
سيستضيف االحتاد الدويل لالتصاالت يف اليوم الذي يسبق افتتاح املنتدى العاملي لسياسات 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )WTPF(، حواراً اسرتاتيجياً رفيع املستوى يضم 

متحدثني رئيسيني من القطاع العام واملنظمات غري احلكومية واحلكومات. وسرتكز املناقشة على 
حتقيق مستقبل مشرتك “قائم على النطاق العريض” وأمهية االستثمار يف البنية التحتية اجلديدة عالية 

السرعة والتحديات ذات الصلة والطبيعة املتغرية لسياسة النطاق العريض وتنظيمه.

تشمل اإلنرتنت جمموعة هائلة من خدمات املعلومات واحملتويات والتطبيقات املختلفة اليت تعمل 
عرب “شبكة شبكات” تضم حوايل 000 42 من األنظمة الفردية. واإلنرتنت، وهي أكثر بكثري من 

شبكة الويب، تدعم جمموعة متزايدة من اخلدمات “الذكية” والتوصيل من آلة إىل آلة الذي يعد 
أساس “إنرتنت األشياء”.

ونظراً إىل أن النطاق العريض هو منصة منو اإلنرتنت، فإنه يعترب اليوم بنية حتتية حامسة وحيوية 
للقدرة التنافسية الوطنية يف االقتصاد العاملي احلديث. وأصبح دور النطاق العريض يف تعزيز الرخاء 

واإلنتاجية والتبادل التجاري راسخاً اآلن. وبعبارة أبسط، أصبح من الواضح بشكل متزايد استحالة 
استغناء أي بلد عن النطاق العريض.

ودور النطاق العريض يف الوفاء بأهداف التنمية العاملية من األمور احليوية أيضاً. فتكنولوجيات 
املعدالت العالية حتّول فعاًل أساليب توفري خدمات الرعاية الصحية والتعليم يف البلدان املتقدمة 

والنامية على السواء. ويعترب النطاق العريض نقطة انطالق رئيسية لتحسني حياة الناس والتعجيل 
بالتقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ويُعرتف به على حنو متزايد كعنصر حاسم من برنامج 

التنمية العاملي ملا بعد 2015.

ومن األمور املشجعة أن استخدام األفراد لإلنرتنت يزداد بشكل مطرد إذ يبلغ عدد مستخدمي 
اإلنرتنت اآلن 2,6 مليار مستعمل. ومع ذلك، ال زال يتعني على الصعيد العاملي توصيل 4,5 مليار 

شخص أي حوايل ثلثي سكان العامل. وتشمل هذه الفئة غري املوصلة الكثري من املواطنني ذاهتم 
الذين تعترب األهداف اإلمنائية لأللفية بالنسبة هلم ذات داللة وأمهية بالغة.

ال حوار االستراتيجي للمنتدى 
العال مي لسياسات االتصاالت

 بناء أسس النطاق العريض من أجل ال مستقبل
13 مـايــو 2013

أصبح دور النطاق 
العريض يف تعزيز الرخاء 
واإلنتاجية والتبادل 
التجاري راسخاً اآلن. 
وبعبارة أبسط، أصبح 
من الواضح بشكل 
متزايد استحالة استغناء 
أي بلد عن النطاق 
العريض.
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وعلى مستوى املستعمل، هل ينبغي لصانعي السياسات أن يعتربوا اإلنرتنت عريضة النطاق حاجة 
أساسية أم حقاً أساسياً أم خدمة “كمالية” متاحة فقط ألولئك الذين يستطيعون الدفع للحصول 

عليها؟ وهل ينبغي هلذه الشبكة املعقدة املؤلفة من شبكات متداخلة واخلدمات اليت تنقلها أن 
ختضع للتنظيم الوطين أم التنظيم الذايت أم أال ختضع للتنظيم إطالقاً؟ أصبحت اهليئات التنظيمية 
“املتقاربة”   اليت تغطي جمموعة من اخلدمات من اإلذاعة إىل اإلنرتنت واملهاتفة الصوتية   أكثر 

انتشاراً ولكن ليس من الواضح دائماً مدى قدرة واضعي السياسات على مواكبة مقدار ومنو حركة 
البيانات احلديثة واخلدمات اجلديدة مثل وسائل التواصل االجتماعي. فما هو دور السياسة العامة 

وهل تعد اخلطط الوطنية للنطاق العريض مهمة حقاً؟ من الذي يقود التغيري يف الواقع   هل هم 
صانعو السياسة أم املشغلون أم مقدمو احملتوى أم املستعملون النهائيون؟

سيدعو احلوار االسرتاتيجي للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت هذا العام طائفة واسعة من 
األصوات املختلفة لعرض رؤيتها بشأن كيفية تطور اإلنرتنت   والفرص واملخاطر. وسيشمل هذا 

اليوم احلافل باملناقشات آراء كبار املديرين التنفيذيني من دوائر الصناعة ورواد السياسة ودعاة اجملتمع 
املدين ومناصري حرية اإلنرتنت الستكشاف مالمح املستقبل الذي سيؤثر علينا مجيعاً.

إخالء مسؤولية
يُقصد هبذه الوثيقة أن تكون ورقة معلومات عامة للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت لعام 2013 من أجل دعم وسائل اإلعالم 
يف إعداد تقاريرها. وينبغي أال تعترب وثيقة رمسية للمؤمتر. وللحصول على مزيد من املعلومات يرجى االتصال من خالل عنوان الربيد 

.pressinfo@itu.int :اإللكرتوين
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والفرص واملخاطر.
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