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إخالء مسؤولية

ال يعبِّر هذا التقرير بالضرورة عن آراء االحتاد الدويل لالتصاالت أو منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونسكو) أو آراء الدول األعضاء، وأعضاء القطاعات، واألعضاء املنتسبني، واألمانة يف هاتني املنظمتني.

اإلطالق  على  مسؤوليتها  تتحمل  وال  شخصية  صفة  ذات  فهي  التقرير  يف  املعروضة  اللجنة  أعضاء  آراء  أما 
اإلدارات أو املنظمات املعنية اليت ينتمون إليها بفعل االنتخاب أو النسبة أو اليت يندرجون يف عداد موظفيها.
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نيويورك، 19 سبتمرب، عام 2010 

التنمية  أجل  من  العريض  النطاق  جلنة  أعضاء  حنن،   
الرقمية نتوجه ذا اإلعالن إىل زعماء العامل املشاركني 
لعام  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  بشأن  القمة  مؤمتر  يف 

.2010

آثار  ذات  مشتركة  قيادية  رؤيا  اعتماد  نناشدكم  إننا 
عميقة على التعجيل بوترية إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية 
 .2015 عام  دوليًا  لذلك  املضروب  املوعد  يف   (MDG)

وهذه الرؤيا املشتركة هي توفري النطاق العريض للجميع، 
للتحديات  واملستدامة  الفعالة  احللول  جتسد  رؤيا  وهي 
العاملية اجلسيمة للقرن احلادي والعشرين يف ميادين الفقر 
والصحة والتعليم واملساواة بني اجلنسني والتغري املناخي 
والتحوالت الدميوغرافية اهلائلة يف صفوف املجموعات 

السكانية من الشباب والعجائز.

إننا نؤمن بأن شبكة اإلنترنت والتكنولوجيات األخرى 
يعود  مبا  ُتستخدم  أن  ينبغي  واالتصاالت  للمعلومات 
بنية  أي  من  وأكثر  بأسره.  البشري  اجلنس  على  بالنفع 
حتتية مادية أو افتراضية سبقت النطاق العريض يف مرحلة 
حتفيز  وكعامل  املعلومات،  عصر  أو  الصناعية  الثورة 
االقتصادي  التباطؤ  أعقاب  يف  لالنتعاش  حاسم  ومتكني 
لالختراع  املرتكز  سيشكل  النطاق  هذا  فإن  األخري، 
الرقمية  لالستثمارات  واألساس  الرقميني  واالبتكار 
وغريها اليت متثل لب االقتصاد واملجتمع املعرفيني اللذين 

نتقامسهما.

االستراتيجي  االستخدام  بأن  جازمًا  اعتقادًا  نعتقد  إننا 
ذات  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيات  واملبتكر 
أن  الدويل  اإلمنائي  للمجتمع  سيتيح  العريض  النطاق 
إجناز  من  ن  وسيمكِّ املعتاد'،  'العمل  نطاق  يتجاوز 
األهداف اإلمنائية لأللفية املترابطة بصورة متأصلة حبلول 
عام 2015 مبا يكفل التصدي للتحديات العاملية القائمة 

والناشئة للقرن احلادي والعشرين.

وبكل صراحة فإننا نرى أن مبقدور مناذج ثورات اخلدمة 
وأا  العاملية  التنمية  طبيعة  تغري  أن  واإلنترنت  املتنقلة 
ازدهرت أساسًا ألا مناذج تنطلق من القاعدة وختضع 
مشتركني  وفهم  رؤيا  صياغة  وعرب  السوق.  ملتطلبات 
لالحتياجات واملتطلبات املتعلقة بتعزيز القدرة على النفاذ 
إىل شبكة اإلنترنت يف كل مكان، فإن أمام احلكومات 
اإلبداع  قدرات  إلطالق  مسبوقة  غري  فرصة  اليوم 
واالختراع اليت يتمتع ا مواطنوها وصناعاا يف سبيل 
االبتكار واالستثمار يف قطاعي الصحة والتعليم. ورغم 
حبد  غاية  وليس  لغاية،  وسيلة  هو  العريض  النطاق  أن 
ذاته، فإن مبقدور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
واإلنتاجية،  والنمو،  العمل،  فرص  خلق  يف  اإلسهام 
ومن مث توفري القدرة على املنافسة االقتصادية يف األجل 

الطويل.
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إن التوقيت هو الكل بالكل. ففي سبتمرب عام 2000، 
األمم  يف  األعضاء  الدول  من  دولة   189 إقرار  وعند 
حنو  هناك  كان  التارخيي،  األلفية  إلعالن  املتحدة 
وزهاء  املتنقلة  اخللوية  اخلدمة  يف  مشترك  مليون   740

العامل.  مستوى  على  لإلنترنت  مستخدم  مليون   400

مليارات   5 من  أكثر  فهناك   ،2010 عام  يف  أما 
مشترك يف اخلدمة اخللوية املتنقلة وأكثر من 1,8 مليار 
مستخدم لإلنترنت وفقًا ألحدث بيانات االحتاد الدويل 
هؤالء  من  األعظم  اجلانب  تركز  مع  لالتصاالت، 
حان  لقد  النامية.  البلدان  يف  واملستخدمني  املشتركني 
الوقت اآلن للقيام بالقفزة الرقمية العظيمة التالية على 

طريق مستقبلنا ذي النطاق العريض.

أنه  إىل  تشري  الدولية  فالتقديرات  هائلة.  ذلك  آثار  إن 
مقابل كل زيادة بنسبة 10% يف تغلغل النطاق العريض 
فإن مبقدورنا توقع منو بنسبة 1,3% وسطيًا يف الناتج 
استنتاجات  مع  نتفق  وحنن  الوطين،  اإلمجايل  املحلي 
اليت  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة 
بلداا  كل  يف  العريض  للنطاق  السريع  النشر  تسوِّغ 
لالتصاالت  الدويل  االحتاد  لتقديرات  وطبقًا  األعضاء. 
على  العامل  سكان  نصف  يتمتع  أن  املفروض  من  فإن 
العريض  النطاق  حمتوى  إىل  النفاذ  على  بالقدرة  األقل 

واتصاالته حبلول عام 2015.

إننا نثق بأن توفري النطاق العريض للجميع سيمثل تغريًا 
اقتصاديًا واجتماعيًا هائًال يتناسب مع املشكالت ذاا 
وأن  حلها،  إىل  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  تسعى  اليت 
هذا التدبري سيشكل نقطة حتول حامسة يف معاجلة أمر 
ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتوفري التعليم الرقمي 
للجميع، والتخفيف من وطأة آثار التغري املناخي. وحنن 
نرى بأم أعيننا بالفعل التقدم التحويلي الذي يتيحه توفري 
وذوي  والعجائز  والنساء  للشباب  الرقمية  اخلدمات 
والفقرية  الغنية  البلدان  يف  والبدنية  الذهنية  اإلعاقات 

على حد سواء.

من  الصحيح  املزيج  إىل  التوصل  أن  بقوة  نؤمن  إننا 
إرادة  يتطلب  واستثماراته  العريض  النطاق  سياسات 
ودعمًا  القمة،  من  وقيادة  ومنسقة،  متالمحة  سياسية 
جًا  سيتطلب  ذلك  أن  واملهم  أيضًا.  القاعدة  من 
استباقيًا وتقدميًا جديدًا خللق بيئة متكينية لتوفري النطاق 
ومتضافرة  متقاربة  قوى  خالل  من  للجميع  العريض 
واالبتكار  والتكنولوجيا  التحتية  والبىن  السياسات  من 

واملحتوى والتطبيقات والناس واحلكومات.

ويف حني تتباين الظروف املحلية فإن هناك بعض أوجه 
التماثل يف املسائل اليت تؤثر على البلدان املتقدمة والنامية 
القيادة  ذلك  يف  مبا  املسائل،  بتلك  املتعلقة  احللول  ويف 
مورد  عن  املشتركة  واملسؤوليات  املستنرية  السياسية 
مشترك واحلاجة إىل خلق بيئة تنظيمية مواتية لالستثمار 

واالبتكار.

تقييد  عن  اإلحجام  على  الوطنية  احلكومات  حنث  إننا 
الدخول إىل األسواق وعن فرض ضرائب على النطاق 
العريض بصورة ال مسوغ هلا، وذلك لتمكني األسواق 
تعيد  أن  وعلى  الكاملة؛  منوها  إمكانات  حتقق  أن  من 
للتردد  كاف  طيف  توافر  يف  جذري  بشكل  النظر 
الراديوي يف عصر النطاق العريض؛ واالمتثال إىل املبادئ 
يف  مبا  للجميع،  النفاذ  لترويج  العادلة  للمنافسة  اهلادية 
ذلك إجراءات املنح العادل للتراخيص. وعلى املستوى 
لقابلية  منسقة  معايري  إرساء  الواجب  من  فإن  الدويل، 
والشبكات  األجهزة  أسواق  منو  تكفل  البيين  التشغيل 
والربجميات عرب وفور احلجم وزيادة رضا املستخدمني.

وبينما تتسم البنية التحتية للنطاق العريض بأمهية حامسة، 
فإننا حنض الزعماء على اإلقرار بأن التوصيل واملحتوى 
يسريان جنبًا إىل جنب. ولذلك فإن من الضروري للغاية 
أن ندرس السبل الالزمة لتطوير املحتويات والتطبيقات 
املحلية خدمة لألهداف اإلمنائية لأللفية ولألولويات اإلمنائية 
األخرى. وهكذا يغدو ترويج النفاذ إىل خدمات التعليم 
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والصحة، وإىل املعلومات الزراعية والبيئية، جزءًا أصيًال 

من النشر االستراتيجي للبنية التحتية للنطاق العريض.

العريض  للنطاق  الكامنة  القدرات  حتقيق  أن  نؤكد  إننا 
مفهوم  حول  النطاق  هذا  يتمحور  أن  يتطلب  بأكملها 
جمتمعات املعرفة، مبا يف ذلك مبادئ حرية التعبري والتعليم 
واملعارف  املعلومات  إىل  العاملي  والنفاذ  للجميع  املمتاز 
العاملي  النفاذ  ويعترب  واللغوي.  الثقايف  التنوع  واحترام 
املتكافئ وذو التكلفة الزهيدة إىل شبكات النطاق العريض 
لتسليم  الالزم  املفتاح  النطاق  هلذا  الصاحلة  والتطبيقات 
املعلومات  واقتسام  الشبكية  العامة  واخلدمات  السلع 
العلمية وتعزيز التالحم االجتماعي وترويج التنوع الثقايف.

الرقمية  األمية  حمو  مسائل  تظل  أن  الواجب  ومن 
للحكومات  الشاغل  الشغل  اإللكترونية  واملهارات 
وقطاعات األعمال. إننا حنث اجلميع على اغتنام الفرصة 
أكثر  اللغات  متعددة  اإلنترنت  شبكة  لتطوير  الساحنة 
فأكثر باالستناد إىل ما مت مؤخرًا من نشر ألمساء امليادين 
الدولية ألول مرة. وسيخلِّف احلفاظ على التنوع الثقايف 
وترويج التعددية اللغوية يف الفضاء السيرباين أثرًا إجيابيًا 

على تنامي عدد مستخدمي اإلنترنت حول العامل.

املسبقة.  الشروط  من  شرطان  والثقة  االئتمان  ويعترب 
وحنن نعتقد أن احلاجة تدعو إىل أن تدرك كل اجلهات 
املعنية املهمة بأنه يف ظل االقتصاد الرقمي فإن الفرص 
واملعلومات  األفكار  تدفق  يتيحها  اليت  املسبوقة  غري 
واملعرفة  والثقافة  املحتوى  إىل  تقريبًا  الالحمدود  والنفاذ 
والتطبيقات تطرح حتديات هائلة أمام القواعد واللوائح 

الوطنية والدولية القائمة.

أمهية  فإن  العريض،  النطاق  استخدام  اتساع  ومع 
تتزايد  واألمن  والسرية  الشبكية  اخلصوصية  مسائل 
املستويات  على  معاجلتها  الواجب  ومن  فأكثر،  أكثر 
القطرية واإلقليمية والدولية. وسيتطلب ذلك استحداث 

حلول تقنية إىل جانب التعليم والتوعية وإرساء القوانني 
يقتضي  األمر  فإن  ذاته،  الوقت  ويف  املعنية.  واللوائح 
توفري إطار تعاوين عاملي، حيث إن هذه املسائل غالبًا ما 

تتجاوز حدود البلدان أو القطاعات املنفردة.

ويستحق املبدعون الرقميون تعويضًا عادًال. وقد أدت 
الشبكات الرقمية إىل خلق مستويات مل يسبق هلا مثيل 
يف  فأكثر  أكثر  سيتفاقم  ما  وهو  املحتوى،  قرصنة  من 
عصر النطاق العريض. وتدعو احلاجة إىل مناذج جديدة 
تشغيل  وجهات  واملوزعني  املحتوى  مبدعي  لتعويض 
النحو  على  تطويرها  ميكن  مناذج  وهي   - الشبكات 
واضعي  بني  والتوافق  الشراكة  عالقات  عرب  األمثل 

السياسات والقطاع.

وهلذا فإننا نتوجه بنداء جملجل من أجل 'توفري النطاق 
العريض للجميع': من أجل قيادة عاملية من القمة ودعم 
عرب  العريض  النطاق  مستقبل  صياغة  يف  وعميق  واسع 
الواسع  واإلقرار  النطاق،  هلذا  الوطنية  اخلطط  تنفيذ 
واالبتكار  التكنولوجيا  بأن  السياسات  وضع  عند 
التمكينية  العوامل  هي  اخلاص  القطاع  واستثمارات 
يف  وللتنمية  الدويل  اإلمنائي  األعمال  جلدول  احلامسة 

القرن احلادي والعشرين.

للجنة  النهائي  بالتقرير  اإلعالن  هذا  مع  نتقدم  وحنن 
إىل  املرفوع  الرقمية  التنمية  أجل  من  العريض  النطاق 
إىل  عنايتكم  توجيه  ونود  املتحدة.  لألمم  العام  األمني 
مع  ضمنه  الواردة  املقترحة  العمل  وخطة  التوصيات 
النطاق  جلنة  عمل  مبواصلة  الكاملني  والتزامنا  تعهدنا 
 ،2015 عام  حىت  الرقمية  التنمية  أجل  من  العريض 
اإلمنائية  األهداف  إجناز  بوترية  للتعجيل  وخصوصًا 

لأللفية.

إن توفري النطاق العريض للجميع هو بيد كل واحد منا 
دون استثناء، واألمر يبدأ هنا من رؤياكم وقيادتكم.
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صاحب الفخامة السيد بول كاغامي
رئيس مجهورية رواندا

السيد كارلوس سليم حلو
الرئيس الفخري مدى احلياة ملجموعة 

Grupo Carso

دكتور محدون إ. توريه
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

السيدة إرينا بوكوفا
مدير عام منظمة اليونيسكو

الرئيسـان املشاركان

نائبـا الرئيسـني
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سعادة األستاذ الدكتور علي م. عباسوف
وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، مجهورية أذربيجان

السيد سيزار أليريتا
Telefonica الرئيس التنفيذي لشركة

السيد أورالندو آياال
نائب رئيس الشركة

رئيس وحدة األسواق الناشئة، شركة ميكروسوفت

السري ريتشارد برانسون
Virgin Group مؤسس منظمة

السيدة كاثي كالفن
الرئيسة التنفيذية ملؤسسة األمم املتحدة  

الدكتور فينتون غ. سريف
نائب رئيس املؤسسة ورئيس مبشري اإلنترنت، مؤسسة غوغل

السيد جون ت. شامربز
(Cisco) رئيس وكبري تنفيذي أنظمة سيسكو

الدكتور شواي سون - هونغ
مساعد األمني العام

كبري مسؤول تكنولوجيا املعلومات، األمم املتحدة

السيدة هيلني كالرك
مدير برنامج األمم املتحدة للتنمية  

سعادة السيناتور ستيفن كونروي
وزير النطاق العريض واالتصاالت واالقتصاد الرقمي، أستراليا  

أعضـاء اللجنـة
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السيدة ميالغروس ديل كورال
املدير العام السابق للمكتبة الوطنية بإسبانيا  

السيد إدوارد دايان
مدير عام االحتاد العاملي للربيد 

السيدة إنغريد ديلتينر
مدير عام احتاد اإلذاعات األوروبية  

السيد شيخ سيدي ديارا
وكيل أمني عام األمم املتحدة

املستشار اخلاص إلفريقيا واملمثل السامي ألقل البلدان منوًا والدول 
النامية اجلزرية الصغرية  

السيد أمري دوسال
املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين بالشراكات  

سعادة السيد ريكاردو إيرليخ
وزير التعليم والثقافة، أوروغواي  

سعادة السفري والتر فوست
املدير العام السابق للشركة السويسرية للتنمية  

السيد أخنيل خوريا
األمني العام ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  

السيد خوليوس غيناشوسكي
رئيس جلنة االتصاالت الفيدرالية، الواليات املتحدة األمريكية  

السيد فرانسيس غوري
مدير عام املنظمة العاملية للملكية الفكرية  

السيد مو ابراهيم
مؤسس ورئيس مؤسسة مو ابراهيم  
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السيد يوشينوري إماي

رئيس احتاد اإلذاعة آلسيا واملحيط اهلادئ
  (NHK) نائب الرئيس التنفيذي لشركة اإلذاعة اليابانية

سعادة السيد إيفو إيفانوفسكي
وزير جمتمع املعلومات

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  

دكتور بول جاكوبز
  Qualcomm رئيس وكبري تنفيذي شركة

دكتور أ. ريزا جافاري
رئيس وكبري املسؤولني التنفيذيني

  E-Development مؤسسة التنمية اإللكترونية الدولية

دكتور كيم سينغ - تاي
رئيس الوكالة الوطنية ملجتمع املعلومات

مجهورية كوريا  

السيدة نيلي كرويس
نائب رئيس املفوضية األوروبية

املفوضة املعنية بالربنامج الرقمي األورويب  

السيد برونو النفني
  eLab. INSEAD املدير التنفيذي ملعهد

األستاذ الدكتور كالوس م. ليسنجر
رئيس ومدير عام مؤسسة نوفارتيس للتنمية املستدامة  

سعادة السيدة سويف ليندين
وزيرة االتصاالت، فنلندا  

السيد ليونغ كنغ تاي
نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام

(االتصاالت والربيد)، هيئة تنمية االتصاالت واملعلومات، سنغافورة  

السيد سونيل اريت ميتال
رئيس شركة اريت لالتصاالت الراديوية، مؤسسة اريت  
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السيد لويس ألربتو مورينو

رئيس بنك التنمية للبلدان األمريكية  

السيد جاي نايدو
رئيس بنك التنمية جبنوب إفريقيا

رئيس التحالف العاملي لتحسني التغذية  

الدكتورة سبريانـزا ندجي
مدير معهد التعلم املفتوح اإللكتروين عن بعد

جامعة كينياتا  

السيد يوسو ندور
موسيقي، سفري للنوايا احلسنة مبنظمة األمم املتحدة للطفولة 

  (UNICEF)

السيد دينيس أوبرين
  Digicel رئيس جمموعة

السيد بول س. أوتيليين
  Intel رئيس وكبري املسؤولني التنفيذيني، مؤسسة

سعادة السيدة سافونيتو أوغا با آغا نريي
وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ساموا  

السيد إستيبان باشا - فيشنيت
مدير عام املنظمة الدولية لالتصاالت املتنقلة الساتلية  

الدكتور سام بيترودا
مستشار رئيس وزراء اهلند بشأن البنية التحتية العمومية للمعلومات 
واالبتكارات  

السيد سابوشاي بانيتشباكدي
األمني العام ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالتجارة والتنمية  

السيد كريستيان رويس
  EUTELSAT IGO األمني التنفيذي، ملؤسسة
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السيد خوسيه مانويل دو روزاريو توسكانو

مدير عام وكبري املسؤولني التنفيذيني
املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية  

األستاذ جيفري ساش
املستشار اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية

مدير معهد األرض، جامعة كولومبيا  

سعادة السيد آداما ساماسيكو
رئيس املجلس الدويل للفلسفة والعلوم اإلنسانية  

سعادة السفري شا زوكانغ
وكيل األمني العام لألمم املتحدة

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  

السري مارتن سوريل
  WPP رئيس الفريق التنفيذي لشركة

دكتور شاشي تارور
عضو بالربملان اهلندي  

السيد بن فريوايني
  Alcatel-Lucent الرئيس التنفيذي لشركة

السيد هانـز فيستربغ
الرئيس وكبري املسؤولني التنفيذيني لشركة إريكسون  

السيدة سون يافانغ
رئيسة شركة Huawei للحلول التكنولوجية  

دكتور وانغ جيانزو
رئيس وكبري املسؤولني التنفيذيني بشركة الصني 

لالتصاالت املتنقلة  

األستاذ حممد يونس
حائز على جائزة نوبل

مدير عام بنك غرامني  



موجز تنفيذي 2

مهمة قيادية ملحة 
لعام 2010: 

حنو مستقبل مرتكز 
على النطاق العريض
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"ال ميكننا حل مشكلة باستخدام
العقلية نفسها اليت أنشأا" - 

ألربت أينشتاين
ال   2010 عام  إن  إذ  بالكل.  الكل  هو  التوقيت  إن 
يشكل فحسب معَلمًا هامًا على طريق حتقيق األهداف 
من  وتونس  جنيف  مرحليت  ونتائج  لأللفية  اإلمنائية 
أيضًا  يصادف  فهو  املعلومات،  ملجتمع  العاملية  القمة 
املفقودة'  لتقرير 'احللقة  والعشرين  اخلامسة  الذكرى 
التارخيي الصادر عن جلنة ميتالند الذي دعا إىل حتقيق 
ما يبدو اآلن هدفًا متواضعًا يتمثل يف وضع هاتف يف 
متناول يد كل أبناء اجلنس البشري تقريبًا يف مستهل 

القرن احلادي والعشرين.

ويف حني أن الطلب السوقي الشديد على اخلدمات اهلاتفية 
احلني  ذلك  منذ  املحركة  القوة  كان  واإلنترنت  املتنقلة 
وراء فورة انتشار تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف 

خمتلف أرجاء العامل حىت يف أشد بلدانه فقرًا، فإننا نعتقد 
أننا قد وصلنا جمددًا إىل مفترق طرق يف تطور الطريق 
السريع الرقمي العاملي، وأن النطاق العريض ميثل القفزة 

العظيمة املقبلة حنو األمام.

اجلديدة  والفرص  احلقائق  تنغرس  أن  الواجب  ومن 
للتنمية الرقمية على وجه السرعة يف أذهان زعماء العامل 
الوقت  ففي  ملحة.  وإمنائية  قيادية  مهمة  متثل  باعتبارها 
الذي جيتمع فيه هؤالء الزعماء أنفسهم هذا األسبوع يف 
األمم املتحدة يف نيويورك يف مؤمتر قمة األهداف اإلمنائية 
لأللفية لعام 2010 املتسم بأمهية بالغة، ومع تبقي مخس 
تلك  لتحقيق  املضروب  املوعد  على  فحسب  سنوات 
باألوضاع  حتيط  متواصلة  شكوك  خضم  يف  األهداف 
املالية واجلهات املاحنة، فإن األمر ما يزال يتطلب بالفعل 
التعجيل بوترية التقدم لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، 

.(LDC) وال سيما يف أقل البلدان منوًا يف العامل

ويف الوقت ذاته، ويف هذا العقد الثاين من القرن احلادي 
والعشرين، فإن الفجوة الرقمية ما تزال فجوة إمنائية ال بد 
من سدها. إننا نؤمن إميانًا جازمًا أن التنمية االجتماعية 
واالقتصادية لكل بلد يف هذه الكرة األرضية يعتمد اليوم 
إىل  زهيدة  وبتكلفة  بيسر  الوصول  على  القدرة  على 
شبكات النطاق العريض املستندة إىل ج متعدد اللغات، 
لكل  املتاحة  البشرية  للفرص  املرتكز  يشكل  ذلك  وأن 
املواطنني أينما كانوا يعيشون وبغض النظر عن ظروفهم.

إننا نقر بالتقدم البالغ الذي حققته العديد من احلكومات 
الستثمارات  متكينية  بيئة  إلرساء  األخرية  السنوات  يف 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وباالستثمار والنمو 
النامجني عن ذلك يف الشبكات واخلدمات اهلاتفية على 
ما  وإذا  النامية.  البلدان  يف  سيما  وال  اخلصوص،  وجه 
كنا نريد أن نكرر 'معجزة اخلدمة املتنقلة' هذه بالنسبة 
للنطاق العريض، فإن على كل اجلهات املعنية أن توحد 
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صفوفها لتذليل العوائق اجلسيمة يف ميادين السياسات، 
والتدابري التنظيمية، واهلياكل، واملؤسسات اليت ما تزال 
تعترض طريق االنتشار العاملي الواسع للنطاق العريض.

الطويل،  األجل  يف  العريض  النطاق  صورة  والستبيان 
فإن علينا أن نستخدم خيالنا لكي نرى توصيلية النطاق 
العريض وحمتواه كذروة نضوج الثورة الرقمية، وأن مثار 
من  بانتظار  احلاالت  من  كثري  يف  تزال  ما  الثورة  هذه 
خيترعها أو يتصورها، ولكنها ستؤدي إىل حتويل حياتنا، 
وموارد رزقنا، وأمناط معيشتنا بصورة دائمة وعميقة. 
وعرب توحيد قوى السياسات واالستثمارات فإننا نعتقد 
أن مبقدورنا يف عام 2010 أن خنطو اخلطوات األوىل يف 

مسار توافقي حنو هذا املستقبل البهيج.

 وليس السؤال املطروح هو 'ملاذا النطاق العريض'؟ بل أنه 
من سيتصدى لتحدي التحول االجتماعي واالقتصادي 
الذي تتيحه ثورتا اخلدمة املتنقلة والنطاق العريض؟ وهل 
تدرك احلكومات حق اإلدراك القدرات الكامنة اهلائلة 
للنطاق العريض فيما يتعلق بتزويد مواطنيها باخلدمات، 
للجميع،  العريض  النطاق  توفري  القطاع  يستطيع  وهل 
حىت لشرائح السوق اليت تضعف فيها املربرات التجارية؟ 
ومثة سؤال آخر وهو كيف ميكن تسليم توصيلية النطاق 
العريض وحمتواه بالطريقة املثلى من حيث السهولة وقلة 

التكلفة، ولكل املواطنني، وبلغام ذاا؟

ويف هذا العامل اجلديد الشجاع ل  'الفرصة الرقمية'، فإننا 
نعتقد أن املسألة املثارة هي: ما هو الثمن الذي سيدفعه 
العاملية  اخليارات  اعتماد  عن  ُيحجمون  الذين  أولئك 
العريض  النطاق  لتوفري  واملحلية  والقطرية  واإلقليمية 

للجميع، وهي خيارات ال بد منها عاجًال ال آجًال.

ومن  كيغايل،  إىل  بروكسل  ومن   ،2010 عام  ويف 
وخطط  سياسات  إرساء  جيري  واشنطن،  إىل  نيودهلي 
يقل  ال  طموح  هدف  أجل  من  واستشرافية  متقدمة 

يف  واالستثمار  واالبتكار  لالختراع  العنان  إطالق  عن 
لشبكة  والعميم  املعجل  النشر  عرب  وزمان  مكان  كل 
إنترنت النطاق العريض. وأطلقت بلدان واسعة التباين 
مثل أستراليا والربازيل والصني واهلند ومقدونيا وجنوب 
وآراء  خربات  توفر  العريض  للنطاق  مبادرات  إفريقيا 

عميقة مهمة للبلدان األخرى.

وُتحدث هذه التطورات حتوًال جذريًا ال عودة عنه يف 
مداوالت السياسات واالستثمارات حبيث تبتعد وجهة 
تركيز هذه املداوالت من اجلدال بشأن التوسع يف توفري 
التوصيلية لوصالت النطاق العريض فائقة السرعة إىل 
العامة  واخلدمات  السلع  على  الطلب  مستوى  زيادة 
واخلاصة واعتمادها خدمة للمجتمع بأسره، من خالل 
التمكني من الوصول إىل طائفة واسعة من املحتويات 
قطاعات  كل  عرب  والتطبيقات  واملعارف  واملعلومات 

االقتصاد وعلى امتدادها.

ميكن  جامعة  معرفة  جمتمعات  بناء  للغاية  املهم  ومن 
النطاق  تطبيقات  من  القدرات  اكتساب  للناس  فيها 
نهم  العريض لتحويل املعلومات إىل معرفة وفهم مبا ميكِّ
من تعزيز موارد رزقهم واملسامهة يف اإلمناء االجتماعي 

واالقتصادي ملجتمعام.

والتحدي الرئيسي املاثل أمام أعني واضعي السياسات 
هو املزاوجة بني هذه املهام اإلمنائية اإلنسانية واحلجج 
التجارية القوية املتعلقة بالنطاق العريض يف سبيل دعم 
لأللفية.  اإلمنائية  األهداف  حتقيق  طريق  على  التقدم 
وجتمع جلنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية بني 
تنفيذين  ومسؤولني  السياسات  ميدان  يف  طليعيني  قادة 
استنتاجات  استخالص  بغية  األعمال  قطاع  يف  بارزين 
الثري  املزيج  ذلك  من  مثلى  وممارسات  مؤقتة  سياسية 
النتائج  احلايل  التقرير  وجيمل  الثاقبة.  ونظرام  خلربام 

الرئيسية ملشاورات اللجنة حىت هذا التاريخ.
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حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول 

عام 2015
إن الشعارات املرفوعة يف صفوف واضعي السياسات 
والعاملني الساعني إىل حتقيق األهداف اإلمنائية املترابطة 
لأللفية املتعلقة بالفقر، والتعليم، واملساواة بني اجلنسني 
اإلمنائي  للمجتمع  بالنسبة  تتمثل  والبيئة  والصحة 
و'قابلية  التوسع'  'قابلية  مها  اثنتني  عبارتني  يف  الدويل 
شبكات  عرب  املنفذة  املشروعات  ومبقدور  التكرار'. 
النطاق العريض أن حتقق هذين اهلدفني. إذ تتيح هذه 
املقتسمة  املعارف  من  االستفادة  إمكانية  املشروعات 
على حنو تفاعلي ومتزامن عرب العامل، كما وتوفر الفرصة 
حالة  من  االنتقال  عرب  واملجتمعات  الناس  قوة  إلعتاق 

االتكال إىل منوذج االعتماد على الذات.

بتكنولوجيا  املتعلق  اهلدف  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
بني  تقدمًا  األشد  اهلدف  هو  واالتصاالت  املعلومات 
أكثر  النقاش  اتساع  ومع  لأللفية.  اإلمنائية  األهداف 
التقنية  واملسائل  السياسات  جوانب  بشأن  اآلن  فأكثر 
املتعلقة بنشر النطاق العريض يف الزمن احلقيقي وعلى 
أساس عاملي وإقليمي وقطري وحملي، فإننا نعتقد أن من 
الضروري أن جتلس البلدان املتقدمة والنامية جنبًا إىل 

جنب على مائدة واحدة.

وعرب االستفادة من قدرات النطاق العريض، فإننا نرى 
اليت  العقبات  من  الكثري  تذليل  باملستطاع  سيكون  أنه 
واجهت الطريق السريع الرقمي العاملي قبًال، والتغلب 
كذلك على العديد من التحديات اإلمنائية املزمنة. ولقد 
الرقمية  التنمية  أجل  من  العريض  النطاق  جلنة  صبَّت 
قوى  هي  ومتضافرة  متقاربة  قوى  سبع  على  اهتمامها 
واالبتكار  والتكنولوجيا  التحتية  والبىن  السياسات 
واملحتوى والتطبيقات والناس واحلكومات اليت نعتقد 
دينامية  لبناء  تسخريها  من  الدويل  للمجتمع  بد  ال  أنه 

يف  التقرير  هذا  ويستفيض  العريض.  للنطاق  إمنائية 
احلديث عن القوى املذكورة يف األقسام الالحقة.

مسؤولية مشتركة ملورد مشترك - 
من اخلدمة املتنقلة إىل النطاق العريض

اهلواتف  قطاع  أن  اليوم  واسع  نطاق  على  املفهوم  من 
من  األفضل  القطاع  هو  السيرباين  والفضاء  اخللوية 
تتصاعد  إذ  املجزية.  اإليرادات  مستوى  بلوغ  حيث 
قيمة شبكات اإلنترنت السلكية واخلدمات املتنقلة على 
مستوى العامل أكثر فأكثر مع تزايد عدد املنضمني إليها 
من الناس، واملجتمعات املحلية، والبلدان. ولقد جتلت 
أسواق  ظواهر  انبثاق  منذ  الشبكية'  'اآلثار  هذه  مثل 
ندخل  أننا  على  تقريبًا،  املتنقلة  واخلدمات  اإلنترنت 

حاليًا مرحلة جديدة ومبهرة من النمو والطلب.

تطوير  مع  بيد  يدًا  يسري  العريض  النطاق  نشر  ولكن 
أداة  هو  العريض  فالنطاق  واملحتويات.  التطبيقات 
للمضي قدمًا على طريق جمتمعات املعرفة اجلامعة حيث 
واإلبداع  التعبري  وحرية  املعارف  إىل  الوصول  يتسم 

اإلنساين بأمهية حامسة.

وباملثل، ومع أن النطاق العريض يتمتع بقدرة متأصلة 
على اختراق احلصون املرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم 
والثقافة والطاقة والنقل والبيئة وغريها، فإنه يسقط يف 
الغالب األعم عند اخلطوط الفاصلة بني هذه القطاعات 
ضحية للتخطيط االقتصادي اجلزئي والكلي ذي األجل 
تقف  القطاعات  هذه  بأن  الكثريون  وحياجج  القصري. 
على عتبة حتول ُنظمي وأساسي يتطلب تدابري إلعادة 
اهليكلة من القمة إىل القاعدة. وبصورة أساسية، وعلى 
مراحلها  يف  اإلنترنت  وكذلك  املتنقلة  اخلدمة  غرار 
األوىل، فإن النطاق العريض سيمثل األداة التكنولوجية 

اجلاحمة اليت ستحفز ذلك التغيري.
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ويف ظل النظام االقتصادي العاملي ذي الربط الشبكي 
القائم اليوم، فإن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
حيوية  قاطرة  تشكل  العريض  النطاق  على  القائمة 
للنمو االقتصادي. وتوفر تكنولوجيات النطاق العريض 
اتصاالت سريعة وكفوءة عرب خمتلف البلدان، وهو ما 

ميثل عنصرًا حامسًا يف جناح االقتصاد العاملي اجلديد.

 ومبقدور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت عمومًا، 
تقود  أن  خصوصًا،  العريض  النطاق  وتكنولوجيات 
األخري.  االقتصادي  الركود  بعد  االقتصادي  االنتعاش 
التغيري  حبفز  الراهن  الوقت  يف  العريض  النطاق  ويقوم 
متتد  اليت  االقتصادية  القطاعات  من  طائفة  امتداد  على 
الرعاية  إىل  البناء  ومن  املايل،  إىل  الزراعي  القطاع  من 
الصحية وجمموعة من اخلدمات احلديثة األخرى. ويعترب 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قطاعًا حيويًا 
ذا أمهية استراتيجية، ومن الضروري أن تعي البلدان اليت 
تغفله أا إمنا تعرض نفسها بذلك خلطر بالغ. وميكن 
أن يؤدي إمهال نشر شبكات النطاق العريض وخدماته 
إىل اإلضرار بشدة بآفاق النمو االقتصادي طويلة األجل 
يف البلدان وبقدرا على املنافسة يف عصر املعلومات. 
قطاعات  يف  املستقبل  يف  اخلدمات  تسليم  وسيعتمد 
مجيعًا  واحلكومة  والتجارة  واألعمال  والتعليم  الصحة 
على منصات النطاق العريض، وهلذا فإن على البلدان 

أن ختطط ملستقبل يرتكز على هذا النطاق.

ورغم ما تتسم به االتصاالت املتنقلة من يسر واخنفاض 
استرداد  يف  وسرعة  األسواق  إىل  الدخول  حواجز  يف 
البلدان  على  فإن  احلجم،  عن  نامجة  ووفور  التكاليف 
باعتباره  املتنقل  العريض  بالنطاق  تكتفي  أال  النامية 
شبكة النفاذ املفضلة ألن ذلك سيعرضها خلطر الوقوع 
املعلومات  اقتصاد  يف  السرعة  منخفض  ملسار  أسرية 
املقبل. وبغض النظر عن النوع املختار لشبكة النفاذ، 
جيب  'اجلذعية'  الشبكات  يف  املادية  النقل  طبقة  فإن 
بيانات  سرعات  توفري  على  وقادرة  سلكية  تكون  أن 

عالية بشكل يكفي لتمكني البلدان النامية من املشاركة 
من  األكمل  الوجه  على  واالنتفاع  الرقمية  الثورة  يف 

التقدم التكنولوجي.

ويتمثل التحدي القائم أمام واضعي السياسات يف ترويج 
االستثمارات يف الشبكات ذات السرعة العالية (اجلذعية 
يف  واسع  نطاق  على  نشرها  لضمان  والنفاذية)  منها 
جنحت  وقد  املتحولة.  التجارية  النماذج  من  عصر 
أطر منح التراخيص املرنة واإلدارة الكفوءة للطيف يف 
مساعدة القطاع على أن يقطع مرحلة العبور إىل اخلدمة 
املتنقلة على مدى العقدين املاضيني؛ ويتعني اآلن انبثاق 
توافق يف السياسات لترويج التحول إىل شبكات النطاق 

العريض.

لتذليل  صفوفها  املعنية  اجلهات  كل  تضم  أن  وينبغي 
واهلياكل  السياسات  ميادين  يف  القائمة  العقبات 
يف  العريض  للنطاق  الواسع  النشر  أمام  واملؤسسات 
خمتلف أحناء العامل. إننا نعتقد أن األمل األعظم للنجاح 
العريض  النطاق  شبكات  واستخدام  نشر  ترويج  يف 
سياسات  بيئة  وتيسره  األسواق  تقوده  ج  يف  يكمن 
القطاع  طاقة  يسخر  أن  النهج  هذا  ومبقدور  متكينية. 
على  فإن  املقابل،  ويف  وانضباطه.  وحيويته  اخلاص 
الالزمة  السياسات  قيادة  بدور  تضطلع  أن  احلكومات 
الطلب  وخلق  العريض  النطاق  لنشر  متكينية  بيئة  خللق 

على الشبكات القطرية املتقدمة هلذا النطاق.

ومل تستند البلدان اليت جنحت يف نشر شبكات النطاق 
العريض وتطبيقاته وحمتوياته بشكل واسع ويف إدماجها 
يف نسيجها االقتصادي واالجتماعي، إىل ثروات طائلة 
أا  بل  بالضرورة،  عظيمة  استثمارات  إىل  حىت  أو 
رة  ارتكزت على مشاركة متينة من القطاع اخلاص ميسَّ
مبنح األولوية بصورة مبكرة ومتواصلة للنطاق العريض 

على كل مستوى من مستويات وضع السياسات.
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على أن احلاجة تدعو يف النهج الذي تقوده األسواق إىل تصميم ومنح احلوافز الالزمة لنشر البىن التحتية لضمان 
امتداد شبكات االتصاالت ذات التكاليف الثابتة العالية إىل خارج املناطق احلضرية املجزية حبيث تغطي املجتمعات 
أحسن  يف  جزئيًا  يكون  قد  العريض  النطاق  شبكات  نشر  يف  النجاح  فإن  ذلك،  وبغري  أيضًا.  الريفية  املحلية 

األحوال، مما يستبعد سكان األرياف الذين هم يف أمس احلاجة إليها.

ومبا أن تكنولوجيات النطاق العريض تتسم بعمق تغلغلها وتداخل اهتماماا فإن من الواجب منح هذا النطاق 
األولوية ضمن 'دينامية إمنائية محيدة للنطاق العريض' على امتداد كل ميادين السياسات املختلفة، فاالستثمارات 
أولويات  أو  البريوقراطية  املنافسات  ضحية  لتسقط  ُتترك  أن  من  بكثري  أهم  ببساطة  هي  العريض  النطاق  يف 

املتغرية. السياسات 

صياغة التوافق لاللتزام والتنسيق
وبالنسبة لكل قوة من القوى السبع اليت أشرنا إليها آنفًا فإننا نرى أن مثة حتول بالفعل يبشر بفيض وافر من الفرص 
الرقمية لألهداف اإلمنائية لأللفية وما بعدها. ولكل قوة من هذه القوى نظامه اإليكولوجي اخلاص املعقد، وعوامل 
حامسة للتغيري ما تزال ذاتية للغاية ومفهومة جزئيًا فحسب. على أنه مع تسلم شبكات اجليل التايل املرتكزة على 
صياغة  عند  االفتراضات  بعض  طرح  باملستطاع  فإن  لالقتصاد،  فقري  كعمود  لدورها  بسرعة  العريض  النطاق 

التوافق الضروري لاللتزام والتنسيق لتوفري النطاق العريض للجميع:

 يتطلب ذلك، أساسًا، قيادة للنطاق احلكومي من ذروته ذاا، وذلك على مستوى رئيس الوزراء أو رئيس • 
الدولة، مع آلية تسيري داعمة؛

 يقتضي األمر أيضًا اعتماد ج 'من القاعدة إىل القمة' لبناء االلتزام مبفهوم توفري النطاق العريض للجميع؛• 
واضعي •  صفوف  يف  عليها  األضواء  وتسليط  العريض  للنطاق  واالجتماعية  االقتصادية  باملنافع  الوعي   نشر 

السياسات والقرارات، وكذلك يف صفوف اجلمهور العام؛
 مبا أن معظم استثمارات النطاق العريض سترد من القطاع اخلاص، فإن على واضعي السياسات االخنراط مع • 

قطاع األعمال واملستثمرين لترويج أهداف السياسات على مستوى أوسع؛
احلواجز •  بعض  إزالة  يف  السياسات  الستحداث  الالزمة  باملهارات  العامة  السلطات  تزويد  يسهم  أن   ميكن 

والعوامل احلالية اليت تعيق إقبال السكان الواسع على استخدام النطاق العريض؛
أن •  فيها،  اخلاصة  االستثمارات  توافر  ُيستبعد  اليت  املناطق  يف  اخلاصة،  واهليئات  العامة  السلطات  على   يتعني 

تلتمس طرقًا مبتكرة للتعاون بغية حتقيق النفاذ إىل النطاق العريض واستخدامه بشكل واسع؛
العامل •  يف  املحتوى  خلق  أنشطة  تعقيد  تزايد  ومع  عميقًا.  حتوًال  والتطبيقات  املحتوى  تطوير  جهود   تشهد 

ومتنوعة  موضعية  تطبيقات  الستحداث  الالزمة  احلوافز  توفري  فإن  وتوزيعها،  واقتسامها  ومتويلها  الرقمي، 
متمحورة حول التنمية ومعدة باللغات املحلية، جيب أن يكون من بني الشواغل األساسية اليت حتظى باهتمام 

قطاع األعمال واحلكومة، واملجتمع املدين؛
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 ستتزايد أمهية مسائل األمن واألصالة والن زاهة أكثر فأكثر، وال سيما فيما يتعلق باخلصوصية واحلماية والسرية، • 

ومن الواجب العناية بأمرها، وبغري ذلك، فإن من املستبعد أن حتقق االستثمارات الواسعة يف البىن التحتية 
للنطاق العريض كل قدراا الكامنة.

تعريف النطاق العريض عام 2010 
مل تقم جلنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية يف إطار عملها بوضع تعريف صريح ملصطلح 'النطاق العريض' 
من حيث سرعات اإلرسال الدنيا الدقيقة1 وذلك إقرارًا منها بتنوع تعاريف السوق يف البلدان املختلفة. كما أن 
النطاق العريض ُيعرَّف أحيانًا من زاوية جمموعة معينة من التكنولوجيات،2 غري أن العديد من أعضاء اللجنة رأوا 
أن من املناسب اإلشارة إىل النطاق العريض على أنه حصرًا بنية حتتية شبكية قادرة على التسليم املوثوق خلدمات 

متقاربة متنوعة من خالل النفاذ ذي السعة العالية عرب مزيج من التكنولوجيات.

ولذلك فإن هذا التقرير يشري إىل النطاق العريض على أنه جمموعة من املفاهيم اليت تشمل ما يلي:
 التوصيل الدائم: ختضع خدمة اإلنترنت لتحديثات فورية يف الزمن احلقيقي، دون احلاجة إىل قيام املستخدمني • 

بإعادة طلب التوصيل مع املخدم (مثل ما هو احلال يف بعض توصيالت اإلنترنت بالطلب اهلاتفي).
 السعة العالية: جيب أن يكون التوصيل ذا كمون منخفض وسعة عالية3 يف قدرته على االستجابة بسرعة ونقل • 

كمية ضخمة من البتات (املعلومات) الواردة يف الثانية (عوضًا عن سرعة انتقال تلك البتات).
 ونتيجة لذلك، فإن النطاق العريض سيتيح التوفري املدمج للصوت والبيانات والصوت يف الوقت ذاته.• 

ويف ضوء هذه اخللفية، فإن جلنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية تقترح أن تنخرط كل اجلهات املعنية 
املناسبة يف خلق إطار استراتيجي لبناء دينامية تنمية النطاق العريض، املوجهة خصيصًا حنو التعجيل بوترية إجناز 
األهداف اإلمنائية لأللفية واملجتمعات املعرفية وما بعد ذلك من خالل القوى املتضافرة للسياسات والبىن التحتية 

والتكنولوجيا واالبتكار واملحتوى والتطبيقات والناس واحلكومات (انظر الشكل 1).

ُيعرِّف االحتاد الدويل لالتصاالت املهاتفة ذات النطاق العريض بأا خدمة موفرة يف شبكة نفاذ ”قادرة على أن حتتوي على قناة واحدة على األقل ميكن هلا دعم 1   
معدل يفوق املعدل األويل، أو دعم معدل مكافئ لنقل املعلومات“ - انظر قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية للمصطلحات والتعاريف (SANCHO) املتاح 

.http://www.itu.int/sancho/index.asp :على العنوان التايل
على سبيل املثال، فإن تقرير اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت لعام 2009 الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت يالحظ أن النطاق العريض الثابت ميكن أن ُينفَّذ من 2   

خالل تكنولوجيات مثل املودم الكبلي، واخلط الرقمي للمشترك (DSL)، وتوصيل الليف حىت x (FTT)، وشبكة اإلثرنت املتروبولية، وشبكة املنطقة املحلية الالسلكية. 
أما النطاق العريض املتنقل فينفذ عرب النفاذ املتعدد بالتقسيم الشفري واسع النطاق (CDMA2000)، والنفاذ املتعدد بالتقسيم الشفري بنظام (1xEV-DO)، والنفاذ 

الرزمي فائق السرعة على الوصلة اهلابطة (HSDPA)، وغري ذلك.
ألغراض القياس، فقد قام االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (OECD) مؤخرًا بتنسيق تعاريفهما للنطاق العريض فيما يتعلق 3   

بالنطاق العريض الثابت (السلكي) والالسلكي. ويعترب االحتاد الدويل لالتصاالت أن خدمات النطاق العريض الثابتة (السلكية) هي اشتراكات يف النفاذ عايل السرعة 
إىل اإلنترنت العامة (عرب توصيل بروتوكول التحكم يف اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت) بسرعات هابطة تكافئ kbit/s 256 أو أكثر. وتشمل خدمات النطاق العريض 
الالسلكية االشتراكات الساتلية، والالسلكية الثابتة لألرض، والالسلكية املتنقلة لألرض بسرعات تن زيل ال تقل عن kbit/s 256. ومت تنقيح تعاريف النطاق العريض 
يف اجتماع فريق اخلرباء املعين باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي انعقد يف جنيف يف 29-31 مارس عام 2010. ولالطالع على مزيد من املعلومات 

.http://www.itu.int/ITU-D/ict/events/geneva102/index.html :انظر
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اجلدول 1: الزمن االفتراضي لتحميل البيانات من اإلنترنت بسرعات توصيل خمتلفة

بسرعة حتميل
  kbit/s 56

 (من خالل وصلة 
اهلاتف األرضي)

بسرعة
256

kbit/s

بسرعة
 2

Mpbs

بسرعة
 40

Mpbs

بسرعة
 100
Mpbs

صفحة ويب بسيطة
(KB 160)

0,64 5 ثواين23 ثانية

من الثانية
 0,03

من الثانية
 0,01

من الثانية

الصفحة الرئيسية لالحتاد 
الدويل لالتصاالت

(KB 750) 

0,15 3 ثوان23 ثانية107 ثوان

من الثانية
 0,06

من الثانية

شريط موسيقى حبجم
MB 5 

0,4 من الثانيةثانية واحدة20 ثانية3 دقائق12 دقيقة

شريط فيديو حبجم
MB 20 

1,6 من الثانية4 ثواندقيقة واحدة10 دقائق48 دقيقة

قرص مضغوط/فيلم 
رديء التسجيل

(MB 700) 

56 ثانيةدقيقتان47 دقيقة6 ساعات28 ساعة

قرص DVD/فيلم جيد 
(GB 4) التسجيل

يوم أسبوع
ونصف

5 دقائق13 دقيقة4,5 ساعة

األهداف الوطنية 
املعلنة بالنسبة للنطاق 

العريض
(% من السكان 

أو األسر)

اململكة املتحدة 
،(%100)

فرنسا (%100)،
اهلدف الذي حدده 
االحتاد األورويب 
،(%100)

أملانيا (%75
من األسر، 
بسرعة 

50

(Mbit/s 

أستراليا (%90)،
الدامنارك (%75)،
فنلندا (%100 
من األسر)،

مجهورية كوريا 
،(%100)

نيوزيلندا (%75)،
الربتغال (35% من 

األسر)،
سنغافورة (95% من 
 Gbit/s األسر بسرعة
1 حبلول عام 2010)

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.



خلق دينامية إمنائية 3
للنطاق العريض: 

اإلطار االستراتيجي 
للعمـل
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التركيز على التعجيل بوترية حتقيق 
األهداف اإلمنائيـة لأللفية 

عام 2010 

االقتصادية  األزمة  أوقات  يف  الواجب،  من 
واالجتماعية، أن تتكيف النماذج واملواقف الفكرية 
بسرعة مع املستجدات. ويعترب النطاق العريض فكرة 
عظيمة آن أواا. ويف الوقت الذي تغدو فيه مسائل 
الرئيسية  والفجوات  للتكرار  القابلة  الدروس  حتديد 
لألهداف  العاجل  والتنفيذ  النطاق  بتوسيع  املتعلقة 

اإلمنائي  للمجتمع  األول  التركيز  حمط  لأللفية  اإلمنائية 
أن  ينبغي  ماذا  هو  السؤال  فإن   ،2010 عام  الدويل 
يفعل قادة قطاعات األعمال واحلكومة واملجتمع املدين 

الستعادة النشاط والعودة إىل التركيز على التنفيذ؟

أوًال، إن من الواجب اإلقرار بأن التقدم على طريق •   
واملتعلقة  لأللفية  املترابطة  اإلمنائية  األهداف  حتقيق 
والصحة  اجلنسني  بني  واملساواة  والتعليم  بالفقر، 
والبيئة لن ينال ما حيتاجه من مساعدة يف حال قيام 
انفصال بني الوكاالت، أو عند خنق احلوافز الضرورية 
للقطاع اخلاص لالبتكار واالستثمار. وما تزال قضايا 

الشكل 1: سحابة النطاق العريض - دائرة محيدة للتنمية الرقمية

السياسات

البىن التحتية

التكنولوجيا

املحتوى
والتطبيقات

االبتكار

احلكومةالناس
اإللكترونية

املصدر: جلنة النطاق العريض
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حتديد الدروس القابلة للتكرار والفجوات الرئيسية 
العاجل  املشترك  والتنفيذ  النطاق  توسيع  أمام 
املاثلة  األساسية  التحديات  بني  من  للمشروعات 
هلا  التصدي  من  بد  ال  واليت  اإلمنائي  املجتمع  أمام 

وجهًا لوجه.
ثانيًا، ينبغي احتضان سالسل قيمة النطاق العريض •   

عايل السرعة واخلدمة املتنقلة واإلنترنت ذات الطابع 
معًا  آن  يف  اهلائل  والتعاون  البالغ  باجلموح  املتسم 
ال  عاجًال  العاملي  العام  الصاحل  خدمة  يف  ووضعها 
السريعة  املواءمة  إىل  األولوية  منح  ويتعني  آجًال. 

لسياسات النطاق العريض وخططه.
ثالثًا، جيب االستفادة من أنشطة استقطاب التأييد •   

للتكنولوجيا والتنمية على حد سواء لبعث احلماس 
من جديد يف محلة حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
ووضعها جمددًا يف صدارة جدول األعمال العاملي. 
ومن واجب جلنة النطاق العريض للتنمية الرقمية أن 
االستفادة  على  الفاعلة  اجلهات  كل  اهتمام  تصب 
للتعجيل  االتصاالت  تكنولوجيات  استخدام  من 
لأللفية  اإلمنائية  لألهداف  املشترك  التنفيذ  بوترية 

اليوم وليس غدًا.

اآلثار العرضية للنطاق العريض
لالبتكار  املتزايدة  العامة  األغراض  ذات  املنصات  إن 
اخلدمة  ثورات  تتيحها  اليت  اليوم  عامل  يف  واالستثمار 
تقود  العريض،  النطاق  واآلن  واإلنترنت  املتنقلة 
تسليم  يف  قطري  وحتول  البلدان  ترابط  حنو  بالفعل 
احلادي  القرن  ويف  الرقمية'.  العامة  واخلدمات  'السلع 
والعشرين، فإن التنمية االجتماعية واالقتصادية لكل بلد 
على وجه األرض ستعتمد على النفاذ العادل والرخيص 

لكل املواطنني إىل شبكات النطاق العريض.

ويقر القطاعان العام واخلاص على حد سواء حاليًا باملنافع 
'العرضية' املتأتية من استثمارات الشبكات الرقمية من 
حيث االبتكار وتوفري التكاليف يف القطاعات األخرى 
والطاقة  والتعليم  الصحة  ذلك  يف  مبا  االقتصاد،  من 
والنقل وتوزيع املحتوى، ويزمعان اختاذ التدابري الالزمة 

يف هذا الصدد.

دعمًا  الشبكية  التطورات  املعنون  التقرير  ويطرح 
منظمة  عن  الصادر  املستخدمني  واحتياجات  لالبتكار 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي جًا جديدًا لبناء 
تقييم  خالل  من  املمكنة  االستشرافية  الشبكات  أفضل 
وفور التكاليف قصرية األجل اليت ستحققها القطاعات 
االقتصادية الرئيسية األخرى لتربير االستثمار. واجلواب 
التكاليف  يف  وفورًا  أن  هو  مفاجئًا  يكون  قد  الذي 
تتراوح يف املتوسط بني 0,5% إىل 1,5% فحسب يف 
مدى  على  األربعة  الرئيسية  القطاعات  من  قطاع  كل 
عشر سنوات ميكن أن تربر تكلفة بناء شبكات قطرية 
يف  أخرى  إىل  نقطة  ومن  املنازل  إىل  األلياف  لتوصيل 

بلدان املنظمة املذكورة.

تكون  أن  املحتمل  من  فإن  احلاالت،  من  العديد  ويف 
أكرب  العريض  النطاق  لتوصيل  االجتماعية  العائدات 
بكثري من تكاليف بناء الشبكات. فالوفور املحققة يف 
قطاع الصحة وحده يف بلدان منظمة التعاون والتنمية 
سريع  عريض  نطاق  شبكة  نشر  تكلفة  تربر  أن  ميكن 
إذا ما كانت التكاليف الصحية ستنخفض بني %1,4 
اجلديدة.  الشبكة  إلقامة  مباشرة  كنتيجة  و%3,7 
عن  املعنية  اجلهات  كل  عجز  فإن  أخرى  وبعبارة 
والنتائج  االجتماعية  التكاليف  احلسبان  يف  تأخذ  أن 
العرضية الشبكية الكاملة ميكن أن يؤدي إىل قصور يف 

توفري اخلدمات واخنفاض يف مستوى االبتكار.
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وميكن أن يسهم فتح أسواق االتصاالت أمام املنافسة، 
بعض  من  لعوائد  املشروعات  أصحاب  واستخالص 
النفاذ  تيسري  يف  يوفروا،  اليت  املفيدة  العرضية  اآلثار 
وزيادة االبتكار ذي الفوائد املحسوسة لسكان البلدان 
األموال  وحتويل  الشبكية  احلواالت  (مثل  النامية 
أخرى،  جهة  ومن  ذلك).  إىل  وما  املتنقلة،  باخلدمة 
من  األعظم  اجلزء  توفر  ما  غالبًا  العامة  األموال  فإن 
ال  احلكومات  أن  إال  والتعليم،  الصحة  على  اإلنفاق 
تغتنم على الدوام فرص الوفور االقتصادية واخلدمات 
بفضل  املجاالت  هذه  يف  ُتتاح  أن  ميكن  اليت  املحسنة 

املضي يف تطوير خدمات االتصاالت.

ويف القرن احلادي والعشرين، فإن من الواجب النظر 
البىن  بني  من  أا  على  العريض  النطاق  شبكات  إىل 
النقل  شبكات  مثل  مثلها  احليوية،  القطرية  التحتية 
بكثري.  وأبعد  أقوى  أثر  ذات  ولكنها  واملياه،  والطاقة 
فإن  واالستثمار،  لالبتكار  عامة  أغراض  وكمنصة 
شبكات النطاق العريض ميكن أن تساعد على ما يلي: 
الرعاية  وإدارة  بكفاءة؛  واستخدامها  الطاقة  ضبط 
الصحية يف صفوف املجموعات السكانية الفقرية، أو 
اهلرمة أو املعزولة؛ وتوفري أفضل تعليم ممكن لألجيال 
شبكات  وتبسيط  بالبيئة؛  العناية  وحتسني  املقبلة؛ 
النقل؛ وكذلك اإلسهام يف تعجيل وترية التقدم على 

طريق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

وترسم األقسام التالية حدود القوى املتقاربة واملتضافرة 
واالبتكار  والتكنولوجيا  التحتية  والبىن  للسياسات 
وحتدد  واحلكومات  والناس  والتطبيقات  واملحتوى 
من  نقديًا  تقديرًا  وتقديرها  تسخريها،  ميكن  كيف 
املتعددة  املعنية  اجلهات  من  اإلمنائيني  الشركاء  جانب 

بغرض خلق دينامية إمنائية للنطاق العريض.

1.3 السياسات: 
من قيادة واضحة للسياسات إىل 

البيئة التمكينية
والقطاع  التنظيمية  واهليئات  السياسات،  واضعو  يويل 
يف العديد من البلدان الصناعية اهتمامًا منتظمًا لألرقام 
ونشره  العريض  النطاق  باستثمارات  املتعلقة  الفصلية 
على  القطرية  القدرة  على  كمقياس  فيه،  واملشتركني 
فإن  البلدان،  بعض  ويف  العاملي.  االقتصاد  يف  املنافسة 
هناك تفهمًا واضحًا (وتغطية إعالمية متواصلة) ألمهية 
التصنيفات الوطنية من حيث البنية التحتية للنطاق العريض 
واستخدامه. فما هي العوامل اليت متيز البلدان اليت حتتل 
املراكز الطليعية يف ميدان النشر القطري للنطاق العريض؟ 
نشر  يف  القيادية  ملواقعها  الدول  هذه  تبوء  يرجع  وهل 
النطاق العريض إىل احلظ أم الثروة املحضة أم التخطيط؟

أرفع  على  السياسية  والعزمية  السياسات  قيادة  إن 
املستويات مها من بني الشروط األساسية لترويج نشر 
ومهارات  املحتوى  وتطوير  العريض  النطاق  شبكات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومل تستند البلدان 
اليت جنحت يف نشر شبكات النطاق العريض وتطبيقاته 
نسيجها  يف  إدماجها  ويف  واسع  بشكل  وحمتواه 
حىت  أو  طائلة  ثروات  إىل  واالجتماعي  االقتصادي 
على  ارتكزت  أا  بل  بالضرورة،  عظيمة  استثمارات 
منح األولوية بصورة مبكرة ومتواصلة للنطاق العريض 
السياسات.  وضع  مستويات  من  مستوى  كل  على 
وكانت الدول األكثر جناحًا يف اعتماد النطاق العريض 
والبلدان  كوريا،  ومجهورية  اليابان،  ذلك  يف  (مبا 
كأولوية  النطاق  ذا  اإلقرار  يف  سريعة  اإلسكندنافية) 
وطنية حتتاج إىل استثمارات منفصلة ومطردة، باإلضافة 

إىل االستثمارات يف امليدان الواسع لالتصاالت.
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املتزامن  التطوير  الناجحة  البلدان  ناصرت  ما  وغالبًا 
واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  وطنية  لسياسات 
قدرات  لبناء  الالزمة  والربامج  التمكينية  البيئة  توفر 
خللق  الالزمتني  والثقة  املهارة  الكتساب  مواطنيها 
واستخدامها  عليها  واحلفاظ  واقتسامها  املعلومات 

بصورة أخالقية.

وتدعو احلاجة إىل سياسات منسقة عرب طائفة متنوعة 
اليت  البلدان  فإن  الواقع،  ويف  املختلفة.  امليادين  من 
غالبًا  العريض  النطاق  يف  العاملي  الصدارة  موقع  حتتل 
العريض  للنطاق  إمنائية  دينامية  إرساء  يف  جنحت  ما 
حيث تتفاعل السياسات والبىن التحتية والتكنولوجيا 
واحلكومة  والناس  والتطبيقات  واملحتوى  واالبتكار 
الواجب  ومن  والطلب.  العرض  من  محيدة  دائرة  يف 
أال تركز السياسات فحسب على توفري البىن التحتية، 
النطاق  خدمات  على  الطلب  تراعي  أن  جيب  إا  إذ 
املستخدمني.  جمموعات  امتداد  على  وحمتواه  العريض 
بتغلغلها  تتسم  العريض  النطاق  تكنولوجيات  أن  ومبا 
وتداخل اهتماماا، فإن من الواجب منح هذا النطاق 

األولوية على امتداد ميادين السياسات املختلفة.

إىل  القطرية  السياسات  أولويات  حتويل  ويتعني 
استراتيجيات عملية. ووفقًا ألحدث إحصاءات االحتاد 
الدويل لالتصاالت فقد وصل عدد البلدان واألقاليم اليت 
عام  أبريل  حبلول  وطنية  إلكترونية  استراتيجية  أرست 
2010 إىل 161، باإلضافة إىل 14 بلدًا وإقليمًا آخر تعمل 

الوطنية.4  اإللكترونية  استراتيجياا  صياغة  على  حاليًا 
(مالحظة: جيري التحقق من عدد جلان النطاق العريض 

عامليًا إلدراجه يف تقرير املعلومات األساسية املقبل).

خاصة  عناية  العريض  النطاق  استراتيجيات  وتستحق 
ختلفها  عدم  لضمان  الذايت  القطري  إطارها  حيث  من 

مستقبل  إىل  يقودها  السرعة  منخفض  ملسار  واتباعها 
فإن  النامية،  للبلدان  وبالنسبة  املنافسة.  عن  فيه  تعجز 
من الواجب إدراج استراتيجيات النطاق العريض ضمن 
للتعليم  التحتية  بالبىن  املعنية  القطرية  االستراتيجيات 
والرعاية الصحية والكهرباء والنقل وكذلك يف أوراقها 
األطر  وتستحق  الفقر.  من  احلد  باستراتيجيات  املتعلقة 
الفعالة للسياسات والتدابري التنظيمية املزيد من االهتمام 
املناطق  خارج  العريض  النطاق  خدمات  توفري  لضمان 

احلضرية األعلى دخًال واألكثر أرباحًا.

سياقها،  ضمن  السياسات  توضع  أن  الواجب  ومن 
بلد،  كل  يف  االتصاالت  سوق  هيكل  تراعي  وأن 
واحلقائق  واإلدارية  القانونية  األعراف  تستوعب  وأن 
ازدهار  تتيح  متكينية  بيئة  إقامة  املتعذر  ومن  السوقية. 
التعاون  دون  وخدماته  العريض  النطاق  شبكات  توفري 
مع القطاع. وُتحث احلكومات على العمل مع القطاع 
ومع اجلهات املعنية األخرى ملراعاة مهومها عند التوصل 

إىل حلول تنظيمية للتحديات اليت تؤثر على أسواقها.

واضح  بيان  نطاق  وخارج  املشغِّلني،  ملعظم  وبالنسبة 
لقيادة السياسات، فإن احلقائق اليومية لوضع السياسات 
اجلمارك  ورسوم  الضرائب  وفرض  التنظيم  شكل  تتخذ 
تضعها  واللوائح  القواعد  من  جمموعة  يف  واالسترياد، 
احلكومة. وُتحض احلكومات على أن تعيد النظر يف هذه 
النظم بعيون جديدة بغية تعزيز النمو السريع للشبكات 

واخلدمات.

حنو التنظيم الفعال

بني  التوازن  تكفل  اليت  املواتية  التنظيمية  البيئة  تعترب 
احتياجات قطاع األعمال وحاجات املستهلكني عنصرًا 
أساسيًا. وعلى احلكومات أن تقر بضرورة إرساء إطار 
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تنظيمي مناسب يدعم النفاذ إىل النطاق العريض للتمكني 
من تطوير منافسة تستند إىل البىن التحتية باإلضافة إىل 
على  االستفادة  وبغية  اخلدمات.  على  القائمة  املنافسة 
السلكية  التكنولوجيات  فوائد  من  األكمل  النحو 
اخلدمات  بتسليم  يسمح  (الذي  وتقارا  والالسلكية 
عرب منصات تكنولوجية خمتلفة ومينح املستخدمني أنواعًا 
جديدة من االتصاالت واخلدمات اإلعالمية)، فإن من 
الضروري أن ختلق احلكومات بيئة تنظيمية حمبذة مبا يف 
عروض  (يف  الكامل  اخلدمات  بتقارب  السماح  ذلك 
اخلدمات املتعددة) واملنافسة يف مجيع لبنات نشر النطاق 

العريض.

واملنظمون  السياسات  واضعو  يرسم  أن  الواجب  ومن 
العريض  بالنطاق  تتعلق  مناسبة  سياسات  أهداف 
احلاالت  يف  إال  تنظيمية  قيود  فرض  عن  حيجموا  وأن 
الضرورية حصرًا بغية ترويج املنافسة ومحاية املستهلك. 
مبسطة،  ترخيص  نظمًا  تعتمد  أن  احلكومات  وعلى 
اجلهات  بأمر  للعناية  التكنولوجيا  إزاء  وحمايدة  ومرنة، 
العاملة القائمة وتيسري دخول السوق أمام جهات عاملة 
جديدة، مع إتاحة قدر أكرب من الطيف للنطاق العريض 
باختيار  للمزودين  والسماح  التجاري،  واالستخدام 

أفضل التكنولوجيات املناسبة.

وميكن للحكومات أيضًا أن تلجأ إىل تشجيع التقاسم 
التردد  نطاقات  توفري  وزيادة  التحتية  للبىن  التجاري 
العريض  النطاق  خدمات  تقدمي  من  املشغلني  لتمكني 
(سلكي أو ال سلكي) بصورة أكثر فعالية، والنهوض 
مثل  والناشئة،  اجلديدة  التكنولوجيات  باستخدام 
طرح  احلكومات  على  يتعني  كما  الذكية.  الشبكات 
من  التايل  اجليل  إىل  التحول  أجل  من  تنظيمية  حوافز 

.(4G/IMT Advanced) النطاق العريض املتنقل

الضرائب والرسوم اجلمركية كحافز ال كعبء على 
قطاع األعمال

مهمًا  مصدرًا  غالبًا  ميثل  االتصاالت  قطاع  أن  رغم 
االقتصاد  يف  والرسوم  الضرائب  إيرادات  مصادر  من 
عواقب  هناك  فإن  النامية،  البلدان  من  للعديد  النظامي 
خطرية تنشأ من تطبيق نظم أو قواعد ضريبية يتبني أا 
تفرض أعباء باهظة على كاهل قطاع األعمال. وتؤدي 
تقليل  إىل  املفرط  العدائي  الطابع  ذات  الضريبية  الُنهج 
إمكانيات النمو يف أي سوق ألا تؤدي إىل رفع أسعار 
شراء أجهزة اهلاتف ورفع التكلفة اجلارية للخدمات إىل 
مستويات باهظة، وذلك بالنسبة ألقل الناس قدرة على 
حاجة  وأشدهم  االتصاالت  خدمات  تكاليف  تسديد 

إليها يف غالب األحيان.

وفيما يتصل مبهاتفة اخلدمة املتنقلة فقد تبني أن الضرائب 
العدائية املفرطة تؤثر سلبًا على انتشار النطاق العريض، 
مما يلحق الضرر بالتنمية االقتصادية.5 وميكن أن يسهم 
احلواسيب  على  االسترياد  ورسوم  الضرائب  إلغاء 
متكني  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ومعدات 
كامل  بشكل  االستفادة  من  واملستشفيات  املدارس 
بتعزيز  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  مزايا  من 
السياسات  تتسم  ما  وكثريًا  للحواسيب.  استخدامها 
قطاع  على  خاصة  معينة  ضرائب  تفرض  اليت  املالية 
االتصاالت بعدم الكفاءة وتؤدي إىل تشوهات ختفِّض 
اإلنفاق اخلاص وتضعف رفاهية املستهلك. ومن واجب 
القطاع  مهوم  مراعاة  واملنظمني  السياسات  واضعي 
والعمل مع املشغلني لتطوير نظم ضريبية كفوءة ترمي 
إىل تطوير قطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
ورهنًا  األجل.  طويلة  االستثمارية  احلوافز  خالل  من 
من  كثري  يف  باملستطاع  فإن  املحلية،  السوق  مبرونة 
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اجلمركية  والرسوم  الضرائب  عن  التعويض  األحيان 
معدات  واسترياد  لشراء  املتكررة  غري  العمليات  على 
على  أقل  ضريبية  رسوم  فرض  خالل  من  االتصاالت 
إيرادات سوقية أعلى نامجة عن النمو املضاف يف الطلب 

اجلاري على خدمة االتصاالت.

2.3 البىن التحتية: االستثمار يف 
البىن التحتية من أجل املستقبل

إىل جانب ضمان إمدادات كافية من النطاق العريض 
لإلنترنت  دويل  عريض  نطاق  إتاحة  فإن  الوطين، 
توصيل  لتوفري  األمهية  بالغ  يعترب  رخيصة  بتكلفة 
واحلكومات  املواطنني  إىل  السرعة  عايل  اإلنترنت 
النطاق  توزيع  يزال  وما  سواء.  حد  على  واألعمال 
يتوافر  حيث  متكافئ،  غري  لإلنترنت  الدويل  العريض 
عليه  هو  عما  كثريًا  تقل  مبقادير  النامية  البلدان  يف 
فإن   ،2009 عام  وحبلول  املتقدمة.  البلدان  يف  احلال 
بلغ  النامي  العامل  يف  الثابت  العريض  النطاق  تغلغل 
العامل  يف   %23 من  يقرب  مبا  باملقارنة   ،%4 نسبة 

املتقدم وفقًا لتحليالت االحتاد الدويل لالتصاالت.

يف  التكاليف  باهظ  النطاق  عريض  النفاذ  يزال  وما 
العديد من البلدان النامية، وهو ما يرجع يف جانب منه 
إىل اإلتاحة املحدودة للنطاق العريض لإلنترنت. ففي 
إفريقيا، على سبيل املثال، فإن هناك عالقة عكسية بني 
اخلدمة املتنقلة  التغلغل واألسعار: ففي حني أن تغلغل 
عال، فإن األسعار منخفضة نسبيًا. ومن جهة أخرى، 
للغاية  مرتفعة  النطاق  عريضة  اإلنترنت  أسعار  فإن 
أن  الواضح  ومن  جدًا.  منخفضة  التغلغل  ومستويات 
يف  العريض  النطاق  خلدمات  للغاية  الباهظة  األسعار 
هذه  استخدام  توسع  أمام  رئيسيًا  عائقًا  تظل  إفريقيا 

اخلدمات.

وتضطلع التكنولوجيات الالسلكية بدور هام يف توفري 
السعات  ذات  الشبكات  إىل  التوصيل  من  أكرب  قدر 
عام  اية  وحبلول  النامي.  العامل  يف  سيما  وال  العالية، 
2009، كان هناك حنو 670 مليون اشتراك يف النطاق 

العريض املتنقل، وتركز أكثر من ربع هذه االشتراكات 
يف العامل النامي. وهذا االجتاه، إىل جانب النمو القوي يف 
االشتراكات وابتكارات التكنولوجيا الالسلكية، يسلط 
لالنضمام  للبلدان  املتاحة  املتزايدة  الفرص  على  الضوء 
على  الطلب  فإن  األرجح،  وعلى  املعرفة.  جمتمع  إىل 
طيف الترددات الراديوية سينمو بسرعة، وهو ما يشكل 
قضية بارزة تتطلب من واضعي السياسات عناية عاجلة، 
جيب  مثني  كمورد  الطيف  توزيع  أن  إىل  اإلشارة  مع 
وحاجات  االستخدام  وكفاءة  التكاليف  إىل  يستند  أن 

املستخدمني.

تتيح  أن  وخدماته  العريض  النطاق  لشبكات  وميكن 
للمشغلني االستفادة من التقارب السوقي خللق تدفقات 
خدمات  إىل  النفاذ  توسيع  مع  اإليرادات،  من  جديدة 
املستهلكني  أمام  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات 
بأسعار أدىن. واجلذع عايل السعة للنقل برزم األلياف 
البصرية هو البنية التحتية اجلذعية األساسية اليت حتتاجها 
العريض.  النطاق  خدمات  يف  النمو  لدعم  البلدان 
وتستفيد  املراحل  حترق  أن  النامية  البلدان  ومبقدور 
املتسمة  البصرية  األلياف  تكنولوجيا  أنواع  أحدث  من 
بفعالية التكاليف وسهولة النشر عوضًا عن اتباع الطريق 
التطوري الذي سارت عليه البلدان املتقدمة. ومبقدور 
دفع  يف  تسهم  أن  واخلاص  العام  القطاع  شراكات 
املناطق  يف  سيما  وال  العريض،  النطاق  نشر  عمليات 
أن  الواجب  ومن  اخلدمات.  إىل  املفتقرة  وتلك  الريفية 
تترافق االستثمارات واإلعانات العامة خلدمات النطاق 
الفعالة  املنافسة  لضمان  تنظيمية  لوائح  مع  العريض 

وشفافية املعلومات.
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3.3 التكنولوجيا: 

تكنولوجيا تليب احتياجات املستقبل

عند التخطيط إلرساء ونشر شبكات النطاق العريض، فإن 
من املستبعد أن يكون مبقدور أي تكنولوجيا منفردة توفري 
اإلنترنت،  للب  حمبذة  البصرية  فاأللياف  اإلجابات.  كل 
جذع  توفري  بغية  التوصيل،  حركة  من  األعظم  وللقسم 
ذي سعة عالية، أما على أطراف اإلنترنت، وعلى وجه 
أجهزة  فإن  الفعليني،  املستخدمني  أيدي  يف  اخلصوص 
اخلدمة املتنقلة ستتوىل تسليم الكثري من تطبيقات النطاق 
العريض وخدماته. ويف احلقيقة، فإن األمر على هذا النحو 
بالفعل، إذ إن من املتوقع أن يصل عدد اشتراكات النطاق 
العريض املتنقل إىل 900 مليون اشتراك يف العامل، حبلول 

اية عام 2010.

كما أن السواتل توفر حلوًال قيمة، وال سيما لتوفري السعة 
يف املناطق الريفية اليت يصعب الوصول إليها، ولتقدمي سعة 
للوصول  اآلخرين  للمشغلني  الالزمة  األساسية  التوصيل 
أبرزت  قد  األخرية  الكوارث  أن  كما  زبائنهم.  إىل 
للحكومات الدور اهلام الذي تضطلع به السواتل يف جمال 
زالزل  (مثل  لألحداث  واالستجابة  للطوارئ  االستعداد 

تشيلي وهاييت وفيضانات باكستان).

ورهنًا بالظروف املحلية، مثل املوقع اجلغرايف واالزدهار 
والتضاريس  احلضرية  أو  الريفية  والبيئات  االقتصادي 
املحلية فثمة دور جلمهرة من احللول التكنولوجية املختلفة 
إىل  الكبالت  من  وذلك  النطاق،  عريض  النفاذ  لتوفري 
املوجات  إىل  السواتل  ومن  الثابت؛  الالسلكي  شبكات 
إىل  للمشترك  املختلفة  الرقمية  اخلطوط  ومن  امليكروية؛ 
تكنولوجيات اخلدمة املتنقلة؛ وكثري غريها. ومن واجب 
اعتماد ج حمايد إزاء  واضعي السياسات أن يسعوا إىل 
التكنولوجيا، حيث إن على التنظيم أن يستوعب األمناط 
عن  فضًال  الراهنة،  التكنولوجيات  من  اجلديدة  املرقَّاة 

التكنولوجيات اجلديدة اليت مل تظهر بعد والتكنولوجيا 
اليت تستوعب التطورات املستقبلية - فضًال عن التنظيم 
الذي يواكب هذه التكنولوجيا - قد يتعذر حتقيقهما 
بشكل كامل، بيد أن هناك بعض التكنولوجيات اليت 
ميكنها استيعاب التطورات املستقبلية أكثر من األخرى 
أكرب  بسعات  تتسم  اليت  التكنولوجيات  تلك  (مثل 
األطر  وضع  عند  ذلك  يراعى  أن  ويتعني  لإلرسال). 
التنظيمية حبيث ال تشكل البريوقراطية أو عدم الكفاءة 
أو انعدام الرؤية التنظيمية عوائق أمام التطور املستقبلي 

للنطاق العريض.

التقارب  فإن  املحتوى،  يف  التقارب  جانب  وإىل 
والتلفزيون  الراديو  مثل  أجهزة  أن  يعين  التكنولوجي 
واهلواتف وآالت التصوير واحلواسيب مل تعد يف الغالب 
فريدة أو حىت منفصلة عن بعضها يف العصر الرقمي. وقد 
برهنت اهلواتف الذكية على أا عوامل تغيري حامسة، 
الشخصية  واملفكرة  املتنقل  اهلاتف  بني  جتمع  إا  إذ 
ومشغِّل املوسيقى وآلة التصوير الرقمية والتسلية متعددة 
اإللكتروين  والربيد  اإلنترنت  إىل  النفاذ  مع  الوسائط، 
دون حاجة إىل التوقف. وُيضطر املستهلكون إىل تعديل 
اخلدمات  على  الطلب  اختاذ  مع  وسلوكهم  تطلعام 

أشكاًال جديدة.

ومع انبثاق 'إنترنت األشياء'، الذي يرجع يف جانب منه 
كاليت  واإلبالغ  والقياس  للرصد  اجلديدة  األنشطة  إىل 
تتطلبها إدارة شبكات الكهرباء الذكية، مثًال، أو النظم 
وتضافر  تفاعل  هناك  فسيكون  العام،  للنقل  احلديثة 
متزايدان بني خمتلف األجهزة والشبكات. ولذلك، فإن 
من املهم اإلقرار بأن من املتعذر االستفادة على النحو 
األكمل من النطاق العريض دون قابلية التشغيل البيين 
ومعايري معتمدة عامليًا، وضمان أن تلك املعايري ُتستخدم 
خللق وصون االنفتاح والشفافية، عوضًا عن التطبيقات 

أو األجهزة أو اخلدمات اخلاضعة حلقوق امللكية.
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اإللزامية  السياسات  مبقدور  فإن  املعايري،  جانب  وإىل 
ن املزودين واملوردين واألطراف  للتوصيل البيين أن متكِّ
املنافع  استخالص  من  الفعليني  واملستخدمني  الثالثة 
مكان  كل  يف  واحلاضر  الدائم  التوصيل  من  القصوى 
وممارسة  املعلومات  القتسام  اإلمكانية  وإتاحة  وزمان، 

التجارة اإللكترونية على نطاق واسع.

الضروري  من  فإن  التكنولوجية،  الزاوية  ومن  وأخريًا، 
إدراك أن الظروف املحلية وتوافر التكنولوجيات الداعمة 
مها يف الغالب من بني العوامل احلامسة يف حتديد خيارات 
ويف  العريض.  للنطاق  التحتية  البىن  لنشر  التكنولوجيا 
منتظمة  كهربائية  إمدادات  فيها  تتوافر  ال  اليت  املناطق 
خالقة حلول  إىل  حاجة  هناك  فإن  مثًال،  موثوقة،  أو 

 ملسألة الطاقة لضمان استمرار عمل الشبكات واملسيِّرات، 
اليت  املتنقلة  اخلدمة  أجهزة  شحن  إلعادة  وكذلك 

توصل ا.

 4.3 االبتكار: 

الطبيعة املتغرية لالبتكـار
وقد  املتواصل.  باالبتكار  االتصاالت  قطاع  يتسم 
حتققت الكثري من االبتكارات يف ميدان تكنولوجيات 
 ،(DSL) للمشترك  الرقمي  اخلط  (مثل  الشبكات 
ومواصفات السطح البيين ألنظمة إرسال البيانات عرب 
 ،(UMTS) الكبل 3.0، ونظام االتصاالت املتنقلة العاملية
والتطور الطويل األجل (LTE)، وبروتوكول التحكم يف 
اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت (DOCSIS 3.0)، والنظام 
الفرعي متعدد الوسائط (IMS) القائم على بروتوكول 
اإلنترنت، ومناهج التشفري، وغريها كثري) أو يف النماذج 
التجارية (كاالبتكارات السوقية مثل التعريفات مسبقة 
أو  الدفع  مسبقة  التعريفات  ابتكارات  ولوال  الدفع). 
ومزودو  املشغلون  أتاحها  اليت  املقطوعة  التعريفات 

تكاليف  حتمل  عن  الناس  من  املاليني  لعجز  املحتوى 
استعمال خدمات املعلومات واالتصاالت.

وبفعل انبثاق شبكات النطاق العريض ُتعاد كتابة قواعد 
وأنشطة  االبتكار  بني  املفرط  اخللط  ورغم  االبتكار. 
خمتربات  يف  ُتنفذ  اليت  التكلفة  عالية  والتطوير  البحث 
البحوث التقنية، فإن اجلانب األعظم من هذا االبتكار 
اإلهلامات  (أو  االبتكارات  أمثن  وبعض  (العمليات) 
التراكمي  التعلم  نتيجة  الواقع  يف  جييئان  الفردية) 
القاعدة،  مستوى  على  املستمرة  التقنية  والتحسينات 
أخرى.  مواقع  ويف  املصانع،  عمال  مستوى  على  أي 
متكني  واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيات  وتتيح 
املنتجات  حتسني  من  واملوظفني  والعمال،  املستهلكني، 
واخلدمات مبا يعود بالفائدة على اجلميع. ويوفر النطاق 
العريض على وجه اخلصوص فرصة التعجيل باالبتكار 
وحتويله من خالل النفاذ السريع والطليق إىل اخلدمات 

والتطبيقات املتقدمة.

إىل  الدخول  حواجز  تقليل  على  حاليًا  العمل  وجيري 
األسواق والعقبات القائمة يف وجه االبتكار أو إزالتها 
متامًا؛ وباملستطاع نشر األفكار وتقامسها شبكيًا؛ كما 
أو  املشكالت  مبعاجلة  خارجية  مصادر  تكليف  ميكن 
حلها مجاعيًا. ويف عصر املعلومات فإن طابع االبتكار 
ذاته آخذ يف التحول. واليوم فإن مبقدور نسخة منفردة 

من برنامج حاسويب أو جهاز مبتكر القيام مبا يلي:

خلق سوق جديدة (كقيام موقع eBay خبلق سوق  • 
مكان عاملي للمزادات الشبكية)؛

الكتب •  (مثل  شبكية  مواقع  إىل  قائمة  سوق  نقل 
اإللكترونية)؛

حتويل طبيعة سوق راسخة (مثل ثورة نقل الصوت •   
لالتصـاالت  اإلنترنت  بروتوكول  باستخـدام 

الصوتية)؛
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العصر •  يف  متقاربة  سوق  يف  قائمة  أسواق  ضم 

بني  اجلمع  يف  الذكية  اهلواتف  جناح  (مثل  الرقمي 
هاتف اخلدمة املتنقلة وآلة التصوير الرقمية ومشغل 
للحصول  اإلنترنت  إىل  الشبكي  والنفاذ  موسيقى 

على املعلومات والتسلية).

بتحويل  واإلنترنت  العريض  النطاق  شبكات  وتقوم 
طبيعة االبتكار، فاألفراد املبدعون املهتمون يستطيعون 
إلدخال  الالزمة  واملهارات  املعارف  اكتساب  اآلن 
االبتكارات على جمتمع املعلومات شبكيًا. وإذا كانت 
واإلنترنت  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات 
من  التقليل  يعين  ذلك  فإن  وتعاونية،  شعبية  منصات 
اهلالكة  التكاليف  بارتفاع  االبتكار  اتسام  احتماالت 
أكثر  االبتكار  هذا  وخضوع  التجهيز،  فترة  وبطول 
أو  املستخدمون،  يولِّده  الذي  املحتوى  هليمنة  فأكثر 
لقوة  ببساطة  أو  معلومات  من  اجلمهور  يوفره  ملا 

الفكرة اجليدة.

كما أن عالقة الشركات باالبتكار آخذة بالتغري. وتقوم 
العديد من الشركات بإدخال منصات تعاونية ومنصات 
االبتكارات  الستخالص  االجتماعي  الشبكي  للربط 
واإلهلامات من قواها العاملة، حبيث ال تضيع األفكار يف 
متاهات اهلرم التنظيمي العمودي. بل إن بعض الشركات 
ونقلت  فيها  والتطوير  البحوث  إدارات  بإغالق  قامت 
(مثل  زبائنها  إىل  والتحسني  باالبتكار  املتعلقة  مهامها 
شركة Lego). وتشهد الفترة األخرية انبثاق مبادرات 
مع  للتعاون  والتصنيع  التشغيل  جهات  جهود  د  توحِّ
مطوري التطبيقات والشركات يف مناذج جتارية جديدة 
أو  اجلملة  تطبيقات  جتمع  (مثل  قيمة  ابتكارات  لتوليد 
أن  املطورين  من  الشبكية  للجماعات  وميكن   .(WAC

حلل  مفتوحة  مصدرية  وتطبيقات  شفرات  تستحدث 
يف  املطوِّرون  هؤالء  يواجهها  اليت  اليومية  املشكالت 
حيام كمستهلكني أو كآباء أو كأفراد. ونتيجة لذلك 

األعمال  ميادين  يف  كفوءة  عمليات  تظهر  بدأت  فقد 
االحتياجات  مع  لتتوافق  مصممة  واالبتكار  والتطوير 

احلقيقية.

ولكن كيف ميكن ألي من هذه التغيريات يف العملية 
االبتكارية أن تساعد فقراء البلدان النامية من جمتمعات 
العريض  النطاق  شبكات  استخدام  إن  أفراد؟  أو  حملية 
سيتيح متكني هؤالء األفراد واملجتمعات من أن يطرحوا 
حلول  إىل  للتوصل  حتديات  من  يواجههم  ما  شبكيًا 
هلا مبساعدة اآلخرين. وباملستطاع نشر احللول املبتكرة 
للمشكالت العملية (مثل تعطل مضخة للمياه أو نظام 
للري) أو تقامسها شبكيًا. ويتعني حتويل وجهة تركيز 
السياسات من منح األولوية إىل أنشطة البحث والتطوير 
والناس  الشركاء  مع  بالتعاون  التراكمي،  التعلم  إىل 
وحل  لالتصال  كمنصة  اإلنترنت  باستخدام  اآلخرين، 
لالبتكار،  املتغرية  بالطبيعة  اإلقرار  وعند  املشكالت. 
الوظيفية،  األمية  ملحو  األساسية  االحتياجات  وتلبية 
النامية  البلدان  يف  الفقرية  املحلية  للمجتمعات  ميكن 
قدرات  من  باالستفادة  حقًا  تبدأ  أن  فحسب  حينها 
العامل  يف  شبكة  أضخم  تتيحها  اليت  املشكالت  حل 

لتبادل املعلومات.

5.3 املحتوى والتطبيقات: 
األمهية املتزايدة للمحتوى 

والتطبيقات
املعلومات  تكنولوجيا  عامل  امتداد  على  تبني  كما 
واالتصاالت فإن التوصيل دون حمتوى ميكن أن يفقد 
أشد التكنولوجيات تطورًا قيمتها متامًا أو ُيضعف من 
هذه القيمة. ويف عامل اليوم االفتراضي فإن من احليوي 
أال تغفل احلكومات أمهية املحتوى. ومن واجب واضعي 
وتطبيقات  حمتويات  تطوير  على  التأكيد  السياسـات 
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البىن  مع  جنب  إىل  جنبًا  والتنوع  بالغىن  تتسم  شبكية 
ملموسة  وممارسات   سياسات  يقترحوا  وأن  التحتية، 
إلدراج لغات وأدوات جديدة لقياس التنوع اللغوي. 
اإلتاحة  باملحتوى  املتعلقة  الرئيسية  القضايا  بني  ومن 
جعلها  أو  املحلية  باللغات  املواد  من  ملزيد  الشبكية 
ميسورة للناس من ذوي املستويات املحدودة من التعليم 
الوظيفي. وال ترجع الفجوة الرقمية فحسب إىل االفتقار 
إىل القدرة على النفاذ إىل التوصيل والبنية التحتية، بل 
أيضًا إىل افتقاد املحتوى املهم واملطوَّر حمليًا الذي ميكن 
ومن  العاديني.  الناس  حياة  يف  واسعًا  فرقًا  حيدث  أن 
املهم اإلقرار بأن اخلدمة اإلذاعية تضطلع بدور مهم يف 

العامل النامي يف خلق وتعميم حمتوى إعالمي ثري.

أكثر  اإلنترنت  شبكة  على  اللغوي  التنوع  ويتزايد 
نشوء  على  األخرية  األمثلة  بني  من  وكان  فأكثر. 
لة  مدوَّ أمساء  أول  إدراج  اللغات  متعددة  اإلنترنت 
اآلن  ينضم  أن  املنتظر  ومن  القطرية.  الدليلية  للرموز 
ال  الذين  العامل  أحناء  خمتلف  يف  الناس  من  املاليني 
إىل  الالتينية  األحرف  إىل  املستندة  اللغات  يعرفون 

أسرة املستخدمني احلاليني لإلنترنت.

فالطبيعة  التفاؤل.  إىل  يدعو  ما  هناك  فإن  هذا،  وعلى 
املتغرية لالبتكار يف شبكة ويب 2.0 تعين أن املستهلكني 
يقومون بصورة متزايدة بكتابة وتطوير حمتواهم الذايت 
املتولد من املستخدمني. وتنبثق جتمعات من املطورين 
املتفرغني للتطبيقات، وتقوم خبلق تطبيقات تتناسب مع 
احتياجاا اخلاصة. ويف الوقت ذاته، فإن فرص التطوير 
املحلي للمحتوى تتيح إمكانيات جتارية نضرة ميكن أن 
تستفيد منها الشركات الصغرية واملتوسطة وألصحاب 
املشاريع الشباب يف البلدان النامية. ويف الوقت ذاته فإن 
إنتاج املحتوى متعدد اللغات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقضايا 
املوارد  من  خمتلفة  وأنواع  التمويل  توافر  مثل  معقدة 
األخرى على األصعدة املحلية أو القطرية أو اإلقليمية 

ومن  واالقتصادية.  والثقافية  السياسية  البيئة  وكذلك 
املهم مواصلة العمل على خفض تكاليف التكنولوجيا 
املجتمع،  يف  اجلماعات  لكل  أكثر  ميسورة  جلعلها 
التطبيقات.  مطوري  من  اجلديدة  األجيال  سيما  وال 
وتتوافر اآلن الربامج احلاسوبية املجانية وذات املصدر 

ن من خلق تطبيقات حملية. املفتوح اليت متكِّ

على  التعاونية  الشبكية  اخلدمات  قدرة  وتتجلى 
عن  والتنقيب  اجلمهور  من  املعلومات  استخالص 
متباينة  مسامهات  من  متماسك  منتج  وخلق  األفكار 
و  YouTube مواقع  مثل  خدمات  يف  متعددة، 
Facebook وWikipedia وهي املوسوعة الشبكية اليت 

املوسوعة  هذه  أن  ورغم  أساسًا.  املتطوعون  يكتبها 
املتعلقة  والدقة  والتحيز  املصداقية  مسائل  جات 
بضبط اجلودة، فقد تبني ملجلة Nature أن املوسوعة 
دقة  معدل  يقارب  للدقة  مبعدل  تتمتع  املذكورة 
املوسوعة الربيطانية.6 وتربهن مثل هذه اخلدمات على 
القدرة املتصاعدة خلدمات استخالص املعلومات من 
اجلمهور على توفري منتجات متنوعة ولكنها متماسكة 

يف الوقت ذاته.

  "Internet encyclopaedias go head to head", Nature 438: 900–901, Jim Giles, December 2005 at: http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/   6     
.full/438900a.html; "Wikipedia survives research test", BBC, 15 December 2005 at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4530930.stm
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الصاحلة لالستخدام 
Google يف حمرك

(العدد التقديري للغات املحلية)

(عدد اللغات اليت ما تزال قيد االستخدام يف العامل)

(عدد اللغات  املستخدمة 
(Wikipedia يف  قيود موسوعة
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اإلطار 1: النطاق العريض والتنوع اللغوي7 

تشري البيانات املتاحة عن التنوع اللغوي على اإلنترنت إىل أن اجلانب األعظم من املحتوى على الشبكة العنكبوتية 
العاملية هو من إنتاج واستضافة عدد حمدود من البلدان، وأنه ُينشر بعدد قليل من اللغات. ويوضح الشكل الوارد 
أدناه بصورة بصرية التنوع اللغوي يف الفضاء السيرباين من خالل تبيانه أنه على الرغم من أن هناك ما جمموعه 
000 7 لغة قيد االستخدام يف العامل، فإن عدد اللغات املعتمدة يف واحد من أشهر حمركات البحث يف العامل يبلغ 41 

لغة فقط (ولو أن تقديرات أخرى حتدد عدد اللغات القابلة لالستخدام يف حمرك Google ب  104 لغات). وباملقارنة، 
فإن عدد اللغات املستخدمة يف قيود موسوعة Wikipedia يبلغ 271 لغة بينما يصل عدد اللغات املحلية إىل 500 لغة.

إىل   6 000 بني  عادة  يتراوح  الرقم  أن  غري  اللغات،  عامل  حجم  بشأن  اللغة  علماء  بني  اتفاق  من  هناك  وليس 
000 9، نتيجة الصعوبات اليت تكتنف التمييز بني اللهجات واللغات. ويعترب عدد اللغات املحلية تقديريًا فحسب. 

وتورد الطبعة األخرية من أطلس لغات العامل املهددة باخلطر حنو 500 2 لغة (مبا يف ذلك قرابة 230 لغة انقرضت منذ 
عام 1950)، وهو ما يقارب التقدير املعتمد عمومًا والبالغ زهاء 000 3 من اللغات املهددة باالنقراض يف خمتلف أرجاء 
النظر  ميكن  كما   .(http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00139 العامل. (املصدر: 

إىل اإلنترنت على أا أداة لصون اللغات واحلفاظ عليها، إذا ما مت اعتماد الترقيم يف وقت مبكر بشكل كاف.

العنوان:1 على  واملتاح   ،2010 عام  مايو  يف  لالتصاالت  الدويل  االحتاد  نشره  الذي   "Measuring the Information Society 2010" تقرير  من  مقتطف     
.www.itu.int 

7

الشكل 2: األرقام األساسية للغات الشبكية وغري الشبكية، 2010

املصدر: تقرير تنمية االتصاالت يف العامل 2010 الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت، باالستناد إىل بيانات مستخلصة من 
نشرة Ethnologue الصادرة عن منظمة SIL International (املعهد الصيفي للدراسات اللغوية)، وموسوعة Wikipedia، وحمرك 

.Google



الشكل 3: اللغات العشر األوىل (حبسب مستخدمي اإلنترنت) يف شبكة اإلنترنت، 2009

املصدر: Internet World Stats، املقتطف يف تقرير تنمية االتصاالت يف العامل 2010 الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت.

اإلنكليزية
الصينية
اإلسبانية
اليابانية
الفرنسية
الربتغالية
األملانية
العربية
الروسية
الكورية

بقية اللغات
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اإلطار 2: اللغات األكثر شعبية على اإلنترنت

الشبكي.  العامل  على  يمن  كربى  لغات  بضعة  أن  جمددًا  اللغة  حبسب  اإلنترنت  مستخدمي  توزيع  يؤكد 
ويتحدث اجلزء األعظم من مستخدمي اإلنترنت باإلنكليزية (حنو 30%) تليها الصينية (20%) فاإلسبانية (%8)، 
ويشكل مستخدمو اإلنترنت الناطقون باللغات العشر األوىل زهاء 84% من جمموع مستخدمي اإلنترنت. ويف 
الوقت ذاته، فإن نسبة الناطقني باإلنكليزية يف صفوف مستخدمي اإلنترنت هبطت من 80% عام 1996 إىل 

30% عام 2007، وهو ما يرجع إىل تزايد عدد املستخدمني من غري الناطقني باإلنكليزية.
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   .Stephen Downes’ blog, available at: http://halfanhour.blogspot.com/2010/06/gathering-of-ideas.html  8

   .Author Matt Ridley, at the Technology, Entertainment, Design (TED) Global 2010 conference  9

6.3 الناس:
بناء شبكة األفكار واملعلومات

تربهن التكنولوجيات احلديثة للمعلومات واالتصاالت 
أا ذات تأثري حتويلي على حياة الناس. ووصف أحد 
املراقبني اإلنترنت بقوله أا "دفق هائل من القدرات يف 
ألعظم  ال  وأداة  العامل،  أرجاء  خمتلف  يف  الناس  أيدي 
حىت  حتدث  الذات  عن  والتعبري  اإلبداع  من  فورة 
احلكم  من  األكرب  للقدر  وكذلك  بل  فحسب،  اآلن 
الذايت وتقرير املصري، كما أا آلية عز نظريها للتعاون 

والتالحم".8 

وسيكون من بني أعظم مسامهات النطاق العريض يف 
التنمية العاملية أا توفر منصة قادرة على أن تزيد بشكل 
متصاعد من قدرة الناس على خلق األفكار واملعارف 
فهمها  ميكن  ال  الدماغ  عجائب  أن  وكما  وتبادهلا. 
املنافع  فإن  حدة،  على  كل  العصبية  اخلاليا  بدراسة 
املتأتية من النطاق العريض تتجاوز بكثري نطاق األفراد، 
والتعبري  واإلبداع،  األفكار  فإن  اخلصوص  وجه  وعلى 
عن الذات، تنبثق من الصالت بني الناس، وكذلك من 

درجة تعقيد هذه الصالت.

وعلى مدى التاريخ، فإن املحرك احلقيقي للتقدم البشري 
كان "التقاء األفكار وتزاوجها لتكوين أفكار جديدة".9 
بل إن مثة من حياجج بأن درجة حذق األفراد ليست 
أمرًا بذي بال، إذ إن املهم بالفعل هو مستوى ذكائهم 
اجلماعي. ولذلك فإن هدفنا جيب أن يكون إرساء عامل 
بالغ الترابط من اإلبداع واألفكار واملعارف ملساعدتنا 
األهداف  طريق  تعترض  اليت  للتحديات  التصدي  على 
النطاق  توفري  فإن  لذلك  وحتقيقًا  لأللفية.  اإلمنائية 
أعمال  جدول  يف  أساسي  عنصر  هو  للجميع  العريض 
كما  حتويلية  بقدرة  يتمتع  عنصر  وهو  العاملية،  التنمية 

هو احلال مثًال يف التعلم الشبكي وحمو األمية الشبكي 
واملهارات الشبكية.

ومن منظور الناس، فما هي العناصر الالزمة لبناء هذه 
ُيسهموا  أن  للناس  ميكن  وكيف  األفكار؟  من  الشبكة 
برصيدهم البشري يف هذه الظاهرة؟ إن هناك جمموعتني 
واملعارف  القدرات  هي  األوىل،  واضحتني.  متمايزتني 
النطاق  شبكات  لبناء  املتخصصة  البشرية  واملهارات 
العريض سواء من منظور السياسات أو التدابري التنظيمية 

أو األعمال التجارية أو اجلوانب التقنية.

أما املجموعة الثانية، فهي القدرات واملعارف واملهارات 
املذكورة  الشبكات  الستخدام  الالزمة  البشرية 
واالستفادة منها - وهو ما جيب اعتباره جزءًا من تنمية 
املهارات املعرفية العادية، سواء من خالل التعليم العادي 
أو التعليم على مدى احلياة. ويف كال هذين التصورين، 
فإن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت هي جزء من 
يساعد  العريض  النطاق  إىل  النفاذ  ألن  محيدة،  دائرة 
الناس على تبادل األفكار واإلبداع واملعارف حول سبل 
بناء تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واستخدامها 

واالستفادة منها.

وليس االستثمار يف النطاق العريض استثمارًا يف البنية 
فالنطاق  الناس.  يف  استثمار  ولكنه  بالضرورة،  التحتية 
من  مترابط  عامل  يف  استثمار  احلقيقة  يف  هو  العريض 
ثوان  خالل  تنتشر  أن  ميكن  اليت  واملعارف  األفكار 
أنه  أي   - آخر  إىل  األرض  أطراف  أحد  من  معدودة 
جديدة".  أفكار  لتكوين  وتزاوجها  األفكار  "التقاء 
حلل  وأفكارهم  الناس  يف  االستثمار  فإن  الواقع،  ويف 
مشكالم الذاتية يسهم يف متكني هؤالء الناس وحتقيق 
اإلمنائي  األعمال  جدول  حتقيق  طريق  على  التقدم 
العاملي، بصورة أكرب من أي أمر آخر ميكن أن يقوم به 

واضعو السياسات.
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7.3 احلكومة:

 مبقدور احلكومة أن تتصدر 
الصفوف يف خلق الطلب على 

النطاق العريض
مبقدور احلكومة أن تضطلع بدور خاص يف العديد من 
البلدان النامية من حيث خلق الطلب على اجليل التايل 
من خدمات النطاق العريض. ويف العادة، فإن بناء البىن 
التحتية للنطاق العريض الثابت يشتمل على استثمارات 
ويستفيد  طويلة،  فترات  امتداد  على  النطاق  واسعة 
القطاع اخلاص من اآلفاق األكيدة يف حماوالته لتمويل 

مثل هذه البىن ونشرها.

بتجميع  تقوم  أن  احلكومات  مبقدور  كان  وإذا 
الوطنية  الشبكات  على  بالتوصيل  املتعلقة  احتياجاا 
مقنعة  قضية  تطرح  أن  تستطيع  فإا  العريض،  للنطاق 
إلرساء البىن التحتية القطرية. وينطبق ذلك على وجه 
اخلصوص على البلدان النامية، حيث تندرج احلكومة 
للنطاق  التحتية  البىن  مستخدمي  كبار  عداد  يف  عادة 
يف  فأكثر  أكثر  كذلك  يغدو  األمر  أن  كما  العريض، 
مبرحلة  اقتصاداا  متر  اليت  والبلدان  الصناعية  البلدان 

انتقالية، مبا يف ذلك أذربيجان ونيوزيلندا وسنغافورة.

ويتيح نقل اخلدمات احلكومية إىل الشبكة إمكانية إنعاش 
اإلدارة العامة والنهوض بتسليم هذه اخلدمات من حيث 
السرعة، والكفاءة، والفعالية. واألهم من ذلك، أن هذا 
يِعد أيضًا بتحويل نظرة املواطنني إىل حكومام وواضعي 
سياسام، من خالل جعل أعمال السياسيني واملوظفني 
وتضطر  والشفافية.  بالعلنية  اتسامًا  أكثر  احلكوميني 
احلكومات أكثر فأكثر إىل االستجابة للتطلعات املتصاعدة 
بأن تتواصل احلكومات وتتفاعل بصورة مباشرة وفعالة 

مع املواطنني الضليعني باألمور التقنية.

التابعة  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  إدارة  وتالحظ 
لألمم املتحدة أن النفاذ عند الطلب إىل اخلدمات العامة 
عرب اإلنترنت قد غدا اآلن األمر املعتاد يف الكثري من البلدان 
املتقدمة، إال أن احلواجز ما تزال قائمة يف العديد من البلدان 
األقل منوًا بسبب تكلفة التكنولوجيا، واالفتقار إىل البىن 
التحتية، وقلة الرصيد البشري، وضعف القطاع اخلاص، 
وندرة موارد القطاع العام، مما يعرقل االبتكار احلكومي.10 

التعليم  مثل  ملحوظة،  استثناءات  هناك  تزال  ما  أنه  غري 
عرب  الصحية  والرعاية  وأثيوبيا،  بنغالديش  يف  الشبكي 
اخلدمة املتنقلة يف رواندا. وتشري إدارة الشؤون االقتصادية 
هذه  خربات  أن  إىل  املتحدة  لألمم  التابعة  واالجتماعية 
البلدان الثالثة تربهن على أن باملستطاع حتقيق مكاسب 
مهمة يف أقل البلدان منوًا عند توافر أطر قانونية وتنظيمية 
متكينية، وال سيما استراتيجية للحكومة اإللكترونية ذات 
أولويات قطاعية جلية ومرتبطة باألهداف اإلمنائية القطرية. 
وعلى سبيل املثال، فإن أثيوبيا قامت اآلن بتوصيل حنو 600 
إدارة حملية إىل املكاتب اإلقليمية واالحتادية، وربطت 450 
مدرسة ثانوية بشبكة تعليم قطرية، وزودت قرابة 000 16 

قرية بالقدرة على النفاذ إىل خدمات النطاق العريض.11 

على أنه بالنسبة للعديد من املستخدمني، فإن إمكانيات 
نطاق  كثريًا  تتجاوز  اإللكترونية  احلكومة  خدمات 
خدمات  استحداث  على  وتعتمد  األساسية  التوصيلية 
مرغوبة من الناس ومتاحة بلغام املحلية. وحول العامل، 
فإن البلدان اليت بذلت جهودًا صادقة الستحداث صيغ 
حملية من جداول لغات الربجمة والتعليمات احلاسوبية، ومن 
املحتوى والتطبيقات، قد شهدت فورة هائلة يف استخدام 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. وهكذا، فإن طلب 
النطاق العريض يرتبط بصورة متأصلة خبلق املحتويات 
واخلدمات والتطبيقات املحلية اليت ميكن أن يستفيد منها 
املواطنون بعد ذلك يف تقدمهم ومتكينهم الذاتيني. على 
أن التكنولوجيا لن تكون بديًال على اإلطالق عن تسليم 
خدمات القطاع العام على حنو أخالقي وتعاوين، وهو أمر 

ال ميكن قيادته إال من أرفع مستويات احلكومة. 

1.http://www2.unpan.org/egovkb/documents/2010/E_Gov_2010_Complete.pdf :املتاح على العنوان ،P. 4, UN E-government survey 2010  11 &   10
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املعلومات  تكنولوجيا  مشهد  صياغة  إعادة  إن 
احلقيقي  الزمن  يف  التنمية  خدمة  يف  واالتصاالت 
اجلهات  مجيع  أمام  بارزة  وفرصًا  حتديات  يطرح 
الفاعلة. وعلى كل جهة من هذه اجلهات أن ختط 
مسارها حنو توفري اخلدمات الرقمية عرب تضاريس 

جمهولة.

جتهد  اليت  الرئيسية  املاحنة  للوكاالت  وبالنسبة 
ضمن  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إلدراج 
فإن  الرمسية،  اإلمنائية  للمساعدة  استراتيجياا 
مشكورة.  بوصلة  توفر  لأللفية  اإلمنائية  األهداف 
تكنولوجيات  على  االختبارات  من  سنوات  فبعد 
املعلومات واالتصاالت يف مشروعات جتريبية غالبًا 
ما تكون قائمة بذاا وكثريًا ما تكون غري مستدامة، 
فإن االهتمام ينصب اآلن على احلاجة إىل االستفادة 
من هذه التكنولوجيات خلدمة استراتيجيات احلد من 
خالل  من  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  وكذلك  الفقر 
والتكرار.  النطاق  وتوسيع  التكامل  على  التركيز 

ويوفر النطاق العريض نقطة نفاذ جديدة ومبتكرة.

تكنولوجيا  مشروعات  أن  التجربة،  من  ويتضح 
كانت  التكنولوجيا  و'دفع'  واالتصاالت  املعلومات 

اإلمنائية  األهداف  متطلبات  لتلبية  عمومًا  مناسبة  غري 
لأللفية. وعوضًا عن ذلك، فإن باملستطاع حتقيق أثر أكرب 
تكنولوجيات  'جذب'  على  اعتمادًا  الفقر  مشكلة  على 
إىل  العريض  النطاق  واآلن  واالتصاالت  املعلومات 
املشروعات اإلمنائية يف مرحلة مبكرة حيثما كان ذلك 
التقليدية  الوسائط  من  مزيج  ومع   - ومفيدًا  مالئمًا 
ذات  الشراكة  عالقات  وعرب  الغالب  يف  واجلديدة 
والنهوض  الكفاءة  لتعزيز   - املتعددة  املعنية  اجلهات 

بتسليم اخلدمات.

الستراتيجية  خمطط  أي  فإن  العملية،  الناحية  ومن 
العناصر  من  عددًا  سيضم  اإللكترونية  للتنمية  قطرية 
اإللكترونية  لالستراتيجية  جلية  رؤيا  وهي:  األساسية 
وج  سياسي؛  مستوى  أعلى  على  باملناصرة  حتظى 
متعدد اجلهات املعنية لتعزيز النتائج؛ واستراتيجية مشولية 
عابرة للقطاعات؛ وأولويات واقعية لتدابري االستراتيجية 
اإللكترونية وبراجمها؛ وطرائق مبسطة للتنفيذ؛ وعالقات 
الستراتيجية  ودولية  قطرية  تعاونية  وأنشطة  شراكة 
إلكترونية مملوكة وطنيًا وحتظى باألولوية؛ وإدراج شامل 
يف  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  النامية  للبلدان 
املساعدة اإلمنائية الرمسية؛ وتيسري تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت للتكامل اإلقليمي وتسهيل التكامل اإلقليمي 
وتالحم  واالتصاالت؛  املعلومات  تكنولوجيا  لنشر 
املعلومات  وبتكنولوجيا  باالتصاالت  املتعلقة  السياسات 
وزهيدة  رائدة  حللول  وتوفريها  وتقارا،  واالتصاالت، 
اإلمنائية  األهداف  حتقيق  على  شامل  وتركيز  التكلفة؛ 

لأللفية ذاا.

وعلى هذا، فما هو الدور احلاسم للمعلومات واملعارف 
باألهداف  يتعلق  فيما  واإلنساين  االقتصادي  الرفاه  يف 
املعلومات  لتكنولوجيا  ميكن  وكيف  لأللفية؟  اإلمنائية 
واالتصاالت واألهداف اإلمنائية لأللفية أن تسهم عمليًا 
استراتيجية  أوراق  عملية  يف  املعنية  اجلهات  متكني  يف 
احلد من الفقر، والنهوض بكفاءة تسليم اخلدمات العامة 
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جيب  مدى  أي  وإىل  الرزق؟  موارد  وتعزيز  واخلاصة، 
أن تتباين أولويات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يتصل  فيما  وممارساا  وسياساا،  التنمية،  خدمة  يف 
بالبلدان النامية 'احلائدة' عن الطريق مقابل البلدان النامية 
'السائرة' على الطريق؟ إن من الواجب اآلن إعادة النظر 

يف هذه املسائل يف سياق النطاق العريض.

على أن متنُّع احلكومات وقطاعات األعمال عن اإلقرار 
تكنولوجيا  به  تضطلع  الذي  احلاسم  بالدور  الكامل 
املعلومات واالتصاالت دعمًا لألهداف اإلمنائية لأللفية 
اإلمنائي  اُألثر  عن  املتينة  الدالئل  أمام  ينكفئ  أن  جيب 
واإلمكانيات احلقيقية ألنشطة توسيع النطاق والتكرار. 
ويف حني أنه مت جتميع دالئل سردية واسعة بالفعل يف 
هذا االجتاه، فإن هناك اآلن جهودًا ضخمة إلنتاج معايري 
قياس منتظمة. واليوم، فإن تعميم االهتمام بتكنولوجيا 
لتحقيق  العريض  وبالنطاق  واالتصاالت  املعلومات 
األهداف اإلمنائية لأللفية ما يزال حقًا عمًال قيد اإلجناز 
العمومي  اإلمنائي  األثر  القسم  هذا  ويصف  فحسب، 

على امتداد األهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية مجيعًا.

حتقيق  طريق  على  التقدم  بوترية  التعجيل  وباملستطاع 
باالستعانة  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  من  هدف  كل 
بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت عمومًا وبالنطاق 
العريض خصوصًا. وال يرجع ذلك إىل أن تكنولوجيات 
أهداف  هي  العريض  والنطاق  واالتصاالت  املعلومات 
حبد ذاا، بل ألا تعمل كعوامل متكينية على حنو ال 
احلديث  العامل  يف  أخرى  تكنولوجيا  أي  فيه  تضاهيها 
- إذ إا تكفل إيصال اخلدمات الصحية، والتعليمية، 
واحلكومية إىل الناس أينما كانوا يعيشون، إىل جانب 
االستفادة من الفرص التدريبية يف خمتلف أرجاء العامل.

وقد أثبت اهلاتف اخللوي املتنقل أنه التكنولوجيا األوسع 
انتشارًا واألسرع اعتمادًا يف التاريخ، حيث وصل عدد 

اشتراكات اخلدمة املتنقلة إىل حنو مخسة مليارات اشتراك 
تفوق  أسرية  تغلغل  نسبة  وإىل   ،2010 عام  العامل  يف 
50% يف العديد من البلدان النامية. وتتيح املهاتفة املتنقلة 

خالل  من  العامل  عرب  األشخاص  من  املليارات  متكني 
أو  عيشهم  وكسب  العاملة،  القوة  إىل  دخوهلم  إتاحة 
العمل بكفاءة أشد، كما أا تعود بالنفع على ماليني 

املجتمعات املحلية يف خمتلف بقاع األرض.

وتتمثل اخلطوة املقبلة يف سد فجوة اإلنترنت، وخصوصًا 
فيها  نصيب  اليت  ذاا  بالطريقة  العريض،  النطاق  فجوة 
اآلن جناحًا عظيمًا يف سد فجوة اخلدمة املتنقلة. وبفضل 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والنطاق العريض فإن 
باملستطاع التوسع يف اجلهود الناجحة لتحقيق األهداف 

اإلمنائية لأللفية وتكرارها يف خمتلف أرجاء العامل.

اهلدف 1: القضاء على الفقر املدقع 
واجلوع

يف الوقت الذي قد ينظر البعض فيه إىل تكنولوجيات 
أا  على  العريض  والنطاق  واالتصاالت  املعلومات 
األساسية  االحتياجات  تلبية  من  إحلاحًا  أقل  أولويات 
للغذاء واملأوى، فإن من الواضح بصورة متزايدة أن فقر 
املعلومات، وال سيما يف البلدان النامية، ميكن أن يقود 

بالفعل إىل الفقر واجلوع وأن يسهم فيهما.

وبني عامي 1998 و2008، هبط عدد الفقراء العاملني، 
على  باالعتماد  أسرهم  مع  يعيشون  الذين  العمال  أي 
أقل من 1,25 دوالر يف اليوم، من 944 مليون نسمة 
من   %21 إىل   %38 من  أو  نسمة،  مليون   632 إىل 
جمموع العمال. على أنه نتيجة األزمة االقتصادية واملالية 
فإن التقديرات تشري إىل أن هذا العدد زاد خالل عام 
2009 مبقدار يصل إىل 215 مليون نسمة، وهو ما أطاح 
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املاضي.  العقد  خالل  حتقق  الذي  التقدم  من  بالكثري 
وعلى املستوى العاملي، فإن عدد اجلياع ارتفع من 842 
مليار   1,02 إىل   1992-1990 الفترة  يف  نسمة  مليون 
نسمة عام 12،2009  وتشكل النساء والفتيات الغالبية 

الكربى بينهم.

املعلومات،  مثل  املعرفة  أصول  إىل  النفاذ  ومبقدور 
والدراية، وبيانات أسعار األسواق، واخلطوط التوجيهية 
بشكل  ينهض  أن  األساسية  الصحية  والرعاية  للتغذية 
فخ  من  الناس  خيلِّص  وأن  املعيشية  باملستويات  هائل 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  وتضطلع  الفقر، 

والنطاق العريض بدور أساسي يف حتقيق ذلك.

وتشري البيانات املتاحة إىل أن هناك ترابطًا قويًا وإجيابيًا 
بني االتصاالت ومستوى التنمية. وعلى الصعيد اجلزئي 
تدل الدراسات الواردة من إفريقيا واهلند باطراد أنه حىت 
الصغرية  التجارية  واملشروعات  املزارع  مستوى  على 
كفاءة  مكاسب  حتقيق  باملستطاع  فإن  األمساك  لصيد 
توافر  عند  األسواق  متطلبات  مع  املطابقة  عن  نامجة 
هذا  الوساطة'  'ن زع  وتدبري  جيدة.  اتصاالت  وصالت 
يلغي دور الوسطاء، مما يسفر عن أرباح ومكافآت أكرب 
حينما  للمستهلكني  أدىن  وأسعار  واملنتجني  للمزارعني 
يتم تقاسم املعلومات عند الطلب عرب اهلواتف املتنقلة 

والرسائل النصية.

ومبا أن النساء يعانني من الفقر أكثر من الرجال، فإن 
متكني املرأة خللق العمالة و/أو احلصول على عمل هو 
تكنولوجيات  وتعترب  الفقر،  ملكافحة  فعالة  استراتيجية 
عنصرًا  العريض  والنطاق  واالتصاالت  املعلومات 
الوظيفية  أميتهن  حمو  على  النساء  مساعدة  يف  أساسيًا 
للحصول على قدر أكرب من التدريب على املهارات. 
النساء  أن  بنغالديش  يف  غرامني  مصرف  جتربة  وتدل 
األساسية  املتنقلة  باهلواتف  حىت  املتعلقة  اخلربة  ذوات 

املعلومات  تكنولوجيات  الستخدام  استعدادًا  أكثر 
على  للحصول  منها  واالستفادة  األخرى  واالتصاالت 

املعلومات أو على فرص العمل.

اهلدف 2: حتقيق تعميم التعليم 
االبتدائي

خطت  قد  الفقرية  البلدان  من  العديد  من  الرغم  على 
خطوات هائلة، فإن األمل خيبو يف حتقيق هدف تعميم 
التعليم االبتدائي حبلول عام 2015. ومع أن نسبة %89 
من األطفال يف العامل النامي ينخرطون اآلن يف املدارس 
إفريقيا  إقليم  وخاصة  األقاليم،  بعض  فإن  االبتدائية، 
للتسرب  معدل  من  يعاين  الكربى،  الصحراء  جنوب 
وخيلق  النهائي.13  الصف  بلوغ  قبل   %30 إىل  يصل 
الطلب املتأيت من أولئك الذين يواصلون تعليمهم اآلن 
ضغطًا على اخلطوة التالية يف النظام أال وهي: التعليم 

الثانوي.

ويوفر النطاق العريض حًال حمتمًال بالنسبة للقدرة على 
توفري العملية التثقيفية يف البلدان النامية واملتقدمة على 
توفري  العريض  النطاق  لشبكات  ميكن  حيث  السواء. 
املعلومات والتفاعلية واملوارد املشتركة واملساعدة على 

يئة امليدان للجميع.

املوارد  اختناقات  ختفيف  على  الشبكي  التعليم  ويعمل 
املتعلقة بتدريب املعلمني؛ وطبقًا لتقديرات منظمة األمم 
العدد  فإن  "اليونسكو"  والثقافة  والعلم  للتربية  املتحدة 
العاملي  املستوى  على  املعلمني  من  املطلوب  اإلضايف 
سيصل إىل 10 ماليني معلم حبلول املوعد النهائي لتحقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية عام 14.2015 وتنشط العديد 
لتدريب  مكثف  برنامج  تنفيذ  يف  بالفعل  البلدان  من 
املعلمني شبكيًا، إال أن األمر يقتضي بذل املزيد: وعلى 
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وجه  على  املبادرة  الواجب  من  فإن  اخلصوص،  وجه 
بتكاليف  العريض  النطاق  إىل  النفاذ  لتوفري  السرعة 
أرخص، وال سيما يف العامل النامي. ومبقدور عالقات 
من  ال  املصممة  واخلاص  العام  القطاعني  بني  الشراكة 
املجتمعات  خلدمة  وكذلك  بل  فحسب  الطالب  أجل 
الدويل  االحتاد  مبادرة  (مثل  فيها  يعيشون  اليت  املحلية 
توصيل  مدرسة،  "توصيل  باسم  املعروفة  لالتصاالت 
جمتمع") أن حتقق الكثري يف التعجيل بوترية التقدم على 

طريق سد فجوة النطاق العريض.

وما من داع لكي تقتصر جهود االستعانة بتكنولوجيات 
لتحقيق  العريض  والنطاق  واالتصاالت  املعلومات 
تعميم التعليم االبتدائي على الفتيان والفتيات، بل إا 
تسنح  مل  ممن  والنساء  الرجال  أيضًا  تشمل  أن  ميكن 
هلم قط فرصة االخنراط يف املدارس، وتدل الدراسات 
بصورة مطردة على أن النساء املتعلمات املثقفات أكثر 
ن زوعًا إىل ضمان اخنراط أطفاهلن يف املدارس. كما أن 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والنطاق العريض 

تتيح أيضًا التعليم اجلامع لألشخاص ذوي اإلعاقة.

والتعليم  املتنقلة  باخلدمة  التعليم  أنشطة  وتتزايد 
العامل،  أحناء  خمتلف  يف  يوم  بعد  يومًا  اإللكتروين 
ما  يفوق  مبعدل  املتنقلة  اخلدمة  شبكة  منو  مع 
واقتراب  الثابتة،  اخلطوط  شبكات  تشهده 
إىل املتنقل  العريض  النطاق  اشتراكات  عدد 
900 مليون اشتراك عام 2010. وتتيح اهلواتف املتنقلة 

املزايا النامجة عن أا يف أيدي املليارات من أبناء العامل 
النامي كما أا توفر بىن حتتية شبكية تتسم باالستقرار 
وحسن االنتشار نسبيًا. وتتحول العديد من املدارس 
والراديوية  التلفزيونية  النظم  قبًال  تستخدم  كانت  اليت 
تفاعليتها  إىل  بالنظر  الشبكية،  التعليم  فرص  إىل 
تكنولوجيا  تطبيقات  إىل  النظر  وينبغي  املتأصلة. 

املعلومات واالتصاالت ذات النطاق العريض على أا 
يف آن معًا أداة تعليمية واختصاص قائم بذاته لتطوير 

خدمات تعليمية فعالة.

اهلدف 3: تعزيز املساواة بني 
اجلنسني ومتكني املرأة

الصاعدة  االقتصاديات  من  الكثري  يف  املرأة،  تزال  ما 
االقتصادي  التهميش  من  تعاين  الريفية،  واملناطق 
واالجتماعي، وضعف التعليم، وقلة فرص العمل نسبيا. 
ويف حني أن العديد من البلدان قد حققت أو كادت 
حيث  االبتدائية،  املدارس  يف  اجلنسني  بني  املساواة 
إنكمشت فجوة التسجيل من 91 فتاة إىل 96 فتاة مقابل 
كل 100 فىت يف العامل النامي بني عامي 1999 و2008، 
فإن وترية التقدم تظل بطيئة يف املجاالت األخرى. إذ 
املضمونة.  غري  أو  اهلشة  العمالة  يف  النساء  نسبة  ترتفع 
ويف بعض البلدان متثل النساء نسبة 20% فقط من القوة 
العاملة خارج قطاع الزراعة، علمًا بأن الدخول الزراعية 

ما تزال منخفضة.15 

والنطاق  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  وتتسم 
العريض بأمهية بالغة بالنسبة لتحقيق التمكني واملساواة 
الفرص  لفتح  ممتازة  وسيلة  توفر  إا  إذ  اجلنسني.  بني 
املعلومات،  إىل  للنفاذ  وكذلك  والعمالة،  التعليم  يف 
التحيز  أوجه  من  الكثري  حتييد  بإمكانية  تتمتع  أا  كما 
يوفرها  اليت  للمرونة  وميكن  تقليديًا.  املرأة  تواجه  اليت 
استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والنطاق 
أفضل  حنو  على  الوفاء  من  النساء  ن  متكِّ أن  العريض 
بالتزامات العمل، واإلسهام يف تذليل املشكالت املتعلقة 
بصعوبة التنقل. كما ميكن استخدام هذه التكنولوجيات 
للتأثري على مواقف الرأي العام إزاء مسائل املساواة بني 
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اجلنسني، وخلق الفرص للنساء كمدرسات ومناصرات 
للتنظيم  املتاحة  الفرص  ولتعزيز  االجتماعية،  للقضايا 
والربط الشبكي خلدمة املساواة بني اجلنسني، إىل جانب 

مشاركة املرأة يف العمليات السياسية.

والنطاق  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  وتتسم 
بني  واملساواة  للتمكني  بالنسبة  مباشرة  بأمهية  العريض 
نفاذ  فزيادة  سواء،  حد  على  ونتيجة  كسبب  اجلنسني 
حتقيق  على  يساعد  التكنولوجيات  هذه  إىل  النساء 
اجلنسني  بني  املساواة  إرساء  أن  كما  األهداف،  تلك 
سيسهم يف تعزيز نفاذ املرأة إىل تكنولوجيات املعلومات 
املعنية  اجلهات  وعلى  العريض.  والنطاق  واالتصاالت 
التكنولوجيات  برامج  تطوير  على  تعمل  أن  األساسية 
والتطبيقات ذات التركيز اجلنساين أو املحايدة جنسانيًا 
الفجوات  تقليص  إىل  العريض  النطاق  يؤدي  حبيث 

القائمة بني اجلنسني ال توسيعها.

اهلدف 4: ختفيض معدل وفيات 
األطفال

اخنفضت معدالت وفيات األطفال يف الكثري من أقاليم 
العامل، مبا يف ذلك مشال إفريقيا وشرق آسيا وجنوب 
مبقدار  الكاريب ي  والبحر  الالتينية  وأمريكا  آسيا  شرق 
يزيد عن النصف منذ عام 1990. غري أن نسبة االخنفاض 
أن  يعين  مما   ،%28 عن  تزد  مل  العاملي  املستوى  على 
هدف ختفيض معدالت وفيات األطفال مبعدل الثلثني ما 
يزال بعيدًا.16 ومن املؤسف أن معظم األسباب الرئيسية 
لوفيات األطفال هي سوء التغذية وذات الرئة واملالريا 
البشرية/ املناعة  نقص  وفريوس  واحلصبة  واإلسهال 

أن  غري  للعالج،  قابلة  أمراض  وهي  والكزاز،  اإليدز 
الالزمة  واملعارف  املوارد  إىل  تفتقر  املحلية  املجتمعات 

ملعاجلتها على حد سواء. وترتبط صحة األطفال ارتباطًا 
وثيقًا بالصحة النفاسية و(بصورة أعم) بتعليم األمهات. 

العاملني  من  الكايف  العدد  يتوافر  قلما  أنه  إىل  وبالنظر 
الصحيني خلدمة كل املحتاجني إىل الرعاية الصحية، فإن 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والنطاق العريض 
فتوح  فإن  العادة  ويف  القائمة.  الفجوة  لسد  ضرورية 
التكنولوجيا الطبية احلديثة تتطلب عادة مبالغ طائلة من 
أثرًا  ُيخلِّف  أن  ميكن  الُبعادي  التطبيب  أن  غري  املال، 
التكاليف  وزهيدة  بسيطة  تكنولوجيا  خالل  من  هائًال 
وآلة  ضوئي  وماسح  واحد  حاسوب  فبمقدور  نسبيًا. 
بأكملها  مستشفى  طبيعة  حتويل  مثًال،  رقمية،  تصوير 
أن  كما  املهمة.  اجلوانب  يف  حقيقي  فارق  وإحداث 
النحو  على  املستشفيات  يف  النظم  أمتتة  الضروري  من 
املناسب (وذلك مثًال من خالل استخدام ختطيط املوارد 
يف  اليدوية  الكتابية  األعمال  من  للتقليل  املؤسسية) 
املكاتب، والعيادات، واملراكز الصحية، وما إليها، اليت 
تؤدي إىل ظواهر التأخري واالنتظار يف توفري اخلدمات 

الصحية للمرضى.

كما ميكن استخدام تكنولوجيا اخلدمة املتنقلة يف تعميم 
اآلباء  على  األساسية  والصحة  اإلصحاح  معلومات 
اللقاحات،  مواعيد  حبلول  التذكري  (مثل  واألمهات 
النفاسية)؛  والتغذية  النظافة  بشأن  املشورة  وتقدمي 
الريفيني؛  واألطباء  الوكالء  الصحيني  العمال  وتدريب 
وتتبع حاالت تفشي األمراض واألوبئة؛ ورصد املرضى 
عن بعد؛ وتذكري املرضى باحلاجة إىل تناول األدوية أو 

القدوم إلجراء الفحوص الشاملة.

البعادي  للتطبيب  الكاملة  الطاقة  من  ولالستفادة 
لتمكني  العريض  النطاق  توفري  إىل  تدعو  احلاجة  فإن 
األطباء من اقتسام الصور وتشخيص املرضى على بعد 

1.www.un.org/millenniumgoals :16    املصدر: تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية 2010 نيويورك، على العنوان
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املؤمترات  مثل  تكنولوجيات  باستخدام  األميال  مئات 
الفيديوية. ويعمل عدد من البلدان النامية بالفعل، مثل 
العريض  للنطاق  األولوية  منح  على  ورواندا،  كينيا 
سعيًا  املستقبل  يف  الصحية  اخلدمات  لتسليم  كمنصة 
وراء النهوض برعاية املرضى، وإلغاء املسافات، وتوفري 
التطبيب البعادي ملاليني الناس، ومن مث ختفيض معدل 

وفيات األطفال.

اهلدف 5: حتسني الصحة النفاسية
عام  كل  حنبهن  امرأة  مليون  نصف  من  أكثر  تقضي 
هذه  كل  وتتركز  والوالدة،  احلمل  تعقيدات  نتيجة 
الغالبية  بأن  علمًا  النامي.17  العامل  يف  تقريبًا  الوفيات 
العظمى من هذه الوفيات ميكن تفاديها. ورغم اخنفاض 
نسب الوفيات النفاسية، فإن معدل االخنفاض ما يزال 
أقل بكثري من النسبة املستهدفة سنويًا لتحقيق اهلدف 
وجنوب  إفريقيا  ويف   .%5,5 والبالغة  لأللفية  اإلمنائي 
آسيا فإن أقل من نصف عمليات الوالدة ختضع إلشراف 
قابلة أو عامل صحي ماهر، وما تزال التعقيدات أثناء 
احلمل والوالدة أوسع أسباب وفيات النساء انتشارًا.18  
الصحية  اخلدمات  على  احلصول  عن  العجز  ويتسم 
باحلدة على وجه اخلصوص بالنسبة للنساء يف املناطق 

الريفية النائية.

ويف حني أن من الواضح أنه ليس هناك من بديل عن 
زيادة عدد املهنيني العاملني يف الرعاية الصحية وإشرافهم 
خدمات  فإن  وبعدها،  وأثناءها  الوالدة  عمليات  قبل 
النطاق العريض بدأت بالفعل تربهن على قدرا على 
توصيالت  وتتيح  وأطفاهلن.  النساء  بصحة  النهوض 
اإلنترنت عالية السرعة للعمال الصحيني خارج املراكز 
الكربى تلقي تدريب ممتاز وتبادل اخلربات واملعلومات 

عرب املؤمترات الفيديوية وعقد منتديات مناقشات تفاعلية 
واستخدام مواقع الربط الشبكي االجتماعي.

إىل  النفاذ  للنساء  العريض  النطاق  خدمات  وتيسر 
ومسائل  والنظافة  األسرة  بتنظيم  املتعلقة  املعلومات 
بصرية  عروض  مواد  ذلك  يف  مبا  اإلجنابية،  الصحة 
ثقافيًا.  مناسب  وحمتوى  املحلية  باللغات  ومعلومات 
على  احلصول  اجلديدات  واألمهات  احلوامل  ومبقدور 
اإلنذار  عالئم  وعن  الوالدة  عن  أفضل  معلومات 
ن  يتعلق  فيما  املرض  أو  بالعدوى  باإلصابة  املبكر 
العريض  النطاق  تطبيقات  وباستطاعة  وبأطفاهلن. 
باحلواسب  أو  'الذكية'  املتنقلة  باهلواتف  املوصولة 
ن  متكِّ أن  العريض  النطاق  بشبكات  املتصلة  املحمولة 
العمال الصحيون من إنشاء سجالت شبكية للمرضى 
واضعي  إىل  الصحية  املعلومات  وإرسال  إليها  والنفاذ 
السياسات والباحثني. ومثة دور هام ومتعاظم للمراكز 
توفري  يف  اإلنترنت  إىل  النفاذ  على  القادرة  املجتمعية 
سيما  وال  الصحية،  واملعلومات  األساسي  التوصيل 

للنساء يف املناطق الريفية والنائية.

اهلدف 6: مكافحة فريوس نقص 
املناعة البشرية/اإليدز واملالريا 

وغريمها من األمراض
حاالت  معدل  كبح  يف  املحرز  التقدم  من  الرغم  على 
اجلديدة  العدوى  معدل  هبط  حيث  اجلديدة،  العدوى 
الذروة  مستوى  من  البشرية  املناعة  نقص  بفريوس 
 2,7 إىل   1996 عام  حالة  مليون   3,5 البالغ  التقديري 
مليون حالة عام 2008، مثًال، فإن أمراضًا مثل املالريا 
تزل  ما  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  وفريوس  والسل 
تودي حبياة أكثر من أربعة ماليني نسمة سنويًا، علمًا 

1.www.un.org/millenniumgoals :املصدر: تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية 2010 نيويورك، على العنوان   
2.www.un.org/News/Press/docs/2010/dsgsm497.doc.htm :املصدر: األمم املتحدة، حسبما هو مذكور على العنوان  
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بأن التقديرات تشري إىل أن هناك مليار إنسان يعانون 

من األمراض االستوائية املهملة.19  

األمراض  هذه  مكافحة  يف  النجاح  يعتمد  ما  وغالبًا 
على التعميم الفعال للمعلومات حول الوقاية والعالج 
بسيطة  وقائية  تدابري  باعتماد  الناس  وإقناع  والشفاء 
العوازل  استخدام  مثل  منخفضة،  تكنولوجيا  وذات 
الذكرية أو الناموسيات املعاجلة باملبيدات. ويعترب توفري 
على  والقائمني  واملرضى  للخطر  للمعرضني  املعلومات 

الرعاية والعمال الصحيني والباحثني أمرًا أساسيًا.

وعلى سبيل املثال، فإن الوقاية من فريوس نقص املناعة 
البشرية هي عنصر حاسم يف مكافحة وباء اإليدز، ومع 
يف  الشابات  مخس  من  وأقل  الشباب  ثلث  فإن  ذلك، 
نقص  فريوس  انتقال  بطرق  علم  على  النامية  البلدان 

املناعة البشرية وبكيفية تفادي العدوى.

وبتسريع وتيسري احلصول على املعلومات عرب عمليات 
النفاذ املصممة وفقًا لالحتياجات، فإن تطبيقات النطاق 
املرض.  ضد  العاملي  الكفاح  يف  فعًال  تسهم  العريض 

وتشمل هذه التطبيقات ما يلي:

 دورات تعليمية إلكترونية تفاعلية عن فريوس نقص • 
اليت  الدورة  مثل  للمربني،  البشرية/اإليدز  املناعة 

استحدثتها اليونسكو؛20
دورات تدريبية وجتديدية أخرى للعمال الصحيني، •   

مبا يف ذلك املؤمترات الفيديوية؛
بشأن •  الصحيني  املهنيني  بني  املعلومات  اقتسام 

أساليب العالج، واخلطوط التوجيهية وما إىل ذلك، 
اإلعالنات  ولوحات  املناقشة  منتديات  خالل  من 

الشبكية، ومواقع الربط الشبكي االجتماعي؛
مواصلة التعليم املهين شبكيًا؛• 

تقديرات املخاطر الشخصية املتعلقة بفريوس نقص •   
املناعة البشرية/اإليدز عرب الربامج الشبكية التفاعلية. 
وبالنسبة لبعض الناس، فإن من األسهل اإلجابة على 
أسئلة يوجهها حاسوب من التحدث وجهًا لوجه 

بشأن مسائل حساسة؛

 محالت إعالم وتثقيف وتوعية بشأن خماطر اإلصابة • 
بالعدوى والسبل الفعالة للوقاية (من خالل املواقع 
التفاعلية  البصرية  السمات  ذلك  يف  مبا  الشبكية، 
املشورة  تقدم  اليت  اهلاتفية  املساعدة  وخطوط 

واملعلومات اإلضافية عند الطلب).

واهلواتف  العريض  النطاق  بني  اجلمع  مبقدور  أن  كما 
أن  النامية  البلدان  يف  الواسع  االنتشار  ذات  املتنقلة 
حيوِّل طبيعة تسليم اخلدمات الصحية، وذلك مثًال عرب 
توسيع خطط التحقق من تناول مرضى اإليدز والسل 

ألدويتهم، وتدوين معلومات املرضى والنفاذ إليها.

وميكن إلنترنت النطاق العريض أيضًا أن توفر أدوات 
حبث ومراقبة قوية ملعاجلة املرض بفعالية أشد، عرب رسم 
أو  مثًال،  السلية،  للمتقطرة  اجليين  املجموع  خريطة 
باستخدام السواتل لوضع خرائط املناطق اليت حيتمل أن 

يتواجد فيها البعوض الناقل للمالريا.

وأخريًا وليس آخرًا، فإن املراكز املجتمعية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ميكن أن تزود الفتيات والنساء 
وغري  املوضوعية  املعلومات  إىل  النفاذ  على  بالقدرة 
مبا  جنسيًا،  املنقولة  األمراض  منع  كيفية  عن  املشوهة 
بفريوس  املصابات  النساء  ومبقدور  اإليدز.  ذلك  يف 
تدابري  عن  املعلومات  يتلقني  أن  البشرية  املناعة  نقص 
العالج الالزمة ملنع انتقال الفريوس إىل أجنتهن، كما أن 
باستطاعة القائمات على رعاية األقارب املصابني ذا 
الفريوس احلصول على الدعم واملشورة. وميكن للمراكز 
أن  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيات  املجتمعية 

1.www.un.org/millenniumgoals :املصدر: تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية 2010 نيويورك، على العنوان  
2.http://hivaidsclearinghouse.unesco.org/ :املصدر   20
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مكافحة  سبل  عن  قيمة  مبعلومات  أيضًا  النساء  تزود 

ومعاجلة املالريا، والسل، وغريمها من األمراض. 

اهلدف 7: كفالة االستدامة البيئية
االستدامة  بكفالة  املعين  لأللفية  اإلمنائي  اهلدف  يغطي 
البيئية طائفة واسعة من الغايات اليت متتد من توفري مياه 
احلد  إىل  األساسية  اإلصحاح  ومرافق  املأمونة  الشرب 
من فقد التنوع البيولوجي والنهوض باألوضاع احلياتية 

لسكان األحياء الفقرية.

ويف احلقيقة، فإن مبقدور شبكات النطاق العريض أن 
تقدم مسامهة هامة يف كل هذه املجاالت. فهي تستطيع 
املحساسات  من  بالغة  بسرعة  املعلومات  ترسل  أن 
الكوارث  أو  املناخي  التغري  آثار  لرصد  السواتل  أو 
أن  كما  الفيضان.  أو  اجلفاف  مثل  الوشيكة،  الطبيعية 
حتد  املبكر  لإلنذار  نظم  توفري  تستطيع  الشبكات  هذه 
اهلواتف  مع  وبالترافق  الكوارث.  إزاء  اهلشاشة  من 
املتنقلة املتوائمة مع نظام املوضعة العاملي فإا تستطيع 
عندما  الطبية  واخلدمات  الطوارئ  اتصاالت  دعم 
فإنه  البيئية،  الرقابة  تعزيز  خالل  ومن  الكوارث.  حتل 
ميكن هلذه الشبكات مساعدة واضعي السياسات على 
استنباط استراتيجيات تصد مالئمة والنهوض باستخدام 

املوارد بكفاءة أكرب. 

ومبقدور التطبيقات املجهزة بالنطاق العريض واملستندة 
إىل نظام املوضعة العاملي أن تسهم يف رصد االنتهاكات 
ارتفاع  أو  لألشجار  املشروع  غري  القطع  (مثل  البيئية 
السلطات.  إىل  املعلومات  وإرسال  التلوث)  مستويات 
والربط  املعارف  تبادل  تيسري  التطبيقات  هلذه  وميكن 
واملمارسني،  السياسات،  واضعي  بني  الشبكي 

العام،  الوعي  وتعزيز  التأييد،  استقطاب  وجمموعات 
وتشجيع أنشطة مناصرة القضايا البيئية.

وميكن استخدام حمطات األرصاد اجلوية اآللية املنصوبة 
على سواري اخلدمة اهلاتفية املتنقلة يف تزويد املزارعني 
اهلواتف  عرب  مباشرة  باملعلومات  األمساك  وصيادي 
العشوائية  املناخية  األمناط  توقع  هلم  يتيح  مما  املتنقلة، 
النامجة عن التغري املناخي والتصدي هلا. ومبقدور النطاق 
العريض أن يعزز مثل هذه النظم أكثر فأكثر، عرب دعم 
النمذجة املتطورة واالقتسام السريع للمعلومات. كما أن 
عادات العمل املتالئمة مع البيئة تزداد انتشارًا يف كثري 
املعلومات  تكنولوجيات  تعززه  أمر  وهو  البلدان،  من 
خفض  مثل  جماالت  يف  العريض  والنطاق  واالتصاالت 

استهالك الورق وتيسري الربط الشبكي.

املعلومات  لتكنولوجيا  املبتكرة  املشروعات  أثبتت  وقد 
باألوضاع  النهوض  يف  بالفعل  قيمتها  واالتصاالت 
احلياتية لسكان األحياء الفقرية، وذلك مثًال يف الربازيل 
واهلند وكينيا، عرب توفري النفاذ إىل العمالة والتدريب. 
تقوم  أن  العريض  النطاق  إنترنت  باستطاعة  أن  على 
بأكثر من ذلك بكثري من خالل إتاحة تسليم اخلدمات 
األحياء  يف  الصغرية  الشركات  ومنح  شبكيًا  احلكومية 
ولعل  اإللكترونية.  التجارة  يف  املشاركة  فرصة  الفقرية 
األهم من ذلك كله، أن النطاق العريض يستطيع متكني 
سكان هذه األحياء املستبعدين عادة من العملية السياسية 
من أن يكون هلم 'صوت' فيها، وذلك بإتاحة النفاذ إىل 
املعلومات وتوفري الوسيلة الالزمة هلم للتواصل، واقتسام 
عناصر  وتشكل  التغيري.  إلحداث  والتعبئة  مهومهم، 
اآلخرين،  من  والتعلم  ناجح،  هو  عما  اخلربات  اقتسام 
وتغيري تطلعات الناس بشأن أوضاعهم احلياتية وموارد 
رزقهم، مجيعًا، جزءًا من التحدي املعقد املتعلق بتمكني 

الناس الرامي إىل حتسني حيام.
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اهلدف 8: إقامة شراكة عاملية من 

أجل التنمية
غاية  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  من   8 اهلدف  يتضمن 
مبا  اجلديدة،  التكنولوجيات  فوائد  بإتاحة  تتعلق  حمددة 
يف ذلك تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، بالتعاون 
مع القطاع اخلاص. ويف حني أن النمو اهلائل للمهاتفة 
طبيعة  يف  حتوًال  أحدث  قد  النامي  العامل  يف  املتنقلة 
التوصيل األساسي، فإن 'الفجوة الرقمية' مستمرة، وال 

سيما فيما يتعلق باإلنترنت والنطاق العريض.

اإلنترنت  اآلن  العامل  سكان  ربع  حنو  يستخدم  وبينما 
فإن هذه النسبة تبلغ واحدًا أو اثنني يف املائة فحسب 
يف البلدان املعدمة.21 بل إن اهلوة الفاصلة هي أعظم من 
ذلك فيما يتعلق بالنفاذ إىل شبكات النطاق العريض، 
تقدمها  أن  ميكن  اليت  الوافرة  واخلدمات  الفوائد  وإىل 

لألعمال التجارية واألفراد.

بشأن  مبدعة  بصورة  التفكري  على  التقدم  وسيعتمد 
سبل التعجيل بوترية النفاذ إىل النطاق العريض، مبا يف 
ذلك بناء عالقات شراكة ذات جهات معنية متعددة، 
املدين.  واملجتمع  اخلاص  والقطاع  احلكومات  تشمل 
وحينها فحسب، وعرب النفاذ الكامل إىل ثروات جمتمع 
املعلومات، سيتمكن الناس من أن جيدوا طرقًا مبتكرة 

لإلفالت من رقبة الفقر.

أيضًا  تسهم  أن  العريض  النطاق  شبكات  وباستطاعة 
األهداف  من   8 للهدف  األخرى  الغايات  حتقيق  يف 
اخلاصة  االحتياجات  معاجلة  مثل  لأللفية،  اإلمنائية 
للبلدان غري الساحلية والدول النامية الصغرية اجلزرية. 
ن هذه  وميكن لتوصيالت اإلنترنت عالية السرعة أن متكِّ

البلدان من التغلب على مصاعبها اجلغرافية واالرتباط 
ببقية العامل، مبا يف ذلك من خالل التجارة اإللكترونية 
شبكات  عرب  تسليمها  ميكن  خدمات  وبتصدير 
املهتوفة،  الطلبات  على  الرد  مراكز  مثل  االتصاالت، 

وتنفيذ وظائف متخصصة لصاحل الشركات شبكيًا.

وباملثل، فإن العمل عن بعد الذي يتيحه النطاق العريض 
غايات  من  أخرى  غاية  حتقيق  يف  يسهم  أن  ميكن 
وضع  وهي  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  من   8 اهلدف 
استراتيجيات 'تتيح للشباب عمًال الئقًا ومنتجًا'. وعرب 
الفيديوية،  املؤمترات  خالل  من  بعد  عن  التعلم  تعزيز 
واملناقشات التفاعلية، والربط الشبكي االجتماعي، فإن 
مبقدور إنترنت النطاق العريض أن تسهم يف النهوض 
بالقدرات من كل األنواع، ال فيما يتعلق بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت فحسب. وَتعد شبكات النطاق 
عريضة  العلمية  التطبيقات  حيث  من  بالكثري  العريض 
النطاق اليت حتتاج إىل معاجلة وإرسال جمموعات بيانات 

هائلة احلجم.

وقد يكون اإلسهام األعظم للنطاق العريض يف حتقيق 
يف  التحفيزي  الدور  هو  لأللفية  اإلمنائية  األهداف 
متكني الناس عرب منحهم املعرفة إىل جانب القدرة على 
باستطاعة  إن  حيث  العامة،  احللبة  يف  صوم  إمساع 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والنطاق العريض 
أن ترسي ظروفًا منصفة أمام البلدان والنظم االقتصادية 
على اختالفها وتباينها. وفيما وراء عام 2015 فإن توفري 
النفاذ للنطاق العريض بصورة معممة جدًا وواسعة جيب 
أن يكون شاغًال رئيسيًا من شواغل واضعي السياسات 

عند إرساء اجلولة التالية من األهداف العاملية.

1.www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Indicators/Indicators.aspx :املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت - أنظر مستخدمي اإلنترنت عام 2009، على العنوان   21
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العاملية  التحديات  من  بعضًا  القسم  هذا  يستعرض 
الرئيسية املاثلة يف القرن احلادي والعشرين اليت يتمتع 
توصيل النطاق العريض ومضمونه بقدرة فريدة على 
املتحولة  واألعباء  املناخي؛  التغري  وهي:  معاجلتها، 
السكانية  للمجموعات  الدميوغرافية  والسمات 
اهلرمة؛ والتكاليف املتزايدة املرتبطة بالرعاية الصحية.

النطاق العريض والتغري املناخي
اليت  التحديات  أضخم  عداد  يف  املناخي  التغري  يندرج 
تواجه اإلنسانية اليوم. ومع أن التغري املناخي هو ظاهرة 
طبيعية وأن املناقشات متواصلة بشأن أصوهلا، وآلياا، 
األنشطة  أن  اآلن  األرجح  على  يبدو  فإنه  ومداها، 
ل من وترية هذه الظاهرة بطريقة مصطنعة،  البشرية تعجِّ
وأا تسهم يف اية املطاف يف احترار مفاجئ وسريع 
للكوكب األرضي، وذلك يف جانب منه عرب إطالق 
كما  الكربونية.  واالنبعاثات  الدفيئة  غازات  انبعاثات 
الطبيعية  اآلليات  أيضًا  تعرقل  قد  البشرية  األنشطة  أن 
للكرة األرضية لالستجابة للتغري املناخي والتكيف معه.

فأكثر  أكثر  اآلن  الناس  من  املاليني  مئات  ويتعرض 
خطر  يف  ويعيشون  املناخي،  للتغري  العرضية  للتأثريات 
الوترية  حيث  من  املتزايدة  الطبيعية  الكوارث  من 
واالن زالقات  واألعاصري،  الفيضانات،  (مثل  والشدة 

يف  الناس  هؤالء  من  األكرب  القسم  ويقطن  األرضية). 
البلدان النامية اليت ال متتلك ما يكفي من املوارد للتصدي 
ألثر التغري املناخي. ورغم الشكوك العلمية، واإلحصائية، 
األكيد  األمر  فإن  املناخي،  بالتغري  حتيط  اليت  والسياسية 
هو أن هناك حاجة إىل عمل دويل منسق لتمكني البلدان 
من رصد األثر املحتم للتغري املناخي على شعوا ومدا 

وجمتمعاا، والتخطيط ملواجهته، والتصدي له.

بدور  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  وتضطلع 
من  احلد  خالل  من  املناخي  التغري  مكافحة  يف  حاسم 
الضيق  التعريف  اعتماد  وعند  الدفيئة.  غازات  انبعاثات 
لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (باعتباره يغطي 
التقديرات  فإن  واإلنترنت)  واحلواسيب،  االتصاالت، 
تشري إىل أنه يسهم بنسبة تتراوح بني 2% و2,5% من 
انبعاثات غازات الدفيئة، وذلك أساسًا بسبب املتطلبات 
وتشغيل  احلواسيب)  أو  اهلواتف  لألجهزة (مثل  الطاقية 
شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (عرب تشغيل 

مراكز البيانات أو معدات االتصاالت).

املعلومات  تكنولوجيات  أن  إىل  بالنظر  أنه  على 
االهتمامات  متداخلة  تكنولوجيات  هي  واالتصاالت 
ومستخدمة يف القطاعات الصناعية األخرى، فإن الرقم 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  التمثيلي 
خط  تقدير  من  كثريًا  أعلى  يكون  قد  الواسع  بتعريفه 
األساس هذا. ومن الواضح أنه ما مل يتم اختاذ املزيد من 
التدابري احلامسة قريبًا، فإن من املحتمل أن تزداد مسامهة 
انبعاثات  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات 
القوي  السوقي  النمو  مع  بالتوازي  الدفيئة  غازات 
وتكنولوجيا  البيانات  خلدمات  املتصاعد  واالستخدام 
على  العامل.  أرجاء  خمتلف  يف  واالتصاالت  املعلومات 
يف  التنفيذ  قيد  الواعدة  املبادرات  من  الكثري  هناك  أن 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ُيفترض أن 

تساعد على كبح تلك الزيادة.
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كما أن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وخاصة 
النطاق العريض، توفر أيضًا أمًال عظيمًا يف مكافحة التغري 
املناخي، فبمقدور هذه التكنولوجيات أن تكون جزءًا 
أكثر  العريض  النطاق  فتكنولوجيات  أيضًا.  احلل  من 
كفاءة يف استهالك الطاقة من الوسائل القدمية والتقليدية 
لتسليم اخلدمات، كما أن حلول تكنولوجيا املعلومات 
االنبعاثات  خفض  عن  تسفر  أن  ميكن  واالتصاالت 
الكربونية اإلمجالية. وباإلضافة إىل ذلك، فإن توافر النطاق 
العريض سيؤدي إىل اخنفاض االنبعاثات من القطاعات 
األخرى عرب التوسع يف اعتماد تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت الكفوءة يف استهالك الطاقة. ومن األمثلة 
املمتازة على ذلك استخدام شبكات الكهرباء الذكية اليت 
ميكن أن تقلل من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تتراوح 
أو  املتحدة)22  بالواليات  يتعلق  (فيما  و%9   %5 بني 
احتياجات الطاقة لنظم اإلمدادات الكهربائية بنسبة تصل 
  23.(SMART2020 يف حالة اهلند وفقًا لتقرير) %إىل 30
وفضًال عن ذلك، فإن استخدام تقنيات البيئة االفتراضية 
(مثل قراءة الكتب اإللكترونية) والتكنولوجيات املتقدمة 
(مثل املؤمترات الفيديوية) ميكن أن حيل حمل األنشطة كثيفة 
جوًا).  السفر  أو  الورقية  الكتب  طباعة  (مثل  الكربون 
وتعترب 'التكنولوجيات اخلضراء للمعلومات واالتصاالت' 
أو 'التكنولوجيات الذكية للمعلومات واالتصاالت' حبد 

ذاا قطاعًا حديثًا ولكنه مهم ومتنام بسرعة.

واألهم من ذلك، أنه بالنظر إىل أن تكنولوجيات املعلومات 
ومتداخلة  متغلغلة  تكنولوجيات  هي  واالتصاالت 
تكنولوجيات  الستخدام  األولوية  منح  فإن  االهتمامات 
تتسم بالكفاءة يف استهالك الطاقة يتيح لواضعي السياسات 
وسيلة فعالة لتحقيق ختفيضات يف انبعاثات غازات الدفيئة 

على امتداد القطاعات الصناعية املختلفة على الفور. ومتنح 
الفرصة  واالتصاالت  للمعلومات  الذكية  التكنولوجيات 
للبلدان املتقدمة والنامية سواء بسواء لالستثمار يف املستقبل 
واالبتكار يف سبيله خدمة لألجيال املقبلة. أما التكاليف 
النطاق  تكنولوجيات  يف  اآلن  لالستثمار  األولية  املسبقة 
العريض الكفوءة يف استهالك الطاقة فإا تضمحل باملقارنة 
مع التكاليف األطول آجًال للتصدي آلثار التغري املناخي. 
وهكذا، فإن التوسع يف اعتماد املزيد من احللول املستندة 
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الكفوءة يف استهالك 

الطاقة مل يعد خيارًا بعد اآلن بل أمرًا ال غىن عنه.

النطاق العريض واألعباء املتحولة 
والسمات الدميوغرافية للمجموعات 

السكانية اهلرمة
يؤدي اخنفاض معدالت اخلصوبة والوالدة، املترافق مع 
السكان  شيخوخة  إىل  املتوقع،  العمر  متوسط  ارتفاع 
واحد  شخص  هناك  كان   1990 عام  ويف  العامل.  يف 
ما  (أي  شخصًا  عشر  اثين  كل  بني  من  الستني  جتاوز 
نسبته 8,95% من سكان العامل).24 أما يف عام 2009 
تسعة  كل  بني  واحدًا  شخصًا  النسبة  هذه  غدت  فقد 
"السكان  اسم  عليه  ُيطلق  ما  عدد  ووصل  أشخاص 
العجائز" يف العامل إىل 737 مليون نسمة، علمًا بأن قرابة 
ثلثيهم يعيشون يف البلدان النامية. ومن املتوقع أن يبلغ 
عدد السكان يف العامل من سن الستني عامًا فما فوق 
ملياري نسمة حبلول عام 2050 أي ما نسبته 22% من 
السكان  عدد  وسيتجاوز  العامل.25  يف  السكان  جمموع 
العجائز يف العامل عدد األطفال (الذين تقل أعمارهم عن 

1http://www.silverspringnet.com/pdfs/ :املتاح على العنوان ،"Connecting Smart Grids & Climate Change", Silver Spring Networks, November 2009   
.SSN_WP_ConnectingSmartGrid-1109.pdf

العنوان: 2 على  املتاح   ،"SMART2020: Enabling the Low Carbon Economy in the Information Age", The Climate Group/GeSI, 2008   
.http://www.smart2020.org/_assets/files/02_Smart2020Report.pdf

3.http://www.who.int/whr/2001/annex/en/ :التقرير اخلاص بالصحة يف العامل 2001، املتاح على املوقع   
4http://www.un.org/esa/population/publications/ageing/ageing2009  :شعبة السكان يف األمم املتحدة، املتاح على العنوان ، "Ageing and Population"   

chart.pdf
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14 عامًا) حبلول عام 2050. وخلصت شعبة السكان 

يف األمم املتحدة إىل أن شيخوخة السكان هي ظاهرة 
وأا  ومنتشرة"،26  ومداومة،  وعميقة،  مسبوقة،  "غري 

تؤثر على كل البلدان على سطح األرض.

اجلغرايف  االجتاه  هذا  يف  حادًا  انقسامًا  هناك  أن  على 
العاملي بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية. ففي البلدان 
املتقدمة، فإن ظاهرة شيخوخة السكان قد بدأت يف وقت 
أبكر وهي ذات وترية أسرع، إذ إن عدد السكان ممن 
تبلغ أعمارهم الستني فما فوق جتاوز عدد من تتراوح 
أعمارهم بني الثانية عشرة والرابعة والعشرين يف أواخر 
عقد التسعينات. أما يف البلدان النامية، فإن من غري املنتظر 
أن يتجاوز عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم الستني فما 
فوق يف أقل البلدان منوًا عدد من تتراوح أعمارهم بني 

الثانية عشرة والرابعة والعشرين حىت عام 27.2045  

وستخلف ظاهرة شيخوخة سكان العامل هذه أثرًا عميقًا 
على كل جوانب النمو االجتماعي واالقتصادي، مبا يف 
وأسواق  واالستهالك،  واالستثمار،  املدخرات،  ذلك 
العمل، واملرتبات التقاعدية، والضرائب، والطلب على 
املساكن، وعلم األوبئة، واحلاجة إىل خدمات الرعاية 
الصحية. وتتسم البىن التحتية للنطاق العريض باألمهية 
للعناية بطائفة االحتياجات املختلفة للعجائز. ومع تقدم 
التكنولوجيا  استخدام  جييد  الذي  احلايل  اجليل  أبناء 
الرقمية يف العمر، فإم سيواصلون املشاركة يف اخلدمات 
الشبكية. ومن املرجح أن يواصل اجليل املتقن الستخدام 
احلاسوب واملعتاد على التسوق وتزجية الوقت شبكيًا 
عاداته هذه يف سن التقاعد أو أن يلتمس مهنًا شبكية 
توافرت  (إن  الضئيلة  التقاعدية  املعاشات  لتعزيز  بديلة 
مثل هذه املعاشات). وقد تكون احلاجة إىل املعلومات 

والتسلية والتعلم على مدى العمر وإعادة التدريب، من 
بني أبرز االحتياجات األساسية املستمرة.

احليوية  أمهيته  العريض  النطاق  يثبت  أن  املرجح  ومن 
من  متزايدة  ألعداد  الصحية  الرعاية  خدمات  لتسليم 
عنصرًا  الدائم  احلقيقي  الزمن  توصيل  ويعترب  العجائز. 
يتيح  مبا  عليهم،  واإلشراف  العجائز  لرصد  ضروريًا 
أن  كما  أطول.  ملدة  مستقل  حنو  على  العيش  هلم 
االمتثال"  "رصد  ل  ضروري  العريض  النطاق  توصيل 
الطيب لضمان عدم انقطاع العجائز عن تناول األدوية 
املوصوفة، وهو السبب الرئيسي يف فشل العالج الطيب 
وفقًا لشركة Philips Medical.28 وباملستطاع استخدام 
األجل  طويلة  األوضاع  لرصد  املحساسات  شبكات 
للعجائز العليلني، وذلك فيما يتعلق مبسائل معتادة مثل 
تشكل اآلفات والقروح اجللدية إىل الرصد املهم لوظيفة 
القلب، ومستويات السكر لدى مرضى السكري، أو 
معدالت ضغط الدم. وباملستطاع استخدام نظم الرصد 
البعيدين  الصحيني  العاملني  إلخطار  أيضًا  واإلنذار 
للقلب  توقف  أو  الدماغية  السكتة  (مثل  أزمة  حبدوث 

أو نوبة صرع). 

أيضًا  باألمهية  العريض  للنطاق  التحتية  البىن  وتتسم 
البعادية،  واالستشارات  بعد،  عن  للتشخيص  بالنسبة 
حاسوبية  معدات  األمر  ويتطلب  الطيب.  والتصوير 
صور  وإرسال  وختزين،  لتسجيل،  عريض  نطاق  ذات 
األمراض  لتحليل  متطورة  برجميات  باستخدام  مفصلة 
التنكسية املرتبطة بالشيخوخة (مثل اخلرف، أو مرض 
فإن  األرجح،  وعلى  آلزهامير).  مرض  أو  باركنسون، 
شيخوخة سكان العامل احلقيقي ستنعكس شبكيًا على 
العامل االفتراضي بطرق ما يزال فهمها يف أوىل مراحله.

1 "Global يف  املقتطف   United Nations, World Population Prospects 2004, Prepared by Larry Rosenberg and David Bloom (Harvard University)   
. http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2006/09/picture.htm :املتاح على العنوان Demographic Trends", IMF magazine, September 2006،

عرض إيضاحي قدمته شركة Philips Healthcare أمام مؤمتر جملس أوروبا املعين بشبكات األلياف إىل املنازل، شباط/فرباير عام 2010، واملقتطف على العنوان:  2  
. http://www.ftthcouncil.eu/home/latest_news/hot_news_from_the_ftth_conference_in_lisbon!/?cid=37&nid=527&catid=8
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1.http://www.un.org/esa/population/publications/WPA2009/WPA2009_WorkingPaper.pdf   26
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النطاق العريض والتكلفة املتصاعدة 

للرعاية الصحية
الحظت منظمة الصحة العاملية (WHO) أن هناك فوارق 
وحصائلها،  الصحية،  الرعاية  خدمات  توفري  يف  هائلة 
ومتويلها، والوصول إليها داخل البلدان وفيما بينها.29  
السنوي  احلكومي  اإلنفاق  حجم  إىل  املنظمة  وتشري 
على املستوى الصحي يف العامل يتفاوت بني مبلغ ضئيل 
قدره 29 دوالرًا أمريكيًا للشخص الواحد وأكثر من
000 6 دوالر أمريكي. ويعين النمو السكاين، وشيخوخة 

السكان، والتقدم العلمي، والفتوح الطبية يف التشخيص 
آخذة  الصحية  للرعاية  السنوية  التكاليف  أن  واملعاجلة 
يف التصاعد يف العديد من البلدان حول العامل. وتعترب 
الرعاية الصحية اآلن أضخم قطاع للخدمات يف العامل، 
وهو قطاع وصلت قيمته وحده عام 2006 إىل 000 4 

مليار دوالر أمريكي.

من  حال  يف  املالية  احلماية  نظم  فإن  ذاته،  الوقت  ويف 
فإن  العاملية  الصحة  منظمة  لتقديرات  وطبقًا  الفوضى، 
حنو 5,6 مليار إنسان يف البلدان ذات الدخل املنخفض 
واملتوسط يغطون من مواردهم الذاتية نسبة تزيد على 
نصف جمموع اإلنفاق على الرعاية الصحية، يف حني 
شخص  مليون   100 من  بأكثر  يدفع  اإلنفاق  هذا  أن 
كل عام إىل ما دون خط الفقر. ويف الكثري من البلدان، 
قد يكون متويل الرعاية الصحية عشوائيًا، حبيث حيصل 
إىل  نفاذ  أيسر  على  عمومًا  صحة  واألوفر  املتنعمون 
أمورهم  ليتدبروا  الفقراء  وُيترك  صحية،  رعاية  أفضل 

بأنفسهم.

وقد يتطلب نشر البىن التحتية للنطاق العريض اخلاصة 
بالصحة استثمارات مسبقة مهمة. على أن تكنولوجيات 
النطاق العريض ستثبت على األرجح أا تتسم بالكفاءة 

التكاليفية وستؤدي إىل خفض التكاليف اجلارية لترقيم 
السجالت والصور الطبية للمرضى، وإرساهلا، وختزينها. 
ختفِّض  أن  اإللكترونية  الصحة  خدمات  ومبقدور 
االستشارات  خالل  من  النظام  يتحملها  اليت  التكاليف 
السكان  نسبة  وأن  وخصوصًا  بعد،  عن  واملداخالت 

الذين تتجاوز أعمارهم الستني آخذة باالزدياد.

فإىل جانب الوفورات الواضحة يف التكلفة، تقدم عملية 
رقمنة السجالت الطبية اخلطرية للمرضى مزايا رئيسية 
يف تسجيل وحفظ وتيسر تاريخ طيب معروف للمرضى 
مع عوامل اخلطر وذلك من أجل توفري احلد األقصى من 
املعلومات خالل الفحص والعالج. وميكن للسجالت 
عرب  املرضى  عالج  يف  املساعدة  اإللكترونية  الصحية 
إمكانية  مع  العالج  بتسريع  املعقدة  اإلحالة  سالسل 

حتسني النتائج الصحية.

على أن "النطاق العريض" ال يعين بالضرورة 'التكنولوجيا 
للنطاق  اجلذعية  الشبكات  استخدام  ميكن  إذ  الرفيعة'. 
بصورة  الكربى  املستشفيات  بني  تصل  اليت  العريض 
إىل  األدىن  العريض  النطاق  خدمات  تسليم  يف  فعالة 
للرصد  األساسية  اخلدمات  (مثل  املحليني  السكان 
واالتصال مع العيادات النائية يف عدد أكرب من املناطق 
(مثل  بسيطة  خدمات  استخدام  وباملستطاع  الريفية). 
الرسائل النصية القصرية يف بث رسائل اإلنذار، وحتديد 
املواعيد، وتذكري املرضى) بصورة فعالة للنهوض بتسليم 
(مثل  الثانوية  التكاليف  خفض  أو  الصحية  اخلدمات 

تكاليف السفر إىل العيادات النائية). 

ويف التقرير اخلاص بالصحة يف العامل 2008، الحظت 
الرعاية  تسليم  يتم  ما  غالبًا  أنه  العاملية  الصحة  منظمة 
والرعاية  األمراض  على  يركز  لنموذج  وفقًا  الصحية 
إىل  وينظر  الرفيعة،  التكنولوجيا  ذات  املتخصصة 

1. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr38/en/index.html :2008 29  بيان صحفي، التقرير اخلاص بالصحة يف العامل
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الصحة على أا نتاج للمداخلة الطبية البيولوجية، مع 
إمهال قوة الوقاية عمومًا.30 وتدعو املنظمة إىل العودة 
على  تركز  اليت  الشمولية  األولية  الصحية  الرعاية  إىل 
العايل  التغلغل  ذات  البلدان  ويف  املجتمعي.  الدعم 
للنطاق العريض، فإن هناك إمكانية لزيادة التفاعل بني 
املستشفيات/األطباء  بني  وكذلك  واملريض،  الطبيب 
واملستخدمني الفعليني يف املنازل لتعزيز التوعية والتثقيف 
بشأن احلصائل الصحية واخلطوات الالزمة للوقاية من 
العلل واألمراض. وباملستطاع تعزيز معظم أنواع الرعاية 
الصحية، مبا يف ذلك الرعاية الصحية األولية، من خالل 

توظيف االستثمارات يف حتسني البىن التحتية.

1. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr38/en/index.html :2008 بيان صحفي، التقرير اخلاص بالصحة يف العامل  30
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العمـل
إىل  مدعوة  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  إن 
للتنمية  العريض  النطاق  جلنة  بتوصيات  اإلحاطة 
الرقمية وخصوصًا مفهوم 'توفري النطاق العريض 
للجميع' وصلته بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
اللجنة  عن  الصادرة  املعنية  بالقرارات  يتعلق  فيما 
جلنة  بعمل  اإلقرار  وإىل  العامة،  للجمعية  الثانية 
النطاق العريض للتنمية الرقمية دعمًا للمادة 19 

من إعالن حقوق اإلنسان.

التدبري املقترح 1
ربط النطاق العريض 

باألهداف اإلمنائية لأللفية 
ومبجتمعات املعرفة

إرساء التزام عاملي بتوفري النطاق العريض للجميع من 
لأللفية  اإلمنائية  باألهداف  النطاق  هذا  ربط  خالل 

وبأولويات جمتمعات املعرفة.

 أ)  على الصعيد العاملي: ينبغي أن يعمل قادة العامل 
يف مؤمتر القمة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية لعام 
2010 على حشد املجتمع الدويل للعمل على حتقيق 
واالبتكار،  التكنولوجيا  قدرة  بشأن  مشتركة  رؤيا 
بوترية  التعجيل  على  العريض،  النطاق  إىل  املستندة 
التنمية  وأهداف  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  حتقيق 
الرئيسية  واألولويات  دوليًا،  املعتمدة  األخرى 

ملجتمع  العاملية  القمة  أولويات  مثل  املعرفة  ملجتمعات 
املعلومات، حبلول عام 2015، يف سياق احلقائق والفرص 
الرقمية اجلديدة ملجتمع واقتصاد يتسمان بالربط الشبكي.

اعتماد  احلكومات  على  الوطين:  الصعيد  على  ب) 
هذا  بأن  تقر  العريض  للنطاق  قطرية  استراتيجيات 
والكهرباء  املاء  مثل  مثله  املعلومات،  عصر  يف  النطاق، 
والطرق يف العصر الصناعي، ليس أداة لالتصال فحسب 
بل أنه أصل اجتماعي يتيح وسيلة من بني أبرز الوسائل 
اخلدمات  لتسليم  التكاليفية  والفعالية  بالكفاءة  املتسمة 
الوظائف  من  أساسية  وظيفة  يشكل  وأنه  املواطنني  إىل 
القطرية، وأنه يوفر طائفة متنوعة من اخلدمات، وأن من 

الواجب إتاحته لكل أعضاء املجتمع بلغام الذاتية.

لتكنولوجيا  القطرية  السياسات  تشجع  أن  ينبغي  ج) 
معرفة  جمتمعات  بناء  على  واالتصاالت  املعلومات 
جامعة يتمتع فيها كل املواطنني باملهارات والثقة الالزمة 
بأوضاعهم  للنهوض  وصوا  واملعارف  املعلومات  خللق 
للنفاذ  لسياسات  تروج  أن  احلكومات  وعلى  احلياتية. 
العام وأن تشتمل هذه السياسات على النفاذ إىل النطاق 
العريض كعنصر أساسي للنفاذ العام واخلدمات الشاملة.

د)  يتعني توجيه عناية خاصة إىل التطبيق املباشر حللول 
االهتمامات  ذات  اجلوانب  ملعاجلة  العريض  النطاق 
املتداخلة والقطاعات املتعددة يف جدول أعمال األهداف 
اإلمنائية لأللفية. وعلى وجه التحديد فإن األدلة املتعلقة 
اجلديدة،  واالجتماعية  التجارية  والنماذج  باألثر، 
انتشار  فوائد  على  للربهنة  ضرورية  تعترب  واالستدامة، 
امتداد  على  والتكرار  التوسيع  ألنشطة  العريض  النطاق 

كل األهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية.

ه)  ضرورة وجود رؤية متوسطة وطويلة األجل، تراعي 
املصلحة  وأصحاب  املتنوعة  املجتمعات  احتياجات 
املختلفني عند تشكيل توافق يف اآلراء بشأن االستثمار يف 
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النطاق العريض ونشره. وينبغي للحكومات أن تلعب 
املبتكرة  التمويل  آليات  استكشاف  يف  حموريًا  دورًا 

واالستراتيجيات املحفزة.

سوق  لبناء  املناصرة  ألنشطة  األولوية  منح  ينبغي  و) 
عاملية ألجهزة، النطاق العريض، وشبكاته، وبرجمياته، 
ر قوة اآلثار الشبكية، وكذلك اآلثار  وحلوله اليت ستسخِّ
العرضية للنطاق العريض على امتداد قطاعات متعددة، 
مع النهوض يف الوقت ذاته بالظروف اإلطارية لقابلية 

التشغيل البيين ملنتجات النطاق العريض وخدماته.

القطرية  اإلمنائية  النماذج  فإن  املطاف،  اية  ويف  ز) 
النطاق  توصيل  إىل  العام  النفاذ  إىل  املستندة  اجلديدة 
إىل  تطمح  أن  ميكن  اللغات  متعدد  واملحتوى  العريض 
حتقيق هدف 'الفرصة الرقمية' – أي التنمية االجتماعية 
واالقتصادية اليت غدت ممكنة عرب النفاذ إىل املعرفة اليت 
وفيما  والفقراء  األغنياء  بني  الفجوات  تضييق  تستطيع 

بني الطبقات واألقاليم.

ح)  وحنن حنض كل اجلهات املعنية املهمة على مواصلة 
طرح األسئلة األساسية بشأن طبيعة احلوافز اليت جيب 
على  اخلاص  القطاع  لتشجيع  احلكومات  ختلقها  أن 

االستثمار ومتكينه من ذلك.

التدبري املقترح 2 
االستفادة من التغيري التحويلي

النهوض باحلوافز االجتماعية واالقتصادية بتوفري النطاق 
العريض للجميع عرب التغيري التحويلي يف قطاعات الرعاية 

الصحية، والتعليم، واحلكومة، واالستدامة البيئية.

القيمة  حجم  ما  هو  أساسًا،  التنمية،  يهم  ما  إن  أ)    
وحنن  للجميع.  العريض  النطاق  توفري  سيخلقها  اليت 

إىل  األصعدة  خمتلف  على  احلكومات  كل  ندعو 
التعجيل، حيثما أمكن، بوترية تسليم اخلدمات العامة، 
وإجناز حتول حكومي مركزيًا وحمليًا باستخدام النطاق 
العريض، والنهوض بشكل واسع بتسليم اخلدمات من 
واملرونة،  واألمن،  والفائدة،  والشفافية،  النفاذ،  حيث 

واجلودة، والتكلفة.

على  سياسيتني  وقيادة  إرادة  إىل  احلاجة  تدعو  ب)  
فاملجتمع  الدولة:  رئيس  أو  الوزراء  رئيس  مستوى 
واالقتصاد املتسمان بالربط الشبكي والوجهة املستقبلية 
تستشرف  وأولويات  تفكري،  وطريقة  رؤيا،  يتطلبان 
العريض  النطاق  يندرج  أن  الواجب  ومن  املستقبل. 
بصورة جلية يف السياسات اإلمنائية القطرية لالستفادة 

ل بوترية التنمية. من هذا النطاق كعامل معجِّ

ج)  وتدل قصص النجاح الوطنية على أن ج القمة إىل 
القاعدة املتناظر مع اخنراط وملكية على املستوى الشعيب 
ضروري لبناء االقتصاد الرقمي الوطين. ومن الواجب 
وضع سياسة قطرية واضحة ال تسهم فحسب يف توسيع 
وتشكل  بل  العريض،  للنطاق  األساسية  التحتية  البنية 
أيضًا قوة حمركة للقدرة التنافسية الوطنية. وميثل تنشيط 
انتشار النطاق العريض إىل املؤسسات العامة األساسية 
(مثل املدارس واملكتبات ومكاتب الربيد واملستشفيات 
والعيادات الصحية) استراتيجية فعالة لعالقات الشراكة 

بني القطاعني العام واخلاص.

د)  إن النطاق العريض هو أداة فذة للتكامل االجتماعي 
والضم اإللكتروين، وهكذا فإن استخدام النطاق العريض 
ملجاة التحديات االقتصادية واالجتماعية مثل تصاعد 
والتغري  السكان،  وشيخوخة  الصحية،  الرعاية  تكاليف 
املناخي، جيب أن يكون بؤرة تركيز أساسية لعالقات 
ذلك  يف  مبا  املتعددة،  املعنية  اجلهات  ذات  الشراكة 
وعلى  واخلاص.  العام  القطاعني  بني  الشراكة  عالقات 
احلكومات أن تدرك أن جناح مبادرات النطاق العريض 
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سيعتمد على جانب الطلب يف خمتلف أشكاله، مبا يف 
تكنولوجيا  ومهارات  الصحية،  والرعاية  التعليم،  ذلك 
اإللكترونية  اخلدمات  وتوافر  واالتصاالت،  املعلومات 

العامة، وما إليها، قدر اعتماده على جانب العرض.

ه)  ينبغي أن تنظر احلكومات يف سياسات ترمي إىل 
حفز منو القطاع اخلاص واستثماراته من خالل هياكل 
ضرائب  فرض  وتفادي  واحلوافز،  للقروض  مبتكرة 
إضافية على قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
كما أن مبقدورها أن تدرس مسألة توفري إعانات استباقية 
للخدمات يف البلدان اليت تنعدم فيها أو تكاد احتماالت 
اجتذاب استثمارات خاصة، وتوفري حوافز الطلب من 
خالل ترويج السلع العامة الرقمية، اليت ُثبت يف بعض 
لالستثمارات  احلميدة  الدائرة  يف  تسهم  أا  احلاالت 
الواردة من هيئات القطاعني العام واخلاص سواء بسواء 

وانتشار عالقات الشراكة بني القطاعني املذكورين.

و)  من الواجب أن تشتمل أهداف السياسات املتعلقة 
بتوفري النطاق العريض على تزويد املجموعات الضعيفة 
واملحرومة والنائية والشباب والشعوب األصلية خبدمات 
فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  وتطبيقاته.  العريض  النطاق 
تعزيز االئتمان والثقة يف النطاق العريض ذي احلضور 
واخلصوصية  واحلماية  السالمة،  حيث  من  املترامي 
بتوفري  وااللتزام  التوافق  لبناء  مسبق  شرط  هو  واألمن 

النطاق العريض للجميع.

ز)  يتعني توجيه اهتمام خاص إىل زيادة توافر طيف 
التردد الراديوي وخفض تكاليفه إذ إنه ميثل عامل متكني 
حاسم لنمو النطاق العريض الالسلكي. ومن الواجب 
اجلديدة،  واخلدمات  العادلة  املنافسة  عناصر  مراعاة 
ملنح  املنصفة  واإلجراءات  التنظيمي  اإلصالح  وكذلك 
التراخيص، عند توزيع طيف التردد الراديوي، يف ظل 

ج حمايد إزاء التكنولوجيات واخلدمات.

ح)  ينبغي العناية، على وجه اخلصوص أيضًا، وال سيما 
من ِقبل مصنعي املعدات، بضمان تطوير معايري عاملية 

وكفالة قابلية التشغيل البيين للشبكات العاملية.

املتداخلة  االهتمامات  ذات  املنافع  أن  ومع  ط) 
والقطاعات املتعددة للنطاق العريض قد أدت يف العديد 
غري  أو  لة  معطَّ استثمارات  إىل  املاضي  يف  احلاالت  من 
التحفيزي  األثر  عديدة  بطرق  حجبت  وأا  مستدامة 
يف  للجميع  العريض  النطاق  توفري  سيخلِّفه  الذي 
من  فإن  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  على  املطاف  اية 
الواجب إيضاح هذه الفوائد على حنو أفضل للمواطنني 

واملستهلكني.

أن  العريض  النطاق  سياسات  على  أن  نعتقد  إننا  ي) 
احلاسوبية،  والربامج  األجهزة  من  االحتياجات  تشمل 
أننا  كما  السياسات.  وأولويات  التمويل،  ومتطلبات 
يف  تكميلية  استثمارات  إىل  حاجة  هناك  أن  نعتقد 
واستثمارات  الكهرباء)  (مثل  املساندة  التكنولوجيات 

يف مناذج النفاذ املجتمعية.

العريض  النطاق  سياسات  توسيع  الواجب  ومن  ك)  
على أن يؤخذ يف احلسبان أن أحد األسباب الرئيسية 
العظيمة  اإلمجالية  الفائدة  هو  العريض  النطاق  لدعم 
اجلديدة  واخلدمات  التطبيقات  من  املجتمع  جينيها  اليت 
وبالنظر  النطاق.  هذا  خالل  من  تسليمها  ميكن  اليت 
إىل السمات الدميغرافية املتحولة، فلن يكون باستطاعة 
خدمات  تسليم  بسواء  سواء  والنامية  املتقدمة  البلدان 
دون  مواطنيها،  جلميع  مثًال،  كافية،  وصحية  تعليمية 

توافر البنية التحتية للنطاق العريض.

العريض  النطاق  شبكات  بناء  فوائد  أن  حني  ويف  ل) 
وترويج األجهزة املستندة إليه قد ال تكون ظاهرة للعيان 
على املدى القصري، فمن املؤكد أا تكفل التعجيل، يف 
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األجلني املتوسط والطويل، بتوفري السلع العامة الرقمية 
الرقمية  الصحة  خدمات  مثل  الرفيعة،  املكانة  ذات 
املتنقلة)  اخلدمة  عرب  والصحة  اإللكترونية  (الصحة 
والتجارة  اإللكترونية  واحلكومة  اإللكتروين  والتعلم 
اإللكترونية، مما يؤدي إىل إنعاش اقتصادي ومنو أخضر 

وتكامل اجتماعي.

م) ولالستفادة من الطبيعة ذات االهتمامات املتداخلة 
على  فإن  العريض  للقطاع  املتعددة  والقطاعات 
احلكومات أن تنظر يف السبل الكفيلة بتجميع التوصيل 
وستتزايد  العريض.  للنطاق  الوطنية  الشبكات  على 
البلدان  كل  يف  العام  القطاع  يف  التوصيل  احتياجات 
وتسلم  تبعث  أن  حكومام  من  الناس  ينتظر  حينما 
شبكات  عرب  العامة  واحلكومية  اإلدارية  اخلدمات 

النطاق العريض.

التدبري املقترح 3 
استخدام مناذج شفافة، وعادلة، 
وتنافسية، وحمايدة تكنولوجيا

يف  العريض  للنطاق  املتقاربة  الشبكات  قضايا  معاجلة 
وحمايدة  وتنافسية  وعادلة،  شفافة،  مناذج  إرساء  سبيل 
على  البيين  التشغيل  وقابلية  التوصيل  تتيح  تكنولوجيًا 

املستويات القطرية واإلقليمية والدولية.

 أ) يوفر نفاذ السعة العالية إىل اإلنترنت منصة لطائفة 
أن  ضمنًا  املفهوم  من  فإن  ولذا  التطبيقات  من  واسعة 
تستفيد  أن  ميكن  السعة  هذه  مثل  يف  االستثمارات 
وتكافئها.  للتطبيقات  واخلالقة  املبتكرة  األفكار  من 
واملستثمرون يف سعة االتصاالت ليسوا بالضرورة هم 
ولذا  واخلدمات،  التطبيقات  من  يستفيدون  قد  الذين 

تضمن  مبتكرة  آليات  على  العثور  الواجب  من  فإن 
إىل  االفتقار  بسبب  العريض  النطاق  نشر  تعطل  عدم 

االستثمار.

النفاذ  من  القصوى  الفوائد  فإن  األرجح،  وعلى  ب) 
والنقل بالنطاق العريض سُتستخلص إذا ما توافرت سعة 
كافية وإذا ما كان النفاذ إىل هذه السعة ممكنًا من خالل 
املمارسات  فإن  عامة،  وبصفة  ومنصفة.  وافية  آليات 
املعقولة إلدارة الشبكات جيب أن توفر الوصول 'العادل' 

إىل املوارد أمام اجلهات املتنافسة املوفرة للنفاذ.

احلديثة  التحتية  البنية  بأن  اإلقرار  الواجب  ومن  ج) 
وذات اإلدارة الذكية للنطاق العريض هي شرط مسبق 
مثل  وبدون  اجلديدة.  وخدماته  املحتوى  لتطبيقات 
هذه البنية، اليت حتتاج إىل متويل كاف من املستخدمني 
يوفر  شخص  وأي  الزبائن  (مثل  الفعليني  واملستعملني 
أية  تتاح  فلن  اإلنترنت)  عرب  والتطبيقات  اخلدمات 
إمكانية للنمو املستدام يف استخدام البيانات واإلنترنت.

تكنولوجيا  من  ما  بأنه  اإلقرار  املهم  من  أن  كما  د)  
احلضور  ذات  العريض  النطاق  خدمات  ستوفر  منفردة 
جمديًا  ذلك  كان  وحيثما  األرجح،  وعلى  الكلي. 
اقتصاديًا، فإن لب اإلنترنت سيستخدم األلياف الضوئية 
لتحقيق سرعات فائقة. ومن املرجح بشدة أن التوصيل 
البيين للشبكات املستندة إىل األلياف يف شبكة اإلنترنت 
تنفيذ  باملستطاع  كان  حيثما  النجاح  سيحقق  العاملية 
الوصالت الليفية. وفضًال عن ذلك، فإنه يبدو أن للبيئة 
التحتية الراديوية دورًا متواصًال تضطلع به. وسواء أكان 
العريض  الراديوي  الواسعة  املنطقة  بنفاذ  يتعلق  األمر 
النطاق إىل األرض أم إىل السواتل، فإن هذا النفاذ ميكن 
إىل  املفتقرة  املناطق  يف  مواتية  اقتصادية  مسات  يوفر  أن 

بنية حتتية ثابتة.



59
إنترنت  من  الكاملة  الفوائد  حتقيق  وراء  وسعيًا  ه)  
تدعو  احلاجة  فإن  للجميع،  بالنسبة  العريض  النطاق 
التواقيع  ووظيفة  فحوى  إلنفاذ  الدويل  التعاون  إىل 
الرقمية، وتطبيق القوانني، واالتفاق على تعريف إساءة 
حال  يف  املتبادل  والدعم  العالج،  وتدابري  االستعمال 
احلاسوبية  الربامج  انتشار  و/أو  للهجمات  التعرض 
الضارة، من بني مجلة مسائل، مع األخذ يف احلسبان أن 
هناك بالفعل عددًا من الربامج القائمة للتعاون الدويل 

الرامية إىل معاجلة هذه القضايا.

كعناصر  لتعمل  املصممة  الدولية،  املعايري  توفر  و) 
قابلية  ذلك  يف  مبا  جلية  مزايا  كحواجز،  ال  للتمكني 
عادل  تنافس  وميدان  احلجم  ووفور  البيين  التشغيل 

لكل اجلهات املعنية.

التدبري املقترح 4 
التمكني من خلق املحتويات 

والتطبيقات

النطاق  حمتويات  خللق  الصحيحة  الظروف  تطوير 
العريض وتطبيقاته، ونشرها، وتوزيعها عرب بيئة متكينية 
تستند إىل االئتمان والثقة من أجل االستقرار واالزدهار 

االقتصادي واالجتماعي.

 أ)  ينبغي أن تقر كل اجلهات املعنية املهمة أنه يف إطار 
االقتصاد الرقمي فإن الفرص غري املسبوقة اليت توفرها 
تقريبًا  الالحمدود  والنفاذ  واملعلومات  األفكار  تدفقات 
يطرحان  والتطبيقات  واملعرفة  والثقافة  املحتوى  إىل 
حتديات أمام القواعد واللوائح الوطنية والدولية القائمة.

ال  مستويات  عن  الرقمية  الشبكات  وأسفرت  ب)  
الظاهرة  هذه  أن  كما  املحتوى،  قرصنة  من  هلا  سابق 
ستتفاقم أكثر فأكثر يف عصر النطاق العريض. وتتكاثر 
حاالت خرق حقوق التأليف وحقوق امللكية الفكرية، 
وستغدو مسألة مكافأة خلق املحتوى وتوزيعه شاغًال 
حموريًا لكل اجلهات املعنية املهمة، وهو شاغل يتطلب 
الرقمية.  املنتجات  قيمة  لسالسل  بكثري  أفضل  تفهمًا 
ومن الواجب أن يدرك واضعو السياسات احلاجة إىل 
إرساء توازن بني خلق املحتوى ونشره، وأن املبدعني 
تعويضات  على  احلصول  يستحقون  الرقمي  العامل  يف 

منصفة.

ج)  ويوفر االنتشار العاملي للنطاق العريض فرصًا غري 
ضخم  كم  خالل  من  الثقايف  التنوع  لتنشيط  معهودة 
من املحتوى واخلدمات باللغات املحلية. وسيؤدي هذا 
وتنمية  املحلية،  الثقافية  القطاعات  ازدهار  إىل  بدوره 
أن  كما  العمل.  فرص  خلق  يف  واإلسهام  القدرات، 
النفاذ  تكاليف  خفض  بإمكانية  تتمتع  التطورات  هذه 
خفضَا شديدًا، من خالل خلق الطلب على املحتويات 

واخلدمات املحلية.

أن  أيضًا  يالحظوا  أن  السياسات  واضعي  د)  وعلى 
توزيع  تكاليف  خلفض  هائلة  إمكانية  ميتلك  الترقيم 
املحتوى، حيث إنه يتيح تبادل املحتوى شبكيًا برسوم 
املجتمع  صغر  مدى  عن  النظر  بغض  جدًا،  منخفضة 
املحلي أو تناثره. واليوم جيري خلق مناذج جتارية قانونية 
 Hulu جديدة للمحتوى خاصة باإلنترنت (مثل موقع
وخدمة Spotify) مما يشري إىل أنه رمبا كان على النماذج 

التجارية التقليدية أن تتغري للتصدي لتحدي القرصنة.
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فإن  العريض  النطاق  استخدام  يف  التوسع  ومع  ه)  
الشبكة  على  واألمن  والسرية،  اخلصوصية،  مسائل 
على  معاجلتها  الواجب  ومن  متزايدة،  أمهية  تكتسب 
وسيتطلب  والدولية.  واإلقليمية  الوطنية  املستويات 
ذلك استنباط حلول تقنية، إىل جانب التثقيف، ونشر 
ويف  الصلة.  ذات  واللوائح  القوانني  وإرساء  الوعي، 
عامليًا  دوليًا  تعاونًا  يتطلب  األمر  فإن  ذاته،  الوقت 
يستند إىل عالقات شراكة ذات جهات معنية متعددة 
متعددة  تكون  ما  غالبًا  املسائل  هذه  أن  إىل  بالنظر 

البلدان والقطاعات يف طابعها.

و)  ويتطلب تنفيذ املشروعات املحلية للنطاق العريض 
اخنراط  حفز  ال  يكفل  الترتيب  حسن  إداريًا  نظامًا 
املجتمع  مشاركة  وكذلك  بل  فحسب،  احلكومة 
املحلي. ومن الواجب تشجيع املجتمعات املحلية على 
حتديد  خالل  من  املشروعات  يف  طوعيًا  تنخرط  أن 
وترويج املمارسات املثلى يف تطوير التكنولوجيات املحلية 

للمعلومات واالتصاالت، مبا يراعي اللغات املحلية.

ز)  ويتسم ترويج اجلوانب واملبادئ األخالقية وصوا، 
للجميع  ونفاذ  اللغات  متعدد  خالق  حمتوى  تطوير  مع 
إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، بأمهية حمورية 
بالنسبة لتحقيق حضور عادل يف الفضاء السيرباين والنفاذ 
إليه. ومن الضروري احتضان خطوط توجيهية أخالقية 
من  فإن  وهكذا  املتصاعدة.  العوملة  وجه  يف  متماسكة 
الواجب تشجيع تدابري تعريف واعتماد املمارسات املثلى 
واخلطوط التوجيهية الطوعية، والتنظيمية الذاتية، واملهنية، 
ومنتجي  اإلعالميني،  املهنيني  صفوف  يف  واألخالقية، 
املعلومات، واملستخدمني، ومزودي اخلدمات مع املراعاة 
على  اجلميع  حصول  حق  ويظل  التعبري.  حلرية  الالئقة 
املعلومات حقًا أساسيًا ينبغي الذود عنه بكفاءة وخيال 

يف روح من املساواة والعدالة واالحترام املتبادل.

التدبري املقترح 5 
 استخدام النطاق العريض ملكافحة 

التغري املناخي
العريض  النطاق  وابتكارات  تكنولوجيات  استخدام 
للكوارث  والتصدي  كفاءا،  وتعزيز  الطاقة  لصون 
الطارئة، ورصد التغري املناخي، واإلبالغ عنه، والتحقق 

من بياناته.

على  واخلاصة  العامة  الشريكة  اجلهات  حنث  إننا   أ)  
مثل  والتطبيقات  للتكنولوجيات  الكامل  االستخدام 
ونظم  بعد،  عن  والعمل  الذكية،  الكهربائية  الشبكات 
النقل الذكية، اليت تستخدم توصيل النطاق العريض مبا 
يعود بالنفع يف اية املطاف على كل البلدان يف السعي 

حنو صون الطاقة وضمان كفاءا.

لالستثمار  استراتيجيات  اعتماد  على  حنض  إننا  ب)  
خالل  من  الطاقة  وفور  أقصى  استخالص  إىل  ترمي 
البنية  على  القائمة  'االفتراضية'  اخلدمات  استخدام 
التحتية للنطاق العريض يف قطاعات الصحة، والتعليم، 
وشبكات  والبيئة،  والزراعة،  والنقل،  العامة،  واإلدارة 

توزيع املحتوى، على سبيل املثال ال احلصر.

الطاقة  ملصادر  الواسع  االستخدام  نشجع  إننا  ج) 
نشر  يف  الشمسية  والطاقة  والرياح  املياه  مثل  املتجددة 

شبكات النطاق العريض.

املدمرة  الظواهر  يف  العاملية  الزيادة  أن  نالحظ  إننا  د) 
للهزات األرضية والفيضانات والزالزل املدية واألعاصري 
وموجات اجلفاف وحرائق الغابات اليت قد تكون نامجة 
إىل  البالغة  احلاجة  أكدت  قد  العاملي،  االحترار  عن 
وإىل  الطوارئ،  حلاالت  والتفاعلية  الفورية  االستجابة 
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جهود اإلغاثة من الكوارث وإعادة اإلعمار يف أعقاا، 
النطاق  شبكات  خالل  من  تعزيزه  ميكن  أمر  وهو 

العريض.

النطاق  لشبكات  الشامل  النشر  أن  نعتقد  ه)  إننا 
التغري  برصد  للنهوض  نفيسة  أداة  سيشكل  العريض 

املناخي وقياسه وتقييم بياناته.

التدبري املقترح 6 
 التعجيل بوترية نفاذ النساء 
والفتيات إىل النطاق العريض

التعجيل بوترية نفاذ النساء والفتيات إىل البنية التحتية 
بني  املساواة  تعزيز  دف  وخدماته،  العريض  للنطاق 

اجلنسني والتنمية االجتماعية واالقتصادية.

للتعجيل  نشطة  خطوات  اختاذ  الواجب  من    ( أ   
العريض  النطاق  خدمات  إىل  والفتيات  النساء  بنفاذ 
اجلنسني،  بني  املساواة  تعزيز  بغية  هلا،  واستخدامهن 
واالقتصادية  االجتماعية  والتنمية  التمكني  وترويج 

للرجال والنساء سواء بسواء.

البنية  يف  االستثمار  تشجع  أن  احلكومات  على  ب) 
النهوض  على  النساء  ملساعدة  العريض  للنطاق  التحتية 
حصوهلن  وتيسري  أطفاهلن،  تعليم  ومساندة  بتعليمهن 
على الرعاية الصحية، وتلقي التدريب الالزم للوظائف، 
وممارسة أنشطة جتارية جمزية، وإنفاذ حقوقهن املشروعة، 
املحلية  احلكومية  الشؤون  يف  نشط  بدور  واالضطالع 

والقطرية.

بأمهية  أيضًا  اإلقرار  السياسات  واضعي  على  ج) 
النطاق العريض للنساء يف قطاع االقتصاد غري املأجور 

وللعامالت املن زليات يف الوفاء بالتزامات عملهن، وتوفري 
زهيدة  واتصاالت  املالية  للحواالت  موثوقة  خدمات 

التكلفة ألولئك اللوايت يعملن بعيدًا عن أوطان.

لتوفري  مستهدفة  أرقامًا  تضع  أن  احلكومات  على  د) 
وأن  والفتيات  للنساء  العريض  النطاق  وخدمات  نفاذ 
تتعقب تقدمهن من خالل مجع البيانات املوثوقة املصنفة 
شعبة  به  أوصت  ما  حنو  على  اجلنسية،  الفئة  حسب 
النهوض باملرأة التابعة لألمم املتحدة عام 2005. ومن 
للتدريب  خمصوصة  مستهدفة  أرقام  اعتماد  الواجب 
على النطاق العريض. وميكن للحكومات املشاِركة يف 
تقدير األهداف اإلمنائية لأللفية أن تنظر يف اعتماد رقم 
مستهدف لضمان متتع نسبة 50% على األقل من النساء 
والفتيات بالقدرة على النفاذ إىل النطاق العريض حبلول 
املجتمعية  املراكز  خالل  من  ذلك  يف  مبا   ،2015 عام 
بشبكات  املربوطة  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 

النطاق العريض.

استخدام  السياسات  واضعو  يشجع  أن  ه)  ينبغي 
شبكات النطاق العريض يف القضاء على األمية الوظيفية، 
وتنشيط التدريب املهين، واملهارات األساسية األخرى 
مهارات  فيها  مبا  واالتصاالت،  املعلومات  لتكنولوجيا 
حمو األمية املالية والتجارية للنساء والفتيات. وباستطاعة 
مثل هذا التدريب، الذي ميكن أن يوفَّر من خالل املراكز 
ن  املجتمعية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أن ميكِّ
استخدام  أو  شبكية،  جتارية  أعمال  إنشاء  من  النساء 
اإللكترونية  التجارة  مثل  العريض،  النطاق  خدمات 
ومواقع الربط الشبكي االجتماعي، لتعزيز ما لديهن من 

موارد رزق وأنشطة اقتصادية.

املحتملة  األخطار  تدرك  أن  احلكومات  على  و) 
النساء  على  العريض  النطاق  خدمات  تشكلها  اليت 
براثن  يف  للوقوع  إغوائهن  يف  سيما  وال  والفتيات، 
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للحد  نشطة  خطوات  تتخذ  وأن  االجتار،  أو  الدعارة 

من هذه األخطار.

سياسات  خلق  على  احلكومات  تشجيع  ينبغي  ز) 
لضمان متتع النساء والفتيات بفرص مماثلة ملا حيظى به 
الرجال والفتيان من حيث النفاذ إىل خدمات النطاق 

العريض يف املدارس ومقرات العمل.

التدبري املقترح 7 
 دعم التوفري الواسع للنطاق 

العريض للجميع
دعم التوفري الواسع للنطاق العريض للجميع لصاحل أقل 
البلدان منوًا والبلدان ذات االحتياجات اخلاصة وتوسيع 
والنائية  الريفية  املناطق  ليشمل  العريض  النطاق  امتداد 

واملجموعات الضعيفة واملحرومة.

واخلاص  العام  الدعم  لتعبئة  اجلهود  جتديد  ينبغي  أ)    
األساسية  التحتية  بالبنية  ملموس  بشكل  للنهوض 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان اليت تشتد 
فيها احلاجة إليها، وكذلك يف املناطق الريفية واملعزولة، 
وخلدمة املجموعات املحرومة. ويف هذا الصدد، جتدر 
العريض  النطاق  مثل  اخلاصة  احللول  أن  إىل  اإلشارة 
ذات  الساتلية  النظم  تتيحها  اليت  واإلمكانيات  املتنقل 
خلدمة  جدًا  مالئمة  القوي  البصري  الليفي  التوصيل 
االحتياجات  ذات  األخرى  والبلدان  منوًا  البلدان  أقل 
املهام  أداء  على  القادرة  األدوات  وباستخدام  اخلاصة. 
على أفضل وجه، فإنه يتعني إرساء عالقة شراكة بني 
(من  واإلذاعة  أخرى)  إىل  نقطة  (من  العريض  النطاق 
التحتية،  بالبىن  يتعلق  فيما  متعددة)  نقاط  إىل  نقطة 

والتطبيقات، واخلدمات.

بأقل  يتعلق  اقتصادي  حتليل  إجراء  الواجب  من  ب) 
البلدان النامية، والبلدان النامية غري الساحلية، والدول 
التجارية  النماذج  لتحديد  الصغرية  اجلزرية  النامية 
املستدامة للحصول على عائدات كافية من استثمارات 
النطاق العريض عند مستويات الدخل الدنيا مع فوائد 
عرضية قصوى على امتداد قطاعات متعددة من املجتمع 
املناطق  على  ذاته  األمر  وينطبق  املحليني.  واالقتصاد 
الريفية والنائية، واملجموعات املحرومة. ومن الواجب 

النظر يف االستخدام املبتكر ل 'األرباح الرقمية'.

ج) وعند بناء شبكات النطاق العريض يف املجتمعات 
الضروري  من  فإن  الضعيفة،  اخلدمات  ذات  املحلية 
لتيسري  والترويج  التدريب  مثل  الدعم  مواصلة 
واالحتياجات  املحلية  اللغات  مراعاة  مع  استخدامها، 

التعليمية وقضايا حمو األمية.

ومن الواجب توجيه عناية خاصة إىل توفري النطاق  د) 
العريض للتعليم وللمجموعات املحرومة والضعيفة، مع 
تركيز بالغ على الشعوب األصلية، والنساء والفتيات، 
واألطفال،  والشباب،  اإلعاقة،  ذوي  واألشخاص 

واألقليات اإلثنية.

إقامة  لتيسري  الشراكة  لعالقات  الدعم  توفري  ينبغي  ه) 
نقاط حملية لتبادل اتصاالت اإلنترنت ورابطات وطنية 
ملزودي خدمات اإلنترنت لترويج توفري النطاق العريض 
واملجموعات  املناطق  يف  سيما  وال  واسع،  بشكل 

السكانية يف العامل اليت متس حاجتها إليها.

و)  يتعني أيضًا مراعاة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان 
منوًا عند ختطيط الشبكات اجلذعية اإلقليمية لإلنترنت. 
وتربهن التجارب املاضية على أن روابط االتصاالت بني 
البلدان املجاورة هي من بني القوى املحركة والداعمة 
الرئيسية لترويج الرخاء االقتصادي االجتماعي والتنمية 
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التحتية  والبنية  الدويل  التوصيل  ومبقدور  املتواصلة. 
يف  للتوسع  متينة  أداة  يكونا  أن  اإلقليمية  للشبكات 

التنمية املستدامة يف أقل البلدان منوًا.

واخلدمات  املعدات  ملزودي  التشجيع  تقدمي  ينبغي  ز) 
وذلك،  منوًا،  البلدان  أقل  مع  متعاونة  بصورة  للعمل 
مثًال، عرب عالقات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 

خلفض تكاليف التسليم.

من  كحل  العريض  النطاق  إىل  النظر  ينبغي  كما  ح)  
احللول يف املناطق اليت ُتمنح فيها األولوية ألنشطة اإلغاثة 
الن زاعات.  مرحلة  بعد  اإلعمار  وجهود  الكوارث  من 
يف  خاصتني  وأمهية  بفائدة  الساتلية  اخلدمات  وتتسم 
هذا الصدد، إىل جانب التكنولوجيات األخرى للنطاق 

العريض املتنقل.

التدبري املقترح 8 
منذجة النطاق العريض، وتقييمه 

ورصده
منذجة، وتقييم، ورصد األرقام املستهدفة واألطر الزمنية 
لتوفري النطاق العريض للجميع، مع استحداث مؤشرات 
النطاق  لبيئة  مناسبة  واستعمالية  واجتماعية  اقتصادية 

العريض.

من املحتمل أن تدعو احلاجة إىل استحداث طرق   أ) 
ألثر  واالقتصادية  االجتماعية  الدالئل  لنمذجة  جديدة 
انتشار النطاق العريض يف إطار عالقة شراكة متعددة 
اجلهات املعنية واليت ميكن أن تتيسر من خالل استجابة 
على مستوى منظومة األمم املتحدة، مثل الشراكة املعنية 
ألغراض  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  بقياس 

التنمية.

العريض  النطاق  لسياسات  الفعال  التنفيذ  حيتاج  ب) 
إىل أدلة موثوقة ومؤشرات قابلة للمقارنة بشأن النفاذ 
واستخدامها،  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  إىل 
زمنية  وأطرًا  مستهدفة  أرقامًا  األمر  ويتطلب  وأثرها. 
القمة  أهداف  لرصد  حتديدها  مت  اليت  كتلك  صلبة، 
تقدم  ورصد  لتقييم  وذلك  املعلومات،  ملجتمع  العاملية 
النطاق  نشر  طريق  على  واألقاليم  األعضاء  الدول 
العريض، وكذلك االتفاق على تدابري سنوية للمساعدة 
على حتقيق مثل هذا التقدم وقياسه. وبغية تقدير أوجه 
التحسن العاملية، فإن احلاجة تدعو إىل مؤشرات نسبية 

ومقارنات عاملية.

إطار  يف  الدويل،  اإلحصائي  املجتمع  أقر  ج)  
املعلومات  تكنولوجيات  بقياس  املعنية  العاملية  الشراكة 
مبؤشرات  أساسية  قائمة  التنمية  ألغراض  واالتصاالت 
ذلك  يف  مبا  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
العمل  هذا  وحيتاج  العريض.  بالنطاق  تتعلق  مؤشرات 
حول  للقياس  قابلة  مؤشرات  الستحداث  توسيع  إىل 
كل جوانب املجتمع اجلامع املستند إىل النطاق العريض 
النتشار  واالقتصادي  االجتماعي  األثر  منذجة  وطرق 
النطاق العريض، بالتعاون مع كل اجلهات املعنية املهمة.

ينبغي وضع جمموعة من املؤشرات املخصوصة اليت  د) 
تتيح قياس مدى التقدم يف ميدان النطاق العريض. ومن 
صلبة/ بيانات  مع  املؤشرات  هذه  تترافق  أن  الواجب 

والتغلغل  واملعدات  التحتية  البنية  بيانات  (مثل  كمية 
والتكلفة وما إىل ذلك) وبيانات لينة/نوعية (مثل بيانات 
القيمة واملحتوى النامجان عن النطاق العريض، والتنوع 

الثقايف/اللغوي، وغري ذلك).
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التدبري املقترح 9 

 بناء شراكة عاملية لتنمية النطاق 
العريض

بناء شراكة عاملية لتنمية النطاق العريض ذات التزامات 
االهتمامات  ذات  الطبيعة  بأن  واإلقرار  ملموسة، 
ستنقلنا  للنطاق العريض  والقطاعات املتعددة  املتداخلة 

إىل ما وراء جدول أعمال األهداف اإلمنائية لأللفية.

تدعو احلاجة إىل اهتمام عاجل ومتجدد باالستفادة   أ) 
من التوافق املعتمد يف اهلدف 8 من األهداف اإلمنائية 
لأللفية والداعي إىل بناء شراكة عاملية للتنمية مع القطاع 
اخلاص وجمتمعات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 

جلين الثمار الكاملة لالبتكار واالستثمار.

ب)  وميكن أن تتضمن األمثلة على ذلك حتديد برامج 
والدول  املتحدة  األمم  ملنظومة  إمنائية  مبادرات  أو 
األعضاء تستند إىل منصات التواصل التكنولوجي واليت 
للتوسع.  العريض  النطاق  قابلية  من  تستفيد  أن  ميكن 
وتنفيذ  حتديد  يف  األولية  اخلطوة  تتمثل  أن  وينبغي 
مشروعات خمتلفة للنطاق العريض تطلب تعاونًا عامليًا، 
وتفادي  العريض،  النطاق  عرب  املعارف  اقتسام  مثل 
التعليمية،  املشكالت  وتسوية  الطبيعية،  الكوارث 

واستئصال األمراض.

ج)  من الواجب إعداد تقييم قاعدي لألثر التحفيزي 
حتقيق  من  ن  ممكِّ كعنصر  العريض  النطاق  لتكنولوجيا 
األهداف اإلمنائية املترابطة لأللفية بغية التوصل إىل حتديد 
الشراكات  هلذه  االجتماعي  االقتصادي-  لألثر  كمي 

بني القطاعني العام واخلاص.

العريض  للنطاق  الناجح  النشر  مساندة  د)  ينبغي 
يتيح  املتحدة  األمم  مستوى  على  العملي  للدعم  بنظام 
اقتسام املمارسات املثلى للنطاق العريض ونشرها على

املستوى العاملي.

التدبري املقترح 10 
اخلطوات املقبلة لشراكات النطاق 

العريض ومشروعاته
مبا  ملموس  تنسيق  مع  للشراكات،  املقبلة  اخلطوات 
املعنية  اجلهات  وذات  املبتكرة  املتابعة  آليات  ذلك  يف 
والعاملية،  واإلقليمية،  الوطنية،  املستويات  على  املتعددة 

وهو ما يشمل اللجان الوطنية للنطاق العريض.

ُيوصى بإنشاء عدد من آليات املتابعة للجنة النطاق   أ) 
العريض من أجل التنمية الرقمية واليت تشتمل على طرق 

عمل مبتكرة، ودينامية، ومرنة:

على •  التأييد  الستقطاب  املستوى  رفيع  فريق 
التنمية  أجل  من  العريض  النطاق  جلنة  شاكلة 

الرقمية.
منصة شراكة للقطاعني العام واخلاص للنماذج • 

التجارية املستدامة للنطاق العريض.
جممع فكري متعدد اجلهات املعنية ُيعىن بالنطاق • 

العريض من أجل التنمية.
ب) يوصى بقوة أن ترتكز تدابري املتابعة الرئيسية اليت 
اقترحتها جلنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية 
املعين  واالستدامة  التعجيل  'إطار  على  وفعالية  بقوة 

باألهداف اإلمنائية لأللفية' املقبل.

ج) نطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة أن ينظر يف 
إدراج النطاق العريض ضمن إطار عمل األمم املتحدة 
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ذلك  فإن  العملية  الناحية  ومن  اإلمنائية.  للمساعدة 

سيشكل بندًا ذا جزأين للعمل مها:
 أ.  اتفاق على سياسة عاملية للنطاق العريض يف منظومة 

األمم املتحدة؛ 

املساعدة  مشروعات  كل  يف  متميز  بند  إدراج  ب. 
التقنية.

ومن الواجب العمل على حتقيق هذه املهمة يف ظل  د) 
اجلهود الشاملة لبناء شراكة عاملية للتنمية بني القطاع 
اخلاص، واملجتمع املدين، وجمتمع تكنولوجيا املعلومات 
التكنولوجيات  فوائد  إتاحة  ذلك  يف  مبا  واالتصاالت، 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وخباصة  اجلديدة، 
وينبغي  لأللفية).  اإلمنائية  األهداف  من   8 (اهلدف 
لتكنولوجيا  التحفيزي  لألثر  قاعدي  قياس  استحداث 
النطاق العريض كعامل متكيين لتحقيق األهداف اإلمنائية 
املترابطة لأللفية بغية التحديد الكمي لألثر االقتصادي- 

االجتماعي لشراكات القطاعني العام واخلاص هذه.

من الواجب مجع املمارسات املثلى ودراسات احلالة  ه) 
عن املشروعات االستثمارية يف البلدان النامية وتلخيصها، 
مع استخدام خمزن شبكي لذلك يف الوضع املثايل. وعلى 
جلنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية أن تنظر يف 
إنشاء مشروع أو فريق عمل لتصنيف هذه املعلومات. 
املعلومات  تكون  حبيث  املشروع  معايري  حتديد  وينبغي 
بعد  اللجنة  على  ويتعني  للجنة.  فائدة  ذات  املجموعة 
ذلك حتليل دراسات احلالة اجليدة التماسًا إلمكانيات 

التكرار والتوسع. 

ميكن ألعضاء اللجنة دعم املشروعات الرائدة اليت  و) 
النطاق  تكنولوجيات  استخدام  فائدة  على  ستربهن 

العريض يف مساندة األهداف اإلمنائية لأللفية.

للنطاق  وطنية  خطط  بوضع  نوصي  فإننا  وأخريًا،  ز) 
العريض يف كل الدول األعضاء يف األمم املتحدة البالغ 
عددها 192 دولة، مع تركيز مزدوج على استقطاب 

التأييد واالستثمار يف النطاق العريض.
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شكـر وتقديـر

 ،Indrajit Banerjee يعرب الرؤساء املشاركون ونواب الرئيس عن شكرهم ألعضاء أمانة اللجنة، وهم
 ،Phillippa Biggs من  املؤلف  األساسي  والفريق   ،Denis Gilhoolyو  ،Doreen Bogdan-Martinو
،Toby Johnsonو  ،Vanessa Grayو  ،Jose Maria Diaz Bataneroو  ،Janet Burgessو

 Jaroslaw Ponderو  ،Béatrice Pluchonو  ،Sarah Parkesو  ،Youlia Lozanovaو  ،Piers Letcherو
وكذلك   ،Susan Teltscherو  ،Robert Shawو  ،Susan Schorrو  ،Ana-Dory Rodriguezو
ل Paul Budde، ملا بذلوه من جهود ال تكل يف إعداد هذا التقرير. وتوىل إعداد صيغة InDesign الطباعية 
هلذا التقرير Nkumbe Njume-Ebong حتت إشراف Daniel Lutz. كما نتوجه بالشكر إىل كل أعضاء 

اللجنة ومسؤويل التنسيق ملسامهام املتفانية واجلوهرية االستثنائية على مدار هذه العملية.
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قائمة املختصرات
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(Fourth-Generation Mobile Telephony) شبكة أو خدمة متنقلة من اجليل الرابع   4G

(Acquired Immune Deficiency Syndrome) نقص املناعة املكتسبة   AIDS

(Code Division Multiple Access) النفاذ املتعدد بتقسيم شفري   CDMA

(Data Over Cable Service Interface Specification) مواصفات السطح البيين ألنظمة إرسال البيانات عرب الكبل   DOCSIS

(Digital Subscriber Line) اخلط الرقمي للمشترك   DSL

(Enterprise Resource Planning) ختطيط املوارد يف املؤسسة   ERP

(Evolution-Data Optimized) املطور إلرسال البيانات EV-DO املعيار   EV-DO

(Fibre-To-The-Home) توصيل الليف حىت املرتل   FTTH

(Gross Domestic Product) الناتج املحلي اإلمجايل   GDP

(Greenhouse Gas) غاز الدفيئة   GHG

(Global Positioning System) نظام العاملي لتحديد املواقع   GPS

(Global System for Mobile Communications) النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة   GSM

(Human Immunodeficiency Virus) فريوس نقص املناعة البشرية   HIV

(High-Speed Downlink Packet Access) النفاذ الرزمي عايل السرعة على الوصلة اهلابطة   HSDPA

(Information and Communication Technology) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   ICT

(IP Multimedia Subsystem) النظام الفرعي متعدد الوسائط القائم على بروتوكول اإلنترنت   IMS

(International Mobile Telecommunications) االتصاالت املتنقلة الدولية   IMT

(Internet Protocol) بروتوكول اإلنترنت   IP

(Intellectual Property Rights) حقوق امللكية الفكرية   IPRs

(Internet Service Provider) وكالة توفري خدمة اإلنترنت   ISP

(International Telecommunication Union) االحتاد الدويل لالتصاالت   ITU

(Internet exchange point) نقطة تبادل اإلنترنت   IXP

(Least Developed Countries) أقل البلدان منوًا   LDCs

(Long-Term Evolution) مشروع التطور الطويل األجل   LTE

(Millennium Development Goals) األهداف اإلمنائية لأللفية   MDGs

(National Broadband Network) الشبكة الوطنية للنطاق العريض   NBN

(Official Development Assistance) مساعدة إمنائية رمسية   ODA

(Organisation for Economic Co-operation and Development) منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   OECD

(Public-Private Partnership) الشراكة بني القطاعني العام واخلاص   PPP

(Poverty Reduction Strategy Paper) الورقة املتعلقة باستراتيجية احلد من الفقر   PRSP

(Research & Development) البحث والتطوير   R&D

(Small Island Developing States) الدول اجلزرية الصغرية النامية   SIDS

(Small- and Medium-sized Enterprises) املؤسسات الصغرية واملتوسطة   SMEs

(Transmission Control Protocol) بروتوكول التحكم يف اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت   TCP

(Universal Mobile Telecommunications System) نظام االتصاالت املتنقلة العاملية   UMTS

(UN Department for Economic and Social Affairs) إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة  UNDESA

(UN Economic Commission for Africa) جلنة األمم املتحدة االقتصادية إلفريقيا   UNECA

(UN Economic Commission for Europe) جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا   UNECE

(UN Economic & Social Commission for Asia and the Pacific) جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط اهلادئ  UNESCAP

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  UNESCO

(UN Economic & Social Commission for Western Asia) جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  UNESCWA

(Universal Primary Education) تعميم التعليم االبتدائي   UPE

(Wholesale Applications Community) جتمعتطبيقات اجلملة  WAC

(World Health Organization) منظمة الصحة العاملية   WHO

(Wireless Local Area Network) شبكة املنطقة املحلية الالسلكية   WLAN

(World Summit on the Information Society) القمة العاملية ملجتمع املعلومات   WSIS
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