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 الفجوة الرقمية واألهداف اإلنمائية لأللفية
يؤدي االحتاد الدويل لالتصاالت، بوصفه الوكالة املتخصصة لألمم املتحدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، دوراً حرجاً 

إىل التكنولوجيات احلديثة اليت ميكنها تغيري شكل حياة الناس واملساعدة يف إهناء احللقة املفرغة للفقر يف رعاية النفاذ املنصف 
 والعزلة.

واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يف  2005 اليت حددهتا القمة العاملية جملتمع املعلومات يف تونس يف -واألهداف اإلمنائية لالحتاد 
مع الرتكيز خاصة على  ،األولوية للنفاذ املنصف، ال يف البلدان وحسب ولكن أيضاً داخل اجملتمعات تعطي - 2010 حيدرآباد يف

قضايا اجلنسني، ونفاذ الشباب واملعوَّقني واجملتمعات األصلية والشرائح السكانية النائية جداً. وهناك أيضًا برنامج للمساعدة 
  اليت حددهتا األمم املتحدة باعتبارها أقل البلدان منواً.املباشرة اخلاصة يستهدف البلدان التسعة واألربعني

"من خالل التعلم اإللكتروني والصحة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية ورصد المناخ والكثير غير ذلك، ستساعد 
النطاق العريض لفية في متناول اليد. وسوف تؤدي قوة غد على وضع األهداف اإلنمائية لألتكنولوجيا اليوم وتكنولوجيا ال

حتى تلك  -الثابت والمتنقل إلى زيادة تحسين قدرتنا على توسيع الخدمات األساسية لتصل إلى المجتمعات المحلية 
، منذ أكثر من عقد من عند الحديث للمرة األولىبطرق لم تكن متصوَّرةً  -المجتمعات التي تعيش في أماكن نائية 

".عن األهداف اإلنمائية لأللفية الزمان،  

 بان كي مون، األمني العام لألمم املتحدة

 الفجوة الرقمية

 املروِّعطلب االحتاد الدويل لالتصاالت كتابة تقرير بعنوان "احللقة املفقودة" الذي وّجه االنتباه الدويل إىل االختالل  1985 يف عام
يربز العالقة املباشرة بني البنية التحتية لتكنولوجيا . وكان التقرير هو أول تقرير على صعيد النفاذ والنامية المتقدمةبني البلدان 

من ناحية أخرى، وحماولة وضع حتديد كمي ملا أصبح يعرف باسم  ،والنمو االقتصادي ،من ناحية ،املعلومات واالتصاالت
 سرياً لوصول بعد ساعتني "الفجوة الرقمية". وحيدد هذا التقرير هدفًا يتمثل يف أن كل أفراد البشر تقريبًا ال بد أن يتمكنوا من ا

 .2000 وذلك حبلول عام ،على األقدام إىل هاتف
وبعد أكثر من عشر سنوات مما كان يبدو وقتئٍذ هدفًا طموحاً، أصبح العامل بالفعل مكانًا خمتلفًا باملرة. فالتكنولوجيا املتنقلة 

سوى  1985بلدان مل يكن فيها حىت عام م سكان ت الصوتية والبيانية أمااجتاحت األسواق وأدخلت النفاذ اجلاهز إىل اخلدما
 .نسمة 500أقل من هاتف واحد لكل 

 مليار نسمة، وميلك أكثر من 5واآلن يصل عدد املشرتكني يف اخلدمة اخللوية املتنقلة يف أحناء العامل إىل ما يزيد بسهولة عن 
املعلومات واالتصاالت، بدأت األلفية اجلديدة مبعجزة ملعظم مليار نسمة النفاذ إىل اإلنرتنت. وعلى صعيد النفاذ إىل تكنولوجيا  2

 أفقر أمم العامل، وخاصة أقل البلدان منواً، حيث تضاعف جمموع عدد االشرتاكات املتنقلة اخللوية يف أقل البلدان منوًا بأكثر من
 . 2010 ون بنهايةملي 280مليون اشرتاك إىل  2 فارتفع اجملموع من ،2000 ضعفاً عما كان عليه يف عام 150

فيومع ذلك ال تزال هناك مشاكل كثرية. فمتوس وعلى هذا، ففي حني اختالفات واسعة.  طات النمو اإلقليمي الصاعدة ُتخ
تغلغاًل للخدمة  ،على سبيل املثال ،2010حيث شهدت غامبيا وموريتانيا يف هناية  -أقل البلدان منوًا ازدهارًا  شهدت بعض

تزال  فال - 2000 يف املائة يف سنة 50أكثر، وهو ما يزيد كثريًا عن املتوسط األورويب الذي بلغ   املائة أويف 80املتنقلة يصل إىل 
يف املائة. ويف منطقة احمليط اهلادئ جند أن ساموا شهدت تغلغاًل للخدمة املتنقلة  4 الفعلية يف إفريقيا تقل عن الكثافة اهلاتفية

اشرتاكًا يف  12 يف ميامنار سوىبينما ال يوجد يف املائة  10 النسبة يف كرييبايت جارهتا القريبةحني كانت  يف املائة؛ يف 91 بنسبة
 اخلدمة املتنقلة لكل ألف نسمة، بعكس ما نشاهده يف الكثري من أسواق آسيا.
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وهذه األرقام تبنّي تناقضًا صارخًا مع العامل الصناعي حيث توجد يف أوروبا اآلن اشرتاكات يف اخلدمة املتنقلة تزيد عن عدد 
اتفية هي جمرد يف املائة. ولكن اخلدمة اهل 100 العامل تغلغاًل للخدمة اخللوية املتنقلة يزيد عن يفبلد  100السكان، وحيث يشهد 
بلداً  49 الذي يتزايد اعتماده على تبادل املعلومات على اخلط. وعند بداية األلفية كان اقتصاد الَعْوملة يف جانب واحد من الصورة

يزال التغلغل  ألف مشرتك يف اإلنرتنت فقط. ويف حني أن هذا العدد يواصل االرتفاع فال 000 178 من أقل البلدان منوًا يتقامسون
 .2010  عاميف املائة فقط يف  4,6 منخفضاً حيث بلغ

يف مؤسسات األعمال التجارية  وإذا حتولنا إىل النطاق العريض فإن أجزاء التغلغل يف العامل النامي ال تزال حمصورة إىل حد كبري
النطاق العريض عن  بلداً من البلدان النامية يف العامل تزيد تكلفة االشرتاك الشهري يف 32 ملوكة لألجانب وقطاع السياحة. ويفامل

ايل للفرد يف يف املائة من الدخل القومي اإلمج 5مقارنة بنسبة تقل عن  -يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل الشهري للفرد  50
قائمة سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت وضعها االحتاد الدويل  أعلى املراكز يفربعني اليت حتتل البلدان الستة واأل

 لالتصاالت.

 ة الرقمية واألهداف اإلنمائية لأللفيةالفجو 
فقد أكدوا مرة أخرى عن اعتقادهم بأن تكنولوجيا  2000عندما وافق زعماء العامل على األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام 

تصاالت املعلومات واالتصاالت ستكون أداة يف الوفاء جبميع األهداف الثمانية. وحتسني النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال
ميكن أن حيّسن ممارسات الزراعة وأن يساعد يف أعمال املشاريع الصغرية جداً؛ ويساعد على نشر املعلومات واخلدمات الصحية 
اليت ميكن أن متنع اإلصابة مبرض اإليدز وغريه من األمراض السارية؛ ودعم املساواة من خالل متكني املرأة المتالك السيطرة 

؛ ورعاية احلماية البيئية من خالل رصد املناخ واالستجابة املبكرة. وبالفعل يدعو أحد أهداف اإلمنائية االقتصادية على حياهتا
 صراحًة إىل دعم زيادة توفر الكثري من فوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل أحناء العامل النامي. 

ضطلع بكثير من المشاريع إلتاحة النفاذ العريض النطاق يواصل االتحاد الدولي لالتصاالت رصد تطور الفجوة الرقمية وي”
 والعالي السرعة إلى اإلنترنت في المناطق الريفية والمحرومة من الخدمات".
 د. محدون توريه، األمني العام لالحتاد

وجيا املعلومات تؤدي فعاًل تكنول ،2015ومع اقرتاب العامل من املوعد النهائي لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام 
واالتصاالت دوراً متزايد األمهية يف دفع التقّدم صوب هذه األهداف احلرجة. وتعمل التطبيقات واخلدمات القائمة على تكنولوجيا 

على حتسني نوعية  -مثل التجارة اإللكرتونية والتعلم عن بخعد والطب عن بخعد واحلكومة اإللكرتونية  -املعلومات واالتصاالت 
 ألعداد ال حصَر هلا من الناس يف كل أحناء العامل.احلياة 

من خالل مشاريع هواتف القرية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تساعد على استئصال الفقر الُمدقع والجوع  •
بيع اخلدمات اهلاتفية ألهايل  وتستطيع بعد ذلك ،حيث حتصل النساء الفقريات على مساعدة لشراء هواتف متنقلة

الوقت نفسه يؤدي توصيل أصحاب احلرف منخفضي الدخل باألسواق العاملية والتعاونيات على اخلط إىل  القرية. ويف
إىل  منتجاهتمبيع اضطرارهم لإىل املستهلكني بداًل من للوصول رف الفقراء إتاحة نفاذ مباشر أمام أصحاب احلح 

لى معظم األرباح. ومن خالل إتاحة معلومات مباشرة عامة عن األرصاد اجلوية واملعلومات الوسطاء، الذين يستولون ع
الزراعية على اخلط وباللغات احمللية ميكن أيضًا أن تساعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املزارعني على إدخال 

 حتسينات هائلة يف إنتاجية أراضيهم.
أصبحت   الت في تحقيق التعليم األولي الشامل والمساواة بين الجنسين.تساعد تكنولوجيا المعلومات واالتصا •

جامعات العامل اآلن معاهد للتعلُّم عن بخعد. ويستعمل كثري من البلدان النامية يف الوقت احلاضر تكنولوجيا  كربيات
فصول الدراسية شخصيا. املعلومات واالتصاالت للوصول إىل الطالب يف املناطق املعزولة الذين ال يستطيعون حضور ال
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 تدريب املدرسني وتوصيل املعلوماتل على نطاق واسعففي رواندا على سبيل املثال جيري استعمال التعلُّم عن بخعد 
والتعليم ومهارات احلياة احلامسة عن طريق أجهزة الراديو اليت تعمل بالطاقة الشمسية. وتخساعد أيضاً على كسر دورة فقر 

م الفتيات والنساء مبادئ القراءة واحلساب وتطوير املهارات األساسية لتكنولوجيا املعلومات املرأة من خالل تعلي
 واالتصاالت.

تساعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والمالريا وغيرهما  •
شركة  300لتشمل أكثر من  2004 إليدز منذ إطالقها يفوقد اتسعت مبادرة وسائط اإلعالم العاملية بشأن امن األمراض. 

من شركات الوسائط يف أحناء العامل، احتدت ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. وملكافحة كارثة املالريا، يخستعمل 
ن بخعد أيضاً الطب ع يتيحالرصد الساتلي اآلن للمساعدة على تعيني مناطق تكاثر الناموس واستهدافها ومكافحتها. و 

عدية وكذلك احلاالت املزمنة مثل السكري.  إمكانية إحراز تقدم هائل
خ
 يف مكافحة الدََّرن وغريه من األمراض امل

تساعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في   •
مبادرات استعمال كفالة االستدامة البيئية. 

الربامج اإلذاعية لدعم حتسني املمارسات الزراعية؛ 
واستعمال السواتل ملراقبة غابات األمطار واألهنار 
اجلليدية واملناطق القطبية؛ وتقليل متطّلبات الطاقة 

، كلها من العوامل اليت للتكنولوجيا اجلديدة
تساهم يف إنشاء طريقة حياة أسَلم من الناحية 

 البيئية.
 دور االتحاد الدولي لالتصاالت

عندما يتعلق األمر بتحسني النفاذ وإمكانية النفاذ إىل 
واحد ال يوجد عالج  ،تكنولوجيا املعلومات واالتصال

ناجع. وبداًل من ذلك يعتنق االحتاد الدويل لالتصاالت 
هنجًا متعدد االجتاهات ومتعدد أصحاب املصلحة 
يستهدف اجملاالت الرئيسية اليت ترتاوح من تنظيم 
التكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غلى 
مبادرات الشراكات بني القطاعني العام واخلاص وبناء 

 القاعدة اجلماهريية.
ومن خالل أعمال االحتاد يف جمال ُتطيط الطيف وتقاسم 

دعم التكنولوجيات اجلديدة املالئمة ألحوال العامل النامية، مثل اهلواتف  املعارف واإلصالح التنظيمي يؤدي االحتاد دوراً نشطًا يف
 ذات الفتحة الصغرية جداً واملنصات الالسلكية طويلة املسافة.  الطرفية اخللوية العالية السرعة واألجهزة

لوجيا املعلومات واالتصاالت وذلك من خالل و يمية اليت تساعد على حفز امتصاص تكنويرعى االحتاد أفضل املمارسات التنظ
حافظته الشاملة لألنشطة التنظيمية، مبا يف ذلك ندوته العاملية السنوية ملنظمي االتصاالت واستقصائه العاملي للقواعد التنظيمية 

واالتصاالت وخدمة مقاصة التبادل العاملي هليئات التنظيم اليت  لالتصاالت وجمموعة أدواته املتعلقة بتنظيم تكنولوجيا املعلومات
 تخدار باملشاركة مع البنك الدويل، وتتيح نفاذاً فورياً إىل القرارات التنظيمية يف السوق يف كل أحناء العامل. 

املستعمل  لدىلى بناء الوعي ، حيث يساعد عبعيد حدوبناء القخدخرات هي جمال حيوي آخر يبذل فيه االحتاد دورًا استباقيًا إىل 
للعاملني جممعًا  مصدراً ويركز يف الوقت نفسه على تدريب املهنيني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذين سيمثلون 

 املاهرين من أجل دعم تنفيذ الشبكات وصيانتها وإدارهتا يف البلدان النامية.

 سد الفجوة التقييسية
 يعترب التقييس أيضاً وسيلة رئيسية لسد الفجوة الرقمية. 

ويبذل االحتاد الدويل لالتصاالت كل اجلهود لتسهيل زيادة 
مشاركة البلدان النامية يف عملية وضع املعايري. وإىل جانب 
عقد مزيد من االجتماعات يف البلدان النامية يتصّدر االحتاد 

 أشكااًل جديدة من املشاركة عن بخعد. 
من  وسّد الفجوة التقييسية يسمح للبلدان النامية باالستفادة

االطالع على تطور التكنولوجيا اجلديدة وكفالة مراعاة احتياجاهتا 
يف صياغة املعايري. وسيعطي ذلك صوتًا للبلدان النامية يف صياغة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من اجليل التايل ويضع األساس 

 إلقامة جمتمع معلومات منصف حقاً.
حتديد مالمح الصورة وتؤدي املعايري التقنية دورًا حرجًا يف 

االقتصادية والتقنية يف أحناء العامل. وينبغي أن يكون لكل 
اجملتمعات املتأثرة باملعايري صوتًا يف إنشاء هذه املعايري. 
والتكنولوجيا هي إحدى طرق ُتّلص فقراء العامل من فقرهم. 
واملشاركة يف عملية وضع املعايري متثل طريقة هامة لتسهيل 

 للجميع.الشمول الرقمي 
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أقل البلدان  مركزاً يف 24دولة، منها  65مركزاً يف  79اليت يتبناها االحتاد بالفعل إنشاء  مركز التدريب على اإلنرتنتوقد شهدت مبادرة 
امرأة(، والتحق هبا باإلضافة إىل ذلك  800 8خريج )منهم  000 33منواً. وقد جنحت هذه املراكز جمتمعة بالفعل يف تدريب ما يزيد عن 

 امرأة. 35معلماً على صعيد العامل منهم  241امرأة(. وأتاح الربنامج تدريب  400 2طالب )منهم  000 9
وتشمل املناهج الدراسية املعروضة مبادئ احلاسوب ومناهج يف شبكات بروتوكول اإلنرتنت بالشراكة مع شركة سيسكو وتطبيقات 

( بالشراكة مع املفوضية PHPو Apache, MySQLبالشراكة مع شركة مايكروسوفت وتطبيقات املصدر املفتوح )أوفيس برجميات 
 Linux دوراتومؤخرًا  Inveneoاألوروبية، واألعمال التجارية اجملتمعية باستعمال الشبكات الالسلكية بالشراكة مع شركة 

ريكي  مليون دوالر أم 9 املهين. واستكمااًل لذلك ساهم االحتاد أيضًا مببلغ Linuxبالشراكة مع معهد التصديق و  ةاإللكرتوني
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مناطق خمتلفة يف أحناء العامل. ويهدف التمّيز يف كتمويل أساسي للمساعدة يف بناء مراكز 

القطاعني العام واخلاص من خالل برامج  هذا الربنامج إىل تقدمي تعليم مستمر لكبار مديري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
وتعمل هذه املراكز باعتبارها نقاط تنسيق إقليمية للتطوير املهين واألحباث وتقاسم املعارف وكذلك توفري خدمات  ،التعلُّم عن بخعد

 استشارية متخصصة لتوليد الدخل لعمالء خارجيني.

وبقدرة تكنولوجيا  -يؤمن االتحاد، باعتباره وكالة "ملتزمة بتوصيل العالم" بحقوق اإلنسان األساسية في االتصال 
.في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية صاالت للعمل كعامل حّفاز يساعدلمعلومات واالتا  

، وهي مبادرة إمنائية توصيل العاملأطلق االحتاد مبادرة من أجل االستمرار يف تسخري قدرة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، 
أصحاب املصلحة املتعددين بني الشركات اخلاصة واحلكومات والوكاالت اإلمنائية.  آزرتقوم على أساس بناء نقاط تمبتكرة 

تركيبات  ، اليت تستهدف إقامةتوصيل مدرسة يعين توصيل جمتمع حمليمظلة هذه املبادرة  وتشمل املبادرات األخرية حتت
، اليت شراكة النطاق العريض الالسلكيمع احمللي، و تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدارس لتكون مركزًا للتوصيلية عرب اجملت

تسعى إىل تعبئة أصحاب املصلحة الرئيسيني لتمويل البنية التحتية للنطاق العريض الالسلكي داخل البلدان املستفيدة وُتطيطها 
 املناطق الريفية والنائية. وبنائها وتشغيلها وصيانتها، مع توجيه االهتمام خاصة إىل الشرائح السكانية الفقرية يف اخلدمات يف

من  000 1الرتحيب بأكثر من  ويف أول هذه األنشطة مت، التوصيل"ولبناء الّزخم شرع االحتاد أيضًا يف سلسلة من أنشطة "
مليار دوالر تستهدف التوصيلية داخل املناطق.  55التزامات استثمارية غري مسبوقة مببلغ  ندوبني من أعلى املستويات وجتميعامل

استثمارات لتوصيل العواصم اإلفريقية واملدن الكربى  2007الذي انعقد يف كيغايل برواندا يف عام  توصيل إفريقيا شهد حدث فقد
، وتوسيع خدمات 2012بالبنية التحتية للنطاق العريض لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز التوصيلية ببقية العامل حبلول 

 . 2015ملعلومات واالتصاالت لتصل إىل مجيع القرى اإلفريقية حبلول النطاق العريض وتكنولوجيا ا
توصيل كومنولث الدول ويقوم االحتاد يف الوقت احلاضر بتوسيع هذا النشاط الناجح جدًا إىل مناطق أخرى يف العامل، مع انعقاد 

بية وتوصيل األمريكتني املخطط انعقادمها ، وتوصيل الدول العر 2009نوفمرب  26-27الذي عخقد يف مينسك، بيالروس، يف  املستقلة
 .2012يف عام 


