املقبل لالحتاد األورويب بشأن محاية البيانات
سيكون كافياً هبذا الشأن .وأشارت اجلماعات املؤيدة للخصوصية
واألوساط األكادميية يف ردها إىل ضرورة وضع تنظيم خاص بإنرتنت
األشياء لبناء الثقة العامة وضمان سوق تنافسية .ومن جهة أخرى ،يشري
تقرير أمانة جلنة التجارة الفدرالية ( )FTCاألمريكية إىل أن تطبيق تنظيم
خاص بإنرتنت األشياء سيكون «سابقاً ألوانه» ولكنه شجع برامج
تنظيمية ذاتية لقطاعات الصناعة لتحسني املمارسات يف جمال اخلصوصية
واألمن ،مع تكرار الدعوة إىل «تشريعات فدرالية قوية ومرنة وحمايدة
تكنولوجياً» مكرسة لتعزيز قدرات اهليئات املعنية بتطبيق أمن البيانات
واشرتاط إخطار املستهلك إثر املساس باألمن واملطالبة بتشريعات واسعة
النطاق بشأن اخلصوصية.
وتشري ورقة املناقشة إىل أن هناك حاجة ملحة ملعايري تقنية مشرتكة
واسعة النطاق من شأهنا أن تفسح اجملال لتكنولوجيا ذات تكلفة
منخفضة وقابلة للتشغيل البيين يف جمال إنرتنت األشياء .وحىت هذا
التاريخ ،تطورت معايري إنرتنت األشياء مع مراعاة جمموعة متنوعة من
التطبيقات وأصحاب املصلحة ذوي األهداف واالحتياجات املختلفة.
وقد أنشأ قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد ( )ITU–Tمبادرة عاملية بشأن
إنرتنت األشياء ( )IoTGSIهبدف «دعم [ ]...هنج موحد يف قطاع تقييس
االتصاالت خبصوص وضع املعايري التقنية (التوصيات) مما مي ّكن من إتاحة
إنرتنت األشياء على نطاق عاملي» .وتقوم اهليئات املعنية بالتقييس أيضاً
مثل معهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات ( )IEEEوفريق مهام هندسة
اإلنرتنت ( )IETFوالشراكة  OneM2Mبتطوير معايري إنرتنت األشياء
بالتوازي مع األطر اخلاصة بالتطبيقات كاملعمارية املرجعية M/490
للشبكات الذكية اليت مت تطويرها .ومن بني املسائل امللحة اليت يتعني
على واضعي السياسات حبثها ،إجياد آليات فعالة لتشجيع اعتماد املعايري
قيد التطوير واستعماهلا.
توفر ورقة املناقشة مقدمة ممتازة إىل الفرص والتحديات اليت تطرحها
إنرتنت األشياء أمام كل من يسعى إىل فهم عاملنا الرقمي فهماً أفضل.
وتقدم نظرة عامة شاملة عن التطورات التنظيمية األخرية يف الوقت الذي
يقابل فيه املنظمون وواضعو السياسات وأصحاب املصلحة من دوائر
الصناعة واملستهلكون الفرص واملخاطر اليت يشكلها العيش يف عامل
فائق التوصيل.

مقرلا داصتقالا ىلع بئارضلا ريثأت

تأثير الضرائب على االقتصاد الرقمي
املقدمة من األستاذ راؤول كاتز إىل الندوة
تدرس ورقة املناقشة َ
العاملية ملنظمي االتصاالت ( )GSRأثر الضرائب على االستهالك
واالستثمار وخمتلف اجلهات الفاعلة يف االقتصاد الرقمي (املستخدمون
ومشغلو االتصاالت ومقدمو خدمات اإلنرتنت ( )ISPواجلهات الفاعلة
يف احملتوى املستقل عن املشغِّل ( .))OTTوهي تعرض تصنيفاً ألنظمة
الضرائب املختلفة يف القطاع الرقمي وتدرس االجتاهات يف جمال
املشوهة احملتملة للضرائب (مبا يف ذلك
الضرائب والسياسة املالية واآلثار ِّ
االزدواج الضريبي وأوجه عدم تناظر الضرائب وتأثري املوقع) .وختتتم
بعرض الدروس املستفادة واملمارسات الفضلى وتوصيات بشأن
السياسة املالية.
ويفهم البعض االقتصاد الرقمي على أنه سلعة عمومية عاملية ،أو أنه
على أقل تقدير وبالتأكيد ،منصة عاملية .وتقدم هذه الورقة مسامهة هامة
من خالل دراسة تنوع وتأثري النـُُهج الوطنية جتاه سلعة عاملية.

وختلص الورقة إىل وجود هنجني متعارضني يف السياسة الضريبية
الرقمية عموماً  -يهدف أحدمها إىل حتصيل أقصى قدر من اإليرادات
استناداً إىل زيادة مطردة لإليرادات من املنتجات واخلدمات الرقمية.
وتالحظ الورقة أن بعض احلكومات ترى النفاذ إىل اإلنرتنت كمصدر
جذاب لإليرادات .وميكن بالتايل أن خيضع مستخدمو االتصاالت
ومشغلو االتصاالت ومقدمو خدمات اإلنرتنت ومقدمو احملتوى/اخلدمة
لعدد من الضرائب ،مبا فيها :ضريبة املبيعات والضرائب على املعدات
والرسوم اجلمركية وضريبة القيمة املضافة (الشكل  .)1وعلى العكس من
ذلك ،تعترب بعض احلكومات أن خفض الضرائب على القطاع الرقمي
لالقتصاد يطلق تداعيات كثرياً ما تكون أكرب من الضرائب املتنازل
عنها .فعلى سبيل املثال ،ال تطبَّق ضرائب استهالك النطاق العريض
(أو «ضرائب النفاذ إىل اإلنرتنت») بشكل موحد بني البلدان .ويف بعض
البلدان اليت يعترب النطاق العريض فيها حاجة ماسة ،آثر بعض املنظمني

 1سلسلة القيمة في االقتصاد الرقمي
إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﺘﻮى
إﻧﺘﺎج اﶈﺘﻮى
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻴﺴﺮ أو ﻋﺪم
اﻟﺘﻴﺴﺮ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ
اﻹﻧﱰﻧﺖ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﲔ
)أﻟﻌﺎب ،ﺑﺮﳎﻴﺎت
ﺧﺪﻣﻴﺔ ،وﻏﲑﻫﺎ(
ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﱪ ﻣﻨﺼﺎت
اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻮت
واﻟﻨﺼﻮص واﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻋﱪ
اﳋﺪﻣﺎت OTT

ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ
ﺗﺮزﱘ اﶈﺘﻮى
اﳌﺴﺠﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ
واﶈﺘﻮى اﻟﺬي
ﻳﻨﺸﺌﻪ اﳌﺴﺘﺨﺪم

اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺘﻤﻜﲔ
إﻳﺼﺎل اﶈﺘﻮى
)ﻣﺜﻞ إدارة اﳊﻘﻮق
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﱪﳎﻴﺎت،
اﳌﺨﺪﻣﺎت،
ﺧﺪﻣﺎت
اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ،وﻏﲑﻫﺎ(

اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ/
اﻟﺒﻮاﺑﺔ
ﺗﻮزﻳﻊ اﶈﺘﻮى
ﻋﱪ ﳐﺎزن
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت

اﻟﻨﻘﻞ
ﻧﻘﻞ اﶈﺘﻮى إﱃ
ﺟﻬﺎز اﳌﺴﺘﺨﺪم

ﻳﺸﻤﻞ اﳌﺸﻐﻠﲔ
وﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺔ
اﻹﻧﱰﻧﺖ وﺷﺒﻜﺎت
إﻳﺼﺎل اﶈﺘﻮى

اﻷﺟﻬﺰة
اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻨﻔﺎذ إﱃ اﶈﺘﻮى
)ﻫﻮاﺗﻒ ذﻛﻴﺔ،
ﺣﻮاﺳﻴﺐ ﻟﻮﺣﻴﺔ،
ﺣﻮاﺳﻴﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ،
اﺗﺼﺎﻻت ﺑﲔ اﻵﻻت،
وإﻧﱰﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء(

املصدر :ورقة املناقشة املقدَّمة من األستاذ راؤول كاتز إىل الندوة العاملية هليئات تنظيم االتصاالت (« ،)GSR) (2015تأثري الضرائب على االقتصاد الرقمي».
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مقرلا داصتقالا ىلع بئارضلا ريثأت

 2الحلقة الحميدة للتخفيضات الضريبية على أجهزة النطاق العريض ومعداته وخدمات

اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ

أوﺟﻪ اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﺆﺛﺮات اﻟﺸﺒﻜﺔ

ﻋﺎﺋﺪات أﻋﻠﻰ ﻟﺤﺠﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
رأس اﻟﻤﺎل
َ

زﻳﺎدة اﻧﺘﺸﺎر
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ
أوﺟﻪ اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ

إﻳﺮادات
أﻋﻠﻰ

ﺗﺤﺼﻴﻞ
أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ

إﻳﺮادات اﻻﺗﺼﺎﻻت

ﻧﻤﻮ ﺗﺮاﻛﻤﻲ
ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
وﻓﺮص ﻋﻤﻞ

ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ

ﻣﻨﺎﻓﻊ أﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺗﺮاﺟﻊ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
اﳔﻔﺎض ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ
ﻟﻺﻳﺮادات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

املصدر :ر .كاتز و ت .بريي" ،دفع الطلب على شبكات وخدمات النطاق العريض" ()2014
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ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﺨﺪﻣﺎت

مقرلا داصتقالا ىلع بئارضلا ريثأت

خفض الضرائب على خدمة النطاق العريض أو إعفاء هذه اخلدمة
من أي ضريبة استهالك أو رسوم مجركية .فعلى سبيل املثال ،قررت
كولومبيا إعفاء األجهزة الرقمية من رسوم االسترياد وحىت من الضرائب
على املبيعات للمواطنني امل ْع ِوزين .ويرى أنصار هذا النهج إمكانية إقامة
حلقة محيدة حيث ميكن ُاسرتداد ما فُقد من إيرادات الضرائب جراء
ختفيض معدالهتا من زيادة االستخدام (الشكل .)2
وفيما يتعلق بالسلع واخلدمات الرقمية ،تصبح الصورة أكثر تعقيداً.
وال يزال التوافق بني صناع السياسات قليالً بشأن ماهية الفئات اليت
تندرج فيها السلع الرقمية أو حىت بشأن ما إذا كانت السلع الرقمية
ينبغي أن ختضع للضريبة على اإلطالق .وتركز املناقشات احلالية على
أسئلة متنوعة:
_ _هل ينبغي فرض ضرائب على معدات االتصاالت اليت يشرتيها
املشغلون ،أو األجهزة اليت يشرتيها املستهلكون (وما هي املستويات
املالئمة للضرائب)؟
_ _كيف ينبغي إخضاع املبيعات عرب اإلنرتنت أو معامالت التجارة
اإللكرتونية للضريبة؟ فحجم التجارة اإللكرتونية كنسبة من جتارة
التجزئة يف تزايد مستمر يف مجيع أحناء العامل ،ولكن يف كثري من
احلاالت ،ال تُدفع ضرائب املبيعات عادة على السلع اليت تشرتى
عرب اإلنرتنت.
_ _كيف ينبغي إخضاع استهالك السلع الرقمية للضريبة؟ ففي معظم
احلاالت ،ال تُشمل الضرائب يف سداد االشرتاكات بالفيديو التدفقي
ملقدمي هذه اخلدمة مثل  Netflixأو .Apple TV
_ _هل ينبغي ،فرض ضريبة على مقدمي املنصات الرقمية ،مثل غوغل
( )Googleوفيسبوك ( ،)Facebookيف البلدان اليت جتىن ضمنها
اإليرادات أو هل ميكنهم االستفادة من القواعد الدولية اليت تتيح هلم
االنتفاع من اإلعفاءات الضريبية للشركات يف مواقع معينة؟
_ _هل ينبغي أن يكلَّف مقدمو خدمات اإلنرتنت بالضرائب أسوةً
بشركات االتصاالت؟ يف الواقع ،تشري ورقة املناقشة إىل أن اجلدل
الذي دار مؤخراً بشأن حياد الشبكة يف الواليات املتحدة ينطوي
فعلياً على مرتتبات ضريبية  -إذ إن «إعادة تصنيف» مقدمي
خدمة اإلنرتنت كشركات اتصاالت عادية يف إطار الباب الثاين من

قانون االتصاالت لعام  1934قد يعين أن يسري عليهم متطلب جلنة
االتصاالت الفدرالية ( )FCCالقاضي بأن تساهم شركات االتصاالت
بنسبة  16,1يف املائة من إيرادات االتصاالت بني الواليات يف
صندوق اخلدمة الشاملة (.)USF
ويف البلدان اليت ال تطال فيها الضريبة بعض اجلهات الفاعلة يف
النظام البيئي الرقمي ،أو تطاهلم الضرائب أو اإلعفاءات مبعدالت خمتلفة،
ميكن ألوجه عدم تناظر الضرائب وغريها من التشوهات أن تكون
مصدراً هاماً من مصادر امليزة التنافسية لبعض اجلهات الفاعلة مقارنة
مع غريها.
ومن حيث املبدأ ،ينبغي أن تسعى الضرائب ألن تكون حمايدة
ومنصفة يف مجيع قطاعات االقتصاد .فالتشويه يقع عندما حيرض تغري يف
سعر سلعة بسبب الضرائب تغريات يف العرض والطلب خمتلفة عما ميكن
أن حيدث يف غياب الضرائب .وتدرس الورقة التأثري التشويهي للضرائب
يف النظام البيئي الرقمي على ثالثة مستويات:
_ _الفوارق احملتملة يف األعباء الضريبية املفروضة على شركات
االتصاالت ،باملقارنة مع جهات فاعلة يف النظام البيئي الرقمي (مثل
الشبكات االجتماعية ،وجهات اإلعالنات الرقمية).
_ _أوجه عدم تناظر الضرائب بني اجلهات الفاعلة العاملية يف القطاع
الرقمي (بني البلدان).
_ _أوجه عدم تناظر الضرائب ضمن البلد بني قطاع االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وغريه من مقدمي السلع
واخلدمات األخرى.
وتعرض هذه الورقة الغنية باملعلومات حملة عامة ممتازة عن بعض
القضايا املطروحة يف فرض ضرائب على االقتصاد الرقمي املتنامي.
وختلص إىل أن احلكومات حتتاج ،لدى وضع السياسات املالية ،إىل
النظر يف املفاضلة بني توليد اإليرادات وبني ما ميكن أن يرتتب من
آثار سلبية على تطور القطاع الرقمي .ويرجح أن تتعلق اإلجابة على
هذا السؤال خبصوصية كل بلد؛ حسب ظروف البلدان واملفاضالت
بني توليد اإليرادات وبني ما ميكن أن يرتتب من آثار سلبية على
تطور القطاع الرقمي ،فضالً عن بيئة سوق االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

وميكن االطالع على ورقة املناقشة عرب الرابطwww.itu.int/gsr15 :
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نتملا تالاصتالا ليغشت تاكرش ةطبار ،ةيلودلا تاقالعلا ةسيئر ،يبلسكإ ادنيلب عم ةشدرد

XXX

دردشة مع بليندا إكسلبي ،رئيسة العالقات الدولية،
رابطة شركات تشغيل االتصاالت المتنقلة
في الندوة العالمية الخامسة عشرة لمنظمي االتصاالت
( ،)GSR-15شاركت رابطة شركات تشغيل االتصاالت المتنقلة
( )GSMAفي جلسة بشأن المدفوعات المتنقلة .لقد كانت
الخدمات المالية المتنقلة ناجحة إلى حد كبير ،ال سيما في العالم
النامي .ما هو المطلوب لكي يزداد هذا االتجاه نمواً وانتشاراً؟
كانت هناك بعض قصص النجاح الكبري فيما يتعلق باخلدمات املالية
املتنقلة يف إفريقيا وتعترب كينيا وتنزانيا مثالني جيّديْن على ذلك .ولكن ال
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يزال أمامنا طريق طويل قبل إنشاء بيئة تنظيمية متكينية فعالً يف كل مكان.
وتؤدي احلكومات وخاصة اهليئات التنظيمية املالية دوراً أساسياً هبذا
الصدد .وال ميكن للقطاع بلوغ إمكاناته أبداً وكسر احلواجز أمام اخلدمات
املالية ما مل تضع احلكومات القواعد اليت تسمح ملشغلي االتصاالت
املتنقلة بتوفري اخلدمات املالية املتنقلة .وقد أثبتت اخلدمات املالية املتنقلة
أهنا مستدامة ومؤثرة إىل حد كبري عند توفر اإلطار التنظيمي الصحيح.

نتملا تالاصتالا ليغشت تاكرش ةطبار ،ةيلودلا تاقالعلا ةسيئر ،يبلسكإ ادنيلب عم ةشدرد

ما هي أهم االعتبارات التنظيمية الالزمة إلتاحة فرص رقمية للجميع؟

وأخيراً وليس آخراً ،ماذا تعني الندوة العالمية
لمنظمي االتصاالت بالنسبة إليكم؟
تتيح الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت فرصة كبرية حلشد اجلميع حتت
لواء واحد .وتتيح الفرصة لدوائر الصناعة واهليئات التنظيمية لعقد
اجتماعات وجهاً لوجه وفهم حتديات بعضها البعض وتبادل اخلربات على
الصعيد العاملي.

ITU

االتصاالت المتنقلة ليست وسيلة من وسائل الرتف وينبغي أال تعتربها
احلكومات على هذا النحو .واالتصاالت املتنقلة أداة حتتاج إليها
اجملتمعات حلل املشاكل األساسية اليت يواجهها سكاهنا اليوم .وتتقاسم
احلكومات املسؤولية مع دوائر الصناعة يف متكني مستقبل رقمي للجميع.
ويعتمد هذا املستقبل على توصيلية النطاق العريض املتنقل فضالً عن
خدمات القيمة املضافة اليت ترتقي حبياة احملرومني من اخلدمات خدمات
تكون جذابة وهلا آثار حتويلية .ومن الواضح أن اهليئات التنظيمية هي
اليت ميكنها أن هتيّئ بيئة مشجعة لالستثمار من أجل قطاع االتصاالت
املتنقلة تبعاً ألفضل املمارسات بشأن قضايا من قبيل ترخيص الطيف
وإنشاء حمطة قاعدة وتقاسم البنية التحتية وما إىل ذلك .ويف الوقت نفسه،
تظل املستويات العالية للضرائب اخلاصة باالتصاالت املتنقلة مصدر
قلق يف كثري من البلدان ،مما يؤدي إىل تثبيط االستثمار وزيادة األسعار
االستهالكية .ورفع احلواجز التنظيمية عن نشر الشبكات والقدرة على
حتمل التكاليف أمر ضروري إذا كان لنا أن نقوم بتوصيل املليار التايل من
األشخاص حبلول .2020

بليندا إكسليب ،رئيسة العالقات الدولية ،رابطة شركات تشغيل
االتصاالت املتنقلة

كانت رابطة شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة الراعي البالتيين لألحداث اليت سبقت الندوة العاملية ملنظمي
االتصاالت لعام  2015واحلوار العاملي للمنظمني ودوائر الصناعة ( )GRIDونظمت حلقة دراسية قبل احلدث
بشأن "تشكيل مستقبل االتصاالت املتنقلة :كفاءة إدارة الطيف من أجل االستثمار والنمو"
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يمقرلا ةيلاملا تامدخلاب ينعملاو داحتالل عباتلا صصختملا قيرفلا

Shutterstock

الفريق المتخصص التابع لالتحاد والمعني بالخدمات المالية الرقمية
عقد الفريق املتخصص التابع لالحتاد واملعين باخلدمات املالية
الرقمية اجتماعه الثاين يف  22-20أبريل  2015يف البنك الدويل بواشنطن
العاصمة .ويرمي الفريق املتخصص إىل توفري منصة متعددة أصحاب
املصلحة ملناقشة القضايا التنظيمية والسياساتية املرتبطة بالشمول الرقمي
فضالً عن االبتكارات يف جمال اخلدمات املالية الرقمية اليت ميكن أن
تستفيد من التقييس .ويرتأس الفريق املتخصص ساشا بولفرييين من
مؤسسة بيل ومليندا غيتس .وحضر االجتماع ما يزيد على  80مندوب ًا
من  24بلداً ،مبا يف ذلك مشاركون من املنظمات الدولية ورابطات
الصناعة مثل البنك الدويل وحتالف الشمول املايل والفريق االستشاري
ملساعدة الفقراء ( )CGAPواملؤسسة املالية الدولية ( )IFCورابطة النظام
العاملي لالتصاالت املتنقلة ( )GSMAومعهد التمويل الدويل ()IIF
ومؤسسة غرامني.
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مت االعرتاف بالشمول الرقمي كأداة حيوية للعامل الرقمي ،إذ يسمح
بالوصول إىل العديد من اجلوانب املختلفة لالقتصاد الرقمي (املدفوعات
بطبيعة احلال بل وأيضاً خدمات التعليم والصحة وما إىل ذلك).
واعرتفت الدول األعضاء يف األمم املتحدة بالطبيعة اجلامعة والشاملة
للشمول املايل يف إطار الربنامج العاملي للتنمية ملا بعد .2015
وخالل اجتماع الفريق املتخصص ،ق ّدم البنك الدويل دراسته بشأن
الشمول املايل ( )Findexلعام  .2014ووفقاً هلذه الدراسة ،فإن نسبة
البالغني الذين لديهم حساب (سواء يف بنك أو مع موفر اخلدمة املالية
املتنقلة) ارتفعت من  51يف املائة إىل  62يف املائة على مدى السنوات
الثالث املاضية ،مما أسفر عن اخنفاض يف عدد األشخاص الذين ليس
لديهم حسابات مصرفية من  2,5مليار يف  2011إىل ملياري شخص
يف  .2014وأفاد رئيس جمموعة البنك الدويل الدكتور جيم يونغ كيم

يمقرلا ةيلاملا تامدخلاب ينعملاو داحتالل عباتلا صصختملا قيرفلا

يف أكتوبر  2013أن هدف النفاذ املايل الشامل ( )UFAينبغي أن يتحقق
حبلول  .2020ولتحقيق هذا اهلدف ،ترمي جمموعة البنك الدويل إىل
مساعدة مليون بالغ يف احلصول على حسابات جارية للمسامهة يف
التوصل إىل هذا اهلدف العام ،ال سيما يف  25بلداً من بلدان الرتكيز
حيث يوجد حوايل ثالثة أرباع من األشخاص الذين ليس لديهم
حسابات مصرفية على الصعيد العاملي.
وأوضح أعضاء الفريق املتخصص أن اخلدمات املالية الرقمية أدت
دوراً كبرياً يف النهوض بالشمول الرقمي .وقُدمت أفضل املمارسات
والدروس املستفادة من تنفيذ اخلدمات املالية الرقمية ( )DFSإىل بلدان
خمتلفة من بينها تنزانيا وغانا ومصر وأوغندا وبوركينا فاصو وبنغالديش
وإندونيسيا وكينيا والربازيل وبريو .ويف عدد من البلدان اإلفريقية جنوب
الصحراء ،يفوق عدد األشخاص الذين لديهم حساب مايل مع مشغل
اخلدمات املتنقلة عدد األشخاص الذين لديهم حساب مصريف تقليدي.
امللياري شخص الذين ليس لديهم حساب مصريف ،فإن
ومن بني َ
 1,6مليار شخص لديهم هاتف حممول ،وبالتايل ،تتيح احلسابات املالية
املتنقلة فرصة هامة لزيادة سد فجوة الشمول املايل.
ويف الواقع ،غالباً ما تكون احلسابات اجلارية أساسية لتوفري خدمات
الدفع بالتجزئة غري النقدية .وينبغي أن يكون أصحاب احلسابات اجلارية
أيضاً قادرين على الوصول إىل اخلدمات املالية على نطاق أوسع .ومن
منظور املدفوعات ،فإن اجلهود الرامية إىل حتقيق الشمول الرقمي،
ينبغي أن تسعى يف هناية املطاف إىل جعل احلسابات اجلارية بوابة فعالة
للحصول على خدمات مالية أخرى.
وأكد املشاركون على أن التعاون بني منظمي االتصاالت ومنظمي
اخلدمات املالية أمر ضروري لتهيئة بيئة مؤاتية للخدمات املالية الرقمية.

ويف بعض البلدان (مثل تنزانيا) ،حتدد مذكرة تفاهم مسؤوليات كل من
مقدم اخلدمات والبنك املركزي لتوفري اخلدمة املالية الرقمية .ويف بلدان
أخرى ،فرضت احلكومة قابلية التشغيل البيين ،دون أن يؤدي ذلك
بالضرورة إىل منو مذهل يف نسبة االستعمال .وبدالً من ذلك ،يتعني على
السلطات أن تقوم بتقييم السوق والتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة
قبل حتديد ما إذا كان تنفيذ قابلية التشغيل البيين ممكناً أم ال .وال يوجد
«حل يناسب اجلميع» فيما يتعلق بقابلية التشغيل البيين.
وهناك افرتاض آخر واسع االنتشار يفيد أنه إذا كان شخص فقري
ميلك هاتفاً حمموالً ،فهو قادر من تلقاء نفسه على استخدامه .وتشري
دراسة أجرهتا مؤسسة غرامني إىل أن هذا االفرتاض قد يكون غري صائب
أحياناً .وقابلية استعمال «اهلاتف احملمول واإلملام باستعماله» مسائل
أساسية قد متنع الفقراء من االستفادة من احللول املتاحة من خالل
التكنولوجيا املتنقلة .وميكن أن تؤدي تطبيقات اخلدمة املالية املتنقلة إذا
صممت بشكل غري صحيح إىل ارتباك األشخاص غري امللمني باللغة
ما ُ
السائدة أو الشعور باإلحباط بسبب عدد الصفحات اليت يتعني تصفحها
إلكمال املعاملة .فعلى سبيل املثال ،ميكن أن يتطلب استكمال إحدى
املعامالت  16خطوة وغالباً ما يكون هذا األمر صعباً أو غري مناسب
لألشخاص الذين ال يعرفون القراءة والكتابة .وإضافة إىل ذلك ،ففي
بعض البلدان ،هناك عدد قليل من النساء الاليت ميلكن أو يتمتعن بالنفاذ
إىل اهلاتف أو ال يشعرن بارتياح الستخدام اهلاتف.
وسيُعقد االجتماع املقبل للفريق املتخصص يف الفرتة من  30سبتمرب
إىل  2أكتوبر  2015يف كواال المبور ،ماليزيا .وسيتاح مزيد من التفاصيل
يف املوقع اإللكرتوين للفريق املتخصص املتاح يف:
www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/
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ماذا حقق المجلس في دورته لعام  ،2015وما هي
بعض النتائج الرئيسية التي توصل إليها؟
حدد جملس االحتاد يف دورته لعام  2015مساراً واضحاً للسنة القادمة
من خالل اعتماد ميزانية االحتاد واخلطط االسرتاتيجية والتشغيلية واملالية
وتقدمي إرشادات بشأن تنفيذ برنامج التوصيل يف  .2020وشهد عدداً
من اإلعالنات الرئيسية ،مبا يف ذلك مبادرة االحتاد العاملية اجلديدة بشأن
ريادة األعمال يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وأكد اجمللس
يف دورته لعام  2015من جديد التزام االحتاد بالتصدي ألزمة اجلرمية
السيربانية املتنامية؛ ومحاية األطفال على اخلط؛ وتقييس تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واملطابقة وقابلية التشغيل البيين لتيسري التوصيلية
يف العامل.
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واألمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت ،هولني جاو ،أكد حمدداً
معامل دورة جملس مثمرة للغاية على أن "اجمللس يواصل العمل بشكل
وثيق مع اإلدارات الوطنية وذوي النفوذ من واضعي السياسات وكبار
الرؤساء التنفيذيني يف جمال التوعية وبناء القدرات  ...يف إطار رسالتنا
املتمثلة يف توصيل العامل وال سيما توصيل غري املوصلني بعد وتيسري
صناعة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز األسواق
باالبتكارات والتكنولوجيات اجلديدة املستدامة" .وأثىن على املوافقة
األخرية على مواصفات السطوح البينية الراديوية لالتصاالت املتنقلة
الدولية املتقدمة واالتصاالت املتنقلة الدولية الساتلية املتقدمة (مما ميهد
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ITU

الطريق للجيل الرابع ( )4Gواجليل اخلامس ( ))G5والتوصية اجلديدة
لتوفري سرعات نفاذ تبلغ  Gbps 1عرب خطوط حناسية ثابتة ،فضالً عن
تقدمي املساعدة التقنية للبلدان النامية .وسيعقد املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  )WRC-15( 2015يف  27-2نوفمرب  .2015وتعهد السيد جاو
بأن االحتاد سيواصل حتسني كفاءته دون املساس باجلودة ،على أن "تظل
مبادئنا التوجيهية هي الرتكيز على النتائج والشفافية واملساءلة".

G.fast

جمهورية كوريا تتولى قيادة دورة المجلس لعام

2015

انتُخب الدكتور وونكي مني ،مساعد وزير العلوم وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والتخطيط املستقبلي يف مجهورية كوريا ،رئيساً
لدورة اجمللس لعام  .2015وأشار الدكتور مني يف كلمته االفتتاحية إىل
أن دورة اجمللس لعام " 2015مفيدة جداً لنا مجيعاً إذ حنتفل بالذكرى
السنوية اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد .ولقد عمل االحتاد جاهدًا
ملدة قرن ونصف القرن يف سبيل تعزيز حياة املواطنني يف العامل من خالل
تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من اإلبراق القدمي اجليد إىل
التكنولوجيات األكثر حداثة مثل السواتل واهلواتف احملمولة واإلنرتنت".
ودعا أعضاء اجمللس إىل إظهار "نفس النوع من الروح وااللتزام والعمل

اجلاد" الذي م ّكن أعضاء االحتاد من التوصل إىل توافق اآلراء يف مؤمتر
املندوبني املفوضني لعام .2014
وحبضور  373مشاركاً ميثلون  48دولة عضواً يف اجمللس و 38مراقباً
من الدول األعضاء و 7مراقبني من أعضاء القطاعات و 3منظمات
إقليمية لالتصاالت ،أثبت اجمللس مرة أخرى عن كونه حمفالً فعاالً تناقش
فيه الدول األعضاء يف االحتاد القضايا الرئيسية امللحة املتصلة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وحضر أيضاً عدد من الوزراء ،انضم الكثري
منهم أيضاً إىل االحتفاالت اليت أقيمت مبناسبة الذكرى اخلمسني بعد
املائة لتأسيس االحتاد يوم األحد  17مايو ( 2015انظر املقالة املنفصلة).

اإلنجازات الرئيسية التي حققها
المجلس في دورته لعام 2015

قدمت األرجنتني مسامهة تتعلق باملبادرة العاملية لالحتاد بشأن ريادة
األعمال يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للجمع بني أرباب
العمل والشركات الصغرية والمتوسطة ( )SMEوالمشاريع الناشئة ومراكز
جمعات التكنولوجيا المتقدِّمة ورؤوس األموال المساهمة
االبتكار وم ّ
ودوائر الصناعة وواضعي السياسات ،يف إطار منصة تواصل عالمية
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لتبادل األفكار والوصول إىل المستثمرين ورؤوس األموال واألسواق
اجلديدة .وأشري إىل أن الشركات الصغرية واملتوسطة ميكن أن تنضم إىل
االحتاد بصفة منتسب ،وينبغي وضع منصة لتمكني الشركات الصغرية
واملتوسطة من تقاسم أفضل املمارسات وتبادل األفكار .واقرتحت
األرجنتني أن تنشئ بالتعاون مع االحتاد ،جزءاً إقليمياً لألمريكتني
من أجل تعزيز التآزر وتنسيق اجلهود اليت تبذهلا الشركات الصغرية
واملتوسطة ومراكز البحوث واهليئات األكادميية لتطوير منتجات ومعايري
جديدة يف املنطقة.
استضاف االحتاد جلسة إعالمية بشأن " تعزيز الشركات الصغرية
واملتوسطة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :تليكوم العاملي
لالحتاد لعام  2015ومبادرة االحتاد العاملية بشأن ريادة األعمال يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" ،افتتحها األمني العام لالحتاد ،هولني
جاو .وميكن للشركات الصغرية واملتوسطة أن تؤدي دوراً رئيسياً
بوصفها قوى دافعة لالبتكار على الصعيدين الوطين والدويل والتنمية
االقتصادية .وستبدأ املبادرة العاملية لالحتاد بشأن ريادة األعمال يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تليكوم العاملي لالحتاد لعام 2015
يف بودابست ،هنغاريا من  12إىل  15أكتوبر  ،2015وتتيح هذه املبادرة
فرصاً ممتازة للشركات الصغرية واملتوسطة من الدول األعضاء يف االحتاد
للتواصل مع األسواق اجلديدة .وأيّد عدد من أعضاء اجمللس مبادرة
االحتاد ومسامهة األرجنتني.
واعتُمد موضوع "ريادة األعمال يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت إلحداث تغيري اجتماعي" موضوعاً لليوم العاملي
لالتصاالت وجمتمع املعلومات ( )WTISDللعام املقبل الذي سيُنظم يف
 17مايو .2016
وأعرب أعضاء اجمللس عن تقديرهم ألنشطة االحتاد يف جمال بناء
الثقة واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وجرى التأكيد على أمهية التعاون اإلقليمي والدويل باإلضافة إىل القاعدة
الواسعة للتعاون اليت يتيحها االحتاد .وتتفق األمانة مع اجمللس على أن
التعاون على مجيع املستويات جزء أساسي من العمل يف هذا اجملال،
خاصة يف تعظيم كفاءة األنشطة اليت تضطلع هبا املنظمات املختلفة.
ق ّدم فريق العمل التابع للمجلس املعين بحماية األطفال على الخط
( )CWG-COPتقريره الذي يلخص النتائج الرئيسية ألعماله .وهنّأ عدد
من أعضاء اجمللس فريق العمل على إجنازاته .ووافق اجمللس على نسخة
مراجعة للقرار  1306وقرر احلفاظ على فريق العمل لتوجيه أعمال االحتاد
وشجع اجمللس فريق العمل على إجراء
يف جمال محاية األطفال على اخلطّ .
مشاورات على اخلط مع الشباب قبل اجتماعاته اللتماس تعليقاهتم
واالستماع إىل وجهات نظرهم.
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وشكر األمني العام هولني جاو أعضاء اجمللس على دعمهم القوي
لعملية القمة العاملية جملتمع املعلومات ( .)WSISوشدد على أمهية مواصلة
السعي إىل حتقيق أهداف القمة املتمثلة يف توصيل العامل وضمان أن
تشمل أهداف التنمية املستدامة ( )SDGاالعرتاف السليم بأمهية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت فضالً عن ضرورة (رهناً مبوافقة اجلمعية العامة
لألمم املتحدة) مواصلة عملية القمة ملا بعد  .2015واعتمد اجمللس
القرارين املراجعني  1332و.1334
وأعرب أعضاء اجمللس عن دعمهم لربنامج االحتاد بشأن المطابقة
وقابلية التشغيل البيين ( ،)C&Iمبا يف ذلك برامج تقييم املطابقة؛ وأحداث
قابلية التشغيل البيين؛ وبناء القدرات؛ وإنشاء مراكز االختبار يف البلدان
النامية .ويتمثل أحد اإلجنازات الرئيسية يف إطالق "قاعدة بيانات
مطابقة منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" اليت حتتوي على
حوايل  100إدخال ألجهزة الصحة اإللكرتونية املطابقة للتوصية
 ITU–T H.810واهلواتف احملمولة املتوافقة مع مطاريف ال تُستخدم فيها
اليدان يف السيارات واليت حددها أحد أحداث االختبار اليت ينظمها
االحتاد .واإلدخاالت يف قاعدة بيانات املطابقة هذه طوعية ،ويلزم
احلصول على إذن من املوردين املعنيني .وركزت املناقشات على كيفية
توسيع نطاقها وكيفية إسهامها يف تطوير القدرات فيما يتعلق بربامج
املطابقة وقابلية الشغيل البيين ال سيما يف البلدان النامية.
أقر أعضاء اجمللس أمهية برنامج التوصيل في  2020الذي وافق عليه
مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  2014يف حتديد أهداف لالحتاد وأعضائه
خبصوص منو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والشمول واالستدامة
واالبتكار والشراكة .ويتطلب تنفيذ برنامج التوصيل يف  2020مشاركة
وإشراك مجيع أصحاب املصلحة على حنو فعال يف النظام اإليكولوجي
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وسلطت األمانة الضوء على أمهية
برنامج التوصيل يف  2020يف دعم تنفيذ أهداف خطة األمم املتحدة
للتنمية ملا بعد  2015وأهداف التنمية املستدامة .وشجع الرئيس والعديد
من أعضاء اجمللس الدول األعضاء على بذل مزيد من اجلهود إلشراك
أصحاب املصلحة.
عقد قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد ( )ITU–Rجلسة إعالمية
بشأن اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ( )DTTBوقاعدة بيانات
التحول إىل البث الرقمي ( .)DSOوسيتيح التحول إىل البث الرقمي
املزيد من القنوات وتعزيز كفاءة الطيف ،بينما سيسمح حترير الطيف
(املعروف أيضاً باسم املكاسب الرقمية) بتغطية أفضل بالنطاق العريض
املتنقل .وقد استكمل عدد من البلدان عملية التحول وكثري من البلدان
األخرى يف طريقها إىل حتقيق ذلك .وتبني قاعدة بيانات التحول إىل
البث الرقمي وضع األنشطة اجلارية واملستكملة واملخططة و"غري
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التطلع إلى المستقبل

بعد بعض املناقشات ،وافقت دورة اجمللس لعام  2015على اخلطط
االسرتاتيجية والتشغيلية واملالية لالحتاد مبا يف ذلك امليزانية .وأعرب
العديد من أعضاء اجمللس عن تقديرهم للمسامهة املقدمة من الواليات
املتحدة بشأن سياسة النفاذ إىل الوثائق اليت تدعو إىل االنفتاح والشفافية
واحلد من سوء الفهم وزيادة قيمة أعمال االحتاد ،مع اإلشارة إىل أنه
جيب حتديد االستثناءات بوضوح فيما يتعلق بالوثائق اليت ينبغي أن
تكون حممية (مثل وثائق العمل/الوثائق املؤقتة يف جلان الدراسات اليت مل
تُستكمل بعد ،وكذلك املعلومات املتصلة بامللكية الفكرية) .وأنشئ فريق
خمصص بشأن سياسة النفاذ إىل املعلومات/الوثائق يُعىن بإعداد مشروع
سياسية نفاذ لكي يُقدم إىل فريق العمل التابع للمجلس املعين باملوارد
املالية والبشرية للموافقة عليه.
وقال السيد جاو يف كلمته اخلتامية "إن اجمللس حدد اجتاهاً واضحاً
لالحتاد من أجل السنة املقبلة مع ميزانية موافق عليها حديثاً وخطط
تشغيلية متجددة وإرشادات بشأن تنفيذ برنامج التوصيل يف ."2020

ITU

املعروفة" فيما خيص كل بلد ،وتقدم حملة مفيدة عن التقدم العاملي حنو
التحول إىل البث الرقمي.
وصف قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد ( )ITU–Tأعماله املتعلقة
بتيسري إنترنت األشياء متهيداً لعامل موصل بالكامل ،مبا يف ذلك أعمال
الفريق املتخصص التابع لقطاع تقييس االتصاالت واملعين باملدن الذكية
املستدامة .وحظي قطاع تقييس االتصاالت بتشجيع قوي فيما يتعلق
خبطط إنشاء جلنة دراسات جديدة استناداً إىل األعمال املنجزة بالفعل.
واقرتحت سنغافورة استضافة اجتماع افتتاحي للجنة الدراسات اجلديدة
هذه ،يف حال إنشائها؛ وقبلت األمانة العرض مع االمتنان.
وفيما يتعلق بقطاع تنمية االتصاالت باالحتاد ( ،)ITU–Dطلب أعضاء
اجمللس تعزيز دور وأنشطة المكاتب اإلقليمية لالتحاد ،مع زيادة
مسؤولية املديرين اإلقليميني .وأحاط مدير مكتب تنمية االتصاالت
( ،)BDTبراهيما سانو اجمللس علماً بأن األولوية األوىل للمكتب هي دعم
الدول األعضاء يف االحتاد من خالل تنفيذ املبادرات اإلقليمية.

هولني جاو مينح رئيس دورة جملس االحتاد لعام  2015الدكتور وونكي مني امليدالية الذهبية
اخلاصة بالذكرى اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد وشهادة تقدير اعرتافاً "خبدماته
املمتازة اليت قدمها لالحتاد"

وذكر أنه "سيواصل العمل من خالل  ...الكفاءة عرب مجيع أعمالنا".
مقراً أن السيد مني
وأشاد السيد جاو بالقيادة املقتدرة للدكتور مني ّ
"حطّم مجيع األرقام القياسية باختتام مؤمتر املندوبني املفوضني قبل املوعد
احملدد وأنه حطّم اآلن رقماً قياسياً يف اجمللس باختتام األعمال قبل يوم
كامل خالل سنة تشمل امليزانية" .مث ق ّدم السيد جاو للرئيس امليدالية
الذهبية اخلاصة بالذكرى اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد وشهادة
تقدير اعرتافاً "خبدماته املمتازة اليت قدمها لالحتاد" .وأخذ العديد من
أعضاء اجمللس الكلمة لتهنئة الرئيس واالحتاد على جناح دورة اجمللس لعام
 .2015وسيعقد جملس االحتاد دورته املقبلة من  25مايو إىل  2يونيو 2016
يف جنيف ،سويسرا.
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االحتفال بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة
لتأسيس االتحاد الدول لالتصاالت
احتفل االتحاد الدولي لالتصاالت بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة لتأسيسه في  17مايو  ،2015من خالل
إقامة حفل متألق لتسليم الجوائز احتفاءً بتاريخه العريق والمتميز الذي يعزز االبتكار في مجال تكنولوجيات
المعلومات واالتصاالت ( .)ICTأنشئ االتحاد في  17مايو  1865إثر التوقيع على االتفاقية الدولية األولى
لإلبراق في باريس لتيسير إرسال إشارات اإلبراق عبر الحدود الدولية من خالل تنسيق نظام اإلبراق ووضع
المعايير الدولية وتبادل المعلومات المتصلة باألنظمة البرقية.
مدعو
ومجع االحتفال بالذكرى اخلمسني بعد املائة بني حوايل ّ 1 000
من الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاعات واملنتسبني واهليئات
األكادميية إلظهار تأييدهم للمبادئ اليت جيسدها االحتاد يف إطار احتفال
بالتاريخ الالمع لالحتاد كأقدم منظمة تابعة لألمم املتحدة .ومشلت مراسم
االحتفال بالذكرى السنوية عروضاً تفاعلية واإلعالن عن الفائزين
باجلوائز اخلاصة بالذكرى اخلمسني بعد املائة لالحتاد وعبارات تأييد
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بالفيديو موجهة من األمني العام لألمم املتحدة ،بان كي-مون واملؤسس
املشارك لشركة مايكروسوفت ،بيل غيتس.
وأشاد األمني العام لألمم املتحدة بان كي-مون يف رسالته الفيديوية
باملسامهات الكثرية لالحتاد بوصفه أقدم عضو يف منظومة األمم املتحدة.
وقال األمني العام لألمم املتحدة "إن االحتاد اكتسب مسعته العاملية
حولت عاملنا.
لصالبته وسداده" .وأضاف قائالً "إن الثورة الرقمية ّ
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وميكن لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أن تساعد يف حتقيق ازدهار
االقتصاد ومحاية البيئة".
وأشار األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت هولني جاو يف
كلمة الرتحيب اليت ألقاها إىل "أن االحتاد عزز ،طوال تارخيه البالغة
مدته  150عاماً ،التعاون الدويل ،وعمل على حتقيق حلول عملية لدمج
تكنولوجيات االتصاالت اجلديدة وهي تتطور ،ونشر فوائدها على
اجلميع" .وشكر السيد جاو حبرارة اجلهات الراعية للذكرى السنوية
اخلمسني بعد املائة لالحتاد على سخائها.
وألقت معايل السيدة دوريس ليوتار ،وزيرة البيئة والنقل والطاقة
واالتصاالت يف سويسرا ،الكلمة الرئيسية باسم البلد املضيف .وأشارت
إىل أن أقل من نصف سكان العامل فقط موصلون باإلنرتنت وأنه ينبغي
توصيل كل إنسان على وجه األرض .وأعربت عن دعم سويسرا الفعال
واملستمر لالحتاد.

الجوائز الخاصة بالذكرى السنوية
الخمسين بعد المائة لالتحاد

قُدمت جوائز الذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة لالحتاد للفائزين
البارزين الذين سامهوا يف أعمال االحتاد وهم كالتايل:
مارتن كوبر ،هو أحد رواد االتصاالت الالسلكية؛ وغالباً ما يشار
إليه بكونه "أب" املهاتفة اخللوية احملمولة ،الذي صمم أول هاتف خلوي
حممول يف  .1973وأشار السيد كوبر أنه يف " 1973توقّع أن تصبح
املهاتفة املتنقلة منتشرة على نطاق واسع ولكنه مل يتوقع ذلك أبداً بالنسبة
توماس ويغاند

كني ساكامورا

هولني جاو

للهاتف احلديث" .وتوخى "أن تكون التكنولوجيا يف املستقبل غري مرئية
مع زيادة تكييفها".
طور
وقد
اإلنرتنت،
تطوير
يف
رائد
بدور
اضطلع
خان،
روبرت إ.
ّ
مفهوم معمارية األشياء الرقمية ( )DOAكإطار إلمكانية التشغيل البيين
فيما بني أنظمة املعلومات غري املتجانسة .وأشار السيد خان يف مداخلته
إىل أن التغيري ال مفر منه كجزء من االجتاه املتسارع يف منو اإلنرتنت.
وأكد على احلاجة إىل قابلية التشغيل البيين بني األنظمة املختلفة على
املدى الطويل.
مارك كريفوتشيف ،اشتهر بفضل عمله الرائد املتعلق بتطوير معايري
التلفزيون الرقمي والتلفزيون عايل الوضوح ( )HDTVلتوفري جودة عالية
من حيث الصوت والصورة .ووصف التحديات واألمهية احليوية للمعايري
العاملية لتجسيد املصلحة املشرتكة وأشاد بعمل االحتاد بشأن التلفزيون
عايل الوضوح .وستتمثل اخلطوة املقبلة يف تطوير اإلذاعة التلفزيونية
متعددة الشاشات ،ويتناول االحتاد بالدراسة حالياً التلفزيون فائق
الوضوح.
كين ساكامورا ،صمم املعمارية املفتوحة ألنظمة احلاسوب ،TRON
اليت ستكون مفيدة للحوسبة يف كل مكان يف املستقبل .وساعد أيضاً يف
إعداد العديد من توصيات االحتاد ،من بينها التوصية " ITU–T H.642النفاذ
إىل معلومات متعددة الوسائط انطالقاً من تعرف اهلوية على أساس
الوسم" .ويتصور السيد ساكامورا مستقبالً حيث ستكون هناك حاجة
إىل بنية حتتية للحوسبة تتسم باالبتكار والشمول ،ولكنه أشار إىل أنه من
الصعب التنبؤ باخلدمات اجلديدة والرائعة القادمة.

مارك كريفوتشيف

روبرت إ .خان

مارتن كوبر

ITU
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ومنحت شهادات تقدير ألعضاء
وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركياُ .
االحتاد القدامى من أوساط الصناعة اعرتافاً بأعماهلم ومسامهاهتم ،مثل
ومنحت
شركة  Cable & Wirelessاليت انضمت إىل االحتاد يف ُ .1871
شهادات تقدير لشركات ( Telecom Italiaعضو منذ  )1925وExelis
و( Telefónicaمنذ  )1929و( Sirtiمنذ  )1931وغريها.

حلقة المناقشة

ITU

جاللة امللك فيليبي السادس ،ملك إسبانيا يلقي كلمة أثناء حفل خاص أقيم يوم  5مايو
يف جملس الشيوخ يف مدريد احتفاءً بالذكرى اخلمسني بعد املائة لالحتاد

توماس ويغاند ،شارك يف قيادة األعمال املتعلقة بوضع معيار التشفري
الفيديوي ( ITU–T H.264/MPEG AVCحصل على جائزة "Primetime
 "Emmyمن أكادميية فنون وعلوم التلفزيون ( )ATASيف لوس أجنلس)
يسهل البث الفيديوي
ومعيار التشفري الفيديوي  ،ITU–T H.265 HEVCمما ّ
عرب األجهزة املتنقلة .وأشار السيد ويغاند يف مداخلته ،إىل أننا ال نزال يف
بداية املوجة الثانية من الرقمنة يف هذا العامل .ومع ذلك ،دعا إىل توخي
احليطة إذ جيب إدارة التكنولوجيا بفعالية لتحقيق الصاحل العام للمجتمع
مع وضع ضمانات ضد أي جوانب سلبية.
بيل غيتس ،املؤسس املشارك لشركة مايكروسوفت ،حظي بلفتة
تكرمي خاصة تقديراً ملسامهاته وعمله املستمر يف إطار مؤسسة بيل
وميليندا غيتس .ودعا إىل أن يؤدي االحتاد دوراً رئيسياً يف جمال التقييس
التقين يف قطاع اخلدمات املالية ،من خالل حتسني اجلودة وإجراء تنسيق
أفضل بني هيئات االتصاالت ومنظمي اخلدمات املالية جللب الفقراء إىل
االقتصاد الرقمي مع توسيع نطاق النفاذ إىل اخلدمات املالية.

االحتفاالت العالمية

مت إحياء الذكرى اخلمسني بعد املائة لالحتاد من خالل إقامة
احتفاالت يف زهاء  50بلداً يف العامل ،مبا يف ذلك إقامة حفل خاص يف
باريس يف القاعة الرمسية اليت جرى فيها توقيع االتفاقية الدولية األوىل
لإلبراق يف  17مايو  ،1865وأقيم أيضاً حفل يف مدريد ،حبضور ملك
إسبانيا فيليبي السادس .واالحتاد ،إذ يتطلع إىل املستقبل بوصفه وكالة
األمم املتحدة الرائدة املتخصصة يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،يلتزم بدفع عجلة االبتكار بالشراكة مع دوله
األعضاء البالغ عددهم  193دولة عضواً وأعضائه الذين يفوق عددهم
 700شركة من القطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية.

الموارد الرقمية

أعضاء االتحاد منذ فترة طويلة

املؤسسة اليت وقّعت على
قام االحتاد أيضاً بتكرمي الدول األعضاء ِّ
االتفاقية يف  1865وهي :النمسا وبلجيكا والدامنارك وفرنسا وأملانيا
واليونان وهنغاريا وإيطاليا وهولندا والنرويج والربتغال واالحتاد الروسي
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قامت مراسلة قناة يب يب سي إموجني فولكس بإدارة حلقة
مناقشة ثانية بشأن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت كقوة دافعة
لتحقيق مستقبل مستدام ،ومجعت حلقة املناقشة بني مفكرين وفاعلني
رئيسيني ،Philip Walton :كبري املسؤولني التشغيلينيBRCK ،؛ وLuis Von
 ،Ahnاملؤسس واملدير التنفيذي ،شركة DuoLingo؛ وGabriela Styf
 ،Sjömanكبرية املسؤولني التكنولوجينيTelecom Italia Group ،؛ وJian
 ،Wangكبري املسؤولني التكنولوجينيAlibaba ،؛ و ،Ulf Ewaldssonكبري
املسؤولني التكنولوجيني ،إريكسون .ور ّكزت حلقة املناقشة ،من بني
مسائل أخرى ،على الدور املهم للمشاريع الناشئة والشركات الصغرية
واملتوسطة ( )SMEيف مشهد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سريع
التطور.

2015

ملزيد من املعلومات مبا يف ذلك النفاذ إىل البث الشبكي وخريطة
تبني الفعاليات االحتفالية على الصعيد العاملي ،يرجى زيارة املوقع التايل:
http://itu150.org/

منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2015
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فلنبتكر معاً :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
أداة تمكينية لتحقيق التنمية المستدامة
بعد عشر سنوات من انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات ( )WSISلألمم المتحدة ،التقى ممثلون عن
الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية في جنيف في الفترة  29-25مايو 2015
لتحديد االتجاهات الناشئة واألولويات واالبتكارات الجديدة لدفع برنامج «تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ألغراض التنمية».
ومنتدى القمة هو احملفل العاملي الفريد لتنسيق تنفيذ األنشطة
واملشاريع واملبادرات املتصلة بالقمة بني أصحاب املصلحة املتعددين.
وهو يهدف إىل حتديد اسرتاتيجيات و ُنج ملساعدة البلدان واملنظمات
يف تسخري قدرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بصورة أكثر فعالية
لتحقيق أهداف التنمية.

وشارك يف تنظيم منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات االحتاد
الدويل لالتصاالت ( )ITUواليونسكو ( )UNESCOوبرنامج األمم املتحدة
اإلمنائي ( )UNDPواألونكتاد ( ،)UNCTADبتعاون وثيق مع األمم
املتحدة والوكاالت الشقيقة (اللجان اإلقليمية التابعة إلدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة ( )UNDESAومنظمة األغذية
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والزراعة ( )FAOوبرنامج األمم املتحدة للبيئة ( )UNEPومنظمة الصحة
العاملية ( )WHOوهيئة األمم املتحدة للمرأة ( )UN Womenواملنظمة
العاملية للملكية الفكرية ( )WIPOوبرنامج األغذية العاملي ()WFP
ومنظمة العمل الدولية ( )ILOواملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ()WMO
واألمم املتحدة ( )UNو ITCو UPUومكتب األمم املتحدة املعين
باملخدرات واجلرمية ( )UNODCواليونيسيف ( )UNICEFواللجنة اإلقليمية
لألمم املتحدة) .وجذب منتدى هذا العام أكثر من  1 700من أصحاب
املصلحة من أكثر من  140بلداً .وقد شارك يف احلدث أكثر من
 60وزيراً ونائب وزير والعديد من السفراء وكبار املسؤولني التنفيذيني
وقادة اجملتمع املدين .وقد زادت املشاركة عن بُعد بصورة كبرية خالل
فعاليات املنتدى.
ويعد املنتدى منصة فعالة لتنسيق األنشطة التنفيذية ألصحاب
املصلحة املتعددين وتبادل املعلومات واستحداث املعارف وتبادل أفضل
املمارسات .ويستمر املنتدى يف تقدمي العون لتسهيل مفهوم أصحاب
املصلحة املتعددين والشراكات بني القطاعني العام واخلاص لتحقيق
أهداف التنمية عن طريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويوفر
املنتدى فرصاً هامة للتواصل والتعلم واملشاركة يف النقاشات واملشاورات
املتعلقة بتنفيذ خطوط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات.
ومشل المسار رفيع المستوى يومي  26و 27مايو جزء االفتتاح
وبيانات السياسة العامة واالحتفال مبنح جوائز القمة تقديراً لالبتكارات
اجلماهريية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لصاحل اجملتمع
ومائدة وزارية مستديرة .وركز املسار على االبتكار والشراكات
والروابط بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والربنامج العاملي
للتنمية املستدامة.
ومت منح مثاين عشرة جائزة من جوائز القمة أثناء املسار رفيع
املستوى تقديراً لإلجنازات البارزة جملموعة من املنظمات يف تعزيز تنفيذ
الرؤية واألهداف اليت حددهتا القمة العاملية يف أحد عشر خطاً من
خطوط عمل القمة العاملية .ومت ترشيح أكثر من  300مشروع ملسابقة
عام  ،2015ومت اختيار الفائزين من خالل تصويت على اخلط شارك فيه
أكثر من  100 000من أصحاب املصلحة من مجيع أحناء العامل .ولالطالع
على قائمة الفائزين واملشاريع الفائزة ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين
للقمة العاملية جملتمع املعلومات www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/
ووفر مسار المنتدى أيام  25و 28و 29مايو حمفالً لتنسيق تنفيذ
نواتج القمة بني أصحاب املصلحة املتعددين .وتألف هذا املسار من
العديد من اجللسات التفاعلية ومعرضاً ومقاهي عاملية وورش عمل
مواضيعية وورش عمل قطرية واجتماعات للجان اإلقليمية لألمم املتحدة
حبضور ومشاركة مجيع جهات تسهيل خطوط عمل القمة ووكاالت
األمم املتحدة األخرى وأصحاب املصلحة يف القمة العاملية .وضمت
املوضوعات الرئيسية اليت كانت على جدول أعمال املنتدى هذا العام
االبتكار وإمكانية النفاذ ومتكني املساواة بني اجلنسني والتنمية املستدامة
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(«برنامج التنمية ملا بعد  »2015لألمم املتحدة) واألمن السيرباين والقمة
العاملية جملتمع املعلومات بعد .)WSIS+10( 2015
وعرضت نتائج منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات
لعام  2015يف اليوم األخري .وستحال هذه النتائج إىل جلنة األمم املتحدة
املعنية بالعلم والتكنولوجيا واجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس االحتاد.
وهي تشمل:
_ _بيانات السياسة العامة رفيعة املستوى؛ اليت أتاحت منرباً ألصحاب
املصلحة البارزين يف القمة العاملية للتعبري عن آرائهم بشأن اإلجنازات
والتحديات والتوصيات فيما يتعلق بتنفيذ خطوط عمل القمة
واالجتاهات الناشئة واملسائل ذات األمهية االسرتاتيجية بالنسبة لتنمية
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
_ _الوثيقة النهائية ملسار املنتدى ،واليت تلخص أكثر من  150جلسة
عقدت أثناء منتدى القمة العاملية لعام .2015
_ _مصفوفة خطوط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات وأهداف التنمية
املستدامة اليت صدرت خالل منتدى القمة لعام  .2015للتأكيد
على الدور الرئيسي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف النهوض
بالتنمية املستدامة ،وضعت اجلهات املسهلة خلطوط عمل القمة
مصفوفة القمة العاملية جملتمع املعلومات  أهداف التنمية املستدامة
الستكشاف وعرض الروابط املباشرة بني خطوط عمل القمة
واألهداف املقرتحة للتنمية املستدامة.
_ _تقرير تقييم تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام ،2015
الذي يعرض بيانات بشأن أنشطة التنفيذ وتبادل أفضل املمارسات
من أجل دفع أهداف التنمية.
_ _تقييم تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات :قصص النجاح
لعام  ،2015تعرض رؤى عظيمة من خالل قصص النجاح اهلامة
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حلائزي جوائز القمة
العاملية من قاعدة بيانات تقييم تنفيذ نواتج القمة العاملية.
وقد تعزز برنامج منتدى القمة هلذا العام بفضل الشراكة
االسرتاتيجية ومسامهات الشريك البالتيين (اإلمارات العربية املتحدة)
والشريكني الذهبيني (مجهورية الكونغو الدميقراطية وشركة إنتل) .كما
استفاد املنتدى من مسامهات أخرى مقدمة من شركاء (من بينهم اليابان
والكويت واململكة العربية السعودية وسويسرا) ومن الشركاء املسامهني
(بولندا ورواندا ومؤسسة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة ()ICANN
ومجعية اإلنرتنت واالحتاد الدويل ملعاجلة املعلومات).
وملزيد من املعلومات ،يرجى مشاهدة:
_ _التسجيالت واملقابالت الفيديوية اهلامة على قناة االحتاد اخلاصة على
موقع يوتيوبhttp://bit.ly/1ITsMKV :
_ _البث احلي واملسجل عرب الويب للجلسات الرئيسية على:
www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agenda/Webcast/Live

اكير اتسوك سيئر ،اريفير سيلوس سيئرلا – راعي االتحاد من أجل الشباب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الرئيس سوليس ريفيرا،
رئيس كوستا ريكا
راعي االتحاد من أجل الشباب
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ITU

UTI

مت تنصيب فخامة الرئيس لويس غيريمو سوليس ريفريا ،رئيس
كوستا ريكا راعي االحتاد من أجل الشباب وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف حفل خاص أقيم يف جنيف يوم  8يونيو .2015
يف  ،2013استضافت كوستا ريكا قمة الشباب ملا بعد  2015اليت
نظمها االحتاد حيث ناشد مشاركون شباب من مجيع أحناء العامل
احلكومات لتوفري مزيد من وسائل اإلدارة املرنة والدينامية واملفتوحة
باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وأصبحت مسألة الشباب
من املسائل اليت حتظى باألولوية لدى الدول األعضاء يف منظومة األمم
املتحدة ،إذ إن نصف سكان العامل تقريباً تقل أعمارهم عن  25سنة.
ويتيح قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفرص للشباب يف العامل
ووفقاً لبيانات االحتاد ،فإن  45يف املائة من مستعملي اإلنرتنت يف العامل
تقل أعمارهم عن .25
وقال السيد هولني جاو ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
"إن الشباب هم عموماً أول من يتبىن أجهزة وتطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وهم أكثر مستعمليها على حنو مكثف .وحيتل
الشباب الصدارة كمطورين مما يساعد على بناء اجليل التايل من
اخلدمات والتطبيقات اليت سيكون هلا آثار عميقة على التنمية االجتماعية
واالقتصادية" .وأضاف السيد جاو أن الرئيس سوليس ،من خالل دوره
كراعي االحتاد من أجل الشباب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
سيكون مصدراً إلهلام الشباب على الصعيد العاملي.
وقال الرئيس سوليس "إن الشباب هم بذور التنمية االجتماعية
واالقتصادية جلميع األمم ،وهم حمرك االبتكار يف جمتمع اليوم" .وأضاف
قائالً "إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتيح الفرص لتحسني حياة
ماليني الناس".
وختلل احلفل حلقة مناقشة ملدة  45دقيقة بشأن الشباب وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والتنمية املستدامة .وتناولت املناقشة الدور الرائد
الذي يقوم به الشباب من خالل دفع عجلة االبتكار يف قطاع تكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت/التكنولوجيا وأتاحت توصيل جمموعة دينامية من
املتحدثني يف املوقع وعلى اخلط ،مبن فيهم رواد األعمال الشباب الذين
يشاركون يف بعض األعمال املذهلة يف العامل.
انتُخب الرئيس لويس غيريمو سوليس ريفريا رئيساً لكوستا ريكا يف
 2014وهو مؤرخ وديبلوماسي سابق ،لديه منشورات على نطاق واسع
حول الشؤون الدولية.
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مقابلة مع أحد الرواد:
تشانغ غيو هوانغ
المدير العام

()CEO

لشركة

ما هي قيمك الشخصية في قيادة شركة

KT

KT
قُ ُدماً؟

KT

تشانغ غيو هوانغ :منذ أن تأسست شركة  KTيف عام  ،1981وهي
الرائدة يف مجهورية كوريا يف تطوير صناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت (  .)ICTواشتهرت كأحد مقدمي خدمة تقارب
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األكثر تقدماً يف العامل
بتغطية سلسة لشبكة االتصاالت الثابتة واملتنقلة تشمل األرض والبحر
واجلو .ويف الصميم من فلسفيت اإلدارية أن نقدم خدمات متمحورة
حول العمالء وخدمات تفاضلية قائمة على أرقى التكنولوجيات.
ولئن كان احلفاظ على الصدارة بأرقى التكنولوجيات منطلقاً
هاماً ،فإنين أعتقد باإلضافة إىل ذلك أن كفة شركتنا ال يسعها
أن ترجح يف السوق دون تقدمي قيمة تركز على العمالء .فال بد
للشركة من اكتشاف االحتياجات املسترتة للعمالء وتلبيتها عند
تطوير املنتجات وتقدمي اخلدمات .وتستأثر العالقة املباشرة مع
العمالء بقسط وافر من أعمال جمموعة  ،KTوينصرف تركيز مواردنا
إىل حتسني منتجاتنا وخدماتنا املصممة على مقاس احتياجات
العمالء .فعلى سبيل املثال ،وضعنا حالً باستخدام حتليالت
البيانات الكبرية لرسم خارطة جودة الشبكة ،وهو يسرع استكشاف
األخطاء وإصالحها مما يعين أن قدرتنا على االستجابة باتت
أسرع ،وتعززت بالتايل معايشة العمالء خلدماتنا .وكانت شركة KT
أول من أطلق خدمة الرد التلقائي باستخدام شبكة اإلنرتنت
والرسائل النصية وكذلك التطبيق اجملاين لكشف هوية املتصل
الذي يصدر تنبيهات مسبقة بشأن التصيد االحتيايل عرب خدمة
الرسائل القصرية والرسائل الطفيلية .وتيسر لنا هذه امليزات العناية
بالعمالء واختاذ تدابري وقائية ضد احتمال االحتيال واإلرباكات.
ويف اعتقادي الراسخ أن امتالك الريادة يف السوق ال ميكن أن
يتحقق إال من خالل تسليم املوظفني زمام سلطة ومسؤولية .تلك هي

القيمة األساسية اليت جيب أن تتجذر بعمق يف ثقافة تنظيمية .ويف
إطار هذه الفلسفة ،أطلقت شركة  KTيد املديرين امليدانيني مبيزانية
وموارد معينة كي يستخدموها حسب تقديرهم يف تلبية متطلبات
العمالء بشكل فعال دون احلاجة إىل املرور عرب إجراءات موافقة.
وتتمثل فلسفة هامة أخرى يف إشاعة أجواء التعاون املفتوح
يف مجيع أحناء الشركة .وإحدى املمارسات الفضلى القائمة
لدينا هي «ورشة العمل رقم  ،»1اليت توفر سبيالً إلجياد
احللول املثلى اليت تتطلب التعاون املشرتك بني دوائر خمتلفة.
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وإذ نقوم بذلك ،نستطيع أن حنقق اتصاالت أنشط داخل
الشركة ،فضالً عن كبح كبري لتجارب قد تصيب أو ختيب.
ومن خالل هذه املمارسة ،أطلقنا منتجي GiGAWire
و  GiGA UHD TVبنجاح عظيم .أما  GiGAWireفهي تكنولوجيا
مبتكرة تضاعف ثالث مرات سرعة الشبكة باستخدام الكبالت
النحاسية املوجودة ،األمر الذي يسمح لشركة  KTبرتقية خدمات
النطاق العريض عالية السرعة لعمالئها على الفور .وأما GiGA UHD
 TVفهي خدمة التلفزيون فائق الوضوح باستخدام بروتوكول اإلنرتنت
( )UHD IPTVاألوىل يف العامل باستبانة عرض أعلى بأربعة أمثال
وسرعة تنزيل أسرع بعشرة أمثال ،وقد استُقبلت استقباالً جيداً جداً
يف السوق وبلغ عدد املشرتكني هبا  300 000حبلول أبريل .2015
وأخرياً ،أنا من أشد املؤمنني باألبواب املفتوحة للتواصل
والتفاعل .ومنذ أن توليت منصب املدير العام لشركة  ،KTالتقيت
شخصياً بأكثر من  1 000موظف ،وأرسلت رسائل دورية عرب الربيد
اإللكرتوين والبث الداخلي ،لإلعالن عن التوجهات االسرتاتيجية
وتعزيز أداء الشركة وتناول القضايا اهلامة .وتسمح يل هذه التفاعالت
املتكررة باالستماع إىل موظفينا ،فضالً عن إيضاح فلسفة إدارتنا.

هل لك أن تتفضل بوصف بعض المشاريع المثيرة
لشركة  KTفي جمهورية كوريا وفي مكان آخر؟
تشانغ غيو هوانغ :هتدف شركة  KTخللق قيمة مشرتكة مع اجملتمع
األوسع من خالل «متكني النطاق العريض» .ويف إطار هذا اهلدف،
أطلقنا مؤخراً مشروع «جزيرة غيغا»(’( )’GiGA Islandانظر مقالة
منفصلة) .وهو مشروع تنمية جمتمعية يوفر مزايا تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املوسعة للمقيمني يف جزر نائية ،استناداً إىل بنية حتتية
بسرعة غيغا تتكامل مع حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويقدم هذا املشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات
املتقاربة يف التعليم والثقافة واالقتصاد والرعاية الصحية للسكان الذين
كان نفاذهم إىل اإلنرتنت عايل السرعة حمدوداً فيما مضى ،بسبب
العوائق اجلغرافية.
عرفت كذلك مبشروع «جزيرة غيغا» يف الكلمة اليت ألقيتها
وقد َّ
يف باريس يف فرباير من هذا العام بصفيت عضواً معيناً حديثاً يف لجنة
النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية لدى األمم المتحدة.
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وقد قوبل املشروع باستحسان كبري من أعضاء اللجنة النسجامه
الوثيق مع أهداف األمم املتحدة اإلمنائية (  )MDGمن خالل الشمول
الرقمي للجميع .وقصارى القول أننا َّ
منكن سكان املناطق النائية
واملعزولة بفرص جديدة وسبل عيش أفضل من خالل بنية حتتية
بسرعة غيغا وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقاربة.
وقد أعرب أحد أشهر أساتذة األعمال ،الدكتور مايكل
بورتر من كلية هارفارد لألعمال ،عن عميق اهتمامه مبشروعنا
بوصفه إحدى أفضل حاالت االسرتاتيجية املبتكرة لشركة يف
خلق قيمة مشرتكة (  .)CSVوأعتقد أن مشروع «جزيرة غيغا»
ميكن أن يُستخدم كنموذج لتعاون الشركات مع احلكومة .فهذا
النموذج سيسهل اإلدماج الرقمي ،وسيسهل تعزيز الظروف
املعيشية وخلق فرص عمل جديدة على حد سواء.
وأود أن أسلط الضوء على مشروع آخر هو «مركز جيوجني
اإلبداعي لالقتصاد واالبتكار (  .»)GCEICوقد افتتحت شركة KT
مشروع  GCEICباالشرتاك مع حكومة اإلقليم جيوجني يف مارس .2015
ويهدف املركز إىل تعزيز شركات املشاريع والشركات املبتدئة ،وكذلك
مصاحل األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم (  ،)SMBلتطور أفكارها إىل
مناذج أعمال جتارية مبشِّرة وتدخل السوق العاملي ،وخاصة يف جمال
التكنولوجيا املالية وإنرتنت األشياء (  .)IoTونطمح ألن خنرج إىل
حيز الوجود البطل اخلفي يف مجيع شركات املشاريع«  أبطال .»K
وأخرياً وليس آخراً ،أود أن أشرح حالة االتصاالت املتنقلة
املباشرة (  )Mobile Directيف رواندا .فابتداءً من عام  ،2014شيدت
شركة  KTشبكة اتصاالت متنقلة عريضة النطاق بتقنية اجليل
الرابع (  )4Gمن التطور طويل األجل (  ،)LTEوأطلقتها يف رواندا
للمساعدة يف حتسني سوء تغطية النطاق العريض الثابت .وأطلقنا
عليها اسم «االتصاالت املتنقلة املباشرة» ألهنا ذهبت مباشرة إىل
االتصاالت املتنقلة متجاوزًة شبكة االتصاالت الثابتة ،ومن اجليل
الثاين إىل اجليل الرابع .وهبذا النهج ،كانت شركة  KTسباقة يف إجياد
سبل لتسريع اجلهود الرامية إىل حتقيق تغطية شبكة اإلنرتنت عريضة
النطاق للبلدان النامية .وقد أطلقت شبكة  ،Olleh Rwandaوهي من
مشاريع القطاع املشرتك بني شركة  KTوحكومة رواندا ،خدمة اجليل
الرابع (  )4Gمن التطور طويل األجل (  )LTEالتجارية يف نوفمرب .2014
ونسجاً على املنوال نفسه ،ختطط شركة  KTحالياً إلطالق خدمة
النطاق العريض املتنقل القائمة على التطور طويل األجل بتقسيم
الزمن (  )TDLTEبسعر أعلى يف أوزبكستان يف أواسط عام ..2015
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ماذا ترى من اتجاهات واعدة جديرة بالمراقبة في الصناعة؟
تشانغ غيو هوانغ :ال أعتقد أن بوسعك التطرق إىل اجتاهات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليوم دون ذكر التقارب.
ويف اآلونة األخرية ،صار التقارب يتخذ العديد من
األشكال املختلفة طامساً احلدود الفاصلة بني العتاد
والربجميات ،ومقرباً بني الناس واألشياء ،وبني الصناعات.
ومع منو اجليل الرابع من التطور طويل األجل واألجهزة الذكية
واملوصولة ،يتوسع التقارب بني خمتلف الصناعات ويتسارع.
ويف مسعى للوقوف يف طليعة عصر التقارب ،وضعنا خطتنا لدفع
عجلة املزيد من النمو من خالل الشركات القائمة على التقارب يف
مخسة جماالت هي :الطاقة الذكية واجليل التايل من وسائل اإلعالم
والعناية املعززة للحياة والنقل املوصول شبكياً والسالمة املتكاملة.
وحبلول عام  ،2017نتوقع أن تنمو إيرادات الشركات القائمة
على التقارب لتصل إىل  119تريليون وون (  108مليارات دوالر
أمريكي) من  300مليار وون (  275مليون دوالر أمريكي) اليوم.
ويف هذه احلقبة من التقارب ،يظهر اجتاه رئيسي آخر
يف إنرتنت األشياء ،حيث سيكون كل شيء موصوالً.
إذ توفر إنرتنت األشياء فرصاً هائلة للمشغلني يف جمال
االتصاالت ،فضالً عن خلق مناذج جتارية جديدة باستخدام
تكنولوجيا البيانات الكبرية .وبتحليل البيانات الكبرية،
ميكننا أن نوفر قيمة معززة للعمالء تتجاوز التوصيلية.
بيد أننا نرصد أيضاً جتزئة يف تكنولوجيات إنرتنت األشياء
ومن األمهية مبكان أن تعمل الصناعات واجلهات املعنية معاً لوضع
معايري عاملية إلنرتنت األشياء يف الوقت املناسب .وبناءً على
اقرتاح مشرتك من شركيت  KTو  ،Telefonicaأطلقت رابطة شركات
تشغيل االتصاالت املتنقلة (  )GSMAمشروع النظام البيئي للبيانات
الكبرية يف إنرتنت األشياء يف وقت سابق من هذا العام لتحديد
العناصر األساسية للتقييس وتعريفها ،وكذلك لتعزيز تبادل البيانات
الكبرية يف إنرتنت األشياء بغية تطوير فرص أعمال جديدة.

ما هي استراتيجية شركة  KTلقيادة الجيل الخامس العالمي
من االتصاالت المتنقلة بين الجهات الفاعلة األخرى؟
تشانغ غيو هوانغ :سيكون اجليل اخلامس (  )5Gاحملرك الرئيسي
لالبتكارات يف املستقبل .ويف كلميت الرئيسية اليت ألقيتها أمام املؤمتر
العاملي لالتصاالت املتنقلة  2015يف برشلونة ،عرضت الكيفية اليت
سيُحدث هبا اجليل اخلامس تغيريات يف أمناط احلياة يف املستقبل.
وحتدثت عن رؤية شركة  KTللجيل اخلامس وعن جهودنا يف تطوير
تكنولوجيا اجليل اخلامس وعرضت أيضاً بعض اخلدمات املتوخاة
للجيل اخلامس ،مثل احملتويات الثالثية األبعاد وخدمة الرتمجة الفورية
والسيارات بدون سائق.
وبريادتنا يف تقدمي أرفع خدمات اجليل الرابع من التطور طويل
األجل ،بذلت شركة  KTبالفعل جهوداً واسعة بشراكة مع منافذ البيع
يف تطوير العديد من التكنولوجيات املتقدمة ،مثل اهلوائي الضخم 4X4
 (4إرسال و  4استقبال) مع شركة سامسونج لإللكرتونيات ( Samsung
 )Electronicsوأول نظام لتجميع شركات االتصاالت ( )CAيف شبكة
غري متجانسة (  )HetNetيف العامل مع شركة  Ericssonوتكنولوجيا
االتصاالت بني األجهزة مع شركيت  Samsungو  Qualcommوأول
تكنولوجيا التصاالت التطور طويل األجل املتنقلة (  )LTEMيف العامل
مع شركة  .Nokiaويف أبريل املاضي ،جنحنا يف تطوير تقنية ضخمة
لتعدد املداخل وتعدد املخارج (  )MIMOوهي تقنية أساسية تساهم
يف قيام اجليل اخلامس ،وقد قدمنا بياناً عملياً هلا يف شنغهاي
كجزء من التعاون يف جمال اجليل اخلامس مع شركة .Huawei
ويف التحضري لعصر اجليل اخلامس ،يكتسي التعاون بني
أصحاب املصلحة العامليني أمهية بالغة إذ حنشد جهودنا للمسامهة
يف القيادة العاملية .وكعضو يف قطاعات االحتاد الدويل لالتصاالت،
تلتزم شركة  KTمتاماً بالتقييس العاملي الذي يقوده قطاع االتصاالت
الراديوية يف جمال االتصاالت املتنقلة الدولية ( 2020 -اجليل اخلامس)
(  ))IMT-2020 (5Gوهي واحدة من الشركات الرائدة اليت أنشأت
فريقاً متخصصاً بقطاع تقييس االتصاالت يعىن باالتصاالت املتنقلة
الدولية  .2020وعالوة على ذلك ،التقيت ،خالل املؤمتر العاملي
لالتصاالت املتنقلة لعام  ،)MWC2015 ( 2015مع شركات  Nokiaو
 Ericssonو  Telefonicaو  NTT DoCoMoو  China Mobileوغريها ،ملناقشة
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تعاون دوائر الصناعة يف اجلهود الساعية لإلسراع بوضع معايري اجليل
اخلامس ومبا خيصه من التكنولوجيات والطيف .ويف شهر مارس
وخالل املؤمتر العاملي لالتصاالت املتنقلة لعام  ،2015أصدرت ثالث
شركات تشغيل آسيوية رائدة ،هي  KTو  NTTDoCoMoو ،China Mobile
«بياناً مشرتكاً بشأن التعاون التكنولوجي يف جمال اجليل اخلامس يف
إطار التعاون يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت» .واجتمع
كبار املسؤولني التكنولوجيني من الشركات الثالث جمدداً يف سول
يف أبريل وناقشوا إجراءات متابعة العمل على تقييس اجليل اخلامس.
ويف دورة األلعاب األوملبية الشتوية لعام  2018يف بيونغ تشانغ،
هتدف شركة  KTلكشف النقاب عن خدمات اجليل اخلامس األوىل

يف العامل على مستوى يسبق تسويقها جتارياً .وحنن خنطط لعرض
جمموعة متنوعة من اخلدمات معززة من حيث السرعة والكمون
والتوصيلية .فعلى سبيل املثال ،حنن حنضر خدمات متنوعة مثل البث
من منظور الالعبني ،ورؤية بانورامية بزاوية  360درجة ،وخدمة متعددة
األبعاد (إذاعة من زوايا نظر متعددة) .وكشريك خدمات االتصاالت
الرمسي لدورة األلعاب األوملبية الشتوية يف بيونغ تشانغ عام ،2018
ستبذل شركة  KTقصارى جهودها لتحقيق رؤية اخلامس وجعل دورة
األلعاب األوملبية جمموعة من األلعاب تراود الذاكرة أبد الدهر حقاً.

تصف املقالة التالية اسرتاتيجية غيغا املثالية ومشروع جزيرة غيغا لشركة .KT
مالحظة احملرر :تنفَّذ أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت املتعلقة بالنطاق العريض املتنقل والالسلكي يف إطار
االتصاالت املتنقلة الدولية ( .)IMTويف أوائل عام  ،2012شرعت فرقة العمل  5Dبقطاع االتصاالت الراديوية
يف االحتاد ( )ITU–Rيف تنفيذ برنامج لتطوير «االتصاالت املتنقلة الدولية لعام  »2020وما بعده ممهد ًة السبيل
ألنشطة البحث الناشئة يف خمتلف أحناء العامل يف جمال «اجليل اخلامس» .لوضع املواصفات التقنية والعناصر
الرئيسية «لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام  »2020على أساس شراكة قطاع االتصاالت الراديوية مع صناعة
النطاق العريض املتنقل وجمموعة واسعة من أصحاب املصلحة يف جمتمع «اجليل اخلامس»
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XXX

KT

شركة كوريا لالتصاالت ( :)KTالتمكين من النطاق
العريض :تحقيق قيمة تتجاوز التوصيلية
ينصب الرتكيز يف الوقت الراهن على االنتقال من التوصيلية إىل
القيمة والفرص اليت توفرها التوصيلية واليت ميكن أن تساعد يف التخفيف
من حدة املشكالت االجتماعية مثل عدم املساواة يف التعليم بني املناطق
الريفية واملناطق احلضرية يف البلدان النامية واملتقدمة على السواء .وقد
أعلنت شركة كوريا لالتصاالت ( )KTعن اسرتاتيجيتها GiGAtopia
يف مايو  ،2014لربط شبكة ثابتة بسرعة الغيغا بالنطاق العريض املتنقل
يف مخسة جماالت صناعية رئيسية :اإلعالم والطاقة والسالمة والرعاية
الصحية والتنقل .وبرتقية الشبكة احلالية وزيادة سرعتها من Mbps 100
إىل  Gbps 1وفتح جمال جديد لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
ستوفر هذه االسرتاتيجية خدمات جديدة متاماً .وهتدف شركة KT

إىل حتسني النوعية األساسية للمعيشة من خالل «التمكني من النطاق
العريض» لسكان املناطق النائية واملنعزلة عن طريق توفري البىن التحتية
بسرعة الغيغا وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقاربة.
ويربز مشروع جزيرة الغيغا كأفضل مثال للتمكني من النطاق
العريض لشركة  KTبتوصيل اجلزر بالكتلة الرئيسية من خالل نطاق
عريض ذي سرعة فائقة وعرب حلول مكيفة هلذه اجلزر .ويرمي املشروع
إىل حتسني منط املعيشة يف اجملتمعات احمللية من منظور التعليم والثقافة
واالقتصاد والطب .وعلى األمد الطويل ،يصب هذا املشروع يف خطة
ترمي إىل تغطية مجيع اجلزر السكنية جبمهورية كوريا البالغ عددها
 437جزيرة بشبكات بسرعة الغيغا حبلول عام .2019

أخبار االحتاد العدد    4يوليو | أغسطس

37  2015

شركة كوريا لالتصاالت ( :)KTالتمكين من النطاق العريض :تحقيق قيمة تتجاوز التوصيلية

اإلطار  - 1مشروع جزيرة الغيغا
ما هي الدوافع وراء إطالق مشروع جزيرة الغيغا؟

يقوم مشروع جزيرة الغيغا على التعاون بني شركة  KTواحلكومة احمللية والسكان لتسهيل إقامة بىن حتتية وحلول يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت للمساعدة يف حل املشكالت احمللية .ويرمي مشروع جزيرة الغيغا إىل:
 توزيع املوارد احملدودة بكفاءة أكرب مبساعدة حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
 االلتزام بالقيم املؤسسية واالجتماعية لشركة KT؛
 حتسني البىن التحتية باجلزر النائية؛
 إنشاء سوق جديدة لألعمال التجارية لشركة .KT
كيف يمكن نشر نموذج مشروع جزيرة الغيغا في بلدان أخرى؟

مفهوم مشروع جزيرة الغيغا كمنصة اجتماعية شاملة تقوم على التعاون بني املشغلني احملليني وموردي حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واحلكومة احمللية ،ميكن تطبيقه يف أماكن أخرى .وحبلوله القابلة للتكيف ،ميكن للسلطات واجملتمعات احمللية االستفادة من أمناط املعيشة احملسنة
يف اجملاالت اليت تتسم باحلساسية يف حياهتم اليومية.

اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ

GIGA Island Project

ﻣﺪرﺳﺔ ﻏﻴﻐﺎ
)ﻣﺪرﺳﺔ  DMZﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮرﻳﺘﻴﻦ(

ﺟﺰﻳﺮة ﻏﻴﻐﺎ 2
)ﺟﺰﻳﺮة (Baengnyeong-do

اﻟﻤﻮﺿﻮع »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬﻛﻲ«

اﻟﻤﻮﺿﻮع »اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬﻛﻲ ﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
 demilitarizedﺑﻮاﺳﻄﺔ

GIGAtopia

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎدة
ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻮارث ﺑﻮاﺳﻄﺔ GIGAtopia

ﻏﻴﻐـﺎ ﻛــﻮرﻳـﺎ

ﻗﺮﻳﺔ ﻏﻴﻐﺎ
)ﻗﺮﻳﺔ (Cheonghakdong
اﻟﻤﻮﺿﻮع »اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ«

اﻟﻤﻮﺿﻮع »ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت«

ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ GIGAtopia

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﺑﻮاﺳﻄﺔ GIGAtopia

أﻃـﻠﻘـﺖ
ﺟـﺎرﻳـﺔ
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وأُطلق مشروع جزيرة الغيغا يف أكتوبر  2014يف جزيرة ،Imja-do
وهي واحدة من اجلزر الكثرية اليت حتيط بشبه اجلزيرة الكورية .وقد
ساعدت الشبكة ذات سرعة الغيغا على االرتقاء بنوعية املعيشة على هذه
اجلزيرة بأساليب متنوعة.
_ _التعليم :ميكن لألطفال التمتع بإجراء عمليات تبادل مع مدرسني
خارجيني يف سول ،تقع على مسافة  ،km 350عن طريق نظام
املؤمترات الفيديوية؛
_ _الثقافة :ميكن للسكان االستماع إىل حماضرات ثقافية من مركز
ثقايف يف موكبو على مسافة  km 66عن طريق وصلة مباشرة باملركز؛
_ _الصحة :ميكن لكبار السن إجراء الفحوصات الصحية عرب أجهزة
متنقلة وإرسال النتيجة إىل املؤسسات الطبية؛
_ _الزراعة :ميكن للمزارعني فحص حالة حماصيلهم يف الوقت الفعلي
عن بُعد من خارج اجلزيرة ومراقبة مرافقهم؛

_ _اإلعالم :ميكن للسكان تسهيل عرض احملتويات ذات االستبانة
الفائقة مثل عرض األفالم يف القاعة العامة للقرية.
ويدرج اإلطار  2بعض التطبيقات املشوقة اليت تسىن توفريها منذ
إطالق مشروع جزيرة الغيغا.
وهناك مشروع جزيرة غيغا آخر أنشئ على جزيرة
 Baengnyeong-doيف الشمال من شبه اجلزيرة الكورية يف مارس .2015
وأنشأت شركة  KTنظاماً شبكياً ثالثياً يضم شبكات عالية األداء
باملوجات الصغرية وشبكات ساتلية وشبكات  LTEمتقدمة .وهذه
املبادرات املتعلقة بالنطاق العريض الثابت واملتنقل بسرعة الغيغا جعلت
االتصاالت بالعامل اخلارجي أسهل بكثري .وطبقاً لألهداف اجلديدة
للتنمية املستدامة ( ،)SDGميكن للتمكني من النطاق العريض أن حيسن
القيم االجتماعية ويساعد على متكني املرأة ويضمن حياة صحية ويوفر
تعليماً جبودة أفضل .وميكن للتمكني من النطاق العريض أن يساعد على
االبتكار يف اجملتمع ككل.

اإلطار  - 2التطبيقات التي جعلها مشروع جزيرة الغيغا ممكنة
1)1الزراعة الذكية :ميتلك السيد ناو ون وزوجته صعوبة يتعني مراقبتها باستمرار ورميها وهتويتها على فرتات منتظمة .ونظراً لرتكيب «نظام
الزراعة الذكية» ميكنهما اآلن إدارة املزرعة احملمية عن بُعد عن طريق تطبيق باهلاتف الذكي يتيح هلم التحكم يف درجة احلرارة والرطوبة
والتهوية .وقد زادت إنتاجية الربوكويل بنسبة  20يف املائة .وأصبح السيد نا وزوجته حالياً متحررين من قيود املوقع نظراً ألن مبقدورهم اآلن
مراقبة املوقع دون احلاجة إىل الذهاب إليه فعلياً وذلك عرب تلفزيون دارة مغلقة ( .)CCTVوقد أصبحت حياهتما أكثر سهولة وأكثر أمناً.
2)2توجيه مدرسة األحالم :تنحدر جيمني ،وهي طفلة كوريةفيتنامية ،إىل عائلة منخفضة الدخل واعتادت أن تكون خجولة جداً وتتخلف
كثرياً عن أقراهنا يف املدرسة .وبعد انضمامها إىل برنامج توجيه عاملي مبدرس فيتنامي ،أحست أهنا أصبحت متتلك شيئاً خاصاً هبا ،نظراً
لتفرد معرفتها بفيتنام وهي تشعر اآلن بثقة أكرب بني أقراهنا .وقد أثرت هذه التجربة يف تفكريها.
3)3مركز غيغا الثقافي :كان على سكان جزيرة  Imja-doيف السابق السفر ألكثر من ساعتني لتلقي الدروس .وقد افتتح مركز غيغا الثقايف
اآلن يف اجلزيرة مما مكن السكان من تلقي الدروس بسهولة أكرب.
املصدر :مقابالت يف  15يناير  2015جلريدة  ،Maeil Businessمجهورية كوريا.
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التطلع نحو المستقبل :سبتمبر – ديسمبر 2015

التطلع نحو المستقبل :سبتمبر – ديسمبر
من املرجح أن يكون خريف عام  2015حافالً باألعمال يف االحتاد
مع انعقاد سلسلة من األحداث الرئيسية .وسيشهد سبتمرب االجتماع
املقبل للجنة املشرتكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة األمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة واملعنية بالنطاق العريض من أجل التنمية
الرقمية ،قبل انعقاد قمة األهداف اإلمنائية لأللفية يف نيويورك حيث
ستعتمد الدول األعضاء يف األمم املتحدة اجملموعة اجلديدة من أهداف
التنمية املستدامة ( )SDGاليت حددهتا األمم املتحدة .وسيتحدث عدد من
كبار املنظمني واملديرين التنفيذيني من دوائر الصناعة أمام جلنة النطاق
العريض لتوضيح الدور احلاسم الذي يؤديه النطاق العريض يف املساعدة
على حتقيق هذه األهداف.
سيُعقد تليكوم العاملي لالحتاد لعام  2015يف بودابست ،هنغاريا
يف  15-12أكتوبر .وسيجمع هذا احلدث الرئيسي بني القادة من القطاعني
العام واخلاص مبن فيهم رؤساء الدول واحلكومات والوزراء واملنظمون
وكبار املديرين التنفيذيني من دوائر الصناعة واملستثمرون والشبكات
الصغرية واملتوسطة ( )SMEورواد األعمال واملبتكرون واألكادمييون
واملستشارون لتيسري االبتكارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من أجل حتقيق النمو االقتصادي واملنافع االجتماعية.
وسيتيح املنتدى فرص التواصل وتقاسم املعارف ،بينما سيوفر املعرض
منصة للشركات الصغرية واملتوسطة واملشاريع املبتدئة لعرض املنتجات
والتكنولوجيات املبتكرة وفرص االستثمار وإقامة شراكات من مجيع
أحناء العامل .وسيشمل املعرض الذي يُنظم حول فضاء االجتماعات
وفضاء
يف املنطقة املفتوحة ،قاعات خمصصة لوسائل اإلعالم والقادة
ً
مستقبلياً مكرساً لالبتكار ( )InnovationSpaceوقاعات خمصصة
لورش العمل.
وسيُختتم شهر أكتوبر بعقد مجعية االتصاالت الراديوية (.)RA15
وقبل انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ،)WRC15( 2015
ستقوم مجعية االتصاالت الراديوية بتخطيط هيكل دراسات االتصاالت
الراديوية وبرناجمها واملوافقة عليها؛ وتوزيع األعمال التحضريية للمؤمتر
واملسائل األخرى على جلان الدراسات؛ والرد على الطلبات األخرى
اليت تتقدم هبا مؤمترات االحتاد؛ واقرتاح مواضيع مناسبة جلدول
أعمال املؤمترات العاملية القادمة لالتصاالت الراديوية؛ واملوافقة على
توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ومسائل القطاع اليت تع ّدها جلان
الدراسات وإصدارها.
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وسيُكرس شهر نوفمرب بالكامل بطبيعة احلال للمؤمتر  WRC15العظيم
الذي سيشهد حضور آالف املندوبني الذين سيجتمعون على مدى أربعة
أسابيع يف جنيف ،سويسرا ،لبحث واستعراض ،وإذا لزم األمر ،مراجعة
لوائح الراديو ،املعاهدة الدولية اليت حتكم استخدام طيف الرتدد الراديوي
واملدارات الساتلية املستقرة وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض .وسيعقد
هذا املؤمتر مناقشات رئيسية بشأن االحتياجات املتزايدة للطيف من
خمتلف جمموعات أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك املشاركون من صناعة
االتصاالت املتنقلة واهليئات اإلذاعية وغريها من جمموعات املصاحل
األخرى .وسينظر املؤمتر يف جوانب الطيف بالنسبة للتكنولوجيات
اجلديدة مبا يف ذلك تتبع الرحالت اجلوية من أجل الطريان املدين.
وعلى الرغم من أنه ُيتمل أن تربز بشكل واسع يف جدول أعمال
املؤمتر ،احلاجة إىل طيف إضايف لتيسري تطوير التطبيقات املتنقلة عريضة
النطاق الساتلية ولألرض ،ال سيما من أجل أنظمة االتصاالت املتنقلة
الدولية ومحاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث ( ،)PPDRتشمل
اجملاالت الرئيسية األخرى اليت سيعاجلها املؤمتر ما يلي:
_ _قضايا الطيران من أجل تطوير أنظمة الطائرات بدون طيار ()UAS
وأنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل
الطائرات ( ،)WAICمبا يف ذلك التتبع العاملي للرحالت اجلوية من
أجل الطريان املدين.
_ _القضايا البحرية ،مبا يف ذلك إمكانية إدخال التشكيل الرقمي
تعرف اهلوية
لتعزيز حمطات االتصال على املنت ومتكني نظام ّ
األوتومايت (.)AIS
_ _قضايا التحديد الراديوي للموقع من أجل تطوير أنظمة رادارات
السيارات اجلديدة ومنوها.
_ _القضايا العلمية ،مبا يف ذلك احلاجة إىل طيف إضايف خلدمات
استكشاف األرض الساتلية والرصد البيئي فضالً عن إمكانية حتقيق
مقياس زمين مرجعي متواصل (التوقيت العاملي املنسق).
سيؤدي املؤمتر دوراً حمورياً يف مساعدة بيئة االتصاالت الراديوية
على التكيف مع احتياجات املستعملني املتطورة .وإمجاالً ،من املرجح
أن يتضح وقت اختتام عام  ،2015أنه واحد من أكثر األعوام نشاطاً
وأكثرها إنتاجاً حىت اآلن يف االحتاد ،ونتطلع إىل تربير الثقة اليت منحنا
إياها أعضاؤنا إذ نواصل تنسيق االستخدام العاملي املشرتك للطيف
الراديوي وتعزيز التعاون الدويل يف جمال ختصيص املدارات الساتلية
والعمل بصفة الوصي األمني على لوائح الراديو.

لقاء مع األمين العام
زيارات رمسية

الزيارات الرسمية
خالل شهري أبريل ومايو  ،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.

أبريل

هييم فوماشانه ،وزير البريد واالتصاالت ،الو،
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،وهولين جاو،
األمين العام لالتحاد

وليد دودش ،سفير تونس

من اليسار إلى اليمين :أنايانسي رودريغيز كاميخو،
سفير كوبا؛ وهولين جاو ،األمين العام لالتحاد؛
وكلوديا بيريز ألفاريز ،مستشارة

إفياتار مانور ،سفير إسرائيل

جوليان بريثويت ،سفير المملكة المتحدة

ماركوس بيزيرا ابوت غالفاو ،سفير البرازيل لدى
منظمة التجارة العالمية والمنظمات االقتصادية
األخرى في جنيف
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لقاء مع األمين العام

زيارات رمسية

		
مايو
اجمللس

زهرة دردوري ،وزيرة البريد وتكنولوجيات المعلومات
واالتصال التي انتهت واليتها ،الجزائر

نيبوشا كالوديروفيتش ،سفير الجبل األسود

محمد أوجار ،سفير المغرب

جانيس ماجيكس التفيان ،الممثل الدائم لالتفيا لدى
األمم المتحدة في نيويورك

محمد سياد دواله ،سفير جيبوتي

ميشيل دي روزن ،الرئيس التنفيذي لشركة يوتلسات
االتصاالت ()Eutelsat Communications

محسن نازيري عسل ،سفير إيران

مثيني ثيبماني ،األمين الدائم ،وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،تايالند

آريوان هاورانغسي ،األمين العام لجماعة آسيا
والمحيط الهادئ لالتصاالت ()APT

فرانسيس وانغوسي ،المدير العام لهيئة االتصاالت،
كينيا

لويس نابليون س .كازامبري ،وكيل األمين ،المدير
التنفيذي لدائرة العلوم والتكنولوجيا ،وزارة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ( ،)ICTOكينيا

التقط مجيع الصور شارلني استيفو/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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لقاء مع األمين العام
زيارات رمسية

عبد الكريم سال ،المدير العام لهيئة تنظيم
االتصاالت والبريد ( ،)ARTPالسنغال

كاتالين مارينسكو ،رئيس الهيئة الوطنية إلدارة وتنظيم
االتصاالت ( ،)ANCOMرومانيا

جان مارك هوشيت سفير لوكسمبرغ

حمد المنصوري ،مدير عام هيئة تنظيم االتصاالت،
اإلمارات العربية المتحدة

جون ناساسيرا ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،أوغندا

ياسو ساكاموتو ،نائب الوزير المعني بتنسيق
السياسات ،وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت

تاتيانا ماتيتش ،وزيرة الدولة ،صربيا

ميالن هوفوركا ،نائب وزير الصناعة والتجارة،
الجمهورية التشيكية

ماغدالينا غاج ،رئيسة مكتب االتصاالت اإللكترونية،
بولندا

طيفان أكارير ،رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ( ،)ICTAومحمد فردن كاريكسي،
سفير تركيا

علي حسن بهدون ،وزير االتصاالت المكلف بالبريد
واالتصاالت ،جيبوتي
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لقاء مع األمين العام

زيارات رمسية

الذكرى السنوية الخمسون بعد المائة لتأسيس االتحاد

()ITU 150

من اليسار إلى اليمين :براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد؛ فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية في االتحاد؛ آريوان هاورانغسي،
األمين العام لجماعة آسيا والمحيط الهادئ لالتصاالت ()APT؛ هولين جاو ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ عبد الكريم صومايال ،األمين العام لالتحاد اإلفريقي
لالتصاالت؛ مالكوم جونسون ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ تشيساب لي ،مدير مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد .وتقدَّم الشهادات عرفاناً وتقديراً
لمساهمة جماعة آسيا والمحيط الهادئ لالتصاالت واالتحاد اإلفريقي لالتصاالت في تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعاون مع االتحاد الدولي لالتصاالت

من اليسار إلى اليمين :براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد؛ مالكوم جونسون ،نائب األمين العام لالتحاد؛ نور الدين محيالدينوف ،المدير العام للجنة
التنفيذية لبلدان الكومنولث اإلقليمي في مجال االتصاالت ()RCC؛ هولين جاو ،األمين العام لالتحاد؛ ناتاليا زوريا ،نائبة المدير العام للجنة التنفيذية لبلدان الكومنولث
اإلقليمي في مجال االتصاالت ()RCC؛ فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية في االتحاد؛ تشيساب لي ،مدير مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد .وتقدَّم
الشهادة عرفاناً وتقديراً لمساهمة الكومنولث اإلقليمي في مجال االتصاالت في تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعاون مع االتحاد الدولي لالتصاالت

الدكتور وانغ جيان ،الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا،
مجموعة علي بابا

خديجة الغرياني ،األمينة العامة للمنظمة العربية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()AICTO

التقط مجيع الصور شارلني استيفو/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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لقاء مع األمين العام
زيارات رمسية

القمة العاملية جملتمع املعلومات

من اليسار إلى اليمين :إيوانا سامبراكو ،مديرة ديوان األمين العام لالتصاالت والبريد وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت؛ ديميتريس تزورتزيس ،األمين العام لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في وزارة البنى التحتية
ووسائل النقل والشبكات؛ هولين جاو ،األمين العام لالتحاد؛ السفير الكسندروس الكسندريس؛ الملحق
باراسكيفي ناكيو ،اليونان

نبيال أمادو يارو ،وزير تنمية االقتصاد الرقمي والبريد،
بوركينا فاصو

أريستيد س .فريدريكو سافيكا ،وزير
الدولة لالتصاالت ،أنغوال

من اليسار إلى اليمين :نعمان الفهري ،وزير تكنولوجيا
االتصال واالقتصاد الرقمي في تونس؛ هولين جاو،
األمين العام لالتحاد؛ وليد دودش ،سفير تونس

من اليسار إلى اليمين :آية تيام ديالو ،سفير مالي؛
الدكتور شوغل كوكاال مايغا ،وزير المعلومات
واالتصاالت واالقتصاد الرقمي؛ هولين جاو ،األمين
العام لالتحاد

سوبا مانديوانزيرا ،وزير تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والخدمات البريدية ،زيمبابوي

غونتر اوتينجر ،مفوض االتحاد األوروبي لالقتصاد
والمجتمع الرقمي

يايا عبدول كين ،وزير البريد واالتصاالت،
السنغال

الدكتور ف ِرد ماتيانغي ،أمين مجلس الوزراء ،وزارة
اإلعالم واالتصاالت والتكنولوجيا ،كينيا

من اليسار إلى اليمين :ماريوس ديميترياديس ،وزير
النقل واالتصاالت واألشغال؛ هولين جاو ،األمين
العام لالتحاد؛ أندرياس إغناطيو ،سفير قبرص
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زيارات رمسية

إيونا ويندل ،وكيلة وزارة الخارجية ،وزارة البنية التحتية
والتنمية ،بولندا

أنوشا الرحمن أحمد خان ،وزير الدولة لشؤون
تكنولوجيا المعلومات؛ هولين جاو ،األمين العام
لالتحاد؛ زامير أكرم ،سفير باكستان

بيتر توماس درينان ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة
لشؤون السالمة واألمن

من اليسار إلى اليمين :سولوفو رزافتريمو ،القائم باألعمال ،هولين كوال ،المستشار األول ،ببعثة مدغشقر إلى
وكاالت األمم المتحدة في جنيف؛ هولين جاو ،األمين العام لالتحاد؛ جان أندريامارو راكوتوماالال ،رئيس
مجلس إدارة هيئة تنظيم تكنولوجيات االتصاالت

من اليسار إلى اليمين :غوردون غرايليش ،نائب الرئيس والمدير العام
لحلول المشاريع في شركة إنتل ()Intel Corporation؛ هولين جاو،
األمين العام لالتحاد؛ جون ديفيز ،نائب رئيس برنامج العالم المقبل
( )World Aheadلشركة إنتل

التقط مجيع الصور شارلني استيفو/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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