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أوقات مثيرة بانتظارنا في عام 2015
هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

إنه ملن دواعي سروري العظيم أن أحّييكم مجيعاً بصفيت األمني العام التاسع عشر لالحتاد 
الدويل لالتصاالت ومبناسبة صدور العدد األول من جملة أخبار االحتاد يف عام 2015. ويف الوقت 

الذي أتطلع فيه إىل فرتة السنوات األربع املقبلة لعملي يف منصب األمني العام لالحتاد، ستكون 
الكلمات الرئيسية اليت أحرص عليها هي الرؤية والعمل والوئام.

الرؤية فيما يتعلق بسبل معاجلة أولويات االحتاد اليت حددها أعضاؤنا يف مؤمتر املندوبني  �
املفوضني يف كوريا؛

العمل فيما نبذل من جهود حثيثة لتنفيذ وحتقيق هذه األولويات على حنو  �
يرضي أعضاءنا؛

الوئام يف النهج الذي نسلكه يف التعاون مع جمموعة واسعة من األطراف الفاعلة تزداد اتساعاً يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  �
الذي يشهد اليوم تطوراً ومنواً سريعاً.

وأتطّلع إىل أن أقود االحتاد حنو مستقبل أكثر إشراقاً يف صميم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - وأتطلع إىل ذلك بشكل خاص يف السنة 
اليت ُيتفل فيها بالذكرى اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد الدويل لالتصاالت. وبالفعل، يَِعد عام 2015 بأن يكون عاماً آخر حافالً باإلثارة واإلنتاجية 

وااللتزام بتلبية احتياجات دولنا األعضاء، وحنن نتطلع إىل التعاون مع الدول األعضاء وأعضاء القطاع وال منتسبني واهليئات األكادي مية يف ظل العديد 
من الفعاليات البارزة اليت سينظمها االحتاد خالل هذا العام ومن بينها: دورة اجمللس لعام 2015 اليت سُتعقد يف جنيف بني 12 و22 مايو؛ ومنتدى القمة 

العاملية جملتمع املعلومات )WSIS( الذي سُيعقد أيضاً يف جنيف بني 25 و29 مايو؛ والندوة العاملية ملنظمي االتصاالت اليت سُتعقد يف غابون بني 9 و11 
يونيو؛ وتليكوم العاملي لالحتاد 2015 الذي سُيعقد يف بودابست بني 12 و15 أكتوبر؛ ومجعية االتصاالت الراديوية لعام 2015 اليت سُتعقد يف جنيف يف 

األسبوع األخري من شهر أكتوبر؛ واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015 الذي سُيعقد يف جنيف طوال شهر نوفمرب؛ والندوة العاملية  ملؤشرات 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت سُتعقد يف اليابان يف ديسمرب.

وسنحتفل على امتداد هذا العام بأواصر التعاون الدويل اليت ربطت على مدى 150 سنة احلكومات والشركات اخلاصة واهليئات األكادميية 
واألطراف الفاعلة األخرى، علماً بأن االحتفاالت الرئيسية سُتجرى خالل دورة جملس االحتاد لعام 2015 يف جنيف يوم 17 مايو. ودعوين أغتنم 

هذه الفرصة ألوّجه إليكم مجيعاً دعوة حارة إىل املشاركة يف احتفاالت الذكرى اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد الدويل لالتصاالت، وإىل تسمية 
مرشحني للجوائز اخلاصة اليت سيمنحها االحتاد مبناسبة هذه الذكرى. وسيبقى باب الرتشيح مفتوحاً حىت 15 مارس 2015، وأشجعكم بشدة على 

تقدمي ترشيحاتكم.
ويف اخلتام، دعوين أنّوه مبا يؤديه املبدعون الشباب، وأصحاب املشاريع، والشركات الصغرية واملتوسطة )SME(، والشركات الناشئة، واملراكز 

التكنولوجية، من دور حيوي يف احلث على إجياد حلول ابتكارية وعملية قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتسريع تنفيذ برنامج “التوصيل 
يف 2020” الذي وافقت عليه الدول األعضاء يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014، ولزيادة التوصيلية وتقدمي أعظم الفوائد إىل البلدان النامية.
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طبع يف جنيف، دائرة الطباعة والتوزيع يف االحتاد. جيوز 
استنساخ املواد من هذا املنشور كليًا أو جزئيًا شرط أن 

يكون االقتباس مشفوعًا باإلشارة إىل املصدر: 
أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت.

تنويـه: اآلراء اليت مت اإلعراب عنها يف هذا املنشور 
هي آراء املؤلفني وال تُلزم االحتاد الدويل لالتصاالت. 
والتسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد الواردة يف 
هذا املنشور، مبا يف ذلك اخلرائط، ال تعين اإلعراب 

عن أي رأي على اإلطالق من جانب االحتاد 
الدويل لالتصاالت فيما يتعلق باملركز القانوين ألي 

بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو فيما يتعلق 
بتحديدات ختومها أو حدودها. وذكر شركات بعينها 
أو منتجات معينة ال يعين أهنا معتمدة أو موصى هبا 

من جانب االحتاد الدويل لالتصاالت تفضياًل هلا على 
سواها مما مياثلها ومل يرد ذكره.

مكتب التحرير/معلومات اإلعالن:
هاتـف: 5234/6303 730 22 41+   

فاكـس: 5935 730 22 41+ 
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في عام 2016 ستتحول مجلة أخبار 
االتحاد إلى نسق رقمي بالكامل.

وتمهيداً لهذا التحّول، 

 itunews.itu.int   يرجى زيارة الموقع

سُيتاح في بوابتنا اإللكترونية المزيد 
من المحتوى ومجموعة منتقاة من 

المقاالت أكثر ثراًء وشمواًل، أما النسخة 
المطبوعة فسوف تتضمن مجموعة 

منتقاة من أبرز المعلومات في نسق أكثر اقتضاباً ومستقاة من 
أحدث مستجدات االتحاد والمعلومات التحليلية ذات الصلة.
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أهم التنبؤات التكنولوجية

تتسم السنة اجلديدة بطفرة من التوقعات اليت صدرت يف جمال 
االتصاالت عن العديد من شركات البحوث واملكاتب االستشارية 

الرئيسية. ويعرض هذا املقال املوجز حملة سريعة عن بعض التوجهات 
الرئيسية اليت ميكن استخالصها من هذه التوقعات. وقد تضّمن الكثرُي 

من التنّبؤات اليت خرجت هبا لعام 2015 شركاُت البحث الرئيسية 
منوَّ الربجميات املخصصة لألجهزة املتنقلة وبرجميات اجليل القادم، 

واحلوسبة السحابية، وإنرتنت األشياء، وطبعاً وسائل التواصل االجتماعي 
والبيانات الضخمة. ورّكز كذلك عدد من احملللني على أثر التغرّيات 

التكنولوجية على الشركات أو املستهلكني.
ويتضح أن التقارب حاصل ال محالة مع صدور العديد من 
 )IT( التنبؤات بشأن ولوج االتصاالت عاملَ تكنولوجيا املعلومات

فيما تعود تدرجيياً قضايا شبكات االتصاالت لتتسّلل إىل جمايّل تكنولوجيا 
االتصاالت واإلنرتنت )ما يظهر يف اجلدل اجلاري حول حيادية 

الشبكات(. وتتوقع مؤسسة البيانات الدولية )IDC( أن يزداد على الصعيد 
العاملي اإلنفاُق على كال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة 3,8 يف 
املائة خالل عام 2015 ليصل إىل ما يناهز 3,8 تريليون دوالر أمريكي يف 

السنة.
وبالفعل، تشّدد العديد من التوقعات اليت خرجت هبا هذه املؤسسة 

لعام 2015 فيما خيص االتصاالت على تغّير دور شركة االتصاالت 
يف قطاع تزداد فيه أوجه التقارب، متعّمقًة يف مسألة حتّول شركات 

 ،)API( االتصاالت إىل ممارسة نشاط السطوح البينية لربجمة التطبيقات
وتقدمي خدمات القيمة املضافة، وإجراء الدعاية الدقيقة بوسائل االتصال 
املتنقلة، وتقدمي خدمات اإلدارة األمنية، وجلوئها إىل التمثيل االفرتاضي 

للشبكات بُغية زيادة هوامش أرباحها.
ويتوافق ذلك مع العديد من النتائج اليت متخَّضت عنها قمة االحتاد 
املعنونة: قمة القيادة: المستقبل محور التركيز حيث ذكر أحد أبرز 

أهم التنبؤات التكنولوجية
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املتحّدثني أن كّل شركة من الشركات قد تتحّول فعاًل يف املستقبل إىل 
شركة للربجميات بطريقة أو بأخرى )انظر املقال املنفصل بشأن »تليكوم 

العاملي لالحتاد 2014”(.
وتنظر مؤسستا Ovum وInfonetics يف مسألة انخفاض عائدات 

االتصاالت وخاصة يف أوروبا. وحبسب مؤسسة Infonetics، فإن 
العائدات املتأتّية من خدمات االتصاالت العاملية املتنّقلة مل تشهد خالل 

النصف األول من عام 2014 سوى زيادة طفيفة بنسبة  0,5 يف املائة 
مقارنًة بالفرتة ذاهتا يف عام 2013. ولكن تشري مؤسسة Infonetics يف 

بادرة إجيابية منها إىل ازدياد خدمات البيانات املتنقلة )الرسائل النصية 
اإللكرتونية والنطاق العريض املتنقل( يف مجيع مناطق العامل بفضل ازدياد 

استخدام اهلواتف الذكية، وتتوقع أن تبقى سوق االتصاالت املتعلقة 
بالبيانات يف حالة جيدة يف عام 2015.

وحبسب مؤسسة Ovum )وهي الفرع املتخصص يف البحوث يف 
شركة Informa(، فإن االشتراكات في الهواتف المتنقلة ستتنامى 
لتصل إلى 8,5 مليار اشرتاك حبلول هناية عام 2019. ويتوّقع االحتاد 

الدويل لالتصاالت بأن يتجاوز عدد مستخدمي اإلنرتنت 3 مليارات 
 WeAreSocial/ شخص يف عام 2015. ويتوقع مكتب اإلحصاءات

Internet World Stats بأن تساعد اهلواتف املتنّقلة على تعزيز 

انتشار اإلنترنت ليغّطي أكثر من نصف سكان العامل يف هناية عام 2016، 
حبيث سيبلغ عدد »توصيالت« اهلواتف الذكية يف العامل حنو 2,7 مليار 

توصيلة )ومن غري الواضح ما إذا كان املقصود هنا هو االشرتاكات 
أو اهلواتف املستخدمة فعاًل(. وتتوقع مؤسسة Deloitte، يف تقريرها 
البارز بعنوان “تنبؤات عن التكنولوجيا، والوسائط، واالتصاالت 

)TMT(”، بأن يُباع 1,4 مليار هاتف ذكي يف العامل يف عام 2015 وأن 

تتجاوز مبيعاُت اهلواتف الذكية مبيعات قطاعات احلواسيب الشخصية، 
والتلفزيونات، واألجهزة اللوحية، وألعاب الفيديو جمتمعًة وذلك سواًء 

على صعيد القطع املبيعة أو العائدات احملّققة. ومع تكاثر األجهزة املتنقلة، 
تتوقع مؤسسة Gartner أن يتحّول حمور الرتكيز إىل تلبية احتياجات 

املستخدمني يف شىت السياقات والبيئات عوضاً عن االهتمام باخلصائص 
والعناصر الوظيفية لألجهزة فحسب. وترتّقب Gartner أن تصبح اهلواتف 
واألجهزة اليت ميكن ارتداؤها جزءاً من بيئة حاسوبية تزداد اتساعاً )مبا يف 

ذلك املنتجات اإللكرتونية االستهالكية والشاشات املوصولة(.
وال يقتصر التوصيل على البشر. فيّتفق العديد من احملّللني على أن 

عصر إنترنت األشياء )loT( بدأ يكشف عن وجهه فيرتقّبون يف توقعاهتم 
أن يشهد إنرتنت األشياء منواً كبرياً. وتتوقع مؤسسة Deloitte أن 

د يف عام 2015 مليار جهاز من األجهزة الالسلكية القائمة على  يورَّ
إنرتنت األشياء، وهي زيادة بنسبة 60 يف املائة مقارنة بعام 2014، 

وسيؤدي ذلك إىل تكوين قاعدة ستجمع 2,8 مليار جهاز موصول 
حبلول هناية عام 2015. كما تتنّبأ مؤسسة البيانات الدولية بأن يتجاوز 
اإلنفاق على إنرتنت األشياء 1,7 تريليون دوالر أمريكي ما ميثل زيادة 
بنسبة 14 يف املائة مقارنة بعام 2014 )وقد يصل اإلنفاق إىل 3 تريليون 

دوالر أمريكي حبلول عام 2020(. وخالفاً للعديد من احملّللني الذين 
يتوقعون أن يتضّمن جزٌء كبري من إنرتنت األشياء شبكات االستشعار 

الالسلكي، ترى مؤسسة البيانات الدولية أن »إنرتنت األشياء الصناعي« 
هو بشكل رئيسي ظاهرة ستعتمد يف املستقبل القريب على اخلطوط 

الثابتة، متوّقعًة أن حتمل شبكات اخلط الثابت أكثر من 90 يف املائة من 
حركة إنرتنت األشياء الصناعي.

وينظر التقرير السنوي ملؤسسة Ericsson ConsumerLab’s إىل 
إنرتنت األشياء بعني املستهلك، مشرياً إىل أن املستهلكني يرغبون 
يف إدماج التكنولوجيا والتوصيلية يف مظاهر حياهتم اليومية كافة. 

وترى أيضاً مؤسسة Ericsson أن عام 2015 سيشكل عاماً مفصلياً بني 
التسجيالت الفيديوية املتدفقة واخلدمة اإلذاعية التلفزيونية، وتتوقع أن 
يشاهد املستهلكون للمرة األوىل يف عام 2015 التسجيالت الفيديوية 

املتدفقة أكثر من اخلدمة اإلذاعية التلفزيونية. أما مؤسسة PC Mag فتتوقع 
أن تصبح األجهزة اليت ميكن ارتداؤها، »على األرجح«، أكثر الفئات 

شعبية يف جمال التكنولوجيا يف عام 2015.
وكلمة »الذكاء« هي كلمة أخرى شائعة االستخدام على الرغم 
من تباين اآلراء حول حتديد اجلهة – أو بشكل أدق الشيء – الذي 

يزداد ذكاًء. وهذا الشيء هو الشبكات يف نظر مؤسسة البيانات 
الدولية. أما بالنسبة لغريها فهو كامل بيئتنا املوصولة. وبالنسبة 

لشركة GP Bullhound، وهي مصرف استثماري متخصص حصرياً يف 
الشركات التكنولوجية، فإن األجهزة الذكية يف إنرتنت األشياء هي اليت 

تزداد ذكاًء نتيجة االبتكارات يف جمال الربجميات واستخدام البيانات 
بشكل أفضل. وترى شركة GP Bullhound أن األجهزة اليت ميكن 

ارتداؤها )مثل Fitbit وJawbone( أثبتت فعاليتها يف تعقب أنشطة العامل 
احلقيقي وإنتاج البيانات، ولكنها حتتاج عادًة إىل أن يزّودها املستهلكون 

ببيانات كثرية لدرجة ال ميكن اعتبارها فعاًل »ذكية«. أما األجهزة 
دة بتطبيقات  األكثر تطوراً فستعمل بشكل متواصل دائماً، وهي مزوَّ

إلدراك السياق يف اخللفية تقوم تلقائياً جبمع البيانات من مصادر متعددة 
وبالتكّيف والتعلم والتحديث وتضطلع يف بعض األحيان باألعمال دون 

أن ميّدها املستخدمون باملعلومات أو اإلرشادات.
ويذهب بعض املعّلقني إىل أبعد من ذلك مشريين إىل أّن أمناط 

حركة االتصاالت املتنقلة وأعباء الشبكات تتسبب باألضرار لالستجابة 
للطلب على اخلدمات اليت مهدت هلا الشبكات )كما هو احلال مثاًل 
فيما خيص اهلواتف الذكية عن طريق شبكات التطور يف املدى البعيد 

)LTE((. وقد حتتاج شركات اخلدمة املتنقلة إىل إعادة النظر يف بُنية 

شبكاهتا وطوبولوجياها وعناصرها الوظيفية كي تنجح يف حتّمل حركة 
اجليل الرابع )4G( ويف توفري جتربة جيدة للمستهلكني وزيادة هوامش 

أرباحها. وهناك أمران مؤكدان – ما انفك االبتكار والتطور يف شبكات 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتقدم خبطى متسارعة، 

وال جمال للملل أثناء مشاهدة عامل االتصاالت أو العمل فيه!
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تليكوم العالمي لالتحاد 2014
وجهات نظر من الدوحة

انعقد تليكوم العاملي لالحتاد لعام 2014، 
وهو منصة رفيعة املستوى للنقاش وتبادل 

املعلومات والتواصل جملتمع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف العامل، يف الدوحة 

بقطر من 7 إىل 10 ديسمرب 2014. واستضافت 
هذا احلدث حكومُة قطر بدعٍم من شركة 
 .»Ooredoo« االتصاالت الدولية الرائدة

وحضرته جمموعة من الشخصيات املعروفة 
يف عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: 

وزراء ومستشارون ورامسو سياسات ومديرون 
تنفيذيون بارزون يف صناعة االتصاالت 
وأكادمييون وعلماء مستقبل معروفون.

وأبرزت ساحة العرض التكنولوجيات 
وفرص االستثمار من خالل وجود األجنحة 

الوطنية واملواضيعية ومعارض الصناعة. ومشلت 
 Huawei و Cisco :أبرز اجلهات العاملية الفاعلة

 Ooredoo و Nokiaو LS Telcomو Intelو
و Rohde & Schwarz وVodafone وZTE، إىل 

جانب بلدان األرجنتني وأذربيجان والكامريون 
وتشاد والصني وهنغاريا ونيجرييا وماليزيا 
وقطر وتنزانيا وتايالند وزي مبابوي، بينما 
شاركت كينيا وأوغندا وجنوب السودان 

ورواندا جمتمعة يف إطار منطقة إفريقيا الذكية. 
وتناولت مناقشات املنتدى اخلاص باحلدث 

االجتاهات والتطورات الرئيسية يف التكنولوجيا 
والقضايا التنظيمية والسياساتية ومناذج 

األعمال واخلدمات والتطبيقات، مركزة على 
ثالثة سيناريوهات: التفّكك والشراكات بني 

القطاعات واملستقبل الذكي. وضم مديرو 
اجللسات واملتحدثون واملشاركون يف حلقات 

النقاش مزجياً من اجلهات الفاعلة الرفيعة 
املستوى من احلكومات ومجيع مشارب 

الصناعة. واختذت اجللسات أشكااًل متنوعة من 
حوارات رفيعة أدارهتا وسائل اإلعالم الرائدة 

إىل موائد وزارية مستديرة وحلقات نقاش.

حـفــل افـتتــاح تـليـكــوم الـعــالمـي 
لالتحاد 2014
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اليوم األول - 7 ديسمبر 2014
جمع حفل االفتتاح الرائع الذي أُقيم يف 
مركز قطر الوطين للمؤمترات يف الدوحة بني 
جمموعة رائعة من املشاركني رفيعي املستوى. 

وقال الشيخ عبد اهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاين، 
رئيس وزراء قطر »إننا فخورون جداً باستضافة 

عدد كبري من شركات االتصاالت باعتبارنا 
أحد املراكز اهلامة«. وأكد الشيخ عبد اهلل بن 

حممد بن سعود آل ثاين، رئيس جملس إدارة 
جمموعة »Ooredoo«، على احلاجة إىل الشراكة 

وقال »إن بيننا العديد من أكرب شركات 
التكنولوجيا يف العامل وكبار ممثلي احلكومات 
ورامسي السياسة من مجيع أحناء العامل، فضاًل 

عن جيل جديد من أصحاب املشاريع ومطّوري 
التطبيقات. لنستشعر معاً قوتنا وخربتنا وجهودنا 
املتضافرة. بإمكاننا معاً جعل املستقبل يتحقق يف 

وقت أقرب«.

وقمة القادة اليت استغرقت يوماً واحداً: 
المستقبل محور التركيز، أتاحت رحلة 

ملهمة إىل مستقبل صناعة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واألعمال التجارية واجملتمع. وقد 

اجتمع علماء مستقبل مشهورون وخرباء دوليون 
مع قادة من القطاعني العام واخلاص الستكشاف 

سيناريوهات لفهم الكيفية اليت ميكن أن تتطور 
هبا السياسات واالسرتاتيجيات ومناذج األعمال 

والُنهج التنظيمية.
واتفق املشاركون يف حلقة النقاش 

على أن العامل آخذ يف االنتقال إىل الرقمية 
خبطى حثيثة جداً. فالتقارب بني الكثري من 

مظاهر التكنولوجيا املختلفة )مثل تكنولوجيا 
الطاقة الشمسية، والتكنولوجيا البيولوجية، 

والتكنولوجيا متناهية الصغر، 
وتكنولوجيا األعصاب، والطباعة الثالثية األبعاد، 

واحملاسيس والذكاء االصطناعي( يقلص فرتة 
منتصف العمر ألي ختصص جتاري عادي من 

30 سنة إىل 5 سنوات. وهناك ثالثة باليني من 

العقول املوصولة شبكياً على اإلنرتنت تطلق 
العنان لالبتكار واإلبداع والفوضى، ومجيعها 

متأثر بلغة وثقافة وسياقات حملية، وتأخذنا 
إىل وجهات جديدة عن طريق وسائط خمتلفة 

جذرياً - ويستقي اليوم ثلث الشباب املرتاوحة 
أعمارهم بني 15 و30 سنة أخبارهم اإللكرتونية 

من تطبيق Facebook فقط!
وشهدت القمة أيضاً عرضاً 

للروبوت )Roboy(، وهو روبوت من اجليل 
املقبل يقّدم رؤى جديدة وخمتلفة للغاية للتفاعل 
بني اإلنسان والروبوت، بل وحىت أداء اهليكل 

العظمي البشري. وقال أحد املشاركني يف حلقة 
النقاش إن الروبوتات ليست أداة وال تكنولوجيا، 

بل شريكة قد تصبح مناِفسة.
وأُعرب عن القلق من أن الروبوتات 
قد تستغلنا حنن البشر وترغمنا على إنتاج 
مناذج ناجحة بأعداد أكرب من ذي قبل، 

حفل افتتاح تليكوم العاملي لالحتاد 2014. من اليسار إىل اليمني: الشيخ عبد اهلل بن حممد بن سعود آل ثاين، رئيس جملس 
إدارة شركة )Ooredoo(، قطر؛ والدكتور محدون إ. توريه، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت )حالياً األمني العام السابق(؛ 

والدكتورة حصة سلطان اجلابر، وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف قطر.
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أو السماح بالتخلي عن النماذج األقل جناحاً - مثلما هو احلال 
يف التطور البيولوجي. والسؤال احلقيقي ليس ما إذا كنا نرغب يف 

االستمرار مع الروبوتات أم ال - فالروبوتات موجودة بالفعل وبأعداد 
كبرية - ولكن ما إذا كنا نستطيع أن نوجه تطورها دون أن تكتسحنا: 

هل ستفهمنا الروبوتات أم ختيفنا؟
واتفقت القمة على أنه يتعني على واضعي السياسات أن يواكبوا 
جمموعة ضخمة من التطورات التكنولوجية املقبلة لكي يستجيبوا هلا 

باالسرتاتيجيات املناسبة. بيد أن املشاركني يف حلقة النقاش أعربوا عن 
شواغل بشأن اهلوة املتنامية بني وترية التغيري التكنولوجي ووترية التطور 

يف اجملال التنظيمي. ومل يعد جوهر عمل شركات االتصاالت اآلن 
مقتصراً على توفري التوصيلية بل تعداه - إذ يأيت اآلن املنافسون من عدد 

من الصناعات األخرى )انظر املقال عن املعضلة الكربى اليت تواجهها 
شركات االتصاالت(. واليوم، أصبح التغيري ال االستقرار هو القاعدة. 
وجيب أن تدير شركات االتصاالت البيانات وتصبح وصية مستأمنة 

على بيانات العمالء، مما يوّلد فئة جديدة من األصول االقتصادية، مع 
احلفاظ على سالمة البيانات وأمنها. وتنشأ قضايا جديدة فيما يتعلق 
مبن ميلك البيانات، وكيف وما إذا كان يتعني تنظيم استخدام بيانات 

الغري. وحبسب أحد املتحدثني الرئيسيني، يمكن يف املستقبل لكل شركة 
أن تصبح شركة برمجيات.

جرت أيضاً مناقشات بشأن الكوارث الطبيعية، والطريق إلى 
 .)LTE( 5 وتقييس تكنولوجيا التطور طويل األجلG الجيل الخامس

ويكمن التحدي الذي تواجهه تكنولوجيا اجليل اخلامس 5G يف بناء 
نظام إيكولوجي فّعال يضم خاليا وآالت وأجهزة موصولة ووصالت 

للربط. وميكن للجيل اخلامس، من الناحية النظرية، أن ميّكن مجيع 
ركاب قطارات األنفاق يف مدينة سول الكورية من مشاهدة قنوات 

التلفزيون عايل االستبانة )HDTV( يف وقت واحد. غري أن معظم 
استخدامات اجليل اخلامس يف املستقبل ليست معروفة بعد، كما أن 

إدارة الشبكة تتسم بالتعقيد. وينبغي أن يشمل تقييس تكنولوجيا التطور 
طويل األجل )LTE( معرفة أفضل املمارسات يف البلدان اليت تستخدمها 
بالفعل - مثل قطر، حيث بدأ منذ ثالث سنوات العمل بتكنولوجيا 
التطور طويل األجل )LTE( يف مرحلة جتريبية على البيانات والفيديو. 

وشهد اليوم األول أيضاً إطالق شركة Vodafone ألول متجر افرتاضي 
 Ooredoo Qatarو Nokia Networks يف قطر، وعرضاً قدمته شركات

 LTE بتكنولوجيا Gbps 4,1 عن بلوغ السرعة القياسية China Mobile و
باستعمال اإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن )TDD( - اإلرسال املزدوج 
بتقسيم الرتدد FDD، وهو ما ميّكن مستخدمي االتصاالت املتنقلة من 
تنزيل فيلم عايل الوضوح بذاكرة GB 5 بالكامل يف 11 ثانية، وحتميل 

مقطع فيديو بذاكرة MB 30 ومدته 5 دقائق يف أقل من ثانية.

الروبوت Roboy هو روبوت من اجليل املقبل 
يطرح رؤى جديدة وخمتلفة للغاية بشأن 

التفاعل بني اإلنسان والروبوت، بل وحىت أداء 
اهليكل العظمي البشري.
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اليوم الثاني - 8 ديسمبر 2014
خالل جلسة بشأن وصالت الربط 

الدولية المتاحة بأسعار معقولة، كان هناك 
اتفاق واسع بشأن أُطر سياسات تعزيز 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك 
دعم نقاط تبادل اإلنرتنت احمللية، وتشجيع 
الطلب، وحترير السوق. وشدَّد املشاركون 
على أمهية إقامة توازن بني التكنولوجيات، 

وزيادة االستفادة من الكبالت البحرية، 
واأللياف األرضية، والسواتل، وتكنولوجيات 

النفاذ، من تكنولوجيا واي فاي )WiFi( إىل 
تكنولوجيا واي ماكس )WiMAX(، ومن 

الطائرات بدون طّيار إىل املناطيد، يف مزيج 
يكون له معىن يف كل سوق على حدة. ومن 
احملتمل أن خيتلف النفاذ املفتوح من بلد إىل 

آخر، حبسب بُنية السوق. وجيب أن ميتد 
النفاذ املفتوح عرب سلسلة قيمة النطاق العريض 

ليشمل مراكز البيانات، واملخدمات والنقل.
وشهدت اجللسة بشأن نشر النطاق 

العريض في االقتصادات الناشئة مناقشات 
بني املشاركني بشأن النفاذ الشامل، ومت التأكيد 

خالهلا على الكيفية اليت ميكن هبا للنطاق 
العريض أن يدعم االقتصادات احمللية النابضة 

باحلياة وأن يكافح اهلجرة من الريف إىل احلضر. 
ففي إندونيسيا، توجه حصة من إيرادات 

شركات االتصاالت اليت ُتدفع يف صورة رسوم 
للطيف إىل صندوق للخدمة الشاملة؛ غري أن 
قواعد الصناديق صارمة والقليل منها هو من 

يقّدم مسامهات. وشدد املشاركون على ضرورة 
أال تنظر احلكومات إىل إيرادات شركات 

االتصاالت كهدف سهل.
وشددت جلسة »كابوس المسؤولين 
التنظيميين« على ضرورة أن يوازن التنظيم 
بني القواعد واملرونة. وخالل جلسة »دعوة 
المنظمين إلى التعبئة«، مت االتفاق على أن 
يكون التنظيم أداة متكني ال أداة حتّكم، ومّت 

الرتكيز على أفضل املمارسات يف سياق حملي. 
وحثَّ أحد املشاركني يف اجللسة املنظمني 

على هنج أسلوب خمتلف يف العمل، مع 
مراعاة املؤسسات العامة ومستعملي خدمات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بداًل من 
الرتكيز على املشّغلني واملوّردين. ويتسم التنظيم 

على املستوى اإلقليمي بالتعقيد - فمثاًل، 
ال يوجد ضمن 23 من هيئات التنظيم 

األوروبية رأي واحد بشأن كيفية التعامل مع 
اندماج األسواق. ومع تطور إنرتنت األشياء، 

جيب على واضعي السياسات أن يسمحوا 
للقطاع اخلاص بتجريب أي إطار تنظيمي قبل 

إنشائه، وإالّ فقد يُغلقون الباب أمام حلول 
قابلة لالستمرار. واتفقت حلقة النقاش على 

ضرورة »التعاون، والتوازن، والعمل على 
امتداد النظام اإليكولوجي كله«.

وشددت جلسة الشبكات في السحاب 
على العديد من خمتلف نقاط االلتقاء بني 

احلوسبة السحابية واالتصاالت، من الشبكات 
املعرفة بالربجميات )SDN(، وإضفاء الطابع 

االفرتاضي على الشبكات، واملنصات السحابية 
من أجل الشركات، ومطّوري الربجميات 

ومنصات السطوح البينية لربجمة التطبيقات، مع 
خمتلف أنواع التقاطع بني الشبكات واحلوسبة 
السحابية. ومن احليوي للمشغلني واملنظمني 

التفريق بني خمتلف األنواع وانعكاساهتا لتفادي 
اللبس. وأعرب السيد تشيساب يل، الذي توىل 
حديثاً منصب مدير مكتب تقييس االتصاالت 

باالحتاد )TSB(، عن تفاؤله بأن »السوق واملعايري 
ستتثبتان فعاليتهما كما فعلتا طيلة عقود - وقد 

يتقدم أحدها على اآلخر يف نقاط خمتلفة، بيد 
أن اجلهات الفاعلة تستثمر، وستأيت بعد ذلك 

قابلية التشغيل البيين الالزمة للشبكات العامة«. 
من ميلك البيانات ومن يبقيها آمنة؟ لئن كانت 
آليات األمن حاضرة يف كل طبقة، فقد أعرب 
املشاركون يف حلقة النقاش عن شواغلهم ألن 

احلوسبة السحابية ليست آمنة بشكل كامل بعد.
وخالل جلسة التقارب بين اإلذاعة 

والنطاق العريض، ناقش املشاركون 
االختالفات بني اإلذاعة اليت تقّدم مرة واحدة 

ألطراف متعددة )مثاًل يف األحداث البارزة 
حيث يتوقع حدوث ذروة عالية يف احلركة يف 
وقت حمدد( مقابل النطاق العريض يف أحداث 
قد تقل فيها أعداد املشاهدين يف وقت بعينه. 

وأكدت اجللسة بشأن المكاسب الرقمية 
على دور اإلذاعة كوسيلة جتمع الناس عكس 
اإلنرتنت، وارتأت أنه سيكون من اخلطأ توقع 

إحناء خدمة اإلذاعة جانباً يف هناية املطاف. 
وحبسب شركة Ericsson، سيكون هناك 

50 بليون جهاز موصول حبلول عام 2020، 

منها 15 بليون جهاز موصول عن طريق 
الفيديو. وسيصبح احملتوى-حسب-الطلب 

هو القاعدة، مما يغرّي سلوك املستهلكني. 
وتتسم سوق النطاق العريض املتنقل باملنافسة 
الشديدة، لكنه من غري الواضح ما إذا كانت 

اإليرادات ستزيد مع زيادة احلركة.
وخالل اجللسة بشأن تمويل شبكات 

في المستقبل، مت االستماع إىل الكيفية اليت 
ستحدث هبا الطفرة يف استهالك البيانات 

مدفوعة بزيادة انتشار اهلواتف الذكية مبقدار 
يزيد عن 1500 جهاز يف الكيلومرت املربع 
يف 400 من كربيات مدن العامل. وميكن 

إلنرتنت األشياء أن يضاعف احلركة بثالثني 
ضعف حبلول عام 2017، وميكن أن تفضي 

احلوسبة السحابية إىل زيادة بنسبة 440 يف املائة 
يف نفس الفرتة. وهناك حاجة إىل استثمارات 

كبرية يف الشبكات ملواكبة الطلب على 
الشبكات الالسلكية والسلكية أو شبكات 
الوصالت. غري أن احلاجة إىل االستثمارات 

تأيت يف وقت يتسم برتاجع اإليرادات واجلهات 
الفاعلة يف جمال اخلدمات املتاحة حبرية على 

اإلنرتنت )OTT( واليت تتسم بفهم كبري للنطاق 
العريض وتقادم اتفاقات توصيل البيانات، مما 
جيعل الصناعة مرتددة يف االستثمار يف حتديث 
الشبكات. فما الذي ميكن فعله؟ يكمن أحد 

األجوبة املمكنة يف تقاسم البنية التحتية املنفعلة. 
وقد اتفق املشاركون على أّن ضمان استدامة 

النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات 
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واالتصاالت ككل يستدعي إجياد حلول 
جديدة مبتكرة وسباًل جديدة حلل معضلة 
التوصيلية يف أوقات االنقطاعات. والنطاق 

العريض هو الوجهة، حىت وإن وجدت طرق 
خمتلفة تؤدي إىل هذه الوجهة ذاهتا.

اليوم الثالث 9- ديسمبر 2014
يف جلسة حول الشراكات بين 

القطاعات، ذّكر األمني العام لالحتاد، 
هولني جاو )الذي كان يشغل منصب نائب 

األمني العام وقت انعقاد حدث تليكوم( 
املشاركني بأنه »كانت للتعاون دوماً أمهية 

كبرية يف التقدم يف أي مسعى أو صناعة - وما 

من جمال ينطبق عليه ذلك أكثر من قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت«. واختتم 

باإلعراب عن التزام واضح قائاًل »سأبذل 
قصارى جهدي لتعزيز التعاون بني الصناعة 

واالحتاد«. وجيمع حدث تليكوم العاملي 
لالحتاد لعام 2014 أصحاب املصلحة من 

احلكومات، والصناعة، واملصنعني، ومطّوري 
التطبيقات، من أجل استكشاف الُسبل 

اليت ميكن هبا لألطراف العمل معاً من أجل 
رضاء العمالء واستدامة األعمال التجارية. 

وركزت املناقشات على تغيري أدوار شركات 
االتصاالت يف عامل متقارب - هل ينبغي أن 

تتنافس شركات االتصاالت مع جهات فاعلة 
جديدة أو تتعاون معها؟. هناك فرصة أمام 

شركات االتصاالت لتصبح وصية مستأمنة 
على بيانات متحّصل عليها من مستودعات 
متعددة. وقد افتُتحت جلسة االبتكار في 

االتصاالت باستشهاد مبقولة لبيل غيتس جاء 
فيها أن »األعمال املصرفية هي املهمة؛ وليست 

املصارف كذلك« - فهل يصدق هذا القول 
على شركات االتصاالت؟ فيما مضى، مل 
يكن االبتكار يف شركات االتصاالت يأيت 

يف معظم األحيان من شركات االتصاالت. 
وكثرياً ما يتحدث املشغلون عن االبتكار 

فيما يتعلق أساساً بالتعامل »بني الشركات 
واملستهلكني« B2C، يف حني أن أكثر اجملاالت 
دينامية قد يكون يف الواقع هو التعامل »فيما 

.B2B »بني الشركات

ساحة العرض الخاصة بتليكوم 
العالمي لالتحاد 2014
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وفيما يتعلق بإضفاء طابع تكنولوجيا 
المعلومات على شبكات االتصاالت، 

وصف املشاركون يف حلقة النقاش كيف 
أصبحت الشبكات قائمة على بروتوكول 
اإلنرتنت بشكل كامل، مع إضفاء الطابع 

االفرتاضي على الوظائف وأصبحت 
طوبولوجية الشبكات، أكثر توزيعاً. وختزن 

السحب املصغرة احملتوى ختزيناً مؤقتاً 
وتستضيف الوظائف الرئيسية. وميثل إضفاء 

الطابع االفرتاضي على وظائف الشبكات 
 )SDN( والشبكات املعرفة بالربجميات )NFV(

أدوات لتغيري قواعد اللعبة، على الرغم من 
أن األطراف الفاعلة الرئيسية يف عملية إضفاء 

الطابع االفرتاضي على الشبكة ال يزالون 
مشغلني أمريكيني وأوروبيني يف األساس. 

وتُتيح الشبكات املعرفة بالربجميات للعمالء 
فرصة احلصول على شبكة خاصة هبم يف 

مجيع أحناء العامل. ويشعر املشغلون »بإحساس 
باحلاجة امللحة« إىل اعتماد هذا النهج 

لالستجابة للمنافسة ومشاكل الشبكة - وليس 
السؤال إن كان سُيعتمد بل مىت سُيعتمد.

ووصفت اجللسة بشأن البيانات الضخمة 
من أجل التنمية كيف أن املستهلكني يولدون 
كميات هائلة من حركة البيانات كل يوم )ما 
يعادل 000 360 من أقراص DVD يف الدقيقة(، 
وكثرياً ما ينظر إىل ذلك باعتباره عبئاً. وميكن 
أن تظهر حتليالت البيانات الضخمة ما حدث 

يف املاضي - أي يف رصد حركات اهلجرة 
و/أو األوبئة. وميكن من خالل املزيد من 
البحوث اكتشاف أسباب ذلك، أو التنبؤ 
مبا ميكن أن يدث يف املستقبل. وتوجد 

بالفعل كميات كبرية من البيانات يف اجملال 
العام، من إحصاءات السكان اليت جتريها 

احلكومات وتستقصي فيها الِعرق والدين إىل 
الدراسات االستقصائية املفّصلة عن األسر 

ووسائط التواصل االجتماعي الغنية. ووصفت 
اجللسة بشأن الشراكات الموجهة إلى 

المجتمعات المحلية كيف ميكن ملشاريع 

املسؤولية االجتماعية للشركات أن تساهم يف 
متكني - اجملتمعات.

وشهدت اجللسة بشأن »الموارد النادرة 
أو الموارد المشتركة؟« تشبث ممثلي 

شركات اخلدمات املتنقلة والساتلية بادعاءاهتم 
مبلكية النطاق C املتنازع عليه بشدة، واجلدل 

بشأن ما إذا كان التقاسم خياراً عملياً. 
وخلصت حلقة النقاش إىل إمكانية تطبيق 

التقاسم بصيغة ما، وأنه يعود إىل اإلدارات 
الوطنية أن تقرر كيف ومىت وأي تقاسم 
للطيف ميكن أن يدث. فلكل منطقة أو 

بلد بيئة وسوق ومتطلبات تتسم باخلصوصية 
الشديدة يف هذا الصدد.

وروى مكامي مرباوا، وزير االتصاالت 
والعلوم والتكنولوجيا يف تنزانيا، كيف أن 
الشبكة األساسية الوطنية للنطاق العريض 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
تن  زانيا سامهت يف حتويل تنزانيا إىل حمور 

إقليمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
مبد km 7 560 من كبالت األلياف البصرية 

إىل البلدان اجملاورة. وقد شارفت تنزانيا 
على إكمال التحول إىل اإلذاعة الرقمية، 

إذ مل تبق سوى ثالث مدن فقط مل تنتقل 
إىل اإلذاعة الرقمية، وهي مؤهلة لتصبح 

واحدة من أوليات البلدان الرقمية بالكامل 
يف إفريقيا. وقد أطلقت الرئيسة واملديرة 

التنفيذية لشركة Ideas Africa، السيدة 
لوليا إمياكبور، قمة aSMART، بدعم من 

منظمة الكومنولث لالتصاالت )CTO(، ومجعية 
 ،)WATRA( منظمي االتصاالت يف غرب إفريقيا

والوكالة الوطنية لتنمية تكنولوجيا املعلومات 
يف نيجرييا )NITDA(، ودعت احلاضرين 

يف تليكوم العاملي لالحتاد إىل املشاركة يف 
.aSMART قمة

ومثلت مبادرة إفريقيا الذكية رفيعة 
املستوى أربعة بلدان - رواندا وكينيا وأوغندا 

وجنوب السودان. وأعرب وزير الشباب 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف رواندا، 

جان فيلربت نسينغيمانا، عن أمله يف أن جتعل 
هذه املبادرة من إفريقيا زعيمة عاملية يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فقال 
»لقد ختّلفت إفريقيا عن الثورة االقتصادية 
والثورة الصناعية«، واستدرك »لكنها لن 

تتخّلف عن ثورة املعرفة«. وركز وزير 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أوغندا، 
جون ناساسريا، على جعل النفاذ إىل اإلنرتنت 
متاحاً جلميع املواطنني األفارقة بأسعار معقولة، 

وبني أنه جيب بذل التضحيات فيما يتعلق 
بإيرادات القطاع العام لتحقيق النفاذ بأسعار 

معقولة.
وشهد اليوم الثالث أيضاً إصدار 

الرقم القياسي العالمي لألمن السيبراني 
لعام 2014، الذي أعده االحتاد باالشرتاك مع 
شركة االستشارات ABI Research. وجاءت 
الواليات املتحدة يف مقدمة الرتتيب، وتلتها 
كندا بفارق بسيط. واحتلت املرتبَة الثالثة 

ثالثة بلدان - ُعمان وأسرتاليا وماليزيا - فيما 
جاءت نيوزيلندا والنرويج يف املرتبة الرابعة. 

وجاء يف املرتبة اخلامسة كل من الربازيل 
وإستونيا وأملانيا واهلند واليابان ومجهورية كوريا 

واململكة املتحدة. ومت تسليط الضوء على 
العديد من البلدان اليت أبدت التزامها بتحقيق 

األمن السيرباين، مبا فيها تركيا ورواندا.

اليوم الرابع - 10 ديسمبر 2014
شهد اليوم األخري مناقشات ختامية بشأن 
إنرتنت األشياء. فهل ستثبت إنرتنت األشياء 

أهنا يوتوبيا التوصيلية، أم أن قضايا اخلصوصية 
واألمن ستحيد هبذا احللم عن مساره؟ 

ويف املناقشة حول مستقبلنا الذكي، شّدد 
فرانسوا رانسي، مدير مكتب االتصاالت 
الراديوية باالحتاد، على أن إنرتنت األشياء 

ليست جديدة - بل إن مستوى التوصيلية هو 
الذي يشهد تغرياً مدعوماً بالشبكات املتنقلة 

والطيف.
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وحبسب بعض التقديرات، ميكن أن 
تصل قيمة إنرتنت األشياء إىل 19 تريليون 

دوالر أمريكي يف الفرتة بني عام 2013 
وعام 2023. وقد جتاوزت أجهزة االتصاالت 

من آلة إىل آلة )M2M( اهلواتف الذكية 
باعتبارها فئة الشبكات ذات عناوين اإلنرتنت 
األسرع منواً، إذ يتوقع أن يصل عدد األجهزة 

املوصولة حبلول عام 2018 إىل 221 بليون 
جهاز. بيد أن املشاركني يف حلقة النقاش 

حّددوا فجوات بني الواقع والتوقعات، وبني 
وترية الصناعة ووترية اهليئات التنظيمية. ورأى 
أحد املشاركني أننا مل نقطع بعد أشواطاً بعيدة 

حنو إنرتنت األشياء.
وناقشت احللقة ما إذا كان النهج األفضل 

يتمّثل يف اجلمع بني منظمي تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واهليئات الوطنية 

والدولية اليت تشرف على صناعات أخرى، 
أم يف تعيني هيئة تنظيمية واحدة معنية بالبيانات 

إلدارة استخدام البيانات وتنظيمها. واتفق 
املشاركون يف حلقة النقاش على أن هناك 

ر  خطراً طفيفاً يف أن تتحول الشركات اليت تطوِّ
أجهزة ضمن النظام اإليكولوجي إىل شركات 
تشغيل: حيث ختضع صناعة االتصاالت لتنظيم 

مكّثف.
ومت التساؤل خالل املناقشة التالية عما 

إذا كانت إنرتنت األشياء ستكون دواًء لكل 
داء أم أنه سيزّكي الهوس. فبعض اجلهات 
الفاعلة أبدت محاساً بشأن إنرتنت األشياء. 

وبعضها اآلخر كان أشد حذراً، إذ يرى 
أن جاذبية إنرتنت األشياء تتوقف على 

ما يتم فعله باملعلومات اليت تولدها. وبدأت 
اجللسة باستعراض أفكار املشاركني بشأن 
إنرتنت األشياء، مث انتقلوا بطبيعة احلال إىل 
تناول املسائل احمليطة باألمن واخلصوصية. 

فمن الناحية اإلجيابية، متّكن إنرتنت األشياء 
موردي الطاقة من تثبيت عّدادات ذكية على 

مواقع اخلاليا ملراقبة االستهالك واحلد من 
انبعاثات الكربون. واحلال أن إنرتنت األشياء 
كانت موجودة منذ زمن طويل، يف حني أن 

كثرياً من األشخاص قد ال يعلمون أهنم كانوا 
يستخدموهنا.

لكن عندما تتواصل العديد من األجهزة، 
تصبح قضايا األمن واخلصوصية مصدراً للقلق. 
وميثل األمن مسألة رئيسية حيث ميكن تداول 
مجيع أنواع البيانات يف السحاب. وقد يكون 

من الصعب تنظيم خصوصية البيانات على 
النطاق العاملي، نظراً لالختالفات الكثرية بني 
األطر التنظيمية للبلدان - فضاًل عن أنه يتعني 
على شركات االتصاالت أن متتثل للسياسات 

احمللية. وقد شّبه أحد املشاركني إنرتنت األشياء 
بصندوق باندورا - حيث تزداد انتهاكات 

األمن الكارثية كلما سعت الصناعة 
والتكنولوجيا جاهدتني للحاق به.
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وقد يكون لألشخاص احلق يف اخلصوصية؛ 
بيد أن اخلصوصية بنية ثقافية مركبة يصعب 
تعريفها ألغراض تنظيمية. فغالباً ما يتخلى 
املستهلكون طوعاً عن اخلصوصية لتحسني 

 )Life360 حياهتم )كما هو احلال يف التطبيق
أو مقابل احلصول على ختفيضات يف األسعار. 
وغالباً ما تكون اللوائح متأخرة عن االبتكار 

الذي تتسارع وتريته. وخلصت اجللسة إمجااًل 
إىل أن إنرتنت األشياء قد تكون »قوة للخري«، 
على األرجح ولكن جيب أن نتوخى احلذر يف 
كيفية استعماهلا، إذ ميكن بسرعة أن تستخدم 
بطرق غري مالئمة. وأخرياً، شدد املشاركون 

على أن إنرتنت األشياء وجدت لتبقى، ولذلك 
حري بنا أن نتعلم التعايش معها.

 وركزت جلسة أخرى على جتربة فانواتو 
يف نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

على سكاهنا، حيث قّدم فريد صامويل، كبري 

مسؤويل شؤون اإلعالم يف حكومة فانواتو، 
حملة عامة مشوقة وغنية باملعلومات. ويبلغ عدد 

سكان فانواتو 000 255 نسمة يتوزعون على 
عدد من اجلزر اليت تتعّرض يف بعض األوقات 
لكوارث طبيعية. وتشمل التحديات اخنفاض 

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة، وتعّدد اللغات، 
وعدم احلصول على الكهرباء. غري أهنا تتمتع 

بطقس وشواطئ وأنشطة وسكان ودودين 
مما يفتح أمامها فرصاً للسياحة. وقد شهدت 
أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
فانواتو انفتاحاً يف عام 2008، مما ساعد على 
ارتفاع نسبة انتشار اهلواتف اخللوية املتنقلة 

من 16 يف املائة يف عام 2008 إىل 50 يف املائة 
يف عام 2013، مع وصول إشارة االتصاالت 
املتنّقلة ألكثر من 90 يف املائة من السكان. 

ويصل معدل انتشار النطاق العريض املتنقل 
إىل 9 يف املائة، غري أنه مت اختاذ تدابري لرفع 

هذا املعدل من خالل كبل حبري بدأ اخلدمة 
يف عام 2014 مع تطبيق سياسات وطنية 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تركز 
على األمن السيرباين والنفاذ الشامل.

االبتكــار 
إىل جانب عروض الفائزين يف مسابقة 
املبتكرين الشباب، قدمت كذلك عروض 

 Lab عن مستقبل االبتكار يف اجلناح
اخلاص باحلدث. وسلط أصحاب املشاريع 
االجتماعية الشباب الذين ترتاوح أعمارهم 

بني 18 و30 سنة من مجيع أحناء العامل الضوء 
على حلول رقمية مبتكرة ذات تأثريات 

اجتماعية إجيابية.
وباإلضافة إىل الروبوت Roboy الشبيه 

باإلنسان، أمكن أيضاً رؤية أمثلة حية أخرى 
على االبتكار يف جناح Lab يف ساحة العرض، 

مبا يف ذلك: جهاز MineKafon وهو جهاز 
كشف عن األلغام يعمل بطاقة الرياح؛ 

ومشروع Perpetual Plastic Project، وهو جهاز 
تفاعلي إلعادة التدوير يقوم بتحويل البالستيك 

إىل منتجات جديدة من خالل الطباعة 
 ،Parametric Hybrid Wall ثالثية األبعاد؛ واجلدار

وهو سطح متجاوب ميكنه تغيري شكله؛ 
وتطبيق Bhoreal، وهو سطح بيين مفتوح 

املصدر ميكن استخدامه للتحكم يف مجيع أنواع 
العتاد والربجميات.

وميكنكم االطالع على املزيد من الرؤى 
والتوقعات يف مقابالتنا مع املسؤولني التنفيذيني 

على قائمة العرض اخلاصة بتليكوم العاملي 
لالحتاد 2014 يف اليوتيوب. وسيصدر يف مارس 
تقريرنا عن النتائج الذي يتضمن حتلياًل متعمقاً 

جلميع املناقشات اليت جرت خالل احلدث. 
وللمزيد من املعلومات، مبا يف ذلك مجيع 

األحداث البارزة يف اجللسات، زوروا املوقع 
.http://telecomworld.itu.int/

برنامج المبتكرين الشباب
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 مقابلة مع أحد الرواد:
دنيس أوبراين

مؤسس ورئيس شركة »ديجيسيل 
)Digicel Group( ”غروب

أجرى معه املقابلة رضا جعفري، الرئيس واملسؤول التنفيذي األول 
)eDevelopment International( جملموعة التنمية اإللكرتونية الدولية

رضا – إنه لمن دواعي سروري العظيم أن أقّدم السيد دنيس 
أوبراين – ولهو أمر رائع أن تكون معنا هنا فأنت يا دنيس مؤسس 

ورئيس شركة »ديجيسيل«، وهي إحدى أنجح شركات تشغيل 
االتصاالت في األسواق الناشئة، وقد اعتدت أن تكون قائداً 

ذا نفوذ كبير في المشاريع التجارية واالجتماعية على حٍد سواء 
فأرجوك هاّل شرحت لنا عن شركة »ديجيسيل« وعن دورك فيها.

دنيس – بدأنا عملياتنا يف جامايكا عام 2001 – وكانت آنذاك كلفة 
املكاملة اهلاتفية للمسافات الطويلة دوالرين تقريباً للدقيقة الواحدة. فلم 

يتمكن سوى األغنياء من إجراء هذا النوع من املكاملات، ولكننا غرّينا هذا 
الواقع. فتبلغ نسبة انتشار اهلواتف املتنقلة اليوم يف جامايكا 110 يف املائة، 
وبات البلد يتمتع بشبكة اتصاالت أفضل من غالبية املناطق يف الواليات 

املتحدة. وهذا ما نفعله أيضاً حالياً يف بابوا غينيا اجلديدة - إذ نُدخل 
أحدث التكنولوجيات مبا فيها تكنولوجيا اجليل الرابع )4G( والتطور 

الطويل األجل )LTE( إىل هذا البلد النامي. وأنا أؤمن بأن النطاق العريض 
هو حق من حقوق اإلنسان وآمل أن يُدرَج يف عام 2015 يف أهداف 

التنمية املستدامة لألمم املتحدة )SDG(. فإذا كنَت راغباً يف حتقيق التنمية 
االقتصادية يف البلدان النامية، جيب أن متّد أحبااًل ُسرِّية )كشبكات 

األلياف البصرية البحرية لألرض( لدفع التنمية.

رضا – أنت تملك مؤسسة للبث اإلذاعي ومستشفى 
وشركة للتوظيف على الخط في الصين. فهل تشعر أن 

النظم اإليكولوجية تساهم مساهمة كبيرة في التنمية؟

دنيس – علينا أن نسرع يف بناء نظام إيكولوجي للنطاق العريض 
يف البلدان النامية. فهناك حواىل 2,5 مليار شخص يف العامل لديهم 
وسيلة للنفاذ إىل النطاق العريض إال أن مجيعهم تقريباً يعيشون يف 

البلدان املتقّدمة. ويتمّثل التحدي األكرب اليوم يف أن نسبة النفاذ إىل 
النطاق العريض يف العديد من البلدان النامية ما زالت أدىن من 10 يف املائة. 
وال بّد من ضخِّ كمية هائلة من االستثمارات يف الشبكات لرفع مستويات 

انتشار النطاق العريض كي تصل إىل املستويات املسّجلة يف أوروبا أو 
الواليات املتحدة، وسأسوق لكم حالة جتارية، حيث تعتمد خطط 

الصحة اإللكرتونية اليت نتكلم عنها اعتماداً كبرياً على شركات االتصاالت 
املتنقلة. وعلى العموم، جيري حالياً يف البلدان النامية اإلفريقية إعادة 
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استثمار 25 يف املائة من إيرادات شركات التشغيل يف نفقات رأمسالية تُنفق 
على الُبىن التحتية فتستفيد منها عادة دون تكلفة أو عناء األطراُف الفاعلة 

املعنية باخلدمات املتاحة حبريّة على اإلنرتنت )OTT( ومقدمو احملتوى. 
فشركات تشغيل االتصاالت تتحمل برأيي وحدها مجيع األعباء – ولكن 

على موّردي احملتوى والتطبيقات عرب اخلدمات OTT – مثل غوغل 
وفيسبوك وواتس آب وسكايب – أن يسامهوا مبا يلزم ألهنم يقّدمون 
خدمات تستخدم شبكات االتصاالت وتّدر عليهم إيرادات دون أن 

يسامهوا يف التكاليف املرتتبة عن الشبكات اجلديدة.
فحيادية الشبكات هي يف نظري أمر رائع للذين يسكنون يف 

الواليات املتحدة ولكن ليس للذين يعيشون يف إفريقيا – مبعىن 
أن جممع »وادي السيليكون« “Silicon Vally” يستطيع أن يستخدم 
شبكات البلدان األخرى جماناً ودون دفع مسامهات مالية ضخمة. 

وقد مت الدخول على موقع جلنة االتصاالت االحتادية للواليات املتحدة 
بني 4 و5 ماليني مرة يف غضون يومني عقب التدّخالت األخرية 

بشأن حيادية الشبكات. وكانت هذه القضية مهمًة خالل انتخابات 
التجديد النصفي اليت ُأجريت يف مستهل نوفمرب، وستكون مهّمة 
خالل األيام اليت تفصلنا عن االنتخابات الرئاسية يف عام 2016.

رضا – إذًا فإن النقطة الرئيسية هي ضرورة أن يكون 
النظام اإليكولوجي للنطاق العريض مستداماً – فال 

يمكن لشركات التشغيل أن تُنشئ الُبنى التحتية وتسمح 
لآلخرين بالتوافد و«السهر والمرح في منزلك«؟

دنيس - األمر يستلزم توازناً دقيقاً. فجميع اهليئات التنظيمية يف إفريقيا 
وآسيا وأمريكا اجلنوبية والكاريب ي تقول إهنا ترغب يف أن يتمّكن اجلميع 

من النفاذ إىل النطاق العريض. فعندما يتمّكن الناس من النفاذ إىل 
النطاق العريض، يستطيعون النفاذ إىل اخلدمات األخرى كافة. ومن غري 

الواقعي أن نتصّور أنه سيكون من املمكن يوماً تغطية 90 يف املائة من 
أراضي بوركينا فاصو بشبكات النطاق العريض اليت َتستخدم تكنولوجيا 

التطور الطويل األجل أو اجليل الرابع. فقد يكون النفاذ الساتلي حاًل بدياًل 
جيداً ال ترتتب عنه تكاليف باهظة.

وحتتاج إفريقيا إىل مليون عامل صحي فقط كي تبقى واقفة وال تنهار. 
ويؤدي الربوفيسور جيفري ساكس )مدير معهد األرض يف جامعة 

كولومبيا بالواليات املتحدة، واملستشار اخلاص للسيد بان كي-
مون األمني العام لألمم املتحدة( دوراً رئيسياً يف هذا الصدد.

ولقد أّكدنا أننا سنعمل على دعم العاملني الصحيني بالتوصيلية يف 
هايت ي. وعلى شركات تشغيل االتصاالت أن توّفر السِّعة دون أي مقابل. 

وما نتكّلم عنه ال يعدو أن يكون توصيلية عادية – تبلغ كلفتها 10 يوروات 
تقريباً يف الشهر. وهذا األمر ليس مبثابة شراء األصول نقداً ولن يؤثر على 
التدفقات النقدية ألن السِّعة موجودة أصاًل. وهو أشبه مبقعد يف الطائرة 
يسافر فارغاً من نيويورك إىل دبلن – فسعة الشبكات ُتستهلك يومياً. 

وجيب على شركات تشغيل االتصاالت أن تتصرف مثل املواطنني املسؤولني 
وأن توفِّر هذه املتطلبات الضئيلة من السِّعة للسيد جيفري ساكس باجملان.
وأعتقد أن هايت ي أحرزت تقدماً هائاًل. وقد ساعد الزلزال املأساوي 

بالفعل إىل حد ما على دفع البلد قدماً. وتوجد العديد من املنظمات 
املختلفة اليت تعمل اليوم على األرض، مبا فيها منظمات غري حكومية، مثل 

منظمة Mercy Corps Concern Worldwide و Partners in Health – واألهم 
بالنسبة لبلد مثل هايت ي هو العمل عن طريق الوزارات احلكومية. 

وهناك جمموعة أساسية من املنظمات غري احلكومية – حبيث باتت 
هايت ي متلك اليوم خدمة صحية فاعلة. والقضية األبرز يف هذا البلد 
هي توفري الوظائف – فتبلغ نسبة العاطلني عن العمل 35 يف املائة 
من السكان. وتعتمد هايت ي اعتماداً كبرياً على فنزويال اليت ترسل 
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إمدادات النفط إىل هايت ي بأسعار تفضيلية. ووصلت ميزانية احلكومة 
يف عام 2014 إىل 3 مليارات دوالر أمريكي يف بلد يضم أكثر من 

عشرة ماليني نسمة. ويكمن التحدي الرئيسي يف جذب االستثمارات 
األجنبية املباشرة )FDI( إىل هايت ي. فكيف ميكن أن نستحدث فرص 
عمل يف جمال التصنيع يف هايت ي؟ تستخدم شركة »دجييسيل« بصورة 

مباشرة وغري مباشرة 000 35 شخص. وكلما أعلّنا عن دورة تدريبية 
جديدة للموظفني على موقعنا اإللكرتوين الداخلي، نالحظ أن األمر 
يثري اهتماماً هائاًل – حيث يسجِّل اجلميع فيها. فثمة رغبة جاحمة يف 

االرتقاء الشخصي. ومن املرّجح أن يتوىل الشخص الذي يتقاضى أجراً 
رعاية ما بني عشرة أفراد ومخسة عشر فرداً من عائلته. وتتوىل شؤون هايت ي 

اليوم حكومة جيدة بالفعل – ويكم البلد رئيس ورئيس وزراء يريدان 
فعاًل أن ينهضا مبستوى معيشة الناس العاديني وأن يّسنا وضع البلد.

رضا – هل يمكننا أن نستفيد من الدروس المستخلصة مما 
حدث في هايت ي وأن نطبِّقها في إفريقيا فيما يخص الشراكات 
بين القطاعين العام والخاص؟ وما دور الحكومة في تحفيزكم؟

دنيس – مثة ممارسة شائعة يف بعض حكومات البلدان ذات األسواق 
الناشئة وهي بيع الطيف والرتاخيص اجلديدة مقابل مبالغ طائلة. فتنظر 
احلكومات واهليئات التنظيمية إىل شركات تشغيل االتصاالت على أهنا 

مشاريع جتارية مرحبة. وُأجري منذ وقت قريب مزاد لبيع الطيف يف نيجرييا 
مقابل مبالغ مالية كبرية – وهي مبالغ ُتستقطع من الصناعة لتسديد رسوم 

شراء الطيف. وقد ِبْعنا يف أيرلندا تراخيص طيف بقيمة 300 مليون يورو 
يف بلد متطّور. أما فيما خيص البلدان النامية، فأظّن أنه ينبغي إعفاؤها من 

الرسوم. وأعتقد أن من األفضل بكثري أن تُفرض على شركات التشغيل 
التزامات تعاقدية تُرغمها على تنفيذ الشبكات بسرعة، وإذا فشلت شركات 

التشغيل يف ذلك فيبغي أن تُعاقب جبميع الوسائل املتاحة إلخفاقها يف 
الوفاء بااللتزامات التعاقدية اليت قطعتها.

رضا – لقد ُسررت للغاية بالتحدث إليك، شكراً جزياًل لك.

دنيس – شكراً لك. وأوّد فقط أن أَذْكر يف اخلتام أنين كنُت للتو 
أقرأ خصائص مجيع املنظمات املختلفة املمثَّلة هنا. واملهّم هو طاقة 

املائيت شخص املوجودين يف هذه القاعة وليس منظماهتم.

أجريت المقابلة األصلية خالل قمة »لنعتِن بالصحة« التي ُعقدت في دبلن بأيرلندا. 
وتؤكد مجلة أخبار االتحاد أنها حصلت شاكرًة على إذن دنيس أوبراين 

لنسخ مقتطفات من المقابلة.
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الُمعضلة الكبرى التي تواجهها شركات االتصاالت
)Lewis Insight Consulting( ”بقلم كريس لويس من شركة “لويس إنسايت كونسلتينغ

نهاية التدفقات المالية؟
تُوجز هذه املقالة النقاط الرئيسية اليت ميكن استخالصها من ورشة 

العمل املعنونة »اجلدل الواسع حول موضوع االتصاالت« اليت ُعقدت يف 
لندن بتاريخ 7 نوفمرب 2014 واليت حضرهتا جمموعة من اخلرباء واملستشارين 

يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. ورّكزت املناقشات على 
كيفية تطّور االتصاالت يف املستقبل وعلى العوامل الرئيسية اليت تسمح 
بنهوض هذا القطاع. وتتحول االتصاالت والتوصيلية خبطى متسارعة 

إىل قاعدة ُيستند إليها لتقدمي العديد من اخلدمات املختلفة األنواع، كما 
حُتِدث يف الوقت نفسه تغرّيات عارمة يف طريقة تقدمي اخلدمات يف السوق 

- وعلى سبيل املثال، فإن سكايب هي صوت يستغين عن أي وساطة 
ونيتفليكس هي مساء تستغين عن أي وساطة. ويُقدَّر حجم السوق العاملية 

لالتصاالت اليوم مبا يبلغ يف اجملموع 1,67 تريليون دوالر أمريكي )ويرد 
تفصيل هلذه السوق يف الرسم 1(، مع منو عام يصل إىل 1-2 يف املائة يف 
السنة وينجم بشكل رئيسي عن التوّسع الذي تشهده الصني واألسواق 

الناشئة يف هذا اجملال.
إالّ أن عامل االتصاالت ليس عاملاً وردياً مجيالً فحسب. فاإليرادات 

املتأتية من شركات االتصاالت اخلطية الثابتة واالتصاالت املتنقلة يف 
أوروبا ما انفّكت تنخفض، ويُعزى هذا االخنفاض بشكل كبري إىل 
األنشطة التنظيمية واملنافسة. ويهبط بشكل عام متوسط العائد لكل 
مستعمل )ARPU( )حىت يف الصني( نتيجة التخفيضات، وتشري بعض 

اإلحصاءات البارزة إىل أن إيرادات قطاع االتصاالت ستنخفض مبقدار 
14 مليار دوالر أمريكي يف عام 2014 بسبب منافسة األطراف الفاعلة 

يف اخلدمة غري التقليدية )OTT( مثل واتس آب وسكايب. أما حجم 
حركة االتصاالت فيزداد بصورة مضطردة: فبحسب شركة »َدياِمرتيك 
أناليزيس« )Diametric Analysis(، يشاهد كلَّ شهر ما يربو على 1,3 مليار 

شخص يف العامل تسجيالت فيديوية على اخلط، ويشاهد كل يوم 450 
مليون شخص يف املتوسط تسجيالت فيدوية على اخلط، كما تزداد 

فواتري النفقات االستثمارية )capex(. وأفاد كيث ويليتس )أحد مؤسسي 
منتدى إدارة االتصاالت ورئيس جملس إدارته( وتوين بولوس )حمرّر جملة 

»ديسرابتيف فيوز« )Disruptive Views(( يف مداخلتيهما بأن معدالت 
العائدات على االستثمارات الكلية ما زالت يف اإلمجال إجيابية إال أن 

العائدات على االستثمارات اجلديدة قد تكون سلبية. ويؤدي هذا الوضع 
إىل إحداث معضلة يف القطاع ينبغي معاجلتها وهي تضرب بعنف خاصًة 

الشركات العاملة اليوم يف جمال االتصاالت واالتصاالت املتنقلة )مع العلم 

أن العالقة بني العائدات واالستثمارات ما زالت يف الوقت احلايل إجيابيًة 
بالنسبة ملشغلي اخلدمة الكبلية ومشغلي الشبكات البديلة(. وأفادت شركة 

»إرنست أند يونغ« )Ernst & Young( بأن »اخلطر األعظم الذي تواجهه 
االتصاالت اليوم هو اإلخفاق يف تغيري النماذج التجارية«.

ويضّم النظام البيئي للنطاق العريض اليوم أنواعاً خمتلفًة جداً 
من األطراف الفاعلة اليت تتنافس فيما بينها لتقدمي خدمات 

متطابقة - أو متشاهبة. وتتباين كثرياً القيم السوقية هلذه األنواع املختلفة 
من األطراف الفاعلة )انظر الشكل 2(. وال يرتبط تقييم سوق اخلدمات 
غري التقليدية إال ارتباطاً فضفاضاً بالعائدات )انظر اإلطار على اليسار يف 
الشكل 2( واألرباح التشغيلية )انظر اإلطار على اليمني يف الشكل 2(، 
ما يعكس ضمن سلسلة قيمة االتصاالت تبّدالً يف القيمة من شركات 

االتصاالت إىل مزّودي احملتويات الرقمية واألطراف الفاعلة يف اخلدمات 
غري التقليدية. وكانت قيمة شركات االتصاالت حُتدد عادة مبقدار 6 
مرات األرباح املسجلة قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك 

واالستقطاعات )EBITDA( و12 مرة األرباح احملقَّقة وتدّر عامًة أنصبة أرباح 

اخلدمة الصوتية
باستعمال بروتوكول اإلنرتنت
(معدل منو سنوي مركب يبلغ %7 )

النطاق العريض الثابت
(معدل منو سنوي مركب يبلغ %6)

البيانات األخرى
املتصلة باخلدمة الثابتة
(معدل منو سنوي مركب يبلغ %3)

اخلدمة الصوتية
بتعدد اإلرسال
بتقسيم الزمن
(TDM) (معدل منو

سنوي مركب
يبلغ %0,8-)

بيانات اخلدمة املتنقلة
(معدل منو سنوي مركب

(CAGR) يبلغ %11)

اخلدمة الصوتية املتنقلة
(معدل منو سنوي مركب يبلغ %0)

CAGR: معدل منو سنوي مركب
TDM: اخلدمة الصوتية بتعدد اإلرسال بتقسيم الزمن 

IP: بروتوكول اإلنرتنت 

السوق العالمية لالتصاالت في عام, 2013
الحجم اإلجمالي: 1,67 تريليون دوالر أمريكي

املصدر: قاعدة بيانات خدمات االتصاالت العاملية، املؤسسة الدولية 
.2013 ،)IDC( للبيانات
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بنسبة 5 يف املائة تقريباً. وعلى النقيض من ذلك، حتّدد قيمة شبكات 
التواصل االجتماعي مبقدار 12 مرة العائدات. وأشار كيث ويليتس إىل أن 

شركات االتصاالت ما زالت عالقة يف النموذج التجاري القائم على فكرة 
من يشرتي يدفع. وعوضاً عن ذلك، قامت األطراف الفاعلة يف اخلدمات 
غري التقليدية بفصل الّشارين عن الدافعني من خالل اعتماد مناذج جتارية 

غري مباشرة وعقد الشراكات. ويعترب فيليب كارس، وهو أحد أبرز احملللني 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى Megabuyte.com، أننا 

اآلن يف ِخَضمِّ ثورة اإلنرتنت، ولكن ذلك ال ينعكس يف تقييم شركات 
االتصاالت - فاملرة األخرية اليت ُفصل فيها التقييم إىل هذا احلد عن األرباح 

أو العائدات تعود إىل ما قبل ازدهار اإلنرتنت مباشرة!
وبالنسبة للمستهلكني، تشكل التسجيالت الفيديوية )مبا يف ذلك 
البث السمعي فضالً عن االستماع إىل املوسيقى على يوتيوب( حمفزاً 

رئيسياً لطلبات العمالء وللمستويات العالية حلركة االتصاالت. إال أن 
هذه التسجيالت هي مثرة نظام بيئي خاص هبا يتمتع بقيمته وسلسلة 

إمداده اخلاصتني، مبا يف ذلك مشاركة التسجيالت على شبكات التواصل 
االجتماعي - اليت تعكف شركات االتصاالت على التحكم هبا ناهيك عن 

استغالهلا.
وتعمل بعض األطراف الفاعلة يف جمال االتصاالت أكثر فأكثر على 
تقدمي احملتويات للحفاظ على تدفق إيراداهتا املتأتية من النطاق العريض. 

وقامت شركة »إي إي« )EE( بوصف عملية إطالق خدمة التلفزيون »إي 
إي يت يف« )EETV( على شبكة اجليل الرابع اخلاصة هبا اليت تالقي جناحاً 
كبرياً. ويعتمد النموذج التجاري هلذه الشركة بشكل رئيسي على تلبية 

رغبة املستهلكني يف امتالك شاشة متعددة األقسام داخل منازهلم، وكذلك 
على زيادة والء الزبائن والتقليل من التقلبات. فيقوم الزبائن اليوم مبشاهدة 

أمور عدة مشتتة يف آن واحد وبناًء على الطلب - ويعمل املستهلكون 
اليوم على التحكم بالزمن )اليوم السابق عادًة( ويتفاعلون يف الوقت نفسه 
مع اآلخرين على جمموعة من األجهزة عن طريق فيسبوك وتويرت وغوغل. 

وختتلف طريقة استهالك الشباب اليوم للمحتوى اختالفاً جذرياً عما كانت 
تفعله األجيال السابقة - فيستهلك اليوم الناس احملتوى بالتجزئة ال باجلملة 
)أي يستمعون مثالً إىل األغاين املوسيقية الفردية ال إىل األلبومات(. وقد 

يتحّول املستهلكون مستقبالً حىت عن شراء اخلدمات إىل شراء املعامالت، 
على حّد قول بن فريواين، الرئيس التنفيذي السابق لشركة »ألكاتيل-

.)Alcatel-Lucent( ”لوسينت

شركات االتصاالت - تطّور دورها واختصاصها
اقرُتحت طوال اليوم أدوار خمتلفة لشركات االتصاالت )انظر الشكل 

3(. فأشار غراهام وايلد، وهو أحد مؤسسي شركة BWCS ورئيسها 

التنفيذي، إىل أن االختصاصات األساسية لشركات االتصاالت قد 
تطّورت منتقلًة من جمّرد إدارة أنبوب )حناسي( إىل تقدمي جمموعة واسعة 

من اخلدمات ذات االنتشار الواسع ومن بينها التلفزيون )TV(. وتتأتى ثلث 
عائدات شركة »يب يت« )BT( اليوم من خدمات تكنولوجيا املعلومات 
ما يضعها يف منافسة مع أطراف فاعلة من مصاف شركة »أي يب إم« 

)IBM(. وقال كريس لويس، وهو أحد احملللني يف جمال قطاع االتصاالت 

لدى شركة “لويس إنسايت” )Lewis Insight(، إن شركات االتصاالت 
ميكنها أن توّسع نطاق اختصاصها ليشمل خدمات جديدة وأن تنشئ 

بنية حتتية متقاربة ولكن عليها أن تبقي تركيزها على الزبائن. وجيب على 
شركات االتصاالت أن تطّور اختصاصات أساسية خمتلفة من بينها: احلفاظ 
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عمالقة الويب

الربجميات واألجهزة آبل 

غوغل 

فيسبوك 

مايكروسوفت

شركات االتصاالت

 AT&T شركة
NTT شركة

القيمة مبليارات الدوالرات األمريكية

العائدات مبليارات الدوالرات األمريكية
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الربجميات واألجهزة آبل 

غوغل 

فيسبوك 

مايكروسوفت

شركات االتصاالت

 AT&T شركة
NTT شركة األرباح التشغيلية مبليارات الدوالرات األمريكية

القيمة مبليارات الدوالرات األمريكية

القيمة السوقية لمختلف األطراف الفاعلة في النظام البيئي للنطاق العريض

.BWCS املصدر: قاعدة بيانات .BWCS املصدر: قاعدة بيانات
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على شبكتها؛ وتسويق عالمتها التجارية أمام الزبائن وإدارهتا؛ ومواكبة 
التطورات التكنولوجية.

اتفق املشاركون على ضرورة أن حتافظ شركات االتصاالت على 
خدمات النطاق العريض اليت تقدمها. وحبسب فيليب كارس، فإن 

شركات االتصاالت ال خيار أمامها سوى االستثمار يف شبكات اجليل 
التايل )NGN( - وإذا امتنعت عن ذلك، سُيقِدم منافسوها على فعل ذلك. 

وميكن أن يسعى بعضها إىل أن يشّكل منصة حمور للشاشات املتعددة 
األقسام ولألجهزة املتعددة )وهي االسرتاتيجية اليت تّتبعها شركة »إي 

إي” )EE((. كما ميكن أن تعمل بعض شركات االتصاالت على أن تصبح 
رزمة أعمال جتارية وحمتوًى جامعاً، أي أن جتمع معاً يف حزمة واحدة عدة 
موفرين كما هو احلال يف خدمات التلفزيون بأجر. وأشار بيم بيلديربيك، 
وهو أحد شركاء شركة »ميتيسفايلز” )METISfiles( واحمللل الرئيسي فيها، 

إىل أنه من غري الواضح ما إذا كانت شركات االتصاالت ستتحول إىل 
مساسرة أو إىل جهات لتبادل اخلدمات. وعلى شركات االتصاالت أن 

تبحث أيضاً عن أسواق جديدة - فأشارت ترييسا كوتام، وهي مؤسِّسة 
شركة »تيليسبرييانس” )Telesperience( وأكرب خربائها االسرتاتيجيني، إىل 

وجود فرصة جتارية كبرية تتيحها حواىل 20 مليون شركة صغرية ومتوسطة 
احلجم )SME( يف أوروبا. إال أن احتياجات الشركات الصغرية واملتوسطة 

احلجم متنّوعة وبالتايل فال بد من تقدمي »قائمة« خدمات فردية بدل توفري 
خدمة واحدة حمددة، وتضمني ذلك مهام مكتب مساعدة متخصص 

يف تكنولوجيا املعلومات. وقد يؤدي إضفاء الطابع االفرتاضي على وظائف 
الشبكات )NFV( إىل ختفيض النفقات االستثمارية والتشغيلية )opex( إىل حد 

كبري، ألن شراء الربجميات أرخص من شراء َكومة معّدات.
وينبغي لشركات االتصاالت أن تتسم باملرونة عندما يتعلق األمر 

بالنماذج التجارية اليت يعتمدها اآلخرون وأن تسمح للزبائن باختيار اجلهة 
اليت يرغبون يف التعامل معها وأن توّسع نطاق عمل املنظمة بناًء على ذلك. 

وال بّد من اعتماد مناذج جتارية جديدة وسلوكيات جديدة جتاه الشركاء 
والقنوات، فضالً عن وضع أُطُر تنظيمية لتحفيز االستثمار واالبتكار. 

وما زال قطاع االتصاالت حافالً باإلمكانات املتاحة ملوّفري اخلدمات 
والتكنولوجيا النبهاء. ويف هناية األمر، ينبغي لشركات االتصاالت أن 

تتبع األموال - وأن حتاول معرفة مصادر العائدات يف املستقبل واستخدام 
عائدات اليوم لَتتبع أموال الغد.

TELCO

 جهة جامعة
• مجيع احملتويات: البث، واخلدمة

املميزة، واخلط (نيتفليكس،
وأمازون، وواكي، إخل.)

موّفر خدمات النطاق العريض
• السرعة

• التوصيلية غري احملدودة
• السعر

شبكة ذكية
• تستهدف أصحاب احملتوى

واالشرتاكات على حد سواء
(QoE) التوافر وجودة التجربة •

• النفاذ التفضيلي

حمور للشاشات املتعددة األقسام
• مدجمة يف التلفزيونات بأجر

• فاتورة واحدة
• مجيع احملتويات على مجيع األجهزة

• البحث، والتصفح، والسطح
(UI) البيين للمستعمل

مكتب مساعدة متخصص
يف تكنولوجيا املعلومات

• دليل موثوق به خاص بالتكنولوجيات
• املساعدة على حّل مجيع أنواع 

املشاكل املتصلة بتكنولوجيا املعلومات 
واليت تطرأ يف املنزل

 

(Quad-play) موّفر احلزمة الرباعية
• الصوت

Play TV موقع •
• النفاذ إىل النطاق العريض

• اخلدمة املتنقلة

شركة االتصاالت

األدوار الممكن إناطتها بشركات االتصاالت

.)Diametric Analysis( "املصدر: شركة "َدياِمرتيك أناليزيس
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الندوة العالمية لمؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت لعام 2014: الندوة بشأن المؤشرات تُقر بإحراز 

التقدم في تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ُعقدت الندوة العاملية الثانية عشرة 

ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )WTIS( اليت نظمها االحتاد 

واستضافتها حكومة جورجيا يف تبليسي، 
جورجيا يف 24-26 نوفمرب 2014 من أجل 
مناقشة املواضيع الساخنة املتصلة بالبيانات 
اإلحصائية الدولية لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )ICT( وقياس جمتمع املعلومات. 
وحضر هذه الندوة اليت متثل أهم منتدى 

عاملي ملناقشة البيانات اإلحصائية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، 250 مشاركاً من 

79 دولة عضواً و15 منظمة أخرى من 

القطاعني العام واخلاص واستغرقت ثالثة أيام.
وافتتح الندوة السيد إيراكلي غاريباشفيلي 
رئيس وزراء جورجيا حبضور السيد جورجي 

كفرييكاشفيلي، وزير االقتصاد والتنمية 
املستدامة ونائب رئيس وزراء جورجيا والسيد 

دميرتي كومسيشفيلي، النائب األول لوزير 
االقتصاد والتنمية املستدامة ورئيس الندوة 

العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لعام 2014. وسلط 

السيد غاريباشفيلي الضوء يف كلمته االفتتاحية 

على األمهية احليوية لالتصاالت باعتبارها 
أحد القطاعات ذات األولوية لتنمية جورجيا 

ووصف حترير سوق االتصاالت واالنتقال إىل 
اإلذاعة الرقمية وبدء العمل خبدمات احلكومة 

اإللكرتونية.
ومّثل االحتاد األمني العام املنتخب السيد 

هولني جاو )األمني العام لالحتاد حالياً(، الذي 
أبرز أمهية دور الندوة يف مطلع فرتة التنمية 
ملا بعد 2015، حيث من املتوقع أن تؤدي 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دوراً حامساً 
يف حتقيق التنمية املستدامة للبلدان. وأكد 
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كذلك على أمهية عمل االحتاد بشأن رصد 
جمتمع املعلومات. والسيد براهيما سانو، مدير 

مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد، وصف 
اإلطار اخلاص بأعمال االحتاد املتعلقة بالبيانات 
اإلحصائية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
املنبثقة عن مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014 

واملؤمتر العاملي السادس لتنمية االتصاالت.
اسُتهلت الندوة مبائدة مستديرة وزارية 
حيث ناقش املشاركون برنامج التنمية ملا 
بعد 2015 والسياسات املستقبلية املتعلقة 

بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض 
التنمية. واملتحدث الرئيسي، الربوفسور 

ريتشارد هيكس من جامعة مانشسرت باململكة 
املتحدة، سلط الضوء على عدم التطابق بني 

األولويات اإلمنائية اجلديدة واألولويات احلالية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض 
التنمية وأكد على أمهية »التنمية من خالل 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت«، حيث 
تسري أعمال احلياة االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية بشكل رقمي. وُعرضت أيضاً 

جتارب األردن وناميبيا ومصر وأكد 
املتحاورون على كيفية إسهام البيانات يف 

تشكيل أساس سليم للسياسات االقتصادية 
واالجتماعية واختاذ القرار. ووجهت دعوات 
لكي تقوم الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، 
 )NSO( واالحتاد واملكاتب اإلحصائية الوطنية

مبشاركة فعالة يف مجع البيانات.
وجرت مناقشات حول »البيانات 

الضخمة« اليت تتيح إمكانات هائلة الستكمال 
املؤشرات احلالية وإنتاج مؤشرات جديدة 
بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
مبا يف ذلك البيانات املستقاة من: األجهزة 
املتنقلة والتطبيقات املتنقلة ومنّصات الدفع 

املتنقلة وشبكات توصيل احملتوى والوسائط 
االجتماعية والرسائل اآلنية وغريها من موارد 
اإلنرتنت. وعلى الرغم من التحديات املتعلقة 

جبودة البيانات واملنهجيات واخلصوصية، 
ُتستعمل بالفعل البيانات املتنقلة وبيانات 

اإلنرتنت إلنتاج معلومات يف الوقت الفعلي، 
مبا يف ذلك لتتّبع الزالزل واألوبئة ورصدها. 

ومع ذلك، يشري حتليل البيانات الضخمة إىل أن 
التوزيع اجلغرايف حملتوى اإلنرتنت قد ال يقابل 

توزيع مستعملي اإلنرتنت ويربز التفاوت 
اجلغرايف إلنتاج املعرفة.

وركزت جلسة أخرى على قياس املنافسة 
والتنظيم وميسورية أسعار خدمات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت. وناقش اخلرباء أيضاً 
جودة البيانات وسياسات البيانات املفتوحة 

والتقدم احملرز يف العمل اجلاري يف إطار 
الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت من أجل التنمية. وناقش 
املشاركون األعمال احلالية واملستقبلية بشأن 
مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت واملؤشرات األسرية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وتلقوا تقارير من فريق 
اخلرباء املعين مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت )EGTI( وفريق اخلرباء 

املعين باملؤشرات األسرية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )EGH( بشأن أعماهلما املنجزة 
خالل العام املاضي. وعرضت هونغ كونغ 

)الصني( وإسبانيا جتارهبما خبصوص الدراسات 
االستقصائية األسرية بينما ُعرضت جتارب 
اليابان ومولدوفا فيما خيص تنفيذ سياسات 

البيانات املفتوحة.
وهبدف حتسني املقارنة الدولية اتُّفق 

على ضرورة مراجعة مؤشر عرض النطاق 
الدويل لإلنرتنت وناقش املشاركون أوجه 

االختالف بني املؤشرات املتعلقة بأصحاب 
اهلواتف احملمولة ومستعملي اهلواتف احملمولة 

واالشرتاكات اخللوية املتنقلة. وسيتعاون االحتاد 
مع وحدة Intelligence التابعة لرابطة النظام 
العاملي لالتصاالت املتنقلة )GSMA( لتحسني 

البيانات العاملية بشأن انتشار اهلواتف احملمولة 
واستعماهلا.

وُعقدت جلسة خاصة عن التنسيق الدويل 
لقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
مبناسبة الذكرى السنوية العاشرة للشراكة 

املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ألغراض التنمية.

صدر تقرير االحتاد البارز لإلحصاءات 
»تقرير قياس جمتمع املعلومات لعام 2014” يف 
الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت. وأُعلن عن ترتيب 
البلدان حسب الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت )IDI( يف حفل تكرمي، 
ونوقش يف إطار فريق خرباء منفصل. 

واحتلت الدامنارك املركز األول حبسب الرقم 
القياسي لالحتاد لتنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )IDI(، وهو قياس مركب لرتتيب 
166 بلداً حسب مستواها من حيث النفاذ إىل 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا 
ومهاراهتا )انظر املقال املنفصل حول 

التقرير ومؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت(. وُمنحت »جائزة قياس جمتمع 

املعلومات« ونصب تذكاري لتلك البلدان اليت 
استضافت األحداث العاملية بشأن مؤشرات 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وهي مصر )WTIM ،2009( وموريشيوس 
 )WTIM ،2012( وتايالند )WTIM ،2011(

واملكسيك )WTIS، 2013( فضاًل عن جورجيا. 
وعرضت اليابان استضافة الندوة لعام 2015. 
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ولالطالع على مزيد من املعلومات مبا يف ذلك جدول األعمال 
وشرائح العرض التوضيحية وحمفوظات البث الشبكي والوثائق وقائمة 

www.itu.int/en/ITU-D/:املشاركني، يرجى الرجوع إىل املوقع التايل
.Statistics/Pages/events/wtis2014/default.aspx

استمع إىل آراء بعض املتحدثني:
الدكتور عزام سليط، وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،  _

األردن
السيد ستانلي سيماتا، نائب وزير تكنولوجيا املعلومات  _

واالتصاالت، ناميبيا
السيدة جنوى إبراهيم الشناوي، نائبة الوزير للمعلومات والتخطيط  _

االسرتاتيجي، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، مصر
السيد كيوشي موري، مدير عام الشؤون الدولية، مكتب  _

االسرتاتيجية العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وزارة 
الشؤون الداخلية واالتصاالت، اليابان.

سُتعقد الندوة العالمية لمؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت لعام 2015 في اليابان خالل 
األسبوع الممتد من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2015.
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 قياس مجتمع المعلومات:
تقرير 2014

إن الطبعة األخرية للمنشور الرائد الذي يصدر سنوياً عن االحتاد 
الدويل لالتصاالت واملعنونة "قياس جمتمع املعلومات تقرير 2014" تعطي 
صورة عن التطّور املستمر الذي تشهده املهاتفة املتنقلة اخللوية والنطاق 

العريض املتنقل واستخدام اإلنرتنت. ويف األثناء، يتحّول الطلب يف 
البلدان النامية من املهاتفة الثابتة إىل املهاتفة املتنقلة ومن النطاق العريض 

الثابت إىل املتنقل منه. وعلى الرغم من التوسع املستمّر جملتمع املعلومات، 
فإن الفجوة الرقمية ما تزال قائمة - بل تأخذ يف التوسع - يف بعض 

الشرائح السكانية. وهناك على وجه اخلصوص فجوة رقمية كبرية بني 
املناطق احلضرية والريفية.

وجرى تقدمي التقرير السنوي لعام 2014 خالل جلسة عرض 
خاصة أثناء الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )WTIS(، اليت انعقدت يف تِْبليسي، جورجيا بتاريخ 24 
نوفمرب 2014، وحضر اجللسة هولني جاو، الذي بات األمني العام لالحتاد 

الدويل لالتصاالت، وبراهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت 
يف االحتاد، فضاًل عن ممثلي حكومات وإحصائيني وخرباء صناعيني 

وأسرة األمم املتحدة. وُخصصت عدة جلسات خالل الندوة ملناقشة 
النتائج الرئيسية للتقرير ونتائج قياس مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 

.)IDI( واالتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت

 تصنيف البلدان وفقاً لمؤشر تنمية 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

يقوم املؤشر األخري لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
االحتاد الدويل لالتصاالت )IDI( بتصنيف 166 بلداً استناداً إىل أحد عشر 

مؤشراً تقيس مستوى إقبال هذه البلدان على تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واستخدامها هلا ومهاراهتا فيها، مبا يف ذلك اشرتاكات 
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اهلواتف اخللوية املتنقلة، واأُلسر اليت متلك حاسوباً، ومستعملي اإلنرتنت، 
واشرتاكات اإلنرتنت العريضة النطاق الثابتة واملتنقلة، ومعدالت اإلملام 
باملعارف األساسية هلذا اجملال. ويُعترب مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت أداة قياس قّيمة لرصد الفجوة الرقمية.
ويُظهر املؤشر أن الدامنارك تتبّوأ املرتبة األوىل يف العامل من حيث 
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتليها مجهورية كوريا )اليت 
احتلت املرتبة األوىل فيما خيص املؤشر خالل السنوات الثالث السابقة 
على التوايل(. أما السويد وأيسلندا واململكة املتحدة والنرويج وهولندا 

وفنلندا وهونغ كونغ )الصني( ولكسمربغ فتشغل أيضاً أعلى عشر 
مراتب )انظر اجلدول(. وتُعترب اإلمارات العربية املتحدة، وفيجي، وكابو 

فريدي، وتايالند، وُعمان، وقطر، وبيالروس، والبوسنة واهلرسك، 
وجورجيا أكثر البلدان دينامية يف هذا اجملال إذ سجل تصنيفها على 

أساس املؤشر تقدماً يفوق املتوسط خالل السنة املاضية.
ومتلك مجيع البلدان اليت تتبوأ املراتب الثالثني األوىل وفقاً للمؤشر 

اقتصاداً يؤيت دخاًل عالياً، ما يؤكد الرابط القوي بني مستويات الدخل 
والتقدم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويشري التقرير إىل 

أن هذه البلدان تتمتع بأسواق ذات درجة عالية من التحرر وذات قدرة 
على املنافسة تأيت يف الطليعة على صعيد االبتكار، كما تنتفع من يد 

بة تتمتع باملهارات الالزمة الستخدام تكنولوجيا املعلومات  عاملة مدرَّ
واالتصاالت.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألهداف اإلنمائية لأللفية
يتضمن التقرير كذلك حتلياًل وافياً عن العالقة القائمة بني تنمية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )كما يعكسها مؤشر تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت( واألهداف اإلمنائية لأللفية )MDG( اليت وضعتها 

األمم املتحدة. وُتظهر بيانات جديدة أن مؤشر تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتسعة من مؤشرات األهداف 

اإلمنائية لأللفية، وحتديداً تلك املتعلقة باحلد من الفقر وحتسني الرعاية 
الصحية. وهذا خري دليل على الصلة القوية اليت تربط كذلك تنمية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبؤشرات أخرى للتنمية يف البلدان 
النامية. وقال براهيما سانو، وهو مدير مكتب تنمية االتصاالت الذي 

يتوىل إعداد التقرير ما يلي: "يرى التقرير أن التقدم يف تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يرتبط بالتقدم يف حتقيق جمموعة من األهداف 

اإلمنائية لأللفية. فإن املناطق الفقرية واملناطق الريفية هي املناطق اليت ميكن 
أن حُتِدث فيها تكنولوجيا املعلومات تأثرياً هاماً بشكل خاص. ولطاملا 
كان االحتاد نصرياً قوياً لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باعتبارها 

حجر زاوية يف التنمية االجتماعية واالقتصادية."

أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودور المنافسة
إن سعر خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، الذي يشكل 

عاماًل هاماً وحامساً يف تنميتها وتوافُرها بأسعار معقولة )مستويات 
األسعار مقارنة باملداخيل(، ما زال يشكل عائقاً رئيسياً. ومن األنباء 

النتائج الرئيسية لعام 2014

ُأضيف إىل عدد املوصولني إلكرتونياً يف عام 2014 حواىل 300 مليون شخص على الصعيد العاملي. �
تشغل الدامنارك املرتبة األوىل يف التصنيف اخلاص بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT(، وتليها مجهورية كوريا بفارق ضئيل. �
وصل عدد االشرتاكات باخلدمة املتنقلة حبلول هناية عام 2014 إىل حنو سبعة مليارات اشرتاك، وهو رقم يكاد يعادل جمموع سكان العامل. إال أن  �

العديد من املستخدمني ميلكون اشرتاكات متعددة، وبالتايل فإن حتقيق التوصيلية العاملية املتنقلة ما زال أمراً بعيد املنال.
بالفعل، فإن النمو العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يرتجم أحياناً إىل نزر يسري من التحسن احلقيقي يف مستوى توصيلية من هم يف أسفل  �

اهلرم - وما زال 450 مليون شخص تقريباً يعيشون دون أي تغطية متنقلة، ناهيك عن القدرة الشرائية اليت متّكنهم من استخدام املهاتفة املتنقلة. وقد 
بلغت تغطية اخلدمة املتنقلة اخللوية 93 يف املائة من سكان العامل.

يستخدم اليوم أكثر من 40 يف املائة من سكان العامل اإلنرتنت، ما يعادل تقريباً 3 مليارات شخص يف العامل. ويصل عدد األشخاص غري املوصولني  �
بـَْعُد إىل 4,3 يف املائة مليار شخص يعيش 90 يف املائة منهم يف البلدان النامية. ويف البلدان املتطّورة، أكثر من ثالثة أرباع السكان موصولون إلكرتونياً 

يف حني أن ثلث السكان يف البلدان النامية موصولون إلكرتونيا.
اقرتن النمو يف عدد مستخدمي اإلنرتنت بفيض من املضامني اإللكرتونية – وال سيما عمليات البحث على غوغل )انظر اجلدول 16.1 يف التقرير(،  �

وحسابات فيسبوك )انظر اجلدول 17.1 يف التقرير(، والتسجيالت الفيديوية على موقع يوتيوب، ومقاالت ويكيبيديا )انظر اجلدول 18.1 يف التقرير(.
مل تصل مستويات استثمار املشغلني لرؤوس أموال بعُد إىل األرقام القصوى اليت سجلتها يف عام 2008 سواء يف العامل أو يف البلدان املتقدمة. وما  �

يبعث على السرور هو أن حجم االستثمار يف االتصاالت يف البلدان النامية جتاوز مستويات عام 2008.
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 مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )IDI( لعامي 2012 و2013
يضّم مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أحد عشر مؤشراً ُجمعت في مؤشرات فرعية متمثلة في اإلقبال واالستخدام والمهارات.

املرتبة االقتصاد
2013

 IDI
2013

املرتبة 
2012

 IDI
املرتبة االقتصاد2012

2013
 IDI

2013
املرتبة 
2012

 IDI
املرتبةاالقتصاد2012

2013
 IDI

2013
املرتبة 
2012

 IDI
2012

1133,461153,29غانا575,89595,49أنتيغوا وبربودا18.8628.78الدامنارك

1143,421143,30اجلزائر585,83585,52رومانيا28.8518.81مجهورية كوريا

1153,401163,27أوزبكستان595,80565,58األرجنتني38.6738.68السويد

1163,361133,31سري النكا605,77625,42مجهورية مقدونيا48,6448,58أيسلندا

1173,241183,08ناميبيا615,72605,44مولدوفا58,5078,28اململكة املتحدة

1183,201173,11غواتيماال625,71645,32لبنان68,3968,35النرويج

1193,181193,01هندوراس635,67575,52اجلبل األسود78,3858,36هولندا

1202,961202,78نيكاراغوا645,65655,22أذربيجان88,3188,27فنلندا

1212,891232,68زميبابوي655,50675,16الربازيل98,28118,08هونغ كونغ، الصني

1222,881212,69السودان665,43635,36بروين دار السالم108,2698,19لكسمربغ

1232,851262,58بوتان675,29704,99ترينيداد وتوباغو118,22108,15اليابان

1242,791242,62كينيا685,29685,12تركيا128,18128,03أسرتاليا

1252,771222,69كوبا695,23744,89البوسنة واهلرسك138,11137,94سويسرا

1262,661252,61غابون705,22724,96موريشيوس148,02147,90الواليات املتحدة

1272,611272,54كمبوديا715,20665,18ماليزيا157,93177,72موناكو

1282,601282,43سوازيالند725,17695,04سانت فنسنت وغرينادين167,90157,85سنغافورة

1292,531292,42اهلند735,15714,97أوكرانيا177,90187,72أملانيا

1302,461332,20السنغال745,08734,89أرمينيا187,87167,73فرنسا

1312,371342,20نيبال754,97764,70سيشيل197,82197,62نيوزيلندا

1322,361312,22ليسوتو764,96754,83غرينادا207,73247,41أندورا

1332,351352,14نيجرييا774,95804,61كولومبيا217,68217,54إستونيا

1342,351302,25مجهورية الو الدميقراطية الشعبية784,86834,48جورجيا227,66207,59ماكاو، الصني

1352,311362,12غامبيا794,81794,66سانت لوسيا237,62257,37كندا

1362,291322,22جزر سليمان804,81784,68فن زويال247,62237,46النمسا

1372,241372,09مجهورية الكونغو814,76914,09تايالند257,57267,33بلجيكا

1382,181382,07اليمن824,75774,69بنما267,57227,48أيرلندا

1392,171392,06أنغوال834,72814,58دومينيكا277,40287,22البحرين

1402,101421,98الكامريون844,72854,42ألبانيا287,38297,14إسبانيا

1412,081402,01جيبويت854,71824,50ملديف297,29277,25إسرائيل

1422,051412,01باكستان864,64864,39الصني307,25307,08مالطة

1432.041471.86مايل874,62844,48األردن317,13316,96سلوفينيا

1442,021431,97زامبيا884,56884,28إكوادور327,03466,27اإلمارات العربية املتحدة

1451,971461,90بنغالديش894,45874,28مصر337,03336,84التفيا

1461,941441.90أوغندا904,42894,19جنوب إفريقيا347,01426,46قطر

1471.911451,90موريتانيا914,401033,90فيجي356,95326,87بربادوس

1481,861511,74رواندا924,32904,19منغوليا366,94366,66إيطاليا

1491,841491,75بنن934,301043,86كابو فريدي376,90346,70كرواتيا

1501,821481,75ميامنار944,29974,02مجهورية إيران اإلسالمية386,89436,45بيالروس

1511,801501,74كوت ديفوار954,29944,07املكسيك396,85356.70اليونان

1521,761521,72تن زانيا964,27924,09املغرب406,74406,50ليتوانيا

1531,701541,57ليبرييا974,26984,01جامايكا416,72386,57اجلمهورية التشيكية

1541,671531,60غينيا - بيساو984,26934,08سورينام426,70416,48االحتاد الروسي

1551,671551,57أفغانستان994,23964,07تونس436,67396,57الربتغال

1561,561601,35بوركينا فاصو1004,16954,07السلطة الفلسطينية446,60376,63بولندا

1571,561571,47مجهورية الكونغو الدميقراطية1014,09993,94فيتنام456,58456,30سلوفاكيا

1581,521561,50مالوي1024,061053,78اجلمهورية الدومينيكية466,52446,35هنغاريا

1591,521591,40موزامبيق1034,021023,91الفلبني476,36506,01اململكة العربية السعودية

1601,421581,43مدغشقر1044,011003,94بوتسوانا486,32515,92أوروغواي

1611,421611,31غينيا1054,001013,92بريو496,31476,12بلغاريا

1621,311621,24إثيوبيا1063.831063,70إندونيسيا6,24496,07صربيا

1631,201631,18إريرتيا1073,781093,52بوليفيا516,11486,09قربص

1641,111641,09تشاد1083,781073,69قريغيزستان526,10615,43ُعمان

1651,031650,97النيجر1093,711083,56باراغواي536,08535,80كازاخستان

1660,961660,93مجهورية إفريقيا الوسطى1103,611103,47السلفادور546,01525,89سانت كيتس ونيفيس

1113,481113,44َغيانا555,92555,64كوستاريكا

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت1123,461123,39سوريا565,92545,68شيلي
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الّسارة أن األسعار بدأت تنخفض تدرجيياً ألهنا أخذت مع الوقت ختضع 
للمراقبة - وعلى سبيل املثال تزداد إمكانية احلصول على احلزم االبتدائية 
من النطاق العريض بتكلفة معقولة، فقد اخنفض سعرها الذي كان يبلغ 

يف املتوسط 94,5 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل )GNI( للفرد عام 
2008 إىل 18,3 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد على صعيد 

العامل عام 2013. وتزداد السرعات املعلنة حلزم النطاق العريض الثابت: 
ففي عام 2013 بلغت السرعة املعتادة للحزمة االبتدائية Mbit/s 1، مقارنة 

بسرعة kbit/s 256 يف عام 2008.
ويُعتقد على نطاق واسع أن املنافسة تساهم يف خفض األسعار، 

ولكن هل هذا هو السبب فعاًل أم أن تدين أسعار النطاق العريض املتنقل 
والثابت خالل السنوات اخلمس األخرية تزامن من باب الصدفة مع 

زيادة املنافسة يف هذا اجملال؟ وال توجد بالضرورة عالقة سببية بينهما 
- فقد يُعزى اخنفاض األسعار إىل دخول تكنولوجيات النطاق العريض 

اجلديدة أكثر منه إىل حتوالت يف بنية السوق.
وحّلل التقرير التوجهات يف أسعار النطاق العريض فيما يزيد عن 
144 بلداً وربط التغريات يف األسعار بالتنمية االقتصادية )كما يقيسها 

الدخل القومي اإلمجايل للفرد(، وسكان املناطق احلضرية، ودرجة 
املنافسة يف السوق، واأُلطُر التنظيمية )كما تقيسها أداة التقصي التنظيمي 

لالحتاد(، ووجود نسبة قصوى حلزمة البيانات، وعامل السرعة. وأّدت 
مجيع هذه املتغرّيات باستثناء السرعة دوراً هاماً يف حتديد األسعار. 
ويُقرتن االنتقال من قطبني حمتكرين إىل ثالثة أقطاب )على افرتاض 

تساوي حصص السوق( باخنفاض متوسط أسعار النطاق العريض الثابت 
بنسبة 5,8 يف املائة واخللوي املتنقل بنسبة 7,8 يف املائة. وتفيد نتائج 

التحليل بأن أسعار احلزمة االبتدائية للنطاق العريض الثابت ميكن أن 
هتبط بنسبة قد تصل إىل 10 يف املائة يف البلدان النامية إذا وصلت املنافسة 
يف أسواق النطاق العريض الثابت يف البلدان النامية إىل مستوى املنافسة 
يف البلدان املتطّورة، وكذلك بالنسبة ألسعار اهلواتف اخللوية املتنقلة اليت 

ميكن أن هتبط بنسبة 5 يف املائة. 
كما تؤدي األنشطة التنظيمية دوراً حامساً يف حتديد األسعار، وال 

سيما أسعار خدمات النطاق العريض الثابت. ويشري التقرير إىل أن 
أسعار النطاق العريض الثابت ميكن أن تنخفض بنسبة قد تصل إىل 

9,7 يف املائة يف البلدان النامية إذا اعُتمدت أفضل املمارسات التنظيمية 

الدولية. وقد ُأجريت عملية جتميع شاملة لبيانات األسعار فيما خيص 
أربعة أنواع خمتلفة من خدمات النطاق العريض املتنقل، وأظهرت 

نتائجها أن كلفة النطاق العريض املتنقل أقل من كلفة النطاق العريض 
الثابت يف العديد من البلدان. وكلفة النطاق العريض املتنقل يف البلدان 

املتقدمة هي أكثر هتاوداً مبقدار ست مرات منها يف البلدان النامية. 
وأسعار النطاق العريض املتنقل يف النمسا هي األكثر هتاوداً يف العامل، 

يف حني أن أسعاره يف غامبيا والنيجر وفانواتو هي األقل هتادواً. وحتتّل 
أيضاً العديد من البلدان األوروبية فضاًل عن قطر وهونغ كونغ )الصني( 
وماكاو )الصني( مراتب جيدة فيما خيص حزم النطاق العريض املتنقل 

امليسور التكلفة.
ويشكل التفاوت يف الدخل واحداً من أسباب استمرار عجز شرائح 
واسعة من سكان البلدان النامية عن حتمل تكلفة النطاق العريض الثابت 

واملتنقل. فهناك نسبة كبرية من اأُلسر يف البلدان النامية العاجزة عن 
حتمل تكاليف حزمة نطاق عريض واحدة حممولة باليد للشخص الواحد 

وغالباً ما يستخدم أفراد العائلة نفسها اشرتاكاً واحداً ال غري.

البيانات الضخمة لرصد تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت وتنميتها

يتعّمق التقرير أيضاً يف دور البيانات الضخمة وأمهيتها لرصد 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنميتها، مبا يف ذلك البيانات اليت 
ينتجها مشّغلو االتصاالت. ففي عامل اليوم الشديد التوصيل والرتابط، 
خيّلف األشخاص واألشياء واألجهزة بصماٍت رقمية بأشكال عديدة 

فضاًل عن حجم متزايد من تدفقات البيانات النامجة عن عمليات التبادل 
والتفاعل، وعن الرسائل و/أو العالمات من إنرتنت األشياء )IoT(. وُيشار 
عادًة مبصطلح "البيانات الضخمة" إىل جمموعات البيانات اليت تتميز بأهنا 
فائقة قّداً وسرعة أو تنوعاً بالقياس إىل أنواع جمموعات البيانات املعهودة 

االستخدام. وجيّسد أيضاً ظهور البيانات الضخمة التقدم الذي شهدته 
التكنولوجيا والذي ميّكن من اجتياز مقادير ضخمة من البيانات من 

خمتلف مصادرها، مث ختزينها ومعاجلتها.
كما أن البيانات اليت يتيحها مشّغلو االتصاالت املتنقلة تتوافر يف 
الوقت احلقيقي وبأسعار منخفضة، وهي ُتستخدم مثاًل لرصد أمناط 

التحركات وحتديد مستويات الفقر.
وينظر التقرير يف ُسبل استخدام البيانات الضخمة النامجة عن قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل رصد جمتمع املعلومات مبا يف 
ذلك االشرتاكات باخلدمة املتنقلة والبيانات املتعلقة حبركة االتصاالت، 
كما يتمّحص ُسبل إعداد ملفات تعريفية للعمالء لكشف النقاب عن 

مظاهر جديدة من مظاهر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
واستخدامها، والفجوة الرقمية. وقد خضع موضوع البيانات الضخمة 

للمناقشة يف عدد من حلقات التحاور واجللسات املنعقدة يف إطار ندوة 
 )WTIS( املؤشرات العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

لعام 2014.
وملزيد من املعلومات، يرجى العودة إىل املوقع التايل: 

.www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2014.aspx
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االتحاد الدولي لالتصاالت يحتفل بالذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيسه

يف 17 مايو 1865، مت التوقيع على االتفاقية 
الدولية للربق اليت كانت إيذاناً بالتزام األعضاء 

املؤّسسني لالحتاد بالعمل معاً على توصيل 
العامل. ومنذ هذا االجتماع األول قبل زهاء 
150 عاماً، ما انفكت عضوية االحتاد تزداد 

توسعاً ملواجهة حتديات قطاع االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( الذي 

يتسارع منوه، من خالل »االبتكار معًا«.
وقال األمني العام املنتهية واليته، الدكتور 

محدون إ. توريه، يف 21 أكتوبر 2014، يف 
حدث إطالق االحتفال بالذكرى اخلمسني 

بعد املائة لتأسيس االحتاد، خالل مؤمتر 
 ،)PP14( 2014 املندوبني املفوضني لالحتاد لعام

الذي انعقد يف بوسان، جبمهورية كوريا، إن 
»تاريخ االحتاد هو تاريخ تعاون دويل جيمع 

حكومات وشركات خاصة وغريها من 
أصحاب املصلحة، وكانت رسالة االحتاد دائماً 

التوّصل إىل أفضل احللول العملية الستيعاب 
التكنولوجيات اجلديدة أثناء تطّورها ونشر 

فوائدها لكي تعم اجلميع«.
وخُيطَّط لتنظيم جمموعة متنوعة من 

األحداث االحتفالية طوال عام 2015 ختليداً 
للذكرى اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد 

اليت تُعد حمطة بارزة يف تارخيه.

تاريخ غني ومتنوع
منذ عام 1865، زادت عضوية االحتاد 

إىل 193 دولة عضواً وما يزيد عن 700 عضو 
قطاع، وُمنحت العضوية للهيئات األكادميية 
يف عام 2011. ويزخر االحتاد بتاريخ غين من 

الشراكة املتعددة األطراف بني القطاعني العام 
واخلاص. واستمرت والية االحتاد يف التوّسع 

لتلبية احتياجات قطاع االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت املتنامي - الذي شهد 

أحداثاً بارزة من قبيل اخرتاع املهاتفة الصوتية، 
وإطالق سواتل االتصاالت األوىل، ودخول 

عصر املعلومات يف اآلونة األخرية وما صاحبه 
من فوائد عمَّت مجيع أحناء العامل.
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وميثل عمل االحتاد التعاوين بشأن 
التكنولوجيات الناشئة حالياً مثل إنرتنت األشياء 

)IoT( وشبكات اجليل التايل واملدن الذكية أمراً 

حيوياً، إذ يزداد باستمرار اعتماد التكنولوجيات 
»الذكية« يف قطاعات تبدأ من الصحة وصواًل 
إىل األمن. وكما قال حممد الغامن، املدير العام 

هليئة تنظيم االتصاالت )TRA( يف اإلمارات 
العربية املتحدة، خالل حدث إطالق االحتفال 

بالذكرى اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد 
»تضطلع اليوم كل دولة عضو بدور هام يف 
املشاركة يف عملية تطوير هذه املنظمة، لكي 

تواكب الوترية املتسارعة لإلجنازات واالبتكارات 
املستمرة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت«.

عاٌم من االحتفاالت
سيكون هذا العام من االحتفاالت بذكرى 
تأسيس االحتاد فرصة لتسليط الضوء على تاريخ 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكذلك على 

إجنازات االحتاد وأعضائه على مدى السنوات 
املائة واخلمسني املاضية.

وقد بدأت االحتفاالت يف يناير باستقبال 
االحتاد لفريق القيادة اجلديد - هولني جاو، 

األمني العام؛ ومالكوم جونسون، نائب األمني 
العام؛ وفرانسوا رانسي، مدير مكتب االتصاالت 

الراديوية )BR(؛ وبراهيما سانو، مدير مكتب 
تنمية االتصاالت )BDT(؛ وتشيساب يل، مدير 
مكتب تقييس االتصاالت )TSB(. ويف يناير، 

شارك هؤالء يف مناقشات عرب اإلنرتنت، 
حيث ناقشوا رؤيتهم ملستقبل االحتاد. ومشل 
ذلك أيضاً برنامج التوصيل يف 2020، الذي 
جيسد رؤية اجملتمع الدويل العاملية املشرتكة 

ملستقبل تنمية قطاع االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، اليت اعتمدت خالل 
مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014. ويضم 
هذا الربنامج أربع غايات اسرتاتيجية رفيعة 
املستوى - النمو، والشمول، واالستدامة، 

واالبتكار والشراكة - و17 مقصداً قابالً للقياس 

يتعني بلوغها حبلول عام 2020، كما يرد وصفها 
يف القرار الصادر عن املؤمتر بعنوان »برنامج 

التوصيل يف 2020 من أجل التنمية العاملية 
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت« 

)انظر املقال الصادر يف العدد 6 من أخبار 
االحتاد، لعام 2014(.

ويوافق عام 2015 أيضاً إطالق األمم املتحدة 
يف سبتمرب خلطة التنمية ملا بعد عام 2015. 

وبالنظر إىل النطاق األوسع لتطبيق تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف قطاعات مثل التعليم 

والتوظيف والصحة، فإهنا متّثل جزءاً هاماً يف 
بلوغ األهداف املتجددة للتنمية املستدامة. 
وسيطلق االحتاد أيضاً أنشطة تروجيية بشأن 
االجتماع السنوي الرفيع املستوى للمنتدى 
االقتصادي العاملي، يف دافوس-كلوسرتز، 

سويسرا، يف يناير، يف إطار موضوع 
»االستثمار املبتكر يف شبكات النطاق العريض 

يف املستقبل«.

ويف الفرتة ما بني فرباير وديسمرب، ستسلط 
مواضيع شهرية )انظر اجلدول( الضوء على 

التزام االحتاد باملوضوع العام »االبتكار معاً«. 
ويتضمن اجلدول الزمين للمواضيع أحداثاً حتددها 

اسرتاتيجياً جماالت عمل االحتاد واختصاصاته 
األساسية - من قابلية النفاذ، واالتصاالت 

الراديوية، والتحّول إىل البث الرقمي، وصواًل 
إىل قضايا املساواة بني اجلنسني - حيث ستعرض 

النطاق الواسع لعمل االحتاد.
وترتاوح األحداث اليت سُتعقد طوال العام 

من عرض أفالم فيديو عن سيارة املستقبل 
املوصولة شبكياً، وصوالً إىل عقد حلقات 

دراسية عرب الويب مع الشباب بشأن مستقبل 
الراديو. وستبث خمتلف األنشطة أيضاً على 

وسائط التواصل االجتماعي - فانضم إىل االحتاد 
مبتابعة قنواتنا وشارك يف احملادثات.

وخالل اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع 
املعلومات )WTISD( يف 17 مايو، سيستضيف 

الجدول الزمني لألشهر المواضيعية
القوى الدافعة لالبتكار يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالتيناير
الشباب واالبتكارفرباير
االبتكار وأنظمة النقل الذكيةمارس
الفتيات والنساء واالبتكار أبريل
القوى الدافعة لالبتكار يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالتمايو
التحول إىل البث الرقمي واالبتكاريونيو
إمكانية النفاذ واالبتكاريوليو

سد الفجوة الرقميةأغسطس
املالحة واالبتكارسبتمرب
البيانات الضخمة واالبتكارأكتوبر
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )WRC( بوصفه أداة لتمكني االبتكارنوفمرب

االحتاد - قوة دفع لالبتكار يف املستقبلديسمرب
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سينّظم معرض استكشاف 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت معارض مؤقته 
كأعضاء االتحاد، ستأخذ الزوار 

في رحلة تبدأ من التلغراف وصواًل 
إلى تكنولوجيا اليوم وما بعدها

االحتاد فعاليته الرئيسية يف االحتفال بالذكرى اخلمسني بعد املائة 
لتأسيسه، يف جنيف، سويسرا، حول موضوع »االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت: قوى دافعة لالبتكار«. وستنفذ طوال اليوم 
جمموعة من األنشطة، مبا يف ذلك بّث حّي لالحتفاالت اليت تقام على 
املستويات الوطنية. وسيعَلن أيضاً عن أمساء الفائزين ب جوائز الذكرى 
ال خمسني بعد ال مائة لتأسيس االت حاد )ITU150 Awards( اليت سُتمنح 
لتكري م أفراد من ال حكومات ودوائر صناعة تكنولوجيا ال معلومات 

واالتصاالت وال مؤسسات األكادي مية وال مجتمع ال مدين ساه موا يف 
ت حسني حياة ال مواطنني يف العال م من خالل ابتكارات تكنولوجيا 

ال معلومات واالتصاالت اليت يطورها االحتاد أو يشجعها أو ينفذها. 
وميكن للدول األعضاء يف االحتاد تقدمي الرتشيحات يف موعد أقصاه 

15 مارس على املوقع www.itu.int/en/150/Pages/awards.aspx )أعضاء 

االحتاد حصراً(. وسيلي أنشطة يوم الذكرى حفل عشاء تقيمه سويسرا 
احتفاالً بيوم تأسيس االحتاد.

احتفاالت دولية
ستقام طوال عام 2015 احتفاالت على املستويات الوطنية، وقد 

خططت خمتلف املنظمات من مجيع أحناء العامل حىت اآلن ملا يزيد عن 
50 نشاطاً لالحتفال بالذكرى اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد. 

وسُتغّطي هذه األنشطة أحناء العامل كافة وستعكس نطاق عمل االحتاد 
وقدراته. وتشمل األنشطة إصدار طوابع تذكارية، وإقامة معارض 

ومؤمترات وحلقات دراسية عرب الويب ومنصات للتعّلم اإللكرتوين.
ومتّثل االحتفاالت بالذكرى اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد 

بالفعل َمعَلماً تارخيياً بارزاً. وقد أبرز ذلك هولني جاو، الذي يشغل حالياً 
منصب األمني العام لالحتاد، خالل مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014، 

حيث قال »أظهر االحتاد خالل املائة ومخسني عاماً املاضية قدرته على 
ريادة تنمية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل«. 
ويف معرض إشارة إىل استمرار أعضاء االحتاد وتفانيهم يف دعمهم له، 
أعرب عن ثقته بأن االحتاد وأعضاءه سيواصلون العمل معاً من أجل 

توفري مستوى أفضل من االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من أجل حياة أفضل للجميع.

ويتطلع االحتاد إىل مشاركتكم يف أحد األحداث االحتفالية 
بالذكرى اخلمسني بعد املائة لتأسيسه. أو ملا ال تشاركوا وتنّظموا أنشطة 
خاصة بكم يف بلدكم أو منطقتكم؟ ميكن االطالع على املعلومات على 

.www.itu150.org :املوقع املخصص للذكرى اخلمسني بعد املائة
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ستخصص مساهمات الشركاء التاليين ذكرهم لدعم مختلف األنشطة 
العالمية ذات الصلة بالذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد

الشركاء البرونزيون

جمهورية إفريقيا الوسطى



الشركاء الذهبيون

جمهورية أذربيجان

المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

الشركاء الفضيون

جمهورية كوت ديفوار

جمهورية غانا

جمهورية زيمبابوي

النمسا
بلجيكا

الدانمارك
فرنسا
ألمانيا
اليونان
هنغاريا
إيطاليا

هولندا
النرويج
البرتغال
روسيا
إسبانيا
السويد
سويسرا
تركيا

باريس، 1865

ــون

الــبلــدان الـمــؤسس
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مكافحة أجهزة تكنولوجيا المعلومات 
واالتصـاالت الـزائـفــة والمخـالـِفــة للمعــايير

ُعقد مبقر االحتاد الدويل لالتصاالت يف 
جنيف، سويسرا يف الفرتة 1817 نوفمرب 2014 

حدث لالحتاد بشأن مكافحة أجهزة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الزائفة واملخاِلفة 

للمعايري. وقد ترأس الدكتور يوجني جوواه، 
نائب الرئيس التنفيذي/املدير التنفيذي للجنة 
االتصاالت النيجريية )NCC( والذي أشار إىل 

أن احلضور واالهتمام القويني باحلدث يؤكدان 
على أمهية العمل اجلماعي من أجل احلّد من 
انتشار مكافحة أجهزة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت الزائفة واملخاِلفة للمعايري.

وقد أصبحت مسألة التزييف مشكلة 
بصورة متزايدة داخل صناعة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يدفعها بصورة 

جزئية النمو الذي تشهده هذه الصناعة، 
خاصة يف االتصاالت املتنّقلة. وميكن أن 

تتسّبب مكافحة أجهزة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت الزائفة واملخاِلفة للمعايري يف آثار 
سلبية كبرية على الصناعة من خالل خسارة 
اإليرادات واحلّط من قيمة العالمات التجارية 

وثقة املستهلكني، وعلى احلكومات، من 
منظور خسارة اإليرادات والرسوم اجلمركية 
والضرائب، مع ما تنطوي عليه من أخطار 

صحية وشواغل بالنسبة للخصوصية واألمن 
وتديّن األداء واجلودة يف اخلدمات املقدمة 

للمستهلكني. وطبقاً ملا قدم يف احلدث من 
عروض، هناك حاجة واضحة إىل مجع وحتليل 

ونشر املزيد من الوقائع والبيانات التطبيقية 
عن طبيعة وأكثر املنتجات الزائفة واملخاِلفة 

للمعايري - ليس فقط لتحسني فهم نطاق 
املشكلة ولكن أيضاً للتمّكن من وضع احللول 

املناسبة ملواجهتها.
ويف كلمته االفتتاحية، شرح الدكتور 

روبرت كان، الرئيس، املدير التنفيذي 
ورئيس شركة مبادرات البحوث 
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 ،ITU-T X.1255 التوصية ،)CNRI( القومية
بعنوان »إطار الكتشاف معلومات إدارة 

اهلوية”، كإطار مفاهيمي ذي صلة مباشرة 
مبكافحة السلع الزائفة. كما قّدم معمارية 

الشيء الرقمي )DOA( والعمل الذي تقوم به 
مجعية DONA بشأن معّرفات اهلوية الوحيدة 
الدائمة. ويف كلمته االفتتاحية، سّلط السيد 

براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت 
باالحتاد الدويل لالتصاالت الضوء على اعتماد 

 )WTDC( املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
للقرار 79 بشأن دور االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف مكافحة أجهزة 

االتصاالت الزائفة والتصدي هلا )ويشمل ذلك 
األجهزة واملعّدات الزائفة و/أو املستنسخة 

وكذلك ملحقاهتا ومكّوناهتا(. كما وضع قراراً 
جديداً مت اعتماده يف مؤمتر املندوبني املفّوضني 

لالحتاد بشأن مكافحة أجهزة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الزائفة هذه القضية 

على جدول أعمال االحتاد.

المداوالت السياساتية
طرحت احلكومات يف جلسة املداوالت 

السياساتية رؤاها بشأن مكافحة منتجات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة 

واملخاِلفة للمعايري. وشرح املركز احلكومي 
األوكراين للرتّددات الراديوية كيفية إدخال 

أوكرانيا لنظام املعلومات األوتومايت اخلاص هبا 
 )AISMTRU( من أجل تسجيل املطاريف املتنّقلة

يف 2009 حلماية السوق الوطنية من واردات 
اهلواتف املتنّقلة الزائفة واملخاِلفة للمعايري. 

وأشارت هيئة االتصاالت الوطنية )NCA( يف 
غانا إىل أّن تكلفة اهلواتف الزائفة منخفضة 

جداً، وسامهت بالفعل يف زيادة كثافة 
االتصاالت يف البالد، مع توفري وظائف 

للشباب يف نفس الوقت. بيد أهنا تنطوي 
على عدد من التحديات من منظور الصحة 

والسالمة واملخّلفات اإللكرتونية وجودة 
اخلدمة والتداخل والتهّرب الضريب ي. ففي 

مارس 2014، أصدرت هيئة تنظيم االتصاالت 
الغانية رخصة لشركة IMEIXS لتنفيذ منصة 

 )IMEI( ملعّرفات اهلوية الدولية للمعّدات املتنّقلة
للرابطة GSMA برقم مسلسل فريد لكل جهاز 
من أجل حجب اهلواتف املتنّقلة الزائفة. بيد 

أّن الرتخيص مل يُلِزم مشّغلي الشبكات املتنّقلة 
بالتوصيل هبذه املنصة.

 )TRA( وعرضت هيئة تنظيم االتصاالت
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة خطة 

الدولة لتدنية املنتجات الزائفة يف البالد. 
ففي سبتمرب 2011 أصدرت اهليئة توجيهاً بشأن 

»اهلوية الدولية املطابقة للمعّدات املتنّقلة« 
وتدير محلة توعية بني املستهلكني حيث يعتقد 
الكثري منهم أّن أجهزة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت الزائفة تعمل كاألصلية متاماً. 
وحىّت 2012، قطعت اهليئة توصيل أكثر 

من 000 100 جهاز يد.
وقّدمت ANATEL املشروع الربازيلي 

للنظام SIGA ملراقبة األجهزة املقّلدة. وتشرتط 
اللوائح يف الربازيل أنّه جيوز للمشّغلني عدم 
السماح للتوصيل بالشبكات إال لألجهزة 
املرّخصة، بيد أن ANATEL ترى أن نسبة 
كبرية من املطاريف املوصولة بالشبكات 

حالياً غري مرخصة. وتعمل ANATEL مع مجيع 
 GSMA أصحاب املصلحة مبا يف ذلك الرابطة
واملشّغلون واملصّنعون لزيادة فرص جناح هذا 

املشروع اخلاص مبراقبة أجهزة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الزائفة واملخاِلفة 

للمعايري. وشرحت هيئة األعمال واالبتكار 
واملهارات )BIS( يف اململكة املتحدة كيف تتزايد 

أعداد األجهزة الزائفة من الصراع العنيف 
بني املصّنعني واملزيّفني. واتفق على أنه ينبغي 

جلميع أصحاب املصلحة العمل معاً ملعاجلة 
هذه القضية على أن تراعى يف نفس الوقت 

خصوصية املستعملني النهائيني وأّن هناك 

حاجة إىل إجراءات متعددة األطراف مع زيادة 
الوعي.

وطبقاً للمشاركني، تضّمنت املبادرة 
املوجودة يف بلدان أخرى ملكافحة أجهزة 

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الزائفة 
اآليت:
أذربيجان - قاعدة بيانات من أجل رموز  _

معرفات اهلوية IMEI تعمل حتت رعاية 
وزارة االتصاالت والتكنولوجيا الرفيعة منذ 

عام 2013.
كولومبيا - لدى وزارة تكنولوجيا  _

املعلومات واالتصاالت قاعديّت بيانات 
لرموز معّرفات اهلوية IMEI، واحدة 
لألجهزة املتنقلة املفقودة واملسروقة 

واألخرى لألجهزة املصنعة واملستوردة 
بصورة شرعية.

مصر - أنشأ اجلهاز القومي لتنظيم  _
االتصاالت )NTRA( سجاًل مركزياً هلوية 
املعدات )CEIR( يف 2010 ومت اكتشاف 

000 500 هاتف حممول برموز زائفة 

.IMEL ملعّرفات اهلوية
اهلند - قطعت احلكومة اهلندية يف 2009  _

اخلدمات عن اهلواتف احملمولة اليت ال حتمل 
أرقام معّرفات هوية IMEI؛ وقّدر عدد 
األجهزة املتأثرة بنحو 25 مليون جهاز.

كينيا - مّت التخّلص من 1,89 مليون  _
هـاتـف مـحمـول زائــف منذ عام 2012 بعد 
إشعار من هيئة تنظيم االتصاالت الكـيـنـيــة 

لـمشغّـلي الشبكــات املتنقلة كافة بفصل 
هذه األجهزة من شبكاهتم.

سري النكا - تبحث جلنة تنظيم  _
االتصاالت يف سري النكا يف وضع وتنفيذ 
سجل وطين هلويات املعّدات )NEIR( يسمح 

بتوصيل مجيع مشغلي االتصاالت املتنّقلة 
بقواعد بيانات معّرفات اهلوية IMEI وتبادل 
املعلومات بشأن اهلواتف احملمولة املدرجة 

يف القائمة السوداء.
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رجل يقف قبالة واجهة متجر تعرض هواتف متنقلة يوم 
1 أكتوبر 2012 يف نريويب، حيث شّددت كينيا على وقف 

استعمال اهلواتف املتنقلة الزائفة يف هناية هذا الشهر. 
ومّت منع شبكات االتصاالت املتنّقلة من تفعيل األجهزة 

اجلديدة »املقّلدة« املشرتاة بعد 1 أكتوبر. وقال مسؤولون 
حكوميون إّن هذا التحّرك مت القيام به حلماية املستهلكني 

من املواد اخلطرة وحلماية أنظمة الدفع املتنّقلة ومنع اجلرائم. 
)AFP :املصدر(

تركيا - أنشأت هيئة تكنولوجيا املعلومات  _
واالتصاالت يف تركيا سجاًل مركزياً هلوية 

املعّدات. وحبلول هناية 2010، مّت إدراج 
حنو 14 مليون جهاز يد بالقائمة السوداء 
كانت حتمل معّرفات هوية IMEI مزيّفة.

أوغندا - أطلقت جلنة االتصاالت  _
األوغندية )UCC( مشروعاً للتخلص 

التدرجيي من اهلواتف الزائفة.
وتسعى احلكومات إىل تنفيذ برامج 

ملكافحة التزييف وإنشاء قواعد بيانات جملموعة 
من األسباب املختلفة، على الرغم من أّن محاية 
اإليرادات الضريبية هو اهلدف املشرتك يف هذا 

الصدد.

المبادرات الحكومية الدولية
ويف جلسة بشأن املبادرات احلكومية 

الدولية، قامت املنظمة العاملية للملكية 
 )WTO( ومنظمة التجارة العاملية )WIPO( الفكرية

واملفوضية األوروبية )EC( ومنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي )OECD( ومنظمة 

اجلمارك العاملية )WCO(، بعرض مبادرات 
حلماية حقوق امللكية الفكرية )IPR( ومكافحة 

املنتجات الزائفة واملخاِلفة للمعايري. واتفق 
املشاركون على احلاجة إىل وجود مسرد 

واضح للمصطلحات مع استخدامه على النحو 
السليم، خلصتها منظمة التجارة العاملية بدقة 

كالتايل:
املعدات الزائفة، هي املعدات اليت تتعّلق  _

بانتهاك العالمات التجارية بنية خداع 
املستهلكني واالحتيال عليهم؛

انتهاك العالمات التجارية ميكن أن يربك  _
املستهلكني، ولكنه قد ال ينطوي على نوايا 

خبيثة للخداع؛
املعدات احملظورة، هي قضية جتارية وتتعّلق  _

بانتهاك اللوائح اجلمركية؛
املعدات املخاِلفة للمعايري، هي قضية  _

تنظيمية. قد تكون املنتجات املخاِلفة 
للمعايري غري مطابقة ولكنها حتمل عالمة 

جتارية وطنية، لذا ال يستلزم بالضرورة أن 
تكون زائفة.

وختتلف هذه املصطلحات عن بعضها، 
ومن مث ينبغي عدم استعماهلا بالتبادل، حيث 
إّن املصطلح املستعمل يّدد إىل حّد ما شكل 

التعامل. وأشارت املنظمة العاملية للملكية 
الفكرية على سبيل املثال إىل أّن االتفاق 

املتعّلق باجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق 
امللكية الفكرية )TRIPS( ملنظمة التجارة العاملية 
ميكن أن يساعد يف مكافحة سلع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الزائفة، وليس السلع 
املخاِلفة للمعايري، حيث إهنا قضية تنظيمية ال 

تتصل حبقوق امللكية الفكرية. وتقّدم املادة 61 
من هذا االتفاق توجيهات بشأن ماهية السلع 
الزائفة وتفرض التزامات على الدول األعضاء 

يف منظمة التجارة العاملية بتحديد عقوبات 
جنائية - بيع السلع املقّلدة والزائفة غري 

شرعي يف معظم الدول األعضاء يف منظمة 
العاملية. التجارة 
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وأّكدت املفوضية األوروبية )EC( على أنّه 
من الواضح أّن اهلواتف املتنّقلة هي املصدر 

الرئيسي للقلق داخل صناعة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، إذا ما تعّلق األمر 
بالتزييف واملمارسات غري القياسية. ومع 

ذلك، فإّن الكماليات والرقاقات واملكّونات 
املعلومات  لتكنولوجيا  األخرى غري القياسية 

واالتصاالت أصبحت تتسّرب أيضاً يف 
الوقت احلايل إىل سلسلة اإلمداد يف كثري 

من الصناعات األخرى، مبا يف ذلك الطريان 
للمفوضية، فإّن  والتشييد والصحة. وطبقاً 

التطبيق الالحق للوائح حلل املشكلة ال جيدي 
وحده؛ حيث يتعنّي وجود هنج وقائي 

ملواجهة مشكلة مكافحة أجهزة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الزائفة واملخالِفة 

للمعايري من املصدر.
ويصعب قياس التجارة يف األجهزة الزائفة 

واملهّربة بسبب االفتقار الشديد للبيانات 
املتاحة. وتقوم منهجية منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي على بيانات للمنتجات 

احلقيقية اليت تنتهك العالمات التجارية استناداً 
إىل استقصاءات من السلطات اجلمركية، حيث 

يتم بعد ذلك استقراؤها من خالل بيانات 
منظمة اجلمارك العاملية. وهناك حاجة إىل املزيد 

من األحباث والبيانات عن الطابع احلقيقي 
للسلع الزائفة وآثارها، ألّن االفرتاضات بأن 

أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الزائفة متدنية اجلودة وخطرية على الصحة، 

على سبيل املثال، حتتاج إىل أن تدعم ببيانات 
جتريبية قوية. ومن جانبها، أشارت منظمة 
اجلمارك العاملية إىل أّن السلطات اجلمركية 

يف إفريقيا أوقفت حنو 1,1 بليون منتج زائف يف 
إطار العملية Operation Biyela 40 يف املائة منها 

أجهزة إلكرتونية.

المداوالت الخاصة بالتكنولوجيا
جرت املداوالت اخلاصة بالتكنولوجيا 

يف جلستني. فقد قّدمت رؤى الصناعة 
بالنسبة ملكافحة منتجات أجهزة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت الزائفة واملخاِلفة 
للمعايري. واستشهد منتدى مصّنعي األجهزة 

املتنقلة )MMF( ببحث يتعّلق باألداء السليب 
للشبكات الناشئ عن اهلواتف الزائفة. 

فاهلواتف الزائفة تسقط نداًء من كل أربعة 
نداءات، وتؤخر مترير النداء وتفشل يف 

كل مترير ثالث. وميكن للمشغلني مكافحة 
اهلواتف الزائفة اليت تعمل على شبكاهتم 
واحلّد من أعدادها من أجل زيادة جودة 

اخلدمة. وشرحت الرابطة GSMA قاعدة بياناهتا 
للمعّرفات IMEI من أجل تعريف اهلواتف 

املتنقلة مبعّرفات فريدة. وقد استخدم أكثر من 
700 مشغل و14 هيئة تنظيمية وطنية ووكالة 

من وكاالت إنفاذ القوانني ووكالتان مجركيتان 
قاعدة البيانات تلك من أجل التحقق من 
األجهزة ومنع تبييض األجهزة )شرعنتها(.

وقّدمت شركة Cisco System هنجها »من 
املهد إىل اللحد« اخلاص باألمن عرب كامل 
سلسلة اإلمداد من اآللة إىل اآللة. وجيب 

مراعاة األمن يف البدايات املبّكرة جداً عند 
تصميم املنتجات عن طريق مراقبة اجلودة 
واللوجستيات وتوفري حلول التخّلص عند 

هناية اخلدمة - حيث ال ميكن مراعاة األمن 
الحقاً. ولدى ميكروسوفت فريق يضم مائة 

من املهنيني يعملون يف جمال مكافحة التزييف 
والقرصنة والربجميات الضارة ومحاية بروتوكول 
اإلنرتنت. وترى ميكروسوفت أّن خرباهتا فيما 
يتعّلق بالربجميات الضارة واألجهزة الزائفة متاثل 

خرباهتا السابقة يف جمال الربجميات - فبداية، 
يقوم املزيّفون بتصنيع بدائل رخيصة وبيعها 

وجين األموال؛ كما يهدف املزيّفون إىل النفاذ 
إىل بيانات املستعملني والتحّكم يف أجهزهتم. 

وترى ميكروسوفت أّن األطر القانونية احلالية 
كافية، ولكن يتعنّي استخدامها بصورة أفضل.

وعرضت شركة Hewlett Packard برناجمها 
العاملي ملكافحة التزييف )ACF(، وأشارت 

إىل أّن قضية التزييف ال تقتصر على معدات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومعدات 

الطباعة فقط. بل تتسع املشكلة لتشمل كذلك 
مكونات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وكمالياهتا مثل احلواسيب احملمولة واملهايئات 
والبطاريات واملخدمات وحمركات األقراص 

 .USB الصلبة وحمّركات مفاتيح الذاكرة
وأّكدت مجعية الرقابة العامة على ضرورة 
التحّقق واالستقصاء واإلنفاذ. فإذا ما مت 

حجب سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الزائفة أو املخاِلفة للمعايري يف اجلمارك، فإن 
التجربة تشري إىل أهّنا ال ميكن مع ذلك أن 

تتسّرب إىل البالد عرب قنوات أخرى، ويتاج 
األمر إىل تنسيق أفضل بني الوكاالت املختلفة.

وشرحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا 
املعلومات يف الصني كيف مّت إدخال نظام 

معّرفات اهلوية ومعمارية األشياء الرقمية يف 
الصني. وحالياً، تستعمل هذا النظام ست 
من كربيات الشركات ملكافحة التزييف 
يف الصناعات الغذائية. وحبلول هنايات 

عام 2014، بلغ عدد معّرفات اهلوية املستعملة 
يف الصني للمنتجات 80 مليون معّرف هوية. 

وشرح االحتاد الدويل لرابطات صانعي 
املستحضرات الصيدالنية )IFPMA( القضايا 

املتعّلقة باألدوية والسلع الصيدالنية الزائفة. 
حيث تبلغ نسبة األدوية املقّلدة 10 يف املائة 

على األقل، يف حني تبلغ هذه النسبة يف 
العامل النامي 10-30 يف املائة. وميكن ألنظمة 
التتبع واملالحظة أن تساعد يف زيادة الرقابة 
عرب كامل سلسلة اإلمدادـ، غري أّن تكاليف 

تنفيذ ذلك باهظة. وسّلطت املناقشات الضوء 
على أّن التزييف أخذ يف النمو على الرغم 

من اجلهود القصوى املبذولة ملكافحته. ومع 
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ذلك، هناك حاجة إىل هنج خاص بالتكلفة 
مقابل الفوائد - فمن املمكن تتبع ومالحقة 

ووسم الكثري من املنتجات، غري أّن التكلفة قد 
تزيد عن الفوائد. وتؤثر مشكلة التزييف على 
أصحاب املصلحة بدرجات متفاوتة - فمثاًل، 

قد ال يشغل بال مشغلي االتصاالت كثرياً 
السلع الزائفة، ما دامت أجهزة اليد أو 

الرقاقات الزائفة ال تؤثر على أداء الشبكات 
أو احلركة.

وتعد اهلواتف املتنقلة بشكل واضح الرتكيز 
األكرب داخل صناعة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت للمزيفني، غري أن الرقاقات 

واملكّونات األخرى لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت أصبحت موجودة حالياً يف 

الصناعات األخرى. والتجارة اإللكرتونية متثل 
مغنماً للمزيّفني - حيث يربع اجملرمون يف 

التحّرك عرب احلدود لتفادي القيود والضرائب. 
وال تعمل اللوائح املطّبقة حلل املشكلة بشكل 

منفرد - حيث يتاج األمر إىل هنج وقائي 
ملواجهة هذه املشكلة من مصدرها. واتفق 

املشاركون على ما يلي:
يتاج األمر إىل هنج شامل يضم هيئات . 1

التنظيم واحلكومات واملستهلكني واجملتمع 
املدين ودوائر الصناعة.

يتعنّي مجع وحتليل ونشر املزيد من البيانات . 2
عن طابع املنتجات الزائفة واملخاِلفة 

للمعايري وآثارها ودور تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف مكافحتها.

يتاج األمر إىل هُنج وقائية للحّد من . 3
املغريات عرب كامل سلسلة اإلمداد؛ كما 
أّن استعمال أفضل وأكثر كفاءة للحلول 
التقنية القائمة مثل املعايري الدولية، ميكن 

أن يساهم يف ذلك.
يتعنّي وجود سياسات وأطر تنظيمية قانونية . 4

معززة يف القطاعات للتأكيد على اإلنفاذ.
زيادة الوعي وبناء القدرات وتثقيف . 5

املستهلكني كلها أمور حيوية جلميع 
األطراف املعنية.

وميكن أن يكون لالحتاد دور يف تنفيذ 
األنشطة ومساعدة دوله األعضاء يف إطار كل 

جمال من جماالت العمل اخلمسة هذه. ويف كلمته 
اخلتامية، شكر السيد مالكوم جونسون مدير 

مكتب تقييس االتصاالت املنتهية واليته الذي 
يتوىل حالياً منصب نائب أمني عام االحتاد، 

اجلميع على اهتمامهم وأشار إىل رغبة االحتاد 
يف التعاون مع أصحاب املصلحة كافة. وسيقوم 

االحتاد بدراسة كيف ميكن تنفيذ البعض من هذه 
املقرتحات، استناداً إىل واليته املنبثقة عنن املؤمتر 

 )WTDC-14 ( العاملي لتنمية االتصاالت لالحتاد
.)PP-14( ومؤمتر املندوبني املفّوضني لالحتاد
ولالطالع على مزيد من املعلومات 

وعلى التقرير النهائي، يرجى زيارة الصفحة 
www.itu.int/en/:اإللكرتونية للحدث على

ITU-T/C-I/Pages/WSHP_counterfeit.aspx. كما 

ميكنكم االطالع على كيفية حتديد اهلاتف 
.www.spotafakephone.com:املقّلد على
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 جـلســة خـاصـة للجـنـة النطـاق العـريض 
في دافــوس

يقدم االستخدام الفّعال للشبكات واخلدمات والتطبيقات عريضة النطاق حلواًل حتويلية 
للتصّدي للتحديات الرئيسية املطروحة أمامنا يف الوقت احلاضر، مبا يف ذلك احلد من الفقر 

وسوء التغذية وحتسني الرعاية الصحية أو فصل النمو االقتصادي عن استخدام املوارد 
الطبيعية واستنفاذها. وبغية حتقيق هذه األهداف الطموحة جيب أن تصل تكنولوجيا النطاق 

العريض وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل مجيع الناس، وخاصًة أولئك الذين يواجهون 
االستبعاد االجتماعي أو يعيشون يف املناطق النائية أو الذين هم أكثر تعرضاً للمخاطر البيئية 

واحلرمان االقتصادي. 
بيد أن متويل النطاق العريض ونشره للوصول إىل اجملتمعات ذات الدخل املنخفض أو إىل 

الناس يف املناطق النائية أمر ينطوي على حتّد صعب بسبب مزيج من العوامل اليت جتعل هذه 
األسواق أقل جاذبية للمستثمرين من القطاع اخلاص. ويعين ذلك واحداً من أمرين: إما أن تضطر 

المشاركون في الجلسة الخاصة 
للجنة النطاق العريض المعنية 

بالتنمية الرقمية التابعة لالتحاد 
واليونسكو في االجتماع السنوي 

للمنتدى االقتصادي العالمي 
لعام 2015

من اليسار إلى اليمين: ريتشارد 
سامانز، عضو في مجلس إدارة 
المنتدى االقتصادي العالمي؛ 
والدكتور علي عباسوف، وزير 

االتصاالت والتكنولوجيات 
العالية، أذربيجان؛ وتوماس 

هندريك إيلفس، رئيس إستونيا؛ 
وبول كاغامي، رئيس جمهورية 

رواندا؛ وهولين جاو، األمين العام 
لالتحاد الدولي لالتصاالت
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احلكومات، ما تضطّر يف أغلب األحيان، إىل 
توفري املصدر الوحيد للتمويل أو أن تتخذ 

خطوات جلذب االستثمار أو االستثمار 
املشرتك لتوسيع النفاذ إىل النطاق العريض 

لفائدة الفئات األكثر حرماناً. ولتحقيق هذه 
األغراض، ال بد من التعاون ودعم جمموعة 

من العوامل يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا 
.)ICT( املعلومات واالتصاالت

وهذه اجللسة اخلاصة للجنة النطاق العريض 
املعنية بالتنمية الرقمية التابعة لالحتاد واليونسكو 

اليت جتري يف االجتماع السنوي للمنتدى 
االقتصادي العاملي لعام 2015 )21-24 يناير( يف 
دافوس-كلوسرتز، سويسرا، تسعى إىل حتديد 
اإلجراءات والسياسات اليت من شأهنا تشجيع 

هذا التعاون وجذب التمويل واالستثمار يف 
النطاق العريض. وبوجه خاص، ُدعي أصحاب 

املصلحة من دوائر الصناعة واحلكومات 
واملؤسسات املالية إىل عرض جماالت العمل 

التالية ومناقشتها:
إمكانية احلصول على التمويل من القطاع  _

اخلاص بتكلفة منخفضة؛
إدخال سياسة وتنظيم فعال يف قطاع  _

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
وضع سياسات ضريبية مالئمة للقطاع؛ _

اختيار تدخالت أخرى وتنفيذها لدعم  _
االستثمار الالزم.

اتفق املشاركون على أن حفز التمويل 
واالستثمار من أجل نشر النطاق العريض يف 

املستقبل أمر بالغ األمهية إذا كنا نريد أن نطلق 
العنان لقدرة النطاق العريض من أجل تقدمي 
حلول حتويلية لألهداف اإلمنائية املنشودة يف 
حياتنا اليومية. وأشار عدد من املتحدثني إىل 
أن النطاق العريض يّول تقريباً كل عمل من 

أعمال اإلنتاج واالستهالك سواء كان عاماً أم 
خاصاً مبا يف ذلك تقدمي اخلدمات احليوية ذات 

القيمة العامة مثل اخلدمات املتعلقة بالتعليم 
والصحة والثقافة. وسلط عدد من املشاركني 
الضوء على الفجوة بني تزايد الطلب وحجم 
احلركة واخنفاض احلوافز اليت حتث املشغلني 
على االستثمار. وقد تكون النماذج احلالية 
لالستثمار العام واخلاص غري كافية؛ وهناك 

حاجة إىل وضع آليات متويل جديدة مبتكرة. 
واتفق املشاركون على احلاجة إىل خطوات 

مناسبة لتشجيع االستثمار يف الشبكات عريضة 
النطاق وتدخالت حمددة يكون هلا أثر إجيايب 

على االستثمار يف جمال النطاق العريض.
وفيما يتعلق مبعرفة ما إذا كان ميكن 

للتنظيم مواكبة التغري التكنولوجي السريع، 

يشري البحث األخري الذي قامت به جلنة النطاق 
العريض املعنية بالتنمية الرقمية التابعة لالحتاد 
واليونسكو إىل أن تنظيم الشبكات عريضة 

النطاق واحملتوى غري متكافئ إىل حد بعيد بني 
األطراف الفاعلة املختلفة. ويؤدي التقارب 

التكنولوجي إىل تالشي احلدود بني اخلدمات 
والصناعات. ويسعى املنظمون وصانعو 

السياسات إىل تكييف املتطلبات التنظيمية 
وحتديثها من خالل إدخال تنظيم "اجليل الرابع" 

لتهيئة بيئة متكينية من أجل تشجيع االستثمار 
املستدام. 

واتفق املشاركون على أن إتاحة فرص 
تنظيمية متكافئة ميكن أن يساعد على تشجيع 
االستثمار يف الشبكات عريضة النطاق، وكان 
عدد قليل منهم على يقني متاماً بالشكل الذي 

سيبدو به مبدأ "إتاحة فرص متكافئة" حقاً 
وبني أّي من األطراف الفاعلة ينبغي إتاحتها. 

ومع ذلك، أمجع مجيع املشاركني على أن 
الرهانات كبرية وأن اإلقصاء الرقمي خماطرة 

كبرية للغاية، ولذا جيب على األطراف الفاعلة 
التقليدية واملتطورة العمل معاً لصاحل الصناعة 

واجملتمع ككل.

جـلســة خـاصـة للجـنـة النطـاق العـريض في دافــوس 
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 :GEM- TECH أحد الفائزين بجوائز
إطاللة على اليونسكو

احتفل االحتاد الدويل لالتصاالت جبوائز املساواة بني اجلنسني 
وتعميمها من خالل التكنولوجيا )GEMTECH( لعام 2014 يف بوسان، 

جبمهورية كوريا، يف 28 أكتوبر، يف إحدى اجللسات العامة ملؤمتر 
املندوبني املفوضني لالحتاد. وسيتم يف هذا العدد من أخبار االحتاد 

واألعداد التالية تناول أحد الفائزين ومشروعه الذي وقع عليه االختيار 
يف كل فئة من الفئات، بدءاً بالفئة 1.

ومن بني جوائز GEMTECH السبع، فازت منظمة األمم املتحدة 
للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( بالفئة األوىل، “تطبيقات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، واحملتوى، وقدرات اإلنتاج، واملهارات الالزمة 

لتمكني املرأة اجتماعياً  وسياسياً، وعالقة متكني املرأة بالتنمية املستدامة«، 
عن بوابتها اإللكرتونية، املرأة يف التاريخ اإلفريقي: أداة للتعلم اإللكرتوين 

)إفريقيا(. وتضم هذه املنصة موارد تعليمية متعددة الوسائط تسلط 
الضوء على دور املرأة يف التاريخ اإلفريقي )مبا يف ذلك رسوم هزلية، 

ووحدات صوتية، واختبارات موجزة(. وتكفل أداة التعّلم اإللكرتوين 
متكني الفتيات الصغريات من التواصل اهلادف مع تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )ICT( من خالل إنتاج حمتوى حملي ذي صلة، ومتكن من بناء 
قدرات الفتيات الصغريات لكي يصبحن صانعات للقرار ومنتجات يف 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. واملنصة متاحة حالياً باللغتني 
اإلنكليزية والفرنسية )fr.unesco.org/womeninafrica(، ويتوقع أن تتاح 

أيضاً بعدة لغات إفريقية حبلول عام 2015 من أجل تعزيز التعدد اللغوي 
يف الفضاء السيرباين والتشجيع على نفاذ سكان الريف إىل اإلنرتنت.

وتُعرف اليونسكو بأهنا الوكالة »الفكرية« لألمم املتحدة ويتمثل 
هدفها الرئيسي يف املسامهة يف السلم واألمن يف العامل من خالل تعزيز 
التعاون بني األمم عن طريق الرتبية والعلم والثقافة واالتصال من أجل 

املزيد من االحرتام الشامل للعدالة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية لشعوب العامل.

ومتثل املساواة بني اجلنسني إحدى األولويات العاملية لليونسكو 
وتسعى هذه املنظمة إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

من خالل دمج هذه املبادئ يف مجيع برامج عملها. وميّكن التعليم من 
إيصال جوهر قيمة املساواة بني اجلنسني، وميكن أن يساعد على تعزيز 
حقوق اإلنسان األساسية للمرأة ودورها احملوري يف مجيع اجملتمعات. 

ويضطلع تدريس التاريخ بدور حاسم ألنه ميّكن من فهم األبعاد الثقافية، 
ويسلِّط الضوء على الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف حياة 

املرأة يف اجملتمعات اليت خلت.
ومن خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تعّرف 

املنصة باملرأة اإلفريقية أو املرأة ذات األصول اإلفريقية. وتبنّي أن املرأة 
كانت هلا على مّر الزمن مسرية متميزة يف تاريخ القارة يف جماالت شىّت 

مثل السياسة )جيزيل رابيساهاال(، والدبلوماسية ومقاومة االستعمار 
)نزينغا مباندي(، والدفاع عن حقوق املرأة )فامنيلياو رانسوم - كويت( 

 ،)OER( ويف جمال املوارد التعليمية املفتوحة .)ومحاية البيئة )وانغاري ماثاي
تسّلط البوابة الضوء على عمل يا أسانتيوا، وأجني إليزابيث بروكس، 

وبيسي كوملان، وأوا كايتا، ومرييام ماكيبا، وامللكة ناين، 
ونيهاندا نياكاسيكانا، وهدى شعراوي، وسوجورنر تروث.

ومن خالل التأكيد على املسرية التعليمية هلؤالء النساء االستثنائيات 
ووظائفهن األكادميية وإجنازاهتن الرئيسية، تسّلط اليونسكو الضوء على 

اإلرث الذي تركنه وتدعو إىل مواصلة البحوث حول دور املرأة يف 
التاريخ اإلفريقي.

انظر مقالنا عن جوائز GEMTECH لعام 2014 يف العدد 6 من أخبار 
االحتاد )نوفمرب/ديسمرب 2014(. وستتناول أخبار االحتاد على مدى 

.GEMTECH األشهر املقبلة املزيد من الفائزين جبوائز
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التقط مجيع الصور االحتاد الدويل لالتصاالت.

زيارات رسمية

خالل شهر يناير 2015، قام السادة الوزراء وسفراء الدول لدى 
مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف 

والضيوف المهمون التالية أسماؤهم بزيارات مجاملة لألمين العام 
لالتحاد الدولي لالتصاالت، السيد هولين جاو.

جواكيم روكر، سفير ألمانيا )في الوسط( وغونكي 
روشر، رئيس الشعبة االقتصادية في البعثة الدائمة 

أللمانيا، جنيف، سويسرا )على اليمين(

 عمرو أحمد رمضان،
سفير مصر

 عبيد سالم سعيد الزعبي،
سفير اإلمارات العربية المتحدة

 الدكتور جون أوتاشي كاكونجي،
سفير كينيا

 ماوريزيو إنريكو سيرا،
سفير إيطاليا

 أنايانسي رودريغز كاميخو،
سفير كوبا

هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت 
والسيد جان جيبغيب، نائب أمين عام سابق لالتحاد
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 بايفي كايرامو،
سفير فنلندا

 السفير بنديكتو فونسيكا فيلو،
 مدير دائرة الشؤون العلمية والتكنولوجية،

وزارة العالقات الخارجية، البرازيل

 فيصل بن حسن طراد،
سفير المملكة العربية السعودية

فوسانوبو يوناغو، مدير التعاون التكنولوجي، شعبة 
السياسات الدولية، مكتب االستراتيجية العالمية 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وزارة الشؤون 
الداخلية واالتصاالت في اليابان

ريتشارد أناغو، مدير التعاون والمنظمات الدولية، 
المكتب الوطني لالتصاالت، بوركينا فاصو

 محمد سياد دواله،
سفير جيبوتي

رولف-ديتر هوير، المدير العام للمنظمة األوروبية 
)CERN( لألبحاث النووية

باسكال كليفاز، نائب المدير العام للمكتب الدولي 
التابع لالتحاد البريدي العالمي

 أرتو راتي، السكرتير الدائم لوزارة الدفاع،
فنلندا

بيتر سورنسن، رئيس وفد االتحاد األوروبي 
لدى األمم المتحدة في جنيف، سويسرا

البروفيسور تيم أونوين، 
األمين العام لمنظمة الكومنولث لالتصاالت

تشارلز تشيو، مدير الهيئة الدولية لتنمية تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في سنغافورة
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Training, Seminars & 
Best Practice Education
We offer a vast selection of training courses, workshops and 
master classes covering a variety of topics in broadcast, 
telecommunications, spectrum management and monitoring.

LS telcom Training Academy - 
Expert Knowledge combined 
with Practical Experience

www.LStelcom.comContact us on Training@LStelcom.com
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