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االتـجــاه



يستند الحوار االستراتيجي إىل الرؤية 
اإلجيابية ألمهية النطاق العريض بوصفه 
منصة أساسية إلحراز التقدم ويبحث 
املسائل املتصلة بفوائد النطاق العريض 

واألساس املنطقي للتنظيم ومستقبل 
شبكاتنا.

بناء أسس النطاق العريض
من أجل المستقبل

المنتدى العالمي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا  المعلومات 
واالتصاالت – جنيف، سويسرا، 14-16 مايو 2013



تتناول هذه اجللسة ثورة النطاق العريض وتنظر يف دور النطاق العريض باعتباره بنية 
حتتية بالغة األمهية يف االقتصاد العاملي احلديث. وأصبح دور النطاق العريض من أجل 
تعزيز النمو االقتصادي واإلنتاجية والتجارة راسخاً اآلن. وعلى الرغم من أن النفاذ إىل 
الشبكات عريضة النطاق قد يكون خاضعاً للمنافسة وغري متاح للجميع، أصبحت 

املعلومات واملعارف اليت ميكن توفريها من خالل اخلدمات عريضة النطاق سلعاً عاملية 
اآلن ومتاحة على الصعيد العاملي.

واليوم، يتضح بشكل متزايد أنه ال ميكن ألي بلد االستغناء عن البنية التحتية عريضة 
النطاق. ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة على الصعيد العاملي إىل توصيل ثلثي مواطين 

العامل باإلنرتنت. وعلى الرغم من ذلك، تنقسم اآلراء بشأن ما إذا كانت خدمة 
اإلنرتنت عريضة النطاق متثل حاجة أساسية أم حقاً أساسياً أم وسيلة من وسائل 
الرتف. وتنظر هذه اجللسة فيما إذا كان النفاذ عريض النطاق اليوم من احلاجات 

األساسية أم املرافق العامة أم احلقوق األساسية أم االمتيازات.

  

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 
اإلمنائية لأللفية.

      

:18.00-16.30

النطاق 
العريض يقود 
التنمية      

 :16.00-14.30

بناء النطاق 
العريض

 16:00-16:30: استراحة قصيرة
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