أزمة فيروس كورونا
المستجد ()COVID-19
برنامج عمل لجنة النطاق العريض
من أجل تعافي أسرع وأفضل

أزمة فيروس كورونا
المستجد ()COVID-19
برنامج عمل لجنة النطاق العريض

من أجل تعافي أسرع وأفضل
الصمود والنفاذ ميسور
التكلفة واالستعمال
اآلمن خلدمات اإلنرتنت
من أجل جمتمعات
مستنرية ومثقفة

مل تكن شبكات النطاق العريض وخدماهتا حيوية
للغاية من أجل صحتنا وسالمتنا واحلفاظ على
استمرار عمل اقتصاداتنا وجمتمعاتنا ،كما هي
اآلن .والتكنولوجيا الرقمية هي البطل اخلفي
احلقيقي هلذه األزمة العاملية غري املسبوقة.
ويواصل فريوس كورونا املستجد إحلاق الضرر
بكثري من الدول حول العامل وبدأ اآلن ينتشر يف
بلدان ذات مستوى أقل من حيث التجهيز اجليد
للتعامل مع حالة طوارئ صحية كبرية ،لذا ،ال بد
من إجراءات فورية تكفل عدم ختلف أحد عن
الركب يف االستجابة اجلماعية اإلنسانية لألزمة.
وجلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية املستدامة،
وهي شراكة األمم املتحدة رفيعة املستوى بني
القطاعني العام واخلاص ،ملزمة بتفعيل التعاون
الرقمي للحفاظ على استمرار عمل االقتصادات
واجملتمعات ولدعم سكان العامل املعرضني (كبار
السني والالجئني والسكان املشردين داخلياً
واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال وسكان
الريف واجملتمعات األصلية ،وهؤالء الذين يقيمون
يف أكثر البلدان تعرضاً).
وأي وباء عاملي حيتاج إىل استجابة عاملية .ومل
تكن املخاطر أعلى مما هي عليه اآلن .وحنن نعتقد

أن بناء التعاون الرقمي وتعزيزه وتوسيع نطاقه
حول الركائز الثالث الرئيسية للنطاق العريض،
من شأنه أن يساعد يف تسريع وترية استجابتنا
اجلماعية لفريوس كورونا املستجد ()COVID-19
وميهد لتعايف أسرع وأفضل استناداً إىل عامل ممكن
بإنرتنت عريضة النطاق.
ويتعاون أعضاء اللجنة ومنظماهتم هبمة من أجل
جتميع ونشر جمموعة من اإلجراءات امللموسة
استناداً إىل الركائز الثالث ،التوصيلية القادرة
على الصمود والنفاذ ميسور التكلفة
واالستعمال اآلمن خلدمات اإلنرتنت من أجل
جمتمعات مستنرية ومثقفة ،للحد من آثار وباء
فريوس كورنا املستجد (  )COVID-19وختفيف
اآلثار السلبية العاجلة على االقتصادات
واجملتمعات.
وأعضاء اللجنة ملزمون بتأييد وتنفيذ برنامج
العمل هذا ودعوة مجيع األطراف  -املنظمات
احلكومية الدولية واإلقليمية والوطنية والصناعة
واجملتمع املدين واجملتمعات التقنية واألكادميية
 لالنضمام إلينا من أجل تسخري إمكاناتالنطاق العريض لتحقيق استجابة أكثر فعالية حلالة
الطوارئ هذه والنهوض بتعايف أسرع وأفضل.

الركائز الثالث لبرنامج العمل
 .1توصيلية قادرة على الصمود

تأمني وتوسيع نطاق بنية حتتية مؤمنة ومستقرة وقادرة على الصمود لدعم السكان كافة ،مبا يف ذلك
القائمني على االستجابة حلاالت الطوارئ .وزيادة عرض النطاق واستعادة النفاذ إىل اخلدمات عندما
يكون ذلك مقيداً ،وتعزيز قدرة الشبكات على الصمود وإدارة ازدحام الشبكات وترتيب األولويات
لتوصيالت الوظائف احلكومية احلرجة واخلدمات احليوية ونقاط التوصيل االسرتاتيجية (مثل
املستشفيات والصيدليات ومراكز الطوارئ وحماور النقل  ،)...وضمان استمرارية اخلدمات العمومية
اليت قد تتطلب التساهل مؤقتاً يف اللوائح والتدابري السياساتية األخرى الالزمة لتسريع وترية االستجابة.

 .2النفاذ ميسور التكلفة

زيادة ميسورية تكلفة اخلدمات واألجهزة وتيسرها وقابليتها للنفاذ لضمان استمرارية األعمال
واخلدمات ،ودعم التوصيلية الرقمية لكفالة النفاذ إىل املعلومات وتعزيز التماسك االجتماعي أثناء
عملية حصر املرض واملساعدة على التغلب على املصاعب املالية والتحديات االقتصادية من خالل
تدابري على شاكلة عمل ختفيضات على األسعار وعلى السعة ومدة اخلدمة واألجهزة .ودعم مناذج
متويل بديلة من أجل حلول تكميلية للنفاذ.

 .3االستعمال اآلمن لخدمات اإلنترنت
من أجل مجتمعات مستنيرة ومثقفة

دعم ا الستعمال اآلمن خلدمات اإلنرتنت للجميع ،وخاصةً لألطفال والسكان املعرضني؛ واحرتام احلق
يف اخلصوصية؛ وزيادة الثقة واألمن يف استعمال البيانات؛ ومتكني التبادل اآلمن للمحتويات الرقمية
لدعم التعليم اإللكرتوين والصحة اإللكرتونية والزراعة الرقمية واخلدمات املالية اإللكرتونية والصحة
اإللكرتونية والزراعة الرقمية واخلدمات املالية اإللكرتونية وعمليات السداد بواسطة االتصاالت املتنقلة
ومنصات احلكومة اإللكرتونية؛ ومتكني الشباب وضمان وتعزيز سالمة األطفال على اخلط؛ والنهوض
باستعمال النطاق العريض يف توفري برامج التعلم عن بُعد لكل األعمار؛ ومتكني السكان من معلومات
صحفية وقائمة على الشواهد وعلمية ذات جودة عن فريوس كورنا املستجد ()COVID-19؛ وتشجيع
حمو األمية يف جمايل الوسائط واملعلومات الكتشاف التضليل اإلعالمي وحتسني فهم خماطر تبادل حقائق
كاذبة عن الفريوس.
وهذه اإلجراءات الفورية املقرتحة ملواجهة املرحلة احلرجة من هذا الوباء وإنقاذ األرواح ،سيلزم أن تتبعها
اسرتاتيجيات متوسطة وطويلة املدى لضمان التعايف الشامل بصورة أسرع من خالل تدنية اآلثار االجتماعية
واالقتصادية لفريوس كورونا املستجد ( )COVID-19والتأهب للتحديات العاملية املستقبلية .ويعتمد التعايف
األفضل على التزام مبسؤوليتنا املشرتكة عن التعاون والشراكة وتطوير مناذج أكثر مشوالً واستدامة للتنمية الوقائية
وملا بعد األزمة والتأهب ألي أزمات مستقبلية.

برنامج قصير المدى

إجراءات فورية مقرتحة إلحداث األثر:
التزامات أعضاء اللجنة

الصناعة/القطاع الخاص
توصيلية قادرة على الصمود ومؤمنة

ضمان التوصيلية واستمرارية الشبكات وزيادة عرض النطاق والسعة وقدرة الشبكات على الصمود وأمن
الشبكات ،مبا يف ذلك للسكان املعرضني
يف أقل البلدان منواً ويف معسكرات الالجئني.
إدارة السعة لضمان االستخدام الرشيد للشبكات.

تقدمي خدمات حيوية/طارئة لدعم عموم السكان فضالً عن القائمني بأعمال االستجابة حلاالت الطوارئ.
تأجري سعة إضافية من ِ
املرسالت املستجيبات الساتلية بتكاليف امسية للغاية أثناء األزمات الطارئة.
توفري تراخيص مؤقتة معفاة من الرسوم للربجميات من أجل زيادة السعة وحقوق امللكية الفكرية لتقدمي
اخلدمات احليوية ذات الصلة.

نفاذ ميسور التكلفة

تقدمي دعم عيين من خالل تقدمي منح خبدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات احلوسبة السحابية
والربجميات واملعدات وأجهزة املستعملني النهائيني ودعم العمل من املنزل.
حتديد حلول لنقص السيولة والعجز املايل لضمان استمرارية اخلدمات.

تقدمي تعريفات خاصة للعاملني/اخلدمات يف جماالت الصحة والتعليم واألعمال اإلنسانية والطوارئ
ذات الصلة.
توفري رسائل  SMSباجملان وبأسعار صفرية للنفاذ إىل احملتويات الصحية والتعليمية وخدمات
املعلومات احلكومية.

االستعمال اآلمن لخدمات اإلنترنت
من أجل مجتمعات مستنيرة ومثقفة
توفري سعة إذاعية للتعليم والصحة.

توفري منصات رقمية آمنة ومؤمنة وبرجميات مفتوحة املصدر من أجل الصحة والتعليم واألمن الغذائي
واخلدمات املالية واحلكومية ،مبا يف ذلك تبادل السلع العامة الرقمية مفتوحة املصدر.
النهوض بالتعليم اجليد وحمتوى املعلومات وخدماهتا؛ وتعزيز السياسات املضادة للتضليل اإلعالمي
وزيادة الشفافية.
توفري تدريب على اإلنرتنت وأدوات رقمية آمنة لآلباء واملدرسني للحفاظ على األطفال أكثر أمناً
على اخلط.
تبادل البيانات على أساس طوعي واستخدام الذكاء االصطناعي إلجراء التحليالت ألغراض الوقاية
والرصد وضمان إغفال هوية البيانات.
استخدام الذكاء االصطناعي يف دعم املؤسسات الطبية.

برنامج قصير المدى

إجراءات فورية مقرتحة إلحداث األثر:
التزامات أعضاء اللجنة

الحكومات/واضعو السياسات/
هيئات التنظيم
توصيلية قادرة على الصمود ومؤمنة
تنفيذ إجراءات سياساتية وتنظيمية من أجل:

 التخفيف املؤقت للقيود على سعة الشبكات وإبقاء الشبكات عاملة وقيد التشغيل (مبا يف ذلكخفض الضرائب والرسوم وتقدمي خدمات بأسعار اجلملة والتحرير املؤقت لطيف إضايف ميكن نشره
يف احلال وتقاسم البىن التحتية واستعمال أموال صناديق اخلدمة الشاملة والنهوض بالتجوال عرب
احلدود وما إىل ذلك).
 احلفاظ على نفاذ دائم إىل اإلنرتنت دعم االحتياجات امللحة لزيادة عرض النطاق والتوصيلية اليت تشمل اجملموعات املهمشة والسكاناملعرضني ،مبا يف ذلك الالجئني.
 تبسيط العمليات اجلمركية وتصنيف معدات الشبكات كبىن حتتية ضرورية لضمان استمراريةسلسلة التوريد

نفاذ ميسور التكلفة

تيسري الوفاء بالتزامات الصناعة (وإزالة العوائق) والتوفري العام خلدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
استعمال أموال صناديق اخلدمة الشاملة يف دعم توفري النفاذ ميسور التكلفة إىل خدمات الصحة
والتعليم واألعمال اإلنسانية وخدمات الطوارئ لألشخاص واجملتمعات ذات االحتياجات اخلاصة.

االستعمال اآلمن لخدمات اإلنترنت
من أجل مجتمعات مستنيرة ومثقفة

توفري توجيهات للمستهلكني وعامة السكان يف جماالت تشمل سالمة األطفال على اخلط
ومحاية البيانات وتدابري األمن السيرباين.
زيادة النشر االستباقي للنهوض بالنفاذ إىل املعلومات ودعم املؤسسات التعليمية يف تنظيم
الفصول التعليمية عن بُعد واختاذ إجراءات لتعزيز حمو األمية يف جمال الوسائط واملعلومات.

برنامج قصير المدى

إجراءات فورية مقرتحة إلحداث األثر:
التزامات أعضاء اللجنة

األمم المتحدة/المنظمات الحكومية
الدولية/المؤسسات المالية الدولية
توصيلية قادرة على الصمود ومؤمنة
حشد اخلربات وتعزيز التنسيق األفضل والدعم التقين الدويل.

نفاذ ميسور التكلفة

متويل مبادرات التوصيلية الرقمية الوطنية وتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها أمر حيوي من أجل توفري
اخلدمات الرقمية.
وضع اسرتاتيجيات تسعري ووثائق متويل/استثمار للمساعدة يف متويل توفري التوصيلية الوطنية يف
املدارس حبيث يتم توسيع نطاقها لتشمل املراكز الصحية وحماور الطوارئ وما إىل ذلك.

االستعمال اآلمن لخدمات اإلنترنت
من أجل مجتمعات مستنيرة ومثقفة

تشجيع ورعاية الشراكات املبتكرة بني املنظمات ومع القطاع اخلاص.
دعم املعايري وتوفري املوارد للمؤسسات التعليمية واإلعالمية.

برنامج قصير المدى

إجراءات فورية مقرتحة إلحداث األثر:
التزامات أعضاء اللجنة

الهيئات األكاديمية/المنظمات
غير الحكومية/منظمات المجتمع
المدني غير الهادفة للربح
توصيلية قادرة على الصمود ومؤمنة
تقدمي الدعم باخلربات والبحوث واالبتكار والقيادات الفكرية.

نفاذ ميسور التكلفة

توفري حمتوى تعليمي على اإلنرتنت باللغات احمللية.

التدريب على الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ وتوفري التدريب من أجل العاملني عن بُعد
(خالف العاملني يف جمال تكنولوجيا املعلومات).

االستعمال اآلمن لخدمات اإلنترنت
من أجل مجتمعات مستنيرة ومثقفة

توفري برامج تدريب على املهارات الرقمية وبرامج لتعزيز السالمة على اخلط.

مراقبة وتعزيز املوارد التعليمية املفتوحة وتعزيز بناء القدرات على اخلط بشأن القضايا املتعلقة
باملعلومات والتضليل اإلعالمي.

التـعــاون
الصناعة/القطاع الخاص

الحكومات/واضعو السياسات/
هيئات التنظيم

األمم المتحدة/المنظمات
الحكومية الدولية/المؤسسات
المالية الدولية

الهيئات األكاديمية/المنظمات
غير الحكومية/منظمات المجتمع
المدني غير الهادفة للربح

ويختار كل طرف معني هذه اإلجراءات المقترحة
ً
طبقا لمستوى تنمية البنية التحتية المقابلة
للمعلومات في كل بلد.

برنامج متوسط المدى

االرتقاء إىل مستوى جمموعة
تسريع وتنفيذ التعاون الرقمي
واالسرتاتيجيات والسياسات الرقمية ،العشرين فيما يتعلق بأن تكون
شبكات النطاق العريض القادرة
مبا يف ذلك االستجابة حلاالت
على الصمود من احلقوق
الطوارئ الصحية وسياسات
األساسية.
االستخدام األكثر أمناً واسرتاتيجيات
النهوض بتحقيق املزيد من الشمول
الرقمي وحتديد الثغرات من أجل
الفعالة والتأهب بشكل
االستجابة ّ
أفضل.

تنفيذ إجراءات وشراكات مبسطة
لتعزيز توسيع نطاق توصيلية النطاق
العريض واخلدمات الرقمية والشمول
الرقمي حبيث تصل إىل اجملتمعات غري
املوصولة والسكان الذين ال يزالون
مفتقرين للنفاذ.

التأكيد والتشديد على األمهية
املستمرة للتوصيلية من أجل
التعليم والنفاذ إىل املعلومات
ومتكني املستعلمني على اخلط
من خالل حمو األمية يف جمال
الوسائط واملعلومات.

تنفيذ تدابري تنظيمية تتسم
بالرشاقة واملرونة لدعم هتيئة
بيئة رقمية شاملة للجميع
وتنافسية.

اعتماد اسرتاتيجيات ترمي إىل تعزيز
توفري توصيلية شاملة وميسورة
التكلفة للنطاق العريض بتعبئة
التمويل واالستثمارات من القطاعني
العام واخلاص ،خاصةً يف أقل البلدان
منواً والبلدان النامية غري الساحلية
والدول اجلزرية الصغرية النامية.

تسليط الضوء على اجملاالت اليت
يكون للتوصيلية فيها دور
أساسي يف االستجابة لوباء
فريوس كورونا
املستجد ( )COVID-19وتبادل
هذه القصص للمساعدة يف بناء
جمتمعات أفضل وأكثر قدرة
على الصمود.

حتديد الشركاء الرئيسيني من أجل
التمويل العام لتوصيلية اخلدمات
احليوية ،مبا يف ذلك املدارس ،واختاذ
إجراءات جلذب مستثمري التمويل
املؤسسي الذين يبحثون عن فرص
سوقية واضحة.

وتسلط حالة الطوارئ الصحية احلالية الضوء على أمهية الوالية األساسية للجنة النطاق العريض وبرناجمها املستمر وأعمال
أفرقتها املختلفة .وتركز أفرقة العمل احلالية على جمموعة واسعة من اجملاالت تشمل حتديد مناذج متويل جديدة للقرن احلادي
والعشرين من أجل النفاذ وتوصيلية النطاق العريض؛ وتوسيع نطاق توصيلية النطاق العريض يف إفريقيا؛ وختطيط وتوصيل
ومتويل التوصيلية جلميع مدارس العامل؛ واستخدام الذكاء االصطناعي يف تيسري وتعجيل استجابات أفضل للرعاية الصحية؛
ونشر النطاق العريض من أجل تيسري الشراكات بني القطاعني العام واخلاص سعياً إىل تعزيز التأهب لألوبئة.

نبذة عن لجنة النطاق العريض
أطلق االحتاد الدويل لالتصاالت واليونيسكو يف عام
 2010جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية املستدامة من
أجل الرتويج لقدرة النطاق العريض على دفع التنمية
املستدامة وتسريع وترية التقدم احملرز يف حتقيق األهداف
العاملية .وتتألف اللجنة من جمموعة من املتنفذين ،مبا يف
ذلك املديرون التنفيذيون وقادة الصناعة وكبار واضعي
السياسات وممثلو احلكومات ورؤساء الوكاالت الدولية
واهليئات األكادميية واملنظمات املعنية بالتنمية اإلقليمية
والعاملية.

وتطور اللجنة رؤيتها ورسالتها من خالل تقريرها
السنوي ،حالة النطاق العريض ،إىل جانب تدخالت
متعمقة يف القضايا الرئيسية تقوم بإدارهتا أفرقة العمل
املتخصصة .وتعد أفرقة العمل هذه تقارير «حم ّدثة» عن
التقدم احملرز يف جمال النطاق العريض وتنميته
والتكنولوجيات الرقمية ذات الصلة وآثارها املفيدة على
التنمية املستدامة .والتقارير التالية من أبرز هذه التقارير:
توصيل إفريقيا من خالل النطاق العريض:
اسرتاتيجية ملضاعفة التوصيلية حبلول عام 2021
وحتقيق النفاذ الشامل حبلول عام .2030
التأهب لألوبئة :منع انتشار األوبئة باستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
الصحة الرقمية :دعوة إىل احلكومات لتتوىل زمام
القيادة والتعاون بني قطاعي تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والصحة.
اإلمكانات الواعدة للصحة الرقمية :مواجهة
األمراض غري املعدية من أجل تسريع وترية حتقيق
التغطية الصحية الشاملة يف البلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل.

سالمة األطفال على اخلط :تدنية خماطر العنف
واإلساءة واالستغالل على اخلط.

الفجوة الرقمية بني اجلنسني :سد الفجوة بني
اجلنسني يف جمال النفاذ إىل اإلنرتنت والنطاق
العريض واستعماهلما.
التعليم :املهارات الرقمية من أجل احلياة والعمل.
ريادة األعمال الرقمية.
النطاق العريض ألكثر البلدان تعرضاً.
سجل أداء الرقمنة :ما هي السياسات واللوائح اليت
ميكنها أن تساعد يف دفع الرقمنة.
ربط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالعمل
املناخي من أجل اقتصاد منخفض الكربون.
هتيئة بيئة مؤاتية جلذب التمويل واالستثمار يف البنية
التحتية للنطاق العريض.
وكان للجنة أيضاً دور أساسي يف إطالق املبادرات
العاملية التالية:
“الشراكة  ،”EQUALSالشراكة العاملية للمساواة
بني اجلنسني يف العصر الرقمي ،وتضم االحتاد
الدويل لالتصاالت/مركز التجارة الدولية/رابطة
النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة/هيئة األمم املتحدة
للمرأة.
“املبادرة  ،”GIGAاملبادرة العاملية لالحتاد الدويل
لالتصاالت/صندوق األمم املتحدة للطفولة
(اليونيسف) ،لتوصيل كل مدرسة باإلنرتنت حبلول
عام .2030
اإلعالن العاملي لسالمة األطفال على اخلط.
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