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المقال االفتتاحي

قيادة تكنولوجيا الغد
هولين جاو،
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ITU

ش ّكل عام  2015معلماً تارخيياً مهماً إذ احتفلنا فيه بالذكرى السنوية اخلمسني بعد
املائة لتأسيس االحتاد الدويل لالتصاالت .أما اآلن ،وقد شارف العام على األفول،
فنرنو بفخر إىل هذه الرحلة املدهشة اليت خضنا معاً غمارها – كأسرة واحدة تضم
الدول األعضاء والقطاع الصناعي واألوساط األكادميية واملوظفني – لتوصيل العامل
بتكنولوجيا االتصاالت.
وصحيح أن االحتاد بلغ من العمر مائة ومخسني سنة ،إال أن قلبنا ما زال نابضاً
بروح الشباب – ويظل االحتاد حريصاً على توجيه اجلهود الرامية إىل تطوير أحدث تكنولوجيات االتصاالت وتكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت يف مجيع أحناء العامل .ومع أن االحتاد هو العضو األقدم يف أسرة األمم املتحدة ،ما زال إحدى
املنظمات األكثر صموداً وأمهية يف عامل اليوم.
إن التاريخ العريق لالحتاد جيسد دوره الرائد يف توصيل العامل بأكثر وسائل االتصاالتتقدماً وابتكاراً ،من أيام التلغراف
أي وقت
إىل اإلنرتنت والنطاق العريض املتنقل الذي يتيح لنا اليوم التواصلمع األصدقاء والعائلة والزمالء ّ
وحت األشياء ،يف ّ
أي مكان.
ويف ّ
وقد اختذنا عدة خطوات مهمة هذا العام لتدعيم الدور الذي يؤديه االحتاد بوصفه اهليئة الدولية احلكومية الرائدة يف دعم
االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستخدمة يف جمموعة من القطاعات والصناعات ،مما رفع من مستوى
وحسن وسائل االستهالك يف مجيع أحناء العامل.
تقدمي اخلدمات ّ
وكانت مسألة تسريع االبتكار الرقمي إلحداث وقع اجتماعي هي احملور الرئيسي لتليكوم العاملي لالحتاد  ،2015الذي
عُقد يف بودابست هبنغاريا ،يف الفرتة من  12إىل  15أكتوبر .وحضر هذا احلدث حنو  4 000مشارك من  129بلداً ،وق ّدم
تطور تكنولوجيا املعلومات
احلدث برناجماً كامالً من احلوارات واملناقشات وأنشطة التواصل فضالً عن معرض ير ّكز على ّ
واالتصاالت .ومجع احلدث وزراء وهيئات تنظيمية وممثلني رفيعي املستوى ملنظمات دولية وهيئات أكادميية ووسائل إعالم
إىل جانب قادة القطاع الصناعي من عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الثري واملتنوع – من األطراف الفاعلة الراسخة
واملؤسسات الكبرية إىل الشركات الصغرية جداً والصغرية واملتوسطة ( )SMEsوأصحاب املشاريع التجارية املبتدئة ورواد
األعمال واحلاضنات واملراكز والربامج اليت تدعمهم.
وأصدر اجتماع املائدة املستديرة الوزاري الذي عُقد خالل تليكوم العاملي “دعوة بودابست من أجل العمل” اليت
شددت على أمهية تعزيز ريادة األعمال يف جمال االبتكار وعلى دور االبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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يف مواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية والتحديات املتعلقة
باالستدامة البيئية ،كالتحديات اليت تتصدى هلا أهداف التنمية
املستدامة لألمم املتحدة .كما حث االجتماع على وضع حلول
وتكنولوجيات وشراكات مبتكرة ترمي إىل سد الفجوة الرقمية
وضمان توفري التوصيلية العاملية للجميع.
وعُقدت مجعية االتصاالت الراديوية لعام  )RA-15( 2015يف جنيف
يف الفرتة من  26إىل  30أكتوبر ،قبل انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية .وبغية التصدي للتحوالت السريعة واالحتياجات
املستقبلية املتعلقة ببيئة االتصاالت العاملية ،وضعت اجلمعية برامج
عمل للمستقبل بشأن العديد من املسائل التقنية يف جمال االتصاالت
الراديوية ووافقت على معايري لالتصاالت الراديوية على املستوى
العاملي (توصيات قطاع االتصاالت الراديوية) .وقامت اجلمعية
جبملة أمور منها إرساء املبادئ والعمليات الالزمة لتطوير االتصاالت
املتنقلة الدولية - 2020-أي نظام اجليل التايل املتنقل من اجليل اخلامس
 مما ميثل امتداداً للمجموعة القائمة من املعايري العاملية لالحتاد الدويللالتصاالت بشأن أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية (االتصاالت
املتنقلة الدولية 2020-واالتصاالت املتنقلة الدوليةاملتقدمة) اليت تشكل
األساس جلميع األنظمة املتنقلة الراهنة من اجليلني الثالث والرابع.
وانعقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام )WRC-15( 2015
يف جنيف يف الفرتة من  2إىل  27نوفمرب ،وتناول عدداً من القضايا
الرئيسية اليت ستنظم كل ابتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املستقبل .ومتابعةً للنتائج املنبثقة عن مجعية االتصاالت
مفصل متطلبات األداء التقنية
الراديوية لعام ُ ،2015حددت بشكل ّ
املتعلقة باألنظمة الراديوية لدعم االتصاالت املتنقلة الدولية،2020-
مما ميهد الطريق لتلبية الطلب على حركة البيانات العالية يف عصر
االتصاالت من آلة إىل آلة ( )M2Mوإنرتنت األشياء  -مع تطبيقات
من أجل اخلدمات السحابية املتنقلة املعززة ،والتصدي حلاالت
الطوارئ والكوارث ،وحتقيق املستوى األمثل للتحكم يف احلركة
يف الوقت الفعلي ،والسيارات بدون سائق اليت تستعمل االتصاالت
من سيارة إىل سيارة ومن البنية التحتية للطرق إىل السيارة فضالً
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الفعالة والشبكات الذكية اليت يقل
عن االتصاالت الصناعية ّ
استهالكها للطاقة.
ومنح املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2015توزيعات
منسقاً يف الوقت ذاته
من الطيف لألنظمة الساتلية العريضة النطاقّ ،
اإلجراءات اليت ترمي إىل تعزيز كفاءة استخدام الطيف واملدارات
الساتلية ألغراض حتسني التواصل بني املركبات الفضائية املأهولة
ومنحت توزيعات جديدة خلدمات استكشاف
وغري املأهولةُ .
ووزعت
األرض الساتلية من أجل حتسني رصد البيئة وتغري املناخُ .
ترددات لقطاع الطريان من أجل استعمال أنظمة الطائرات بدون
طيار واالتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل الطائرة،
ومن أجل التتبُّع العاملي للرحالت اجلوية لتحسني السالمة يف اجلو.
وجرى العمل أيضاً على زيادة السالمة يف البحر والرب .وجرى تعزيز
تسهل استعمال اإلرساالت الرقمية ونظام
االتصاالت البحرية اليت ّ
التعرف األوتومايت على منت السفن من أجل حتسني سالمة املالحة.
ّ
وجرى أيضاً توزيع ترددات للرادارات القصرية املدى والعالية
االستبانة من أجل أنظمة تفادي االصطدام املثبّتة يف املركبات مبا
يساهم يف زيادة السالمة على الطرق.
وعُقدت الندوة العاملية الثالثة عشرة ملؤشرات االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )WTISيف هريوشيما باليابان
يف الفرتة من  30نوفمرب إىل  2ديسمرب .وإذ ر ّكزت الندوة على
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفها حمركاً لالبتكار وريادة
األعمال ،نظرت عن كثب يف البيانات الضخمة وثورة البيانات،
ويف التقدم احملرز فيما خيص قياس أثر االبتكار يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،ويف اإلطار املع ّد لرصد أهداف التنمية
املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة .وأطلقت أيضاً خالل الندوة
الطبعة املنتظرة للتقرير الرائد املتعلق بقياس جمتمع املعلومات .وسنقدم
عرضاً أكثر تفصيالً عن ذلك يف العدد املقبل جمللة أخبار االحتاد.
أود أن أعرب لقرائنا عن
ويف هناية عام  2015احلافل باألحداثّ ،
أطيب التمنيات مبناسبة حلول فرتة األعياد وأن أمتىن هلم عاماً جديداً
سعيداً ومثمراً.

المحـتـويــات

االحتفال بالذكرى الخمسين بعد المائة
لـتـأسيس االتـحــاد
1

المقال االفتتاحي

5

االحتفال بالذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد

قيادة تكنولوجيا الغد
هولني جاو ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
32

الشباب واالبتكار
أنظمة النقل الذكية
الفتيات والنساء واالبتكار
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :القوى الدافعة لالبتكار
االبتكار والمكاسب الرقمية
إمكانية النفاذ واالبتكار
رأب الفجوة الرقمية
المالحة واالبتكار
البيانات الضخمة واالبتكار
االتحاد الدولي لالتصاالت كمنصة لالبتكار
اقتباسات من الكلمات التي ألقيت بمناسبة الذكرى
السنوية الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد
الطوابع التذكارية  ITU 150بمناسبة الذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد

33

حالة النطاق العريض في عام

37

خيارات السياسات لترويج النطاق العريض عالي السرعة

2015

النطاق العريض أساساً للتنمية المستدامة

بقلم سامر مراد ،مدير ،وستيفان بيوت ،شريك ،من شركة

42

Analysys Mason

لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة
اجللسة االفتتاحية

أخبار االحتاد العدد    6نوفمرب | ديسمرب

3  2015

المحـتـويــات

تليكوم العالمي لالتحاد
45

صورة

46

الغالفShutterstock :

49

itunews.itu.int

 6أعداد سنوياً
حقوق التأليف والنشر© ITU 2015 :

52

مديرة التحرير :ساجنيا أشاريا
املصمم الفين :كريستني فانويل
مساعدة التحرير :أجنيال سـميث
مساعدة التوزيع :ألربت سبجارشاد
إعداد التصميمات :أشرف إسحق

54

تركيز جديد على المبتكرين الشباب
تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل تنمية
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ما الذي ميكن أن تفعله احلكومات على حنو أفضل؟
التغييرات التنظيمية الالزمة لتسريع التوصيل
ضمان الثقة في عصر “إنترنت األشياء”

تكنولوجيات الصحة الرقمية

التخطيط ملا بعد االبتكار
بقلم الدكتورة آن أريتز ،رئيسة مؤسسة نوفارتيس
عضو جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية املستدامة

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.

56

بنية تحتية من أجل مدن ذكية مستدامة جديدة

بقلم ديفيد فوكنر ،مدير شركة

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.

Climate Associates Ltd

59

الطريق إلى المدن الذكية المستدامة :دليل لقادة المدن

62

عضوية الهيئات األكاديمية في االتحاد الدولي لالتصاالت  -قصة نجاح

66

معالم بارزة في تاريخ مجلة أخبار االتحاد

68

لقاء مع األمين العام

بقلم سيلفيا غوزمان ،رئيسة الفريق املتخصص املعين باملدن الذكية املستدامة

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

زيارات رسمية
مالحظة من المحرر

العنوان الربيـدي:

نرجو أن حيظى هذا العدد املطبوع من جملة أخبار االحتاد بإعجابكم،
وهو عدد مكرس لالحتفال بالذكرى اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد .ويرجى
مالحظة أن اجمللة ستتحول يف عام  2016إىل نسق رقمي بالكامل وستتاح قريباً من خالل
موقع إلكرتوين جديد .وسوف تَصدر أيضاً أعداد رقمية خاصة على مدار العام لتسليط الضوء على
مواضيع معينة وفعاليات هامة ينظمها االحتاد.

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 :

  4أخبار االحتاد العدد    6نوفمرب | ديسمرب

2015

2015

االحتفال بمرور  150عاماً على تأسيس االتحاد

Shutterstock

االحتفال بمرور  150عاماً على تأسيس االتحاد
المعالم التاريخية

اقرتن تاريخ االحتاد باخرتاعات وابتكارات بارزة يف جمال االتصاالت
على مدى السنوات املائة واخلمسني املاضية .ففي مخسينات القرن التاسع
عشر ،بعد بدء صمويل مورس اخلدمة يف الواليات املتحدة بفرتة وجيزة،
كان جيب إقامة خطوط التلغراف عرب احلدود الوطنية وإبرام اتفاقات
دولية جديدة .ويف  ،1865اجتمعت عشرون دولة يف باريس للتوقيع
على إطار دويل يف  17مايو ،وهي املعاهدة اليت أُنشئت مبوجبها املبادئ
ووضعت بذلك األسس لعصر االتصاالت
األساسية لإلبراق الدويلُ ،
الدولية الذي نشهده اليوم .وإثر التوقيع على املعاهدة ،أنشئ االحتاد
الدويل لالتصاالت الذي كان يُعرف باالحتاد الدويل للربق.

باريس تحتفل بالذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد

كان ختليد ذكرى التوقيع على االتفاقية الدولية لإلبراق من بني
األحداث البارزة اليت شهدها هذا العام .وأقام وزير الشؤون اخلارجية
الفرنسي ماتياس فيكل حفل استقبال يوم  27أبريل يف قاعة Salon
 d’Horlogeبوزارة الشؤون اخلارجية يف باريس حيث جرت مراسم
التوقيع يف  .1865ومشل احلدث اهلام هلذا العام عرض االتفاقية األصلية
من حمفوظات وزارة الشؤون اخلارجية والتنمية الدولية يف فرنسا.
ويف  ،1932أُعيد تسمية االحتاد ليصبح االحتاد الدويل لالتصاالت
اعرتافاً بالتطور التكنولوجي لتكنولوجيا االتصاالت .وعُقد االجتماع
اخلامس للمندوبني املفوضني يف مدريد.
ويف الوقت نفسه ،اجتمع مؤمتر اإلبراق الراديوي الدويل الرابع
وقرر االئتالف يف كيان واحد .ومت دمج اتفاقية اإلبراق لعام 1875
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صاحب اجلاللة دون فيليبي السادس ،ملك إسبانيا ،واألمني العام لالحتاد
الدويل لالتصاالت ،هولني جاو يف حفل خاص أقيم يف جملس الشيوخ
احتفاءً بالذكرى اخلمسني بعد املائة لالحتاد

واتفاقية اإلبراق الراديوي لعام  1927يف اتفاقية واحدة تشمل اجملاالت
الثالثة لإلبراق واملهاتفة والراديو .وكانت االتفاقية الدولية اجلديدة
لالتصاالت اليت ُوضعت يف مدريد مبثابة ميثاق االحتاد ودستوره،
اللذين أنشئ مبوجبهما كيانه القانوين وحتددت مقاصده وتركيباته
وهيكله ووظائفه.

مجلس الشيوخ اإلسباني يحتفي بإعادة
تسمية االتحاد الدولي لالتصاالت

يف  5مايو من هذا العام ،ترأس جاللة امللك فيليبي السادس ،ملك
إسبانيا حفالً باهراً يف جملس الشيوخ احتفاءً بالذكرى اخلمسني بعد
املائة لالحتاد.
وقال جاللة امللك فيليبي السادس مشرياً إىل أن الرقمنة هي يف
حمولة تؤثر على مجيع القطاعات والصناعات “إن العامل
الواقع قوة ّ
الرقمي برز كإحدى أهم وسائل التعاون والتنمية لتوسيع النفاذ ليشمل

ظهر العالم الرقمي كإحدى أهم وسائل التعاون
والتنمية لتوسيع النفاذ ليشمل العديد من المجتمعات
المحرومة...
صاحب اجلاللة دون فيليبي السادس ،ملك إسبانيا

CarlosJ. Martín

العديد من اجملتمعات احمللية احملرومة والنفاذ إىل فوائد مثل املعرفة
والصحة والدميقراطية وهي جماالت رئيسية ،وحتسني نوعية احلياة لدى
املواطنني” .وأضاف قائالً “ولكن ،ينبغي أال تقتصر التكنولوجيا
على املساعدة يف بناء اقتصاد أكثر قدرة على املنافسة وأكثر إنتاجية
بل وأيضاً يف بناء اقتصاد أكثر إنصافاً؛ اقتصاد يتيح فرصاً أكرب للعمل
والتدريب والوصول إىل اخلدمات العامة”.
وقال األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت هولني جاو “إنه
ملن دواعي شريف العظيم أن أتواجد يف مدريد حلضور هذا االحتفال
التارخيي واإلصغاء إىل جاللة امللك ”.وأردف قائالً “وإنه لشرف
عظيم لالحتاد”.
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إنه لمن دواعي شرفي العظيم أن أتواجد في مدريد
لحضور هذا االحتفال التاريخي واإلصغاء إلى جاللة
الملك .وإنه لشرف عظيم لالتحاد.
هولني جاو ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

التركيز على االبتكار

احتفل االحتاد الدويل لالتصاالت بذكراه السنوية اخلمسني بعد املائة
احتفاالً رناناً طوال عام  2015مع الرتكيز على تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بوصفها قوى دافعة لالبتكار.
ويف بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملية املتطورة
بسرعة ،يشكل تعزيز النمو واالبتكار على مجيع املستويات  من صانعي
السياسات ودوائر الصناعة إىل املؤسسات األكادميية واجملتمع املدين –
مفتاح الوفاء بتطلعات املستعملني النهائيني والناس يف العامل إذ حنن بصدد
احتضان العامل الرقمي .ومن املعرتف به اآلن أن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املبتكرة والنفاذ إىل النطاق العريض عوامل حامسة لتحقيق
مستقبل سليم بيئياً ومستدام يف عصر ما بعد  .2015وميكن للتدابري
املبتكرة أن تساعد على سد الفجوة الرقمية بني البلدان وبني املدن
واملناطق الريفية وهؤالء الذين يعيشون يف ظروف اجتماعية واقتصادية
ذات مستويات خمتلفة ،وذلك من خالل الفرص اجلديدة اليت تتيحها
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وتركز الذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة لالحتاد االهتمام على
اإلجنازات اليت حققناها .وبوصفنا وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ميكننا التطلع اآلن إىل دفع
عجلة االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جنباً إىل جنب
مع دولنا األعضاء البالغ عددهم  193دولة وعضوية تزيد على  700كيان
من القطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية.
وانضم املهنئون من مجيع أحناء العامل إىل االحتاد لالحتفال هبذه
املناسبة التارخيية.

االتحاد يحتفل بذكراه الخمسين بعد المائة جنباً إلى
جنب مع األمم المتحدة في عيدها السنوي السبعين

هنّأ األمني العام لألمم املتحدة بان كي-مون االحتاد مبناسبة الذكرى
السنوية اخلمسني بعد املائة لتأسيسه .وقال السيد بان “إن االحتاد الدويل
لالتصاالت اكتسب مسعته العاملية لصالبته وسداده وأشيد باملسامهات
الكثرية للوكالة بوصفها أقدم عضو يف منظومة األمم املتحدة”.
وأردف قائالً “ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساعد يف
بلوغ هدفها املتمثل يف حتقيق حياة كرمية للجميع .وميكن لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت اجلديدة أن تساعد يف ازدهار االقتصاد ومحاية
البيئة .وهذا العام مبثابة َمعلم بارز ،إذ يصادف الذكرى اخلمسني بعد
املائة لالحتاد والذكرى السبعني لألمم املتحدة والعام احملتمل لبداية
حتويل عاملنا .لنعمل معاً يف سبيل تسخري قدرة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ملستقبلنا املشرتك”.
واالحتاد ،بوصفه أقدم عضو يف أسرة األمم املتحدة ،احتفل أيضاً مع
باقي العامل بالذكرى السبعني لألمم املتحدة يف  24أكتوبر .وانضم األمني
العام لالحتاد هولني جاو إىل جمموعة من كبار الشخصيات يف قصر األمم
املتحدة يف جنيف ،مبا ف ذلك األمني العام السابق لألمم املتحدة كويف
عنان ومارك مولر ،يف إطار تدشني متثال النهضة “ ”Rebirthللفنان
اإليطايل الشهري مايكل أجنلو بيستوليتو .وقام أيضاً بزيارة جناح االحتاد
الذي قدم عروضاً حية عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للعديد من
الزوار والشباب والصغار الذي جاءوا ملعرفة كيفية إسهام األمم املتحدة
يف حتسني رفاهية األجيال احلاضرة واملقبلة.

االحتفاالت العالمية في

2015

انطلقت االحتفاالت بالذكرى اخلمسني بعد املائة لالحتاد يف
يناير  2015حبضور اجملتمع الدويل واملمثلني الدائمني للدول األعضاء يف
األمم املتحدة جبنيف .وأُطلق عرض زمين تارخيي تفاعلي لالحتاد يف موقع
إلكرتوين خمصص إلبراز احملطات الرئيسية يف تاريخ االحتاد منذ تأسيسه
يف  17مايو  1865إىل اآلن .وهناك جمموعة أدوات مت توفريها مصحوبة
مبواد وموارد وإرشادات احلملة من أجل املشاركة يف احتفاالت الذكرى
اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد.
ٍ
وهناك قسم خاص من املوقع اإللكرتوين خمصص حلملة لرواية
القصص تتناول قصة شخصية حول كل موضوع من املواضيع الشهرية
(انظر القصص الشهرية التالية اخلاصة بالذكرى اخلمسني بعد املائة
لالحتاد) ،وتلحق بالقصص جمموعة متنوعة من احملتويات ذات الصلة ،مبا
يف ذلك التسجيالت الفيديوية والتسجيالت اإلذاعية واحللقات الدراسية
عرب الويب والرسوم البيانية والوسائط االجتماعية.
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ويف  13فرباير ،استضاف االحتاد اليوم العاملي لإلذاعة الذي عُقد
يف نفس الوقت يف اليونسكو بباريس لالحتفال بأول بث من إذاعة
األمم املتحدة يف  1946عندما بثت أول نداء هلا“ :هنا األمم املتحدة
حت ّدث شعوب العامل” .ويسعى اليوم العاملي للراديو إىل إذكاء الوعي
حول أمهية الراديو وتيسري النفاذ إىل املعلومات من خالل الراديو
وتعزيز التواصل بني اهليئات اإلذاعية .وهذا العام ،متشياً مع الذكرى
السنوية اخلمسني بعد املائة لالحتاد ،يسلط اليوم العاملي لإلذاعة الضوء
على موضوع “الشباب واالبتكار يف جمال اإلذاعة” ،مع التطلع إىل
وسائل جديدة ومبتكرة لتوصيل العامل .ومشل احلدث إذاعة عاملية
حية جللسات نقاش توىل تنسيقها االحتاد اإلذاعي األورويب وحمادثات
هاتفية على اهلواء من الصحفيني العاملني يف جمال الراديو تغطي أبرز
أخبار اليوم ،وفعاليات يف جمال الراديو ،وحفالً موسيقياً دولياً ق ّدمه
فريق موسيقى اجلاز التابع لألمم املتحدة .وقد مجع حدث هاكاثون،
استمر  24ساعة تقريباً ،مشجعي التكنولوجيا الذين يعملون يف جماالت
التشفري والقرصنة والبناء واهلدم.

االحتفاالت بالذكرى السنوية في  17مايو

احتلت االحتفاالت بالذكرى اخلمسني بعد املائة مكانة هامة وبلغت
الذروة يف منتصف العام يف  17مايو من خالل إقامة احتفال متألق يف
جنيف.
املؤسسة اليت وقّعت على االتفاقية
األعضاء
الدول
بتكرمي
االحتاد
قام
ِّ
يف  .1865ونظراً إلعادة رسم احلدود الوطنية على مر السنني ،أصبحت
البلدان العشرون األصلية ممثلة اآلن بستة عشر بلداً هي :النمسا وبلجيكا
والدامنارك وفرنسا وأملانيا واليونان وهنغاريا وإيطاليا وهولندا والنرويج
والربتغال واالحتاد الروسي وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا .ومت أيض ًا
تكرمي األعضاء القدامى من أوساط الصناعة ،مبن فيهم Telecom Italia
)منذ  )1925و Exelisو (Telefónicaمنذ  )1929و) Sirtiمنذ .)1931
قُدمت جوائز الذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة لالحتاد للفائزين
البارزين الذين سامهوا يف أعمال االحتاد وهم كالتايل :مارتن كوبر
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وروبريت إ .كان ومارك كريفوتشيف وكني ساكامورا وتوماس
ويغاند .وحظي بيل غيتس بلفتة تكرمي خاصة تقديراً ملسامهاته وعمله
املستمر يف إطار مؤسسة بيل وميليندا غيتس.
قامت مراسلة قناة يب يب سي إموجني فولكس بإدارة حلقة مناقشة
تركز على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت كقوة دافعة لتحقيق
مستقبل مستدام ،ومجعت حلقة املناقشة بني مفكرين وفاعلني رئيسيني:
 ،Philip Waltonكبري املسؤولني التشغيلينيBRCK ،؛ و،Luis Von Ahn
املؤسس واملدير التنفيذي ،شركة DuoLingo؛ و،Gabriela Styf Sjöman
كبرية املسؤولني التكنولوجينيTelecom Italia Group ،؛ و،Jian Wang
كبري املسؤولني التكنولوجينيAlibaba ،؛ و ،Ulf Ewaldssonكبري املسؤولني
التكنولوجيني ،إريكسون.
حظيت االحتفاالت بالذكرى اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد
بدعم سخي من اجلهات الراعية وهي :أذربيجان واململكة العربية
السعودية واإلمارات العربية املتحدة .ومشلت اجلهات الراعية األخرى
هيئة تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كوت
ديفوار؛ ووزارة االتصاالت يف غانا؛ وهيئة تنظيم الربيد واالتصاالت يف
زميبابوي؛ وInmarsat Global Limited؛ وClose Joint-Stock Company؛
و National Radio Technical Bureauو Huawei TechnologiesوRostelecom
و Rohde & Schwarzوهيئة تنظيم االتصاالت يف مجهورية إفريقيا الوسطى
وجمموعة .NTT
جرى االحتفال بالذكرى اخلمسني بعد املائة لالحتاد يف مجيع أحناء
العامل ونُشرت حوايل  150مبادرة يف املوقع اإللكرتوين اخلاص بالذكرى
اخلمسني بعد املائة لالحتاد ،مبا يف ذلك إصدار طوابع بريدية يف العديد
من البلدان مثل األرجنتني وأرمينيا وأذربيجان وبنغالديش وبيالروس
وبوليفيا والربازيل وبلغاريا وكرواتيا وكوبا وقربص ومصر وغامبيا
وجورجيا وهنغاريا وإندونيسيا وكينيا والكويت وماليزيا ومولدوفا
وموناكو والربتغال ورومانيا وروسيا وصربيا وإسبانيا وسويسرا وتايالند
وأوروغواي ودولة مدينة الفاتيكان.

االحتفال بمرور  150عاماً على تأسيس االتحاد
اكتبالاو بابشلا

االبتكــار
		 مـع فطـومـاتــا

الشباب واالبتكار
االبتكار مع فطوماتا:
كيف يمكن للزراعة القائمة على التكنولوجيا المتنقلة أن
توفر الغذاء لنحو  2,4مليار نسمة في المستقبل؟
مع تسارع نمو السكان ،علينا أن نفكر بأسلوب مختلف في المياه لضمان األمن الغذائي ،والحفاظ
على النظم اإليكولوجية الحساسة ،والحد من الفقر بحلول عام  .2050ويتصدى لهذه المسألة مشروع
 CONNECTED ECOلصاحبته فطوماتا كيبي ،وهو أحد المشاريع الفائزة بمسابقة المبتكرين الشباب لتليكوم
العالمي لالتحاد لعام .2014
أنا مهندسة فضاء ،غري أن رحلة قمت هبا إىل مايل يف عام
أهلمتين فكرة مشروع  ،CONNECTED ECOوهو حل للزراعة االجتماعية
القائمة على التكنولوجيا املنتقلة يرجى منه أن يعاجل أزمة املياه والغذاء
العاملية.
وقد ُدعيت إىل مايل يف إطار برنامج منظمة العمل الدولية بشأن نقل
املعرفة عن طريق املواطنني املغرتبني ( ،)TOKTENحيث أتيحت يل فرصة
مقابلة أشخاص يعملون يف ميادين خمتلفة ،مثل الزراعة ومتكني املرأة
وصدمت عندما مسعت أن املزارعني يف مايل غري قادرين على
والتعليمُ .
إنتاج ما يكفي من الغذاء إلطعام أسرهم وأن عليهم أن يبيعوا قدراً كبريًا
من حمصوهلم لسداد الفواتري واحلصول على الرعاية الصحية.
2009

وبدأت ببلورة فكرة عن مشروع زراعة اجتماعية تستعني
بالتمعن يف بعض احلقائق :فبحلول عام ،2050
بالتكنولوجيا املتنقلة ّ
يُتوقع أن يزيد عدد سكان العامل مبقدار الثلث ،حيث سريتفع من 7,2
مليار نسمة حالياً إىل  9,6مليار نسمة .وسيعيش معظم السكان من
هذه الزيادة اإلضافية البالغة  2,4مليار نسمة يف البلدان النامية .وإذا
ما استمرت االجتاهات احلالية يف منو الدخل واالستهالك ،فسيكون
على اإلنتاج الزراعي أن يزيد بنسبة  70يف املائة حبلول عام  2050لتلبية
الطلب املتوقع على الغذاء يف العامل .ويف الوقت ذاته ،تقوم النساء بنفس
العمل الذي يقوم به الرجال تقريباً يف احلقول يف البلدان النامية ،إىل
جانب الشؤون املنزلية األخرى .باإلضافة إىل ذلك ،فإن معدالت اإلملام
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اكتبالاو بابشلا

بالقراءة والكتابة والتعليم أدىن بكثري يف صفوف النساء منه يف صفوف
نظرائهن الذكور .ففي مايل ،ال يلم بالقراءة والكتابة سوى  20,3يف املائة
من النساء ،مقارنةً بنسبة  36يف املائة من الذكور .ولذلك جيب حتويل
الزراعة يف العامل النامي لكي توفر الغذاء لألعداد املتزايدة من سكان
العامل ولكي توفر أساساً للنمو االقتصادي واحلد من الفقر.
أوالً ،يقع أسلوب إدارة املياه يف صميم هذه املشكلة ،ألنه يضطلع
بدور حاسم األمهية يف إنتاج احملاصيل .ويكمن مفتاح احلل يف معرفة
الوقت املناسب للري ،وكمية املياه اليت يتعني استخدامها.
بيد أنه جيب أيضاً أن تؤخذ يف احلسبان عوامل إضافية مثل
ممارسات اإلدارة ،وأوجه التقدم التكنولوجي ،وأسعار السوق
والسياسات الزراعية.
ثانياً ،إن متكني النساء من احلصول على التعليم هو حجر الزاوية
يف احلد من الفقر وتعزيز النمو االقتصادي .وجيب بالتايل اختاذ خطوات
لضمان اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للمرأة يف اجملتمع.

نبذة عن مشروع

CONNECTED ECO

مشروع  CONNECTED ECOهو حل للزراعة االجتماعية القائمة
على التكنولوجيا املتنقلة يستفيد من تكنولوجيا إنرتنت األشياء وحيول
إمكانياهتا إىل منوذج أعمال مستدام .وتستفيد املشاريع املبتدئة من
القدرات القائمة يف إنرتنت األشياء ،اليت تدمج يف تطبيق هاتف ذكي
صمم خصيصاً هلذا الغرض إلنشاء “مزارع ذكية” ،حيث تُراقَب
ُ
العمليات اإليكولوجية لتيسري إدارة “ذكية” للمياه ،وتنفيذ الري بصورة
أدق .وجبلب أرخص أجهزة االستشعار وأكثرها مالءمة واستدامة إىل
مايل ،ميكننا البدء يف إنشاء زراعة ذكية مستدامة :تعمل على تقليص
هدر املياه ،وزيادة اإلنتاج الزراعي ،وتعزيز اإلملام باملعارف الرقمية بني
املزارعات يف التعاونيات.

مفهوم الزراعة القائمة على التكنولوجيا المتنقلة

جبمع بيانات آنية عن احملاصيل وظروف الرتبة ،ييسر مشروع
 CONNECTED ECOتنفيذ الزراعة على حنو يالئم االحتياجات من أجل
تعظيم اإلنتاج الزراعي.
وينبغي منح املزارعني أجهزة استشعار السلكية تعمل يف إطار
إنرتنت األشياء وتكون مربجمة لقياس النقاط احليوية يف البيانات الزراعية،
مبا فيها مستويات الرطوبة ،وشدة الضوء ،ورطوبة الرتبة ،واإليصالية
الكهربائية .وتُنقل هذه البيانات عن طريق التكنولوجيا الالسلكية Wi-Fi
إىل تطبيق هاتف ذكي متكامل – أو عن طريق رسالة نصية قصرية إىل
أجهزة حممولة عادية – إلعطاء معلومات يف الوقت الفعلي عن الظروف
اجلوية السائدة.
وميكن للمستخدمني احلصول على رسوم بيانية وأشكال على
لوحة التحكم يف التطبيق حتلل البيانات على مدى فرتات زمنية وتقارن
القياسات مع قاعدة بيانات لظروف األرصاد اجلوية احمللية .وسيتمكن
املزارعون ،من خالل احلصول على املعلومات ،من حتسني تقنياهتم
الزراعية ،وتقليص إجهاد احملاصيل بسبب اإلفراط يف استخدام املياه،
ومن مث تقليص هدر املياه .ويقدم التطبيق للمزارعني نصائح بشأن أنسب
وقت لري أراضيهم يف اليوم وكمية املياه اليت يتعني استخدامها.
وبأمتتة نظام املياه ،ميكن أيضاً للتطبيق املتنقل أن يوزع تدفق املياه
ولعل
على احملاصيل ويتحكم فيه ،فينظم بذلك الري تنظيماً أكثر فعاليةّ .
صمام املياه الذي يعمل بالطاقة الشمسية أحد أجهزة التحكم يف تدفق
املياه اليت تسمح بتحقيق كفاءة أكرب يف الري ،إذا ما متّ ربطه بنظام ري
بالتنقيط .وبذلك سيمنع هذا املشروع األضرار النامجة عن اجلفاف وعن
اإلفراط يف الري على السواء.

الخطوات التالية

فور االنتهاء من اختبار مشروع  CONNECTED ECOوحتسينه ،سيعمم
استخدامه على مجيع مناطق مايل ،باستخدام أجهزة استشعار يف إطار
إنرتنت األشياء اليت طورها أحد الشركاء يف التكنولوجيا .ويف النهاية،
نأمل أن نرى املشروع وقد نُفذ يف منطقة غرب إفريقيا كلها.

هذا املقال خمتصر.
كامال أنظر:
النص
لالطالع على
ً
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ةيكذلا لقنلا ةمظنأ

االبتكــار
		 مـع جـيمـس

أنظمة النقل الذكية
هل السيارات بدون سائق هي الحل لتحسين السالمة على الطريق؟
المصممة للحد من
قد يتغير مشهد المدن بحلول عام  2025بإدخال تكنولوجيا السيارات بدون سائق
ّ
ازدحام حركة السير وتحسين السالمة على الطريق .ويعكف جيمس فو وفريق من تحالف معهد ماساشوستس
للتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية للبحوث في سنغافورة على ابتكار تكنولوجيا السيارات هذه وتغيير أسلوب
تنقلنا بين المنزل والعمل.
وهناك أسباب كثرية المتالك سيارة؛ فهي متنح السائقني قدراً
أكرب من القدرة على التنقل واالستقاللية ،بل إهنا قد ترمز لدى البعض
إىل املركز االجتماعي .وقد أدت هذه األسباب ،وما يقرتن هبا من
تزايد يف وفرة السيارات بأسعار معقولة ،إىل منو سريع يف امتالك
السيارات  -ففي عام  ،2010بلغ عدد السيارات يف العامل  1,015مليار
سيارة ،غري أنه يتوقع أن يصل عدد السيارات على الطرقات حبلول
عام  2035إىل  1,7مليار سيارة .وسيؤثر هذا النمو سلبياً يف الوقت
املستغرق على الطرق .وستفاقم هذه األعداد اإلضافية من السيارات
أيضاً اإلحصاءات احلالية فيما يتعلق بالسالمة :إذ تسجل كل عام
 1,24مليون حالة وفاة يف حوادث الطريق يف العامل ،حيث تأيت يف مقدمة

أسباهبا القيادة يف حالة سكر والشرود أثناء القيادة ،مثالً بكتابة الرسائل
النصية أثناء القيادة.
ولقد حصلت على درجة الدكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية
يف اجلامعة الوطنية لسنغافورة ،وبعدها انضممت إىل فريق البحوث
املعين بالتنقلية يف املناطق احلضرية يف املستقبل ،وهو فريق تابع
لتحالف معهد ماساشوستس للتكنولوجيا واملؤسسة الوطنية للبحوث
يف سنغافورة ( - )SMARTومنذ ذلك احلني ،أصبحت مسؤوالً عن
املشاريع يف فريق السيارات املستقلة.
ويركز عملنا على تطوير الذكاء والقدرة على اختاذ القرارات
يف السيارات الذكية  -أي كيف تفسر السيارة البيئة احمليطة هبا ،وكيف
تعرف أن جسماً ما يتحرك حنوها وتتصرف تبعاً لذلك؟
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التكنولوجيا

على مدى ستة أشهر ،مت استنساخ معمارية العتاد والربجميات
املستخدمة يف عربة غولف بوجي بدون سائق يف سيارة النقل املشغلة
حباسوب مشرتك ( ،)SCOTوهي سيارة كهربائية ُح ّولت إىل سيارة بدون
سائق الستخدامها على الطرقات العامة .ومتنح هذه السيارة القدرة
على التنقل حسب الطلب ( ،)MoDوهو مفهوم بسيط ميكن من خالله
للسيارات الكهربائية الذكية أن تتحرك باستقاللية مبعزل عن تدخل
اإلنسان ،وأن تتوقف ألخذ الركاب وإنزاهلم .وهذا نظام نقل مرن
يوازن بني الطلب والتخطيط يف الوقت الفعلي.
وزودت السيارة بأجهزة استشعار مهيأة الستشعار الضوء وحتديد
ُ
املسافة ( .)LIDARوترسم خرائط البيئة احمليطة باالستعانة ببيانات
جهاز االستشعار  ،LIDARبينما تستخدم احلواسيب على منت السيارة
خوارزميات أعدها فريق  SMARTلفهم البيئة احمليطة ثالثية األبعاد
باستخدام ماسحات  LIDARثنائية األبعاد.
وثـُبِّت جهاز استشعار  LIDARمائل ألسفل على السقف ،مما مي ّكنه
من معرفة املوقع احلايل؛ وبعد إدخال وجهة املستخدم ،ختطط السيارة
ملسار الرحلة استناداً إىل موقعها احلايل واخلريطة املوضوعة سلفاً.
ستخدم جهاز تنبؤ الكتشاف أي عائق دينامي قد يعرتض طريق
ويُ َ
السيارة وهو ما يسمح للسيارة باملناورة بشكل مناسب حبسب مدى
القرب من العائق.
وهذا يزيد من سالمة املشاة والركاب ومي ّكن السيارة من احلركة
يف املناطق املزدمحة ذات الكثافة السكانية ،ويف األنفاق واألماكن اليت
تنقطع فيها إشارات النظام العاملي لتحديد املوقع (.)GPS

ما هي مزايا السيارات بدون سائق؟

ميكن للسيارات بدون سائق أن حتل مشكلة “امليل األول واألخري”،
أي املسافة بني املنزل وبداية شبكة النقل ،مثل حمطات احلافالت أو حمطة
القطار ،ومن هناية شبكة النقل إىل مكان العمل .وتعاجل أيضاً “مسألة
إعادة التوازن” ،أي إيصال سيارة إىل العميل اآلخر الشريك يف ملكيتها
من العميل األول دون احلاجة إىل سائق.
وقد أظهرت جتارب احملاكاة أنه ميكن لعدد من السيارات بدون
سائق يساوي ضعف عدد السيارات العادية أن مير بتقاطعات الطرق،
وهو ما حي ّد من االزدحام  -ال سيما خالل ساعات الذروة  -وحي ّد
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من انبعاثات غازات االحتباس احلراري اليت يسببها توقف السيارات
وإعادة تشغيلها .بيد أن أكرب فائدة تتيحها تكنولوجيا القيادة بدون سائق
تتمثل يف القدرة على خدمة عمالء متعددين دفعة واحدة بفضل التسيري
الذكي ،مما حي ّد من أعداد السيارات املوجودة على الطريق مبا يقدر
مبقدار الثلثني تقريباً.
وتدث هذه التكنولوجيا أيضاً ثورة يف جمال السالمة على الطريق.
ُ
فاحلواسيب ليست هلا عواطف ،وال تتعب من القيادة ،وال يشتت
انتباهها هاتف حممول وال تقود بتهور :وميكن لذلك أن حيد بشكل
كبري من حوادث السيارات املميتة .وتستشعر أجهزة االستشعار
املوجودة على منت السيارة أي شخص يتحرك أمام السيارة فتتوقف
فوراً توقفاً اضطرارياً .ومن املزايا األخرى يسر احلصول على هذه
السيارة؛ فاألشخاص الذين كان يتعذر عليهم يف السابق امتالك سيارة
أو استخدامها ،مثل املسنني ،أو املعوقني أو صغار السن ،ميكنهم احلصول
بيسر على إمكانية التنقل.

المرحلة التجريبية في سنغافورة

ومن أجل فهم تكنولوجيا السيارة بدون سائق بشكل أفضل
بدأ فريق  SMARTيف نشر عربيت غولف بوجي مستقلتني مزودتني
بتكنولوجيا  SMARTيف احلديقتني الصينية واليابانية يف حي Jurong Lake
بسنغافورة .وأتاحت لنا هذه التجربة إبراز مفهوم التنقل حسب الطلب،
وزيادة الوعي العام .وطيلة ستة أيام من  23أكتوبر إىل  1نوفمرب ،2014
أمكن للناس حجز رحلة إىل ومن  10وجهات حمددة سلفاً عن طريق
نظام حجز إلكرتوين .وأتاح االتصال بني السيارات لعربات الغولف
البوجي أن تنتقي مساراهتا ،إذ م ّكنها من حتديد موقع كل منها لتجنب
التداخل يف مساراهتا وضمان استخدامها استخداماً ناجعاً.
ونقلت العربتان أكثر من  500شخص يف أكثر من  220رحلة على
مسافة  .km 360وحسبنا القول إن العرض العام حظي بإقبال شعيب
مل خيطر على البال .وقال كثري من الناس إهنم يأملون يف رؤية هذه
التكنولوجيا يوماً ما ضمن نظام النقل.
هذا املقال خمتصر.
كامال أنظرhttp://itu150.org/story/march/ :
لالطالع على النص ً
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اكتبالاو ءاسنلاو تايتفلا

ألج ــا

المبدعــة:

الفتيات والنساء واالبتكار
ألجا المبدعة:
كيف نس ّد الفجوة بين الجنسين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟
تتخلف النساء عن ركب اإلنترنت مقارنةً بالرجال مما يولّد فجوة متنامية بين الجنسين في مجال التكنولوجيا.
وتسرد ألجا إيزاكوفيتش محاوالتها الرامية إلى التقليل من التفاوت بين الجنسين في عالم التكنولوجيا.
تصور احلياة من دون التكنولوجيا احلديثة.
يتع ّذر على الكثريين منا ّ
وتعود يب الذاكرة إىل التسعينات وإىل رعشة املودم البطيء املضجر فيما
فكنت على حني غرة قادرة
حياول التوصيل بشبكة اإلنرتنت العاملية.
ُ
كم من املعلومات لم أحلم به يوماً؛ وأصبح بإمكاين
على الوصول إىل ّ
أن أحتدث إىل أشخاص من كل أحناء العامل وأن استقي من املصدر بعينه
معارف عن شىت الثقافات.
وعلمت بعد سنوات طوال أن ولوج نساء إىل هذا العامل ليس باألمر
ُ
الشائع.
ويف عصرنا هذا ،تطغى التكنولوجيا على اجملتمع؛ فيحتوي اليوم
مكون رقمي .وصحيح أن إعالن بيجني
 95يف املائة من الوظائف على ّ
لعام  1995قد دعا إىل “مشاركة النساء الكاملة والعادلة” ،إال أن عدد
النساء املوصوالت باإلنرتنت يقل عن عدد الرجال مبقدار  200مليون
شخص حبسب تقديرات االحتاد الدويل لالتصاالت .وتنبأت شركة إنتل

يف  2013بأنه إذا لم يتخذ إجراء فوري ميكن أن يزداد هذا العدد ليصل
إىل  350مليون شخص يف عام  .2016وإذا لم ختضع النساء للتدريب
املناسب ،فستقل فرص حصوهلن على عمل ،ما قد يؤثّر على اخنراطهن
يف احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
ويف هذا العصر الرقمي املتسم بالتداخل ،لم يعد بإمكاننا ترك 200
مليون امرأة خارج عامل التكنولوجيا.

الفرص والنجاحات

رجت من اجلامعة وحبوزيت الشهادة األوىل اخلاصة باتصاالت
ختّ ُ
وسائل اإلعالم اليت متنحها كلية اهلندسة الكهربائية وعلوم احلاسوب
يف جامعة ماريبور بسلوفينيا .وكان الربنامج الدراسي عبارة عن خليط
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اكتبالاو ءاسنلاو تايتفلا

من املواضيع التقنية واالجتماعية والتصميمية ،وكانت الربجمة دوماً
إحدى هوايايت.
وأثار جمال التعلم اإللكرتوين اهتمامي كثرياً أثناء فرتة دراسيت
فأنشأت مع آخرين شركة أرتيزيا ( )Artesiaوهي شركة ناشئة هدفها
توصيل اجلماعات على اإلنرتنت .وفتحت يل أبواباً أخرى شىت كان
أمهها فرصة العمل يف شركة تشجع املشاريع التجارية احمللية إلطالع
قصيت على جيل جديد من الشركات الناشئة مبا يساعد رواد األعمال
ّ
من الشباب على تفادي ارتكاب أخطائي ،ولنقل أفضل املمارسات
إىل اآلخرين .وقادتين هذه التجربة أيضاً إىل العمل الذي أزاوله اليوم
وهو إدارة اجلماعات على اإلنرتنت يف شركة كيوب سينسورز
( )CubeSensorsاليت تُعترب شركة ناشئة لألجهزة اليت تقيس املؤشرات
البيئية احليوية من قبيل نوعية اهلواء واحلرارة والرطوبة والضوضاء بغية
مساعدة املستعملني على فهم تأثري منزهلم أو مكتبهم على صحتهم
ورفاههم وإنتاجيتهم.
وأُنظّم أيضاً مبساعدة شركيت رايل غريلز ( )Rail Girlsوديانغو غريلز
( )Django Girlsورش عمل جمانية عن الربجمة كما أعلّم الربجمة جماناً .وقد
تلقينا يف سلوفينيا ما يزيد على  1 500طلب للمشاركة يف ورش العمل
هذه ،وهذا عدد هائل مقارنةً بقلة سكان البلد الذين يبلغ عددهم مليوين
خصصوا بعضاً
نسمة! وتلقينا دعماً كبرياً من مربجمني حمرتفني متطوعني ّ
العديد منهم عن دهشتهم من
من وقتهم ملشاركتنا معارفهم .وقد أعرب
ُ
عدد النساء الراغبات يف تنمية مهارهتن يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.

العمل معاً

شاركت يف إنشاء فريق دراسة كودكاتز
يف عام ،2013
ُ
للتشفري الذي جيتمع كل يوم أربعاء .وقد حاولنا أن جنعل من تعلّم
وأظن أن هذا يؤثر تأثرياً حمورياً يف عدد
التشفري نشاطاً اجتماعياً – ّ
النساء املشاركات .ولم نعتمد شكل الصف املعتاد بل حرصنا على أن
يكون اجلو مسلياً وودوداً تتعلّم النساء فيه من بعضهن بعضاً وتعمل على
مشاريع مفتوحة املصدر مثرية لالهتمام .وقد نظّمنا العام املاضي بضع
ورش عمل يف سلوفينيا وأجرينا دورات تدريبية فيها وألقينا خطابات
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يف فعاليات معقودة يف اخلارج .ويف هذا العام ،نق ّدم عوننا يف تنظيم
مؤمتر ويبكامب لوبليانا ( )WebCamp Ljubljanaالذي يستهدف معدي
مواقع الويب.
مررت هبا مع الفريق حلظ ُة
اليت
للفخر
مدعاة
اللحظات
أكثر
ومن
ُ
إعداد الصحفة اإللكرتونية املتعلقة بالفعاليات املنظمة يف إطار أسبوع
الشفرة يف االحتاد األورويب.

توصيل المجتمعات

ِّ
حل املشاكل .وأعتقد أنه من املهم أن يكتسب
يعلم التشفري الناس ّ
الشباب اخلربة الالزمة البتداع شيء بأنفسهم .وعندما نعلِّم شبابنا
حل املشاكل ومننحهم اخلربة املتخصصة
التشفري ،نصقل قدرهتم على ّ
الالزمة لفهم العامل الرقمي الذي نعيش فيه.
ودفعين هذا املعتقد إىل االنضمام إىل برنامج املستشارين الشباب
يف املفوضية األوروبية الذي وضعته نيلي كرويس .ويضم هذا الربنامج
جمموعة من الشباب الذين يسامهون جب ّد يف رسم مالمح اجملتمع
علمت بوجود عدة
الرقمي .ويف أحد اجتماعات هذه اجملموعة،
ُ
مبادرات رائعة تسعى إىل إدماج الفتيات والنساء يف جمال تكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت يف كل أحناء أوروبا ،مثل مبادريت كودر دوجو
( )CoderDojoورايل غريلز ( .)Rail Girlsومع األسف ،فعلى الرغم من األثر
الكبري الذي حتدثه هذه املبادرات يف اجملتمعات احمللية ،تبقى جمهولة يف
سائر األقطار األوروبية ألسباب منها حاجز اللغة وضعف اهتمام وسائل
اإلعالم الرئيسية هبا .وارتأينا أنه جيب إعالء صوت هذه املبادرات،
وتشجيع مجيع اجلهود الكبرية املبذولة يف كل أحناء أوروبا للرتويج
للتشفري .ولذلك ،أطلقنا أسبوع الشفرة يف االحتاد األورويب الذي يرتبط
فنود الرتويج
بتعلّم األطفال والكبار التشفري وبتعزيز فهمهم للتكنولوجياّ .
للتشفري بوصفه جانباً جديداً من جوانب املعارف ذات الصلة ومهارة
تسمح للمرء بتجسيد أفكاره.
هذا املقال خمتصر.
كامال أنظرhttp://itu150.org/story/april/ :
لالطالع على النص ً
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بالل ةعفادلا ىوقلا :تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت

االبتكــار		
		 مـع ب ــاي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :القوى الدافعة لالبتكار
االبتكار مع باي:
هل يمكن أن تحدث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تحوالً في الحصول على الرعاية الصحية؟
ُّ
يُتوقع أنه بحلول عام  2030سيكون هناك في شتى بقاع المعمورة  366مليون إنسان يعيشون وهم مصابون
بمرض السكري .ويبيِّن لنا باي أومار غاي كيف أَحدثت الحلول القائمة على التطبيقات المتنقلة الخاصة
بالصحة ( )mHealthثورة على صعيد الحصول على الرعاية الصحية فيما يخص مرض السكري في السنغال
وماذا يعني ذلك فيما يخص معالجة األمراض غير المعدية في شتى أنحاء العالم.
لكن عندما كنت يف
لقد عشت ما سيعتربه الكثريون حياة نشطة ْ
ت إصابيت مبرض السكري.
صْ
السابعة من العمرُ ،ش ِّخ َ
وإذ أتدبَّر أمر هذا املرض بصورة سليمة فإنه ال ينزع إىل التأثري على
حيايت اليومية .لقد أمتمت مرحلتني من الدراسة اجلامعية فنلت شهادة
البكالوريوس يف الفلسفة ،مث شهادة املاجستري يف إدارة املوارد البشرية
التدرج
من معهد بوردو لإلدارة .مث شققت طريقي صعوداً على سلَّم ُّ
الوظيفي يف حمطة  ،SudFMوهي اإلذاعة اخلاصة اليت تتبوأ مركز الصدارة
رئيس مكتب
بدأت العمل مراسالً ،مث
ُ
يف السنغال ،حيث ُ
غدوت َ
ا
مدير
مث
حترير،
فرئيس
عاماً يف سبتمرب .2014
فمراسالً رئيسياً
ً ّ
َ
يغي أسلوب حياتك على
ولئن كان من الصحيح أن مرض السكري ِّ
ِّ
السهر على بقاء مستويات األنسولني يف جسمك
حنو جذري – متطلباً َ

ضمن املدى اآلمن طيلة اليوم واملتابعةَ الوثيقةَ لنظامك الغذائي ومتارينك
الرياضية – فبوسعك أن تعيش (تعيشي) معه حياة سليمة كاملة إذا
وفعال .واحلال أن ذلك يتوقف على تلقي
أمره على حنو مناسب ّ
تدبَّرت َ
املعلومات الصحيحة فيما يتعلق بأفضل املمارسات ،ما ليس من السهل
احلصول عليه دائماً .إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تُعترب الوسيلة
األكثر فعالية بني وسائل التوصل إىل نشر املعلومات على حنو ناجع؛
فاليوم تشمل اهلواتف احملمولة مبطاهلا زهاء  7مليارات مشرتك ،ويتمتع
 3مليارات إنسان بالنفاذ إىل اإلنرتنت ،وتكاد احملطات اإلذاعية توجد يف
كل مكان .وميكن أن يوفِّر االستثمار يف هذه اخلدمات حلوالً مباشرة،
متدنية التكلفة ،جذابة وابتكارية لكي ينال الرعايةَ الصحيةَ أولئك الذين
يعانون من هذا املرض طيلة حياهتم.
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دعم نظام الرعاية الصحية في السنغال

نظراً إىل تغري أساليب احلياة والنظم الغذائية تشهد معظم البلدان
يف إفريقيا زيادة حاالت تشخيص مرض السكري – وال متثل السنغال
استثناء من ذلك .فعدد من يعيشون وهم مصابون هبذا الداء يزيد عن
 4يف املائة من أهايل البلد بشىت أحنائه ،ولكن هذه النسبة قد تبلغ  10يف
املائة يف بعض املناطق .واحلال أن هذه األرقام ليست إال أرقاماً تقديرية:
فثمة حاالت كثرية مل يتم تشخيصها ،وال سيما يف املناطق النائية
واملناطق الريفية.
إنين أعتز بكوين األمني العام للرابطة السنغالية لدعم املصابني مبرض
السكري .لقد سانَ ْدنا على مدى فرتة تناهز اخلمسني عاماً َمن يعيشون
مع مرض السكري ملساعدهتم على أن يتدبَّروا بصورة مستقلة أمر
صحتهم وجعلهم يعيشون حياة نشطة .ونعمل من خالل جلاننا العلمية
والقانونية والطبية واالجتماعية على إذكاء الوعي مبرض السكري
ومعاجلته ،لدى املصابني به ولدى اجلمهور العام.
ويف عام  2014عملنا يف إطار فريق مع االحتاد الدويل لالتصاالت
ومنظمة الصحة العاملية الستهالل برنامج التطبيق املتنقل اخلاص مبرض
السكري ( )mDiabetesيف السنغال ضمن إطار املبادرة املسماة “متتع
بصحة جيدة بفضل االتصاالت املتنقلة” (.)Be He@lthy, Be Mobile
إن السنغال مهيَّأة جيداً لتنفيذ هذا الربنامج االبتكاري؛ فنسبة َمن
ميلكون هاتفاً حمموالً من بني أهاليها تبلغ  83يف املائة ،ومتثل اهلواتف
الذكية املمكن هبا تلقي الصور والتسجيالت الفيديوية  40يف املائة من
اهلواتف املعنية.
وتُستهدف بالربنامج يف آن معاً أربع جمموعات ذات صلة :اجلمهور
العام؛ عاملو الرعاية الصحية الذين قد يكونون غري ذوي مراس يف جمال
األمراض املزمنة؛ املصابون مبرض السكري؛ املصابون مبرض السكري من
املعرضة خلطر كبري مقرتن مبضاعفات معروفة.
الفئة َّ

المشروع التجريبي لتسخير التنقلية
لشهر رمضان ()mRamadan

إن السواد األعظم من أهايل السنغال مسلمون ( 94يف املائة) .ورمضان
عند املسلمني شهر فضيل ُيتفل به وجيب على املتعبِّدين صيامه،
باالمتناع عن تناول األطعمة واألشربة من شروق الشمس حىت غروهبا.
وبالتايل يُعترب رمضان فرتة تنطوي على خماطر فيما خيص املصابني
بالسكري :فالصوم طيلة النهار يعقبه عادةً تناول وجبات حتتوي على
مقادير كبرية من السكر عند اإلفطار يف املساء .وبسبب عدم انتظام
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حاداً يف حاالت
الغذاء على هذا النحو ،تعايِن سلطات الصحة ارتفاعاً ّ
إدخال املصابني مبرض السكري غري اخلاضع للمراقبة إىل املستشفيات
بصورة مستعجلة.
هل يف عام  2014برنامج تسخري التنقلية لشهر رمضان
لقد استُ ّ
ُّ
( ،)mRamadanوهو أول تطبيق متنقل يُستعمل فيما خيص مرض
السكري ( ،)mDiabetesإلذكاء الوعي باملخاطر املتصلة بالشهر الكرمي
وبسبل الصوم على حنو آمن .وأتيح هبذا الربنامج لألشخاص الذين
يعيشون وهم مصابون مبرض السكري ،وللمهنيني العاملني يف جمال
الرعاية الصحية املهتمني باحلصول على توصيات بشأن مرض السكري
والصوم ،أن يطلبوا موافاهتم جماناً برسائل نصية قصرية ( )SMSذات صلة،
وذلك قبل شهر رمضان وخالله وبعده.
وقبل حلول شهر رمضان بأربعة أسابيع ،أخذنا نرسل إىل املستعملني
كل يوم رسالة نصية قصرية ملساعدهتم على التأهب لصومه .وخالل
َّ
رمضان قـُلِّصت وترية بث الرسائل النصية إىل رسالتني يف األسبوع.
ومن أمناط الرسائل اليت مت بثها’ :اشرب (اشريب) لرتاً من املاء كل
صباح قبل إمساكك عن الطعام‘ ،عليك االحرتاس من االحرتار املفرط
وتفادي األطعمة احملتوية على مقدار كبري من السكر ،مثل التمر‘،
’اطلب (اطليب) من طبيبك أن يكيِّف جرعةَ دوائك اخلاص بالسكري
وتوقيت تناولك إياها قبل شروعك يف الصوم‘ .وبلغ جمموع الرسائل
َ
اليت ُو ِّجهت جماناً إىل أكثر من  2 000مستعمل هلذه اخلدمة يف مجيع أحناء
البلد  80 000رسالة.

دور االتحاد الدولي لالتصاالت

امليسر النشط ،مسامهاً
لقد أدى االحتاد الدويل لالتصاالت دور ِّ
باخلربة التقنية واللوجستية والتنظيمية للمساعدة على تنفيذ املشروع من
بدايته حىت هنايته .ول ّـما كان برناجمنا برناجماً يراد إعماله على املستوى
الوطين فقد احتجنا إىل بلوغ خمتلف املستعملني؛ ول ّـما كان االحتاد
الدويل لالتصاالت يتمتع خبربة سابقة يف جمال الشراكات بني القطاعني
العام واخلاص فإنه أعاننا يف تنسيق مشاركة خمتلف اجلهات اليت تتوىل
تشغيل االتصاالت .ومبساعدة هذه اجلهات تسىن لنا أن نلتزم جبدولنا
الزمين فنعِني الناس املصابني مبرض السكري على أن جيتازوا شهر رمضان
بأمان.
هذا املقال خمتصر.
كامال أنظر:
النص
لالطالع على
ً

http://itu150.org/story/may/
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مقرلا بساكملاو راكتبالا

االبتكــار
		 مـع بـاســل
االبتكار والمكاسب الرقمية
االبتكار مع باسل:
ماذا يعني “التحول إلى البث الرقمي” وما هي أسباب أهميته؟
يستمتع مليارات الناس حول العالم بمشاهدة التلفزيون ،وسيتسنى قريباً للمشاهدين النفاذ إلى طائفة من
الخدمات والبرامج الجديدة بفضل “التحول إلى البث الرقمي” .ويتناول معنا باسل زعبي ،الذي عمل في صناعة
البث اإلذاعي لعقود ،األسباب التي تقوده إلى االعتقاد بأهمية االنتقال إلى التلفزيون الرقمي وما يمكن أن يكون
لذلك من آثار واسعة النطاق.
ويرى املستهلكون أ ّن طريقة مشاهدة التلفزيون ( )TVبسيطة ومل
تتغري كثرياً منذ مخسينات القرن املاضي :فبمجرد الضغط على الزر،
تنقل إليك األخبار من مجيع أرجاء العامل وتظهر أمامك مباشرةً قصص
شيقة وصور ال تنسى ألماكن نائية .بيد أن التلفزيون خلف الستار أمر
يتسم بالتعقيد.
وهذا التحول إىل البث الرقمي يسمح للمستهلكني باالستمتاع
مبجموعة أكثر تنوعاً من الربامج على قنوات متعددة مع متتع املشاهد

جبودة بث أفضل .ويساعد أيضاً على احلد من استهالك الكهرباء والطاقة
وعلى استعمال الطيف بفعالية ،ويعود ذلك مبجموعة من الفوائد على
املستهلكني واهليئات اإلذاعية.
ومن خالل عملي كرئيس لدائرة اإلرسال األرضي يف احتاد إذاعات
الدول العربية ( ،)ASBUأعمل على دعم طائفة واسعة من أصحاب
املصلحة املعنيني من حمطات إىل مهندسني ومستعملني هنائيني ،من أجل
ضمان ٍ
انتقال ٍ
سلس إىل البث الرقمي يف املنطقة العربية.
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مقرلا بساكملاو راكتبالا

المكاسب الرقمية

مع تقدم التكنولوجيا الرقمية أصبح بإمكاننا اآلن البث مبزيد من
الكفاءة .فاملواد اإلذاعية التلفزيونية التماثلية تشغل مساحة كبرية من
الطيف ،وهو مورد طبيعي حمدود وميثل “القناة” الكهرمغنطيسية اليت
ترسل عربها الربامج .وعندما يتسىن بث برنامج متاثلي واحد على
قناة إرسال واحدة يرتاوح عرض نطاقها بني  MHz 6و ،MHz 8فإن
نفس قناة اإلرسال بوسعها محل عدد يصل إىل  20برناجماً رقمياً بنفس
اجلودة .ومبا أن الطيف مورد حمدود ،فإن هذا التوفري ميثل قيمة كبرية.
والطيف الذي جيري حتريره اآلن نتيجة هلذا التحول يطلق عليه اسم
“املكاسب الرقمية”.

تحقيق التحول

تشارك يف عمليات البث اإلذاعي أطراف فاعلة عديدة
يف السلسلة  منتجو احملتوى ومربجمو السالسل والوصالت من نقطة
إىل نقطة (مثل الوصلة بني االستوديو وحمطة اإلرسال) واملصنعون
واملستعملون النهائيون .ولذلك ،يقتضي تيسري التحول استثماراً كبرياً
من حيث املال والوقت على السواء.
ومع أين أرى أن البنية التحتية احلالية ينبغي أن تُستعمل إىل أقصى
قدر ممكن ،فإن ما يناهز  87مليون أسرة معيشية يف املنطقة العربية
ستحتاج إىل أجهزة جديدة ،وستحتاج آالف احملطات إىل التجديد
أو التغيري .وبالتايل ،سيتطلب االنتقال إىل البث الرقمي عملية تنسيق
طويلة األمد ،ولكن لكي يتحقق هذا األمر بسالسة ،جيب أن يشارك
فيه مجيع أصحاب املصلحة وكذلك وسائل اإلعالم ومنظمو االتصاالت
والرتددات واملشرعون الوطنيون.
ويضطلع احتاد إذاعات الدول العربية ( )ASBUبدور رئيسي يف اجلمع
بني هذه األطراف الفاعلة لتيسري التحول إىل البث الرقمي يف املنطقة
العربية؛ وحنن نساعد يف تنظيم وتنسيق تبادل املعلومات ونعمل على
توفري املساعدة التقنية ألعضائنا من أجل ضمان عمليات انتقال سلسة
ومتناسقة .ويف إطار هذه اخلدمة ،أصدرنا العديد من الدراسات
والتوصيات ملساعدة أعضائنا على فهم مزايا البث الرقمي.
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الفوائد

هناك فوائد كثرية للتحول من البث التماثلي إىل البث الرقمي.
أوالً ،احلد من استهالك الكهرباء والطاقة وزيادة جودة اخلدمة ()QoS
من خالل تقدمي إرساالت جبودة أفضل للمستهلكني ،مثل التلفزيون
عايل الوضوح ،وهو ما يتحقق عن طريق املعاجلة الرقمية للمواد
اإلذاعية وضغطها.
بيد أن الفائدة ذات القيمة األكرب لكل من موردي اخلدمات
واملستهلكني ،تتمثل يف مقدار الطيف الذي سيتم حتريره مبجرد اكتمال
التحول :حيث سيتوفر للمنطقة العربية أكثر من  MHz 200من الطيف
من النطاقني  MHz 790-698/694و .MHz 862-790وأتوقع أن يوزع هذا
الطيف الفائض أساساً لغرضني :إنتاج برامج حملية إضافية واالستعمال
يف اخلدمات املتنقلة مثل االتصاالت املتنقلة الدولية (.)IMT
ويشاهد التلفزيون يف املنطقة العربية على نطاق واسع عن طريق
خدمات البث اإلذاعي احلي .وما يشاهد حالياً من تلفزيون عن طريق
اإلنرتنت أو عن طريق اخلدمات حسب الطلب ال يزيد على ثالثة
يف املائة ،ويعزى ذلك عموماً إىل اجملال احملدود لسعة اإلنرتنت وتيسرها.
وتضم املنطقة العربية خلفيات متنوعة ولديها تاريخ ثقايف ثري .ومبا
أن املكاسب الرقمية ستيسر إنتاج برامج حملية إضافية ،آمل أن تسعى
هذه الربامج إىل تشجيع ثقافة التسامح وتساعد على احلفاظ على
اجملتمعات املختلفة.
ويتوقع أن توزع املكاسب الرقمية للخدمات املتنقلة مثل االتصاالت
املتنقلة الدولية ،اليت ستيسر زيادة نشر خدمات النطاق العريض املتنقل
يف املنطقة العربية ،لتوفري تغطية أفضل يف املناطق عالية الكثافة السكانية
واملناطق الريفية .ونظراً للدور اهلام لإلنرتنت يف تقدمي خدمات متنوعة
للمستهلكني مثل التثقيف وزيادة معدالت املعارف األساسية ،فإن
زيادة تيسر النطاق العريض املتنقل ،يف رأيي ،سيكون له أثر إجيايب
على املنطقة.
هذا املقال خمتصر.
كامال أنظر:
النص
لالطالع على
ً

http://itu150.org/story/june/

االحتفال بمرور  150عاماً على تأسيس االتحاد
اكتبالاو ذافنلا ةيناكمإ

االبتكــار
		 مـع لـبـنى

إمكانية النفاذ واالبتكار
االبتكار مع لبنى:
لماذا تتسم التكنولوجيا القابلة للنفاذ باألهمية لنا جميعاً؟
ولدي أصدقاء في جميع أنحاء العالم وأحب
أصف نفسي كشابة عادية فوق العشرين من عمرها :أُحب عملي ّ
السفر .ولكن كوني أعاني من اإلعاقة ،فاألمور ليست سهلة بالنسبة لي .أُصبت بإعاقة حركية شديدة منذ
والدي في كل شيء.
والدتي وتقتصر استقالليتي على استخدام فمي .نشأت وأنا أعتمد على
ّ
ويف رأيي ،إن عاملاً بدون تكنولوجيات قابلة للنفاذ عامل حيكم عليك
بالعزلة .وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ( )ICTمت ّكنين من العيش
ك مثالً .ولكن جيب ضمان أن تكون هناك
كأي شخص آخر؛ ِمثلُ َ
بيئة مؤاتية  من حيث التشريعات والتكنولوجيا لتيسري تلبية احتياجات
األشخاص ذوي اإلعاقة.

السنوات األولى

والدي
مل أمسح أبداً إلعاقيت بكبح مجاحي عندما كنت طفلة ،كان
ّ
يستقبالن ضيوفاً من مجيع أحناء العامل وسرعان ما تعلمت التحدث
بالعربية واإلنكليزية والفرنسية بطالقة .وكنت أستمع بشوق للقصص
اليت كانوا يرووهنا عن أماكن بعيدة وساحرة.

والدي ،على الرغم من إدراكهم لصعوبة هذا األمر ،إىل
دفعين
ّ
إدماجي يف اجملتمع “العادي” وحبثوا عن مدرسة تقبل باحتضاين.
ومبا أنين كنت أول طفل يف هذه احلالة حياول دخول مدرسة “عادية”
يف املنطقة اليت كنت أعيش فيها ،مل تكن املوارد الالزمة لتيسري تعليمي
متاحة .ويف أحد األيام ،التقى والدي صدفة بصديق قدمي يعمل كمدير
إحدى املدارس وشرح له وضعي وقبلين هذا األخري بدون تردد
يف مدرسته.
وكانت هذه التجربة اليت حتمل يف طياهتا الرفض مث االنتصار
عامالً حامساً يف اعتزامي الدفاع عن األشخاص ذوي اإلعاقة بعد
استكمال دراسيت.
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اكتبالاو ذافنلا ةيناكمإ

التكنولوجيا التحويلية

حصلت على أول حاسوب حممول عندما كنت أكتب أطروحة
املاجستري ،وكان لذلك الفضل يف تغيري حيايت متاماً .كنت أضع قلماً
سهل
يف فمي وأستعمله للضغط على احلروف على لوحة املفاتيح مما ّ
كثرياً كتابة البحوث اجلامعية وتقدميها .ومكافأةً يل على الدرجة اليت
حصلت عليها ،أرسلتين جامعيت إىل اململكة املتحدة ومنحتين حاسوب ًا
للتعرف على الصوت وحصلت على تدريب على
حمموالً جمهزاً بربنامج ّ
كيفية استخدام هذه التكنولوجيا.
وبعد ذلك أتيح التوصيل باإلنرتنت يف املنزل .وشعرت حبرية منقطعة
النظري .فإذا كان الكرسي املتحرك مينحين نوعاً من االستقالل بتمكيين
من احلركة ،فإن احلاسوب احملمول يسمح يل بالسفر من غرفيت إىل مجيع
أحناء العامل بنقرة زر واحدة .وميكنين تبادل األفكار واإلعراب عن آرائي
والتواصل مع العامل اخلارجي ،والدفاع عن حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة .ومن خالل فيسبوك ،أمثّل اجلمعيات واملنظمات عرب العامل (من
سويسرا إىل لبنان وليبيا) اليت ترمي إىل مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة.
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عامل أساسي ألداء وظيفيت.
أعمل كمسؤولة إدارية يف القصر الرئاسي بتونس منذ ست سنوات،
وأضطلع بأدوار خمتلفة .وبفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
ميكنين إرسال رسائل وتقدمي أعمايل من أي مكان يتاح فيه التوصيل
باإلنرتنت ،ولذلك ،ال أضطر إىل الذهاب إىل املكتب دائما األمر الذي
قد يكون صعباً بالكرسي املتحرك.

الطريق إلى األمام ال يزال طويالً

لقد حتققت إجنازات هائلة يف جمال إمكانية النفاذ إىل التكنولوجيا
يف العقود القليلة املاضية ،ولكن ال يزال الطريق أمامنا طويالً.
لقد كان لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذاهتا أثر بالغ
على حيايت .فاهلواتف الذكية والتطبيقات املرتبطة هبا على سبيل املثال،
رائعة فعالً :لقد رأيت يف القطار شخصاً أصم يقوم مبكاملة بلغة اإلشارة
عن طريق سكايب باستخدام الفيديو.
لقد توسع جمال تطبيق التكنولوجيا وكذلك برجميات قابلية النفاذ
لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة ولكن ال تزال هناك حتديات كبرية.
صحيح أن هناك العديد من التطبيقات اخلاصة باهلواتف الذكية من أجل
األشخاص ذوي اإلعاقة مثل :إمكانية كتابة برايل وتكبري النص وتصغريه
وتعلم لغة اإلشارة وتثبيت تطبيقات التعرف على الصوت ولوحات
املفاتيح املالئمة أو لوحات مفاتيح االتصاالت املعززة والبديلة (،)AAC
ومع ذلك غالباً ما يكون زر قفل الشاشة يف جانب يصعب على بعض
األشخاص حمدودي احلركة الضغط عليه .ويشكل التيسر الشامل قضية
رئيسية .إن قابلية التشغيل البيين تعين أكثر من جمرد استعارة هاتف من
صديق عندما أترك هاتفي يف املنزل .وتشكل األسعار حاجزاً آخر أمام
تكنولوجيا إمكانية النفاذ من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة .فعلى سبيل
املثال ،إذا كان سعر حاسوب حممول  1 000دوالر أمريكي ،فإن سعر
احلاسوب احملمول ذاته اجملهز بتكنولوجيا إمكانية النفاذ ميكن أن يصل إىل
 5 000دوالر أمريكي أو أكثر.
وبفضل مساعدة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،متكنت من
حتقيق أكثر مما كنت أتوقع .فقد متكنت من السفر داخل تونس وإىل
ال
عم
بلدان أخرى ،ألدافع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأزاول ً
أنا شغوفة به .وقد منحتين التكنولوجيا الثقة بالنفس .ومع ذلك أظل
حالة نادرة ومثاالً ملموساً ملا ينبغي أن يكون أمراً مألوفاً.
ويتعني علينا مواصلة العمل لضمان وصول اجلميع إىل هذه
التكنولوجيات التحويلية ويف النهاية نقيم جمتمع معلومات شامل حقاً.
هذا املقال خمتصر.
كامال أنظرhttp://itu150.org/story/july/ :
لالطالع على النص ً
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ةيمقرلا ةوجفلا بأر

االبتكــار
		 مـع ميريــان

رأب الفجوة الرقمية
االبتكار مع ميريان:
كيف نسد الفجوة الرقمية؟
رغم أن  3مليارات نسمة من سكان العالم كانوا موصولين بشبكة اإلنترنت وكانوا يستعملونها قبل نهاية
عام  ،2014فقد ظل ما ال يقل عن  4,3مليار نسمة غير موصولين بها ،ويعيش  90في المائة منهم في العالم
النامي .وفيما يلي ،توضح ميريان تيريسيتا باالسيوس فيريرا ،رئيسة اللجنة الوطنية لالتصاالت (،)CONATEL
طريقة عملها على معالجة هذه الفجوة الرقمية في باراغواي.
يزداد اجملتمع توصيالً يوماً بعد يوم .فاآلن ،ميكن لربة بيت من
منطقة ريفية يف باراغواي أن تسدد فواتري أسرهتا املعيشية دون مغادرة
املنزل .وميكن البنتها أن تكون موصولة مبنصة افرتاضية للتعلم وتتابع
دراستها يف العاصمة بعد عودهتا من العمل إىل البيت .ويف وقت الحق،
ميكن أن جيتمع مشل األسرة بأكملها عرب الفيديو ،رغم التباعد اجلغرايف
ألفراد األسرة.
ولكن يف عام  ،2013مل يبلغ معدل انتشار اإلنرتنت يف باراغواي
بعد
سوى  36,9يف املائة ،وهذا يعين أن السيناريو الوارد أعاله مل يكن ُ
خياراً متاحاً ملعظم السكان.

وباراغواي من أسرع االقتصادات منواً يف أمريكا اجلنوبية ،فقد
تراجع فيها مستوى الفقر خالل العقد املاضي ،وتتاح فيها للجميع
إمكانية احلصول على التعليم األساسي اجملاين.
ولكن ،كيف لنا أن نستغل هذه اإلمكانات لتحويل باراغواي إىل
اقتصاد رقمي مزدهر؟
إيل هذه املهمة مؤخراً .وبصفيت رئيسة اللجنة الوطنية
لقد أوكلت ّ
لالتصاالت ( ،)CONATELفإن من صميم عملي ضمان استفادة مجيع
سكان باراغواي من الدور احليوي الذي تؤديه تكنولوجيا املعلومات
وتيسر نفاذهم إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف التنمية الوطنية ّ
واالتصاالت.
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ةيمقرلا ةوجفلا بأر

تأثير التوصيل باإلنترنت في باراغواي

على املستوى الفردي ،ستتيح زيادة النفاذ إىل توصيلية النطاق
العريض زيادة فرص احلصول على اخلدمات العامة .وستتعزز االستفادة
من خدمات الرعاية الصحية والتعليم من خالل مبادرات اخلدمات
الصحية عرب األجهزة املتنقلة ومنصات التعليم عرب اإلنرتنت .وستنتفع
املشاركة السياسية والشفافية احلكومية من حلول احلكومة اإللكرتونية.
وستفضي زيادة التوصيلية أيضاً إىل زيادة احلركة التجارية وأنشطة
األعمال اخلاصة مما سيدفع عجلة النمو االقتصادي الوطين.

تحديد التحدي

ال يزال املوقع اجلغرايف لباراغواي يشكل عائقاً كبرياً أمام خدمة
اإلنرتنت عالية السرعة ومنخفضة التكلفة .فكوننا بلداً غري ساحلي
يضطرنا إىل االعتماد على البلدان اجملاورة للوصول إىل كبالت األلياف
البصرية البحرية اليت توصل معظم بلدان العامل باإلنرتنت.
ويؤدي ذلك ،يف املقابل ،إىل زيادة التكاليف .فتوصيل
أي  6يف املائة من
بسرعة  Mbit/s 0,75يكلِّف  21دوالراً أمريكياًْ ،
متوسط الدخل الشهري للمواطن يف باراغواي .ولذلك ،ال يستفيد
من خدمة اإلنرتنت الثابتة سوى  10يف املائة من األسر املعيشية .ويوفر
النطاق العريض املتنقل بديالً ميسوراً خلطط النطاق العريض الثابت،
فتكلفة  MB 500تبلغ  11دوالراً أمريكياً  -أو  3,5يف املائة من متوسط
الراتب الشهري.
وهكذا ،صنِّف أداء باراغواي دون املتوسط العاملي يف منطقة
األمريكتني والبلدان النامية على السواء وفقاً ملؤشر تنمية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ( )IDIلعام  2013الصادر عن االحتاد الدويل
لالتصاالت ،ويقيس هذا املؤشر مستوى النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واستخدامها واكتساب مهاراهتا على الصعيد الوطين.
فبلغت قيمة املؤشر اليت حققتها باراغواي  3,71مقارنةً مبتوسط البلدان
النامية البالغ  3,84واملتوسط اإلقليمي البالغ .4,86
غري أن سكان باراغواي يقبلون إقباالً كبرياً على النفاذ إىل
اإلنرتنت .واملسألة واضحة لنا كي نسعى جاهدين لتطوير البنية التحتية
الالزمة لتلبية هذه الرغبة لدى سكاننا ومتكني منو تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على الصعيد الوطين.

المبادرات

أطلقت اللجنة الوطنية لالتصاالت ( ،)CONATELعلى مر السنني ،عدداً
من املبادرات جللب التوصيلية إىل باراغواي مركزةً على هنج قائم على
تعدد أصحاب املصلحة.
ويف عام  ،2007حررت اللجنة الوطنية لالتصاالت التوصيل بشبكة
اإلنرتنت الدولية لألرض مما أدى إىل زيادة بنسبة  715يف املائة يف متوسط
سرعة اإلنرتنت القصوى ما بني عامي  2007و.2011
وتعمل مبادرات أخرى من هذا القبيل على إجياد حلول بديلة ملشكلة
جغرافية بلدنا باعتباره بلداً غري ساحلي ،وحتديد سبل للتوصيل بشبكات
األلياف البصرية الدولية املمدودة يف قاع حميطات عاملنا .وإننا نعكف حالي ًا
على استكشاف وصالت إىل احمليط األطلسي عرب األرجنتني والربازيل،
وإىل احمليط اهلادئ عرب بوليفيا وبريو ،وسيؤدي ذلك إىل خفض تكلفة
خطط النطاق العريض.
وعالو ًة على ذلك ،تركز اخلطة الوطنية لالتصاالت ()PNT
للفرتة  ،2015-2011اليت حتدد مواطن تطوير النطاق العريض يف باراغواي،
على نشر شبكات األلياف البصرية األساسية داخل باراغواي .وبفضل
دعم املبادرات اخلاصة من خالل صندوق اخلدمة الشاملة ،نق ّدر أن مجيع
ستزود خبطوط األلياف البصرية حبلول هناية
البلديات املئتني ومخسني َّ
عام  2015ممّا سيتيح إىل حد كبري النفاذ إىل النطاق العريض .واستفادةً من
انتشار النطاق العريض املتنقل ،ستباشر اللجنة الوطنية لالتصاالت قريباً
بعملية استدراج عروض للجيل الرابع ( )4Gمن النطاق العريض املتنقل.
وقد ساعد التمويل املقدم من صندوق اخلدمة الشاملة أيضاً يف إقامة
خدمات اتصال السلكي ( )WiFiجمانية يف  50موقعاً عمومياً يف  36بلدية
حبلول هناية عام .2014

الجيل المقبل

يضطلع الشباب بدور رئيسي يف سد الفجوة الرقمية يف باراغواي.
فهم املستهلكون الشرهون لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ فقد
ذكر تقرير قياس جمتمع املعلومات لعام  2013الصادر عن االحتاد الدويل
لالتصاالت أن معدل انتشار اإلنرتنت بني الشباب يبلغ  53,9يف املائة
يف باراغواي .وعالو ًة على ذلك ،فإن  19,5يف املائة من جمموع الشباب
يف باراغواي نشأوا على التكنولوجيا الرقمية ،مبعىن أهنم اكتسبوا مخس
سنوات أو أكثر من اخلربة على شبكة اإلنرتنت .وعلينا اآلن أن نستفيد
من ذلك ِّ
ومنكن اجليل املقبل من التحول إىل قوة دافعة لنمو تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف باراغواي.

هذا املقال خمتصر.
كامال انظرhttp://itu150.org/story/august/ :
لالطالع على النص ً
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االحتفال بمرور  150عاماً على تأسيس االتحاد
تبالاو ةحالملا

االبتكـار
		 بصحبة بـيـ ــل

المالحة واالبتكار
االبتكار بصحبة بيل:
كيف نبقى سالمين في البحار؟
ال تنحصر أهمية اإلبحار بأمان في حفظ أرواح من يركبون البحر؛ بل إن الشحن البحري يؤدي دوراً حيوياً في
اقتصاد اليوم ،حيث تُنقل أكثر من  90في المائة من تجارة العالم بحراً .وبعد أن أبحر القبطان بيل كافانا في
البحار عشرين عاماً ،مرتقياً إلى رتبة قبطان مالح ،يشرح كيف يبقى البحارة سالمين في عرض البحر.
وإذا سألت أياً من البحارة عما يدعوهم الرتياد البحار ،يرجح
أن يذكروا مجيعهم الشيء نفسه :رغبتهم برؤية العامل .ويف سن الثامنة
عشرة ،أحبرت حول العامل خالل ستة أشهر يف رحليت الثانية كطالب
ضابط .وأخذتين هذه الرحلة إىل إسبانيا وجنوب إفريقيا واهلند واليابان
وإىل ما بعدها .ومنذ تلك الرحالت األوىل يف عرض البحر ،توليت قيادة
سفينة طوهلا  100مرت وزنتها  3 500طن يف مجيع أحناء أوروبا ،وأدرت
دفة سفينة طوهلا  174مرتاً وزنتها  27 000طن عرب اخلليج الفارسي.
ورغم ما تبدو عليه هذه السفن من ضخامة ،فقد اختفت  94سفينة
كبرية يف عام  .2013وميكن ،يف أي حلظة ،أن تبتعد مئات األميال عن
اليابسة ،وأن تنأى يد العون عنك ساعات بل أيام .ولكن أمهية اإلحبار
بأمان ال تنحصر يف حفظ أرواح من يركبون البحر .وإذ تُنقل أكثر

من  90يف املائة من جتارة العامل حبراً ،فإن كفاءة نقل الشحنات البحرية
تؤثر على املستهلكني واالقتصاد العاملي معاً .فقد تستهلك سفينة ركاب
عادية أكثر من  200طن من الوقود يومياً ،لذلك تكتسي الكفاءة يف
استهالك الوقود أمهية يف االحتفاظ بالقدرة التنافسية .وميكن الصطدام
أن حيدث ثغرة يف هيكل خزان الوقود وأن يلحق أضراراً فادحة بالنظام
البيئي البحري .ولذلك ،فإن املالحة اآلمنة هي اهلدف األمسى.
وأصبحت قبطاناً مالحاً يف سن التاسعة والعشرين .وكنت ربان
السفينة مسؤوالً عن مجيع جوانب احلياة على متنها :من املالحة والصيانة
اهلندسية ،إىل البضائع املشحونة واالتصاالت بني املوردين واملوانئ
والسفن األخرى.
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االحتفال بمرور  150عاماً على تأسيس االتحاد

تبالاو ةحالملا

اإلبحار في البحور السبعة

تعتمد املالحة على ثالثة أمور :جيب أن تعرف أين أنت ،وإىل أين
أنت ذاهب ،واملكان الذي جئت منه .ومن األمهية مبكان امتالك القدرة
على حساب ذلك بدقة بالغة لضمان سالمتك .ولكن بازدياد املخاطر
عرب املسالك الساحلية  -جراء الصخور وهبوب الرياح الساحلية
وضحالة املياه وزيادة احلركة البحرية  -جيب أن تقع دقة احلسابات يف
حدود  20مرتاً.
وعندما كنت حديث العهد يف أوائل العشرينات من عمري ،كنا
نرسم مسارنا فعلياً على اخلرائط الورقية ،باستخدام حمفظة تضم بني
دفتيها أحدث اخلرائط ،ومعلومات عن اللوائح اجلديدة ،وعالمات
املنارات ،وأي تغيريات يف االتصاالت واملساعدات املالحية.
واليوم ،تعتمد السفن على املالحة باالستعانة باحلاسوب .وحبلول
عام  ،2018ستُلزم مجيع السفن التجارية بالتزود بنظام عرض اخلرائط
واملعلومات اإللكرتوين ( .)ECDISوهذه التكنولوجيا تستعني باخلرائط
املالحية اإللكرتونية مع املعلومات املستقاة من النظام العاملي لتحديد
املواقع ( ،)GPSونظام التعرف اآليل ( )AISوراداراً يقدم معلومات آنية
مستمرة عن املواقع بالنسبة إىل الرب واملوجودات املرسومة على اخلرائط
واملخاطر غري املرئية .وميكن لنظام التعرف اآليل ( ،)AISالذي يعتمد على
حتديد املواقع بواسطة السواتل ،أن يتتبع مسار السفن آنياً.
ويشكل الرادار أحد أبدع املساعدات املالحية يف السنوات الستني
املاضية وإحدى أبرز قصص النجاح للمالحة الراديوية .ويُستخدم الرادار
لتفادي االصطدام ،ولكشف املسافة الفاصلة عن موقع وكائن ،من أجل
حتديد املوقع.

البقاء سالمين في البحار

ميضي البحارة املهنيون شهوراً يف عرض البحر ،عاملني يف مناطق
توقيت متغرية ويف ظروف مناخية صعبة غالباً .وإذ تبدو املعدات على
منت السفينة “معصومة عن اخلطأ” يف كثري من األحيان ،ميكن أن يغايل
املالحون يف االعتماد على األنظمة املالحية اإللكرتونية .وميكن أن تكون
العواقب كارثية ،حيث يشكل اخلطأ البشري ما يصل إىل  80يف املائة من
احلوادث البحرية.
ولَتَ ِج َد َّن أجنع األجهزة أبسطها ،عندما يتعلق األمر بالبحث واإلنقاذ.
وتُعترب املنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ ( )EPIRBحيوية لضمان
سالمة الطاقم وقد أنقذت اآلالف من األرواح على مدى السنوات
الثالثني املنصرمة.
ومثة تكنولوجيا رئيسية أخرى يف ِ
مرسل مستجيب البحث واإلنقاذ
( .)SARTفما أن يشغَّل ،تُعرض إشارة على شاشة الرادار سفينة اإلنقاذ،
حمدثةً سلسلة من النقاط ميكن تتبعها إىل النقطة اليت يبث منها ِ
املرسل
املستجيب.
ومن املساعدات اإلضافية لعمليات البحث واإلنقاذ وسالمة املالحة
قاعدة بيانات نظام النفاذ واالستخراج للخدمة البحرية املتنقلة ()MARS
ومنشورات اخلدمة البحرية .فباستخدام قاعدة بيانات  MARSأو
منشورات اخلدمة البحرية ،يسهل التعرف على السفن باستخدام اسم
أو توفر معلومات مفصلة عن احملطة الراديوية وغريها من املعلومات
احليوية للبحث واإلنقاذ ( )SARيف كل سفينة ،مثل األشخاص املوجودين
على متنها وبيانات االتصال على الرب يف حاالت الطوارئ .وميكن
أيضاً أن تستخدم احملطات الساحلية هذه املنشورات اإللكرتونية ()DVD
للحصول على معلومات عن السفن اليت تبحر يف مياهها ،وهي إلزامية يف
مجيع مراكز تنسيق اإلنقاذ البحري ( )MRCCيف مجيع أحناء العامل.
هذا املقال خمتصر.
كامال أنظرhttp://itu150.org/story/september/ :
لالطالع على النص ً
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االحتفال بمرور  150عاماً على تأسيس االتحاد
اكتبالاو ةمخضلا تانايبلا

االبتكـار
		 مع دان

البيانات الضخمة واالبتكار
االبتكار مع دان:
كيف تساعدنا البيانات الضخمة على فهم تغير المناخ؟
ضح
مدمرة بدأت تظهر بالفعل في شتى أنحاء العالم .ويو ّ
يشكل تغير المناخ تهديداً حقيقياً لكوكبنا وله عواقب ّ
دانييل دافي ،الذي يقود فريق الحوسبة العالية األداء في مركز محاكاة تغير المناخ ( )NCCSالتابع لإلدارة
الوطنية للمالحة الفضائية والفضاء (وكالة ناسا) ،الدور األساسي الذي تؤديه البيانات الضخمة في مهمة دراسة
تغير المناخ.
هل هناك طفل مل حيلم يوماً بأن يكون رائداً من رواد الفضاء؟ لقد
كانت العلوم واستكشاف الفضاء تثري اهتمامي إىل حد كبري بصفة
دائمة ،وبالتايل ،فإن العمل يف اإلدارة الوطنية للمالحة الفضائية والفضاء
( )NASAليس شرفاً يل وامتيازاً فحسب ،بل إنه أيضاً حلم حتقق .ففي
ناسا ،أعمل مع رواد فضاء سابقني ومع بعض أفضل العلماء واملهندسني
لتغي املناخ.
يف العامل لوضع حلول من أجل إعداد مناذج ّ
ويهيئ مركز حماكاة تغري املناخ ( )NCCSمواردها العالية األداء يف
جمال احلوسبة والتوصيل الشبكي من أجل املشاريع العلمية الكبرية
لوكالة ناسا .ويشمل العديد من هذه املشاريع حماكاة عاملية لطقس

األرض ومناخها .وتنتج عن هذه احملاكاة كميات كبرية من البيانات؛
وهي بيانات على درجة من الضخامة جتعل من الصعب على العلماء
التمعن فيها .ولذلك تتزايد أمهية توفري أساليب جديدة لتحليل جمموعات
البيانات الضخمة وعرضها بيانياً للتوصل إىل فهم أفضل للمسائل العلمية
كتغي املناخ.
اهلامة ّ
يزودنا مبعلومات أدق عن
اجلوية
التنبؤات
حول
حبوث
إجراء
إن
ّ
الظواهر اجلوية املتطرفة مثل األعاصري وأنظمة احلمل احلراري القوية
الدوامية اليت تؤثر بشكل مباشر على
اليت ميكن أن تؤدي إىل األعاصري ّ
الواليات املتحدة األمريكية وسائر بلدان العامل.

أخبار االحتاد العدد    6نوفمرب | ديسمرب

25  2015

االحتفال بمرور  150عاماً على تأسيس االتحاد
اكتبالاو ةمخضلا تانايبلا

البيانات الضخمة وتغيّر المناخ :كيف يعمالن؟

ترتبط البيانات الضخمة ارتباطاً وثيقاً بدراسة تغري املناخ؛ إذ ال ميكن
دراسة تغري املناخ فعالً بدون توفر كميات كبرية من البيانات.
وحيتضن مرفق مركز حماكاة تغري املناخ ( )NCCSالتابع لوكالة ناسا
جمموعة من احلواسيب تُدعى “احلاسوب الفائق “ .Discoverويتمثل
اهلدف الرئيسي هلذا النظام يف توفري حوسبة وبيئة ختزين عالييت األداء
للوفاء مبتطلبات املشاريع العلمية لوكالة ناسا.
واحلال أن تزويد العلماء بكمية كبرية من البيانات سيكون عدمي
اجلدوى إذا مل يكن مبقدورهم عرضها بيانياً ومقارنتها بطرق مفيدة.
املعززة اليت أعدها املكتب العاملي
ومن األمثلة على ذلك الرسوم املتحركة ّ
لوضع النماذج واالستيعاب ( )GMAOالتابع لوكالة ناسا ،واليت تُستعمل
فيها بيانات الرصد املستمدة من مصادر متعددة للتنبؤ باألحوال اجلوية.
ويقوم النظام  GEOS5الستيعاب البيانات ( )DASيف املكتب العاملي
لوضع النماذج واالستيعاب ( )GMAOبدمج معلومات الرصد واملعلومات
املستنبطة من النماذج إلنتاج الغالف اجلوي ألكثر الصور دقة واتساقاً
معي .ويتجمع أكثر من مخسة ماليني رصدة كل ست
يف أي وقت ّ
ساعات ،تؤيت قيماً ملتغريات من قبيل درجة احلرارة وحال املياه والرياح
والضغط عند السطح واألوزون .إن تأيت عمليات الرصد اليت يتم
استيعاهبا يف مثانية أنواع رئيسية ،تقاس بكل منها متغريات خمتلفة من
مصادر شىت.

تمثيل البيانات :تغير المناخ والتنبؤات

تساهم البيانات اليت يؤتيها عمل مركز حماكاة تغري املناخ ( )NCCSيف
إعداد جمموعة متنوعة من الورقات البحثية والسياساتية الرئيسية.
وتسمح هذه البيانات بإجراء مناقشات أكثر استنارة حول آثار
تغري املناخ على كوكبنا وميكن أن تساعد واضعي السياسات على وضع
اسرتاتيجيات وإجراءات مناسبة استجابةً للتنبؤات املناخية .فعلى سبيل
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املثال ،استُخدمت البيانات املعنية يف تقارير التقييم اليت أُعدت حتت
رعاية الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ (.)IPCC
وتقدم حماكاة لبيانات مت إنتاجها يف  ،NCCSوعرضها بيانياً استوديو
العرض العلمي التابع لوكالة ناسا ،خمرجات من مناذج مناخية ُوضعت
يف إطار تقرير التقييم اخلامس للفريق احلكومي الدويل ( ،)IPCCتبني التغري
املق ّدر أن تشهده درجة احلرارة واهلواطل خالل القرن احلادي والعشرين.
ونقوم أيضاً بإعادة حتليل لتغري املناخ على مدى السنوات اخلمس
والثالثني املاضية تُستخدم يف جمموعة متنوعة من املشاريع خارج
وكالة ناسا.
ويربز إعصار كاترينا الذي ضرب ساحل اخلليج األمريكي يف ،2005
أمهية التنبؤ الدقيق .وعلى الرغم من جسامة األضرار ،كان من املمكن
أن يكون األمر أسوأ بكثري لوال عمليات التنبؤ اليت أتاحت إصدار إنذار
مسبق وقتاً للتأهب املالئم .وتستضيف احلواسيب الفائقة للمركز NCCS
حالياً النموذج الشامل لدورة اإلعصار الذي وضعه املكتب العاملي
ولوضع النماذج واالستيعاب ( )GMAOوالذي يتميز باستبانة تفوق عشر
مرات استبانة النماذج اليت استُعملت أثناء إعصار كاترينا ،مما يتيح نظرة
أدق إىل اإلعصار تساعد على تقدير قوته وحجمه مبزيد من الدقة .وهذا
يعين متكن خرباء األرصاد اجلوية من اإلحاطة األفضل باالجتاه الذي
يسلكه اإلعصار وبالنشاط اجلاري ضمنه ،ما يُعترب أمراً ضرورياً لتخطيط
التأهب الناجح للظواهر املناخية البالغة الشدة مثل إعصار كاترينا.
وإضافة إىل ذلك ،تُستخدم يف جتارب حماكاة نظام الرصد ()OSSE
خمرجات النماذج املناخية العاملية أيضاً حملاكاة اجليل التايل من منصات
االستشعار عن بُعد اليت تقرتحها وكالة ناسا .وهذا يزود العلماء
واملهندسني بكوكب أرض افرتاضي حيث ميكن دراسة فوائد إجراء
عمليات رصد جديدة للغالف اجلوي عن بُعد انطالقاً من الفضاء وذلك
قبل حىت إنشاء جهاز استشعار أو ساتل جديد.
هذا املقال خمتصر.
كامال أنظرhttp://itu150.org/story/october/ :
لالطالع على النص ً

االحتفال بمرور  150عاماً على تأسيس االتحاد
لل ةصنمك تالاصتالل يلودلا داحتالا

االبتكــار
		 مـع أولـغ ــا

االتحاد الدولي لالتصاالت كمنصة لالبتكار
االبتكار مع أولغا:
كيف ستحدث التكنولوجيا تحوالت في مدننا؟
يُتوقع أن يحيا  66في المائة من سكان العالم في المدن بحلول عام  – 2050وسيشكل ذلك ضغطاً متزايداً
على الخدمات والبيئة التي تجاوزت طاقتها أصالً فيما نشارف حثيثاً على تعداد  9مليارات مواطن في العالم.
وستساعد زيادة التوصيلية المد َن في التكيف مع هذا الطلب المتزايد من خالل تهيئة المدن الذكية المستدامة
التي ستعود بفوائد وفرص جديدة لصناعات مثل الرعاية الصحية والنقل والتعليم .والدكتورة أولغا كافالي،
نائبة رئيس اللجنة االستشارية الحكومية لهيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة ( ،)ICANNورئيسة جمعية
اإلنترنت ( )ISOCفي األرجنتين ،والمحاضرة في جامعة بوينس آيرس ،توضح كيف ستحسن التكنولوجيا كفاءة
الحياة الحضرية ونوعيتها.
إن التطور التكنولوجي احلايل يفتح آفاقاً جديدة لكيفية التواصل
فيما بيننا ومع العامل من حولنا .وستكون هذه الزيادة يف التوصيلية قاطرة
ستفعل اخلدمات بتكنولوجيا
التطور باجتاه املدن الذكية املستدامة ،حيث َّ
املعلومات واالتصاالت لزيادة أوجه الكفاءة البيئية وحتسني نوعية حياتنا.
وستصبح أشياء مثل تشغيل التدفئة املنزلية من جهاز متنقل أو االرحتال
إىل مقر العمل بسيارة ذاتية القيادة ،واقعاً فعلياً يف املستقبل القريب –
ولن يلبث أن يعجز خيالنا عن تصور أي طريقة أخرى حنيا هبا حياتنا.

وقد دأبت طوال السنوات العشر املاضية على العمل بصفات خمتلفة
جللب هذا “العيش املوصول” إىل األرجنتني .فبعملي بصفة نائبة رئيس
اللجنة االستشارية احلكومية هليئة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة
( )GACورئيسة جلمعية اإلنرتنت ( )ISOCيف األرجنتني وحماضرة ومهندسة
كهربائية وإلكرتونية ،ساعدت يف تنسيق اللبنات احلرجة ،مبا يف ذلك
وضع البىن التحتية احلرجة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والسياسة
املتبعة يف املناطق الفقرية والريفية ،وكذلك االنتقال من اإلصدار الرابع
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لربوتوكول اإلنرتنت ( )IPv4إىل اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت
( – )IPv6وهو انتقال خطا خطوة حيوية حنو هتيئة املدن الذكية املستدامة.
ويف املدينة الذكية املستدامة ،سيحسن نظام بيئي موصول متاماً
من نوعية احلياة ومن النفاذ إىل اخلدمات .وسيؤثر تأثرياً إجيابياً على
حياتنا اليومية  -فال ريب يف أن األنظمة املعززة إلدارة حركة املرور
ستحسن حياة معظم املرحتلني على الطرقات كل يوم! ولكن كيف
سيطور ذلك وينفَّذ؟
َّ

البنية التحتية والموارد

املفعلة
ويأيت هذا اجليل اجلديد من اخلدمات كتطور طبيعي للبيئة َّ
باإلنرتنت اليوم .غري أن التطور التكنولوجي ال ميكن أن حيدث دون بنية
حتتية كافية لدعمه ،وهي اليت ستؤدي دوراً حامساً يف إطالق خدمات
املدن الذكية املستدامة .ويعتمد ذلك على عنصرين رئيسيني مها :زيادة
التوصيلية عريضة النطاق وموارد العنونة الكافية .ففي هناية عام ،2014
كانت األرجنتني ،يف  65يف املائة منها ،موصولة بشبكة اإلنرتنت،
وتستخدم اإلنرتنت .واجلغرافيا الطبيعية لدينا  -مبا فيها صحراء باتاغونيا
يف اجلنوب وسلسلة جبال األنديز املمتدة على طول مشال غرب البالد –
كونت مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة ال توفر حوافز مالية جتذب
صناعات القطاع اخلاص إلطالق خدمات اإلنرتنت فيها .ولذلك ،كان
تدخل احلكومة ضرورياً .فباإلضافة إىل مد شبكات األلياف البصرية
يف مجيع أحناء البالد ،أطلقت احلكومة األرجنتينية عدداً من مبادرات
تطوير البنية التحتية لتوصيل البالد Argentina Conectada :وشبكة
األلياف البصرية االحتادية وبرنامج بناء القدرات “”Conectar Igualdad
الذي قدم أكثر من مخسة ماليني حاسوب للطالب يف األرجنتني.
وللتعامل مع الطلب املتزايد الذي ستستلزمه هذه التوصيلية املتوسعة،
علينا زيادة موارد العنونة .ومع ذلك فالعناوين املوزعة آخذة يف التناقص
بسرعة يف حيز العنوان املؤلف من  32بتة املتاح يف البنية التحتية احلالية
لإلنرتنت ،اإلصدار الرابع لربوتوكول اإلنرتنت ( .)IPv4ولذلك ،فإننا
حباجة إىل القيام بانتقال سريع إىل اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت
( - )IPv6وهو اجليل التايل من البنية التحتية لعنونة اإلنرتنت الذي يوفر
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حيز عنونة مؤلفاً من  128بتة ويزيد السعة مبقدار تريليونات املرات
مقدماً عناوين كافية للمستقبل املنظور .وستتيح لنا هذه الزيادة اهلائلة
فرصة توصيل العديد من األجهزة بشبكة اإلنرتنت  -من الثالجات إىل
إشارات املرور إىل شبكات الصرف الصحي  -مما سيمهد السبيل لقيام
املدن الذكية املستدامة.
وقبل  10سنوات خلت ،كانت املشاركة يف املناقشات بشأن
اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت ( )IPv6حمدودة جداً يف أمريكا
الالتينية .وتدعونا احلاجة الخنراط أوثق صلة مبنطقتنا ألن البيئة يف أمريكا
الالتينية ختتلف عنها يف مناطق أخرى – على سبيل املثال ،من حيث
عدم التناظر والبنية التحتية واالقتصاد  -لذلك جيب حتديد احللول مع
أخذ ذلك يف االعتبار .وعليه ،شاركت يف تأسيس مدرسة اجلنوب املعنية
بإدارة اإلنرتنت لتدريب الرعيل التايل من قادة إدارة اإلنرتنت يف منطقة
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب.

المدن الذكية المستدامة والتنمية

تشكل املدن الذكية املستدامة عنصراً هاماً ملستقبل التنمية املستدامة.
فاهلدفان  9و 11من أهداف التنمية املستدامة املعتمدة حديثاً يُد ِرجان
النقل املستدام والتحضر املستدام يف مجلة األهداف الرئيسية .ومن خالل
زيادة أوجه الكفاءة احلضرية والبيئية ،ودعم االنتفاع من الرعاية الصحية
والتعليم على حنو أسهل وأفضل ،تنهض املدن الذكية املستدامة بدور يف
حتقيق برنامج ما بعد عام  2015على نطاق أوسع.
وتُظهر اإلحصاءات العاملية فجوة رقمية واسعة بني البلدان املتقدمة
والبلدان النامية ،حيث يشكل مستخدمو اإلنرتنت نسبيت  82يف املائة
و 35يف املائة على التوايل يف عام  .2015وتُعترب توصيلية اإلنرتنت عنصراً
أساسياً يف سبيل اغتنام هذه الفرص الساحنة للتنمية العاملية عرب املدن
الذكية املستدامة.
هذا املقال خمتصر.
كامال انظر:
النص
لالطالع على
ً
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 سيسأتل ةئاملا دعب نيسمخلا ةيونسلا ىركذلا ةبسانمب تيقلأ يتلا تاملكلا نم تاسابتقا

اقتباسات من الكلمات التي ألقيت بمناسبة الذكرى
السنوية الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد
لنتعهد ،وإذ نحتفل بالذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيس
االتحاد ،ببذل المزيد من الجهد لتعزيز رؤية االتحاد
ورسالته وبناء مستقبل يكون فيه جميع أعضاء األسرة
البشرية موصولين ويتمتعون بالنفاذ إلى خدمات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
حمد عبيد المنصوري
مدير عام هيئة تنظيم االتصاالت ( )TRAفي دولة اإلمارات العربية المتحدة

لقد أثبت االتحاد دائماً أهميته وقدرته بصفته محفالً يجمع بين
شتى الدول األعضاء في العالم من أجل التوصل إلى حلول
توافقية .فبفضل تفانيكم تمتعنا خالل السنين المائة والخمسين
الماضية بالتقدم العظيم المحرز في مجال االتصاالت الدولية
وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت.
كمال بن أحمد محمد
وزير المواصالت واالتصاالت في البحرين

إننا اليوم ،وإذ نحتفل بمرور  150عاماً
على تأسيس االتحاد ،نحتفل أيضاً
بمرور  15عاماً على إنشاء هيئة تنظيم
االتصاالت في ليسوتو.

مونيهيال بوشولي
المدير التنفيذي لهيئة تنظيم االتصاالت في ليسوتو

استناداً إلى مذكرة التفاهم التي وقّع عليها االتحاد
ومدينة بوسان في العام الماضي ،آمل أن نتم ّكن
من مواصلة العمل معاً على ضمان التشغيل
البيني إلنترنت األشياء ورعاية خبراء تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت وتضييق الفجوة الرقمية.
سيو بيونغ-سو،
محافظ مدينة بوسان الكبرى في جمهورية كوريا

في سياق موضوع عام “ 2015االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت :محركات لالبتكار” ،أو ّد أن أشدد على أهمية
مساهمة االتحاد في رأب الفجوة الرقمية وتنمية االقتصاد وبناء
مجتمع معلوماتي شامل للجميع.

فيسلين بوزخوف
رئيس هيئة تنظيم االتصاالت في بلغاريا

جسدت وجهاً آخر
إن عملية االنتقال إلى اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ّ
من أوجه التطور .واالتحاد هو الذي استسهل هذه العملية .ففي عام ،2006
اتفقت مجموعة بلدان اإلقليم  1من أقاليم االتحاد التي تضم إفريقيا وأوروبا
والشرق األوسط وجمهورية إيران اإلسالمية ،على االنتقال من اإلذاعة التماثلية
إلى اإلذاعة الرقمية بحلول  17يونيو ..2015
خوتسو ليتساتسي
وزير االتصاالت والعلوم والتكنولوجيا في ليسوتو
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اقتباسات من الكلمات اليت ألقيت مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد
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إن االتحاد الدولي لالتصاالت ،وهو أقدم وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة ،يظل ،بدوله األعضاء المائة
والثالثة والتسعين وأعضاء قطاعاته الذين يزيد عددهم على السبعمائة وبينهم الكثير من الشركات والمنظمات
األمريكية ،أداة حيوية في تطور قطاع االتصاالت فيما يخص طائفة من المسائل التقنية والسياساتية الهامة،
بما في ذلك التوزيع العالمي لطيف الترددات الراديوية وتطوير إدارة المعايير التقنية وبناء القدرات في البلدان
النامية..

جون كيري
وزير الخارجية في الواليات المتحدة األمريكية

أود أن أغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن صادق شكري لالتحاد على
إخالصه في تقديم المساعدة والتعاون لتطوير االتصاالت في بلدنا
في الماضي ،آمالً أن يدأب في المستقبل على االضطالع بدوره
الفعال فيثابر على تقديم المساعدة والتعاون على النحو الرائع الذي
ّ
عهدناه فيه.
كوانغ شول كيم
وزير البريد واالتصاالت في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

أعربت دولة رئيسة الوزراء عن تفاؤلها الراسخ بإطالق بنغالديش
ساتالً إلى الفضاء ألول مرة بحلول عام  ،2017من أجل إحداث
تغيير جذري على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات معترفةً
في الوقت نفسه بالمساعدة المتنوعة الواسعة النطاق التي ما برحت
بنغالديش تتلقاها من االتحاد.
البعثة الدائمة لجمهورية بنغالديش الشعبية لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات
الدولية األخرى

لفخر لنا أن ننتمي إلى بلد أصبح دولةً عضواً
إنه ٌ
في االتحاد منذ  149عاماً ( 9فبراير ..)1866

ب .كوفاسيفيتش ،رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين في صربيا
( ،)AEESوعميد كلية الهندسة الكهربائية بجامعة بلغراد؛
أ .سكوليتش ،رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الكهربائيين
في صربيا؛
م .سيميتش ،نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين
الكهربائيين في صربيا
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حار التهنئة ،باسمي
أود أن أهنّئكم َّ
الشخصي ونيابةً عن السلطات اإليطالية،
باالحتفال الشائق بل المؤثر بالذكرى
الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد.

ماوريزيو إنريكو سيرا
سفير إيطاليا

وشرفني أن أحضر [حفل تسليم جوائز
لقد أسعدني ّ
الذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد] الستالم
الجائزة المرموقة للذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيس
االتحاد ،إلى جانب الفائزين اآلخرين.

كين ساكامورا
األستاذ في جامعة طوكيو ،ومدير مختبر الشبكات القائمة في كل مكان
التابع لمجمع بحوث االتصاالت في يوكوسوكا ،ورئيس منتدى نواة نظم
التشغيل في الوقت الفعلي ( ،)TRONفي اليابان

االحتفال بمرور  150عاماً على تأسيس االتحاد

اقتباسات من الكلمات اليت ألقيت مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد

ITU 150th Anniversary quotes
حقاً كان شرفاً للمؤسسة التي أمثّلها أن تشاركوا في االحتفال بإحياء ذكرى مؤتمر مدريد الذي عُقد في
ومثِّل فيه واسع التمثيل المهنيون اإلسبان
عام  ،1932برئاسة صاحب الجاللة الملك فليب السادسُ ،
العاملون في صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،في قاعة اجتماعات مجلس الشيوخ نفسها التي
ألقيتم فيها خطابكم [هولين جاو] بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد.
يوجينيو فونتان
عميد ورئيس الكلية الرسمية لمهندسي االتصاالت ( )COITفي إسبانيا

...تود جمهورية األرجنتين العضو في االتحاد منذ عام  ،1889أن تنضم إلى
ّ
المحتفلين .وقد أصدر مكتب البريد الرسمي األرجنتيني ،برعاية من الهيئة
االتحادية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت طابعاً بريدياً تذكارياً في 21
أغسطس ...2015

نوربيرتو بيرنير
رئيس الهيئة االتحادية لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ( )AFTICفي األرجنتين

ال يمكن إنكار مساهمة االتحاد في تطوير
االتصاالت في جميع أنحاء العالم وفي إنماء
وتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وكل ما يرتبط بها من قطاعات.
فخامة السيد أوهورو كنياتا
رئيس كينيا

يتعين على الحكومة أن تحدد الرؤية وتضع سياسات سديدة .وعليها
أن ترى التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات باعتباره يندرج ضمن
إطار خطة أوسع نطاقاً ترمي إلى تمكين شعبنا وخلق الفرص .فمن
الجلي أن تكنولوجيا المعلومات ليست غاية في حد ذاتها ،بل وسيلة
إلى غاية.

دولة السيد فوريك باينيماراما
رئيس وزراء فيجي
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االحتفال بمرور  150عاماً على تأسيس االتحاد

الطوابع التذكارية  ITU 150مبناسبة الذكرى اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد

الطوابع التذكارية  ITU 150بمناسبة الذكرى
الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد
بنغالديش

أذربيجان

أرمينيا

األرجنتين

بلغاريا

البرازيل

بوليفيا

بيالروس

غامبيا

مصر

قبرص

كوبا

كرواتيا

كينيا

إندونيسيا

هنغاريا

جورجيا

موناكو

مولدوفا

ماليزيا

الكويت

إسبانيا

صربيا

روسيا

رومانيا

البرتغال

الفاتيكان

أوروغواي

تايالند

سويسرا
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حالة النطاق العريض في عام 2015

مادتسملا ةيمنتلل ًاساسأ ضيرعلا قاطنلا

Shutterstock

النطاق العريض أساساً للتنمية المستدامة
تنشر جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية كل عام تقريرها
جلس نبض صناعة النطاق
السنوي ذا العنوان “حالة النطاق العريض” ّ
العريض على الصعيد العاملي واستكشاف التقدم احملرز يف توصيل اجلميع
عرب النطاق العريض .وحيمل تقرير هذا العام رسائل منها املؤايت ومنها
غري املؤايت بشأن منو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )ICTوحالة
النطاق العريض على الصعيد العاملي .فلئن استمر تسجيل معدالت منو
عالية فيما خيص استخدام النطاق العريض املتنقل وفيسبوك (اللذين
سرعان ما بلغ عدد مستخدميهما مليار شخص  -الشكل  ،)1وجتاوز
عدد اشرتاكات اهلاتف اخللوي احملمول  7مليارات للمرة األوىل يف
عام  ،2015فقد اخنفض معدل تزايد اشرتاكات اهلاتف اخللوي احملمول
واستخدام اإلنرتنت على الصعيد العاملي ووصل منو اإلنرتنت إىل
ٍ
انعطاف.
نقطة

والواقع أن األهداف اليت حددهتا جلنة النطاق العريض التابعة لألمم
املتحدة أو التوقعات اليت ُوضعت على أساس أفضل تقدير يف عام
مل تتحقق يف التاريخ املستهدف حتقيقها فيه ،أي حبلول عام ،2015
ويبدو من غري املرجح أن تتحقق هذه األهداف أو التوقعات قبل
عام  2020على أقرب تقدير .ومن غري املرجح أيضاً حتقيق اهلدف
املتمثل يف بلوغ عدد مستخدمي اإلنرتنت  4مليارات قبل عام .2020
فقد اخنفض معدل ازدياد عدد املشرتكني يف اإلنرتنت من حوايل 8,5
يف املائة يف الفرتتني  2013/2012و 2014/2013إىل  8,1يف املائة يف
الفرتة  .2015/2014ويتجاوز معدل منو استخدام فيسبوك ( 13يف املائة
يف الفرتة  )2014/2013معدل منو استخدام اإلنرتنت ( 8,1يف املائة) ،ما
م ّكن فيسبوك من زيادة حصتها يف السوق إىل  45يف املائة من سكان
العامل الذين يستخدمون اإلنرتنت .فقد أضحى زهاء نصف مستخدمي
اإلنرتنت يستخدمون الفيسبوك استخداماً شهرياً منتظماً.

2011
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1

النطاق العريض المتنقل أسرع خدمات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت نمواً في التاريخ

ﻋﺪد اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻠﻮغ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻤﻠﻴﺎر )ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻬﻼل اﻟﺨﺪﻣﺔ(

2

مقارنة بين عدد االشتراكات/الخطوط وعدد المشتركين
على الصعيد العالمي

 5ﺳﻨﻮات اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﳌﺘﻨﻘﻞ
 8ﺳﻨﻮات
 11ﺳﻨﺔ
 13ﺳﻨﺔ
 125ﺳﻨﺔ

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﻓﻴﺴﺒﻮك
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﻏﻮﻏﻞ

ﻳﺆﻛﺪ ﻻﺣﻘﺎً اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺖ
اﳋﻄﻮط اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت ،استناداً إىل مصادر متنوعة.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

اﺷﱰاﻛﺎت اﳍﺎﺗﻒ
اﳋﻠﻮي اﶈﻤﻮل
اﺷﱰاﻛﺎت اﻟﻨﻄﺎق
اﻟﻌﺮﻳﺾ اﳌﺘﻨﻘﻞ
اﺷﱰاﻛﺎت اﻟﻨﻄﺎق
اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺖ

اﺷﱰاﻛﺎت اﳊﻮاﺳﻴﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﶈﻤﻮﻟﺔ واﳊﻮاﺳﻴﺐ اﻟﻠﻮﺣﻴﺔ
اﳌﺴﲑات اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ
و ﱢ
اﳌﺸﱰﻛﻮن اﻟﻔﺮﻳﺪون ﰲ ﺧﺪﻣﺔ
اﳍﺎﺗﻒ اﳋﻠﻮي اﶈﻤﻮل

ﻣﺠﻤﻮع وﺣﺪات ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮك ) (SIMﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺮﻳﺪ ،ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2014

DVAP NAM

SSA

WE

EMAP CALA MENA

 :CEEأوروﺑﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ وأوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 :EMAPاﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ
 :CALAأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
 :MENAاﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

CEE

2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

ﻟﻸﺟﻬﺰة اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﱰك ) (SIMوﺣﺪات ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺸﱰك

وأصبحت أسواق كثرية يف خمتلف أحناء العامل متشبعة متاماً من
حيث انتشار اهلواتف املتنقلة .ولكن ،على الرغم من أن عدد املشرتكني
الفريدين مستمر يف االزدياد (يرتاوح حالياً بني  3,7و 5مليارات ،وفقاً
ملصادر خمتلفة) ،فإن ازدياد عدد اشرتاكات اهلاتف اخللوي احملمول على
صعيد العامل بدأ يتباطأ بسبب تشبع عدد من األسواق الناضجة (الشكل
 .)2وتشري تقديرات االحتاد الدويل لالتصاالت إىل أن عدد البلدان
اليت تنتشر فيها اهلواتف اخللوية احملمولة بنسبة تزيد على  100يف املائة
سيبلغ  121حبلول هناية عام .2015
وخيلص التقرير إىل أن العديد من املشغِّلني يف األسواق الناضجة
لالتصاالت املتنقلة الناضجة ير ّكزون حالياً على ما يلي:
_ _االنتقال بالزبائن إىل اجليل الثالث ( )3Gواجليل الرابع ( )4Gمن
االتصاالت املتنقلة لتثبيت متوسط العائد من كل مستخدم ()ARPU؛
_ _و/أو احلفاظ على الزبائن من بالصمود أمام منافسة مشغلي شبكة
االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ( )MVNOاملنخفضة التكلفة؛
_ _و/أو االستثمار يف األسواق األجنبية من خالل عمليات الدمج
واالحتياز ( )M&Aلتحقيق مزيد من النمو.
أي وقت
من
أكثر
اليوم
ويعتمد منو صناعة االتصاالت املتنقلة
ّ
مضى على إقناع املشرتكني احلاليني برتقية اشرتاكاهتم لتشمل اخلدمات
والتطبيقات اجلديدة (مبا فيها العمليات املصرفية وعمليات الدفع بواسطة
األجهزة املتنقلة) .ويبدو أن اجملال واسع لرتقيات االشرتاكات  -فحسب
تقديرات شركة  ،Ericssonتبلغ نسبة االشرتاكات املرتبطة باستعمال
اهلواتف الذكية إىل مجيع اشرتاكات اهلاتف احملمول يف عام  2015زهاء
 40يف املائة.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

اﻻﺷﱰاﻛﺎت/اﳋﻄﻮط واﳌﺸﱰﻛﻮن )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎرات(

ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎرات

 :WEأوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
 :SSAإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
 :DVAPاﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ
 :NAMأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

املصدر :تقرير شركة إريكسون عن التنقلية ( ،)Ericsson Mobilityيونيو ( 2015الرسم البياين يف
األعلى)www.ericsson.com/res/docs/2015/ericsson-mobility-report-june-2015.pdf :؛
ورابطة شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة (( )GSMAالرسم البياين يف األسفل).
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وفيما يتعلق بالنمو املسجل يف استعمال خدمات اجليل الثالث
واجليل الرابع ( ،)4Gتضم منطقة آسيا واحمليط اهلادئ حالياً  50يف املائة
من جمموع املشرتكني يف النطاق العريض املتنقل (الشكل  ،)3وميثل
ذلك زيادة على حصتها يف عام  2014اليت بلغت  45يف املائة .فعلى
سبيل املثال ،كان لشركة ( China Mobileأكرب مشغِّل للخدمات املتنقلة
وأكرب مقدِّم خلدمات اجليل الرابع)  214,8مليون مشرتك يف خدمات
اجليل الثالث و 189,7مليون مشرتك يف خدمات اجليل الرابع حبلول
منتصف عام  .2015إن هذا التوسع السريع الذي تشهده منطقة آسيا
واحمليط اهلادئ يف جمال النطاق العريض املتنقل يقلص حصص املناطق
األخرى يف األسواق اإلقليمية؛ فعلى الرغم من حتقيق زيادة يف القيم
املطلقة ألعداد املشرتكني ،اخنفضت حصة أوروبا من  16يف املائة إىل
 14يف املائة ،كما اخنفضت حصة األمريكتني من  24يف املائة إىل  22يف
املائة .فقصة النطاق العريض  الثابت واملتنقل  هي إىل حد بعيد قصة
جناح آسيوية.
من املرجح أن يكون ملعظم مستخدمي اإلنرتنت للمرة األوىل يف
املستقبل مستويات تعليمية أقل جودة وخلفيات أقل حتضراً ولغات
وهلجات أقل استعماالً .وتفيد بعض املصادر بأن عدد اللغات املستعملة
حالياً على اإلنرتنت يتجاوز ( 300أو  5يف املائة من جمموع اللغات من
حيث العدد) ،ولكن األغلبية الساحقة من اللغات ال حتظى حبضور هام
على اخلط .وتظل بضع لغات رئيسية ،أمهها اإلنكليزية ،هتيمن على
حمتوى اإلنرتنت.
وتشري دراسة استقصائية أجرهتا شركة  W3Techsعن  10ماليني
موقع من املواقع اإللكرتونية األكثر ارتياداً إىل أن اإلنكليزية تُستعمل
يف  55,2يف املائة منها ،بينما تُستعمل الروسية واألملانية واليابانية
واإلسبانية والفرنسية يف نسبة منها ترتاوح بني  4و 5,8يف املائة .ومثة
عدد كبري من اللغات الوطنية ،مثل اهلندية والسواحيلية تُستعمل يف أقل
من  0,1يف املائة منها ،يف حني ال حتظى معظم لغات العامل بأي حضور
يف بيانات هذه املواقع .وحققت ويكيبيديا أفضل ٍ
أداء من حيث عدد
اللغات احلاضرة يف السنوات األخرية ،ويعزى ذلك جزئياً إىل اعتمادها
ِ
املستخدمون .ولكن ال تناسب زيادة حضور اللغات
على حمتوى ينتجه
يف بعض اخلدمات اإللكرتونية الرئيسية مع منو استخدام اإلنرتنت
(الشكل .)4
ومن شأن حفز منو استخدام اإلنرتنت وحتقيق اهلدف املتمثل يف
إتاحة النفاذ الشامل إليها وجعله أكثر تيسراً للجميع أن يتطلب من كل
أصحاب املصلحة بذل جهود مجة وحتسني التنسيق واستخدام املوارد
املتاحة مبزيد من الفعالية .ويرد يف التقرير عدد من التوصيات السياساتية
بشأن سبل بث احليوية يف صناعة النطاق العريض من أجل تعزيز منو
استخدام اإلنرتنت.
()3G

3

حالة االشتراكات في خدمات النطاق العريض ،عند
نهاية عام  - 2015قصة نجاح آسيوية
اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن
) 765ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(%22 ،
آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ
) 1726ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(%50 ،

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
) 155ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(%5 ،

أوروﺑﺎ
) 490ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(%14 ،
ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ) 141ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(%4 ،
) 162ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(%5 ،

اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
) 14ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(%1,9 ،

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
) 4ﻣﻼﻳﲔ(%0,01 ،
اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن
) 177ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(%22,7 ،

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ
) 365ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(%46,6 ،

أوروﺑﺎ
) 186ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(%23,8 ،

ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
) 39ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(%5 ،
املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت.
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حالة النطاق العريض في عام 2015

مادتسملا ةيمنتلل ًاساسأ ضيرعلا قاطنلا

4

الخدمات اإللكترونية متعددة الجنسيات ،فهل هي متعددة اللغات؟

عدد اللغات اليت تتاح هبا أهم اخلدمات على اخلط/املواقع اإللكرتونية

اﻟـﻠﻐـﺎت
اﳊﺎﺿﺮة ﰲ

2012 2015

Linkedin

24

17

اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻮﻳﱰ

48

21

اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﻏﻮﻏﻞ

91

اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻓﻴﺴﺒﻮك

*80+50

اﳌﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ وﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎ
اﻟﱵ ﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﳏﺮك اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻏﻮﻏﻞ
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻠﻐﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﰲ ﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﺴﻤﺎت ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﶈﻠﻴﺔ
7102

290
**348
500

ﻋﺪد اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ
ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

63
70
285
345
500

) 8000ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(

املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت ،من مصادر متنوعة.
* أكثر من مثانني لغة ،إضافةً إىل مخسني لغة أخرى للرتمجة على منصة الرتمجة املتاحة ملستخدمي فيسبوك اليت متكن كل من تكون لغتهم األم مدرجة بني هذه اللغات من املشاركة يف املساعدة يف جعلها حاضرة
على اخلط.
** يشمل هذا العدد بعض اللغات الفكاهية مثل لغة الكلينغون ) ،(Klingonولغة القراصنة ) ،(Pirateواإلنكليزية احملرفة ) ،(Pig Latinولغة البورك ) !(Borkما خيتلف عن حمدِّدات املوارد املوحدة ملواقع
.(URL) - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Google_domains

ويتمثل أحد احللول يف اعتماد خطط وطنية للنطاق العريض (.)NBP
وال يزال العدد املطلق هلذه اخلطط يشهد بعض النمو ،فقد اعتمد
 148بلداً خطة أو اسرتاتيجية وطنية حبلول منتصف عام  ،2015وتعتزم
ستة بلدان أخرى اعتماد خطة يف هذا الشأن .وال يزال  42بلداً يفتقر إىل
أي نوع من هذه اخلطط .ومثة بلدان كثرية تنتقل حالياً إىل مرحلة إدماج
ّ
خططها/مراجعتها .ومثة عدد من اخلطط الوطنية تشارف الفرتة املشمولة
هبا على هنايتها خالل هذا العام ( 2015مثل خطط فنلندا وبيالروس
وبلجيكا وكرواتيا ومنغوليا وباراغواي وسنغافورة) ،وليس من الواضح

  36أخبار االحتاد العدد    6نوفمرب | ديسمرب

2015

ما إذا كانت البلدان املعنية سوف “حتتفظ” باخلطة املنتهية فرتهتا حديثاً
و/أو تراجعها و/أو تسعى إىل احلصول على تعقيبات على النتائج احملققة
يف إطارها و/أو تعتمد خطة جديدة.
وستواصل جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية ،بعد اختتام
برنامج عملها للفرتة  2015-2010والشروع يف برنامج عمل جديد لفرتة
ما بعد  ،2015والعمل مع العديد من أصحاب املصلحة املختلفني لتحقيق
الشمولية الرقمية للجميع.

ةعرسلا يلاع ضيرعلا قاطنلا جيورتل تاسايسلا تارايخ

Shutterstock

خيارات السياسات لترويج النطاق العريض عالي السرعة
بقلم سامر مراد ،مدير ،وستيفان بيوت ،شريك ،من شركة
مثة إقرار شائع اليوم بأن النطاق العريض هو ركيزة أساسية من
ركائز االقتصاد الناجح ،وأن التوسع يف إتاحة هذا النطاق واستخدامه
سيأيت بفوائد اقتصادية واجتماعية على حد سواء .ولذلك ،فإن
احلكومات تسعى اآلن إىل ترويج شبكات اجليل التايل عريضة النطاق
مع تزايد اعتماد النُظم االقتصادية أكثر فأكثر على الشبكات الرقمية.
وتنفِّذ احلكومات خططاً وطنية للنطاق العريض حتدد أهدافاً معينة
إىل جانب أدوات السياسات املختلفة الالزمة لتحقيقها .وبالفعل ،فإن
لدى هذه احلكومات جمموعة واسعة من خيارات السياسات اليت ميكن
هلا استعماهلا لدعم تطوير النطاق العريض عايل السرعة .ويف العادة،
فإن الغايات املطروحة يف هذه اخلطط تتناول جمالني اثنني مها التغطية
واالستعمال.

Analysys Mason

ويف معظم البلدان ،فإن الوصول إىل تغطية شاملة أو شبه شاملة
يتطلب على األرجح متويالً حكومياً ،حيث إن التكاليف العالية لنشر
البنية التحتية للنطاق العريض حتد من الصالحية االقتصادية للنطاق
العريض عايل السرعة يف املناطق ذات الكثافة السكانية املنخفضة.
واستناداً إىل منهجية قائمة صقلتها عقود من اخلربة يف قطاع
االتصاالت ،فقد أجرت شركة  Analysys Masonمؤخراً حبوثاً
واملعرفة بأهنا
الستكشاف الصالحية التجارية لتغطية النطاق العريضَّ ،
التغطية املنزلية/السكانية القصوى اليت ميكن حتقيقها اقتصادياً لكل نوع
من أنواع تكنولوجيا النطاق العريض (أي باستبعاد التدخل احلكومي
أو األموال احلكومية) يف عدد من البلدان .وكما يوضح الشكل ،1
فإن التكاليف اإلضافية لتكنولوجيا توصيل األلياف البصرية إىل املنازل
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ةعرسلا يلاع ضيرعلا قاطنلا جيورتل تاسايسلا تارايخ

( )FTTHوتكنولوجيا توصيل األلياف إىل صندوق التوزيع ( )FTTCتتزايد
بسرعة عقب بلوغ التغطية املنزلية/السكانية نسبة ترتاوح بني  40و50
يف املائة ،مما يؤدي إىل قيمة حالية صافية ( )NPVسالبة بعد مثل هذه
املستويات .وعلى العكس من ذلك ،فإن تكنولوجيا التطور طويل
األمد ( )LTEحتافظ على قيمة حالية صافية موجبة حىت حني تتجاوز
نسبة التغطية املنزلية/السكانية  90يف املائة.
ووفقاً هلذا التقييم للصالحية التجارية ،فإن مواصفات النشر
والصالحية التجارية لتكنولوجيات النطاق العريض تتباين تبايناً شديدًا
مع توسع االنتشار من املراحل األولية للنشر (يف املناطق املكتظة
بالسكان يف الغالب األعم) إىل التغطية شبه الشاملة (يف املناطق ذات
الكثافة السكانية املنخفضة يف معظم األحيان).
وإىل جانب التمويل احلكومي ،فقد حددت احلكومات خيارات
سياسات خمتلفة ميكن تصنيفها حتث ثالثة عناوين رئيسية على النحو
املعروض يف الشكل :2
_ _إجراءات عامة هتدف إىل النهوض باإلطار التنظيمي والسياسي
الشامل
_ _إجراءات لتطوير جانب العرض  -ترمي إىل زيادة توافر النطاق
العريض للمستخدمني النهائيني

1

مثال توضيحي لتقييم الصالحية التجارية عند وضع
استراتيجية وطنية للنطاق العريض

2

5000

100%

40%

80%

20%

0%

–10 000
–15 000

LTE

FTTC

FTTH

اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ/اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
)ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻷﻋﻠﻰ إﱃ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻷدﱏ(
املصدر :شركة .2015 ،Analysys Mason
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–20 000

ﺻﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ

–5000

األنواع الرئيسية للسياسات لتعزيز الطلب والعرض فيما
يتعلق بشبكات النطاق العريض
اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺸﺒﻜﺎت

0

60%

_ _إجراءات لتطوير جانب الطلب  -تسعى إىل تعزيز اهتمام
املواطنني خبدمات النطاق العريض وتدعيم استعماهلا.
وتتفاوت هذه األنواع املتباينة من السياسات يف تأثريها على تنمية
النطاق العريض حسبما يوضح اجلدول .1
ويعرض اجلدول  2أمثلة على إجراءات جانب العرض اليت ميكن
اختاذها لتعزيز توفري شبكات وخدمات النطاق العريض ،وعلى وجه
اخلصوص النطاق العريض عايل السرعة .وقد حتتاج اهليئات التنظيمية
إىل العمل بصورة وثيقة مع املشغِّلني وصنَّاع السياسات اآلخرين
لضمان الفهم الكامل اللتزامات التغطية أو متطلبات التقاسم وإتاحة
آليات كافية للمتابعة واإلنفاذ.
ويعطي اجلدول  3أمثلة عن اإلجراءات اليت ميكن تنفيذها على
جانب الطلب لتيسري استخدام النطاق العريض من جانب العدد
األكرب املمكن من املواطنني ولزيادة مقدار وجاذبية احملتويات
واخلدمات الرقمية بغية إذكاء اهتمام املواطنني بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .ويف بعض البلدان النامية ،فلرمبا ما يزال من الضروري
الربهنة على الفوائد املثبتة خلدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ُ
اخلدمات على اخلط أو توفري التشخيص عن بعد أو
(مثل النفاذ إىل
نقل األخبار أو التسلية) للمساعدة على خلق املزيد من الطلب على
استعمال النطاق العريض.

ﻋﺮوض اﳉﻤﻠﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ
اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺜﻘﺔ وﻗﺪرات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﶈﺘﻮى واﳋﺪﻣﺎت
املصدر :شركة .2015 ،Analysys Mason

ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻌﺮض

ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻄﻠﺐ

اﻹﻃﺎر
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

ةعرسلا يلاع ضيرعلا قاطنلا جيورتل تاسايسلا تارايخ

الجدول  :1تأثير األنواع المختلفة من السياسات
نوع السياسات
المجال

التأثير الممكن

التغطية

زيادة التغطية

االستعمال

حتسني نوعية اخلدمات

االستعمال

خفض األسعار

االستعمال

زيادة التغلغل

االستعمال

حفز االستعمال

البنى التحتية
والشبكات

عروض الجملة
الخاصة بالنطاق
العريض

الوعي ،والثقة،
وقدرات
االستعمال

المحتوى
والخدمات

املصدر :شركة .2015 ،Analysys Mason

الجدول  :2إجراءات جانب العرض لتعزيز توفير شبكات وخدمات النطاق العريض
نوع السياسات

التعريف واألمثلة

إجراءات لتعزيز تقاسم البنية التحتية القائمة لالتصاالت بني اجلهات الفاعلة مبا يعود بالفائدة على املشغِّلني من خالل
تقاسم البنية التحتية
خفض تكاليف النشر (مثل املواءمة وتيسري تقاسم البنية التحتية ،ووضع سجل مبواقع البنية التحتية)
لالتصاالت
النشر املشرتك واالستثمار إجراءات لتمكني التنسيق واالستثمار املشرتك يف نشر املشغِّلني لشبكات االتصاالت ،وقد يكون ذلك بالرتافق مع املرافق
العامة/املروجني (مثل تطوير البنية التحتية يف املناطق ضعيفة اخلدمات ،أو ترويج اإلنشاء املشرتك لشبكات االتصاالت يف
املشرتك
ِّ
الوقت الذي جيري فيه بناء البىن التحتية األخرى ذاته)
النفاذ إىل البنية التحتية غري إجراءات تتيح للمشغِّلني استخدام البنية التحتية املدنية غري االتصاالت عند نشر شبكات االتصاالت (مثل منح
اهليئة التنظيمية الوطنية الصالحيات القانونية للتفويض بالنفاذ إىل البنية التحتية اليت متلكها كيانات أخرى خارج قطاع
االتصاالت
االتصاالت)
تدابري لتحديد سياسة واضحة وكفؤة للطيف لتشجيع تطوير النطاق العريض املتنقل (مثل ترويج احلياد التكنولوجي عند
ختصيص الطيف
ختصيص الرتددات ،وختصيص طيف املكاسب الرقمية للخدمات املتنقلة)
طرح خيار نقل حقوق الطيف لتحسني املرونة يف استخدام الرتددات
تداول الطيف
تصميم تراخيص طيف تزيد من توافر شبكات وخدمات النطاق العريض على املستوى الوطين (وذلك مثالً بفرض
التزامات التغطية
التزامات التغطية ،أو تنفيذ االلتزامات اجلغرافية)
إزالة االلتباس بشأن املواصفات التقنية ملشروعات نشر النطاق العريض (وذلك مثالً بتحديد معايري لتوصيالت النطاق
فرض املعايري التقنية
العريض عايل السرعة الواجب توفريها كجزء من املشروعات اإلسكانية اجلديدة ،للمساعدة على حتقيق وفورات احلجم
الكبري ،أو النهوض باجلودة ،أو النفاذ إىل أسواق جديدة)
تطبيق إجراءات لرتويج املنافسة مبا يتيح للمشغِّلني اجلدد احملتملني الدخول الناجح إىل السوق (مثل التنظيم املناسب
أسواق اجلملة والتجزئة
لعروض اجلملة اخلاصة بالنطاق العريض ،وإجراء عمليات التدقيق ،وحتسني الشروط التشغيلية لقطار البتات)
املصدر :شركة .2015 ،Analysys Mason
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الجدول  :3إجراءات جانب الطلب
التعريف واألمثلة
نوع السياسات

استحداث أداة لرسم اخلرائط متاحة للعموم لعرض توافر وسرعة توصيالت النطاق العريض بالتجزئة على أساس وطين.
رسم خرائط النطاق
ِّ
وسيمكن ذلك املواطنني من االطالع على الوضع الراهن خلدمات النطاق العريض يف موقع معني ،مبا يف ذلك توافر
العريض
النطاق العريض األساسي أو عايل السرعة
إرساء متطلبات شفافية للمشغِّلني لتعزيز املعلومات ،واملراقبة ،والثقة لصاحل املستخدمني النهائيني فيما يتعلق بالنطاق
الشفافية واملراقبة
العريض (مثل اشرتاط شفافية مقدمي خدمات اإلنرتنت فيما يتصل بالسرعة املوفَّرة ،أو اشرتاط إعداد عقود النطاق
العريض على حنو تكون فيه واضحة ومفهومة وميسورة املنال للمستخدمني)
تصميم محالت تسويقية لتشجيع االستعمال الواسع للخدمات الرقمية (وذلك مثالً إلذكاء الوعي باإلمكانيات اليت
التواصل
متتلكها تكنولوجيات النطاق العريض)
تطبيق إجراءات لتحسني األمن ملستخدمي اخلدمات الرقمية وزيادة ثقتهم هبذه التكنولوجيات (على سبيل املثال ضمان
الثقة واألمن
األمن املناسب للمعامالت املالية اإللكرتونية ،ومواءمة حقوق التأليف والنشر مع اجملال الرقمي ،وتطوير خدمات مثل
تعرف اهلوية اإللكرتوين حلماية هويات املستخدمني وخصوصيتهم)
الشمول اإللكرتوين والدراية تنفيذ إجراءات لتيسري النفاذ إىل حمتوى وخدمات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واستخدامها من جانب الغالبية
العظمى من السكان (وذلك مثالً بتعزيز التعليم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنطاق العريض ،وتوفري
بتكنولوجيا املعلومات
حوافز مالية مثل اإلعانات املالية بشأن خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو إعانات خاصة باألجهزة.
واالتصاالت
التعليم اإللكرتوين/
استحداث إجراءات من أجل ما يلي:
 توصيل املدارس واجلامعات وتطوير استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف قطاع التعليم من جانب كل أصحاب
اإلدارة اإللكرتونية/
املصلحة (مثل تطبيق التعلم اإللكرتوين يف الصفوف املدرسية)
الصحة اإللكرتونية/
 إتاحة معظم اخلدمات اإلدارية اهلامة على اخلط لكل السكان بغية ترشيد وتبسيط العمليات اإلدارية (وذلك مثالً بزيادة
التجارة اإللكرتونية/
استخدام اإلنرتنت يف القطاع العام)
العدالة اإللكرتونية
 االستفادة من إمكانية توفري النفاذ على اخلط إىل القطاع الصحي وتشجيع استخدام اخلدمات اجلديدة (مثل تطوير
اخلدمات الطبية عن بعد عرب استخدام املقابالت الفيديوية ورقمنة السجالت الصحية)
 تطوير استخدام التجارة اإللكرتونية (مثالً بتبسيط العملية اإلدارية املتعلقة بفتح عمل جتاري على اخلط)
 متكني النظام القضائي من االستفادة من خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (مثالً بإتاحة خدمات اإلرشادات
واملعلومات القانونية على اخلط ،أو السماح للمواطنني بالشروع يف رفع دعاوى املطالبات الصغرية على اخلط)
احملتوى على اخلط ذو
إشراك الدولة يف املبادرات لتطوير حمتوى حملي عايل اجلودة على اخلط ،بغية اجتذاب مجهور عام واسع (وذلك مثالً
بتشجيع ودعم إنشاء احملتوى واخلدمات ،وتوفري النفاذ الرقمي إىل احملتوى الثقايف الذي يقع حتت مسؤولية الدولة)
اجلودة العالية
اختاذ اخلطوات الالزمة لدعم األنشطة التجارية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كوسيلة حلفز تطوير خدمات
دعم القطاع
أو منتجات جديدة ومبتكرة (مثالً بإنشاء "حماور رقمية" لرتكيز الشركات يف القطاع الرقمي وحفز التنافس والنمو،
أو خفض معدل ضريبة القيمة املضافة املفروضة على املنتجات واخلدمات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
املصدر :شركة .2015 ،Analysys Mason
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3

الشكل  :3التصنيف عالي المستوى للسياسات
المقترحة ،باالستناد إلى األثر على التنمية السوقية
المقبلة وصعوبة التنفيذ
ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺔ

ﺗﺪاﺑﲑ ذات ﻃﺎﺑﻊ
ﺿﺮوري أدﱏ

اﻷﺛ ــﺮ

ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﻬﻤﺔ
وﺻﻌﺒﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ

اﻧﺘﺼﺎرات ﺳﺮﻳﻌﺔ

ومن الواضح أن لدى احلكومات واهليئات التنظيمية طائفة
واسعة من خيارات السياسات على جانبي العرض والطلب اليت ميكن
استخدامها لدعم تطوير النطاق العريض ،والسيما النطاق العريض
عايل السرعة .ومن املهم للحكومات أن ختتار أكثر السياسات صلة
بأوضاعها السوقية اخلاصة الذاتية وتقييم كل سياسة من حيث أثرها
احملتمل وصعوبة تنفيذها ،حيث إن هذه العوامل تتباين بشدة.
ويوضح الشكل  3الكيفية اليت قد يُعرض هبا مثل هذا التقييم.
ويف العادة ،فإن مبقدور اهليئات التنظيمية واحلكومات البد بتنفيذ
“االنتصارات السريعة” ذات الطابع الفوري قبل االنتقال إىل “التدابري
املهمة والصعبة يف الوقت ذاته” ،على أن تعقب ذلك “التدابري
املستحسنة” يف األجل الطويل .كما ميكن النظر يف “التدابري ذات
الطابع الضروري األدىن” (حيث إن هلا بعض األثر) ،رهناً بتوافر
املوارد ،غري أن صعوبة التنفيذ قد جتعل من املستبعد العناية بأمرها تبعاً
لوضع السوق.

ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻣﻨﺨﻔﺾ

املصدر :شركة .2015 ،Analysys Mason

يمثل هذا المقال موجزاً لورقة العمل التي أعدتها شركة  Analysys Masonللجنة النطاق العريض
يعمل سامر مراد ،املدير يف شركة  ،Analysys Masonمنذ أكثر من  13عاماً يف قطاع االتصاالت واإلعالم .ويوفر سامر
الدعم للزبائن بشأن جمموعة من املسائل االسرتاتيجية والتقنية واملالية والتنظيمية والتشغيلية .وتوىل سامر قيادة وإدارة العديد
من مهام تقدير حجم سوق النطاق العريض وحتليالت الصالحية االقتصادية للتكنولوجيات الثابتة واملتنقلة املختلفة للنطاق
العريض وخيارات السياسات لتطوير النطاق العريض.
يعمل ستيفان بيوت ،الشريك يف شركة  Analysys Masonورئيس مكتب باريس ،يف قطاع االتصاالت واإلعالم منذ أكثر
من  15عاماً .وتوىل ستيفان قيادة وإدارة مشروعات على امتداد جمموعة واسعة من اجملاالت ،مبا يف ذلك التقديرات
االسرتاتيجية وختطيط األعمال ،واملشروعات التنظيمية ،ومهام االحتياط الواجب .وستيفان خبري يف اجلوانب االقتصادية
لشبكة اجليل التايل للنفاذ ( )NGAووضع خطط النطاق العريض.
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ITU

لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة
الجلسة االفتتاحية
عقدت جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية املستدامة ،املشرتكة
بني االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو ،جلستها االفتتاحية
يف  26سبتمرب  2015يف نادي ييل ( )Yale Clubيف نيويورك .وحضر
اجللسة تسعة وثالثون عضواً من أعضاء اللجنة وعشرة ضيوف شرف
وعدد من منسقي االتصال .وافتتح اجللسةَ فخامة رئيس رواندا بول
كاغامي ( .)Paul Kagameوأشار إىل أن النفاذ الواسع إىل النطاق العريض
سيكون عامالً مهماً يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم
املتحدة؛ وأن زهاء أربعة مليارات شخص ال يزالون رغم ذلك دون نفاذ
تقل نسبة األسر املوصولة يف أقل البلدان منواً عن
إىل اإلنرتنت ،بينما ّ
 7يف املائة ،فخلص إىل أن هناك حاجة ملحة إىل معاجلة هذا الوضع.
وقام السيد كارلوس خاركي ( ،)Carlos Jarqueالرئيس التنفيذي
لشركة  )Fomento de Construcciones y Contratas( FCCيف إسبانيا ،بتمثيل
كارلوس سليم احللو ( ،)Carlos Slim Helúرئيس مؤسسة كارلوس سليم
والرئيس املشارك للجنة .والحظ أن عصر االقتصار على التعليم املوفّر
يف صفوف الدراسة وعلى الرعاية الصحية املق ّدمة يف العيادات آخذ
يف األفول .وأضاف أنه يبزغ عصر جديد ليس فيه مكتبات ألكرب بائع
للكتب ،وال َّ
حمال لشركات حت ّقق أكرب مبيعات التجزئة؛ وال صفوف

  42أخبار االحتاد العدد    6نوفمرب | ديسمرب

2015

دراسية يف أكرب املدارس يف العامل؛ وال بلد معيَّناً ألعظم شبكة تواصل
اجتماعي .وخلص إىل القول إننا نبين جمتمعاً جديداً وبناءً يتسىن إىل حد
كبري بفضل النطاق العريض.
وأفادت إيرينا بوكوفا ( ،)Irina Bokovaاملديرة العامة لليونسكو ،اليت
تشغل أحد مناصب نائب رئيس اللجنة ،بأن اللجنة جتتمع يف وقت حاسم
إذ تنعقد بعد يوم من اعتماد أهداف التنمية املستدامة يف مؤمتر القمة للتنمية
املستدامة الذي عقدته األمم املتحدة .وأوضحت كيف تعاود جلنة النطاق
العريض املعنية بالتنمية الرقمية عملها بصفتها جلنة النطاق العريض املعنية
بالتنمية املستدامة ،وذلك من أجل جتويد األنشطة والدفع بتحقيق األهداف
اجلديدة قدماً وحتويل الثورة الرقمية إىل ثورة إمنائية.
وحتدث هولني جاو ( ،)Houlin Zhaoاألمني العام لالحتاد ،عن
اإلجنازات الرئيسية اليت حققتها اللجنة حىت تارخيه ،فميَّز ما حتقق على
صعيد القيادة والرتويج يف جمال السياسات ،كما يشري إليه ارتفاع عدد
البلدان اليت هلا سياسات وطنية خاصة بالنطاق العريض من أقل من 100
مجيع أعضاء اللجنة
إىل  148خالل السنوات اخلمس األخرية .وشكر َ
على إسهامهم بأفكارهم وآرائهم ومواردهم وطاقتهم دعماً لقضية
“النطاق العريض للجميع”.
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وحتدث فخامة رئيس كوستاريكا لويس غيريمو سوليس
املائدة” .وأشار غيان شاندرا أشاريا ( ،)Gyan Chandra Acharyaوكيل
األمني العام لألمم املتحدة وممثلها املعين بأقل البلدان منواً والبلدان
( )Luís Guillermo Solísإىل اللجنة عن خطة كوستاريكا املعنونة “جمتمع
موصول” اليت استُهلت يف  5أكتوبر  .2015فقال إن اسرتاتيجية
غري الساحلية النامية والدول اجلزرية الصغرية النامية ،إىل أن الفضل
“كوستاريكا الرقمية” تر ّكز على تذليل املشكالت املتعلقة بنفاذ الفئات
يف تزايد األخذ باخلطط الوطنية اخلاصة بالنطاق العريض يف العديد
الضعيفة وعلى النهوض بالقدرات واملهارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات من البلدان يعود للدعم الذي تقدمه األمم املتحدة واالحتاد الدويل
واالتصاالت .وأضاف أن برنامج األسر املوصولة يتيح ألسر يبلغ
لالتصاالت واليونسكو .وق ّدم هانس فستربغ (،)Hans Vestberg
يبي أن توفري
عددها  000 140النفاذ جماناً إىل اإلنرتنت واحلصول على حواسيب بسعر
املدير التنفيذي لشركة إريكسون ،أحدث حبوثها الذي ِّ
مدعوم حبلول عام  ،2018بينما سيتيح برنامج اجملتمعات املوصولة نفاذ
مشغلي االتصاالت خلدمات النطاق العريض على مدى السنوات
اجملتمعات اليت تنقصها اخلدمات بفضل استثمار  167مليون دوالر أمريكي
اخلمس املقبلة سيشمل  90يف املائة من الناس .ووصف ماركوس
يف ذلك .وقال الرئيس سوليس إنه يتشرف بتنصيب االحتاد إياه راعياً خاصاً ويلدون ( ،)Marcus Weldonرئيس شركة خمتربات بل ( ،)Bell Labsكيف
يغي التمثيل االفرتاضي شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ألنشطته املتعلقة مبوضوع “الشباب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”،
ِّ
وأعاد تأكيد التزام كوستاريكا بتشجيع ودعم تسخري تكنولوجيا املعلومات ويرى سام بيرتودا ( ،)Sam Pitrodaاملستشار اخلاص لرئيس وزراء اهلند،
أن جزءاً كبرياً من البنية التنظيمية الراهنة يعود تارخيه إىل القرن العشرين،
واالتصاالت للتقدم على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي.
وأنه ال بد من تغيري هذا الواقع.
ووصف روبرت كريكباتريك ( ،)Robert Kirkpatrickمدير مبادرة
الجلسة األولى
األمم املتحدة املسماة “نبض العامل” “ ،”Global Pulseكيف نعيش
ترأس اجللسة األوىل ،اليت تناولت موضوع “النطاق العريض من أجل يف حبر من بيانات تتوفر يف الوقت الفعلي وبيانات ضخمة تنطوي
حتقيق أهداف التنمية املستدامة” ،ف ِرد ماتيانغل ( ،)Fred Matiang’lوزير
على إمكانيات هائلة ينبغي استغالهلا لتعزيز التنمية .وشدد مايكل
اإلعالم واالتصاالت والتكنولوجيا يف كينيا .والحظ أن اخلدمات احلكومية أونيل ( ،)Michael O’Neillاملدير املساعد لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ومدير مكتب العالقات اخلارجية والدعوة فيه ،على أن تكنولوجيا
جمزأة ،لكن عصر احلوكمة اجلديد
كانت غالباً ما توفّر يف أطر منعزلة أو ّ
املعلومات واالتصاالت ستدفع عجلة التقدم طوال فرتة تنفيذ اخلطة
هذا يتطلب التنسيق واإلدماج واملواءمة يف تقدمي اخلدمات.
وقال جيفري ساكس ( ،)Jeffrey Sachsمدير معهد األرض يف جامعة اإلمنائية ملا بعد عام  .2015وأوضح غوردون غرايليش (،)Gordon Graylish
نائب رئيس شركة إنتل ( )Intelواملدير العام لقسمها املعين بشؤون
كولومبيا“ ،إن مصري أهداف التنمية املستدامة سيتحدَّد حول هذه
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ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ضيرعلا قاطنلا ةنجل

“احلكومات وعامل الغد” ،أن احلواجز املعيقة لتطور النطاق العريض
ليست مشكلة تقنية – فكثري من التكنولوجيات الالزمة موجود يف عامل
اليوم .وشدد داتو يل يي تشيونغ ( ،)Dato Lee Yee Cheongالرئيس
املاليزي جمللس إدارة املركز الدويل للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ( ،)ISTICالعامل حتت رعاية
اليونسكو ،على املسألة امللحة املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني.
وذكر روبرت بيرب ( ،)Robert Pepperمن شركة سيسكو ،بيانات
تتناول مسألة تضييق الفجوة القائمة يف جمال اهلواتف احملمولة وجمال
النفاذ إىل اإلنرتنت .واستدرك قائالً إن هناك فجوة رقمية جديدة تنشأ
يف جمال االتصاالت من آلة إىل آلة ( )M2Mوجمال إنرتنت األشياء (.)IoT
واقرتح ليونغ كنغ تاي ( ،)Leong Keng Thaiنائب الرئيس التنفيذي
واملدير العام هليئة تنمية املعلومات واالتصاالت يف سنغافورة ( )IDAأن
تقوم اللجنة بتشجيع احلكومات على إدماج سياساهتا الوطنية اخلاصة
بالنطاق العريض ( )NBPيف خططها الوطنية للتنمية االقتصادية .وأشارت
سبريانزا نديج ( ،)Speranza Ndegeاحملاضرة األوىل يف جامعة كنياتا
يف كينيا ،إىل أن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ليست مادة إلزامية
يف املدارس يف غالبية البلدان النامية وإىل أنه ينبغي إدراجها يف املناهج
الدراسية .واقرتح سيابونغا سيربيان كويلي (،)Siyabonga Cyprian Cwele
وزير االتصاالت وخدمات الربيد يف جنوب إفريقيا ،استخدام “صناديق
اخلدمة الشاملة” لتوفري خدمة التوصيل الالسلكي باإلنرتنت ( )WiFiجماناً
حول مكاتب الربيد .وق ّدم فيكتور كالفو-سوتيلو (،)Victor CalvoSotelo
وزير الدولة لالتصاالت وجمتمع املعلومات يف إسبانيا ،إىل اللجنة عرضاً
عن املستجدات بشأن الشبكة التكنولوجية للمدن الذكية يف إسبانيا.
ور ّكز كيفني مارتن ( ،)Kevin Martinنائب الرئيس املعين بسياسة
النظم املتنقلة والنفاذ العاملي يف شركة فيسبوك ،على دور الرعاية
الصحية واحملتوى التعليمي املوفـََّريْن حملياً يف تيسري اعتماد اإلنرتنت
واستخدامها .وش ّدد ديربتسيون جربميشيل (،)Debretsion Gebremichael
وزير تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف إثيوبيا ،على عدم وجود هنج
موحد يناسب مجيع البلدان وعلى ضرورة معاجلة مصاعب النفاذ
فريد َّ
والكلفة على املستوى اإلقليمي أيضاً .وش ّدد السيد ماتيانغي (من كينيا)،
يف معرض تلخيصه ما جرى يف اجللسة ،على أمهية إنشاء شبكات ونظم
جديدة واستحداث مضامني وحمتويات وقدرات جديدة .وخلص إىل
القول “إن جناحنا إذ منضي قدماً يتوقف على معاجلتنا مشكلة العمل
يف أطر منعزلة وعلى إجياد نوع من التنسيق”.
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الجلسة الثانية

ترأس اجللسة الثانية اليت تناولت موضوع “االستثمار يف ظروف
تنظيمية كفيلة بتكافؤ الفرص” ،سونيل ميتال ( ،)Sunil Mittalمؤسس
جمموعة شركات هباريت ( )Bharti Enterprisesورئيسها .وأعرب السيد
ميتال عن اعتقاده أن التوصيلية والنطاق العريض املتنقل جيب أن يكونا
حقاً طبيعياً لكل إنسان .وأضاف أنه ،للنهوض بالنطاق العريض ،ينبغي
أن تضع احلكومات يف اعتبارها ضرورة ختفيض الضرائب وإتاحة الطيف
بصورة وافرة وزيادة املنافسة.
ونصح دنيس أوبريان ( ،)Denis O’Brienرئيس جمموعة  ،Digicelبأن
تتشارك أطراف فاعلة خمتلفة لكي تعمل معاً – ففي رأيه ،لن يصل
النطاق العريض إىل املناطق الريفية دون وجود منوذج لتقاسم اإليرادات
بني األطراف الفاعلة اليت توفِّر اخلدمات “اإلضافية” على اإلنرتنت
وشركات االتصاالت ،ألن مناذج االستثمار املتبعة حالياً تفتقر إىل
مقومات البقاء.
وق ّدم نيكوالي نيكيفوروف ( ،)Nikolay Nikoforovوزير
االتصاالت ووسائط اإلعالم يف االحتاد الروسي ،إىل اللجنة عرض ًا
عن املستجدات بشأن جتربة االحتاد الروسي فيما خيص تأمني التغطية
جلميع القرى الصغرية اليت يقطنها أقل من  250نسمة .وقال نيكوالس
نيغروبونيت ( ،)Nicholas Negroponteأحد مؤسسي ،MIT Media Lab
حتل مجيع املشكالت املتعلقة بنشر
بأن قوى السوق املعهودة لن ّ
النطاق العريض وبأن التوصيلية ينبغي أن تندرج ضمن إطار
األنشطة اليت يعىن هبا اجملتمع املدين .ورداً على ذلك ،ش ّدد بوتوما
هنليكو ( ،)Phuthuma Nhlekoالرئيس غري التنفيذي جملموعة ( MTNالذي
بات اليوم رئيسها التنفيذي) ،على ضرورة تقاسم املسؤولية عن النطاق
العريض بني القطاعني العام واخلاص .وشدد بول ميتشل (،)Paul Mitchell
املدير العام املعين بالسياسة اخلاصة بالتكنولوجيا يف شركة ميكروسوفت،
على ضرورة التأكد من أن األطر السياساتية والبيئات التنظيمية اليت
أقمناها تتسم باملرونة الكافية لتقبّل املستجدات التقنية اليت ينبغي التكيف
معها .وأعرب سونيل ميتال عن شكره للجميع على مسامهاهتم القيمة.
اجلميع على اآلراء القيمة اليت أبدوها
ونوابم
وشكر الرؤساءُ ُ
َ
يف طائفة من القضايا ،وقالوا إهنم يتطلعون إىل مواصلة هذه املناقشة
والتعمق فيها إبان اجللسة اخلاصة اليت ستعقدها اللجنة يف دافوس
وخالل اجتماعها املقبل الذي سيجري يف ديب باإلمارات العربية املتحدة
يف  13مارس .2016

تليكوم العالمي لالتحاد 2015
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تليكوم العالمي لالتحاد
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تركيز جديد على المبتكرين الشباب
حضر حدث تليكوم العاملي لالحتاد  2015أكثر من  4 000مشارك
من  129بلداً ملناقشة مسائل حامسة تواجهها صناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وقد انعقد احلدث يف بودابست ،هنغاريا ،يف الفرتة من 12
إىل  15أكتوبر .2015
وقد ركز تليكوم العاملي هذا العام على دور الشركات الصغرية
واملتوسطة ودور أصحاب األعمال يف دفع عجلة االبتكار .وقد وفر
احلدث منصة دولية فريدة للمشاركني الذين ميثلون طائفة عريضة من
أصحاب املصلحة من القطاع اخلاص واحلكومة واملنظمات الدولية
واهليئات األكادميية للتواصل مع مبتكرين جدد واستكشاف حلول إلقامة
شراكات وفرص لالستثمار ولتبادل األفكار وأفضل املمارسات
وقد بدأ احلدث برسائل ملهمة من رئيس الوزراء يف هنغاريا،
السيد فيكتور أوربان ،واألمني العام لالحتاد السيد هولني جاو ،وتكلل
مبجموعة من اجلوائز للمبتكرين الشباب لتسليط الضوء على الرتكيز
الناشئ لالحتاد على دفع املشاريع املبتدئة والشركات الصغرية واملتوسطة
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وقد كانت املناقشات واسعة النطاق ومعمقة على حد سواء ،لكن
جتلت ثالثة موضوعات عامة يف صميم عمل االحتاد اجلاري كانت هلا
الغلبة واتسمت بالثراء ال سيما مبا تنطوي عليه فيما خيص أنشطة االحتاد
املستقبلية:
_ _دفع منو الشركات الصغرية واملتوسطة :ما الذي تستطيع احلكومات
أن تقدمه بشكل أفضل؟
_ _التغيريات التنظيمية للتسريع بالتوصيلية ومنو تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
_ _ضمان الثقة يف عصر “إنرتنت األشياء”.
وتركز املقاالت التالية على كل موضوع أساسي .وهتدف إىل عرض
املناقشات اليت دارت يف جلسات املنتدى ،وساحة العرض ،ومن خالل
التواصل يف القاعات املخصصة ،بغية إطالعكم على القضايا الرئيسية
للحدث.
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تليكوم العالمي لالتحاد الدولي لالتصاالت لعام 2015

تالاو تامولعملا ايجولونكت ةيمنت لجأ نم ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا زيزعت

تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل تنمية
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ما الذي يمكن أن تفعله الحكومات على نحو أفضل؟
إن للمنشآت ذات احلجم الصغري أو املتوسط (“املنشآت الصغرية
واملتوسطة”) دوراً حامساً يف دفع عجلة منو اقتصاد كل بلد ،وال سيما يف
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (.)ICT
وتعي احلكومات يف مجيع أحناء العامل ذلك أكثر فأكثر ،وهي قد
أخذت تدرك ضرورة املساعدة على حفز االبتكار يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على الصعيد الوطين بغية دفع عجلة اقتصاداهتا يف
عاملنا الرقمي.
لكن كيف ميكن للحكومات أن تعمل مع املنشآت الصغرية واملتوسطة
من أجل حتسني تعزيز منوها؟ وما هو دورها يف ذلك؟ وما هو نوع
تدخلها الذي ميكن أن يكون له أفضل األثر؟ وكيف ميكن لالحتاد الدويل
لالتصاالت – بصفته وكالة األمم املتحدة املتخصصة املعنية بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت  -أن يساعد يف هذه السريورة؟
جتسد يف هذه األسئلة املوضوع الرئيسي الذي تناوله النقاش يف
لقد َّ
تليكوم االحتاد العاملي لعام  .2015إهنا طُرحت على غري انتظار بصورة
متكررة يف سياق املناقشات اجلانبية ،وأوحت بأفكار مت تبادهلا على حنو
نشط يف مقصورات العرض وجلسات التباحث.
ولئن مل تكن هناك أجوبة سهلة عن هذه األسئلة فحدث وال حرج
عن أمهية استبانة سبل تطبيق أفضل املمارسات على الصعيد احمللي .وقد
قال األمني العام لالحتاد ،هولني جاو ،متوجهاً بكالمه إىل املشاركني يف
حوار مائدة مستديرة بني أطراف رئيسيني ميثلون حكومات ومنظمات
دولية ومنشآت صغرية أو متوسطة“ ،ال سبيل إىل جناح صناعة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت إذا مل نتعاون مع املنشآت الصغرية واملتوسطة”.
لقد اغتنم السيد جاو فرصة إلقاء كلمته خالل مراسم االفتتاح
للتشديد على أمهية الدور الصاعد الذي يؤديه االحتاد الدويل لالتصاالت
يف تعزيز منو املنشآت الصغرية واملتوسطة .فقد قال “ما من حمفل راسخ
حقيقي للجمع بني كافة أصحاب الشأن يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بغية تعزيز املنشآت الصغرية واملتوسطة من أجل زيادة منو
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” .واستطرد قائالً “هذا ما جيعلنا نرغب
يف فعل ذلك .فستكون فعاليتنا هذه َم ْعلَماً هاماً على طريق تقوية عزم
املنشآت الصغرية واملتوسطة”.
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دور االتحاد الدولي لالتصاالت واستهالل
الشراكة “نشوء” ()Emerge

اغتنم عديد من املشاركني يف هذه الفعالية ،من املضطلعني مبسؤوليات
يف طائفة واسعة من جماالت القطاعني العام واخلاص ،شىت جلسات
التباحث اليت انعقدت يف تليكوم االحتاد العاملي لعام  2015لكي يطلبوا
مباشر ًة أن يؤدي االحتاد الدويل لالتصاالت دوراً رئيسياً يف متكني -
وتسريع  -التحاور اجملدي بني احلكومات ،وكربيات شركات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،واملنشآت الصغرية واملتوسطة.
لقد قال سامي اخلرساين ،املدير التنفيذي ملركز ريادة األعمال التابع
لشركة أرامكو السعودية “إن بقاءنا يتوقف على ريادة األعمال”.
واستطرد قائالً “كيف ميكننا أن نعززها؟ كيف ميكننا أن نستحدث
تكتيكاً لتسهيل هذه العملية؟ إننا حنتاج إىل جدول أعمال وطين ،ورمبا
إقليمي ،ينظِّم تصرف مجيع األطراف”.
اس َكْنالن ( ،)Paul Michael Scanlanرئيس قسم اخلربة
وقال بول مايكل ْ
االستشارية فيما يتعلق باألعمال والتواصل الشبكي يف شركة ،Huawei
“قد يكون االحتاد الدويل لالتصاالت املنظمة الوحيدة يف العامل اليت ميكنها
أن تؤدي دور احملفِّز [للحوار بني املنشآت الصغرية واملتوسطة ،والشركات
الكبرية ،واحلكومات]”.
وقالت تايو أكِْنييمي ( ،)Tayo Akinyemiمديرة شبكة تكنولوجيات
عموم إفريقيا املسماة “خمتربات إفريقية” ( ،)AfriLabsيف الكلمة اليت
ألقتها أمام تليكوم االحتاد العاملي لعام  2015خالل مراسم اختتامه“ ،إن
بأغراء غري
االحتاد الدويل لالتصاالت يدخل مفازة غري معهودة ويستعني ّ
معتادين” .واستطردت قائلة “أتطلع إىل العمل بدرجة من االستعجال
بشأن اخلطوة التالية اليت ميكن أن يقوم هبا االحتاد الدويل لالتصاالت فيما
خيص املبتكرين الشباب .ال ختشوا من حقن االحتاد الدويل لالتصاالت
ِِ
األغراء غري املعتادين”.
جببلّة هؤالء ّ
فكان من املناسب أن االحتاد الدويل لالتصاالت استهل شراكة
“نشوء” اجلديدة يوم الثالثاء  13أكتوبر ،اليوم الثاين من أيام هذه الفعالية.
ويُرمى من شراكة “نشوء” إىل اجلمع بني خنبة من أصحاب الشأن
الرئيسيني لكي يُسدوا املشورة يف جمال القيادة املتبصرة واملمارسة الفضلى
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تالاو تامولعملا ايجولونكت ةيمنت لجأ نم ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا زيزعت

ال سبيل إلى نجاح صناعة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت إذا لم نتعاون مع المنشآت الصغيرة
والمتوسطة
هولني جاو ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

ITU

بشأن سبل تعزيز منو املؤسسات الناشئة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واملنشآت الصغرية واملتوسطة .إن شركاء “نشوء”
سينخرطون بنشاط يف دعم التجديد والنظم اإليكولوجية لريادة األعمال،
ويف ِعدادهم ممثلون لألمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية ،وممثلون
حاضنات/مسرعات
لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ومديرو
ِّ
لألعمال ،وممارسون يف مضمار التطوير/االبتكار.
ففي إطار شراكة “نشوء” ستعمل شركات من كربيات الشركات
املتعددة اجلنسيات ،ومؤسسات ناشئة ،ومنشآت صغرية أو متوسطة ،مع ًا
من أجل حتديد أهم األولويات واملتطلبات ،فيما خيص واضعي السياسات،
لتهيئة بيئة حيوية للتمكني من التجديد واملبادرة اخلاصة يف جمال األعمال.

الصدد إذا كانت تريد النجاح يف تعزيز منو املنشآت الصغرية واملتوسطة
على الصعيد الوطين.
وقد قال مايكل ويرب ( ،)Michael Weberوهو أحد مؤسسي حاضنة
املؤسسات الناشئة  Seedstarsالقائم مقرها يف جنيف“ ،إن املنشآت
الصغرية واملتوسطة تعلم أنه ال بد من التحرك السريع لتفادي اهلالك”،
مضيفاً أنه ينبغي حلكومات الدول أن تتبىن هذا املوقف نفسه إذا كانت
تريد أن تستدمي قدرهتا على املنافسة إزاء نظرياهتا من سائر الدول اليت
حتاول حفز منو هذه الصناعة اليت تتغري هبذه السرعة .وخلص إىل القول
“يتعي على احلكومات أن تتحرك حركة أسرع بكثري .فاملنشآت الصغرية
َّ
واملتوسطة حتتاج إىل التيقُّن من أن التنظيم الذي تتواله احلكومات سيشهد
دفعة أسرع .فنأمل أن تـُْق ِدم احلكومات على املخاطرة الالزمة”.

متهيداً للتعاون املقبل مع حمفل“نشوء” اجلديد ،ناقش املشاركون يف
شىت أنشطة تليكوم االحتاد العاملي لعام  2015الدور الذي ميكن أن تؤديه
احلكومات يف جناح تعزيز املؤسسات الصغرية واملتوسطة على الصعيد
عم طرحه خالل هذه الفعالية هو ضرورة أن تتحلى
الوطين .ومثة موضوع َّ
احلكومات مبزيد من خفة احلركة ومن املرونة يف النهج الذي تتّبعه هبذا

النهوض بثقافة المخاطرة

فما الذي يمكن أن تقوم به الحكومات؟

مثلت “المخاطرة” موضوعاً رئيسياً سلَّط بصدده عديد من
المناظرين في مختلف جلسات التباحث الضوء على ضرورة بروز
ُريد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تنطلق
ثقافة المخاطرة إذا أ َ
انطالقتها الصاعدة.
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تالاو تامولعملا ايجولونكت ةيمنت لجأ نم ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا زيزعت

وقد قالت جاكلين بَتِغوانا ( ،)Jaqueline Pateguanaمستشارة وزارة
النقل واالتصاالت في موزامبيق“ ،يجب أن نرمي إلى تحقيق تحول في
الثقافة لكي نجعل مواطنينا يستثمرون في تجريب المؤسسات الناشئة في
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت” .واستطردت قائلة “تغيير
الثقافة هو السبيل إلى ما يُرام”.
وقالت ألين كباتِْندي ( ،)Alline Kabbatendeمديرة عمليات منصة
“رواندا على الخط” ( ،)RwandaOnlineالتي تساعد الحكومة والمنشآت
في الدفع قدماً بسيروراتهما اإللكترونية ،إن رواندا مثال على البلدان النامية
التي يجري فيها هذا التحول الثقافي جيِّداً .واستطردت قائلة “إننا في
كيغالي نعمل الستحداث هذا العامل المتمثل في ‹رباطة الجأش› حول
المؤسسات الناشئة” .وخلصت إلى القول “ثمة عامل جديد من رباطة
الجأش في القول“ :إني أحاول ذلك” و”إني أخفقت في ذلك”.
فكثيراً ما ُميِّز الخوف من اإلخفاق باعتباره العقبة الكأداء أمام التحول
الالزم في الثقافة .وقد قال ديفيد ماش ( ،)David Maaszالمدير التنفيذي
لمؤسسة ريادة األعمال ( )Entrepreneurship Foundationعندما ُسئل في
إطار جلسة مناقشة عما يمكن أن تقوم به الحكومة تعزيزاً لثقافة االبتكار
في أوساط الشباب الذين سيغدون رواد أعمال في مجال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت“ ،نحتاج إلى تمييز قدوات ...على المستوى
المحلي”“ .فهم سيلهمون اآلخرين تلقائياً .فإذا َو َج َد [رواد األعمال
الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت] القدوات المناسبين
فلن يلبثوا أن يف ّكروا في اإلخفاق على نحو مختلف”.

فما هو نوع التعاون بني احلكومات واملنشآت الصغرية واملتوسطة
الذي يعمل على أفضل وجه؟ لقد تبادل املشاركون واملناظرون كثرياً من
العرب املستخلصة يف هذا الشأن ،سواء ضمن سياق تواصلهم اجلانيب يف
األهباء ومقصورات العرض أم خالل جلسات التباحث.
وأسدى ِإس ْدرو السو بالستريوس ( ،)Isidro Laso Ballesterosرئيس
الربنامج األورويب للمؤسسات الناشئة التابع للمفوضية األوروبية ،خالل
جلسة مناقشة ،مشورة يف هذا الصدد بدت لكثري من املستمعني احلاضرين
أهنا عني الصواب .فقد قال إنه جيب على احلكومات أن تتحدث إىل
املؤسسات الناشئة منذ البداية .وأردف قائالً “ال تعملوا انطالقاً من القمة
نزوالً إىل القاعدة مع املوظفني العموميني وكبار الفاعلني يف القطاع اخلاص
فقط” ،مشرياً إىل عرب مستخلصة من اجلهود غري املثالية اليت بُذلت هبذا
الصدد يف أمريكا الالتينية .وأوضح قائالً “اختلطوا مع املؤسسات الناشئة
حيث توجد ،وال تطلبوا منها أن تأيت إليكم .وليظل عملكم يف هذا الصدد
متسماً بالطابع احمللي” .وأضاف أنه ميكن للحكومات أيضاً أن تقدم
مساعدة كبرية من خالل مجع البيانات لكنها جيب أن تتفادى إعطاء املنح،
ألن ذلك يناقض روح املخاطرة وريادة األعمال ويؤيت أشكاالً من التبعية
اليت ختنق االبتكار يف هناية املطاف.
استِيان ِوستليك ( ،)Stian Westlakeاملدير التنفيذي لقسم
وقال ْ
السياسات والبحوث يف مجعية  Nestaاخلريية املعنية باالبتكار القائم مقرها
يف لندن ،إنه ميكن أن تكون للتمويل اجلماعي وجوه استعمال واعدة يف
البلدان األصغر اليت ليس هلا سريورات مالية متطورة جيداً يف جمال القروض
الصغرية واملتوسطة ،كما حيصل يف الواليات املتحدة.

استحداث آليات للتعاون

أشار عديد من املشاركني يف جلسات التباحث إىل االفتقار إىل التعاون التركيز وااللتزام الطويال األمد

بني احلكومات واملنشآت الصغرية واملتوسطة باعتباره مشكلة رئيسية .فثمة
بلدان كثرية ليس فيها مثالً آلية للتعاون بني احلكومة واملنشآت الصغرية
واملتوسطة.
ويقول رون سيج ( ،)Ron Segeرئيس مؤسسة Echelon Corporation
ومديرها التنفيذي ،الذي كان لفرتة طويلة رائد أعمال يف “وادي
السيليكون” (“ ،)Silicon Valleyتقع على عاتق احلكومة مسؤولية يف السهر
على أن يتحقق االبتكار على املستوى املؤسسي” .ويردف قائالً “ال
يتعلق األمر مبا ميكن للحكومة أن تفعله تقدمياً للمساعدة ،بل مبا ميكن
للحكومة التمكني منه ،وعلى اخلصوص 1( :النهوض بروح املخاطرة،
( 2تعزيز التعاون” ،ضمن النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت برمته.
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يشار أخرياً إىل أنه ينبغي للحكومات أن تتأهب لاللتزام َّ
املركز
واملستدام بالعمل من أجل التعزيز احلقيقي لنمو املنشآت الصغرية واملتوسطة
الالزم من أجل إذكاء منو االقتصاد الرقمي.
وقد َّنوه السيد ِوستليك إىل أن البلدان اليت شهدت حاالت جناح،
مثل إستونيا وإسرائيل وفنلندا“ ،أبقت االبتكار نصب عينيها على الدوام
َّ
وركزت عليه تركيزاً وطين النطاق”.
َّ
ناث
دينا
ط
ل
وس
ضْن ِجييل ( ،)Dina Nath Dhungyelوزير اإلعالم
ُ
واالتصاالت يف بوتان ،الضوء على أمهية حرص حكومته على التغلب
جممع تكنولوجيا
على بعض املصاعب واملشكالت اليت واجهتها يف إعماهلا َّ
املعلومات يف بوتان .فقال “كان الصرب واملثابرة اللذين حتلت هبما احلكومة
حامسني يف هذا الصدد” .وخلص إىل القول “إن املشيئة السياسية لدى
احلكومة أمر ال بد منه”.

تليكوم العالمي لالتحاد الدولي لالتصاالت لعام 2015

صوتلا عيرستل ةمزاللا ةيميظنتلا تارييغتلا

إذا أردت زيادة َّ
معدل انتشار النطاق العريض إلى
ضعفيه أو ثالثة أضعافه فعليك أن تجمع كل أصحاب
الشأن .ويستلزم األمر مساعدة من المجتمع العالمي.
بيري ِغسالن ( ،)Pierre Guislainكبري مديري شؤون النقل واملمارسة
العاملية على صعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البنك الدويل

ITU

التغييرات التنظيمية الالزمة لتسريع التوصيل
مثَّل التنظيم جماالً رئيسياً من اجملاالت اليت ُر ِّكز عليها يف تليكوم
العاملي لالحتاد لعام .2015
إن موضوع التنظيم حظي بتغطية مشلته من مجيع زواياه إذ نوقش
مناقشة ثرية أسهمت فيها طائفة من أصحاب الشأن ،سواء أَتناولت
كيفيةَ التنظيم حبيث يتحقق هتاود تكاليف التوصيل باإلنرتنت العالية
السرعة والنفاذ إليها لفئة أهايل املعمورة البالغة نسبتها  60يف املئة منهم
اليت ما زالت غري موصولة هبا ،أم مزايا وسيئات مناطق التنظيم اإلقليمي،
أم كيفيةَ تنظيم اخلدمات “اإلضافية” ( )OTTاليت تتيحها أطراف مثل
 WhatsAppو.Skype
لقد طرح بعض املناظرين املشكالت املتصلة بأنساق التنظيم
النافذة ،اليت يرقى كثري منها إىل عقود خلت .واقرتح آخرون مناذج
تنظيم جديدة .وأطلق كثريون دعوات إىل العمل من أجل األخذ

بنهوج تنظيمية مبتكرة عاملية النطاق ميكن أن جتاري التغري الذي
تشهده الصناعة.
ويقول بيري ِغسالن ( ،)Pierre Guislainكبري مديري شؤون النقل
واملمارسة العاملية على صعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البنك
الدويل“ ،إذا أردت توصيل أربعة مليارات إنسان فيجب القيام بأمر
عظيم” .ويستطرد قائالً “إننا حنتاج إىل مناذج [تنظيمية] خمتلفة حبسب
البلدان اليت نعمل معها .أما منوذج االتصاالت التقليدي القائم يف معظم
البلدان النامية فلن يفي بالغرض .فإذا أردت زيادة معدَّل انتشار النطاق
العريض إىل ضعفيه أو ثالثة أضعافه فعليك أن جتمع كل أصحاب
الشأن .ويستلزم األمر مساعدة من اجملتمع العاملي”.
وقد دعا عدة أطراف إىل أداء االحتاد دوراً أكرب يف اجلمع بني أهم
فئات أصحاب الشأن.
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تلك فرصة رائعة لنا لكي نضع توفير الخدمات
على المحك ونع ّد [مؤشرات األداء الرئيسية].

أنوشا رمحان أمحد خان ،وزيرة الدولة لشؤون تكنولوجيا املعلومات
يف باكستان

وقالت أنوشا رمحان أمحد خان ،وزيرة الدولة لشؤون تكنولوجيا
املعلومات يف باكستان“ ،تلكم فرصة رائعة لنا لكي نضع توفري [خدمات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية املستدامة] على احملك
ونع ّد [مؤشرات األداء الرئيسية]” .واستطردت قائلة “إن معظمنا يعمل
يف معزل عن اآلخرين .فينبغي لنا أن نستغل هذا النوع من الفعاليات لوضع
مؤشرات األداء الرئيسية وإجراء عمليات تقييم سنوي”.

التيسر والنفاذ

بيد أن معظم النقاش دار حول حتديد املشكالت املراد أن يتناوهلا
االبتكار يف مضمار التنظيم.
يقول هبجت الدرويش ،أحد شركاء جمموعة اخلدمات
االستشارية “& ”Strategyالتابعة ملؤسسة “ ،PwCال تبلغ نسبة سكان
املعمورة املوصولني باإلنرتنت واملنتفعني بالنفاذ إىل االقتصاد الرقمي
إال  40يف املئة” .ويستطرد قائالً “إن أكرب العوائق يتمثل يف عدم
هتاود التكاليف”.
حقاً إن عدم هتاود التكاليف يُذكر على حنو متكرر باعتباره قد يكون
أكرب العوائق أمام توصيل َمن يف العامل ِمن غري املوصولني باإلنرتنت العالية
حمرك االقتصاد الرقمي احلديث.
السرعة اليت ميثِّل النفاذ إليها ِّ
ويف إحدى املناقشات تساءل روب ميدهلُرتس (،)Rob Middlehurst
نائب الرئيس لشؤون التنظيم الدويل يف مؤسسة “اتصاالت” ( )Etisalatاليت
توفِّر خدمات االتصاالت والقائم مقرها يف اإلمارات العربية املتحدة ،كيف
ميكن التواؤم مع هدف األمم املتحدة املتمثل يف توفري اإلنرتنت العريضة
النطاق بكلفة تقل عن  5يف املئة من الدخل الشهري للمستهلكني يف شىت
أقل البلدان منواً ،بالنظر إىل أن الكثريين من أهاليها ال يكسبون يف املتوسط
فريق املناظرين “كيف توفِّروهنا
إال  1,05دوالر أمريكي يف اليوم .وسأل َ
هلم؟” مشرياً إىل أهنم يُفرتض أن يدفعوا لقاء توفريها أقل من دوالرين
“يتعي علينا أن حنقق التوازن بني
أمريكيني يف الشهر .وخلص إىل القول َّ
متطلبات اجلمهور ومتطلبات الصناعة على حنو بالغ الدقة”.
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ويقول ِ
هياسنت انْوانا ( ،)H. Nwanaاملدير التنفيذي لتحالف
الطيف الدينامي (“ ،)DSAال حييط الناس مبدى الضرر اخلبيث الذي
تسببه مشكلة عدم هتاود التكاليف” .ويستطرد قائالً “نصف أهايل
املعمورة البالغ عددهم  7,4مليار إنسان ليسوا مستعدين إال لدفع أقل
من  12دوالراً أمريكياً يف السنة لقاء خدمات االتصاالت .فعليكم كلما
استيقظتم صباحاً أن تتفكروا يف السبيل إىل التنظيم الذي يتحقق به
التيسر والنفاذ”.
وكما َّنوه إليه عدة مشاركني ،تقوم يف إفريقيا الفجوة الكربى
فيما خيص النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ففي إحدى
اسزجييتفاري (،)Aniko Szigetvari
مناقشات املائدة املستديرة أشار أنيكو ْ
رئيس الفريق املعين باالتصاالت ووسائط اإلعالم والتكنولوجيا يف
املؤسسة املالية الدولية التابعة للبنك الدويل ،إىل أن معدَّل انتشار
اتصاالت النطاق العريض يف هذه القارة يبلغ  6يف املئة مع العلم بأن
نسبة السكان املقيمني على مقربة  km 25من شبكة األلياف البصرية أقل
من  30يف املئة .ويضاف إىل ذلك أنه ليس بني مستعملي اإلنرتنت يف
إفريقيا إال  4يف املئة ينتفعون بالنفاذ إىل شبكة اجليل الرابع .وتزيد نسبة
من يكتفون باتصاالت اجليل الثاين يف إفريقيا عن  70يف املئة.
ويقول السيد الدرويش “مثة مشكلة حقيقية تتمثل يف أن معظم
الناس اليوم يتصفحون اإلنرتنت على شبكة اجليل الثاين” .ويستطرد
قائالً “إن اتصاالت اجليل الثاين تشغل اليوم  60يف املئة من الطيف يف
األسواق الصاعدة .فإذا قضيتم على اجليل الثاين فسيمكنكم حتسني احلال
من حيث هتاود التكاليف وإمكانية النفاذ إىل االقتصاد الرقمي”.
لقد َّ
تركز النقاش بشأن ُنج التنظيم اجلديدة على ازدياد اهلواتف
الذكية اليت تستلزم توصيالت عالية السرعة من أجل استعمال معظم
الوظائف اهلامة يف االقتصاد الرقمي السريع التحول استعماالً سليماً.

المنصب في المقام
التنظيم المتسم بالمرونة
ّ
األول على تنمية الخدمات المتنقلة

تقول أليسون جيلوولد ( ،)Alison Gillwaldاملديرة التنفيذية ملؤسسة
إفريقيا للبحوث يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (Research
“ ،)ICT Africaعلينا أن نأخذ باالعتبار كيف كان النمو خمتلفاً يف إفريقيا،
وال سيّما النمو بدفع من اخلدمات املتنقلة يف املقام األول” .وتستطرد
قائلة “مثة إمكانات كامنة ضخمة تتبدى عندما نستشرف ما ميكن
للخدمات املتنقلة أن تفعله .لقد شهدنا االبتكار ،على الرغم من القيود
الشديدة ،وال سيّما يف الصريفة املتنقلة ،مثالً .لكن من املهم أن ندرك أن
االبتكارات إمنا حصلت حيث توجد فجوة تنظيمية .إهنا مل ختضع ألي
قيود تنظيمية”.
ويقول السيد ميدهلُرست “علينا أن نتكفل بأن حياط يف
إطار السياسات جبانيب املعادلة [العام واخلاص]” .ويستطرد قائالً
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صوتلا عيرستل ةمزاللا ةيميظنتلا تارييغتلا

“إن االستدامة تتحقق بالوفورات املتأتية عن اتّساع نطاق األعمال
عرب احلدود .لكن احللول [التنظيمية] إمنا يُتوصل إليها على املستوى
الوطين .وميكن أن خترج كل من السياسات الوطنية عن سياق التزامن
مع األهداف العامة .فما هي جمموعة األهداف الشاملة؟ وكيف ندفع
بالعمل لتحقيقها؟”
وهاهنا أشار ،على غرار كثريين غريه ،إىل أن االحتاد الدويل
لالتصاالت ميكن أن يقوم بالكثري للدعوة إىل احلوار وإعداد جمموعة
األهداف العامة اليت ُيتاج إليها ،كما ذكرته الوزيرة الباكستانية رمحان
يف سياق منفصل.
وقال عدة مشاركني إن اخلطوة األوىل على طريق التوحيد من النوع
الالزم قد تتمثل يف إقامة مناطق التنظيم اإلقليمي.

مناطق التنظيم اإلقليمي؟

قال السيد ِغسالن (من البنك الدويل) “يصعُب التشغيل بالغ
الصعوبة يف إفريقيا بسبب العوائق التنظيمية الكثرية” .واستطرد قائالً
“هل ميكن أن ننشئ مناطق تنظيم الستحداث سوق إقليمية متكاملة
حبيث ميكن للجهات اليت تتوىل التشغيل العمل عرب احلدود وفق إطار
عبت جهات تشغيل كثرية خالل تليكوم العاملي
تنظيمي قياسي؟” وقد َّ
لالحتاد لعام  2015عن وجهة النظر ذاهتا.
وحتدث ِد ِرك أولدنربغ ( ،)Derk Oldenburgاملدير التنفيذي لشؤون
السياسات يف شركة االتصاالت  Liberty Globalالقائم مقرها يف لندن،
تبي “السبيل إىل فعل يقيم التوازن عندما تكون
عن حاجة أوروبا إىل ُّ
إزاء دول أعضاء [استحدثت] هذه السياسة [التنظيمية] التنافسية وبلدان
أخرى مل تفعل ذلك؟” .ففي أوروبا ،كما يقول السيد أولدنربغ،
“ميكن أن نتدبر أمرنا بقدر أقل من التنظيم لكن جيب أن نتفطن إىل
ضرورة عدم خسران ما يعمل جيداً”.
ويقول السيد غيلرمو ألركون ( ،)Guillermo Alarconاملدير العاملي
“يتعي
لقسم اتصاالت النطاق العريض يف شركة َّ ،Alcatel-Lucent
علينا أن نتقصى اجملاالت اليت تلتقي فيها مصاحلنا حيث يربح مجيع
يتعي على مجيع أصحاب الشأن أن “مييِّزوا
األطراف” ،مضيفاً أنه َّ
البلدان املعمول فيها بتنظيم منصف ،لكن ذلك يتطلب اتفاقاً بشأن
اإلطار”.
وقد توافقت اآلراء على أن من شأن اإلطار املنشود لتمييز نسق
التنظيم الذي يعمل على أفضل وجه أن يستلزم مراعاة املنظور الطويل
األمد وأن يتيح املرونة وقابلية التكيف.
وقال سلطان باباي ( ،)Zoltan Papaiاملدير التنفيذي جملموعة Infrapont
 Economic Consultingالقائم مقرها يف بودابست“ ،إن التنظيم األورويب

جيد من املنظور القصري األمد ال من املنظور الطويل األمد” .واستدرك
أهم منه فيما سبق”.
قائالً “لكن املنظور الطويل األمد يغدو اآلن َّ

تنظيم الجهات التي تتيح الخدمات
“اإلضافية” ( )OTTعلى اإلنترنت

مثَّل االجتاه إىل ازدياد عدد األطراف اليت تتيح اخلدمات “اإلضافية”
( )OTTعلى اإلنرتنت واحداً من أهم املواضيع اليت مت تناوهلا  وأكثرها
إثار ًة للجدل .وأشار مشاركون كثر ،وال سيّما ممثلو اجلهات اليت تتوىل
تشغيل االتصاالت واملسؤولون احلكوميون ،إىل ضرورة تنظيمهم على
حنو أفضل .لكن عدة مناظرين حثوا على احلذر يف هذا الشأن بالنظر إىل
سرعة تكيّف اخلدمات املعنية على الصعيد العاملي مثل خدمة .WhatsApp
ويقول السيد أولدنربغ “علينا التزام احلذر بشأن تنظيم األطراف
اليت تتيح اخلدمات ‹اإلضافية› على اإلنرتنت .فينبغي أن يكون النهج
التنظيمي ذو الصلة هنجاً طويل األمد”.
وتقول سالم ميوت ،منسقة االسرتاتيجية الوطنية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف لبنان“ ،فيما خيص اخلدمات ‹اإلضافية› املتاحة على
اجلن خارج القمقم .فال جمال للعودة القهقرى”.
اإلنرتنت ،أعتقد أن ِّ
واستطردت قائلة “علينا أن نتحدث عن السبيل إىل محاية مستهلك هذه
اخلدمات .إين أدعو إىل التقليل من التنظيم .فنحن مجيعاً نشتكي من
األطراف اليت تتيح اخلدمات ‹اإلضافية› على اإلنرتنت .فيجب أن تعمل
هيئات التنظيم مع اجلهات اليت توفِّر اخلدمات على اإلنرتنت بغية التمكني
من األمر .لكن هيئات التنظيم لدينا تعمل ضد ذلك”.

الوحدة ضمن الحكومات فيما يخص الغرض المنشود

أبرزت طائفة واسعة من أصحاب الشأن ضرورة بناء وحدة الغرض
ضمن حكومات الدول .وروى عدة مشاركني قصص إخفاق وزارات
حكومة بلدهم يف التوحد ،أو حىت يف التواصل فيما بينها.
ويقول بيري ِغسالن (من البنك الدويل) “يتمثل أحد أكرب التحديات
اليت تواجهنا يف أن وزارات احلكومات ال يتحدث بعضها إىل بعضها
اآلخر” .ويستطرد قائالً “على الوزارات املعنية بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وبالشؤون املالية وبالتعليم أن تلتقي وأن تتوافق أوالً”.
وش ّدد أصحاب شأن كثريون على التنسيق الوثيق مع وزارات املالية
بصفته أمراً حامساً للنجاح.
يتعي تذليلها
وتقول السيدة رمحان (من باكستان) “أول األمور اليت َّ
هو دور وزارات املالية .ففي بعض احلاالت ال جيري حىت التشاور مع
يقرر جيب ضرائب جديدة على االتصاالت”
وزارات االتصاالت عندما َّ
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ضمان الثقة يف عصر “إنرتنت األشياء”

ضمان الثقة بعصر “إنترنت األشياء”
ِّث وال حرج عن مدى التغريات اليت شهدهتا حياة الناس اليومية
َحد ْ
مع االنتقال السريع إىل عصر إنرتنت األشياء (“ .)IoTإن إنرتنت األشياء
متثِّل إحدى أكرب الثورات يف تاريخ البشرية” ،كما يقول بوكار با
( ،)Bocar Baالرئيس التنفيذي جمللس االتصاالت لرابطة  ،SAMENAالذي
ميثل مناطق جنوب آسيا والشرق األوسط ومشال إفريقيا.
وتشهد إمكانيات حتسني احلياة من خالل األجهزة الذكية واملوصولة
تزايداً هائالً ،شأهنا يف ذلك شأن التبعات الشائكة اليت تكتنف الثقة
هبا .فكيف لك احلصول على موافقة األفراد على استعمال وحفظ
ونقل البيانات يف عصر إنرتنت األشياء؟ كيف لك أن حتمي هويات
املستعملني؟
“يف غضون املستقبل القريب ستغدو مجيع أجهزتنا موصولة بصورة
أو بأخرى” ،كما يقول ريين أرنولد ( ،)Rene Arnoldرئيس دائرة
األسواق واآلفاق يف مؤسسة  WIKللخدمات االستشارية ،وهي مؤسسة
حبوث ومشورة أملانية .ويستطرد قائالً “إن هذا يستدعي السؤال :هل
سيؤدي ذلك إىل الشفافية الكاملة؟ هل ميثل ذلك أمراً ميكننا أفراداً
وجمتمعاً أن نتعايش معه؟ إننا حنتاج إىل حوار واسع بشأن الكيفية اليت
نريد هبا إدماج هذه التكنولوجيات يف حياتنا”.
إن تيليكوم االحتاد لعام  2015الذي عُقد يف بودابست اشتمل
على مناقشات بشأن هذه املسائل من طائفة واسعة من املنظورات  مع
دعوات للتحاور املستدام واملنظَّم للمضي قدماً.

الموافقة عن علم

لقد مثلت “املوافقة عن علم” واحدة من أهم املسائل اليت نوقشت
يف بودابست فيما يتعلق خبصوصية املستعملني يف عصر إنرتنت األشياء.
فعصر إنرتنت األشياء يضفي قدراً مجّاً من التعقيد على مسألة املوافقة عن
علم.
ويقول السيد أرنولد “هل بوسعنا أن جنعل مبدأ املوافقة عن علم
ممكن التطبيق؟ ذلكم موضوع شائك جداً“ .فاملستعملون ينزعون إىل
َ
عدم قراءة األحكام والشروط أو عدم اإلحاطة هبا .إن معظم األجهزة يف
تبي األحكام والشروط”.
إنرتنت األشياء ال تـَْع ُرض حىت شاشة ِّ
فكيف إذن تصوغ احلكومات السياسات اليت تقيم التوازن املالئم
بني مصاحل الشركات ومصاحل املستعملني؟
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عرض كنغ تاي ليونغ ( ،)Keng Thai Leongاملدير العام هليئة تطوير
املعلومات واالتصاالت يف سنغافورة ،جانباً من تطور موقف حكومته يف
سعيها إىل إقامة التوازن بني مصاحل املستعملني ومصاحل الشركات عندما
يتعلق األمر جبمع البيانات ،واستعماهلا ،ومعاجلتها.
وقال السيد ليونغ “إن سنغافورة هي مركز بيانات ،ما جيعل الثقة
“تعي علينا أن نسأل›:هل هناك
أمراً رئيسياً بالنسبة إلينا .واستطرد قائالً َّ
نظام تشريعي مناسب للنهوض بالثقة؟› هكذا أقامت السياسة التشريعية
[يف سنغافورة] التوازن بني مصاحل الشركات ومصاحل خصوصية
املستعملني استناداً إىل قوانني بلدان أخرى”.
ويقول ليونغ إن القانون املعين الذي بدأ نفاذه منذ سنتني قد غدا
يواجه حتديات جديدة ،لكن سنغافورة ترى إىل نفسها بصفتها “أمة
ذكية” ولذا فإن علينا التكيف مع ذلك .وقد قال ليونغ “إن احلصول
على املوافقة جيري فعالً حبسب السياق” ،مبيِّناً أن سنغافورة أخذت
مببدأ “املوافقة املفرتضة” الذي يتيح على سبيل املثال االحتفاظ بالبيانات
املتعلقة مبشرتياتك يف د ّكان مسّان دون أن تُطلب موافقتك يف كل مرة.
وأشار أيضاً إىل مبدأ “املعقولية” الذي يـَُقّر وفقه باحلاالت اليت يتعذر
فيها طلب املوافقة ،كما يف حالة التلفاز املغلق الدارة يف الساحات
العامة.

السياسات المتعلقة بالخصوصية عبر الحدود

إن تزايد البيانات املتأيت عن إنرتنت األشياء والطابع العابر للحدود
الذي تتسم به تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سيؤديان إىل طائفة من
وجوه التعقيد يف شأن القوانني املتعلقة باخلصوصية.
وقد بيَّنت بثينة غرمازي ( ،)Boutheina Guermaziوهي من كبار
املختصني املعنيني بالتنظيم يف البنك الدويل ،نطاق هذه املسألة خالل
جلسة نقاش بشأن كيفية التنظيم املتعلق بالثقة .وذكرت أن نقل البيانات
بس ِّن أكثر
شهد خالل السنتني املاضيتني زيادة بلغت  90يف املئة اقرتنت َ
من مئة قانون جديد يتعلق باخلصوصية ،ما يفضي إىل مقدار ضخم من
األسئلة بشأن الكيفية اليت ينبغي هبا تدبر كل هذه البيانات .لكنها َّنوهت
تبي أن وجود قوانني وطنية متشددة بشأن اخلصوصية
إىل دراسات ِّ
يقرتن بأثر على االستثمار األجنيب املباشر ( )FDIوعلى التنمية.
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ايشألا تنرتنإ“ رصعب ةقثلا نامض

إن إنترنت األشياء تمثِّل إحدى أكبر الثورات في
تاريخ البشرية.
بوكار با ( ،)Bocar Baالرئيس التنفيذي جمللس االتصاالت
يف رابطة SAMENA

ITU

وساق روب ميدهلُرست ( ،)Rob Middlehurstنائب الرئيس
لشؤون التنظيم يف مؤسسة “اتصاالت” ( ،)Etisalatاليت توفِّر خدمات
االتصاالت والقائم مقرها يف اإلمارات العربية املتحدة ،مثاالً يوضح
كيف أن القوانني املتعلقة باخلصوصية الواسعة االختالف يف خمتلف
الدول ستسبب زيادة يف التعقيد الذي يتسم به عصر إنرتنت األشياء.
إنه ساق مثال  ،OnStarوهي مرآة ذكية ضمن السيارات اليت تنتجها
شركة جنرال موتورز ( )GMختزن البيانات بشأن أسلوب القيادة .ويقول
يتعي علينا أن ِّ
نركب بطاقة من
السيد ميدهلُرست “بغية توفري هذه األداة َّ
سجل
بطاقات ‹وحدة هوية املشرتك› ( .)SIMلكن هذه البطاقة جيب أن تُ َّ
[نسجلها]؟ باسم بائع السيارة؟ أم باسم
باسم جهة ما .فباسم من
ِّ
صانع السيارة؟ أم باسم سائق السيارة؟ إننا إزاء بيئة من آلة إىل آلة.
فماذا حيدث فور قياديت سياريت عابراً للحدود ،ماذا حيدث عندما ندخل
بسيارتنا بلداً آخر؟”
لقد ناشد عدة مشاركني االحتاد الدويل لالتصاالت أن يساعد
على اجلمع بني أصحاب الشأن املعنيني لبحث هذه املسائل بغية مواءمة

السياسات حبيث يتسىن للمزيد من الناس يف مجيع أحناء العامل االنتفاع
بإنرتنت األشياء دون أن يقلقوا بشأن إساءة استعمال بياناهتم.

“اإلنترنت الصناعية”

ريثما يتم ذلك ،ميكن أن تؤدي أملانيا دوراً هاماً ،كما يقول أكسل
بولس ( ،)Axel Polsاملدير التنفيذي لقسم البحوث يف شركة .Bitkom
لقد قال بولس “إن أحد مواضيعي املفضلة هذه األيام هو ‘اإلنرتنت
الصناعية’ أو ‘اإلنرتنت من اإلصدار  ’4.0يف أملانيا” .وأردف قائالً
“أعتقد أننا إزاء موضوع منشؤه أوروبا ،وعلى األخص أملانيا .فهل
نستطيع استخدام قوة أملانيا يف جمال اهلندسة لتحديد الشكل الذي
ستتخذه اإلنرتنت يف املستقبل؟ ما هو التوازن الذي سيقام بني قوة
الصناعة األوروبية والتجديد يف الواليات املتحدة ويف آسيا؟”
فال ريب أن االحتاد الدويل لالتصاالت ،إذ يواصل عمله لتعزيز التنسيق
العاملي يف هذا الصدد ،سرياقب َملَكة القيادة املتبصرة اليت تنشأ يف أملانيا.
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تكنولوجيات الصحة الرقمية
التخطيط لما بعد تقديم االبتكار

بقلم :الدكتورة آن آريتز ،رئيسة مؤسسة نوفارتيس
عضوة لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة

نقف على مفرتق طرق يف ميدان الصحة العاملية إذ نرى النظم
الصحية يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ال تزال ترزح حتت
كاهل التعاطي مع األمراض املعدية ،وصحة األم والطفل ،بينما
تكافح يف الوقت ذاته ضد األزمة الناشئة من األمراض غري املعدية اليت
ينتظر أن يتسبب بنسبة  65يف املائة من حاالت الوفاة يف تلك البلدان
يف عام .2015
ويف الوقت ذاته نرى انتشاراً سريعاً للتوصيلية واستخدام التكنولوجيا
يف تلك البلدان .فمن املتوقع أن يصل استخدام التكنولوجيات املتنقلة يف
إفريقيا جنوب الصحراء وحدها إىل  85يف املائة بنهاية هذا العام.
وتسمح التوصيلية واستخدام تكنولوجيات الصحة الرقمية بتوسع
ملحوظ يف الوصول إىل املرضى وتوفر فرصة لتسهيل متكني املرضى
وامتثاهلم من خالل الرسائل املوجهة والتوعية .ومثة تطبيق آخر حمتمل
للتكنولوجيا املتنقلة يتمثل يف حتقيق مركزية اخلربة الفنية وتدريب جمتمع
العاملني يف جمال الرعاية الصحية على رعاية مرضاهم من خالل الطب
عن بُعد .كما تسمح أدوات الصحة الرقمية باستخدام بيانات الوقت
الفعلي ،وجتعل من املمكن ألنظمة املراقبة أن تكون ذات منحى عملي.
وهذا ما جيعل اللحظة احلاضرة مثرية جداً يف ميدان الرعاية الصحية
العاملية حيث إن استخدام تكنولوجيات الصحة الرقمية يتيح فرصاً مل
تكن متوافرة من قبل.
إال أننا عندما ننظر إىل التكنولوجيا كهدف هنائي أو كعامل لتغيري
قواعد اللعبة يف حد ذاته ،فثمة احتمال أن ينتهي بنا املطاف إىل مشهد
غاية يف التشرذم من احللول الرقمية يف البلدان املستهدفة وهو ما ميثل
ضغطاً على الرقابة واحلوكمة احمللية ،والقدرة واالستدامة .فعلى سبيل
املثال ،ال تؤخذ يف االعتبار التكاليف الثابتة لكثري من منصات الصحة
الرقمية يف املشاريع التجريبية ،وهذا جيعل االستدامة طويلة املدى أمراً
صعباً يف أفضل األحوال ،ومتعذرة يف معظم احلاالت.
كما أننا بصدد حقيقة مفادها أن الكثري من حلول الصحة الرقمية ال
تزال حالياً يف مرحلة التجريب ،وبذا فإن القرائن حمدودة بشأن الفاعلية
والتكلفة واألثر على النتائج الصحية.
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وبينما قد يكون لدينا مسار نتحرك فيه إىل أن جند دليالً دامغاً
بشأن االستعمال األمثل للتكنولوجيا لتعظيم النتائج املرجوة للمرضى،
فمن اجللي حقاً أننا جيب أن نركز على االبتكار يف جمال تقدمي الرعاية
الصحية ،وليس فقط تقدمي االبتكار.
وتشمل العوامل الرئيسية اليت يتعني مراعاهتا يف أي برنامج ما يلي:
_ _بناء الربنامج استناداً إىل احتياجات املرضى غري امللباة ،وليس إىل
التكنولوجيا.
_ _ضمان استحداث املشروع التجريبي مبدخالت حملية ،مبا يف ذلك
احلكومة احمللية ،مع مراعاة التوسع املقبل واالستدامة  -مبا يف ذلك
الصيانة والتكاليف طويلة املدى ،والدمج احملتمل يف نظام الرعاية
الصحية احمللية.
_ _التخطيط للتصدي لنقص املوارد والعقبات خارج نطاق
التكنولوجيا .على سبيل املثال ،رمبا يكون بعض السكان أميني،
وإذا كانت تلك هي احلال ،فمن الواجب إذاً التفكري بشكل أوسع
بالتسجيالت الصوتية التفاعلية بدالً من خدمة الرسائل القصرية.
_ _إرساء قياسات واضحة بشأن الربنامج والتكنولوجيا ،وتقييم
الفعالية ،والفعالية من حيث التكلفة ،والنتائج الصحية ،فضالً عن
قيمة التكنولوجيا يف تقدمي اخلدمات.
_ _االستعداد للتعلم والتعديل حسب احلاجة يف إطار النطاق الزمين
للمشروع ونقل الدروس املستفادة إىل املشروع املقبل.
ويعد مشروع حتسني التعامل مع مرض ارتفاع ضغط الدم القائم
على اجملتمع احمللي ( )ComHIPمثاالً من مؤسسة نوفارتيس الستخدام
التكنولوجيا التمكينية للمساعدة يف تقدمي الرعاية الصحية بطريقة
مبتكرة يف غانا .وهذا املشروع الذي أُطلق يف أواخر عام  ،2014سوف
خيترب منوذجاً ابتكارياً لفحص وإدارة ارتفاع ضغط الدم يف منطقة
حضرية يف غانا.
وتقدر منظمة الصحة العاملية ( )WHOأن  27يف املائة من البالغني يف
غانا يعانون من ارتفاع ضغط الدم وهو عامل اخلطر األول يف األمراض

ةيمقرلا ةحصلا تايجولونكت

القلبية الوعائية .ومع ذلك فإنه نادراً ما يُعرف أمر هذا املرض أو يناقش،
وجيهل معظم الغانيني املعانني من ارتفاع ضغط الدم أهنم مصابون به.
ويسعى التدخل لتحسني مستوى التحكم يف ارتفاع ضغط الدم
من خالل جعل النفاذ إىل اخلدمات أكثر إتاحة يف اجملتمع ودعم اإلدارة
الذاتية ،وبذا يُدعم نظام الرعاية الصحية األساسي .وسيشمل الربنامج
تطبيقات تكنولوجية مثل قاعدة بيانات سحابية على مستوى املرضى،
ومبادئ توجيهية إلكرتونية ،ووظائف مساعدة للعاملني يف جمال الرعاية
الصحية ،ونظام رسائل صوتية/قصرية من أجل االلتزام بالعالج،
والتذكري باملواعيد ،ونصائح العيش الصحي.
وال يزال الربنامج قيد اإلنشاء املشرتك والتنفيذ والقياس يف شراكة
مع منظمة  ،FHI 360ومرفق الصحة يف غانا ،وجامعة لندن للصحة وطب
املناطق املدارية ،وكلية الصحة العامة يف جامعة غانا ،وشركة فوتو
موبايل .وتنسق املنظمات الشريكة احمللية بشكل وثيق مع فرق األطباء

واملمرضات والصيادلة لضمان جودة التعاون البيين فيما بني أعضاء
جمتمع الرعاية الصحية.
ونتوقع أن نبدأ أنشطة الفحص بنهاية  2015وسنتابع ونقيس عن
قرب كل جوانب املشروع يف كل مراحله.
وينصب تركيزنا يف هذا املشروع على ارتفاع ضغط الدم على أن
ّ
هدفنا ليس خلق املزيد من النهج الرأسية للرعاية الصحية .بل إننا هندف
إىل بناء قرائن بشأن ماهية أنواع مناذج تقدمي اخلدمة والتكنولوجيا اليت
تتمتع بالفعالية ،ومن مث نتبناها ونطبقها للمساعدة يف إدارة العبء الكلي
املزدوج لألمراض املعدية وغري املعدية اليت ال تزال البلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل تواجهه.
ولعل القيمة احملتملة للتكنولوجيا يف التمكني واملساعدة يف حتقيق
اجلودة احملسنة للخدمات الصحية املستدامة والقابلة للتوسع جتعل هذا
عهداً مثرياً للغاية يف ميدان الصحة العاملية .إن بوسع طموحاتنا أن تصري
أكثر جرأة وأكرب بكثري من أي وقت مضى.
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Novaartis

دورة تدريبة أطلقتها مؤسسة نوفارتيس جملموعة
من املمرضات الاليت سيقمن بفحص املرضى
لصاحل مشروع ( )ComHIPيف غانا

ةديدج ةمادتسم ةيكذ ندم لجأ نم ةيتحت ةينب

بنية تحتية من أجل مدن
ذكية مستدامة جديدة
بقلم ديفيد فوكنر،
مدير شركة Climate Associates Ltd

يف بعض البلدان ،يؤدي النمو السريع يف التصنيع إىل أن يهجر
السكان املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية ،حبثاً عن وظائف تدر
دخالً أعلى .وقد بدأ هذ االجتاه منذ سنوات مضت ،ومن املتوقع أن
يستمر على األقل حىت عام  .2050وبينما يفاقم هذا الوضع مشكالت
يف مناطق حضرية كثرية ،فإنه يوفر فرصاً أيضاً ملخططي املدن لتصميم
مدن أو أحياء جديدة من نقطة الصفر.
وحىت اآلن ،فإن البنية التحتية للمدن ،ودمج تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ( )ICTقد تطورا بطريقة تدرجيية ،للوفاء باحتياجات
“النمو العضوي” ،إذ حتولت القرى إىل بلدات ،مث تطورت إىل مدن،
تعج بسكان يتزايدون .وكل املباين أو جمموعة املباين اجلديدة ُخططت
وشيدت يف أوقات خمتلفة.

تخطيط المدن الجديدة

عندما يـُ ْقدم خمططو املدن على مشروع تصميم مدينة جديدة،
يطرأ على الذهن هذا السؤال“ :كيف ينبغي ختطيط البنية التحتية
اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مع مراعاة أهنا ينبغي أن
تكون “ذكية” و”مستدامة”؟
و”املدينة الذكية املستدامة” تعين مدينة مبتكرة تقوم على
استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وغريها من الوسائل
لتحسني نوعية احلياة وكفاءة العمليات واخلدمات احلضرية والقدرة
على املنافسة مع ضمان تلبية احتياجات األجيال احلاضرة واملقبلة فيما
يتعلق باجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
وبداية ،تظهر فرصة فريدة ،عند تصميم مدينة جديدة ،لتصميم
البنية التحتية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حنو
كلي ،وجمموعة شاملة من املتطلبات الفنية تراعي النمو وتصلح
للرتقية .وبعد التخطيط ،ميكن تدوين املواصفات ذات الصلة،
اعتماداً على الثروة القائمة من مواصفات ومعايري تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
Faulkner
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مدينة مصدر ،مدينة ذكية
باإلمارات العربية املتحدة

ويفرتض هذا النهج أنه ليس للمدينة أو احلي املزمع تشييدمها
من بىن قائمة فوق أو حتت األرض .وسيوفر هذا التكاليف اإلضافية
املتعلقة بإدخال التعديالت الالحقة ،مثل إقامة شبكة طبقة حساسات
وأجهزة طرفية ،اليت قد تتصل مباشرة باإلنرتنت ،وإن شئت الدقة،
بإنرتنت األشياء ( .)IoTفاحلساسات ميكن أن تتصل مباشرة مبصدر
للطاقة مثل كبل الكهرباء أو زوج معدين .واحلساسات اليت تتطلب
نطاقاً عريضاً فائق السرعة ميكن وصلها بألياف بصرية ،وحساسات
قائمة بذاهتا باستخدام االتصاالت الالسلكية ،اليت تتطلب بطاريات
طويلة العمر لتوفري الطاقة.

أهمية تقاسم البنية التحتية

إن بناء وصيانة شبكات اتصاالت سلكية والسلكية وطبقات
حساسات أمر مكلف ،خاصة عندما تركب تدرجيياً كرد فعل يأيت
استجابة ملطلب طارئ .وخلفض التكلفة ،قد يكون تقاسم البنية
التحتية حالً ناجعاً .وكنقطة انطالق ،تستطيع البنية التحتية أن تركز
على موقع مركزي مثل حمطة السكك احلديدية الرئيسية ،أو وسط
املدينة ،أو أحياء املدينة حيث جيري توزيع اخلدمات عالية القدرة حنو
أطراف املدينة .فالبنية التحتية القائمة على التقاسم بوسعها أن توفر
تكاليف كبرية ،خاصة عندما يتم مراعاة توفري الصيانة والرتقية والنمو
على مدى دورة احلياة.
والسالمة هي الشاغل الرئيسي لكل أنواع الرتكيب .فعلى سبيل
املثال ،إذا مت التخطيط لنفق مرافق عامة يشتمل على خط سكة
حديدية أو خطوط إلمداد بالغاز قد تكون هناك حاجة إلقامة حواجز
خرسانية مسلحة لتوفري محاية ضد احلوادث أو تسريب الغاز.
وتتحقق فرص تقاسم البنية التحتية عند احلاجة إىل تقدمي خدمات
عديدة عرب ممر مشرتك طويل إىل ٍ
مبان أو مواقع أخرى ،مثل تلك
املرافق اليت توضع هبا احلساسات واملشغالت .وتضم قائمة األمثلة
املمرات احلضرية ذات اخلندقة املباشرة ،ومرافق اخلدمات العامة،
ومساقط اخلدمات داخل املباين.
وعند تقاسم املرافق بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وغريها
من املرافق ،فإنه ميكن استخدام هذه التكنولوجيا لدعم املرافق بتكلفة
منخفضة بدالً من استخدام بنية حتتية منفصلة .وتستطيع احلساسات
أن تيسر رصداً وحتكماً أفضل وتقدم إنذاراً مسبقاً بشأن اإلخفاق أو
االنسداد .وتشمل األمثلة احملتملة على ذلك الفيضانات وحساسات
كشف احلرائق يف قنوات املرافق ،وحساسات احلرارة يف كوابل
الكهرباء ،وحساسات كشف تسرب الغاز ،ورصد تدفق املرور،
والتحكم يف إضاءة الشوارع ،ورصد مرافق املياه وضبطها.
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ةديدج ةمادتسم ةيكذ ندم لجأ نم ةيتحت ةينب

مرفق خدمات

املصدر :نيلش بريي ،عرض بشأن "مدينة غوجارات التكنولوجية املالية الدولية" جرى
تقدميه يف الفاعلية التدريبية لالحتاد الدويل لالتصاالت "االستفادة من تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املدن الذكية املستدامة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ" ،نيو دهلي ،اهلند،
 26-24مارس."2015 ،

أما الفرص املتعلقة باقتسام البنية التحتية على مستوى الشوارع
فتشمل تقاسم األبراج الالسلكية ،مثل تركيب حمطات قاعدة صغرية
على أعمدة اإلنارة بالشوارع بغية حتسني سرعات النطاق العريض
وتغطيته.
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ولتحقيق استفادة قصوى ،فإن الربط بني أجهزة الشوارع حيتاج إىل
التخطيط مع قنوات حتت األرض .فعلى سبيل املثال ،تستطيع الكبالت
البصرية الرتابط مع حمطات القاعدة الالسلكية يف أعمدة اإلنارة .وميكن
أن تكون هذه الكبالت عازلة للكهرباء متاماً لتحاشي احلاجة إىل احلماية
من الصواعق املطلوبة للكبالت املعدنية.
ورمبا متثل الفرص اخلاصة بتقاسم البنية التحتية يف جمال الربجميات
ميزة لتوفري التكلفة يف طبقة اخلدمة .فكل خدمة تتطلب االنتهاء يف
خمدم ،أو خمزن بيانات ،أو معاجل ذكي ،فضالً عن االتصال بأجهزة مبا يف
ذلك األجهزة الشخصية ،واحلساسات ،وأجهزة التحكم .ويف كثري من
احلاالت ،ميكن تشغيل ذلك على منصة تطبيقات مشرتكة .ولدى معظم
املدن احلالية منصات عديدة لدعم طائفة من اخلدمات ،وتتوافر اخلربات
الفنية إلدارهتا يف أقسام تنظيمية مستقلة ،أو “صوامع”.
وعلى النقيض من ذلك ،فعند بناء مدينة ذكية مستدامة جديدة من
نقطة الصفر ،فإن لدى املخططني خيار انتقاء خدمة ميكن أن تتعاطى
مع مجلة وظائف الربجميات املطلوبة من مطوري التطبيقات على منصة
وحيدة .ومثة طائفة واسعة من التطبيقات يتوخى حتقيقها ملدينة ذكية
مستدمية واليت ترتاوح بني الصحة اإللكرتونية واملواصالت اإللكرتونية.
وعلى سبيل املثال ،فإن هنج “البيانات املفتوحة” للنقل ميكن أن يزيد
فرص حتسني الكفاءة زيادة عظيمة .ويستطيع مطورو التطبيقات أن
يضمنوا أن معلومات الوقت احلقيقي متاحة للمواطنني وللزوار الذين رمبا
يستخدمون طائفة خمتلفة من وسائل النقل.
وباملستطاع بعد ذلك مجع كل املعلومات اخلاصة مبرافق اخلدمات
املتاحة وحتويلها إىل منصة كلية ،مثل نظام إدارة متكامل على مستوى
املدينة .ويف ظل اإلدارة املتكاملة ،فإن شبكات االستشعار واحلساسات
ميكن أن تعمل بطريقة منظمة لتعقب حوادث أو أحداث البنية التحتية
املتنوعة ،مثل حاالت الطوارئ اليت ميكن كشفها وتقييمها سريعاً.
وباإلمكان اتباع هذا بتحليل ونشر معلومات عرب الوكاالت املعنية،
واملساعدة يف حتقيق هدف جعل املدن أكثر ذكاءً ،وأكثر استدامةً.

ندملا ةداقل ليلد :ةمادتسملا ةيكذلا ندملا ىلإ قيرطلا
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الطريق إلى المدن الذكية المستدامة :دليل لقادة المدن
بقلم سيلفيا غوزمان رئيسة الفريق المتخصص المعني بالمدن الذكية
منذ العصر احلديدي خطا اجلنس البشري قُدماً إىل األمام ليكتسب
وأدى انتقال اإلنسان
قدرة فائقة على التحكم بكل عوامل اإلنتاجّ .
من الزراعة إىل الرمسلة ،والتصنيع ،وختصص العمل إىل منو مدن العصر
احلديث ،وهو ما محل يف طياته تبعات إجيابية وسلبية يف آن معاً .وقد
تفجر النمو االقتصادي  -االجتماعي مبعدالت ال سابق هلا ،على أن
ذلك جاء مع األسف بتكلفة بيئية ال سابق هلا باملثل .وينتقل الناس إىل
املدن حبثاً عن فرص أفضل للتعليم والعمل وللحصول على دخول أعلى.
وقد شهدت العقود الثالثة املاضية تزايد سكان املناطق احلضرية يف العامل
مبقدار  65مليون نسمة يف املتوسط سنوياً ،وهو ما يعادل إضافة سبع
مدن حبجم مدينة شيكاغو كل عام.

ويف عام  2014كانت هناك  28مدينة عمالقة يف العامل تضم يف
جنباهتا  453مليون نسمة .ومبا أن نسبة  54يف املائة من سكان العامل
تعيش اآلن يف املناطق احلضرية فإن املدن تعاين من طائفة من املشكالت
املختلفة النامجة عن تزايد اهلجرة من الريف إىل املدينة .وتشمل هذه
املشكالت الشح احلاد يف املرافق األساسية ،واألزمات البيئية ،وارتفاع
مستويات التلوث ،وكل هذه العوامل متزق على ما يبدو نسيج املدن
املختنقة بالفعل وبُناها التحتية البالية.
ووفقاً للتوقعات فإن هذه االجتاهات ستتواصل .ومن املنتظر أن
ترتفع النسبة اإلمجالية لسكان العامل القاطنني يف املدن إىل  66يف املائة
حبلول عام  .2050ويف العادة فإن املدن توفر نسبة ترتاوح ما بني  70إىل
 80يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف كل بلد ،وهي تعترب القوى
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احملركة الرئيسية للنمو االقتصادي العاملي .على أنه على اجلانب اآلخر،
الذي قد ال حيسب له خمططو املدن احلساب على حنو كاف ،فإن املدن
تنتج نسبة  50يف املائة من املخلفات العاملية إىل جانب  60يف املائة من
االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة.
ومثة ضغط متصاعد على املوارد الطبيعية املتوافرة مثل املاء،
واألرض ،والوقود األُحفوري .وهناك خماوف متزايدة اآلن بشأن قابلية
بقاء البُىن التحتية القائمة للنقل ،وتوفري الرعاية الصحية الوافية ،واحلصول
على التعليم ،والسالمة الكلية للعدد املتزايد من السكان يف املناطق
احلضرية.

الفريق المتخصص

يواجه أصحاب املصلحة احلضريون معضالت خميفة بشأن ما إذا
كان من الواجب تعزيز املدن باعتبارها القوى احملركة للنمو االقتصادي
أو االهتمام عوضاً عن ذلك باملسائل املرتبطة بتزايد عدد السكان ،مثل
االستخدام اجلائر للموارد واالتكالية .واستجابة هلذا التحدي بالذات
فقد سعى الفريق املتخصص املعين باملدن الذكية ( )FGSSCإىل رسم طريق
إلرشاد املدن لتغدو ذكية ومستدامة يف آن واحد.
وقد نشأ مفهوم “املدن الذكية املستدامة” قبل أكثر من عقد من
الزمن .وهو يهدف إىل االستفادة من قدرات تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت يف نظم اإلدارة احلضرية خللق مدن ليست متقدمة اقتصادياً
ومصممة أيضاً لتحقيق االستدامة البيئية.
واجتماعياً فحسب ،بل
َّ
ويقر االحتاد الدويل لالتصاالت بأن كل مدينة راغبة يف أن تغدو من
املدن الذكية املستدامة تبدأ من قاعدة انطالق خمتلفة .على أن من املهم
إدراك أن بناء مدينة ذكية مستدامة يعين الشروع يف رحلة متواصلة من
التحسني الشمويل املستمر ال حتقيق “حل هنائي”.

وطريق املدن الذكية املستدامة الذي أعده الفريق املتخصص املعين
باملدن الذكية يعيد حتديد طريقة ختطيط وإنشاء البُىن التحتية للمدن
الذكية ،وتوفري اخلدمات ،وإشراك املواطنني ،وربط األنظمة .ويتمثل
اهلدف يف حتويل املدن إىل بيئات معيشية أكثر استدامة ،وذكاء،
وصالبة ،وصموداً ،مبا يراعي أيضاً مقاومة الكوارث ،والتخفيف من
انبعاثات غازات الدفيئة ،واحلماية من اجلرمية وضمان األمن السيرباين.

تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
والمدن الذكية المستدامة

إن إدماج تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف العمليات
األساسية للمدن الذكية املستدامة مهم لتحقيق االستدامة .ومبقدور
هذه التكنولوجيات أن تساعد يف إنشاء تلك املدن من خالل االبتكار،
وكذلك عرب إعادة تصميم العمليات القائمة .وميكن أن يشمل ذلك
تطبيقات ،وتكنولوجيات ،وأنظمة جديدة للطاقة الذكية ،والنقل الذكي،
واملباين الذكية ،وإدارة املياه الذكية ،واحلكومة الذكية.
وباستطاعة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أن توفر هنجاً
اسرتاتيجياً متكامالً لالستدامة والذكاء يف املدن الذكية املستدامة ،وأن
جتعل منها عوامل متكينية أساسية يف التنمية احلضرية .كما أن إدماج
1

ﺿﻊ رؤﻳﺔ ﳌﺸﺮوع
ﻣﺪﻳﻨﺘﻚ اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

5

2

دليل لقادة المدن

ويف ضوء ما تقدم فقد مت رسم طريق يف التقرير الذي أعده الفريق
املتخصص املعين باملدن الذكية بعنوان “تقرير تقين عن املدن الذكية
املستدامة :دليل لقادة املدن” ،ميكن أن يستند إليه أصحاب املصلحة
احلضريون يف تصورهم وإرسائهم ملدهنم الذكية املستدامة اخلاصة.
وقد متت اإلحالة رمسياً إىل هذا الدليل يف ورقة مسألة املدن الذكية
يف املوئل الثالث كمسامهة يف مؤمتر املوئل الثالث لألمم املتحدة بشأن
اإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة الذي سيُعقد يف كيتو بني  17و20
أكتوبر .2016

6

اﺿﻤﻦ اﳌﺴﺎءﻟﺔ
واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ

ﺣﺪد أﻫﺪاف
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻗﺲ ﻣﺪى
ﻣﺎ ﲢﺮزﻩ ﻣﺪﻳﻨﺘﻚ
ﻣﻦ ﺗﻘﺪم

دورة اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

3

ﺣﻘﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

4

ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ
ﻣﺪﻳﻨﺘﻚ اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻣﺎ
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البنية التحتية احلضرية القائمة يضطلع
بدور حيوي يف حتقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة ملا بعد عام
 ،2015مع اهتمام خاص باهلدف  9الرامي إىل تشييد بُىن حتتية صامدة،
وترويج التصنيع اجلامع واملستدام ،ورعاية االبتكار؛ واهلدف  11الساعي
إىل جعل املدن واملستوطنات البشرية جامعة ،وآمنة ،وصامدة ،ومستدامة.
ومبقدور هذا اإلدماج أيضاً أن يقوم بدور حاسم يف النهوض مبستويات
التعليم ،وحتقيق املساواة بني اجلنسني ،وإذكاء الوعي بشأن مسائل حقوق
اإلنسان ،وتعزيز التعاون العاملي من أجل التنمية.
ويف جوهر األمر فإن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت تعمل
كمحفزات لتحقيق الركائز الثالث للتنمية املستدامة أال وهي النمو
االقتصادي ،واإلدماج االجتماعي ،والتوازن البيئي .ومن حيث املسائل
البيئية فإن باستطاعة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أن تقدم الدعم
عرب خطط الرصد واإلبالغ اخلاصة بانبعاثات غازات الدفيئة واستهالك
الطاقة .كما أهنا ميكن أن تساعد يف توفري منتجات مستدامة باستخدام
مبادئ التصميم املراعي للبيئة واملمارسات الفضلى ،مبا يغطي التطوير،
والتصنيع ،ومعاجلة املنتجات بعد انتهاء عمرها الوظيفي.
واختتم الفريق املتخصص املعين باملدن الذكية عمله يف مايو عام
 ،2015ويف يونيو من العام ذاته أنشأ أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت جلنة
الدراسات  20التابعة لقطاع تقييس االتصاالت للنظر يف “إنرتنت األشياء
وتطبيقاهتا مبا يف ذلك املدن واجملتمعات الذكية” .وستقوم هذه اللجنة،
ضمن مجلة أمور ،بوضع معايري لالستفادة من تكنولوجيات إنرتنت األشياء
يف التصدي لتحديات التنمية احلضرية.
وحتقيقاً هلذه الغاية فإن رؤية املدن الذكية املستدامة ميكن أن حتقق
أحالم الباليني من املواطنني يف التمتع بنوعية أفضل من احلياة .إن خيار
املدن الذكية املستدامة مل يعد خياراً فحسب بل إنه غدا ضرورة واجبة.
ميكن االطّالع على عمل الفريق املتخصص املعين باملدن الذكية التابع لالحتاد
الدويل لالتصاالت يف العنوان التايل:

www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc

AFP/ CulturaCreative
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 ةصق  -تالاصتالل يلودلا داحتالا يف ةيميداكألا تائيهلا ةيوضع

يشكل مشروع
 POLEلعام
املعنون “من شفرة
مورس إىل إنرتنت
األشياء” مثاالً
ممتازاً على التعاون
الناجح بني
االحتاد واجلامعات
2015

ITU

عضوية الهيئات األكاديمية في االتحاد الدولي لالتصاالت  -قصة نجاح
يف عام  ،2010اعتمد االحتاد الدويل لالتصاالت قراراً بشأن
السماح هلليئات األكادميية واجلامعات ومؤسسات البحوث املرتبطة
هبا باملشاركة يف أعمال قطاعات االحتاد الثالثة ،ويف  14يناير 2011
رحب مبجموعته األوىل من أعضاء اهليئات األكادميية ،واملكونة من
اثين عشر عضواً .وأُتيحت هذه املشاركة بفضل اعتماد القرار  169يف
مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد ( ،)PP-10الذي عقد يف غواداالخارا
باملكسيك يف أكتوبر  .2010وينص القرار (اخلاضع لفرتة جتريبية أولية
تدوم أربع سنوات) على أن “املسامهات الفكرية والعلمية من هذه
اهليئات تفوق بكثري مسامهاهتا املالية”.
ومت حتديث القرار يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  2014واعتُمد
رسم سنوي واحد بالنسبة إىل اهليئات األكادميية للمشاركة يف أعمال
القطاعات الثالثة مجيعها .إضافة إىل ذلك ،نص القرار على السماح
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للهيئات األكادميية باملشاركة وتقدمي مقرتحات ومداخالت عن بُعد
يف اجتماعات االحتاد ،يف إطار اسرتاتيجية لتوسيع مشاركة اهليئات
األكادميية يف أعمال االحتاد.
وقال هولني جاو ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت “مثَّل
توسيع عضوية االحتاد ليشمل اجلامعات واملؤسسات األكادميية
خطوة إجيابية للغاية .وهذه طريقة عظيمة ،يف نظري ،إلشراك
الباحثني والطالب الشباب املوهوبني يف العمل احليوي الذي يضطلع
به االحتاد ،وسنواظب على تعزيز هذه الفرصة بنشاط كبري حتت
قياديت”.
وأُطلقت محالت عديدة الستقطاب أعضاء جدد من اهليئات
األكادميية يف عام  ،2015واختذت العديد من الدول األعضاء بالفعل
تدابري مهمة لتنفيذ القرار  .169وقد انضمت يف الوقت احلاضر أكثر من

 ةصق  -تالاصتالل يلودلا داحتالا يف ةيميداكألا تائيهلا ةيوضع

مائة مؤسسة أكادميية من مجيع أحناء العامل إىل االحتاد
الدويل لالتصاالت.
مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة
لتأسيس االحتاد ،استُهل يف  17مايو مشروع “بيئة
التعلم يف خدمة املشاريع ( .”)POLEويشكل مشروع
 POLEلعام  2015املعنون “من شفرة مورس إىل إنرتنت
األشياء” مثاالً ممتازاً على التعاون الناجح بني االحتاد
واجلامعات .وعرض الشباب املشاركون يف املشروع
تطبيقات جديدة يف جمال الطب واالقتصاد والشؤون
املالية واإلنتاج ،من بني جماالت أخرى.
وقد عقد أول اجتماع لشبكة اهليئات األكادميية
املنضمة إىل قطاع تنمية االتصاالت ( )ITU–Dيف 11
سبتمرب  .2015وناقش أعضاء قطاع تنمية االتصاالت
من اهليئات األكادميية وأعضاء القطاعات وممثلي
احلكومات أهدافهم ومقاصدهم ومشاريعهم وقضاياهم
احملددة فيما يتعلق بأعضاء قطاع تنمية االتصاالت من
اهليئات األكادميية.
وفيما يلي األحداث القادمة املقررة للهيئات
األكادميية يف عام  2015واليت ستضم خرباء تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ( )ICTمن اجلامعات ومعاهد
البحوث يف مجيع أحناء العامل.
كاليدوسكوب لعام  :2015الثقة يف جمتمع
املعلومات هو احلدث السابع من سلسلة مؤمترات
أكادميية مبراجعة األقران من تنظيم االحتاد وجيمع
نطاقاً واسعاً من أصحاب املصلحة من اجلامعات
والصناعة واملؤسسات البحثية يف جماالت شىت .ويسلط
كاليدوسكوب لعام ( 2015برشلونة ،إسبانيا119 ،
ديسمرب) الضوء على األفكار والبحوث اليت تساعد
على ضمان منو جمتمع املعلومات ليصبح شامالً
ومستداماً نتيجة ارتكازه على أسس موثوق هبا .وقد
مت اختيار ما جمموعه  31ورقة (من أصل  96ورقة
مقدمة) لعرضها على املؤمتر ،وكذلك نشرها يف املكتبة الرقمية Xplore
ملعهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات .كما يشمل املؤمتر هذا العام
الطبعة اخلامسة من الدورة االستثنائية لزاوية جول فرين “االستعداد
لطوفان البيانات” .وبالتوازي مع املؤمتر ،سيجري تنظيم معرض
للجامعات احمللية يف جامعة برشلونة املستقلة يف إسبانيا.

ومن املقرر أن تُعقد مشاورة بشأن تعاون اهليئات األكادميية
املنضمة إىل االحتاد يف  8ديسمرب  2015يف برشلونة ،إسبانيا .وستتيح
هذه املشاورة الفرصة لتبادل وجهات النظر بشأن ما ميكن لالحتاد أن
يضطلع به لتلبية احتياجات وتطلعات اهليئات األكادميية على أفضل
وجه .وستتخذ هذه املشاورة شكل جلسات عملية غري رمسية وتفاعلية.
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تعليقات من األعضاء

الربوفيسور غيورغي فاريو ،جامعة بودابست للتكنولوجيا
واالقتصاد ،هنغاريا
“يستفيد طالبنا كثرياً من توصيات االحتاد وأوراق عمله
يف األعمال املختربية للمشاريع ذات املنحى التطبيقي.
واملعلومات عن تقدم عمل التوصيات مفيد للغاية بالنسبة
إليهم إلعداد البحوث ،بل وميكن أن تسهم يف التمهيد
ألطروحات الدكتوراه .كما تكتسي منشورات وأحداث االحتاد
األخرى ،من قبيل حدث كاليدوسكوب ،أمهية كبرية بالنسبة
إىل طالبنا”.

الربوفيسور ينغ جني ،رئيس جامعة ناجنينغ للربيد واالتصاالت،
الصني
“إننا ننظر إىل عضويتنا يف االحتاد الدويل لالتصاالت باعتبارها
سبيالً إىل تعزيز تواصلنا وتبادل املعارف مع خرباء من البلدان
األخرى يف مجيع اجملاالت األكادميية املتعلقة باالتصاالت.
وأشري على وجه أكثر حتديداً إىل أن العضوية يف االحتاد الدويل
لالتصاالت جتعل من األسهل بكثري ملمثلي جامعتنا املشاركة
يف خمتلف أنواع املؤمترات واالجتماعات األكادميية اليت ينظمها
االحتاد ،واملشاركة على حنو أكمل يف أنشطته”.
الربوفيسور إزيكييل تارديفو ،جامعة ريو كوارتو ،األرجنتني
“لقد كانت الدعوة للمشاركة يف أعمال االحتاد مهمة للغاية
بالنسبة إىل اجلامعة برمتها ،وال سيما بالنسبة إىل طالبنا يف
هندسة االتصاالت .ويشكل الوقت الذي منضيه هنا يف االحتاد
حافزاً مهماً .أوالً ،نطلع على طريقة االضطالع باألعمال،
مث يُطلب منا أن نواصل مشاركتنا ،وأخرياً ،نتحمس إلعداد
التقارير وتقدمي املسامهات .كما أن طالبنا الذين يتوىل تنسيقهم
أستاذ واحد ،يشاركون يف االجتماعات ويف تقدمي املسامهات.
وال يشارك األساتذة وحدهم هبمة يف األنشطة ،فالطالب
يستفيدون من املواد املقدمة ويسامهون بنشاط .ومن املهم للغاية
أن تتاح لنا الفرصة للمشاركة”.
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الربوفيسور ألفريدو دي باتيستا ،اجلامعة الوطنية لسان لويس،
األرجنتني
“لقد كان من املثري لالهتمام املشاركة يف جلنة الدراسات 5
ألنين حظيت بفرصة تقدمي مسامهة أولية .وانتهى يب املطاف
إىل أن أكون أحد حمرري التوصية .وقد يدرس املرء جماالً من
اجملاالت لسنوات عديدة ،ولكنه جيد نفسه أمام جتربة خمتلفة
عندما ينخرط به مباشرة .ولقد كانت جتربة إجيابية جداً،
ويسعدنا كثرياً أن نكون هنا .لقد كان االحتاد حاضراً على
الدوام يف إطار دراسات اهلندسة ،حيث يتوىل األساتذة شرح
توصيات االحتاد واستخدام املعلومات املستمدة منه .وقد منحنا
هذا املشروع الفرصة لربط اجلانب األكادميي مبزيد من األنشطة
العملية لالحتاد .وقد خيتلف أسلوب التدريس إذا شارك املرء
يف وضع التوصيات .وبالتايل ال ينظر إىل هذه التوصيات على
أهنا أمر واقع فحسب ،بل يكون بإمكانه كذلك شرح عملية
وضعها .وهذا أمر مهم بالنسبة إىل مهنيي املستقبل”.
الربوفيسور الدكتورة ليا موليناري ،اجلامعة الوطنية دي ال بالتا،
األرجنتني
“بصفتنا أعضاء يف جامعة ،تعترب هذه فرصة ممتازة بالنسبة إلينا
إذ نتواجد يف املكان الذي تُناقش فيه املعايري والذي تتوافق فيه
وجهات النظر الوطنية .وحنن نرى أننا رمبا ال منتلك اإلجنازات
ذاهتا اليت حققتها البلدان األخرى ،ولكن لدينا أشخاص مدربون
تدريباً عالياً ويعاجلون حالياً مواضيع ذات اهتمام دويل .ويشرفنا
أن يقع االختيار علينا كأحد مراكز التميز ،وقد مسح لنا ذلك
باالرتقاء مبؤسستنا إىل الصعيد الدويل .ونود أن نعرب لكم عن
شكرنا للوقت الذي يكرسه االحتاد لنا ،ونأمل أن يتعزز هذا
الرباط كماً ونوعاً”.
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الدكتور ماتياس فينغر ،أستاذ إدارة صناعات الشبكات ومدير
معهد التكنولوجيا والسياسة العامة ،املعهد الفيدرايل للتكنولوجيا
التقنية يف لوزان ،سويسرا
“باعتبار المعهد جامعة للبحوث التقنية ذات مستوى عالمي،
نحن فخورون بالشراكة مع االتحاد في مجاالت سياسات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حيث يضطلع االتحاد
بالدور الريادي على الصعيد الدولي بدون منازع .ويؤدي
االتحاد دوراً مهماً في تصميم قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ويسعدنا أن نساعد هذه الوكالة الدولية في تحقيق
رسالتها ورؤيتها”.
الدكتور أندريس نافارو كادافيد ،مدير الفريق البحثي ،i2T
جامعة  ،ICESIكولومبيا
“تعترب إدارة الطيف واألنظمة الراديوية املتنقلة والصحة
اإللكرتونية جزءاً من جماالت التخصص التقنية جلامعة .ICESI
وهي جماالت التفاعل مع أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية،
اليت تتيح لنا الفرصة لتوسيع نطاق آفاقنا ليس فقط من املنظور
التقين واألكادميي فحسب ،بل أيضاً من منظور التواصل
والعالقات الدولية .وإىل جانب هذه العملية ،شاركت اجلامعة
يف جلان دراسات االحتاد وأخبار االحتاد واحللقات الدراسية،
حيث نعتقد أن مسامهتنا كمؤسسة أكادميية قيمة ومثرية”.
الدكتور ج .ب .أوفري ،مدير شهادة املاجستري يف برنامج
إدارة التكنولوجيا ،جامعة جورج ماسون ،الواليات املتحدة
“تفضي اهلواتف املتنقلة واالتصاالت إىل تغيريات رئيسية يف
الصناعة واجملتمع واحلكومة ،وتتيح عضوية اهليئات األكادميية
يف االحتاد جلامعة ماسون سبيالً آخر لكي تشارك بنشاط وتكون
يف طليعة ثورة االتصاالت املتنقلة”.

آالن لوشيز ،مدير مركز تطوير وتطبيق تكنولوجيات إنرتنت
األشياء يف معهد جورجيا للتكنولوجيا ،الواليات املتحدة
“باإلضافة إىل االنسجام الوثيق مع الرؤية االسرتاتيجية ملعهد
جورجيا للتكنولوجيا ...يهدف تعاوننا مع االحتاد الدويل
لالتصاالت أيضاً إىل تعزيز األواصر املثمرة مع دوائر الصناعة
واألوساط األكادميية واملنظمات األخرى اليت تعمل بنشاط
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”.
جيان سونغ ،مدير مركز تسينغهوا ألحباث وتطوير تكنولوجيا
التلفزيون الرقمي ،جامعة تسينغهوا ،الصني
“نعتقد بقوة أن االحتاد قد أدى ،وسيؤدي ،دوراً هاماً يف
تشكيل صناعة تكنولوجيا املعلومات ككل ،وبالتايل يف تشكيل
حياة الناس .وذلك ليس فقط من خالل عملية التقييس ،بل
أيضاً من خالل أساليب أخرى .وبالنسبة إىل جامعة تسينغهوا،
فإن كوهنا هيئة أكادميية منضمة إىل االحتاد ال يعود بالفائدة على
اجلامعة نفسها فحسب ،بل ميكنه أيضاً أن يقدم مسامهة إىل
االحتاد ملساعدته على حتقيق أهدافه”.
الدكتور علي عباسني ،رئيس وباحث ،مركز تنمية
التكنولوجيات املتطورة ،اجلزائر
“يعترب االحتاد الدويل لالتصاالت مكاناً رائعاً حيث ميكن
ملختلف اجلهات الفاعلة ،ال سيما من اهليئات األكادميية
والقطاع الصناعي أن تلتقي وتتعاون من أجل حتقيق عمل تقين
قيم .كما يعترب فرصة مهمة بالنسبة إىل املؤسسات األكادميية
والبحثية من البلدان النامية لكن تكون قادرة على املشاركة
بنشاط يف تطوير املعايري املستقبلية”.

ولالطالع على املزيد من املعلومات ،يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التايل:

www.itu.int/academia
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مـعــالم بــارزة يف تــاريـخ

مجلة أخبار االتحاد

1869

1962

صدور العدد األول من “المجلة التلغرافية”

عندما ّقرر املؤمتر الدويل الثاين لإلبراق ،الذي عُقد يف فيينا عام ،1868
إنشاء أمانة دائمة لالحتاد يف برن بسويسرا ،أُسندت إىل املكتب ست
مهام من بينها إصدار “جملة تلغرافية باللغة الفرنسية” (االتفاقية الدولية
أقرت الدول األعضاء
لإلبراق (فيينا ،)1868 ،املادة  .)61وهكذاّ ،
إصدار اجمللة اليت ش ّكلت جزءاً مهماً من دور االحتاد الدويل لالتصاالت
يف نشر املعلومات منذ حلظة إنشاء األمانة .وصدر العدد األول من
“اجمللة التلغرافية” يف  25نوفمرب .1869

تخصيص طبعة خاصة لكل لغة من اللغات

لكل
يف يناير  ،1962بدأت اجمللة تصدر يف ثالث طبعات منفصلة ،واحدة ّ
من اللغة اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية ،وذلك عوضاً عن شكلها القدمي
الثالثي اللغات .ويف فرتة الستينات وصوالً إىل الثمانينات ،ازداد استخدام
اجمللة لنشر املعلومات عن االحتاد وعمله .ومشلت هذه االسرتاتيجية إرسال
نسخ من اجمللة إىل األمم املتحدة ومجيع وكاالهتا املتخصصة ،وإىل مراكز
املعلومات التابعة لألمم املتحدة يف شىت أحناء العامل ،وإىل خرباء االحتاد
املعنيني بالتعاون التقين يف امليدان .وإضافةً إىل ذلك ،تزايد عدد هيئات
الصحافة العامة والتقنية اليت تطلب احلصول على اجمللة.

تغيّر اسم المجلة ليصبح “مجلة االتصاالت”

صدور المجلة في ثالث لغات هي الفرنسية واإلنكليزية
واإلسبانية

ّقرر املؤمتر الدويل لإلبراق واملؤمتر الدويل لإلبراق الراديوي،
يف عام  1932يف مدريد ،دمج اتفاقية اإلبراق واتفاقية اإلبراق الراديوي
يف اتفاقية واحدة هي االتفاقية الدولية لالتصاالت .ويف الوقت نفسه،
يعب عن جممل مسؤوليات االحتاد وهو االحتاد الدويل
اعتُمد اسم جديد ّ
لالتصاالت .وبدأ سريان االسم اجلديد يف  1يناير  .1934وبالتزامن مع
تغي اسم االحتاد ،استعيض يف  1يناير  1934عن اسم اجمللة التلغرافية
ّ
باسم جملة االتصاالت.

عقب القرارات الصادرة عن املؤمتر الدويل لالتصاالت الذي عُقد
يف أتالنتيك سييت ( )1947بشأن اللغات ،بدأت جملة االتصاالت
تصدر يف ثالث لغات (اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية) اعتباراً من
يناير  .1948وكانت اللغات الثالث تُطبع على الصفحة نفسها جنباً إىل
جنب .وترتّب عن إصدار اجمللة يف شكلها اجلديد زيادة كبرية يف حجم
العمل وتكلفة اإلنتاج.

1934

1948
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مجموعة مرقمنة

1994

حيتفظ قسم املكتبة واحملفوظات يف االحتاد بعناية باجملموعة الكاملة ألعداد اجمللة الصادرة منذ
عام  1869حىت يومنا هذا .وميكن االطالع جماناً على النسخ الورقية املوجودة على رفوف املكتبة.
ومن أجل تعزيز النفاذ إىل هذا املصدر القيم للمعلومات ،قام قسم املكتبة واحملفوظات برقمنة
اجملموعة الكاملة اليت ستتاح على موقع شبكي متخصص يف عام  .2016وسيكون بإمكان القراء
تص ّفح املوقع ،وقراءة حمتواه على اإلنرتنت ،وتنزيل وثائق يف شكل  PDFعن مجيع املواضيع .وستكون
اجملموعة برمتها قابلة للبحث مما سيسمح للباحثني والعلماء واجلمهور العام بسرب أغوار هذا املصدر
الغين باملعلومات واستغالله استغالالً تاماً لالستعالم عن تطور جمال االتصاالت وعن أنشطة االحتاد
على مدى  140سنة خلت.

2016

تحول المجلة إلى نشرة إخبارية

يف  1يناير  ،1994استعيض عن جملة االتصاالت مبا مسي “النشرة اإلخبارية
فتغيت طريقة العرض وجرى حتديثها،
لالحتاد الدويل لالتصاالت”ّ .
وتب ّدلت وترية إنتاج النشرة لتصل إىل عشر مرات يف السنة .وأُعلن أن
اجمللة/النشرة اإلخبارية بشكلها اجلديد سوف “تر ّكز على أنشطة االحتاد،
والقضايا اهلامة ،والنتائج العملية احملققة ”.وأخذ املطبوع حبلته اجلديدة
يتضمن وجهات نظر ،وإن كانت يف كثري من األحيان متباينة ،بغية عدم
االكتفاء بتزويد القراء مبعلومات أساسية عن أنشطة االحتاد ،وإمنا اطالعهم
أيضاً على “اجلوانب اخلفية واألسباب واحليثيات”.

تحول مجلة أخبار االتحاد إلى مجلة رقمية بالكامل
ّ

وستخصص
يف عام  ،2016ستصبح جملة أخبار االحتاد جملة رقمية بالكامل
َّ
هلا بوابة إلكرتونية جديدة .وستصدر طوال السنة أعداد رقمية خاصة عن
أبرز الفعاليات واملواضيع املتعلقة باالحتاد.

صدور مجلة أخبار االتحاد في ست لغات

ظهور النسخة اإللكترونية

منذ يوليو  ،2009تُنشر جملة أخبار االحتاد يف مجيع لغات االحتاد الرمسية
الست ،يف نسخة مطبوعة وإلكرتونية ،وما زالت توفّر تغطية واسعة
النطاق لألحداث اليت ترسم مالمح االتصاالت يف مجيع أحناء العامل.

يف إطار االستجابة لدراسة أظهرت أن هناك حاجة إىل نشر املعلومات
عن أنشطة االحتاد بالوسائل اإللكرتونية ،صدرت النسخة اإللكرتونية
األوىل جمللة أخبار االحتاد على املوقع اإللكرتوين لالحتاد يف منتصف
عام  .1999ومنذ ذلك احلني ،بدأت جملة أخبار االحتاد تصدر يف نسخة
رقمية وورقية على حد سواء .ويف الفرتة  ،2006-2003شهد موقع جملة
أخبار االحتاد إقباالً شديداً بيّنه متوسط عدد الزيارات يف الشهر فكان من
بني مواقع االحتاد الثالثة األكثر استقطاباً للزائرين.

1999

2009
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لقاء مع األمين العام

زيارات رمسية

زيارات رسمية
خالل شهر أكتوبر  ،2015قام السادة السفراء لدى مكتب األمم
المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف والضيوف المهمون
التالية أسماؤهم بزيارات مجاملة لألمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت ،السيد هولين جاو.

،Fatima Sidikou
السفيرة الجديدة للنيجر

هولين جاو ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
و ،Lucija Ljubiسفيرة البوسنة والهرسك

،Choi Kyong-lim
السفير الجديد لجمهورية كوريا

من اليسار إلى اليمين ،Greer Alblas :سكرتير أول ،البعثة الدائمة ألستراليا لدى مكتب األمم المتحدة؛
 ،John Quinnسفير أستراليا؛ هولين جاو ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ ،Caroline Greenway
مديرة قسم المشاركة الدولية والشؤون االستراتيجية ،شعبة اإلنتاجية الرقمية ،وزارة االتصاالت األسترالية.

التقط مجيع الصور شارلني رستيفو/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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