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نحو عالم من التحول الرقمي الذكي
هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

السيارات الذكية إىل املدن الذكية، حنن نعيش يف عامل أصبحت من 
فيه املنتجات واخلدمات - وصناعات بكاملها على حنو متزايد - 

َتستخِدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( بشكل مبتكر 
لتحسني معيشتنا.

إن االجتاه املتنامي حنو تضافر الصناعات التحويلية مع التكنولوجيات الذكية يَِعُد 
مبنتجات مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات فرادى الناس بتكلفة منخفضة وجودة 

عالية، مع ما يرتتب على ذلك من أثر كبري بالنسبة للشركات واالقتصادات 
واجملتمعات يف شىت أحناء العامل. وهذا هو ما يسمى “الصناعة 4.0”، 

أو الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما ينطوي على إمكانات حتويلية هائلة لدى 
التكنولوجيات الذكية يف مجيع جوانب احلياة.

إن اإلمكانات هائلة حقاً. ولكن تسخريها ينطوي على طائفة من التحديات يف 
جماالت التكنولوجيا والسياسات واجملتمع والتنظيم ومؤسسات األعمال.

فكيف ميكن لشركات االتصاالت التقليدية أن تتكيف مع التغريات السريعة 
يف صناعة االتصاالت وأن حتول مناذج أعماهلا وعملياهتا لتبقى قادرة على 

املنافسة؟ كيف ميكن للنماذج التنظيمية أن تتكيف لتلبية االحتياجات اجلديدة 
للخدمات عرب احلدود؟ كيف ميكن للحكومات أن تعزز منو مشاريع األعمال 
الصغرية واملتوسطة للمسامهة يف تعزيز االبتکار يف جمال تکنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت الذي يدفع عجلة االقتصاد الرقمي؟

إن التكنولوجيات اجلديدة، وهي وقود مستقبلنا الذكي، تتطلب وضع املعايري 
الدولية يف جمال توفري خدمات سلسة وقابلة للتشغيل املتبادل على نطاق عاملي، 
كما تتطلب التوزيع العادل واهلادف لطيف الرتدد الراديوي، وكذلك تتطلب 

محاية اخلصوصية وتوفري األمن دون قيد أو شرط.

 إن هذا اإلصدار من مجلة أخبار 
االتحاد الدولي لالتصاالت يلقي 
الضوء على األفكار الرئيسية حول 
القضايا الهامة التي نوقشت في 
تليكوم العالمي لالتحاد - القضايا 
التي ما فتئت تزداد أهمية ونحن 

على مشارف عام 2018. 
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)املقال االفتتاحي(



إن االحتاد الدويل لالتصاالت يتبوأ مكانة متميزة ليكون رائداً عاملياً يف هذا 
الصدد، ويف وقت سابق من هذا اخلريف مجع تليكوم العالمي لالتحاد قادة 
القطاعني العام واخلاص من األسواق النامية واملتقدمة يف مجيع أحناء العامل 

لعرض املنجزات واملناقشة والتواصل الشبكي حول موضوع التحول الرقمي 
الذكي وما يرتتب عليه من أثر وما يتيح من فرص.

إن هذا اإلصدار من جملة أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت يلقي الضوء 
على األفكار الرئيسية حول القضايا اهلامة اليت نوقشت يف تليكوم العاملي 

لالحتاد - القضايا اليت ما فتئت تزداد أمهية وحنن على مشارف عام 2018، 
وهو العام الذي من املرتقب أن يتكشف عن حتقيق خطوات تقدم سريعة 

 يف التكنولوجيات الذكية.
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تنويـه: اآلراء اليت مت اإلعراب عنها يف هذا املنشور هي آراء 
املؤلفني وال ُتلزم 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.

التقط كل الصور االحتاد الدويل لالتصاالت ما مل ينص 
علي غري ذلك.
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كيف يمكن أن تتحول شركات االتصاالت؟

شركات االتصاالت )telcos( فرصاً تواجه 
وحتديات هائلة يف صناعة مضطربة إىل 

حٍد كبري. 

ورغبة يف اغتنام الفرص وعكس اجتاهات تراجع اإليرادات 
وتوصيل املزيد من العمالء خبدمات جديدة يف مجيع أحناء 
العامل، يتعني على شركات االتصاالت أن تتطور بسرعة 

متزايدة. ويف بعض األحوال، عليها أن حتول مناذج أعماهلا 
وأن تعيد النظر يف إجراءاهتا التشغيلية وأن تصوغ من 
جديد سياساهتا املتعلقة بالتدريب والتوظيف يف جمال 

املوارد البشرية.

كان هذا هو اإلمجاع بني جمموعة من قادة الصناعة 
واحملللني الذين جتمعوا يف إطار تليكوم العاملي لالحتاد يف 
بوسان، مجهورية كوريا، يف وقت سابق هذا اخلريف. 

قال السيد مايكل ويلمز، مدير جمموعة بوسطن 
االستشارية، هولندا، يف حلقة نقاش حول “حتول مشغلي 

االتصاالت: معاودة اخرتاع شركات االتصاالت”، 
إن االتصاالت هي “الصناعة الوحيدة اليت تنمو فيها 

املنتجات بنسبة 40 إىل 60 يف املائة سنوياً، بينما ترتاجع 
فيها اإليرادات”. وأضاف قائاًل إن زهاء 500 مليار يورو 

سوف تستثمر يف صناعة االتصاالت يف أوروبا الغربية 
يف السنوات املقبلة. “ولكن العائدات غري مؤكدة إذا مل 

يتغري شيء”.

وإذا كانت شركات االتصاالت تعتقد أن الصناعة 
مضطربة اآلن، يتوقع السيد ويلمز أن املشهد سوف يتجزأ 
قريباً بنحو 10 أمثال ما هو عليه اليوم. وسوف حيمل ذلك 

شركات االتصاالت قريباً على أن تنظر حقاً يف خيارات 
القيمة الفريدة لديها.
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وخاطب احللقة واجلمهور قائاًل: “علينا أن حندد ما هي 
األصول اليت ميكن االستثمار فيها واليت هي فريدة نسبياً. 
وما مل يكن لدينا فكرة جيدة عن اجملاالت اليت نتميز هبا، 
هناك خطر يوحي برتاجع القدرة على حتقيق اإليرادات”.

إلى أين تتجه صناعة االتصاالت؟

من الواضح أن صناعة االتصاالت تتجه حنو توفري طائفة 
أوسع من اخلدمات. ولكن ما هو أقل وضوحاً: أّي 

خدمات وملن؟

قال السيد روب فان دن دام، قائد صناعة االتصاالت 
العاملية ملعهد IBM لقيمة األعمال يف شركة IBM هولندا، إن 

جمموعته أجرت مقابالت مع 000 5 من قادة الصناعة يف 
العام املاضي الستبانة االجتاه الذي تسري فيه الصناعة. كان 
 ”Uber من الواضح جداً أن هناك قلق كبري إزاء “متالزمة
- اخلوف من منافسني يأتون من حيث ال ندري. وقال إن 
حوايل 75 يف املائة من شركات االتصاالت يساورها القلق 

من ذلك.

ورداً على السؤال: ما هي املصادر اجلديدة لإليرادات؟ 
قال كل من مشلهم االستطالع تقريباً إهنا إنرتنت األشياء. 

ولكن عندما سئلوا بعدئذ “كيف يكون ذلك حقا؟” كان 
الصمت هو الرد يف كثري من األحيان.

الفرص: مشاريع األعمال والفيديو 
وإنترنت األشياء

قال السيد حممد مدكور، نائب رئيس إدارة تسويق 
 ،Huawei Technologies ،الشبكات الالسلكية العاملية

الصني: بعد االرتقاء إىل مستوى أعلى من الكفاءة، يتعني 
على شركات االتصاالت أن تكون أكثر مرونة للذهاب 

حيثما تذهب احتياجات العمالء.

األمن والخصوصية – المفتاح 
في أي تحول رقمي

قال السيد حسين معين، مستشار التكنولوجيا لدى شركة 
Nokia، هناك فرص حقيقية الستخدام التكنولوجيا، ال لتحويل 

صناعة االتصاالت فحسب وإنما لتحويل العديد من الصناعات، 
مثل الرعاية الصحية والطاقة وغيرهما.

وقال السيد معين، خالل مقابلة أجريت على هامش تليكوم 
العالمي لالتحاد في بوسان، جمهورية كوريا، “إن التحول الرقمي 
الذكي يعني أننا نستخدم التكنولوجيا لتحسين معيشتنا، وما أعنيه 
بذلك هو أننا ندرك تماماً الفوائد ولكننا ندرك أيضاً المزالق التي 

تنطوي عليها التكنولوجيات الجديدة. وأي تحول سيكون له 
إيجابيات، ولكن سيكون له أيضاً آثار جانبية يتعين علينا تخفيفها 

وإعداد الخطط لها”.

وأضاف قوله، سيكون المفتاح في السنوات الخمس القادمة هو 
نشر التكنولوجيات الجديدة “للمجتمع األوسع ولكن بطريقة 

تحترم حقوق اإلنسان األساسية، مثل الخصوصية واألمن”.

وناقش السيد معين أيضاً كيف تسعى شركة Nokia إلى نشر 
البنية التحتية والخدمات التصاالت الجيل الخامس. 

شاهد الفيديو لمعرفة المزيد )باإلنكليزية فقط(
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وأضاف السيد مدكور: “لن تكون الكعكة أكرب ما مل 
نتحول مجيعاً. يتعني علينا مجيعاً املسارعة إىل التسويق”، 

علينا أن نقدم منتجات وخدمات جديدة تقوم على حتول 
احتياجات املستعملني.

وقال إن أكرب ثالثة جماالت تبشر بالنجاح يف شركات 
االتصاالت املتطورة هي توصيلية تكنولوجيا املعلومات يف 

مشاريع األعمال والفيديو وإنرتنت األشياء.

وشدد على ضرورة التوسع حنو اخلدمات السحابية 
والفيديو. وقال “إن السحابية والتوصيلية وجهان مليدالية 

واحدة. وال بد من التواؤم بينهما”.

لكنه أشار إىل عقبتني رئيسيتني: 1(  التنازع بني األهداف 
املالية الطويلة األجل والقصرية األجل، 2(  املقاومة الثقافية 

للتغيري داخل شركات االتصاالت الكبرية.

المقاومة الثقافية للتغيير

أشار آخرون إىل أن املقاومة الثقافية تشكل حجر 
عثرة كبرياً، وتبادلوا بعض األفكار حول كيفية التغلب 

على ذلك.

وقال السيد سيف اهلداية، مدير مشروع حتويل جمموعة 
تليكوم يف تليكوم إندونيسيا: “إن أكثر ما يقاوم التغيري 
هو الثقافة”، مشرياً إىل أنه مهما كانت الصعوبة يتعني 
اآلن على شركات االتصاالت أن تستثمر وأن تعمل 

على غرار شركات السكك احلديدية واملصارف املركزية 
وشركات املدفوعات.

وقال السيد جان ميشيل سري، الرئيس التنفيذي ملختربات 
Orange يف طوكيو، اليابان، إن جمموعته تركز على 

الشراكة مع جهات فاعلة خمتلفة يف املنطقة لدفع عجلة 
االبتكار داخل Orange كشركة اتصاالت تقليدية. وعلى 

وجه التحديد، تركز جمموعته على تسريع مشاريع األعمال 
الناشئة. 

وقال السيد سري: “نعتقد أن مشاريع األعمال الناشئة هي 
مفتاح حتولنا. لقد أطلقنا أكثر من 20 شركة ناشئة وحنن 
نتطلع إىل إطالق 500 شركة أخرى حبلول عام 2020”، 

مضيفاً إن جزءاً من اهلدف هو تغيري الثقافة إىل ثقافة ابتكار 
وحض املوظفني على اعتماد أساليب جديدة ملمارسة 

األعمال التجارية. “نعتقد أن علينا أن نركز على مساعدة 
هؤالء املوظفني لكي يكونوا فاعلني يف هذا التحول ولكي 

يغريوا أسلوهبم يف اإلدارة ليكون السبيل أمامهم مفتوحاً 
للتعامل مع العامل”.

وبينما يبدو أن معظم الناس يتفقون على أمهية تطوير ثقافة 
ابتكار ترحب بالتغريات باعتبارها فرصاً، أشار البعض إىل 
أن الشواغل املتعلقة باملوارد البشرية تتجاوز حدود الثقافة.

وقال السيد ويلمز من جمموعة بوسطن االستشارية: “من 
الواضح أن الثقافة تشكل حتدياً، ولكن التحدي األكرب 

الذي نراه هو عدم القدرة على استقطاب املواهب املناسبة. 
فاملواهب ال تذهب إىل شركات االتصاالت. علينا أن 
نستقطب هذه املواهب لضمان جناحنا يف املستقبل”.

 إن أكثر ما يقاوم 
التغيير هو الثقافة. 

سيف اهلداية، مدير مشروع حتويل 
جمموعة تليكوم يف تليكوم إندونيسيا
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كيف يمكن االستعانة بالتنظيم؟

إن إنرتنت األشياء والبيانات الكبرية و‹السحابيات‹ 
كلها تنطوي على إمكانات ضخمة لدفع عجلة االبتكار 
ومساعدة شركات االتصاالت على حتويل مناذج أعماهلا 
حسب احلاجة، ولكن أين مكان التنظيم يف دفع أو عرقلة 

التغيريات املطلوبة يف السوق الدينامية اليوم؟

وقال السيد بياته ديغني، شريك EY يف أملانيا: “إن 
القطاعات ما فتئت تتشابك. ووترية التطور متسارعة 

حبيث يصعب على اهليئات التنظيمية مواكبتها. علينا أن 
منكن احلكومات من هذه املواكبة ألهنا متخلفة كثرياً 

عن الركب”.

وقالت السيدة ناتاشا جاكسون، رئيسة قسم السياسة 
العامة وشؤون املستهلك، الرابطة العاملية لالتصاالت املتنقلة 
)GSMA(، اململكة املتحدة: أجل، يف كل هذا االضطراب، 

“تقاَدم التنظيم إىل حٍد كبري يف أجزاء كثرية من العامل ومل 
يعد صاحلاً للغرض. ويتعني أن تتسم لوائح التنظيم بقدر 

أكرب من املرونة وأن تبقى صاحلة يف املستقبل”.

 نعتقد أن مشاريع األعمال 
الناشئة هي مفتاح تحولنا. 

جان ميشيل سري، الرئيس التنفيذي 
ملختربات Orange يف طوكيو، اليابان

“التحول الرقمي الذكي” في إندونيسيا
السيد  إندونيسيا،  في  والمعلوماتية  االتصاالت  كان وزير 

الذين  المستوى  المسؤولين رفيعي  روديانتارا، واحدًا من عشرات 
ما  لتقاسم  لالتحاد  العالمي  تليكوم  فيديو  أستوديو  عّرجوا على 
وتحسين  التنمية  تسريع  في  التكنولوجيا  بالده الستخدام  تفعله 

المعيشة. مستويات 

الرقمي الذكي” في إندونيسيا يعني اإلجابة  وأوضح أن “التحول 
عن السؤال الذي مفاده كيف يمكن تحقيق أقصى قدر من 

فقط  وليس  الناس،  لصالح جميع  الرقمية  التكنولوجيا  استخدام 
الكبيرة. المدن  لصالح سكان 

 ،)ICT( واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  إن  وقال 
الذين يعيشون  المائة من الشعب اإلندونيسي  60 في  لـ  بالنسبة 
في جزيرة جاوة، أكثر من كافية، مشيرًا إلى أن ريادة األعمال 
50 في المائة  تزدهر من خالل التكنولوجيا. ويتكون أكثر من 

المحلي اإلجمالي، من  الناتج  اإلندونيسي، ضمن  االقتصاد  من 
استفادت جاوة من  والمتوسطة، وقد  والصغيرة  الصغرية  المشاريع 

.Tokopedia الكبيرة، مثل  التجارة  منصات سوق 

البالغ  الجزر  لباقي  بالنسبة  الفجوة،  تضييق  أيضا  المهم  ولكن من 
التحتية  البنية  بناء  إندونيسيا على  تركز  000 17، ولهذا  عددها 

جميع  توصيل  هو  وهدفها  واالتصاالت،  المعلومات  لتكنولوجيا 
.2019 بحلول عام  العريض  بالنطاق  إندونيسيا  مناطق 

شاهد الفيديو لمعرفة المزيد )باالنكليزية فقط(
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وقال السيد روبرت ميدهلورست، نائب الرئيس التنفيذي 
لشؤون التنظيم الدولية يف شركة ‘اتصاالت‹: “حرّي 

باهليئات التنظيمية أن تتساءل: “كيف ميكن االنتقال من 
قانون تقليدي قائم على توفري االتصاالت إىل قانون قائم 

على تقدمي اخلدمات؟”.

وأضاف قائاًل: “وحنن نتطلع إىل املرحلة التالية من التطور 
... مرحلة الشبكات املعّرفة بالربجميات وبرجميات اخلدمات 
والسحابيات ... جند أن التنظيم، وهو يستهدف كل بلد 

بعينه، ال يسمح لنا بذلك. فإذا أردُت أن أقدم اخلدمات يف 
مصر، ولكن أن أقوم بإدارهتا من اإلمارات العربية املتحدة، 

فإنين ال أستطيع أن أفعل ذلك”.

وقالت السيدة جاكسون: يتعني حقاً على واضعي 
السياسات النظر فيما تقادم. وبالنسبة للمشغلني على 

مستوى اإلقليم، فإن عجزهم عن نقل البيانات عرب احلدود 
ينال حقاً من قدرهتم على التوسع. فالشركات الناشئة 
ميكن أن تصبح عاملية بسرعة أكرب إن هي استطاعت 

تقاسم البيانات على مستوى العامل. وأضافت بأن 
احلكومات اليت تضع هذه القيود تعرقل النمو، وأشارت 

إىل أن الرابطة GSMA تنظم دورات تدريبية بشأن بناء 
القدرات يف جمال التغري يف صناعة االتصاالت املتنقلة، 

وهذه الدورات متاحة جماناً لواضعي السياسات. وقالت، 
مشرية إىل هذه الدورات، إن “األمور تتغري بسرعة كبرية 

حبيث ال بد لنا من حتديثها باستمرار”.

وأضافت السيدة جاكسون بقوهلا إن اآلليات اإلقليمية 
ميكن أن تصبح عاملية إذا كانت مناذج جيدة، وأوضحت 

أن الرابطة GSMA تعمل مع الدول األعضاء يف رابطة دول 
جنوب شرق آسيا )ASEAN( لوضع معايري تنظيمية موحدة 

الستخدام البيانات، بناء على مناقشات ثنائية وإقليمية.

وأوصت باستخدام األطر التنظيمية لدى رابطة دول 
جنوب شرق آسيا ومنظمة التعاون االقتصادي آلسيا 

واحمليط اهلادئ )APEC( مبثابة أمثلة جيدة تعمل فيها اآلليات 
على ما يرام.

فكيف ميكن تقاسم أفضل املمارسات التنظيمية يف مجيع 
أحناء العامل كيما تؤدي إىل سياسات عرب احلدود ال تعرقل 

النمو والتغيري الالزمني لبقاء املشغلني يف بيئة اليوم؟

قالت السيدة دانييل جاكوبس، رئيسة اجملموعة الدولية 
ملستعملي االتصاالت يف هولندا: “من املهم حقاً وضع 
سياسات عرب احلدود تعمل على ما يرام. ونظراً لسرعة 

وترية التغيري، رمبا هناك حاجة ألن يساعد االحتاد أو أي 
 هيئة أخرى على تشجيع املناقشات”.

وقال السيد رويدنتارا، إن إندونيسيا باعتبارها في وسط الطيف 
التنموي، عليها أن “تطلع على ما تقوم به البلدان المتقدمة وكيفية 
تطوير التكنولوجيا الرقمية وكيفية تعزيز تسخير التكنولوجيا لصالح 

الناس”.

وأضاف السيد روديتارا، الذي عرض تقاسم تجارب إندونيسيا 
مع اآلخرين الذين قد يجدون المعلومات مفيدة، إن هذا هو أحد 

األهداف الرئيسية لحضور إندونيسيا تليكوم العالمي لالتحاد.
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http://asean.org/
https://www.apec.org/Groups/Economic-Committee/Competition-Policy-and-Law-Group


الصيرفة الذكية في المدن الذكية
الذكاء االصطناعي سوف يقضي على الوظائف.

 لن يتم القضاء على الوظائف، وإنما
سوف تتغير بكل بساطة.

هذا هو حمور النقاش يف جلسة حول كان 
“الصريفة الذكية” يف املدن الذكية يف 
تليكوم العالمي لالتحاد، الذي عقد يف 

مدينة بوسان الذكية يف مجهورية كوريا.

وكان السؤال الرئيسي يف صميم النقاش هو: كيف يتعني 
على أصحاب املصلحة يف اخلدمات املصرفية يف املدن 

الذكية، من احلكومة إىل شركات االتصاالت واملؤسسات 
املالية واهليئات التنظيمية، إعادة التوجه والتعاون يف عصر 

الذكاء االصطناعي - وما هو أثر ذلك على اجملتمع؟

Shuttersto
ck
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قال السيد تويف صليبا، الرئيس التنفيذي جملموعة سلسلة 
 ،TodaAlgorandو PrivacyShell الفدرات االستشارية

“إن 70 يف املائة من الناس يف العامل ال يثقون حبكومتهم 
أو مبصارفهم”. وقد فتح هذا الباب أمام مناذج أعمال 

جديدة للصريفة، ومسح لسلسلة الفدرات املدعومة 
بالذكاء االصطناعي والعمالت املشّفرة بأن تدخل امليدان، 

بقوة واضطراب.

وهو إذ يهتم بإطالق سلسلة من مشاريع األعمال، أعرب 
عن تفاؤله بأن احلوكمة اجلديدة اليت حمورها املستعمل، 

املعروفة أيضاً باسم خدمات الصريفة الالمركزية، ميكنها 
أن حتقق الشمول املايل لعدد أكرب من الناس أكثر من أي 

وقت مضى.

وقال يف تعليق ألخبار االحتاد: “إن املال بالنسبة لإلنسان 
هو ضرورة، شأن املاء واألكسجني، والناس يتحكمون 

يف أمواهلم”.

دور سلسلة الفدرات

أصبحت تقنيات سلسلة الفدرات على حنو متزايد العمود 
الفقري للصريفة الذكية الالمركزية.

وقالت السيدة جني تريدويل، مديرة املمارسة يف 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، املنصات واحللول 

الرقمية يف البنك الدويل، “إن 73 يف املائة من 
املصارف لديها بعض سالسل الفدرات، وستتوفر لدى 
100 يف املائة منها حبلول هناية العام. وقد أصبحت هذه 

الظاهرة راسخة”.

توسيع نطاق الخدمات المالية وبناء الثقة

يقول اخلرباء: هناك حالياً 1,2 مليار شخص ليس لديهم 
هوية رمسية أو مسجلة، وهناك 2,9 مليار ليس لديهم 

حساب مصريف - فكيف ميكن أن تصل اخلدمات املالية 
اجلديدة إىل هؤالء الناس، علماً بأن 3,9 مليارات نسمة ما 

زالوا غري موصولني اإلنرتنت؟

وترى السيدة جني تريدويل، إن دور احلكومة يف 
هذا العصر املتزايد التوصيل ينبغي أن يكون “تسهيل 

سد الفجوة”.

 إن 73 في المائة من 
المصارف لديها بعض سالسل 
الفدرات، وستتوفر لدى 
100 في المائة منها بحلول 

نهاية العام. وقد أصبحت 
هذه الظاهرة راسخة. 

جني تريدويل، مديرة املمارسة 
يف تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، املنصات واحللول 
الرقمية يف البنك الدويل
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وقال السيد دانيال مْوسوف، رئيس التسويق االسرتاتيجي 
لشركة Nokia آسيا واحمليط اهلادئ واليابان، كان التنظيم، 

من منظور البنية التحتية، حجر عثرة أمام توصيل 3,9 مليار 
وهذا ما بّشر باإلقبال على منصات جديدة - مبا يف 

ذلك الذكاء االصطناعي وسالسل الفدرات - اليت جيري 
متكينها باهلواتف الذكية باعتبارها اجلهاز الذي نتفاعل معه 

ونتصل عربه هبذه التكنولوجيات اجلديدة.

ويف مدن املستقبل الذكية، قد تكون نتائج هذه التطورات 
أكرب يف األسواق الناشئة عما هي يف البلدان املتقدمة، 

ولكن العنصر األساسي هو ضمان ثقة املستعمل يف هذه 
األنظمة املتمكنة بالذكاء االصطناعي.

ويف جمال احلاجة إىل بناء الثقة يف هذه األنظمة اجلديدة، 
حتدث السيد ساتوشي أماجاي، الرئيس واملدير التنفيذي 

لشركة Mofiria عن تقنيات االستيقان اجلديدة اليت ميكن أن 
تساعد على تعزيز الثقة يف هذه األنظمة املصرفية اجلديدة. 

وكثري منها معروف بالفعل، مثل التعرف على بصمات 
األصابع ومالمح الوجه، ومثة أساليب جديدة أخرى، مثل 

التعرف على تشعب األوردة، قد تكون أكثر أمناً.

مناقشة الذكاء االصطناعي والتنظيم

طوال املناقشات اليت جرت يف تليكوم العاملي لالحتاد 
يف عام 2017، دار العديد منها حول الطبيعة املضطربة 

لالبتكار التكنولوجي - خاصة ملنظمي االتصاالت الذين 
حياولون االستجابة للجهات الفاعلة اليت تقدم اخلدمات 

املتاحة حبرية على اإلنرتنت )OTT( واألنظمة املتمكنة 
بالذكاء االصطناعي واألنظمة ذاتية التنظيم.

وكان من أبرز ما متخضت عنه املناقشة املثرية بشأن 
وظائف العمل تصريح ممثل Nokia السيد مْوسوف عندما 

قال: “إن حكاية ]القضاء على الوظائف[ تثري االضطراب 
إىل حد ما. ملاذا ال نسعى إىل توظيف املنظمني – بداًل 
من ختويفهم بأهنم سيفقدون وظائفهم. املسألة مسألة 

تغيري بكل بساطة... وتنطبق نفس احلجة على الوظائف. 
إذ لن يتم القضاء على الوظائف، وإمنا سوف تتغري 

 بكل بساطة.”
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كبار مسؤولي التكنولوجيا يناقشون أثر الذكاء 
االصطناعي على معايير شبكات الجيل الخامس

عشرون مديراً تنفيذياً يف صناعة اجتمع 
االتصاالت يف أواخر سبتمرب 2017 
مع كبار موظفي إدارة االحتاد، يف 
إطار االجتماع التاسع لكبار مسؤويل التكنولوجيا بناًء 

على الدعوة فقط، الذي عقد يف بوسان، مجهورية كوريا، 
عشية احلدث السنوي لتليكوم العالمي لالتحاد لعام 2017.

وناقش كبار مسؤويل التكنولوجيا )CTO( وغريهم من كبار 
Ericssonو KT املسؤولني التنفيذيني من شركات عديدة، منها 

 KDDIو ETRIو Samsungو Nokiaو Orangeو Huaweiو Fujitsuو
 KTو Trace Mediaواتصاالت تونس وتليكوم إندونيسيا و NECو

وTTC وNICT، طائفة من املواضيع مشلت الرتكيز على الكيفية 
اليت ميكن هبا للتعلم اآليل والذكاء االصطناعي )AI( اإلسهام 

يف تشغيل شبكات اجليل اخلامس الذكية.

كما سلطوا الضوء على أمهية املعايري الدولية يف حتسني 
الشبكات وخفض التكاليف التشغيلية يف عصر يشهد قدراً 

كبرياً من التغيري.

وقال السيد الوري أوكسانن، نائب رئيس قسم البحوث 
والتكنولوجيا لدى شركة Nokia، مشرياً إىل املتطلبات 

اجلديدة من نطاق الرتدد العايل ومتطلبات الكمون 
املنخفض اليت تدفعها حاجة املستهلك الثقيلة بالبيانات 
وكذلك املدن الذكية واملوانئ واملصانع املرتابطة، “مل 
حيدث هذا النوع من التغيري يف صناعتنا من قبل. فإذا 

انطلق الواقع االفرتاضي حقاً، فإنه سوف يزيد حقاً من 
املتطلبات من عرض نطاق الرتدد إىل حٍد كبري. ... 

وهذا هو واحد من األمور اليت يتعني علينا كصناعة أن 
ننظر فيه.”
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وقدم السيد أوكسانن عرضاً تناول تطور معمارية 
الشبكات حنو أنظمة اجليل اخلامس الذكية، وقال إن 

االحتاد جنح يف تكوين قيادة تكنولوجية يف جمال شبكات 
النقل معرتف هبا على نطاق واسع. واتفق هو وغريه على 

أن هذه القيادة مفيدة لصناعة االتصاالت ككل وينبغي 
احلفاظ عليها مبثابة مورد مشرتك.

الذكاء من أجل التشغيل اآللي للشبكات والتوسع 
في عددها ونطاقها

اغتنم املشغلون الفرصة لتقاسم الكيفية اليت يقدمون هبا 
اخلدمات املتمكنة بالذكاء االصطناعي يف شكل عرض بيع 

فريد للمشرتكني لديهم.

فقد قدم املشغل الكوري KT أمثلة عديدة يف عرض أوضح 
أيضاً للزمالء من املسؤولني التنفيذيني وإلدارة االحتاد 

العليا كيف ميكن للذكاء االصطناعي ولبيانات املشغل أن 
تساعد يف التخطيط لرسم مسارات احلافالت احلضرية لياًل 

ومنع االزدحام.

وقال الدكتور دونغ ميون يل، كبري املديرين التنفيذيني 
ونائب الرئيس التنفيذي لشركة KT: يف الوقت الذي 

تتقلص فيه هوامش املشغلني، فإن الكل يبحث عن أفضل 
السبل لتعزيز كفاءة االستفادة من شبكاهتم. وطلب أيضاً 

من االحتاد أن جيد وسيلة للحصول من املشغلني على 
أفضل املمارسات بشأن كيفية تطبيق الذكاء االصطناعي 

من أجل تعزيز كفاءة الشبكات.

ويف سياق أنظمة اجليل اخلامس املقبلة، سوف متّكن 
أساليب الذكاء االصطناعي من فهٍم أفضل لسلوك كل 
من املستعملني والشبكات، مما ميّكن االستخدام األمثل 

للموارد الراديوية النادرة والتنبؤ بآثار القرارات ذات الصلة 
مبرور الزمن.

واتفق املشاركون على أن من شأن الكشف واحلل 
التلقائيني عن حاالت الشذوذ واألحداث األخرى املتصلة 

بنقص الكفاءة، فضاًل عن الصيانة االستباقية، أن يعمال 
على احلد من التكاليف التشغيلية لدى مشغلي الشبكات 

ومقدمي اخلدمات يف القطاعات األخرى. وحث 
املشاركون أيضاً على ضرورة أن تشمل الدراسات اجلديدة 
حتلياًل للمعايري واملواصفات القائمة والناشئة يف هذا الصدد.

التقارب يدعو إلى حلول مرنة لتوصيل الشبكات

اتفق كبار مسؤويل التكنولوجيا على أن استخدام تقنيات 
الذكاء االصطناعي والتمثيل االفرتاضي على حافة 

الشبكة هو دليل آخر على التقارب بني قطاع تكنولوجيا 
املعلومات وقطاع االتصاالت.

إذ إن التقارب، ودخول عدد متزايد من مقدمي اخلدمات 
املتاحة حبرية على اإلنرتنت )OTT( وغريهم من قطاعات 
الصناعة إىل النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات 

 في الوقت الذي تتقلص 
فيه هوامش المشغلين، فإن 

الكل يبحث عن أفضل 
السبل لتعزيز كفاءة االستفادة 

من شبكاتهم. 

الدكتور دونغ ميون يل، كبري املديرين 
التنفيذيني ونائب الرئيس التنفيذي 

KT لشركة
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واالتصاالت، يؤدي إىل جمموعة جديدة من املتطلبات اليت 
يتعني تلبيتها من خالل حلول الشبكات املشرتكة واملرنة 

والقابلة للربجمة والتوسع.

ودعا كبار مسؤويل التكنولوجيا قطاع التقييس يف االحتاد 
ألن يأخذ هذه املتطلبات اجلديدة يف احلسبان وأن يتناول 

مسائل التوصيل البيين ملراكز البيانات ذات املسافة القصرية 
وعرض النطاق الواسع والتكلفة املنخفضة، والتوصيل 

الشبكي بني احلواف السحابية، والتقنيات الناشئة للتوصيل 
األمامي واألوسط، وذلك لدعم أنظمة اجليل اخلامس.

وشجع املشاركون أيضاً قطاع تقييس االتصاالت على 
التعاون مع مقدمي اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت 
ومنظمات القطاعات الرأسية من أجل حتديد متطلبات 

التوصيل الشبكي وفهمها واالستجابة هلا يف الوقت 
املناسب وبشكل دقيق.

وقال السيد نواه لوه، كبري املديرين يف دائرة املعايري 
والصناعة يف أوروبا، “يتعني على قطاع تقييس االتصاالت 

أن ينظر يف كيفية إشراك مقدمي اخلدمات املتاحة حبرية 
على اإلنرتنت، واجلهات الفاعلة يف القطاعات الرأسية يف 

الصناعة، يف أعمال معايري الشبكات اليت يضعها قطاع 
التقييس من خالل كسب ثقتهم”. واتفق هو وآخرون 
على أن من شأن ذلك أن يساعد على جتنب املزيد من 

التجزئة يف صناعة الشبكات الثابتة.

االستجابة للنداء

وللتدليل على قابلية استجابة قطاع تقييس االتصاالت 
هلذا النداء، أشار السيد تشيساب يل، مدير مكتب تقييس 

Google االتصاالت، إىل الزيارات األخرية إىل مواقع 
وFacebook وإىل األعضاء اجلدد من شركات السيارات 
والتمويل، ومنها Hyundai Motors وeCurrency. وأشار 

مشاركون آخرون يف االحتاد إىل اجتماعات تبشر بالتفاؤل 
مع Amazon Web Services وAkamai كدليل على مبادرات 

جديدة الحتضان أطراف فاعلة جديدة.

وَأْطلعت إدارة االحتاد أيضاً كبار مسؤويل التكنولوجيا 
على أعمال التقييس اليت يقوم هبا االحتاد، مبا يف ذلك 

املبادرات اجلديدة بشأن اجليل اخلامس والذكاء االصطناعي 
)AI( وتكنولوجيا السجالت اإللكرتونية املوزعة، من قبيل 

سالسل الفدرات.

ووجه الدكتور تشيساب يل، مدير مكتب تقييس 
االتصاالت يف االحتاد، دعوة إىل كبار مسؤويل التكنولوجيا 

للمشاركة يف اجتماع كبار املديرين التنفيذيني لشركات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودعا الضيوف الذين 
ميثلون قطاعات أخرى يف الصناعة، إىل لقاء يف ديسمرب، 

 يعقد يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
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Questions?
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live and kicking! 
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http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
http://www.itu-ilibrary.org/
http://www.oecdbookshop.org/browse.asp?pid=title-detail&lang=en&ds=&ISB=5JLR72D7QQMT
mailto:itu-library%40oecd.org?subject=ITU%20iLibrary


يتقاسم المستثمرون النصائح بشأن إطالق مشاريع 
األعمال في األسواق الناشئة

يعتمد النمو االقتصادي يف املستقبل سوف 
يف كثري من البلدان بشكل متزايد 
على االبتكار التكنولوجي احمللي.

وهلذا السبب يركز احلدث السنوي لتليكوم العالمي 
لالتحاد بشكٍل متزايد على إشراك مشاريع األعمال الناشئة 
واملؤسسات الصغرية واملتوسطة )SME( يف جمال التكنولوجيا 

واليت هي يف اخلط األول من جبهة االضطراب والنمو.

ومع ذلك، فإن اجتذاب االستثمارات ليس ميسوراً دوماً 
بالنسبة للعديد من املشاريع التقنية اجلديدة يف األسواق 
الناشئة واألسواق احلدودية. وكثرياً ما يشري أصحاب 

املشاريع يف هذه األسواق إىل أن عدم احلصول على رأس 

املال، وال سيما رأس مال املتابعة، يشكل واحداً من 
العوائق الرئيسية اليت تعرتض سبيل تنمية هذه املشاريع.

فكيف ميكن ملشاريع األعمال الصغرية واملتوسطة يف جمال 
التكنولوجيا أن جتتذب املستثمرين؟ ما الذي يبحث عنه 
املستثمرون؟ وكيف ميكن ألصحاب املصلحة الرئيسيني 
أن يعززوا ثقة املستثمرين، وأن يكّونوا حلقة محيدة من 

االستثمار والنمو واخلروج ومعاودة االستثمار يف أنظمتهم 
اإليكولوجية احمللية؟

وقد تناولت حلقة نقاش للمستثمرين مجيع هذه األسئلة 
وأكثر من ذلك يف تليكوم العاملي لالحتاد لعام 2017. وفيما 

يلي بعض أهم ما تقامسوه من نصائح.
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تأكد من متانة نموذج األعمال

قالت السيدة أوموبوال جونسون، الشريكة يف صندوق 
رأس املال االستثماري النيجريي TLcom Capital: “عليك 
أن ختربنا كيف تنوي كسب املال. فاألمر يتعلق بنموذج 

األعمال وليس بالتقنيات. وبالنسبة لكثري من رواد األعمال 
يف إفريقيا، يكون املشروع هو أول مشروع هلم، وهم 

يركزون على اإليرادات” بداًل من الربح.

وأضافت قائلة: “يف إفريقيا، مثة حاجة إىل االنضباط. 
أريد أن أرى جمموعة من جمرد 4-5 شرائح وال أكثر من 

5-10 دقائق. أريد أن أرى خطة تشمل 3-5 سنوات”.

وقال السيد ريتشارد وينوك، وهو مستشار كبري يف شركة 
Blue Heron Ventures، إن الصندوق الذي يديره كان يتبع 

اسرتاتيجية “االحتماالت العشوائية” لالستثمار يف العديد 
من مشاريع األعمال الناشئة الواعدة. أما اآلن فهو يصر 

على رؤية منوذج لإليرادات ميكن تسويغه.

وأضاف قائاًل: “ال حاجة إىل التنبؤات حبجم السوق. وال 
داعي للقول إهنا سوق 100 مليون دوالر ولسوف حنصل 

على 2 يف املائة منها. لقد أصبحنا أكثر اهتماماً بتعليل كل 
اإلحصاءات وكل الوقائع”.

مث قال: “إن ما نراه اآلن هو انفصام كبري بني رائد 
األعمال املتخصص يف التكنولوجيا وخطة األعمال 

التجارية. إننا، بوصفنا مستثمرين، مهتمون مبعرفة ما هي 
اسرتاتيجية االنسحاب لدى صاحب املشروع؟”

مواصلة التركيز على احتياجات العميل

اتفق أعضاء الفريق على أن رواد األعمال غالباً ما 
يركزون كثرياً على حتسني املنتج وتغيب عن باهلم 

احتياجات العمالء.

نصحت السيدة جونسون بضرورة “التأكد من شدة 
تطابق املنتج مع السوق”.

وأكد أيضاً السيد ناثان ميالرد، الرئيس التنفيذي واملؤسس 
املشارك لشركة G3 Partners يف مجهورية كوريا، على 

احلاجة إىل وسيلة ملعرفة وجهات نظر العمالء.

وأضاف قائاًل: “عليك مبطاردة العمالء، عليك أن 
تعرف من هم حقاً. تأكد من أهنم حقاً حباجة إىل املنتج 

الذي تنتجه.”

 إننا، بوصفنا 
مستثمرين، مهتمون 

بمعرفة ما هي استراتيجية 
االنسحاب لديك؟ 

 ريتشارد وينوك،
Blue Heron Ventures
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بناء نظام دعم جيد

أكدت اجملموعة على أمهية وجود فريق متالحم.

وأكد السيد وينوك على أمهية وجود نظام دعم يستعني به 
أصحاب املشاريع ويضم أناساً لديهم مهارات يف جماالت 
التمويل والقانون والتسويق وغريها من اجملاالت، حبيث ال 

يقتصر الرتكيز على املنتج فقط.

وقال “إن ما نبحث عنه هو رائد أعمال أو جمموعة من 
رواد األعمال يفهمون ذلك ويفهمون ما سيقومون به، 

وما هي اخلطوات الضرورية للقيام بذلك”.

المخاطر التنظيمية مسألة هامة

برزت املخاطر التنظيمية يف األسواق الناشئة كنقطة 
أساسية خالل املناقشة.

وقال السيد وينوك: “إن الشعور لدى الكثري من الناس 
هو أن هنالك صعوبة يف التعامل مع بعض احلكومات يف 
األسواق الناشئة، حبيث ال يكون من اجملدي االستثمار يف 

الشركات القائمة يف تلك البلدان. ويتعني على الشركة أن 
تبني لنا طريقاً واضحاً عرب املخاطر التنظيمية”.

“ال تقبل المال المعروض بسهولة”

قال السيد بيرت جايوون شون، الرئيس التنفيذي لشركة 
XnTree يف اململكة املتحدة: “ال تقبل املال املعروض 

بسهولة من املستثمرين. عليك أن ختتار املستثمرين الذين 
يقفون إىل جانب فلسفتك وأهدافك”.

وقال السيد وينوك: “عليك دراسة كل املعطيات عند 
استعراض خمتلف الشركات االستثمارية. عليك أن 

متسك بزمام األمور وأن تفهم ما الذي تبحث عنه خمتلف 
شركات االستثمار. عليك االحتفاظ مبركز امللكية الذي 

 تشعر فيه باالرتياح.”
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كيف تستخدم شركة ناشئة يابانية التكنولوجيا الذكية 
لتحسين الرعاية ما قبل الوالدة

السيد تومومي تاكاجي، املدير املايل حتدث 
 Melody األول لدى شركة

International، يف تليكوم العاملي 

لالحتاد لعام 2017، الذي عقد يف بوسان، مجهورية كوريا، 
عن شركته الناشئة اليت تستخدم التكنولوجيا الذكية 

لتحسني احلياة.

وتعكف شركة Melody International للتطبيب عن بعد 
على تطوير أجهزة الرعاية قبل الوالدة ومنصات التطبيب 

عن بُعد للنساء احلوامل يف مجيع أحناء العامل.

 هناك العديد من المناطق، 
حتى في بلد مزدحم مثل اليابان، 
التي يندر فيها وجود أطباء 
التوليد. ولذلك تضطر المرأة 
الحامل في بعض األحيان إلى 
السفر ألكثر من ساعة لمراجعة 
الطبيب، مما قد يشكل عبئاً 

كبيراً جداً بالنسبة لها. 
تومومي تاكاجي، املدير املايل األول 
Melody International لدى شركة
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 شاهد الفيديو لمعرفة المزيد
)باإلنكليزية فقط(

ويتكون اجلهاز احملمول ملراقبة قلب اجلنني )CTG( من 
مرقاب ملعدل ضربات القلب لدى اجلنني وتقلصات الرحم 

لدى األم ومن مث ينقل البيانات إىل األطباء لتمكينهم من 
متابعة حالة اجلنني عن بعد. 

ويف كثري من البلدان النامية اليت يقل فيها أو يندر وجود 
أطباء التوليد، يسمح هذا اجلهاز للنساء احلوامل بتجنب 
عناء السفر ملسافات طويلة ملراجعة طبيب، وقد أجريت 

بالفعل جتارب يف تايلند، باالشرتاك مع جامعة شيانغ ماي، 
يف املناطق الريفية الشمالية اليت يقل فيها عدد أطباء التوليد.

والفوائد هتم أيضاً البلدان املتقدمة حيث قد يتناقص عدد 
أطباء التوليد وتزداد املخاطر الصحية جراء االجتاه حنو 

اإلجناب املتأخر.

وميّكن اجلهاز، وهو صغري احلجم خفيف الوزن، النساء 
احلوامل من مراقبة حالة اجلنني يف أي وقت، وهو قادر 

على بث البيانات إىل أجهزة املراقبة واحلواسيب احملمولة 
واهلواتف الذكية.

وقال السيد تاكاجي إن شركة Melody تبحث عن شركاء 
حمليني، وخاصة يف البلدان النامية يف آسيا، حيث ميكن 

هلذه احللول أن تؤدي إىل نتائج ملموسة.

وأضاف قائاًل إن تليكوم العاملي لالحتاد “فرصة ساحنة 
لكي ننقل أفكارنا وابتكاراتنا إىل السوق العاملية. إن هذا 
حدث فريد من نوعه جيتمع فيه ممثلون من طائفة واسعة 

 من البلدان”.
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كيف تعتنق ماليزيا فكر االبتكار الرقمي لكي تصبح 
“مواكبة للمستقبل”

السيدة يامسني حممود املديرة التنفيذية شاركت 
لشركة االقتصاد الرقمي املاليزي يف 

االستوديو الذي نظم تليكوم العاملي لالحتاد 
لعام 2017 يف بوسان، مجهورية كوريا، كي تتحدث عن كيفية جعل دولنا 

“مواكبة للمستقبل” وأمهية حتقيق التوازن التنظيمي السليم كي يتسىن 
تعزيز االبتكار.

وقالت السيدة حممود “تطوير االقتصاد الرقمي ورعايته ... هذا برنامج 
بالغ األمهية، ليس ملاليزيا فحسب، بل جلميع البلدان. ويتعلق األمر بالتأكد 

من قدرتنا على أن تصبح دولنا “مواكبة للمستقبل” يف عامل يشهد فيه 
االبتكار الرقمي ثورة كبرية”. وأضافت “من هنا أعتقد أن اعتناق فكر 

االبتكار الرقمي من أجل املنافع االجتماعية واالقتصادية للبلد مل يعد جمرد 
سؤال “هل ينبغي لنا؟” أو “ملاذا” ولكن أصبح سؤااًل بصيغة “كيف 

نفعل ذلك؟”.

واألمر املهم ألي بلد هو ضمان أال تكون السياسات للتنظيم فحسب 
ولكن للتمكني أيضاً، هذا ما قالته أيضاً.

وقالت السيدة حممود، عندما يتعلق األمر بتنمية االقتصاد الرقمي، يوجد 
لدى ماليزيا حالياً حموران رئيسيان للرتكيز.

يتمثل األول يف “ضمان أال تقتصر مواهبنا - يف املستقبل، بوجه خاص 
- على مستهلكي االبتكار الرقمي، بل ميكن أن تشمل أيضاً املبتكرين 

ومنتجي االبتكارات الرقمية. لذا، كيف ميكننا تغيري هذا املفهوم؟”.

ويدور حمور الرتكيز الثاين حول متكني النظام اإليكولوجي للمشاريع 
 املبتدئة وتشجيعه.

شاهد الفيديو لمعرفة المزيد 
)باإلنكليزية فقط(.

 قالت السيدة محمود 
“يجب الرهان على هؤالء 
الشباب الذين يتمتعون باإلبداع 
والشغف ولديهم هدف وحافز”. 
وأضافت “وهؤالء هم الذين 
سيكون بمقدورهم حلحلة 
األمور، وسيكون هؤالء هم 
األناس ]...[ الذين يستحدثون 

الوظائف في المستقبل... 
السيدة يامسني حممود، املديرة التنفيذية 
لشركة االقتصاد الرقمي املاليزية، ماليزيا
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https://www.youtube.com/watch?v=4Mvj4GlvifE


تسليط الضوء على الفائزين بجوائز تليكوم العالمي 
لالتحاد لعام 2017

ما تنطوي رحلة الشركات الناشئة على كثرياً 
مد وجزر وحتديات وفرص 

وجناحات وإخفاقات.

وبالنسبة جملموعة خمتارة من الشركات الناشئة املبتِكرة 
يف جمال التكنولوجيا من شىت أحناء العامل، من املؤكد 

أن يوم 28 سبتمرب سوف يذكر باعتباره يوماً متميزاً - 
عندما فازت اجملموعة بجوائز تليكوم العالمي لالتحاد 

لعام 2017 املرموقة.

وقال السيد تيميتوبه أوسيكا، املؤسس املشارك لشركة 
Medsaf الناشئة يف نيجرييا، واليت فازت جبائزة أفضل 

التأثري االجتماعي: “إنين اشعر بالرضا هلذه الفرصة 
الساحنة. بالطبع إن الفوز باجلائزة أمر عظيم، ولكن تليكوم 
العاملي لالحتاد كان بالنسبة يل جتربة لن أختلى عنها مقابل 

أي شيء.”

وقّدم األمني العام لالحتاد، السيد هولني جاو، للفائزين 
واملتأهلني للنهائيات من خمتلف الفئات اجلوائز والشهادات 

يف حفل مثري حضره وزراء حكومات وقادة صناعة 
وممثلون عن وسائط اإلعالم واهليئات األكادميية واملنظمات 

الدولية من شىت أحناء العامل.
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https://telecomworld.itu.int/2017-event/awards/
https://telecomworld.itu.int/2017-event/awards/
https://telecomworld.itu.int/2017-event/awards/


الحلول الرقمية ذات التأثير االجتماعي

حتفلت الدورة الثالثة جلوائز تليكوم العاملي لالحتاد 
باإلبداع واالبتكار يف جمال احللول الرقمية اليت تليب 

االحتياجات االجتماعية يف عامل الواقع، من منصة لتقدمي 
القروض الصغرية إىل منصة للتسوق القائم على املوقع، إىل 

روبوت مزود بالذكاء االصطناعي، إىل نظام تشخيصي 
قائم على التعرُّف على الصوت لألطفال الرضع. 

وخالل احلفل، كانت اإلثارة ملموسة بني الفائزين كما 
كانت بني مجهور املؤيدين على السواء.

وقد ُمنحت اجلوائز العاملية للشركات الصغرية واملتوسطة 
تقديراً ألفضل احللول املبتكرة ذات التأثري االجتماعي 

القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملقدمة 
من الشركات الصغرية واملتوسطة )SME( اليت حضرت 
احلدث، وتضّمنت اجلوائز مخس فئات - جائزة أفضل 

منوذج لألعمال، وجائزة الشركة األكثر قدرة على 
التوسع، وجائزة الشركة األكثر ابتكاراً يف استعمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وجائزة الشركة ذات 
التأثري االجتماعي األكرب.

فيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بالجوائز العالمية 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعام 2017 

والمتأهلين للنهائيات:
الجائزة العالمية للتميُّز للشركات الصغيرة والمتوسطة 

الشركة الفائزة - Modalku، إندونيسيا   

أفضل نموذج لألعمال
الشركة الفائزة - Simplus Innnovation، جنوب إفريقيا  
الشركة المتأهلة للنهائيات - مركز النيل لألبحاث التقنية، السودان  
الشركة المتأهلة للنهائيات - Tukang Sayur، إندونيسيا  

الشركة األكثر ابتكارًا في استعمال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

الشركة الفائزة - Shanghai Terjin Radio Technology Company، الصين  
الشركة المتأهلة للنهائيات - Ubenwa، نيجيريا  
الشركة المتأهلة للنهائيات - KonoLabs، الواليات المتحدة األمريكية  

الشركة األكثر قدرة على التوسع 
الشركة الفائزة - Security Platform Incorporation، جمهورية كوريا  
الشركة المتأهلة للنهائيات - InvestED، الواليات المتحدة األمريكية  
الشركة المتأهلة للنهائيات - Roborus، جمهورية كوريا   

الشركة ذات التأثير االجتماعي األكبر 
الشركة الفائزة - MEDSAF، نيجيريا  
الشركة المتأهلة للنهائيات - Kampung UKM Digital Belimbing، إندونيسيا  
الشركة المتأهلة للنهائيات - Healthy Living Support، أذربيجان   

الجوائز المواضيعية لتليكوم العالمي لالتحاد
   Telkom Indonesia - الشركة الفائزة بجائزة الصحة اإللكترونية

AdMedika، إندونيسيا

الشركة الفائزة بجائزة التعليم اإللكتروني - SK Telecom، كوريا  
   ،KT Corporation - الشركة الفائزة بجائزة التكنولوجيات الذكية الناشئة

كوريا

جائزة الحكومات في تليكوم العالمي لالتحاد 
الحكومة الفائزة - نيجيريا   

جوائز البلد المضيف في تليكوم العالمي لالتحاد 
  .CIOT Inc - الشركة الفائزة
  .Idealink Inc - الشركة المتأهلة للنهائيات
  .S-WINNUS Co - الشركة المتأهلة للنهائيات

السيد هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، يقدم السيد إيوان 
كورنياوان من Modalku، إندونيسيا، الشركة الفائزة بالجائزة العالمية للتميُّز 

للشركات الصغيرة والمتوسطة
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وُقدِّمت اجلوائز املواضيعية من أجل أفضل احللول املبتكرة 
الواعدة ذات التأثري االجتماعي يف جماالت الصحة 

اإللكرتونية، والتعليم اإللكرتوين، والتكنولوجيات الذكية 
الناشئة. 

الفائزون يعربون عن سعادتهم وتطلعاتهم

ترمي الشركة الفائزة األكثر قدرة على التوسع، شركة 
Security Platform Inc.، من مجهورية كوريا، إىل توفري 

إمكانية احلصول على التمويل ملن ليس لديهم حسابات 
مصرفية رمسية. وأشارت الشركة، يف خطاب القبول، 

إىل أن “الشمول املايل هو واحد من أكرب التحديات اليت 
تواجه جيلنا”، وهي تأمل يف أن يساعد برناجمها على 

توسيع نطاق احللول.

وقال السيد إيوان كورنياوان، املؤسس املشارك ومدير 
العمليات يف شركة Modalku، عند قبول اجلائزة: “إن 

الفوز جبائزة التميُّز العاملية للمشاريع الصغرية واملتوسطة 
لعام 2017 هو شرف عظيم لشركة Modalku، سواء 

بالنسبة لنا كفريق أو كمواطنني إندونيسيني. وهنا أود أن 
أشكر وزارة االتصاالت واملعلوماتية على دعمها ملشاريع 
األعمال الناشئة اإلندونيسية خالل تليكوم العاملي لالحتاد 

لعام 2017. وقال إن مهمة Modalku هي املساعدة على 
حتقيق الشمول املايل يف إندونيسيا من خالل االبتكارات 

التكنولوجية ومتكني قطاع مشاريع األعمال الصغرية 
واملتوسطة، الذي كان دوماً العمود الفقري يف االقتصاد 

الوطين. وقال إن هذه املشاريع حتتاج إلی تنمية رأس 
املال العامل، ولکن األغلبية تفتقر إلی إمكانية احلصول 
على القروض اليت تتناسب مع احتياجاهتا. ومن خالل 
تقدمي قروض رأس املال العامل دون اشرتاط ضمانات، 
وبفضل كفاءة العملية عرب اإلنرتنت للمشاريع الصغرية 

واملتوسطة، تنهض Modalku بدور نشط يف تعزيز االقتصاد 
اإلندونيسي. ومن املتوقع أن حتفز اجلائزة Modalku على 

تضييق فجوة التمويل القائمة يف إندونيسيا.

عملية اختيار صارمة

خضعت مجيع الشركات الصغرية واملتوسطة من هذه 
الفئات لعملية مشاركة واختيار صارمة، شاركت فيها 
هيئة حتكيم خارجية يف جمال ريادة األعمال االجتماعية 

وخرباء يف التكنولوجيا لتقييم كل متقدم على أساس 
منوذج األعمال، والقدرة على التوسع، واالبتكار، 

والتأثري االجتماعي.

وقال السيد ماتياس برودنر يف خطاب قبوله نيابة عن 
شركة Simplus Innovation اليت مقرها يف جنوب إفريقيا، 

واليت فازت جبائزة أفضل منوذج لألعمال، “إن ريادة 
األعمال هي رياضة فريق ... واحلصول على اإلقرار من 

هيئة التحكيم فوز ال يقدر بثمن”.

وُدعيت األطراف املدرجة يف قائمة التصفية لنيل اجلائزة 
العاملية للشركات الصغرية واملتوسطة إىل املشاركة 
يف جلسة سريعة لتبادل األفكار يف ساحة العرض 

خالل احلدث.

وقال السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد، “إن 
الفوز بإحدى جوائز تليكوم العاملي لالحتاد ونيل احللول 

املبتكرة تقدير هيئة عاملية من اخلرباء يف هذا احلدث سوف 
يساعد أصحاب الشركات املوهوبة على النمو والتوسع 
يف أعماهلم ونقلها إىل املرحلة التالية. وقد حقق الفائزون 

باجلوائز السابقون جناحاًً كبرياً، وشاركوا بعد ذلك يف 
أحداث الحقة بوصفهم جهات عارضة وجهات راعية 
- وأنا أتطلع إىل ما سيؤول إليه أمر الفائزين جبوائز هذا 

 العام أيضاً.”

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
5/

20
17

24

)اقتصاد االبتكار(



كيف أصبحت جمهورية كوريا رائدة عالمياً في مجال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مجهورية كوريا، “التوصيلية يف كل مكان” ليست يف 
جمرد شعار طموح يف صناعة االتصاالت. إهنا 

أسلوب حياة. 

وبفضل التوصيالت بسرعة الربق وتدفق اإلنرتنت 
الالسلكية عرب طائفة واسعة من األجهزة الرقمية، يفتخر 
الكوريون بانتمائهم إىل بعض أكثر الناس توصياًل على 
هذا الكوكب. واملسري يف الشوارع املضاءة الرباقة يف 

العاصمة، سيول، يعطي حملة عن املستقبل الرقمي ملعظم 
باقي بلدان العامل.

املدفوعات الرقمية مقبولة يف كل متجر تقريباً. سائقو 
سيارات األجرة ال يراقبون شاشة واحدة فقط، بل ما 

يصل إىل أربع شاشات أو أكثر منصوبة على لوحة القيادة 

لديهم. وال يقتصر اعتماد التقنيات الرقمية على الشباب يف 
املناطق احلضرية يف مجهورية كوريا وإمنا اعتنق البلد بأكمله 

التكنولوجيات اجلديدة يف احلياة اليومية. 

رائد عالمي في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

تتمتع كوريا بسمعة طيبة كرائد عاملي يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وليس من الصعب معرفة السبب. 

فهي تستضيف كربيات الشركات الرائدة عاملياً يف 
جمال اإللكرتونيات وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
)ICT(، شركات مثل Samsung وLG وSK وKT - والنمو 

االقتصادي يف كوريا يرتدي ثوب الرقمية.
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ولدى مجهورية كوريا بعض أسرع معدالت اإلنرتنت 
يف العامل. وهي تتسابق لتكون األوىل يف اتصاالت اجليل 

اخلامس. وهي يف مقدمة العامل من حيث معدالت 
تغلغل اإلنرتنت، حيث تكاد تكون كل أسرة فيها 

موصولة باإلنرتنت.

وهذه هي بعض األسباب اليت جعلت مجهورية كوريا 
بني املراتب الثالث األوىل يف الرقم القياسي العالمي 

)IDI( لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )ICT( لالحتاد 

الدويل لالتصاالت يف كل من السنوات اخلمس املاضية. 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن البلد حيتل مكان الصدارة يف 

مؤشر Bloomberg Index “ألكثر االقتصادات ابتكارًا”.

فكيف برزت مجهورية كوريا كبلد رائد يف جمال 
التكنولوجيا؟ وما هي اخلطوات اليت حتولت إىل قفزات 
عمالقة انطلق هبا البلد حنو التحول الرقمي؟ وما الذي 

ميكن أن تتعلمه البلدان األخرى من جتربة مجهورية كوريا؟ 

رحلة جمهورية كوريا الرائدة في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

ليس من قبيل املصادفة أن أصبحت هذه الدولة اآلسيوية 
رائدة عاملياً يف جمال التكنولوجيا. 

عندما خرجت مجهورية كوريا من احلرب يف منتصف 
مخسينيات القرن املاضي، كانت من بني أفقر االقتصادات 

يف العامل. ولكن بعد عقود من التدخالت احلكومية 
واالستثمارات يف التكنولوجيا احلديثة، حّلق البلد ليصبح 

واحداً من أكثر البلدان منواً يف املنطقة. 

ويف حي غانغنام العصري للغاية، وهو مركز املال واألعمال 
يف سيول، جلست “أخبار االحتاد” مع الدكتور سونغ 

كيون كيم، نائب رئيس اجلمعية الكورية لتعزيز تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الجمعية الكورية لتعزيز تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت )KAIT(، لتكشف النقاب عن رحلة 
مجهورية كوريا من املاضي إىل املستقبل الرقمي.

قال الدكتور كيم إن حتول مجهورية كوريا هو نتيجة 
طموح احلكومة لتسريع التحول إىل االقتصاد الرقمي. وهو 
يطرح ثالثة عوامل رئيسية شكلت األساس لنمو االقتصاد 

الرقمي يف البلد: نظام التعليم املتقدم واخلصائص الثقافية 
ورؤية احلكومة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

التعليم في القرن الحادي والعشرين

أواًل، حيتل التعليم مرتبة عالية يف سّلم القيم يف مجهورية 
كوريا. يقول الدكتور كيم: “]بالنسبة إىل[ كثري 

من الناس يف جيل والدي، كان التعليم سّلماً للتغلب 
على الفقر”.

ويركز نظام التعليم على املواد التقليدية مثل الرياضيات 
والعلوم، وهي الشروط األساسية املسبقة للعديد من 
املهن التقنية يف االقتصاد الرقمي. ومع ذلك، ال يتم 

تدريس الطالب بطريقة تقليدية باستخدام اللوح األسود 
والكراسات. وبداًل من ذلك، أدخلت املدارس تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت على مجيع مستويات النظام 
املدرسي لتعزيز “املتعلمني يف القرن احلادي والعشرين”.
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وقال الربوفيسور جيونغ رانغ كيم من قسم تعليم 
احلاسوب، جامعة غوانغجو الوطنية: “ُتستخدم اإلنرتنت 
الالسلكية واأللواح اإللكرتونية وأجهزة الواقع االفرتاضي 

)VR( واحلواسيب احملمولة واللوحية والكتب املدرسية 

الرقمية ... من جانب األفراد واألفرقة ويف الفصول 
الدراسية ... واهلدف هو تعزيز قدرة املتعلم يف القرن 

احلادي والعشرين. وحنن نركز على وجه اخلصوص على 

أربعة أمور: التفكري الناقد وحل املشاكل والعمل املشرتك 
والصفات الشخصية والتواصل. ويف الوقت احلاضر، جيري 

تعليم الربجميات على قدم وساق، ومن مث فإننا حناول 
حتسني التفكري احلاسويب”.

‘بالي-بالي’

كان التعليم عنصراً ضرورياً للتحول الرقمي يف مجهورية 
كوريا، ولكن وفقاً للدكتور كيم، تسارعت التغريات 

اجملتمعية جراء اخلصائص الثقافية، وخاصة رغبة الكوريني 
يف التحرك “بسرعة” كقوة دافعة وراء اعتمادهم السريع 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وقال الدكتور كيم: “عبارة ‘بايل-بايل’، أي ‘أسرع 
وأسرع’، ترتدد على لسان الكثري من الكوريني. وهي 
مالئمة جداً لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ...” 
والطموح للتحرك بسرعة حنو التكنولوجيات اجلديدة، 

املقرتن مع املرونة يف تكييف اخلطط، جعل من مجهورية 
كوريا منافساً رشيقاً يف االقتصاد الرقمي اليوم.

فعلى سبيل املثال، قرر أهل السياسة يف مجهورية كوريا، 
من أجل التغلب على الفجوة الرقمية بني املناطق احلضرية 

والريفية يف البلد، نشر شبكة تقارب النطاق العريض 
شبكة تقارب النطاق العريض )BcN( يف عام 2004، وكانت 
مبادرة رائدة يف توصيل أقصى املناطق النائية. “لقد وضعنا 

املال يف املناطق الريفية للتغلب على الفجوة الرقمية ... 
وقال كثري من الناس: “حنن حباجة إىل الوقت للنظر يف 

بعض األمور”. ولكن أصحاب الشأن قالوا: حسناً، دعونا 
نفعل ذلك اآلن. وإذا نشأت أي مشاكل بعد ذلك، فإننا 

سوف نتغلب عليها.”

 شاهد الفيديو لمعرفة المزيد
)باإلنكليزية فقط(

انظر لماذا جمهورية كوريا هي الرائدة 
عالمياً في مجال تطوير تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت
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دور الحكومة الرئيسي بدأ قبل عقود

بدأ دعم احلكومة لتطوير تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف وقت مبكر يف أوائل التسعينيات، عندما 
بدأت اإلنرتنت يف اإلقالع. وحبلول أواخر التسعينيات، 

 ،)KADO( أُنشئت الوكالة الكورية للفرص الرقمية والرتويج
لزيادة فرص النفاذ إىل اإلنرتنت وتوفري التدريب على 
املعارف الرقمية ألكثر من 10 ماليني نسمة استعداداً 

الستعمال اإلنرتنت.

كما قامت احلكومة باستثمارات مباشرة يف التكنولوجيات 
 )GDP( اجلديدة بتكريس جزء كبري من الناتج احمللي اإلمجايل

.)R&D( ملشاريع البحث والتطوير

قال السيد جونغ لوك يون، رئيس الوكالة الوطنية لتعزيز 
صناعة تكنولوجيا املعلومات، “إن مجهورية كوريا هي 
من أوائل البلدان، فيما يتعلق مبيزانية البحث والتطوير. 
إذ تبلغ ميزانية البحث والتطوير لدينا حوايل 5 يف املائة 

]من الناتج احمللي اإلمجايل[، ولعلها يف املرتبة األوىل 
أو الثانية يف العامل”.

وإذا كانت نسبة 5 يف املائة هذه تبدو منخفضة، يالحظ 
أن البلد ينفق حوايل 91 مليار دوالر على البحث 

والتطوير، وفقاً لبيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي لبيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي، مما جيعل مجهورية كوريا ثاين أكرب منفق 

)نسبياً( إىل جانب إسرائيل. وبفضل االستثمارات الرائدة 
عاملياً يف مستقبل التكنولوجيا، تستعد مجهورية كوريا 

للثورة الصناعية الرابعة، مبا يشمل تقنيات املدن الذكية 
واجليل التايل من اخلدمات الالسلكية.

النموذج الكوري: ما الذي يمكن أن 
تتعلمه البلدان األخرى؟

تعمل مدينة حاضرة بوسان مع الحكومات الدولية والبلدية 
لتطبيق الدروس المستخلصة والنهوض بحلول المدن الذكية 

عالميًا. ومن فوكيت في تايالند إلى برشلونة في إسبانيا، تعمل 
بوسان على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للمساعدة في حفز 

االستثمار العالمي لتكنولوجيات المدن الذكية.

 ،)BIPA( وفي وكالة بوسان لتعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات
يمكن للوفود الدولية والزوار مشاهدة بعض مشاريع بناء المدن 
الذكية الجارية. وقد زار السيد ثيسلي مازيريبان، وزير الخدمة 
العامة في ليسوتو، وكالة بوسان، وأعرب عن سروره القتباس 

بعض األفكار للدولة اإلفريقية الصغيرة.

وقال ألخبار االتحاد: “نحن مهتمون بمراكز االبتكار في 
ليسوتو ... لتوصيل جميع أصحاب المصلحة معًا”. ولكن 

األهم من ذلك أنه كان مهتمًا باألساليب المبتكرة التي يمكن 
بها تطبيق التكنولوجيات الجديدة في مجالي الصحة والتعليم 

في البلد.

وأردف قائاًل: “إن التحديات الجغرافية ]في ليسوتو[ معقدة. 
وعلى غرار بوسان لدينا مناطق جبلية “ولكن الطرق والبنية 

التحتية األساسية غير متوفرة. لذلك، فإن التكنولوجيات 
الجديدة تقدم بعض األساليب المبتكرة للتغلب على 

التحديات. ففي قطاع الصحة مثاًل، يمكن أن تساعد الهواتف 
واألجهزة الطائرة في سد الحاجة إلى األطباء في العيادات 

النائية. وفي مجال التعليم، هنالك العديد من التطبيقات 
“للواقع االفتراضي في المدارس النائية”.
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رؤى المستقبل: المدن الذكية وإنترنت األشياء 
والجيل الخامس

تتسم مدينة حاضرة بوسان، وهي ثاين أكرب مدن البلد 
من حيث عدد السكان، بأمهية اقتصادية بوصفها أكرب 

ميناء للشحن يف مجهورية كوريا وأحد أكرب عشرة موانئ 
حاويات يف العامل. ولكنها أصبحت يف السنوات األخرية 
تتبلور يف صورة مدينة ذكية من مدن املستقبل - بتسخري 

التكنولوجيا لتحسني حياة مواطنيها - وتدفع البلد حنو 
تقنيات اجليل التايل.

وقال نائب عمدة بوسان للشؤون االقتصادية، كيم يونغ 
وان، خالل جولة مدينة ذكية أثناء مؤمتر تليكوم العاملي 
لالحتاد الذي عقد مؤخراً هذا اخلريف: إن مدينة بوسان 
الذكية الرائدة تفاخر بسياسة “أوىل من نوعها” أُعلنت 
يف مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد يف بوسان يف مؤتمر 

المندوبين المفوضين لالتحاد في بوسان عام 2014.

ويف بوسان، بدأ بالفعل تنفيذ مشاريع املدن الذكية من 
أجل سالمة اجملتمع وحتسني حركة املرور واحلياة احلضرية 

واحلفاظ على الطاقة. وتعمل مشاريع البيانات املفتوحة 
وأنظمة رصد البيانات على رصد تدفق حركة املرور، 

كما تعمل مع خدمات الطوارئ بشأن تدفق االتصاالت 
يف الوقت الفعلي. وهتدف مشاريع اختبارية أخرى، مبا 

يف ذلك احللول اليت تقودها إنرتنت األشياء ومشاريع 
املعماريات السحابية، إىل تيسري املعيشة لدى سكان 

املدن الذكية. 

قيادة الجيل الخامس

باإلضافة إىل تكنولوجيات املدن الذكية، مجهورية كوريا 
رائدة أيضاً يف تطوير اجليل التايل من تكنولوجيات النطاق 
العريض الالسلكي، وهي ترمي إىل نشر اجليل اخلامس قبل 
أي بلد آخر. ومن املرتقب أن يصبح اجليل اخلامس العمود 
الفقري للبنية التحتية للثورة الصناعية الرابعة. ومن املنتظر 

أن تصل ثورة إنرتنت األشياء إىل أكثر من 30 مليار اتصال 
السلكي حبلول عام 2020. وسوف تكون هذه األجهزة 
موصولة باستمرار وسوف تتطلب عرض نطاق ترددي 

توفره خدمات اجليل اخلامس واجليل التايل.

وسوف يتاح لزوار دورة األلعاب األوملبية الشتوية 
لعام 2018 يف بيونغشانغ، مجهورية كوريا، الفرصة 
لتجربة تقنيات اجليل التايل. وحتت شعار “احلماس 

املوصول”يعكف منظمو األلعاب األوملبية على تضمني 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع أنشطة الربنامج 

األومليب. وبفضل الكامريات مبدى 360 درجة واملشاهدة 
الشخصية من خالل التوصيل الالسلكي فائق السرعة 

من اجليل اخلامس، ستكون دورة األلعاب األوملبية مبثابة 
مسرح عاملي لكشف النقاب عن البنية التحتية لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت اليت ال مثيل هلا ومبثابة فرصة 
إلطالق عدد من املنتجات املتطورة.

وتعتزم شركة KT، وهي شركة رائدة يف جمال توفري 
اخلدمات الالسلكية يف البالد، عرض خدماهتا من اجليل 

اخلامس يف بيونغشانغ.
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وقال السيد جييونغ يل، مدير العالقات العامة يف شركة 
KT: “استهدفت الشركة استكمال الشبكة الذكية يف وقت 

مبكر لتكون مبثابة جسر حنو الثورة الصناعية الرابعة ... 
وحنن نعتقد أن هذه الدورة من األلعاب األوملبية ستكون 
مبثابة امليدان الذي ميكننا فيه تقاسم تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت لدينا مع اجملتمع العاملي”.

ومن الواضح أن مجهورية كوريا يف وضع مثايل لقيادة 
مستقبل اجليل اخلامس واملدن الذكية والثورة الصناعية 

الرابعة، ولديها دروس قّيمة تفيد البلدان اليت هتدف إىل 
حتديث اقتصاداهتا.

دروس لتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

مجهورية كوريا حريصة على تبادل معارفها مع العامل، 
ولديها العديد من وكاالت تعزيز تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت اليت تعمل كوسطاء ومراكز معرفة للبلدان 

املتقدمة والنامية.

وقال الدكتور كيم، من وكالة تعزيز تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف البلد، “إن تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت أداة جيدة جداً بالنسبة للبلدان 
املتخلفة. ألننا ال نريد أن نقدم هلا جمرد املال أو الغذاء، 
وهذه فقط مساعدة على املدى القصري، ولكننا نريد أن 
نعلمها “كيفية صيد السمك”، وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت أداة جيدة وصناعة جيدة جداً لدعم 
تلك البلدان”.

“يتساءل العديد من البلدان، كيف ميكننا أن نتطور؟ 
ما هو اقرتاحكم أو توصيتكم لبلدان أخرى؟” وجواب 

الدكتور كيم: “إذا كانت كوريا تستطيع أن تفعل ذلك، 
 فإن أي بلد يستطيع أن يفعل ذلك”.

 يتساءل العديد من البلدان، 
كيف يمكننا أن نتطور؟ ما 
هو اقتراحكم أو توصيتكم 
لبلدان أخرى؟ “وأنا أقول: 
“إذا كانت كوريا تستطيع 
أن تفعل ذلك، فإن أي بلد 

يستطيع أن يفعل ذلك. 
الدكتور سونغ كيون كيم، نائب رئيس 
اجلمعية الكورية لتعزيز تكنولوجيا 
 )KAIT( املعلومات واالتصاالت
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اقتصاد االبتكار في جمهورية كوريا

“أخبار االحتاد” مؤخراً إىل حتدثت 
بعض من أحدث وأملع الشركات 
الناشئة يف مجهورية كوريا إللقاء 

نظرة على اخلطوة التالية يف مستقبل االبتكار وملعرفة 
كيف تقوم احلكومة والقطاع اخلاص بدعم اجليل املقبل 

من أصحاب الشركات التكنولوجية والشركات الصغرية 
 .)SME( واملتوسطة

وقد اجتذبت مسابقة التحدي الكبري للشركات الناشئة 
K-Startup Grand Challenge 2017 عدداً من أصحاب 

املشاريع الصغرية واملتوسطة العاملية املبتِكرة إىل كوريا 
بإتاحة الفرصة لـ 50 شركة ناشئة خمتارة للمشاركة يف 

برنامج متسارع ملدة 4 أشهر يف ساحة املشاريع الناشئة 
اجلديدة يف بانغيو، كوريا. وتقوم K-Startup بوضع األساس 

للمشاريع اجلديدة يف البلد ألهنا ترى أنه “ال ميكن 
استغالل اإلمكانات االقتصادية اليوم دون بناء صناعات 

جديدة وإطالق مشاريع أعمال جديدة”.

وقال السيد جونغ لوك يون، رئيس الوكالة الوطنية لتعزيز 
صناعة تكنولوجيا املعلومات، وهي إحدى الشركاء املنفذة 
للربنامج املتسارع، خالل مقابلة أجراها أثناء تليكوم العاملي 

لالحتاد لعام 2017، إن اسرتاتيجية الربنامج تركز على السؤال 
الرئيسي وهو: كيف ميكننا حتفيز اخليال لدى جيل الشباب؟

وأضاف السيد يون قوله: “ال يكفي فقط أن نطور أفكار 
جيل الشباب لدينا، وإمنا من املفرتض أيضاً أن نشجع 

األجانب على القدوم إىل بلدنا إلطالق شركات ناشئة، 
أو لالبتكار، وهلذا السبب بدأنا مبادرة التحدي الكبري 

للشركات الناشئة.” 

وهو يرى “... أن اخليال هو رحلة إىل املستقبل” والتنمية 
االقتصادية يف كوريا تتوقف على جناح هذه الرحلة. 

ومتثل مشاريع األعمال الصغرية واملتوسطة غالبية الوظائف 
يف البلد - ما يقرب من 99 يف املائة من املؤسسات 

و88 يف املائة من إمجايل الوظائف - وفقاً لبيانات وزارة 
مشاريع األعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

 شاهد الفيديو لمعرفة المزيد
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االبتكارات الكورية الفائزة بالجوائز

متيزت، يف تليكوم العاملي لالحتاد، مشاريع األعمال الناشئة 
الكورية عن غريها، يف عامني متواليني.

وقد ُمنحت جائزة تليكوم العاملي لالحتاد لعام 2017 
من أجل “أكثر احللول قدرة على التوسع” إىل شركة 
ناشئة يف سيول، .Security Platform Inc، وهي شركة 

تعمل على حتقيق رؤية لتوصيلية موثوقة يف عصر إنرتنت 
األشياء )IoT( من خالل توفري حلول ألمن األجهزة تقوم 

على املعدات.

 Security وقال السيد دانييل يل، مدير العمليات يف شركة
.Platform Inc، لدى فوزه باجلائزة: “شعارنا هو أن يكون 

عامل إنرتنت األشياء موثوقاً. وتعين جائزة تليكوم العاملي 
أن أعمالنا ستكون قابلة للتوسع وأن النظام اإليكولوجي 

إلنرتنت األشياء سيكون قاباًل للتوسع أيضًا”.

ويف تليكوم العاملي لالحتاد يف العام املاضي، الذي عقد يف 
بانكوك، فازت ulalaLAB، وهي شركة تصنيع ذكية ناشئة 
يف كوريا، باجلائزة األوىل بني “مشاريع األعمال الصغرية 
 ،Aibek Amandanov واملتوسطة العاملية”. وكتب السيد

مدير التسويق العاملي يف شركة ulalaLAB يقول: “إن 
الصناعة 4.0 تضع معظم الصناعات أمام معضلة من حيث 

التكلفة واملوارد البشرية والتعقيد والوقت. واالبتكار 
املستمر يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جيعل 

من املمكن معاجلة هذه القضايا من خالل تصنيع منتجات 
أفضل بأسعار معقولة أكثر ...”

ويف العاصمة سيول، جاء زوار من شىت أحناء العامل لزيارة 
)Dongdaemun Design Plaza )DDP لرؤية التصاميم 

املستقبلية واالبتكارات الرائدة من جانب العديد من 
طالئع الشباب يف كوريا. والتقت “أخبار االحتاد” 

السيد تيج نام، مؤسس Ioys، وهي شركة ناشئة للطباعة 
ثالثية األبعاد متخصصة يف تصنيع هدايا تذكارية فريدة 

من نوعها.

 ال يكفي فقط أن نطور 
أفكار جيل الشباب لدينا، 
وإنما من المفترض أيضاً أن 
نشجع األجانب على القدوم 
إلى بلدنا إلطالق شركات 
ناشئة، أو لالبتكار، ولهذا 
السبب بدأنا مبادرة التحدي 

الكبير للشركات الناشئة. 
جونغ لوك يون، رئيس الوكالة الوطنية 
لتعزيز صناعة تكنولوجيا املعلومات
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https://www.securityplatform.co.kr/
http://www.ulalalab.com/
http://news.itu.int/innovative-solutions-for-manufacturers-whether-large-or-small/
http://news.itu.int/innovative-solutions-for-manufacturers-whether-large-or-small/
http://english.visitseoul.net/attractions/Dongdaemun-Design-Plaza-DDP_/96
http://ioys.co.kr/


إذ يتمكن العمالء، باستخدام أحدث التقنيات، من حتويل 
الصور إىل متثال مطبوع ثالثي األبعاد نابض باحلياة.

وبالتفكري خارج دائرة املألوف، أطلق نام “هذه الشركة 
لرتويج ثقافة جديدة ثالثية األبعاد” وأضاف بأن “كثرياً 

من الناس يلتقطون الكثري من الصور أثناء سفرهم، 
أو للمناسبات اخلاصة. ومع ذلك، فإهنم بالكاد ينظرون 

إليها بعد ذلك. وخالفاً للصور العادية، ميكن للناس وضع 
التماثيل ثالثية األبعاد جبانبهم واستعادهتا للذاكرة طيلة 
الوقت”. وبفضل مهلة إنتاج قصرية واستخدام مبتكر 
للطابعات ثالثية األبعاد، تقدم شركته جتربة فريدة من 

نوعها لزوار البلد. 

المجازفة باعتناق أفكار جديدة

سواء كان األمر يتعلق بإنرتنت األشياء أو التصنيع الذكي 
أو الطباعة ثالثية األبعاد، فإن املبتكرين الشباب يف كوريا 

جيازفون بأفكار جديدة وحيققون فوزاً كبرياً. ولكن الرحلة 
ال ختلو دوماً من املشاق ألصحاب املشاريع. يقول السيد 

نام: “بعد بذل احملاوالت والتجارب اليت ال حتصى، جنحنا 
... وعلينا أن نعمل جبد للتنافس مع الشركات الرائدة 

األخرى يف جمال التكنولوجيا”.

وتعترب كوريا تقليدياً بلداً يتجنب املخاطر، وكنا نود أن 
نعلم كيف ميكن للبلد التوفيق بني اخلوف من الفشل وبني 

ثقافة املخاطر واالستثمار يف املشاريع الرائدة.

يقول الدكتور سيونغ كيون كيم، من اجلمعية الكورية 
لتعزيز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهي مؤسسة 

تدعمها احلكومة ووكالة لرتويج تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، “أعتقد أن الفشل يعّلمنا النجاح. لدينا 

العديد من قصص النجاح ... كما لدينا العديد من 
قصص الفشل”.
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دعم مشاريع األعمال الناشئة المبتكرة في كوريا

هنالك عدد ال حيصى من املنظمات اليت تسعى لدعم 
مشاريع األعمال الناشئة يف كوريا. إذ تسعى برامج 

التعجيل اجلديدة واالستثمارات احلكومية طويلة األجل 
وحىت مراكز االبتكار املؤسسي إىل متهيد السبيل “للثورة 

الصناعية الرابعة” املقبلة اليت تتغلغل فيها تكنولوجيات 
اجليل التايل يف شىت جماالت االقتصاد واجملتمع.

وتستثمر حكومة مجهورية كوريا بشكٍل كبري يف 
ابتكارات اجليل التايل وتنفق مبالغ كبرية نسبياً يف البحث 

والتطوير )R&D(، أي ما يقرب من 5 يف املائة من الناتج 
احمللي اإلمجايل. ملاذا؟ ألن “صناعة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف كوريا هي الوسيلة الرئيسية للحفاظ على 
هنوض بلدنا”، يقول الدكتور كيم.

والشركات أيضاً تتقدم لدعم املبتكرين الشباب. وقد 
حتدثت “أخبار االحتاد” إىل Samsung NEXT، وهي فرع 
من شركة Samsung Electronics، واحدة من أكرب عمالقة 
التكنولوجيا يف كوريا، واليت هتدف إىل متكني أصحاب 
مشاريع األعمال يف مجيع أحناء العامل عن طريق ترويج 

مشاريع األعمال والتكنولوجيات.

 Samsung وصرح السيد هاين درزي، رئيس االتصاالت يف
NEXT لدى Samsung Electronics، ألخبار االحتاد: “حنن 

خنتلف عن زمالئنا دعاة رأس املال االستثماري يف 
“وادي ]سيليكون[” يف أننا نركز جهودنا على تسريع 
منو مشاريع األعمال الناشئة - وللقيام بذلك، نزود هذه 
املشاريع بالقدرة على االستفادة مما تستطيع Samsung أن 

تقدمه من رأس املال واملوارد والدراية والعالقات. حنن 
منارس اسرتاتيجيتنا أيضاً مع املؤسسات الناشئة داخلياً، 

لنكون مستعدين للقاء أصحاب مشاريع األعمال الناشئة 
ورواد األعمال أينما وصلوا يف رحلة أعماهلم”.

وإىل جانب الرتكيز على “التكنولوجيا الرائدة”، 
استثمرت Samsung NEXT يف أكثر من 60 شركة ناشئة 

واستحوذت على أنصبة يف 15 من شركات إنرتنت 
األشياء والذكاء االصطناعي واألمن السيرباين واملدن 

الذكية وغري ذلك.

ومبا أن املشاريع اجلديدة سوف تكون احملرك الرئيسي 
لالقتصاد والدافع الرئيسي الستحداث فرص العمل يف 

السنوات املقبلة، فمن الواضح أن املصاحل العامة واملصاحل 
اخلاصة جيب أن تتماشى يف دعم مشاريع األعمال الناشئة 

 ودورها املتزايد األمهية يف اقتصاد االبتكار اجلديد.
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https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report16_e.pdf


إعادة اختراع الرقمنة لم تعد خيارًا
بقلم روب فان دن دام، معهد IBM لقيمة األعمال

الذي خيشاه كبار املسؤولني التنفيذيني يف العامل؟ لقد اتضح ما 
من آخر استبيان على مستوى املسؤولني التنفيذيني الذي مشل 
247 5 من قادة مؤسسات األعمال من 21 صناعة خمتلفة أهنم 

خيشون “متالزمة Uber”. وقد أعربوا عن خوفهم من منافٍس يعتمد 
منوذج أعمال خمتلفاً متاماً يدخل جمال نشاطهم ويتغلب عليهم.

ويتوقع 76 يف املائة من املديرين التنفيذيني لدى مقدمي خدمات 
االتصاالت )CSP( املزيد من املنافسة من خارج جمال صناعتهم 

يف السنوات املقبلة. ويف الواقع، كانت املنافسة من اخلارج تشكل 
بالفعل هتديداً ملقدمي خدمات االتصاالت التقليديني لسنوات عديدة، 

WhatsApو Skype وذلك جراء تدخل اضطرابات رقمية، من قبيل 
وWeChat، عطلت تدفقات اإليرادات املرحبة من اتصاالت الصوت 

والرسائل القصرية. وقد قامت هذه الشركات الطالئعية بإعادة 
حتديد توقعات جتربة العمالء، ومل يقم العديد من مقدمي خدمات 
االتصاالت بتغيري مناذج أعماهلم لالستجابة هلذه التوقعات اجلديدة.

 في دراسة النظام 
اإليكولوجي هذا العام، يرى 
54 في المائة من المديرين 

التنفيذيين لدى مقدمي خدمات 
االتصاالت أن المشاركة 
في األنظمة اإليكولوجية 
هو الطريقة األكثر فعالية 
للوصول إلى األسواق 

والجغرافيات الجديدة. 
روب فان دن دام
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ويف بيئة تشهد حالة من اجلريان الشديد، قد يكون 
الفائزون النهائيون إما الوافدين اجلدد الذين يتحركون 

ويتوسعون على حنو أسرع أو مقدمي خدمات 
االتصاالت التقليدية الذين هم على استعداد للتكيف 

والتغيري. وسوف يتعني على مقدمي خدمات االتصاالت 
الناجحني أن يقدموا جتارب عمالء متفوقة وأن يعيدوا 
النظر يف مناذج أعماهلم وأن يعملوا على تنفيذ منوذج 

معريف متكيف مع كل شخص لضمان موطئ قدمهم يف 
بيئة اسرتاتيجية وهيمنة صناعية متغرية.

وترمجة إعادة اخرتاع الرقمية )ReinventionTM( هذه إىل 
واقع تتطلب حتقيق تقدم متآون على مسارين )انظر 

Outthinking disruption in communications(. وسوف 

يربز مقدمو خدمات االتصاالت الناجحون كمقدمي 
خدمات على طول حمورين للخدمات الرقمية مها: تقدمي 
.)DSE( ومتكني اخلدمات الرقمية )DSP( اخلدمات الرقمية

ويعمل مقدم اخلدمات الرقمية، بوصفه مقدم خدمات 
اتصاالت، على تقدمي جتارب عمالء عالية اجلودة عرب 

قنوات اإلنرتنت. وهو يقّدر قيمة البيانات والتحليالت 

- ولسوف يتبىن القدرات املعرفية لزيادة حتسني جتربة 
العمالء والعمليات. وللتمكن من تقدمي اخلدمات 

الرقمية اليوم ال بد من التغلب على بعض التحديات. 
ويعترب عزل العمليات واألقسام أكرب العقبات يف تنفيذ 
مبادرات جتربة العمالء بالنسبة ملعظم مقدمي خدمات 
االتصاالت، ولكن عدم فهم ما جيعل جتارب العمالء 
جيدة ونقص املهارات الرقمية الصحيحة مها أيضاً من 

الواضحة. العقبات 

وعلى طول احملور اآلخر، يدرك ممّكنو اخلدمات الرقمية 
األمهية املتزايدة لألنظمة اإليكولوجية وفرص السوق 

املرتبطة هبا. ومع أن الرتكيز الرئيسي للعديد من مقدمي 
خدمات االتصاالت ال يزال على خدمات التوصيلية 
وبيع املنتجات، فإننا نرى اهتماماً متزايداً باملشاركة 
يف األنظمة اإليكولوجية. ويف العامل الرقمي، فإن ما 
مييز يف هناية املطاف الفائزين من اخلاسرين ليس يف 
كثري من األحيان أفضل منتج - وإمنا منوذج العمل 
الصحيح. وتقوم أقوى مناذج األعمال على أساس 

اإليكولوجية. األنظمة 

يستفيد مقدمو خدمات االتصاالت لعام 2020 من العمالء ومن النظام البيئي الموسع على السواء
خدمة النظام البيئي

خدمة قاعدة العمالء مية
لرق

ت ا
دما

لخ
ن ا

مكي
 ت

توفير الخدمات الرقمية

 تمكين الخدمات الرقمية

  منوذج األعمال القائم على املنصات
  واجهات برجمة التطبيقات املفتوحة متّكن من 

املشاركة يف االبتكار مع الشركاء يف النظام البيئي

 مقدم الخدمات الرقمية
  درجة عالية من األمتتة

  قدرات متعددة غنية يف اخلدمات الذاتية 
 لدى العمالء

  القنوات الرقمية هتيمن على تفاعالت العمالء

تقديم خدمات االتصاالت التقليدية
  مصادر اإليرادات التقليدية

  منوذج األعمال التقليدي للمشرتكني
  تفاعل العميل الذي يتحكم فيه مقدم 

خدمات االتصاالت

تقديم خدمات االتصاالت 2020
  قدرات مقدمي اخلدمات الرقمية وممّكين 

اخلدمات الرقمية
  إعادة اخرتاع الرقمنة

  اإلدراكية
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ويرى 55 يف املائة من املستجيبني أن الشراكة يف األنظمة 
اإليكولوجية ضرورية بالنسبة هلم لبناء قدرات جديدة. 

ومع أن هناك أساليباً خمتلفة ميكن هبا للمنظمات أن 
تشارك يف األنظمة اإليكولوجية، فإن 57 يف املائة من 
املديرين التنفيذيني يف جمال تقدمي خدمات االتصاالت 

يرغبون يف االضطالع بدور مقدم املنصات من 
خالل استحداث بيئات متكاملة تدعم ومتّكن تشغيل 

اإليكولوجية. األنظمة 

إن جتارب العمالء اجلديدة وامللحة اليت يتم تقدميها 
من خالل األنظمة اإليكولوجية هي يف صميم إعادة 
االخرتاع الرقمي. ويف الواقع، أفاد 54 يف املائة من 

املديرين التنفيذيني يف جمال تقدمي خدمات االتصاالت 
الذين مشلهم االستقصاء أنه ال ميكن تلبية التجارب اليت 
يطبلها العمالء اآلن إاّل من خالل األنظمة اإليكولوجية 

التجارية. ومن شأن إعادة اخرتاع الرقمنة، بالتضافر مع 
الذكاء الرقمي، متكني وسائل جديدة جذرية للتفاعل 
مع العمالء والكشف عن رؤى قوية تفضي إىل حتويل 

مشاريع األعمال. ومن شأن تضافر إعادة اخرتاع الرقمنة 
والذكاء الرقمي استحداث “مؤسسة معرفية”.

وتعكس “إعادة اخرتاع الرقمنة” إعادة تفكري أساسية 
يف التنظيم وإعادة تصور البنية والعمليات واحلوكمة 

من منظور يستهدف العمالء. وهي ليست رحلة 
سهلة، ولعلها أصعب مهمة يتعني على مقدمي خدمات 

االتصاالت االضطالع هبا. ولكن، يف بيئة اليوم املتطورة، 
مل تعد إعادة اخرتاع الرقمنة والتحول إىل مؤسسة معرفية 

 خياراً، بل أصبحت مهارة من مهارات البقاء.

يشير المديرون التنفيذيون لدى مقدمي خدمات االتصاالت إلى فوائد جديدة من األنظمة اإليكولوجية

من املديرين التنفيذيني لدى مقدمي خدمات االتصاالت
أن الشراكة ضرورية جداً لبناء قدرات جديدة

55%

من املديرين التنفيذيني لدى مقدمي خدمات االتصاالت
أن املشاركة يف األنظمة اإليكولوجية هو الطريقة األكثر فعالية

للوصول إلى األسواق والجغرافيات الجديدة

54%
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إعادة اختراع شركات االتصاالت: 
ما ذا نحتاج إليه اآلن؟ 
وما هي الخطوة التالية؟

بقلم دين ببلي،
Disruptive Analysis مؤسس ومدير شركة

27 سبتمرب، قمت بإدارة حلقة نقاش يف تليكوم العاملي لالحتاد يف 

لعام 2017 يف بوسان، كوريا اجلنوبية، حول 
موضوع “حتول مشغلي االتصاالت: إعادة اخرتاع 

شركات االتصاالت”.

كان هذا املوضوع موضع نقاش طوال السنوات العشر األخرية على 
األقل بأشكال خمتلفة، ومع ذلك يبدو أننا ما زلنا عند نقطة البداية 

أو بالقرب منها. وقد نظرت حلقة النقاش فيما ميكننا القيام به، بشكل 
خمتلف، لتغيري الديناميات. وعلى وجه اخلصوص، ركزت على التنظيم 

الداخلي والعمليات يف صناعة االتصاالت، سواء داخل شركات 
االتصاالت أو فيما بينها. ونظرت حلقات نقاش أخرى يف املؤمتر يف 
اخلدمات اجلديدة والقطاعات العمودية يف الصناعة ومنظور العمالء.

 كانت شركات 
االتصاالت - وهيئاتها 
التنظيمية - حتى عهد قريب 
غير مناسبة تماماً لهذا العالم 
الجديد، مع أن البعض يبذل 
محاوالت جديرة باالهتمام 

‘لتحويل دفة األمور’. 
دين ببلي

Shuttersto
ck
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ويف مجيع أحناء العامل، حياول مقدمو خدمات االتصاالت 
التقليدية تكييف ثقافاهتم ومناذجهم التشغيلية يف مواجهة 

املنافسة اليت ما فتئت تشتد ودخول جهات فاعلة جديدة إىل 
الساحة. وفضالً عن مقدمي اخلدمات املتنافسني اآلخرين، 

من قبيل مشغلي االتصاالت الكبلية، تواجه شركات 
االتصاالت اآلن حتديات من أقراهنا على شبكة اإلنرتنت 

ومن مقدمي خدمات الكوى املتخصصة )يف جمال إنرتنت 
األشياء(، بل ومن الشركات واحلكومات اليت تعمل على 

بناء شبكاهتا اخلاصة. وتلوح يف األفق تكنولوجيات جديدة، 
مثل الذكاء االصطناعي، هتدد مبزيد من التغيري. كما أن 

طبيعة ما تعنيه عبارة “مقدم خدمات” أخذت تتغري.

وهذا يتجاوز جمرد تشغيل شبكات اجليل التايل، سواء 
كانت ثابتة أم السلكية. ومهما كانت هذه الشبكات 

ضرورية، فإهنا ال تكفي إلعادة اخرتاع فعلية - وهي تتطلب 
أيضاً استثمارات هائلة جديدة. والسؤال احلقيقي هو ما 
هي اخليارات املتاحة للمشغلني من أجل ختصيص املوارد 

الشحيحة )املال واملهارات والوقت( على أفضل وجه لتحقيق 
أقصى قيمة ممكنة من هذه االستثمارات يف البنية التحتية. 
وهناك أيضاً خطٌر يتمثل يف أن الرتكيز على “التحديات 
الصعبة”، من قبيل احلصول على التمويل أو طيف الرتدد 
الراديوي أو املواقع وبناء الشبكات، يعين تضاؤل الرتكيز 

على املشاكل “اللينة”، من قبيل تغيري الثقافة وتصميم 
اخلدمات والتنظيم والرتكيز على العمالء والشراكات.

وهذا يطرح بدوره مشاكل بالنسبة للهيئات التنظيمية، وال 
سيما على الصعيد الوطين. وكثرياً ما تكون هذه اهليئات 
مدفوعة بالسياسات احمللية واألوضاع االقتصادية احمللية، 

وهي مدعوة إىل توفري قطاع صحيح هام من الناحية 
االسرتاتيجية، مع االعرتاف أيضاً خبطوات التقدم الواسعة 

على نطاق العامل يف العديد من التكنولوجيات واخلدمات 
اليت تتجاوز احلدود الوطنية أو اإلقليمية.

وليس هنالك ما يربر على صعيد الواقع أن يكون لدى كل 
بلد ثالثة أو أربعة من مقدمي اخلدمات احملليني املتنافسني 
يف جماالت الشبكات االجتماعية أو أدوات إدارة إنرتنت 

األشياء أو منصات الذكاء االصطناعي املقبلة. ويتوقع 
املواطنون وأصحاب األعمال وظائف مماثلة تعمل فورياً 

على الصعيد الدويل، مع إدخال حتسينات تدرجيية سريعة. 
وخالفاً ملا هو حال الشبكات، غالباً ما مييل االبتكار يف 
اخلدمات والتطبيقات حنو منصات مسجلة امللكية سريعة 
التطور بداًل من اخلدمات الرمسية القابلة للتشغيل املتبادل، 

.)PSTN( من قبيل الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية

وقد كانت شركات االتصاالت - وهيئاهتا التنظيمية - حىت 
عهد قريب غري مناسبة متاماً هلذا العامل اجلديد، مع أن البعض 

يبذل حماوالت جديرة باالهتمام “لتحويل دفة األمور”.

وقد تناولت حلقة النقاش أربعة أو مخسة جماالت رئيسية:
االبتکار: ما هي أفضل وسيلة أمام شركات االتصاالت   

لالبتکار يف ظل القيود التنظيمية والثقافية؟ هل هي 
فروع الشركات املستقلة؟ أم برامج إعادة التدريب 

الضخمة؟ أم وحدات األعمال اليت تستهدف قطاعات/
تكنولوجيات حمددة؟ ما هو مدى احلرية اليت ينبغي أن 

تتمتع هبا وحدات تصنيع املنتجات، هل ينبغي مثاًل 
إجبارها على استخدام الشبكة األساسية ومنصات 
التمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكات )NFV( على 

مستوى الشركة، أم ينبغي أن تكون قادرة على اخلروج 
عن “املسار املرسوم” والتصرف بشكل مستقل؟ هل 

“أداء املنصات” ممكن يف جمال االتصاالت أم هو ضرب 
من التمين ال صلة له بالواقع؟
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التنظيم: ما الذي ينبغي للهيئات التنظيمية القيام به،   
للعمل على تشجيع الوافدين/املبتكرين اجلدد والسماح 

يف الوقت نفسه لشركات االتصاالت بتحقيق عوائد 
كافية لكي تُقبل على االستثمار الطويل األجل؟ 

وكيف ميكن للهيئات التنظيمية أن تتعامل مع أحوال 
التداخل واملنافسة والتوتر بني فئات متمايزة جداً، من 
قبيل شركات االتصاالت التقليدية املوجهة حنو البنية 

التحتية من جهة ومنصات “الويب” القائمة على 
اإلنرتنت من جهة أخرى؟ الفئة األوىل لديها نفقات 
رأمسالية ضخمة وقيود تنظيمية صارمة، والفئة الثانية 

تضطلع بقدر كبري من البحث والتطوير وتتعرض لقدر 
أكرب من خطر الفشل: كيف ميكن جملموعة واحدة من 

القواعد أن تشمل الفئتني عند تقاطع اجملاالت؟

تنسيق الصناعة: كيف ينبغي تغيري البىن احلالية على   
مستوى الصناعة بأكملها )يف هيئات من قبيل االحتاد 
الدويل لالتصاالت ورابطة النظام العاملي لالتصاالت 

املتنقلة، GSMA، ومشروع شراكة اجليل الثالث، 
3GPP(؟ هل ميكن حتفيز التغيري وتعزيز االستعداد 

للمخاطرة واملسارعة إىل االعرتاف باألخطاء وإشراك 
أصحاب مصلحة غري تقليديني؟

حمفزات التكنولوجيا: هل تكنولوجيا اجليل اخلامس   
والتمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكات عوامل متكينية 
“حتويلية” حقاً إلعادة االخرتاع؟ أم إن طول املراحل 

اهلجينة/االنتقالية من التكنولوجيا القدمية ميكن أن 
حتول دون حتوالت سريعة؟ كيف ينبغي لشركات 

االتصاالت أن تنشر تكنولوجيات، من قبيل الذكاء 
االصطناعي أو سلسلة الفدرات أو إنرتنت األشياء، 

داخلياً كجزء من إعادة اخرتاع هذه الشركات؟

مثة عنصر آخر جيب أن حيدد إطار النقاش: وهو   
الصياغة اللغوية - كيف نصف املشاكل أو بيئة 

االتصاالت األوسع. فالكلمات والتشبيهات وأساليب 
الوصف ذات أمهية نفسانية - فهي تبلور الصورة اليت 

نرى هبا املشاكل، وميكنها إما أن تعزز استجاباتنا 
أو أن تضللها. وينبغي أن ندرك قصور مصطلحات 

من قبيل:

“الرقمية”: شفرة مورس رقمية منذ عام 1843. وقد   
اسَتخدمت شبكات االتصاالت التكنولوجيا الرقمية 
منذ عقود، كما فعلت معظم مؤسسات األعمال. 
فاملسألة مسألة تقدم وتطور باطراد وليست جمرد 

خطوة تغيري يف جمال “الرقمنة”.

“OTT” )اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت(:   
ُتستخدم هذه العبارة عادة مبضمون سليب، وأعتقد 

أن هذا الوصف املتحامل خلدمات اإلنرتنت قد أحلق 
ضرراً بالغاً بصناعة االتصاالت خالل العقد املاضي. 
فهو حيجب مثاًل واقع قيام شركات اإلنرتنت الكبرية 

باستخدام قدر أعمق من التكنولوجيا مما تفعله 
شركات االتصاالت، حيث تقوم األوىل بتصنيع 

معدات الشبكات والرقائق وتنشر البنية التحتية وتنفق 
مليارات الدوالرات يف البحث والتطوير.

“استواء أرض امللعب”: كثرياً ما يستخدم املديرون   
التنفيذيون لدى شركات االتصاالت واهليئات 

التنظيمية وجمموعات الضغط هذه العبارة. ولكن 
التشبيه مبجال الرياضة يفقد معناه عندما ميارس كل 

طرف رياضة خمتلفة متاماً.

وحيتاج األمر إىل تغيري كبري يف لغة الصياغة. وقد كان 
الغرض من حلقة النقاش اليت قمت بإدارهتا يف تليكوم 
العالمي لالتحاد لعام 2017 هو حتديد ضوابط النقاش 

وحفز العمل املتأين )ولكن احلثيث( الذي يقوم به املشغلون 
 واملنظمون ودوائر الصناعة على حٍد سواء.

ُنشرت املقالة األصلية ألول مرة يف مدونة تليكوم العاملي لالحتاد. اآلراء 
املعرب عنها هي آراء املؤلف.
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