
تنظر هذه اجللسة يف فوائد النطاق العريض من أجل اإلسراع بالتنمية. ويَِعد النطاق العريض 
بتحويل توفري خدمات الرعاية الصحية والتعليم يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء. كيف 
ميكن للنطاق العريض حتسني حياة الناس؟ هل تعد وحدات امليغابت أو اهلواتف احملمولة ذات 

فائدة قصوى ملواطين البلدان النامية؟ وما هو حجم الفرص التجارية املتبقية لتوصيل العامل 
وتوصيل النساء واجملتمعات النائية والفئات املهمشة؟ وكيف ميكن هتيئة البنية التحتية واخلدمات 
عريضة النطاق على النحو األمثل لفائدة البلدان النامية؟ وتتناول هذه اجللسة تطبيقات البنية 

التحتية واخلدمات عريضة النطاق من أجل حتسني حياة الناس والتعجيل بتحقيق األهداف 
لأللفية. اإلمنائية 

- تطبيقات النطاق العريض من أجل الرعاية الصحية
- تطبيقات النطاق العريض من أجل التعليم

- تطبيقات النطاق العريض من أجل األهداف اإلمنائية األخرى لأللفية
ينتفع اليوم أكثر من نصف سكان العامل من هاتف متنقل مع ما يقرب من 7 مليارات اشرتاك 
يف اخلدمة املتنقلة و2,5 مليار مستخدم لإلنرتنت يف مجيع أحناء العامل حبلول هناية عام 2012 

)االحتاد الدويل لالتصاالت، 2013(. بيد أن هذه أكثر من جمرد إحصاءات جرداء - فتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت احلديثة تغري اليوم حقاً حياة الناس لألفضل. وإذ يصبح النطاق العريض، 
واهلواتف املتنقلة على وجه اخلصوص، يف متناول عدد متزايد من الناس الذين يعيشون يف املناطق 
املنخفضة الدخل واملناطق الريفية، يتمكن عدد متزايد من الناس، ويصبحون قادرين على النفاذ 
إىل املعلومات عند الطلب ويسهل االتصال هبم - ويكون ذلك يف كثري من األحيان ألول مرة. 

واليوم، وبسبب هذه القاعدة الكبرية من املشرتكني، يؤكد العديد من املراقبني أن االتصاالت 
املتنقلة توفر مبفردها أكرب منصة إيصال للتنمية.

واحلد من الفقر هو اهلدف اإلمنائي الشامل لألمم املتحدة، ويزداد هذا اهلدف إحلاحاً يف أعقاب 
األزمة املالية العاملية، ولكن بالنسبة إىل كثري من الناس يف البلدان النامية، ال يلبث االفتقار إىل 

 ال حوار االستراتيجي للمنتدى
 اجللسة الثانية: النطاق العريض يدفع التنمية

13 مـايــو 2013

بالنسبة لكثري من 
الناس، ميكن لتحسني 
فرص احلصول على 
املعلومات أن حيدث 
فرقاً حقيقياً وكبرياً ومغرياً 
جملرى احلياة.
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املعلومات أن يصبح فقراً فعلياً. فنقص التعليم، أو األمية، أو نقص التغذية أو عدم احلصول على 
املوارد الصحية، أو االفتقاد إىل التطلعات – هي من أسباب الفقر املعقدة واملستمرة اليت يصعب 
التغلب عليها. وختتلف األرقام، ولكن حوايل 10 ماليني نسمة ما زالوا ميوتون من اجلوع كل عام، 

واالجتاهات احلالية يف ارتفاع أسعار املواد الغذائية واألزمة االقتصادية العاملية قد دفعت بعشرات 
املاليني اآلخرين إىل الفقر مرة أخرى، مع كون النساء والفتيات غالباً األكثر عرضة للخطر، وفقاً 
لتحليل األمم املتحدة. بالنسبة لكثري من الناس، ميكن لتحسني فرص احلصول على املعلومات أن 

حيدث فرقاً حقيقياً وكبرياً ومغرياً جملرى احلياة.

ما هو دور النطاق العريض في المساعدة على تحسين حياة الناس؟
ميكن للتطبيقات املتنقلة واخلدمات املقدمة حسب الطلب أن حتقق منافع ملموسة يف تعزيز 
الرعاية الصحية والتعليم وزيادة الوعي واملساعدة على حتقيق أهداف الصحة العامة. وتبشر 

تطبيقات الصحة املتنقلة مبوفور اخلري من خالل خفض التكاليف وزيادة التغطية وحتسني نوعية 
الرعاية الصحية، باإلضافة إىل حتول الرتكيز يف السلوك حنو الرعاية الصحية الوقائية، بداًل من 

الرعاية الصحية العالجية. ومن األمثلة على ذلك: معاجلة الصحة وإدارهتا )على سبيل املثال، من 
خالل تذكري أو تسجيل أو نقل قراءات ملرض السكري أو ضغط الدم(؛ وبيانات صحية أفضل 
لتحسني صنع القرار، وتطبيقات خلطط العالج )على سبيل املثال يف خطط االلتزام بفريوسات 
HIV الرجعية(، أو تطبيقات لزيادة الوعي ونشر املعلومات يف مجيع مناحي اجملتمع عموماً باتباع 

هنج جمتمعية تتجه حنو حتقيق نتائج صحية أفضل كمفهوم اجتماعي. 
التالميذ والنساء  املعلم يف متناول كل  املتنقلة أن جتعل  التعليم، ميكن لالتصاالت  ويف جمال 
القراءة  لتعليم  احمللية  باللغة  تربوية مبحتوى مصوغ  تطبيقات  استنباط  األمور. وجيري  وأولياء 
العامة. وميكن لألطفال  الصحة  أو  السالمة  بأمور  التوعية  أو  والكتابة واحلساب واجلغرافيا 

تعلم املزيد بشأن اآلفاق والفرص املتاحة يف جماالت معينة. بل إهنم حيّصلون مزيداً من القيمة 
املعلومات واالتصاالت وتعلم مهارات جديدة - وهي مهارات ستحسن  بتكنولوجيا  باإلملام 

العمل والعمالة املاهرة  بني متطلبات  يُتوقع أن يتسع العجز فيه كثرياً  من وضعهم يف جمال 
القادمة. العشر  السنوات  خالل 

وبعبارة أعم، ميكن لتوسعة النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة أن تفتح عقول الصغار والكبار على 
حد سواء لفرص جديدة ومصادر جديدة للمعلومات وزوايا رؤية جديدة. كما أهنا قد هتيئ بيئة 
مؤاتية لالبتكار والتجريب والتفكري بطريقة جديدة، حىت ضمن اجملتمعات الراسخة ذات وجهات 

النظر التقليدية - على سبيل املثال، يف اجملتمعات الزراعية أو الريفية، اليت ميكن جتربة مبادرات 
تنمية جديدة ومبتكرة فيها.

2/4

معلومات عامة
 بشأن املنتدى العاملي
لسياسات االتصاالت

يف جمال التعليم، ميكن 
لالتصاالت املتنقلة أن 
جتعل املعلم يف متناول 
كل التالميذ والنساء 
وأولياء األمور.
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هل النطاق العريض ضروري، أم يمكن حتى لرسالة قصيرة )SMS( بسيطة أن تحدث 
تحواًل في تقديم الخدمات العامة في البلدان النامية وتساعد في إنقاذ األرواح والموارد؟

هل تُعد وحدات امليغابت أو اهلواتف احملمولة ذات فائدة قصوى ملواطين البلدان النامية؟ وإذا 
كان النفاذ األساسي إىل اإلنرتنت ذا فضل يف إطالق عجلة التغيري واألفكار اجلديدة، وروح 
املبادرة، هل ميكن لسرعات أعلى أن تكون عوناً أكرب من خالل تقدمي خدمات أكثر تطوراً 

وفعالية؟ فالبنية التحتية واخلدمات األكثر تقدماً ليست دائماً األكثر موثوقية. وهل سرعة النفاذ 
إىل اإلنرتنت هتم مواطين البلدان النامية كثرياً من الناحية العملية يف تقدمي خدمات التعليم 

الصحية؟ واملعلومات 
وهل حنن نتحدث عن خدمات حيتاجها أو يريدها الناس حقاً – أم أن املستخدمني النهائيني 

يسعون جملرد اللعب والرتفيه املتنقل؟ ففي صناعة سريعة التقارب، ال يسهل دوماً التنبؤ 
بالتطبيقات أو احملتويات اليت ستنجح باجتذاب املستهلكني اجلدد يف أسواق جديدة حيث تتبلور 

احتياجات املستهلكني من النفاذ إىل اإلنرتنت وفق اختالف أذواقهم والعوامل الثقافية والسلوك 
املتبع على شبكة اإلنرتنت.

ومثة هدف رئيسي آخر يتمثل يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. وقد صرح األمني العام 
لألمم املتحدة بان كي مون بأن “حتقيق املساواة للنساء والفتيات ليس حقاً من حقوق اإلنسان 
األساسية فحسب وإمنا ضرورة اجتماعية واقتصادية. فعندما تكون املرأة متعلمة ومتمكنة، تكون 

االقتصادات أكثر ازدهاراً وقوة. وعندما تكون املرأة ممثلة متثياًل كاماًل، تكون اجملتمعات أكثر 
سالماً واستقرارًا”. وهناك أيضاً أدلة متزايدة على الصلة بني تعليم النساء والفتيات وقضايا مثل 

وفيات األطفال، وحقوق املرأة يف األراضي وصحة األسرة. وجيري استخدام النطاق العريض 
واهلواتف املتنقلة لتحسني التعليم وإخراج املرأة من دائرة الفقر. وتوفر بلدان مثل الفلبني التدريب 
للمرأة على املعارف الرقمية وتنجح يف إخراج املرأة من دائرة الفقر. ويشمل ذلك التدريب، حمو 

األمية القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتدريب املهين، واستخدام الشبكات 
االجتماعية لتعزيز أنشطة تنظيم املشاريع اجلارية اخلاصة باملرأة.

ويف الوقت نفسه، تشري العديد من الدراسات أن فرص العمل آخذة يف االرتفاع لذوي املهارات 
يف اهلندسة والعلوم وتكنولوجيا املعلومات. فعلى سبيل املثال، قدرت املفوضية األوروبية أن 

هناك فجوة مهارات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تقدر بنحو نصف مليون من 
عمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املهرة. وهناك حاجة لضمان اكتساب املرأة للمهارات 

الالزمة لتلبية هذا الطلب. وتعليم وتدريب النساء يف البلدان النامية للدخول يف قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت املتنامي لن يلب ي حاجة الصناعة لقوة عاملة ماهرة فحسب، بل يَعد أيضاً 

بإخراج املزيد من النساء من دائرة الفقر وباملساعدة على الوفاء مبجموعة واسعة من األهداف 
لأللفية. اإلمنائية 
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فعندما تكون املرأة 
متعلمة ومتمكنة، تكون 
االقتصادات أكثر 
ازدهاراً وقوة.
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وتنظر هذه اجللسة يف فوائد النطاق العريض لزيادة التمكني، واملساعدة على حتسني التعليم 
العام ونتائج الرعاية الصحية، واملساعدة على حتسني حياة الناس. وهي تدرس أيضاً كيف ميكن 
لتشجيع املزيد من النساء والفتيات على الولوج إىل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن 

يساعد يف انتشال املرأة من براثن الفقر، وذلك يف معرض حلاجة الصناعة ملزيد من العمال املهرة.
ويمكن لألسئلة المحتملة في هذه الجلسة أن تتضمن ما يلي:

1.   ما هو دور النطاق العريض يف املساعدة على حتسني حياة الناس؟
2.   هل سرعة النفاذ إىل اإلنرتنت مهمة حقاً يف تقدمي اخلدمات األكثر فائدة لتحقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية - وهل النطاق العريض ضروري، أم ميكن حىت لرسالة 

قصرية )SMS( بسيطة أن حتدث حتواًل يف تقدمي اخلدمات العامة يف البلدان النامية 
وتساعد يف إنقاذ األرواح واملوارد؟

3.   ما هو حجم الفرص التجارية املتبقية لتوصيل العامل وتوصيل النساء واجملتمعات 
النائية والفئات املهمشة؟

4.   ما هي التغيريات الالزمة يف السياسة العامة والتنظيم لتسهيل النمو يف اخلدمات 
والتطبيقات واحملتوى مما حيتاجه الناس لتحسني مستوى معيشتهم؟

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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هل سرعة النفاذ إىل 
اإلنرتنت مهمة حقاً يف 
تقدمي اخلدمات األكثر 
فائدة لتحقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية.
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