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أهمية قياس تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

نظم االحتاد الدويل لالتصاالت مؤخراً الندوة العاملية ملؤشرات 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )WTIS-15( يف الفرتة من 

30 نوفمرب إىل 2 ديسمرب 2015 يف هريوشيما باليابان، وقد أثبتت الندوة 

األمهية البالغة لقياس منو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( من 
أجل حتسني حياة الناس يف مجيع أحناء العامل.

وقام وزراء احلكومات واملديرون العامون والشخصيات املرموقة 
واملتحدثون واملندوبون من 88 بلداً بتبادل املعلومات بشأن وجهات 

نظرهم وجتارهبم وأفكارهم. وناقشوا االجتاهات والتحديات اجلديدة 
فيما يتعلق باستعمال البيانات للتعجيل بتنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. كما أهنم استفادوا على حنو تام من فرص التواصل 

املمتازة. واستمتعوا حبسن الضيافة اليت تشتهر هبا اليابان، هذا البلد 
الرائد يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي ال يزال يقدم 
مسامهات هائلة يف أعمال االحتاد، مبا يف ذلك تنظيم القطاع اخلاص 

الياباين جللسات خاصة متعددة يف إطار الندوة.
وقد اكتسبت الندوة لعام 2015 أمهية إضافية نظراً لتنظيمها يف 

أعقاب االتفاق التارخيي بشأن خطة التنمية املستدامة لألمم املتحدة 
لعام 2030 اليت تعرتف باإلمكانات اهلائلة لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر 
اجلديدة اليت حددهتا األمم املتحدة. ومتثل البيانات اإلحصائية، مبا فيها 
البيانات اإلحصائية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، خطوة حامسة 

النتقاء اخليارات الصحيحة يف جمال السياسات االستثمارات. وتعين 
بيانات أفضل حتسني عملية وضع السياسات. وتبني أهداف التنمية 

املستدامة اجلديدة بوضوح ضرورة توفر بيانات مناسبة وموثوقة على 
حنو متزايد. وستتيح إنرتنت األشياء دفع عجلة جتميع البيانات من 

خالل أجهزة االستشعار والتطبيقات اجلديدة. وسيتعني استكشاف 
مثل هذه املصادر اجلديدة للبيانات من أجل توفري معلومات جديدة 
ذات صلة بالسياسات واستكمال اإلحصاءات واملؤشرات القائمة. 
ويؤيد االحتاد تأييداً تاماً دعوة األمم املتحدة إىل بذل جهود موحدة 

لالستفادة من ثورة البيانات من أجل حتقيق التنمية املستدامة مبا يف ذلك 
من خالل تعزيز االبتكار وتشجيعه. ويتطلب هذا األمر التعاون 

بني خمتلف أصحاب املصلحة مبن فيهم الشركات اخلاصة واملكاتب 
اإلحصائية الوطنية والوزارات واهليئات التنظيمية واجملتمع املدين.

واكتست الندوة املتطورة بسرعة طابعاً خاصاً علماً أهنا كانت آخر 
حدث رئيسي ينظمه االحتاد يف العام الذي صادف الذكرى السنوية 

اخلمسني بعد املائة لتأسيسه. ومنذ 1865، متكن االحتاد من التعامل مع 
الوترية املتزايدة للتكنولوجيات والصناعات املتطورة. وسنواصل مسرية 

التحديث واالبتكار والتكيف. ويتمثل جزء رئيسي من هذه اجلهود 
يف استعراض مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بصورة 

مستمرة حبيث تكون ذات قيمة عالية لواضعي السياسات. وال ميكن 
القيام هبذا العمل بدون الندوة كما أنه ال ينتهي بانتهاء الندوة. وتقع 

الندوة يف صميم عمل االحتاد على مدار السنة بصفته الرائد العاملي 
يف جمال التعاون بني القطاعني العام واخلاص من أجل تنمية تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.
وهذا العدد اخلاص من جملة أخبار االحتاد يسلط الضوء على 

االجتاهات والتحديات الرئيسية اليت تباحثتها الندوة يف 2015 
واليت سيتطرق إليها االحتاد وأعضاؤه خالل الندوة املقبلة املزمع عقدها 

هذا العام يف بوتسوانا.
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تقرير قياس مجتمع المعلومات
تقرير قياس جمتمع املعلومات )MIS( هو التقرير السنوي الرئيسي لالحتاد الدويل لالتصاالت الذي يربز بيانات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت واألدوات املرجعية املستعملة لقياس جمتمع املعلومات. وصدرت أحدث نسخة من التقرير يف 30 نوفمرب 2015، 
خالل اليوم األول من الندوة العاملية املعنية مبقاييس االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )WTIS15( اليت ُعقدت 

يف هريوشيما باليابان.

لمحة عن النتائج العالمية الرئيسية
يتصل 3,2 مليار شخص اآلن باإلنرتنت )43 يف املائة من عدد السكان( �
تضاعف عدد مستعملي اإلنرتنت يف البلدان النامية تقريباً يف مخس سنوات  �
زادت االشرتاكات يف اخلدمات اخللوية املتنقلة إىل 7,1 مليار من 2,2 مليار يف 10 سنوات �
زادت تغطية شبكات اجليل الثالث من 45 يف املائة إىل 69 يف املائة يف أربع سنوات �
تبلغ الفجوة بني اجلنسني يف استعمال اإلنرتنت 11 يف املائة �
زادت االشرتاكات يف النطاق العريض املتنقل من 0,8 مليار يف عام 2010 إىل ما يقدر بنحو 3,5 مليار يف عام 2015 �
اخنفضت أسعار النطاق العريض املتنقل، بني عامي 2013 و2014 مبا يزيد عن 25 يف املائة يف أقل البلدان منوًا �
ارتفعت أسعار النطاق العريض الثابت يف عام 2014 �
متتلك إنرتنت األشياء )IoT( والبيانات الضخمة اإلمكانات الالزمة للتغلب على التحديات اإلمنائية الرئيسية �
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التقرير الرئيسي والجوائز
تقرير قياس جمتمع املعلومات



التقرير يبرز إمكانات النمو والفجوات والفرص الجديدة

ظهرت أمهية أحدث نسخة من تقرير قياس جمتمع املعلومات بعد 
حلظات من صدوره يف الندوة العاملية املعنية مبقاييس االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت )WTIS-15( اليت 
ُعقدت يف هريوشيما باليابان. فقد تناول 

الوزراء احلكوميون والقائمون بإعداد 
اإلحصاءات الرمسية وخرباء البيانات 

وغريهم من الزمالء املوقرين من القطاعني 
العام واخلاص فوراً مناقشة كيف ميكن 

استعمال بيانات التقرير املتعلقة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت )ICT( لتحسني حياة 

الناس.
وقال األمني العام لالحتاد هولني جاو 

مبناسبة إصدار التقرير “إن تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ستكون أساسية 
لتحقيق كل هدف من أهداف التنمية 
املستدامة )SDG( السبعة عشر ]لألمم 

املتحدة[ املتفق عليها حديثاً.” وأردف 
قائاًل “وهذا التقرير يؤدي دوراً هاماً يف 
عملية أهداف التنمية املستدامة. وبدون 
إجراء قياسات واإلبالغ عنها، ال ميكننا 

تتبع التقدم احملرز وهذا هو السبب يف قيام 
االحتاد جبمع البيانات ونشر هذا التقرير 

املهم سنويًا”.
وبالفعل، حيظى تقرير قياس جمتمع 

املعلومات باعرتاف واسع النطاق بوصفه 
أكثر مصدر موثوقية وحيادية للبيانات 

والتحليل فيما يتعلق حبالة تنمية تكنولوجيا 
ل  املعلومات واالتصاالت يف العامل، ويعوَّ

عليه بكثافة من جانب احلكومات واملنظمات الدولية واملصارف اإلمنائية 
واحملللني يف القطاع اخلاص يف مجيع أرجاء العامل.

وقال السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت الذي 
يصدر التقرير سنوياً “ويهدف ]التقرير[ إىل حتفيز النقاش حول سياسة 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .... من خالل توفري تقييم موضوعي 
ألداء البلدان يف جمال هذه التكنولوجيا وتسليط الضوء على اجملاالت اليت 

حتتاج إىل مزيد من التحسني.”

تقدم غير متساو، وتباطؤ النمو
من أهم عالمات التقدم اليت أبرزها التقرير هي أن عدد مستعملي 
اإلنرتنت يف البلدان النامية قد تضاعف 

تقريباً يف السنوات اخلمس املاضية. 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن نسبة 46 يف املائة 

من األسر املعيشية على مستوى العامل 
تتمتع اآلن بإمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت 

يف املنزل، مرتفعة من 44 يف املائة يف 
العام املاضي، ومن جمرد 30 يف املائة يف 

عام 2010. 
ومع ذلك، يقول كومساس زافازافا 

رئيس دائرة دعم املشاريع وإدارة املعارف 
مبكتب تنمية االتصاالت “إن النتائج تبني 

أن أمامنا الكثري من العمل لسد الفجوة 
بني أقل البلدان منواً البالغ عددها 48 بلداً 

وباقي بلدان العامل”.
ويكشف التقرير عن أن 6,7 يف املائة 

فقط من األشخاص يف البلدان الثمانية 
واألربعني األقل منواً )LDC( وفق تصنيف 

األمم املتحدة يتمتعون اآلن بإمكانية النفاذ 
إىل اإلنرتنت يف املنزل مقارنة بنسبة 34,1 
يف املائة يف البلدان النامية و81,3 يف املائة 
يف البلدان املتقدمة. وباإلضافة إىل ذلك، 

فإن الفجوة العامة بني أقل البلدان منواً 
والبلدان النامية األخرى آخذة يف التوسع 
وفقاً ملؤشر االحتاد بشأن تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت )IDI(، الذي يعترب 
عنصراً أساسياً من عناصر التقرير. )ملعرفة 
املزيد عن ترتيب البلدان وفقاً ملؤشر IDI، انظر “الدروس المستفادة من 

.)”IDI البلدان الفائزة بجائزة
ويشري التقرير إىل أن هناك فجوات رقمية كبرية أيضاً داخل البلدان 
بني خمتلف شرائح اجملتمع. ونوع اجلنس من أبرز تلك الفجوات، حيث 

تشري البيانات إىل أن هناك فجوة تبلغ حنو 11 يف املائة يف استعمال 
اإلنرتنت بني الرجال والنساء على الصعيد العاملي. وكانت “الفجوة بني 

اجلنسني” يف عام 2015 عند أدىن مستوياهتا يف البلدان املتقدمة )بنسبة 
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5,4 يف املائة(، وكانت أعلى بكثري يف البلدان النامية )15,4 يف املائة( 

واألعلى يف أقل البلدان منواً )28,9 يف املائة(.
ويسلط التقرير الضوء على احلاجة إىل عملية أكثر مشواًل وانتظاماً 

جلمع البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس من البلدان، وهي نقطة رددها 
العديد من املشاركني. وقالت الدكتورة شريفة زرعة سيد أمحد، األمينة 

العامة لوزارة االتصاالت والوسائط املتعددة يف ماليزيا “إذا مل ُنصّنف 
البيانات حسب نوع اجلنس ... سيكون من الصعب للغاية بالنسبة 

لصناع السياسات توفري احللول الصحيحة للمشاكل احلقيقية.”
ولكن ماذا تعين الفجوات الرقمية اليت أظهرها التقرير بالنسبة 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة اليت وضعتها األمم املتحدة  وكيف 
تتصل بأهداف االحتاد بشأن تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟

أهداف التوصيل 2020: هل نحن على الطريق الصحيح؟
يُقّيم تقرير هذا العام إحصائياً األهداف والغايات االسرتاتيجية 

احملددة يف برنامج التوصيل 2020 لالحتاد، الذي اعتمده أعضاء االحتاد يف 
عام 2014. وألول مرة، يُقّيم التقرير أين يقف العامل من حيث أهداف 

برنامج التوصيل 2020 األربعة بشأن النمو، والشمولية، واالستدامة 
واالبتكار، والشراكات – والغايات احملددة ذات الصلة بكل هدف.
ويشري التقرير مثاًل إىل أن نسبة األسر املعيشية املتوقع أن تتمتع 
بالنفاذ إىل اإلنرتنت يف عام 2020 ستصل إىل 56 يف املائة. وتتجاوز 

هذه النسبة إحدى غايات النمو الرئيسية لربنامج التوصيل 2020 الذي 
يستهدف نفاذ نسبة 55 يف املائة من األسر املعيشية إىل اإلنرتنت يف العامل 

حبلول عام 2020. ولكن ال يتوقع التقرير توصيل إال 53 يف املائة من 
سكان العامل فقط باإلنرتنت يف عام 2020، وهي نسبة أقل بكثري من 

غاية برنامج التوصيل 2020 الذي يصبو إىل نسبة 60 يف املائة.
وستكون هناك حاجة إىل مزيد من العمل لضمان عدم ضياع 
الغايات املتعلقة بالنمو والشمولية يف البلدان النامية وخاصة يف أقل 

البلدان منواً. ويرمي برنامج التوصيل 2020 إىل ضمان النفاذ لنسبة 50 
يف املائة على األقل من األسر املعيشية يف البلدان النامية و15 يف املائة 

من األسر املعيشية يف أقل البلدان منواً حبلول عام 2020، ولكن تقديرات 
االحتاد تشري إىل أن 45 يف املائة فقط من األسر املعيشية يف البلدان النامية 

و11 يف املائة من األسر املعيشية يف أقل البلدان منواً ستتمتع بالنفاذ إىل 
اإلنرتنت حبلول هذا التاريخ.

وتدعو غاية أخرى إىل تغطية النطاق العريض لنسبة 90 يف املائة من 
السكان الريفيني حبلول عام 2020. وبالنظر إىل أن التغطية يف املناطق 
الريفية تبلغ 30 يف املائة حالياً مقابل 90 يف املائة يف املناطق احلضرية، 

فمن الواضح أن الرتكيز ينبغي أن ينصب على تغطية النطاق العريض يف 
املناطق الريفية على مدار السنوات اخلمس القادمة. 

القدرة على تحمل التكاليف: الدور الرئيسي للسعر
يتضمن التقرير بيانات عن أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ملعظم اقتصادات العامل. وال يتناول التقرير سعر تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بالدوالر األمريكي ومن حيث تعادل القوى الشرائية 

للدوالر فحسب، بل أيضاً القدرة على حتمل التكاليف، حمسوبة على 

 األسر المعيشية في البلدان النامية التي تتمتع
بنفاذ إلى اإلنترنت

 األسر المعيشية التي تتمتع بنفاذ إلى اإلنترنت،
حسب الوضع اإلنمائي، 2015*

 توقعات لعام 2020
هدف عام 2020

لكل 100 أسرة معيشية

لكل 100 أسرة معيشية

 البلدان املتقدمة
 البلدان النامية

أقل البلدان منوًا

 ملحوظة: *تقديرات.
املصدر: تقرير قياس جمتمع املعلومات لعام 2015 الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت.
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انظر الدليل التفاعلي
201520102015201020152010

IDIاملرتبةIDIاملرتبةاالقتصادIDIاملرتبةIDIاملرتبةاالقتصادIDIاملرتبةIDIاملرتبةاالقتصاد
1133,711142,99اجلزائر576,20804,07كوستاريكا18,9318,64مجهورية كوريا

1143,651033,24غيانا586,20624,81كازاخستان28,8848,18الدامنارك

1153,641152,97سري النكا596,11554,99رومانيا38,8638,19أيسلندا

1163,561043,17بليز606,07574,96مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا48,75107,62اململكة املتحدة

1173,481063,14سورية616,03734,29الربازيل58,6728,43السويد

1183,411202,63ناميبيا625,93584,91أنتيغوا وبربودا68,5987,82لكسمربغ

1193,351282,02بوتان635,92435,80سانت كيتس ونيفيس78,56127,60سويسرا

1203,331162,94هندوراس645,90614,85ماليزيا88,5377,82هولندا

1213,261182,86غواتيماال655,90604,89اجلبل األسود98,52137,41هونج كونغ، الصني

1223,111212,43ساموا665,81744,28مولدوفا108,4958,16النرويج

1233,041232,40نيكاراغوا675,79764,21أذربيجان118,4797,73اليابان

1243,021262,09كينيا685,69634,69سانت فينست وغرينادين128,3667,96فنلندا

1252,931242,19فانواتو695,58674,56تركيا138,29157,32أسرتاليا

1262,931272,05السودان705,57654,58ترينيداد وتوباغو148,22177,28أملانيا

1272,901321,97زمبابوي715,53535,05بروين دار السالم158,19167,30الواليات املتحدة

1282,811411,74ليسوتو725,48714,36فن زويال168,14197,17نيوزيلندا

1292,791192,66كوبا735,41724,31موريشيوس178,12187,22فرنسا

1302,741311,98كمبوديا745,36923,62تايلند188,10227,01موناكو

1312,691252,14اهلند755,32833,91كولومبيا198,08117,62سنغافورة

1322,681371,80السنغال765,32784,10أرمينيا208,05256,70إستونيا

1332,681222,41غابون775,28754,28البوسنة واهلرسك217,88246,76بلجيكا

1342,611331,96نيجرييا785,25853,76جورجيا227,82207,04أيرلندا

1352,601291,99غامبيا795,23694,41أوكرانيا237,76217,03كندا

1362,591401,75نيبال805,12664,56دومينيكا247,73147,38ماكاو، الصني

1372,511421,74كوت ديفوار815,08823,92ملديف257,67236,90النمسا

1382,451351,92مجهورية الو الدميقراطية الشعبية825,05873,69الصني267,66306,53إسبانيا

1392,421391,78جزر سليمان835,05644,67غرينادا277,63485,42البحرين

1402,321441,68أنغوال845,00973,52منغوليا287,60296,60أندورا

1412,271361,83مجهورية الكونغو854,991003,39سورينام297,57386,04بربادوس

1422,271501,58ميامنار864,98704,39سانت لوسيا307,52286,67مالطة

1432,241381,79باكستان874,96813,98سيشيل317,44376,10قطر

1442,221481,61بنغالديش884,90883,65جنوب إفريقيا327,32495,38اإلمارات العربية املتحدة

1452,221551,46مايل894,87794,07بنما337,23276,69سلوفينيا

1462,211341,96غينيا اإلستوائية904,81903,65إكوادور347,21336,30اجلمهورية التشيكية

1472,191491,60الكامريون914,79993,48مجهورية إيران اإلسالمية357,19266,69إسرائيل

1482,191431,69جيبويت924,75843,82األردن367,18505,30بيالروس

1492,141511,57أوغندا934,73933,62تونس377,16346,22التفيا

1502,071461,63موريتانيا944,73893,65ألبانيا387,12316,38إيطاليا

1512,051471,63بنن954,68863,70املكسيك397,09356,20اليونان

1522,041451,64توغو964,621073,14كابو فريدي407,08396,02ليتوانيا

1532,041521,55زامبيا974,621123,02قريغيزستان417,05564,96اململكة العربية السعودية

1542,041541,47رواندا984,571053,16الفلبني427,00425,82كرواتيا

1551,861611,24ليبرييا994,47963,55املغرب436,93366,15الربتغال

1561,831561,37أفغانستان1004,40983,48مصر446,91326,38بولندا

1571,821531,54تن زانيا1014,331023,28فيجي456,91465,57االحتاد الروسي

1581,821601,28موزامبيق1024,28943,61فيتنام466,83455,64الكويت

1591,771641,13بوركينا فاصو1034,261013,38اجلمهورية الدومينيكية476,82405,96سلوفاكيا

1601,651621,23مجهورية الكونغو الدميقراطية1044,26913,64بريو486,82415,92هنغاريا

––1611,63جنوب السودان1054,23953,60جامايكا496,70525,19أوروغواي

1621,611581,33غينيا-بيساو1064,201103,10السلفادور506,52475,45بلغاريا

1631,611591,33مالوي1074,081133,00بوليفيا516,45515,29صربيا

1641,511571,34مدغشقر1083,941093,11إندونيسيا526,40545,02األرجنتني

1651,451651,07إثيوبيا1093,901301,98غانا536,37445,75قربص

1661,221631,14إريرتيا1103,821113,08تونغا546,33684,41ُعمان

1671,171660,88تشاد1113,821172,86بوتسوانا556,31594,90شيلي

1123,791083,11باراغواي566,29774,18لبنان

املصدر: تقرير قياس جمتمع املعلومات لعام 2015 الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت.

الترتيب اإلجمالي والمعدالت اإلجمالية لمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 2015 و2010
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أساس سعر خدمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كنسبة مئوية من 
.).GNI p.c( الدخل القومي اإلمجايل للفرد

وجيمع االحتاد بيانات األسعار ألن أسعار تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت مهمة. ومن النتائج الرئيسية للتقرير هي أن األسعار العاملية 

للخدمة املتنقلة اخللوية تواصل االخنفاض بالقيمة النسبية واملطلقة. 
وكانت أكرب االخنفاضات خالل العام املاضي يف أسعار النطاق العريض 

املتنقل، حيث أصبحت أسعار اخلدمة أكثر اعتدااًل يف املتوسط بني 
20 يف املائة و30 يف املائة على الصعيد العاملي. ويف الواقع، فقد أصبح 

النطاق العريض املتنقل أكثر شرائح سوق االتصاالت ديناميكية، حيث 
زادت معدالت منو أعداد االشرتاكات بأكثر من 10 يف املائة على مدى 
السنوات الثماين املاضية. ويكشف التقرير أن املنافسة مل تؤد إىل زيادة 
اجملموعة املتنوعة من الرزم املتاحة فحسب، بل أدت أيضاً إىل اخنفاض 

األسعار.
غري أنه ال تزال هناك أدلة وافرة على أنه برغم االخنفاضات الكبرية 
يف األسعار، فإن األسعار املرتفعة نسبياً ال تزال حاجزاً بالنسبة خلدمات 

النطاق العريض. وهذا هو السبب يف أن إحدى الغايات الرئيسية 
لربنامج توصيل 2020 تتمثل يف أال تزيد تكلفة خدمات النطاق العريض 

عن 5 يف املائة من متوسط الدخل الشهري يف البلدان النامية حبلول 
عام 2020. ويف أوائل 2015، حقق 111 اقتصاداً )من أصل 160 اقتصاداً 
تتوافر عنه بيانات(، مبا يف ذلك مجيع البلدان املتقدمة يف العامل و67 بلداً 

من البلدان النامية، هذه الغاية. ومع ذلك ال يزال هناك 22 بلداً من 

البلدان النامية اليت تقابل أسعار النطاق العريض فيها أكثر من 20 يف املائة 
من الدخل القومي اإلمجايل للفرد.

ويشري التقرير أيضاً إىل ارتفاع حاد يف أسعار النطاق العريض بعد 
اخنفاضها بصورة منتظمة خالل عدد من السنوات. ويعترب هذا االجتاه 

شاغاًل خاصاً ألقل البلدان منواً، حيث إن خدمات النطاق العريض 
الثابت اليت تدفع االقتصاد الرقمي اليوم ال تزال غري ميسورة التكلفة. 

ويقابل متوسط سلة النطاق العريض الثابت لعام 2014 نسبة 98 يف املائة 
من الدخل القومي اإلمجايل للفرد يف أقل البلدان منواً بعد أن كانت هذه 
النسبة تبلغ 70 يف املائة قبل سنة، وهذه زيادة حادة لن تؤدي إىل حتسني 
اإلقبال الضئيل جداً بالفعل على النطاق العريض الثابت يف أفقر البلدان 

يف العامل.

الفرص الجديدة في عصر إنترنت األشياء
 )IoT( يتضمن التقرير فصاًل عن كيف ميكن أن تسهم إنرتنت األشياء

يف التنمية. ويتناول بعض اجملاالت احملددة اليت ميكن أن يكون إلنرتنت 
األشياء فيها إمكانات عالية، مثل الصحة ومراقبة املناخ والطاقة وإدارة 

الكوارث. ويقدم التقرير بعض األمثلة احملددة على كيفية استعمال 
إنرتنت األشياء لدفع التنمية من الطائرات بدون طيار إىل الزراعة الدقيقة 

إىل النقل وشبكات الكهرباء يف “املدن الذكية.”
وحيدد التقرير أيضاً عدداً من التحديات اليت يتعني التغلب عليها من 
أجل جين الفوائد اليت ميكن أن حتققها إنرتنت األشياء للتنمية. وتشكل 

قابلية التشغيل البيين، على سبيل املثال، حتديات هائلة ألن املسألة ال 
تتعلق مبجرد اجلمع بني أصحاب املصلحة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ولكنها تتعلق أيضاً جبمع أصحاب املصلحة املعنيني 
اآلخرين، مثل شركات صناعة السيارات ومقدمي خدمات املرافق 

العامة والسلطات احمللية ضمن غريهم. ويربز التقرير أيضاً أن توصيلية 
النطاق العريض الثابت وعرض النطاق مطلوبان لتسخري اإلمكانات 

الكاملة إلنرتنت األشياء. وبالتايل، نظراً لضعف البنية التحتية يف العديد 
من البلدان النامية، فإن هذا التحدي يتطلب اهتماماً بالسياسات. ووفقاً 

للتقرير، هناك أيضاً عدد من التحديات اليت تواجه إدارة البيانات اليت 
ميكن أن تقدم املكاتب اإلحصائية الوطنية والسلطات التنظيمية مساعدة 

للتغلب عليها.
وناقش املشاركون يف الندوة العاملية املعنية مبقاييس االتصاالت/

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هذه القضايا وقضايا أخرى وتبادلوا 
وجهات النظر بشأهنا خالل عدة حلقات نقاش حية عن إنرتنت األشياء 

والبيانات الضخمة. )لمزيد من المعلومات، انظر تقرير “تسخير 
البيانات الضخمة”(.

 أسعار النطاق العريض الثابت: كنسبة مئوية
من الدخل القومي اإلجمالي للفرد

العامل البلدان املتقدمة البلدان النامية  أقل البلدان
نموًا

فرد
يل لل

مجا
 اإل

مي
لقو

ل ا
دخ

ن ال
ة م

مئوي
بة 

نس
ك

املصدر: تقرير قياس جمتمع املعلومات لعام 2015 الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت.

اد العدد 1| 2016
ت

7 | أخبار اال�

التقرير الرئيسي والجوائز 
تقرير قياس جمتمع املعلومات



الدروس المستقاة من البلدان الفائزة بجوائز الرقم 
القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

من أكثر اللحظات روعة يف الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام WTIS-15( 2015( حفل تسليم 
اجلوائز للبلدان األعلى رتبة واألكثر حتسناً فيما يتعلق بالرقم القياسي 
لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )IDI(. لقد كانت اللحظة 

لتثمني اإلجنازات الرائعة اليت قيست بالرقم القياسي IDI املؤلف من 11 
مؤشراً والذي قام برتتيب 167 بلداً حبسب ما لديها من مستويات للنفاذ 
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا واملهارات اخلاصة هبا.

وقد حظيت مجهورية كوريا بالتكرمي األكرب بوصفها األوىل على 
اجلميع وتلتها مباشرة الدامنارك وأيسلندا. وهذه هي املرة األوىل اليت 

يقوم فيها الرقم القياسي IDI مبقارنة البيانات لفرتة مخس سنني مضت - 
واملرة الرابعة اليت حتقق فيها مجهورية كوريا املرتبة األوىل يف هذه الفرتة 
الزمنية. ويف نفس الوقت فازت البحرين جبائزة أكثر البلدان حتسناً يف 

قيمة الرقم القياسي IDI لديها، حيث ارتفعت هذه القيمة إىل 7,63 مقارنة 
بالقيمة 5,42 يف 2010. كما فازت كوستاريكا جبائزة أكثر البلدان حتسناً 

“يحتل ترتيب الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت دائماً أولوية كبيرة على قائمة المناقشات التي 
 تتم بيني وبين قادة العالم...”

 هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

 IDI يمكن لكل بلد استعمال الرقم القياسي“
لقياس ما يحرزه من تقدم...”

براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل 
لالتصاالت

من اليسار إىل اليمني: هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل 
لالتصاالت؛ وجاىيوشوا، النائب الثاين لوزير العلوم وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت والتخطيط املستقبلي يف مجهورية كوريا؛ 

ومصعب عبداهلل، مدير االسرتاتيجيات ومسؤول إدارة الربامج هبيئة 
تنظيم االتصاالت يف البحرين؛ وجيلربت كاماتشو، رئيس وحدة 

مراقبة االتصاالت )SUTEL( يف كوستاريكا؛ وبراهيما سانو، مدير 
مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت
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يف الرتتيب حسب الرقم القياسي IDI، حيث قفزت إىل الرتتيب السابع 
واخلمسني على العامل بعد أن كانت يف املرتبة الثمانني عام 2010.

وبعد التصفيق احلار لكل جائزة من احلضور يف قاعة مؤمترات 
هريوشيما، طرح ممثلون عن مجهورية كوريا والبحرين وكوستاريكا 

بعض أسباب جناحاهتم. وتركزت املناقشات على كل ما يتعلق بالرقم 
القياسي IDI: تتبع األماكن واجملاالت اليت شهدت جناحاً حبيث يتسىن 

استنساخ حاالت النجاح يف أماكن أخرى حمتملة. 

أهمية الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

قال السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت 
يف حفل توزيع اجلوائز “حيتل ترتيب الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت دائماً أولوية كبرية على قائمة املناقشات اليت تتم 
بيين وبني قادة العامل” وأضاف “من املهم للغاية للناس أن يفهموا ما 

وصلنا إليه وما هي التحديات اليت نواجهها”.
ويف الواقع، يساعد الرقم القياسي IDI البلدان يف معرفة موقفها 

مقارنة بنظرائها من البلدان املماثلة وكيف ميكنها حتسني الوضع. وبعد 
نقطة انطالق ملموسة بشأن كيفية وضع سياسات جيدة من أجل 

االستثمار واالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

مؤشرات ونسب ترجيح الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

)%(النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

40

20عدد االشرتاكات يف اهلاتف الثابت لكل 100 نسمة1.

20عدد االشرتاكات يف اهلاتف اخللوي املتنقل لكل 100 نسمة2.

20عرض نطاق اإلنرتنت الدويل )بتة/ثانية( لكل مستعمل إنرتنت3.

20النسبة املئوية لألسر اليت لديها حاسوب4.

20النسبة املئوية لألسر اليت لديها نفاذ إىل اإلنرتنت5.

)%(استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

40
33النسبة املئوية لألفراد الذين يستعملون اإلنرتنت6. 

33عدد االشرتاكات يف النطاق العريض الثابت لكل 100 نسمة7. 

33عدد االشرتاكات النشطة يف النطاق العريض املتنقل لكل 100 نسمة8. 

)%(مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

20
33نسبة اإلملام باملهارات األساسية بني البالغني9.

33النسبة اإلمجالية للتسجيل يف التعليم الثانوي10. 

33النسبة اإلمجالية للتسجيل يف التعليم اجلامعي11. 

املصدر: تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت لعام 2015 بشأن قياس جمتمع املعلومات.
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وأملح السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد 
إىل أن “الرقم القياسي IDI ليس جمااًل للمنافسة، بل هو جمال للتقييم”. 

وأضاف “ميكن لكل بلد استعمال الرقم القياسي IDI لقياس ما حيرزه من 
تقدم” من خالل منظور ]هذا[ الرقم القياسي املتفق عليه دوليًا”.

أبرز النقاط: نمو شامل واتساع الفجوات
ومن بني أبرز النقاط اليت أكد عليها السيد براهيما سانو أن مجيع 

 IDI االقتصادات البالغ عددها 167 اقتصاداً املشمولة بالرقم القياسي
شهدت حتسناً يف قيمة هذا الرقم يف الفرتة بني 2010 و2015 وهو ما يعين 

أن النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا واملهارات 
اخلاصة هبا واصلت التحسن يف مجيع أحناء العامل.

وقال السيد سانو “عندما نرى اجلهود اليت تبذهلا هذه االتصاالت 
من خالل السياسات اجليدة والتنظيم اجليد، ميكننا القول إهنا تسري على 

الطريق الصحيح”.
بيد أن الرقم القياسي IDI ال يستعمل فقط من جانب واضعي 
السياسات ووكاالت األمم املتحدة األخرى. فهذه املعلمة الفريدة 

النزيهة وذات املوثوقية العالية تستخدم على نطاق واسع من جانب 
مشغلي االتصاالت ومصنعي املعدات وموردي خدمات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف العامل وجمتمع االستثمارات العاملي واخلرباء يف 
اهليئات األكادميية.

ولذا، فهناك بعض النقاط البارزة األخرى اليت تتسم باألمهية الكبرية 
فقد كانت الزيادة يف قيم الرقم القياسي IDI األعلى يف بلدان األسواق 

الناشئة، خاصة جمموعة “البلدان األكثر دينامية”. وتشمل هذه البلدان 
)برتتيب التغري األكرب يف ترتيب الرقم القياسي IDI(: كوستاريكا 

والبحرين ولبنان وغانا وتايالند واإلمارات العربية املتحدة واململكة 
العربية السعودية وسورينام وقريغيزستان وبيالروس وُعمان.

بيد أن التحسن يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أبطأ 
كثرياً يف أقل البلدان النامية )LDC(. وتأيت أقل البلدان منواً، على حنو 

خاص، يف املؤخرة بالنسبة للرقم القياسي الفرعي للرقم IDI واخلاص 
“باالستعمال” والذي يقيس عدد األفراد الذين يستعملون اإلنرتنت 

واالشرتاكات يف النطاق العريض الثابت واالشرتاكات يف النطاق 
العريض املتنقل. وهذا األمر مهم ألنه ميكن أن يؤثر على قدرة هؤالء 

األفراد على احلصول على مكاسب التنمية من تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت. وقد واصل القادة يف الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التشديد على ضرورة استعمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة لألمم املتحدة. )انظر“ كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت أن تدفع بالتنمية المستدامة؟”(.

الدروس المستفادة من جمهورية كوريا والبحرين وكوستاريكا
واآلن، كيف ميكن للبدان حتقيق منو أسرع لتكنولوجيا املعلومات 

االتصاالت، على النحو الذي تربزه قيم الرقم القياسي IDI وترتيبة سريعة 
التحسن؟ كيف ميكن مضاهاة جناحات بلدان مثل مجهورية كوريا 

والبحرين وكوستاريكا؟ وال توجد إجابات سهلة قاطعة، بل هناك بعض 
النماذج الرفيعة اليت برزت يف تعليقات البلدان احلاصلة على اجلوائز.
عند سؤاله يف احتفال توزيع جوائز الرقم القياسي IDI عن السر 
وراء جناح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كوريا، قال السيد 

جاىيوشوا، النائب الثاين لوزير العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والتخطيط املستقبلي يف مجهورية كوريا، إن بيئة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف البالد اليت تتسم بالتنافسية العالية أفرزت حتمية أن تقدم 
شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قيمة عاملية املستوى للعمالء 
بأسعار زهيدة. وذكر إىل جانب ذلك، إن مجهورية كوريا منحت النمو 

يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أولوية عامة مرتفعة لعدة 
عقود، وهو ما كفل الرتكيز رفيع املستوى.

وأكد سيونغ كيون كيم، نائب رئيس مركز املعلومات اإلحصائية 
لرابطة كوريا للنهوض بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حقيقة 

أن مجهورية كوريا تفتقر إىل املوارد الطبيعية مثل البرتول، لذا كان عليها 
الرتكيز على مواردها البشرية. كما ذكر أن البالد تركز دائماً على 
تنمية مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منذ مثانيات القرن 

املاضي عندما أطلقت جهوداً منسقة من أجل دراسة جتربة النمو السريع 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اليابان اجملاورة ومضاهاهتا.

وبعد استالمهما جائزتيهما، ذكر ممثال البحرين وكوستاريكا أيضاً 
الزيادة يف حترير األسواق واملنافسة والرتكيز احلكومي الدائم، بوصفها 

عوامل رئيسية للتحسن السريع.
وقال السيد مصعب عبداهلل، مدير االسرتاتيجيات ومسؤول 

إدارة الربامج هبيئة تنظيم االتصاالت يف البحرين بعد استالمه اجلائزة 
“]اجلائزة[ جتسيد رائع ملا حققناه وحنققه من حتسن”. وأضاف “هناك 

عامل أساسي إلجنازاتنا يعود إىل إصدارنا لقانون يف 2002 لتحرير السوق 
يف 2003. ويربر وجود هذا اإلطار القوي ما حققناه من جناح”

وقال السيد جيلربت كاماتشو، رئيس وحدة مراقبة االتصاالت 
)SUTEL( يف كوستاريكا، الذي استلم جائزة أكثر البلدان حتسناً من 

منظور الرتتيب نيابة عن كوستاريكا “تظهر ]اجلائزة[ أن منوذج 
كوستاريكا كان ناجحًا”. وأضاف “متثل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت 3 يف املائة من إمجايل الناتج احمللي يف ]كوستاريكا[. وقد 
حقق فتح باب املنافسة النجاح يف كوستاريكا. لقد أدى إىل التنمية 

االجتماعية واالقتصادية”.
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شخصيات مرموقة تجتمع في هيروشيما، اليابان، لمناقشة بعض أهم القضايا الحرجة التي تواجه العالم اليوم.

ركز المشاركون في ندوة مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العالم )WTIS-15( على موضوعين في صلب أعمال 
 االتحاد الدولي لالتصاالت وهما: كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تدفع عجلة التنمية،

وكيف يمكن للبيانات الكبيرة أن تعزز السياسة العامة.
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كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
أن تدفع عجلة التنمية المستدامة؟

ال جدال يف أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( سوف تكون 
وقود االقتصاد العاملي يف العقود القليلة القادمة. ولكن ما هو الدور الذي 
سوف تؤديه هذه التكنولوجيا يف مساعدة األمم املتحدة )UN( على حتقيق 
أهدافها اجلديدة يف جمال التنمية املستدامة )SDG(، اليت هي متابعٌة وامتداٌد 
لألهداف اإلمنائية لأللفية )MDG(، يف سبيل القضاء على الفقر ومكافحة 

عدم املساواة والظلم ومعاجلة تغري املناخ حبلول عام 2030؟

االحتاد الدويل لالتصاالت، بوصفه الوكالة املتخصصة يف تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ضمن منظومة األمم املتحدة، يشق طريق الغد 
يف هذه القضية احلساسة. كانت قيادة االحتاد واضحة وبارزة يف ندوة 

مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل 
لعام 2015، اليت عقدت يف هريوشيما، اليابان.

قال براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت، “إن أهداف 
التنمية املستدامة تنطلق من مشكالت. وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

“إن أهداف التنمية 
المستدامة تنطلق من 
مشكالت. وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 
تتمخض عن حلول. وال 
يمكن ألي من أهداف 
التنمية المستدامة أن 
يتحقق دون تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.”
براهيما سانو، مدير مكتب تنمية 

االتصاالت، االتحاد الدولي لالتصاالت 

Shutterstock
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تتمخض عن حلول. وال ميكن ألي من أهداف التنمية املستدامة أن يتحقق 
دون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وحمور تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت هو الناس. ومهمتنا هي وضع زمام تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف أيدى الناس العاديني أينما كانوا. وهي مهمة نبيلة حقاً. 
دعونا ال نفّوت هذه الفرصة.”

مل يفّوت كبار املسؤولني احلكوميني وال رّواد القطاع اخلاص 
واملنظمات الدولية واألوساط األكادميية الفرصة يف هريوشيما. سرعان 

ما دخلوا غمار قضايا التنمية الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف حلقات نقاش اخلرباء واالجتماعات الثنائية واملناقشات وليدة 

الساعة يف األروقة. وتضافروا يف سعيهم لتقاسم التحديات والنجاحات 
واإلخفاقات  والرغبة يف العودة إىل بالدهم بأفضل املمارسات لتحسني 

أداء مهامهم اليومية كيما تبقى قيمة الندوة حية على مدار السنة.
فقد صّرح وزير اليابان للشؤون الداخلية واالتصاالت، ساناي 

تاكايشي، بأن املناقشات اليت دارت يف الندوة سوف تنعكس يف اجتماع 
وزراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف قمة الدول الصناعية السبع اليت 

ستعقد يف تاكاماتسو، اليابان، يومي 29 و30 أبريل 2016.

تحديد التحديات
يف مناقشة مائدة مستديرة وزارية عقدت يف اليوم األول من الندوة 

WTIS-15، حتدث الوزراء ونواب الوزراء عن التحديات والنجاحات اليت 

حتققت يف بلداهنم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقال 
كثريون إن تكلفة خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي من أهم 

العقبات أمام توصيل الشرائح األكرب من السكان يف بلداهنم.
قال جواو برناردو فيريا، وزير النقل واالتصاالت يف غينيا بيساو: “إذا 
أريد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تنهض بدور هام جداً يف حتقيق 
أهداف التنمية املستدامة، علينا أن نعمل على خفض التكاليف”. وأضاف 

قائالً من املمكن إحراز تقدم كبري يف بلوغ اهلدف رقم 1 بني أهداف 
التنمية املستدامة )القضاء على الفقر( إذا أمكن وضع اخلدمات املالية الرقمية 

األساسية يف متناول أفقر الفقراء – كما ميكن تسهيل بلوغ اهلدف رقم 
3 )الصحة اجليدة والرفاه( إىل حد كبري بفضل تطبيقات البيانات املتنقلة. 
وشدد الدكتور فيريا أيضاً على أمهية دور احلكومة يف تشجيع االبتكار يف 

جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقال إنه يتعني على احلكومات 
توفري احلوافز واملساعدة على تعبئة رأس املال واحلد من قيود التنظيم أمام 

املبتكرين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وحتدث نائب رئيس وزراء تونغا، سياوسي سوفاليين، عن بعض 

التحديات اليت تواجهها دولة نامية جزرية صغرية يف احمليط اهلادئ. وقال 
“إن توفري اخلدمات املركزية أمر صعب. ولكنه تساءل: ما هو األهم؟ شق 
الطرق أم توفري الصحة  أم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟” وأضاف 
قائالً “إن تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتنافس مع احتياجات 

التنمية األخرى األساسية وامللّحة”.
وكان هذا التحدي مألوفاً لدى الكثريين من احلضور. ولكن السيد 

سوفاليين تقدم بنصيحة: “من املهم جداً ربط مؤشرات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت باألهداف اإلمنائية األخرى. إذ من شأن إقامة الصلة 
مع أهداف التنمية املستدامة أن يساعدنا ]معشر املسؤولني احلكوميني[ على 

االستفادة من تلك املوارد اإلمنائية”.
وقال جيمس كابيانغا، نائب وزير زامبيا للنقل واالتصاالت، إن 

حكومته أنشأت منصباً يف مكتب الرئاسة للتعامل حتديداً مع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وذلك لكي تتنافس هذه التكنولوجيا مع 

احتياجات التنمية امللحة األخرى يف احلصول على التمويل. وقال: “إذا 
مل ننشئ هذا املنصب، فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لن حتظى 

بأكثر من تأييد شفوي”. 

تقاسم النجاحات - واإلخفاقات 
قال ماريو ج. مونتيجو، وزير العلوم والتكنولوجيا يف الفلبني، إن بلده 

حقق النجاح من خالل جعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جزءاً 
أساسياً من اجلهود اإلمنائية األوسع. وأضاف: “إن كل مبادراتنا تنطوي، 
بشكل مباشر أو غري مباشر، على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”. 
وأعطى مثالني مفيدين. املثال األول هو برنامج “الزراعة الذكية” الذي 

يرشد املزارعني بشأن مواعيد البذار والتسميد واحلصاد، استناداً إىل 
بيانات الطقس اخلاصة بكل موقع. وكانت النتائج ختفيض احلاجة إىل املياه 

واألمسدة وبذلك متكن املزارعون من خفض التكاليف وحتسني اإلنتاجية 
والكفاءة. واملثال اآلخر هو برنامج التأهب للكوارث الذي وضع منذ 

إعصار 2013 الفتاك. واسُتخدم فيه مئات املراكز جلمع البيانات وحتليلها. 
وقال السيد مونتيجو: “لقد أمكن، بفضل التحسني يف نظام اإلنذار املبكر، 

خفض عدد الضحايا إىل الصفر، على الرغم من الكوارث العديدة اليت 
وقعت مؤخراً”.

وقال السيد سوفاليين، مشدداً على قيمة تقاسم البلدان ألفضل 
املمارسات، إن تونغا تعلمت من جتربة اليابان يف جمال إدارة الكوارث 

وإقامة أنظمة اإلنذار املبكر، مما ساعد على إنقاذ عدد كبري جداً من 
األرواح يف املنطقة املعرضة للكوارث.

“إذا أريد لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت أن 

تنهض بدور هام جداً في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، علينا 
أن نعمل على خفض التكاليف.” 

جواو برناردو فييرا،
وزير حكومة، غينيا- بيساو
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لكن تقاسم النجاحات ال يكفي دوماً.
قال أريوان هاورانغسي، األمني العام جملموعة االتصاالت آلسيا واحمليط 

اهلادئ )APT(: “من املهم أن نتقاسم أفضل املمارسات، ولكن علينا 
أيضاً أن نتقاسم معلومات الفشل” لكي نتمكن من إحراز تقدم. وأومأ 

احلاضرون برؤوسهم داللة على املوافقة.
وقال جاومي سالفات فونت، املدير التنفيذي لشركة االستشارات 
Aggaros يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملدير التنفيذي 

السابق ألندورا تيليكوم، يتعني على احلكومات تعزيز الرتكيز على خدمات 
املستعمل النهائي واحتياجات مشاريع األعمال من أجل وضع سياسات 

يكتب هلا النجاح. وأضاف: “اذا ابتغينا نتائج ُمرضية، علينا أن نفعل 
شيئا خمتلفاً. وجتربة املستعمل هي أهم ما يف األمر. ويتعني على عملية 

وضع السياسات والتنظيم مواكبة التغري التكنولوجي. وهذا هو السبب 
يف فشل سياسات العديد من البلدان”. وتابع  قوله، على سبيل املثال: 

“إذا كان املشغل مهتماً باالستثمار يف املناطق الريفية، فينبغي له أن حيصل 
على ميزة يف املناطق ذات الكثافة السكانية العالية - للتعويض عن املخاطر 

التجارية املضافة “.
وشددت الدكتورة شريفة زهرة سيد أمحد، األمينة العامة لوزارة 

االتصاالت والوسائط املتعددة يف ماليزيا، على ضرورة وضع املستعمل 
النهائي يف املقام األول عند تصميم سياسات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وهلذا شرعت ماليزيا يف عملية مجع بيانات “حمورها 

املواطن”، هتدف إىل العمل مع الناس على أرض الواقع للمشاركة يف 
استحداث البيانات وإنتاجها. واستشهدت الدكتورة سيد أمحد بربنامج 

ماليزيا “لتوصيل غري املوصولني”، الذي يلتمس ردود الفعل املبكرة 
من سكان الريف قبل البدء باملشروع. وقالت إهنم يطرحون دوماً 

السؤال: “إىل أي مدى ميكننا إشراك الناس الذين يستعملون تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت؟”

وقالت إن النهج القائم على الطلب يف ماليزيا لتطوير تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يشمل أيضاً تعزيز روح املبادرة يف جمال هذه 

التكنولوجيا، وهو ما يسعى إليه العديد من البلدان.

كيف لنا أن نشجع االبتكار في مجال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

نوقشت على نطاق واسع يف ندوة املؤشرات احلاجة إىل االبتكار 
احمللي يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كوسيلة تعزيز 

األهداف اإلمنائية.
وخالل حلقة نقاش خرباء حول هذا املوضوع، قدمت سارة سونغ 

جو ايو، وهي باحثة أوىل يف اجلمعية الكورية لتشجيع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )KAIT(، هنج مجهورية كوريا إزاء االبتكار، وهو يشتمل على 

استثمار بأكثر من 20 مليون دوالر أمريكي يف البلد يف جمال استشارات 
املشاريع الناشئة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و17 من “مراكز 
االقتصاد اإلبداعي واالبتكار” على الصعيد الوطين. وحتدثت عن مثال 
“مزرعة ذكية” متكنت من خفض الكثري من وقت اإلدارة والنفقات، 

وذلك بفضل اخلدمات اليت تقدمها كوريا تليكوم اليت متكن املزارع، مثالً، 
من السيطرة على درجة احلرارة والرطوبة داخل الدفيئة وري احملاصيل عن 

بُعد بواسطة هاتف ذكي .
وحتدث أندرو أوره، مدير السياسة العامة لدى غوغل آلسيا 

واحمليط اهلادئ والشرق األوسط وإفريقيا، من منظور خمتلف، قائالً إن 
االبتكار اليوم عملية تنطوي على “إنفاق وتفريق وتوصيل والعمل على 

مقياس”  واملفتاح هو حترير االبتكار الذي حموره اإلنسان من خالل 
املنصات القابلة للتوسع واليت مكنته على أفضل حنو.

أما بالنسبة للعراقيل اليت تعرتض سبيل االبتكار، فقد أشار السيد أوره 
وغريه إىل سياسات تنظيمية وضريبية حمددة، ولكنهم أكدوا أيضاً على 
ضرورة استحداث ثقافة ميكن أن يزدهر فيها االبتكار وريادة األعمال. 

وقال السيد أوره “إن هامش التسامح بالفشل هو على رأس قائمة” ما هو 
مطلوب الستحداث تلك الثقافة.

كان هنالك اهتمام كبري يف جهود االحتاد للمساعدة على تشجيع 
االبتكار، ال سيما بعد نقاش اخلرباء حول هذا املوضوع. وأشار أحد 
املشاركني من مجهورية كوريا إىل إعالنات االحتاد السابقة يف سعيه 

لدفع االبتكار لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة كجزء من برنامج 
التوصيل 2020، وتساءل عما يقوم به االحتاد يف هذا الصدد. وسأل 

مشارك من البحرين: “كيف ميكن للمرء قياس االبتكار؟” وسأل مشارك 
آخر من إيران ما هي العقبات الرئيسية أمام االبتكار يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.
وال شك يف أن الطلب القوي على املعلومات بشأن أفضل املمارسات 
لتشجيع االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يشري إىل أن 

جهود االحتاد جلمع أبرز أصحاب املصلحة يف القطاعني العام واخلاص 
حول هذا املوضوع سوف تكون ذات قيمة كبرية يف األشهر والسنوات 

القليلة القادمة.

“إلى أي مدى 
يمكننا إشراك الناس الذين 

يستعملون تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت؟” 

الدكتورة شريفة زهرة سيد أحمد،
وزيرة حكومة، ماليزيا

اد العدد 1| 2016 14 | أخبار اال�ت

أبرز مواضيع ندوة مؤشرات االتصاالت/ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العالم - 2015
كيف ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تدفع عجلة التنمية املستدامة؟



تسخير البيانات الضخمة: دعوة للعمل معاً 

البيانات الضخمة: وهو موضوع جّذاب ومثري يف الوقت الذي تتسارع 
فيه وترية عصر إنرتنت األشياء )IoT(، وتعمل بسرعة على الربط بني مجيع 

أنواع األجهزة واملركبات واألنظمة وأجهزة االستشعار. 
ويبدو أن إمكانات حتسني حياتنا اليومية ال حدود هلا، وأن فرصاً جتارية 
كبرية تلوح يف األفق. وبالنسبة ألولئك الذين يعملون على االستفادة من منو 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( من أجل التنمية املستدامة، تنطوي 
البيانات الضخمة على إمكانات هائلة تدفع إىل اختاذ قرارات أفضل ورسم 

سياسات على قدر أكرب من الفعالية. 
ويقول أنريكو جيوفانيين، أستاذ علم اإلحصاء االقتصادي يف جامعة 

“تور فريغاتا” بروما، “إن البيانات أساسية لتحقيق التنمية املستدامة”.
بيد أن احلجم اهلائل للبيانات الضخمة وسرعتها وتنّوعها تطرح اآلن 

حتديات كربى فيما يتعلق بدقتها والعناية هبا وخصوصيتها. فإن أراد 
اجملتمع اإلحصائي الدويل تسخري البيانات الضخمة من أجل االرتقاء بتنمية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع أحناء العامل، فال بد من بذل 
الكثري من أعمال التنسيق. 

هلذا السبب شّكل املوضوع موضوعاً رئيسياً من مواضيع الندوة العاملية 
الثالثة عشرة ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

)WTIS-15( املنعقدة يف هريوشيما، اليابان.

ويقول السيد لودفيك سيجيل، حمرر باب التكنولوجيا يف جملة 
اإليكونومست، أثناء حلقة مناقشة يف الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متحورت حول كيفية مسامهة إنرتنت 

األِشياء والتطبيقات املتنقلة يف اإلسهام يف التنمية، “حني أنظر إىل هذا النظام 
اإليكولوجي للبيانات والتنمية أرى أنه نظام تسوده الفوضى والتشرذم.”

ويضيف السيد سييجيل مؤكداً على احلاجة إىل قيام حمافل لتقاسم أفضل 
املمارسات وبيانات مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وغري ذلك 

من املعلومات املفيدة، “إذا ما ابتغينا جين املنافع اليت تنجم عن البيانات 
الضخمة، فال بد لنا أن نتعاون بصورة أكرب. وأعتقد أن الدور اهلام ]لالحتاد 

الدويل لالتصاالت[ سيكون النواة لبعض هذه احملافل.”
وقد ردد العديد من املشاركني تلك الدعوة أثناء الندوة املنعقدة يف 

هريوشيما.
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ويقول يوهانز جوتينغ، مدير أمانة الشراكة يف اإلحصاء من أجل التنمية 
يف القرن الواحد والعشرين )PARIS21(، اليت تشجع االستخدام األفضل 
لإلحصاء يف مجيع أرجاء العامل النامي، “إن الرسالة غاية يف الوضوح: 

فثورة املعلومات ميكننا حتويلها إىل نعمة... وقرار حتقيق ذلك عائد إلينا. 
وعلى املستوى العاملي، يتعني علينا وضع املعايري واإلجراءات. ويف استطاعة 
هذا اجملتمع املوجود هنا ]يف الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت[ أن يقدم مسامهة كربى.”

دور المجتمع اإلحصائي 
ناقش املشاركون يف الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت )WTIS( طرقاً متنوعة ميكن وينبغي مبوجبها زيادة 
تسخري البيانات الضخمة بصورة أكرب من جانب القطاع العام من أجل 

تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لكن كان هناك توافق واسع يف 
اآلراء بأن أخصائي اإلحصاء الرمسيني جيب أن يطالبوا بدور أكرب فيما يتعلق 

بالقطاع اخلاص - والقيام بذلك بوترية أسرع. 
ويقول السيد جيوفانيين “لقد بوغت أخصائيو اإلحصاء بثورة 

املعلومات”، مشرياً إىل أهنا كانت مدفوعة بالقطاع اخلاص بصورة تامة 
تقريباً. ويضيف قائالً إنه “يتعني على جمتمع ]اإلحصاءات الرمسية[ أن يزيد 

من وترية سرعة مضيه إىل األمام.”
ويف سبيل متكن أخصائي اإلحصاء الرمسيني من دفع العملية، ال بد 
من وجود “ثورة مضادة” كما يقول السيد جيوفانيين مشدداً على أنه 

يتعني على احلكومات اليت ال تود التخلف عن الركب أن تستثمر ليس يف 
جمال التكنولوجيا واملنهجيات اليت تنتج البيانات فحسب، بل يف رأس املال 

البشري.
وتقول السيدة مارغريتا غويريرو، مديرة شعبة اإلحصاء لدى جلنة 

 ،)UNESCAP( األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ
“يتعني علينا أن نؤكد دورنا القيادي الذي يستمد قوته من إملامنا بعملنا 

كإحصائيني. فنحن بارعون جداً يف تناول األطر ودراستها. وال يوجد يف 
هذا النظام اإليكولوجي للبيانات جمموعة أفضل منا للقيام بذلك، وعلينا 

اغتنام الفرص للشروع بالعمل اآلن.”

وأبرزت السيدة غويريرو االحتياجات اليت أثارها الكثريون طوال الندوة 
 :)WTIS( العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

فمع أن أخصائي اإلحصاء الرمسيني مضطرون إىل إدراج البيانات اخلاصة 
بالقطاع اخلاص وبيانات اجملتمع املدين يف األطر اخلاصة هبا، بيد أهنم حباجة 

إىل التعاون والربجميات والتكنولوجيات واملهارات املتعلقة بوضع النماذج 
والعرض التصويري لفعل ذلك.

التحديات الماثلة أمام تقاسم البيانات 
بين القطاعين العام والخاص

كيف يستطيع القطاع اخلاص إذن أن يعمل مع جمتمع اإلحصاءات 
الرمسية لالستفادة من البيانات الضخمة من أجل النهوض بسياسات تطوير 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟ تتمثل اخلطوة األوىل يف هذا الصدد يف 
البدء بتقاسم املزيد من البيانات، علماً بأن املخاطر اليت حتف بذلك غالباً ما 

حتول دون حتقيق التقاسم.
ويقول السيد تانغو ماتسوموتو، كبري مسؤويل التكنولوجيا ورئيس قسم 

املعلومات لدى شركة Fujitsu يف حلقة مناقشة يف الندوة العاملية ملؤشرات 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: “يف استطاعة صناعة 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تقدم قدراً أكرب بكثري من املعلومات 
غري املنظمة يف الوقت الفعلي إىل املكاتب اإلحصائية ]احلكومية[، بيد أن 
األمر األهم هو أن يكون لدى صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
واجملتمع اإلحصائي تفاهم مشرتك ال يتعلق بالفوائد فحسب، بل بإمكانية 

تعريض اخلصوصية للخطر.”
ويقوم الكثري من املشاركني يف الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وال سيما األخصائيني اإلحصائيني الذين 
حياولون العمل مع شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للنفاذ إىل 
بيانات املستعملني، بإثارة قضايا اخلصوصية بوصفها تشكل عائقاً كبرياً، 

من وجهة النظر القانونية يف أغلب األحيان. ولكن حىت حني جتيز القوانني 
تقاسم البيانات، فإن الشركات تتطرق إىل الشواغل املتعلقة باخلصوصية 

بوصفها إحدى املخاطر التجارية الكثرية اليت حتول دون تقاسم املعلومات. 
ويف إحدى حلقات املناقشة يف الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، قّدم السيد إيغور كوزما، كبري 
مستشاري املكتب اإلحصائي لسلوفينيا، مثاالً ورد فيه أن قانون اإلحصاء 

الوطين يف سلوفينيا أجاز نفاذ مشّغلي االتصاالت املتنقلة إىل البيانات يف 
ظل ظروف معينة، لكن املشّغلني رفضوا فكرة التقاسم مشريين إىل املخاطر 

التجارية الكامنة. 

قصة تحذيرية
أطلع السيد أندرو موري، وهو أخصائي يف اإلحصاء يعمل لدى 

املكتب املركزي اإليرلندي لإلحصاء، املشاركني يف الندوة العاملية ملؤشرات 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على بيان تفصيلي يعرض 
التحديات اليت عرقلت عمل املكتب املركزي لإلحصاء يف سياق سعيه 

للحصول على إحصاءات أفضل تتعلق بالسياحة باستخدام البيانات الواردة 

“إن الرسالة غاية في 
الوضوح: فثورة المعلومات 
يمكن تحويلها إلى نعمة ... 

وقرار تحقيق ذلك عائد إلينا”  
 يوهانز جوتينغ

الشراكة في اإلحصاء من أجل التنمية 
في القرن الواحد والعشرين  

 )PARIS21(
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من مشغلي االتصاالت املتنقلة. وقد انطلق املسعى يف عام 2011 حماطاً 
بالتحديات املتمثلة يف حتديد اجلهة اليت ستتحمل تكاليف املشروع الباهظة. 

وتال ذلك “مأزق قانوين” يتعلق بلوائح اخلصوصية اإللكرتونية وكيفية 
جعل البيانات املتعلقة باألشخاص بيانات مغفلة اهلوية. كما أن االفتقار إىل 

خصوصية الطلبات بشأن البيانات املتعلقة باالستفسارات زاد من صعوبة 
قيام مشغلي االتصاالت املتنقلة باملوافقة على الطلبات. 

وخالصة القول، توجه السيد موري للجمهور قائالً: “إننا نعمل 
منذ عام 2011 ومل حنصل على أي بيانات متنقلة بعد، وقد يستغرق األمر 
بضع سنوات أخرى”. وأعرب عن أسفه أنه حبلول ذلك الوقت ستكون 

التكنولوجيا قد انتقلت إىل عصر إنرتنت األشياء، مما جيعل من بعض اخلطط 
التشغيلية املعنية باالستفادة من البيانات خططاً بالية. 

وهز املشاركون من اجلمهور قاطبة رؤوسهم بأسى وتبادلوا النظرات 
اليت تنم عن معرفتهم هبذه الرواية التحذيرية املألوفة لديهم للغاية. وقد قدم 

السيد موري بعض النصائح وقال ألخصائي اإلحصاء: “من املهم جداً لدى 
التعامل مع شركات االتصاالت املتنقلة أن نعرف بالضبط ما الذي نبحث 
عنه”، مشرياً إىل أن املشغلني لديهم قدر أكرب من االستعداد والقدرة على 

املوافقة على طلبات حمددة للبيانات.
ومع ذلك، وبغض النظر عن خصوصية الطلبات، فإن تقاسم البيانات 

قد يطرح أخطاراً جتارية كربى للمشغلني الذين يراقبون عن كثب 
اإلمكانات املستقبلية للبيانات يف حتقيق اإليرادات. وال شك أن التخفيف 

من وطأة هذا املخاطر سيصبح أكثر أمهية بالنسبة ألي شخص يطلب 
املعلومات - سواء من اهليئات احلكومية أو املنظمات الدولية. 

ويقول السيد إيريك ويرت، الشريك املؤسس والرئيس ملؤسسة 
فلومايندير ومقرها استوكهومل، وهي مؤسسة غري رحبية تستخدم البيانات 
من أجل النهوض بالصحة والرفاه العامني يف البلدان النامية، “إن املشغلني 

سوف يعتربون أنفسهم مبثابة شركات للبيانات توفر تغطية االتصاالت 
اهلاتفية املتنقلة. وبناًء على ذلك فهل يودون تقدمي البيانات جماناً إىل مجيع 
تلك املنظمات اليت حتصل على مليارات الدوالرات يف شكل متويل مقدم 

من اجلهات املاحنة؟”
وال شك يف أن هذا سؤال ال بد من النظر فيه للمضي قدماً يف الوقت 
الذي خيوض اجملتمع اإلحصائي صراعاً للتوصل إىل الطريقة اليت ميكن هبا 
التخفيف من حدة املخاطر احملدقة بالشركات اخلاصة من أجل النفاذ إىل 

البيانات الضخمة.

فما هي الخطوات التالية؟
كيف ميكن ألخصائي اإلحصاء أن يتكيفوا مع الوقائع اجلديدة للبيانات 

الضخمة؟
يتساءل السيد ويرت من مؤسسة فلومايندر: “فيما يتعلق بالبيانات 

الضخمة، فإن السؤال املطروح هو: هل سيتغري دور املكاتب اإلحصائية 
من دور أساسي جلمع البيانات إىل دور القّيمني على بيانات الشركات 

اخلاصة؟” وقد حبثت املعاجلات األقل حدة هلذه املسألة يف العديد من 
املناقشات اجلانبية املخصصة بني املشاركني من القطاعني العام واخلاص أثناء 

الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

قد ال توجد أجوبة سهلة على تلك األسئلة حول التعاون بني القطاعني 
العام واخلاص بشأن البيانات الضخمة من أجل التنمية، لكن اعرتافاً ساد يف 

هريوشيما بأنه يتعني على مجيع األطراف أن تشارك يف هذا اخلصوص. 
ويقول السيد ستيفان شواينفست، مدير شعبة األمم املتحدة لإلحصاء 

)UNSD(: “قبل عدة سنوات كان الناس يتحدثون عن البيانات الضخمة 

مقابل البيانات الرمسية وكأهنا مباراة لكرة القدم يفوز فيها أحد الفريقني فيما 
ميىن الفريق اآلخر باخلسارة. ولكننا ختطينا ذلك حلسن احلظ. فالغايات اليت 

يسهل نيلها يف السنوات املقبلة تتمثل يف القيام بضم خمتلف أنظمة املعلومات 
معاً وتقدميها إىل املستعملني املناسبني وقولبتها لتحمل شكل السياسات 
الصحيحة”. واملشكلة ال تتعلق بقابلية التشغيل البيين التقين، بل بالعمل 

املشرتك بني البشر.”   
هذا التحدي املتمثل يف “العمل املشرتك بني البشر” لن يكون سهاًل 

بالضرورة، لكنه يؤكد احلاجة إىل مبادرات جتمع معاً مجيع األطراف 
يف فعاليات من قبيل الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، ويربز أمهية الدور القيادي املستمر الذي يضطلع 
به االحتاد الدويل لالتصاالت يف الدعوة إىل إجراء احلوارات بشأن أفضل 

املمارسات الناشئة. 
ويقول السيد ماتسوموتو “إن أي قطاعات ختصصية تستخدم 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جيب أن تنخرط يف بناء منصة مشرتكة، 
وجيب أن يكون لدى مجيع املستعملني وأصحاب املصلحة فهم مشرتك يف 

هذا اخلصوص. وقد يستغرق ذلك وقتاً طويالً لكنه يشكل خطوة هامة 
جداً.”

واتفق املشاركون على أن للمجتمع الدويل، وخباصة االحتاد الدويل 
لالتصاالت، دوراً هاماً يف تسهيل سري النقاش اجلاري بني منتجي البيانات 

ومستخدميها. وقد أعد فريق العمل العاملي التابع لألمم املتحدة املعين 
بالبيانات الضخمة من أجل اإلحصاءات الرمسية جمموعة من مشاريع املبادئ 
للنفاذ إىل مصادر البيانات الضخمة. ويف هذا الصدد، تقول سوزان تلتشر، 

 )BDT( رئيسة قسم البيانات واإلحصاءات لدى مكتب تنمية االتصاالت
يف االحتاد الدويل لالتصاالت، “إن الغرض من هذه املبادئ هو تيسري قيام 
الشراكة بني اجلهات املنتجة للبيانات الرمسية وغري الرمسية، وتأمني مبادئ 

توجيهية ملموسة إلقامة اتفاقات بشأن تقاسم البيانات. وإننا لنرحب 
بالتعليقات اليت يديل هبا أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت على مشاريع 
املبادئ هذه.” وميكن احلصول على مشاريع املبادئ املتعلقة بالنفاذ إىل 
.indicators@itu.int البيانات هنا. وينبغي إرسال التعليقات إىل املوقع

“في استطاعة صناعة 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

أن تقدم قدرًا أكبر بكثير من المعلومات 
غير المنظمة في الوقت الفعلي إلى المكاتب 

اإلحصائية ]الحكومية[”

 السيد تانغو ماتسوموتو
Fujitsu شركة
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قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
مؤشرات لتعزيز صنع السياسات المبني على األدلة

بقلم الكسندر فرنانديز باربوسا
رئيس، املركز اإلقليمي لتنمية جمتمع املعلومات )Cetic.br(، الربازيل

إن االنتشار السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع 
شرائح اجملتمع أفسح العديد من الفرص الساحنة إلشراك املواطنني يف عامل 
موصول رقمياً على حنو متزايد. ويف الوقت نفسه، فإن اعتماد املواطنني 

واملنظمات واحلكومات السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يشكل حتديات جديدة لصناع السياسات الساعني إىل تعزيز تنمية 

مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املطلوبة للنجاح يف االقتصاد 
الرقمي اليوم مع ضمان الشمول الرقمي جلميع السكان.

ولوضع سياسات عامة فعالة، ال بد من قياس آثار تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف اجملتمع فضاًل عن مراقبة كيفية استخدامها 

لتعزيز التنمية املستدامة. ويعد إنتاج بيانات إحصائية موثوقة ملراقبة 
التقدم الذي أحرزته البلدان يف تعزيز الشمول الرقمي - وقياس 

اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  نشاطاً بالغ األمهية لتوجيه 
اسرتاتيجيات واضعي السياسات بشأن منو تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.
وحيتاج صناع السياسة إىل بيانات عالية اجلودة لدعم قرارات 

السياسة العامة القائمة على األدلة. وتشري الدراسات إىل أن االستخدام 
األفضل لإلحصاءات يؤدي إىل سياسات أفضل وإىل حتسني املساءلة. 
وبدورها، تعد اإلحصاءات اجليدة حامسة لقياس أثر السياسات املتبعة 

املبنية على األدلة.

الدور الرائد لالتحاد الدولي لالتصاالت 
ما برحت العديد من البلدان واملنظمات - مبا فيها مكاتب اإلحصاء 

الوطنية والشركات اخلاصة واملنظمات غري احلكومية  تزيد قدرهتا على 
إنتاج إحصاءات حمددة ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ملساعدة واضعي السياسات على صوغ سياسات أفضل. بيد أن بعض 

املناطق والبلدان ال تزال تفتقر إىل القدرة على تقدمي إحصاءات منهجية 
وموثوقة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ودأبت معظم البلدان على مجع وإنتاج البيانات اإلدارية يف جانب 
العرض من خالل الوزارات أو اهليئات التنظيمية، وهي يف كثري من 

األحيان غري كافية ألغراض السياسة العامة. ولذلك تناَقش احلاجة إلنتاج 
إحصاءات منسقة وقابلة للمقارنة دولياً من جانب الطلب عن تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت على املستويني الوطين والدويل.
أما الشراكة اليت يقودها االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن قياس 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية )الشراكة( فهي 
حتالف بني أصحاب املصلحة الدوليني املتعددين أقيم يف عام 2004 

ملواجهة حتديات مجع بيانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتليلها. 
وتؤدي الشراكة دوراً هاماً للغاية يف توفري إطار منهجي موحد لقياس 

53 من املؤشرات األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مما 

يعزز إمكانية املقارنة الدولية لبيانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف خمتلف البلدان.

ويف هذا الصدد، يقود االحتاد عملية مهمة لتطوير املعايري اإلحصائية 
واملنهجيات املتفق عليها دولياً لتمكني البلدان من قياس النفاذ إىل 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها. فدليل االحتاد الدويل 
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لالتصاالت لقياس نفاذ األسر واألفراد إىل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واستعماهلم هلا، على سبيل املثال، هو أداة عملية إلرشاد 

البلدان يف إنتاج بيانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وميكن 
استخدامه كمادة مرجعية أساسية عند إعداد 

وتصميم وتنفيذ االستطالعات األسرية 
بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ومثة دور هام آخر يضطلع به االحتاد 
وهو عملية التنسيق على املستوى الدويل 

جلمع البيانات وتصنيفها ونشرها. وعالوة 
على ذلك، ظل االحتاد يقدم الدعم يف 

جمال بناء القدرات والدعم التقين للدول 
األعضاء ضمن عملية مجع اإلحصاءات 

املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وتصنيفها.

الدروس المستفادة في البرازيل
بدأت الربازيل رمسياً بإنتاج إحصاءات 

القابلة للمقارنة دولياً عن تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف عام 2004، نتيجة 

لشراكة بني اللجنة التوجيهية لإلنرتنت يف 
الربازيل )CGI.br( واملعهد الربازيلي للجغرافيا 

واإلحصاء )IBGE(، األمر الذي مكَّن 
من إدراج وحدة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف استطالع عينات األسر 

على الصعيد الوطين )PNAD(، مما أدى إىل 
قيام اجليل األول من إحصاءات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف البالد.
وبعد هذه التجربة الناجحة، دعت 

احلاجة إىل تعميق استقصاء تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف جماالت حمددة، مثل احلكومة اإللكرتونية، والتجارة اإللكرتونية، 

واحلواجز اليت حتول دون النفاذ إليها واستخدامها، واملهارات، والسالمة، 
مما حدا بكل من اللجنة التوجيهية لإلنرتنت ومركز معلومات الشبكة 
)NIC.br( إىل ختصيص املوارد الالزمة إلجراء استطالعات سنوية قائمة 

بذاهتا عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومكَّنت هذه املبادرة 
اهلامة من إقامة أول استطالعني وطنيني يف الربازيل خمصصني حصراً 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف األسر وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف املؤسسات.

وأصبح هذان االستطالعان، اللذان جيريهما املركز اإلقليمي 
لدراسات تنمية جمتمع املعلومات )Cetic.br( سنوياً، املصدر الرئيسي 

واألساسي للبيانات اإلحصائية عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف الربازيل. وهي أدوات مهمة 

إلعداد سياسات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتقييمها.

ويف سياق وضع مؤشرات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

كان التعاون الوثيق على مدى السنوات 
بني االحتاد واملركز اإلقليمي لدراسات 

Cetic.( تنمية جمتمع املعلومات
br( مركزياً لتبادل املعلومات ذات 

الصلة واملمارسات الفضلى وللتشارك 
يف اخلربات. فعلى سبيل املثال، يتَّبع 

االستطالع األسري بشأن تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت التعاريف 

واملعايري اليت وضعتها املنظمات الدولية، 
وهو حيتذي باملبادئ التوجيهية الواردة 
يف دليل قياس نفاذ األسر واألفراد إىل 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
واستعماهلم هلا، الذي نشره االحتاد يف 

عام 2014.
وتبني جتربة مركز Cetic.br األمهية 

القصوى للمنهجيات املتفق عليها دولياً، 
لكنها غري كافية لتعزيز صنع السياسات 

املبين على األدلة. وتقتضي الضرورة 
قيام مبادرات أخرى إلشراك صناع 
السياسات واجلهات املعنية األخرى 

يف عملية إنتاج إحصاءات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت. ولقد أُثبتت فعالية ورش عمل لبناء القدرات 

بشأن كيفية استخدام بيانات االستطالع يف عملية صنع القرار يف 
الربازيل. فإىل جانب رفع مستوى الوعي بأمهية القياس يف وضع ومراقبة 

سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، توفر ورش العمل أيضاً 
وسيلة هامة لنشر األطر واملنهجيات املعرتف هبا دولياً، مثل تلك اليت 

وضعتها الشراكة.
وبعد عشر سنوات من جتميع إحصاءات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، جيري مركز Cetic.br حالياً مشاريع استطالع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الوطنية التالية القائمة بذاهتا: تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت لدى األسر، وأطفال تكنولوجيا املعلومات 
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واالتصاالت على شبكة اإلنرتنت يف الربازيل، وشركات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

جمال التعليم، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال الصحة، 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سياق احلكومة اإللكرتونية، 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمات غري الرحبية، ومقدمو 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

يف مراكز النفاذ العمومية.
ويعتمد كل مشروع استطالع على الدعم املنهجي من جمموعة هامة 
من اخلرباء، تتألف من ممثلني عن احلكومة واملنظمات الدولية واألوساط 

األكادميية واجملتمع املدين. وجتتمع كل جمموعة خرباء بانتظام ملناقشة 
وإقرار منهجيات االستطالع واملؤشرات، ولتحديد املبادئ التوجيهية 

لتحليل البيانات. ويف الوقت الراهن، تتألف شبكة املتعاونني هذه، اليت 
يتعدد فيها أصحاب املصلحة، من حنو 200 خبري يضمنون الدقة يف مجيع 

 Cetic.br مراحل عملية إنتاج البيانات، وهم ميدون يد العون إىل مركز
باستمرار لتحسني اإلجراءات املنهجية بغية احلصول على بيانات موثوقة 

وعالية اجلودة، فضاًل عن حتديد جماالت استقصاء جديدة.
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الدور الجديد للحكومات في عهد مشاريع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الناشئة

بقلم إيسيدرو السو
رئيس قطاع، املشاريع الناشئة يف أوروبا، املفوضية األوروبية

“ما كان لنا أن نلتقي يوماً لو مل تدُع املفوضية األوروبية إىل هذا 
االجتماع”. مسعت هذا التعليق قبل مخس سنوات يف لندن من أحد 
املشاركني يف االجتماع األول جلمعية املسرعات، وهي مجعية تشكل 
جزءاً رئيسياً من مبادرة املفوضية املدعوة املشاريع الناشئة يف أوروبا 

اليت تدعم رواد املشاريع التقنية. 
ورغم دأب رواد املشاريع التقنية 

واملستثمرين واجلهات الفاعلة 
األخرى يف دوائر الصناعة ممن 
ضمهم االجتماع على حضور 
املؤمترات نفسها، مل يسبق هلم 
اللقاء سوياً ملناقشة التحديات 

املشرتكة واالتفاق على احللول.
ويف بداية جولتنا الرامية 

إىل مساعدة الشركات الناشئة 
األوروبية، بلغين التصريح التايل من أحد رواد املشاريع: “ال أريد املال 

العام، بل أفضل أن تساعدوين يف إقامة صلة الوصل مع األشخاص 
املناسبني وأن هتيئوا أسباب تكافؤ الفرص كي أمنو”. فاستخلصنا عربة 

واضحة أخرى من ذلك: املؤسسون ال يريدون مااًل “مبتذاًل”، بل 
يريدون مااًل “ذكيًا” جيىن باخلربة والصالت؛ ذلك النوع من األموال 

الذي ال جيود به إال رواد املشاريع التسلسلية عند خروجهم ظافرين من 
شركاهتم الناشئة فييسرون اآلن حراك النظام البيئي باألموال الذكية.

ويف هذا السياق، ما الدور الذي ينبغي أن تضطلع به احلكومات 
واإلدارات العامة يف تعزيز النظام البيئي لريادة األعمال الذي ميكن فيه 

لنمو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( أن يزدهر؟ سأطرح بعض 
األفكار يف هذه املقالة بشأن اإلجراءات احلكومية يف هذا اجملال. وتستند 

هذه األفكار إىل جتربيت اخلاصة 
يف قيادة فريق املشاريع الناشئة 

يف أوروبا.

األثر الباعث على تحول 
اقتصادي واجتماعي

إن أثر الشركات الناشئة 
)ذات النمو املرتفع، الشركات 

اليافعة( احملِدث لتحول يف 
االقتصاد واجملتمع معروف جيداً. فمن ناحية، يؤثر استخدام الشركات 
الناشئة املبتكر للتكنولوجيا على أمناط االستهالك. ومثال ذلك “اقتصاد 
التشارك” الذي يغري طريقة استهالك الناس للموارد احملدودة، وكذلك 
طريقة تفاعل الناس يف جمتمعاهتم. ومن ناحية أخرى، تتيح الشركات 

الناشئة استخداماً أفضل للموارد، من خالل تعبئة املوارد غري املستثَمرة 
خالف ذلك، والسماح باالنتفاع من املوارد املوجودة يف أماكن بعيدة، 

من قبيل االنتفاع من رأس املال البشري مثاًل.

“]رواد المشاريع[ يريدون مااًل “ذكيًا” يجنى بالخبرة 
والصالت ...”

إيسيدرو السو
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وبدأ األثر الباعث على حتول يُلمس يف صايف فرص العمل 
املستحدثة. ففي حني أن الشركات اليافعة )اليت يقل عمرها عن 

5 سنوات( ذات النمو املرتفع ال متثل إال 5 يف املائة من الشركات 
اجلديدة اليت تظل قائمة، وفقاً لبيانات صدرت مؤخراً عن منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية )OECD(، تساهم الشركات الناشئة مسامهة تفوق 
نسبتها يف خلق فرص العمل  مسامهة ترتاوح نسبتها بني 21 يف املائة من 
إمجايل الوظائف يف هولندا و52 يف املائة يف السويد. ويف الوقت نفسه، 
باتت الشركات الناشئة جتلب سباًل جديدة إىل العمل بعيدة عن الرتهل 

وتتميز خبفة احلركة والقدرة على التصرف بسرعة.

األنظمة البيئية وثيقة العرى هي مفتاح النجاح 
جاءت اإلبداعات اليت أحدثتها الشركات الناشئة - يف معظم 

احلاالت - كنتائج مباشرة أفرزهتا أنظمة بيئية حيوية ومبتكرة تتكون 
من جمموعة من الناس متقاربة التفكري وعلى صلة وثيقة فيما بينها. وهي 

ليست بالضرورة حصيلة جديد البحوث أو التكنولوجيا. ومل تكن 
أمهية األنظمة البيئية احلاضنة للمبتكرين أوضح أبداً مما هي عليه يف حال 
الشركات الناشئة. ولنا يف وادي السيليكون أو كامربيدج أمثلة ممتازة 

عن األنظمة البيئية الناجحة. ويضفي ظهور مثل هذه األنظمة البيئية 
كمكونات أساسية لالبتكار بعداً جديداً بالنسبة للحكومات اليت تسعى 

إىل وضع سياسات جديدة لتشجيع االبتكار.
والسمة الرئيسية للنظام البيئي لشركة ناشئة هي أمهية التصرف 

بسرعة. وينبغي أن يتضمن النظام البيئي لشركة ناشئة مجيع املكونات 
الضرورية اليت تتيح للمبتكرين التصرف بسرعة، مثل احلصول على رأس 

املال واملواهب، واحلد األدىن من البريوقراطية، والثقافة اليت ال يعاَقب فيها 
من خياطر. وللتصرف بسرعة مقتضيات ترتتب على الصناعات التقليدية 
وكذلك احلكومات. فهو يعين أن الشركات الكبرية أو املتوسطة احلجم 
من القرن املاضي ميكنها أن تظل قائمة إن أمكنها التحول إىل منظمات 
رشيقة مقتصدة. ومن ناحية أخرى، فإن مسة “التصرف بسرعة” هذه 

تعين ضمناً أن احلكومات جيب أن تتكيف مع هذا الواقع اجلديد إذا 
كانت تريد أن تؤدي دوراً إجيابياً ذا صلة. من املهم أن تتعاطى اإلدارات 
العامة مع النظام البيئي للمشاريع الناشئة لتحديد الدور الذي يتعني على 

السلطات العامة القيام به.

دور الحكومة الجديد: ميسِّر رشيق 
ينبغي أن يتمثل الدور الرئيسي للحكومات يف تسهيل ظهور األنظمة 
البيئية الدينامية من خالل العمل عن كثب مع اجلهات الفاعلة يف النظام 

البيئي، مثل رجال األعمال واملستثمرين وأرباب الشركات واألبطال 

احملليني، ومن يقتدى به من الناس، وغريهم. وهذا يتطلب حتواًل يف دور 
اإلدارات العامة من مرتع القيام باالستثمارات املباشرة وإطالق مبادرات 
مالية كبرية إىل خطة عمل أغىن بالتفاصيل اجلوهرية، وإىل متكني النظام 
البيئي من تنفيذ خطة العمل نفسها. من املهم أن تنفَّذ أي خطة عمل 

على يد اجلهات الفاعلة يف النظام البيئي، ال يد مسؤويل السلطة العامة. 
وإذ ميكن للسلطات احلكومية مساعدة اجلهات الفاعلة يف النظام البيئي 

للمشاريع الناشئة وتشجيعها، ينبغي أال تتنافس معها وأال حتل حملها.
ح اإلدارات العامة باألنظمة البيئية  وخُيشى من إمكانية أن تطوِّ

للمشاريع الناشئة إذا كان اإلجراء الرئيسي الذي تعتزم القيام به هو أن 
تغدق عليها باملال العام. فمن شأن ذلك أن يؤدي إىل تنافس املال العام 
ضد املال املتأيت من التمويل البديل أو رأس املال االستثماري. ذلك أن 

استخدام املال العام لتمويل الشركات الناشئة، بداًل من املال “الذكي”، 
من رواد املشاريع السابقني ذوي اخلربة، سيؤثر سلباً على الشركات 
الناشئة اليت ستجد قدرهتا على النمو حمدودة بسبب غياب الصالت 
واملوعظة احلسنة اليت غالباً ما تأيت عند قيام رواد املشاريع التسلسلية 

باالستثمار. ولكن هناك بعض الوسائل املبتكرة لدعم الشركات الناشئة 
مالياً، وميكن أن يكون هلا أثر إجيايب. فعلى سبيل املثال، ال توفر منطقة 
التسيو اإليطالية متوياًل إضافياً إال لتلك الشركات الناشئة اليت مجعت 

مبلغاً أعلى بكثري من املال من مستثمر خاص معرتف به. 

الممارسات الفضلى: ماذا تعلمت مبادرة 
المشاريع الناشئة في أوروبا

تعمل مبادرة املشاريع الناشئة يف أوروبا مع أكثر من ثلثي الشركات 
الناشئة يف املنطقة. ويقودها فريق صغري من املسؤولني، بعضهم من 

رواد املشاريع السابقني. ويعمل الفريق نفسه كشركة ناشئة مقتصدة 
تشق طريقها عرب القيود املتأصلة يف مجيع اإلدارات العامة. وعند إطالق 

برنامج جديد، ننطلق دائماً من مفهوم املنتج األدىن القابل للبقاء 
)MVP( الذي تستخدمه الشركات الناشئة الناجحة. ومفاد ذلك أننا 

ننفق احلد األدىن من الوقت واجلهد واملال الالزم الستخالص الدروس 
ذات املغزى. وبعد ذلك خنترب فعالية الربنامج يف مرحلة مبكرة ونغري 

اسرتاتيجيتنا حسب احلاجة حىت نصل إىل منتج )أو برنامج( ناضج متكن 
توسعة مقاييسه وميكنه االستدامة ذاتياً. وتصمَّم معظم أعمالنا باالشرتاك 
مع اجلهات الفاعلة يف النظام البيئي ذي الصلة )إنشاء مشرتك( وتنفِّذها 
بعد ذلك اجلهات الفاعلة نفسها يف النظام البيئي، بدعم منا. ويف كثري 
من احلاالت، يستغىن عن االستثمار املايل العام إذا اشرتك النظام البيئي 

يف وضع اإلجراءات الالزمة، فعادت بفائدة كبرية عليه. وحنن نقيِّم دائماً 
تأثري ذلك على الشركات الناشئة. فعلى سبيل املثال، طمأنتنا الشهادة 

التالية من إريك ريسر )مؤسس شركة Artomatix ورئيسها التقين( على 
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أننا نسلك الدرب الصحيح: “توفر مبادرة املشاريع الناشئة يف أوروبا 
فرصة ال تفوَّت كي تقيم الشركات الناشئة األيرلندية صلة الوصل مع 
وادي السيليكون، وكي تلتقي مع رواد املشاريع الزمالء واملستثمرين 

واملوجهني احملتملني من خمتلف أحناء أوروبا، ولكي توسع نطاق أعماهلا 
إىل األسواق األوروبية والواليات املتحدة”.

ومن األمثلة اجليدة على عملية اإلنشاء املشرتك هذه  واالستدامة 
الذاتية خلطة العمل  “مبادرة املشاريع الناشئة يف أوروبا تأيت إىل وادي 

السيليكون” )SEC2SV(. فقد اشرتكت يف إنشائها مع مستثمرين من 
وادي السيليكون مها ماركو مارينوتشي وألربتو أونييت يف مايو 2015. 
ونُفذت يف سبتمرب 2015 )“التحرك بسرعة”( دون أي مسامهة مالية 

من املفوضية األوروبية )“مستدامة ذاتيًا”(. وكانت هذه الطبعة األوىل 
من SEC2SV صغرية املقاييس هي املنتج األدىن القابل للبقاء )MVP( صغري 

املقاييس. وستتضمن الطبعة املقبلة يف عام 2016 بعض امليزات اجلديدة 
)“تغيري االسرتاتيجية”( حبيث توسع مقاييسها. وخري مؤشر على أن 

العمل كان ناجحاً يتمثل يف الردود التقييمية من الشركات الناشئة 
املشاركة يف SEC2SV. ومثة مثال جيد يف شهادة من نيل ريكيتس، 

مؤسس شركة Versarien ورئيسها التنفيذي، وهي شركة هندسة مواد 
متقدمة يف اململكة املتحدة: “أحدثت عملية SEC2SV حتواًل. وكانت 

الصالت واملساعدة اليت تلقيناها من الطراز العاملي. وأنا اآلن أكثر 
اندفاعاً ومحاساً بشأن عملي مما كنت عليه يف أي وقت مضى”.

إن اآلراء الواردة يف هذا املقال ختص كاتبه. وهي ال متثل بالضرورة وجهة 
نظر املفوضية األوروبية وخدماهتا.
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 لمحة عن الندوة العالمية لمؤشرات االتصاالت/
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام 2015
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http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/events/wtis2015/speakers.aspx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2P_YvjmOGSIR0XFTW_G33lv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2P_YvjmOGSIR0XFTW_G33lv
https://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157661852787175/
https://twitter.com/hashtag/WTIS2015?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/
http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/
http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/events/wtis2015/default.aspx


http://www.itu.int/ar/itutelecom/Pages/default.aspx
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