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 . على مدار األشھر الماضیة، كشف وباء فیروس كورونا للعالم عن أھمیة اإلنترنت خالل األزمات
 

فقد مكنت اإلنترنت المالیین من البشر من االستمرار في أعمالھم ودراستھم وھم یلتزمون بأوامر البقاء بالمنازل. كما  
أتاحت اإلنترنت فرصة الوصول لمعلومات صحیة ھامة، وسمحت بتواصل العائالت التي تباعدت بسبب القیود 

الزیادة الملحوظة على حجم حركة اإلنترنت، فقد  المفروضة على السفر أو بسبب الحجر الصحي.  وعلى الرغم من 
أثبتت شبكة اإلنترنت قدرتھا على مواجھة التحدي. لم تتعرض اإلنترنت ألي اخفاقات كارثیة، وذلك بفضل األساس  
التكنولوجي الذي تقوم علیھ شبكة اإلنترنت والمتمثل في أنھا شبكة الشبكات التي یتم تشغیلھا بشكل تعاوني من خالل  

 مي الخدمات والمنصات.  مقد 
 

 فقد أثبت الوباء الحالي أن اإلنترنت ھي حقاً قوة تعمل لخیر البشریة. 
 

من سكان العالم لم   ٪ ٥۰إال أن أزمة وباء كورونا قد ألقت أیضاً الضوء على العدید من التحدیات. فما یقرب من  
ثیر ممن یتمكنون من النفاذ لإلنترنت، كانت  یتمكنوا من العمل أو الدراسة لعدم قدرتھم على النفاذ لإلنترنت. ولك

 اإلنترنت عائقاً أمام استخدامھم لإلنترنت كجزء من حیاتھم الیومیة.   العالیة لخدمات السرعات البطیئة واألسعار  
 

وعلى صعید أخر، فقد أثارت تطبیقات تتبع المعارف الكثیر من الشكوك المرتبطة بالخصوصیة وذلك في كثیر من  
الدول.  وزادت الھجمات السیبرانیة على قطاع الرعایة الصحة. وعلى الرغم من ازدیاد الحاجة الى وجود تشفیر  

قوي من نقطة البدایة لنقطة النھایة مع زیادة عدد األفراد الذین یقومون باستخدام اإلنترنت ألغراض العمل أو استخدام  
 ، فإن ھیئات فرض القانون تستمر في المطالبة بنفاذ خاص الخدمات البنكیة أو النفاذ لقطاع الرعایة الصحیة

 
لالتصاالت والبیانات المشفرة. یمكن أن نخرج من ھذه األزمة ونحن نتمتع بشبكة إنترنت أكبر وأقوى وأكثر   

موثوقیة، بعض النظر عن الظروف الحالیة المؤقتة لألزمة. ولو تم تفعیل سیاسات رقمیة صحیحة اآلن، فإن ھذه  
ات یمكن أن تدعم من إنعاش االقتصاد العالمي وضمان مشاركة الجمیع. ھناك خطوات وإجراءات محددة یمكن  السیاس
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اتخاذھا لضمان أن المجتمعات الریفیة أو النائیة أو الحضریة المحرومة أو التي تحصل على خدمات قلیلة تحصل  
خدمي اإلنترنت وحمایة البنیة التحتیة الحیویة  بالفعل على النفاذ لإلنترنت الذي تحتاجھ، وأیضاً لضمان حمایة مست

 لشبكة اإلنترنت العالمیة. 
 

 علینا أن نضمن أن من یحتاج النفاذ لإلنترنت، اآلن، یحصل علیھ. 
لضمان النفاذ لإلنترنت للجمیع بشكل دائم ومستدام، یجب على صناع القانون والمنظمین أن یعملوا على إزالة العوائق  

 ب مجتمعیاً، وجعل الموارد متاحة بشكل أیسر أمام المجتمعات للحصول علیھا. أمام التوصیل المطلو
القیام بعمل االستثمارات الالزمة لضمان أن یكون اإلنترنت متاحاً للجمیع وقت األزمة، وقبل حدوثھا. ویجب   .۱

یمكن تفعیل  أن تكون االستجابة لألزمة جزء ال یتجزأ من أعمال السیاسة التي تتم بشكل یومي، بحیث  
 إجراءات الطوارئ عند الحاجة، مثل نقاط النفاذ المجتمعیة للواي فاي. 

ضمان استمرار اتاحة الطیف للمرافق التي تستضیف محطات الطوارئ الخاصة بالواي الفاي حتى بعد فترة   .۲
 انتھاء البقاء في المنزل. 

لك لضمان سرعة االنتھاء من  تشجیع شركات الشحن على إعطاء األولویة لتوصیل أجھزة االتصاالت، وذ  .۳
بناء الشبكات، وأیضاً تعلیق أو اإلسراع من علمیات اإلفراج الجمركي ورسوم االستیراد وذلك لتسھیل  

 المساعدات المرسلة إلى المجتمعات المتضررة. 
ل  زیادة المعرفة والقدرة المحلیة على إنشاء وصیانة الشبكات سریعاً. فقد شكلت متطلبات البقاء في المناز .٤

والتباعد االجتماعي تحدیاً أمام إنشاء الشبكات الجدیدة أو إصالح الشبكات القائمة بالفعل خالل األشھر  
 الماضیة. 

تشجیع صیاغة السیاسات التي تدعم إنشاء الشبكات المجتمعیة على المستویات الفیدرالیة واإلقلیمیة والمحلیة.    .٥
 meshالشبكات، مع إعطاء األولویة للشبكات المشتركة   وتعدیل التشریعات التي تمنع أو تحد من إنشاء تلك

networks  لتناول مشكلة األسعار في المناطق الحضریة.  وذلك 
اشراك الحكومات المحلیة و/أو منظمات ممثلة عن الحكومات خالل المراحل األولى من التخطیط ألي   .٦

كل مجتمع على حدة وذلك  مشروع أو سیاسة في منطقتھم. وھذه المشاركة یجب أن تكون على مستوى 
 لضمان وضع األولویات الخاصة بھذا المجتمع والتحدیات والفرص المتاحة في االعتبار 

وضع معاییر ألنظمة التمویل القائمة والجدیدة، مثل المنح والقروض التي تقدمھا الحكومات، ومثل صندوق   .۷
یة لمشكالت النفاذ مثل الشبكات  الخدمة الشاملة ومنح المؤسسات الخاصة المقدمة إلتاحة حلول تكمیل

 المجتمعیة. 
اتاحة النفاذ للطیف الترددي بأسعار معقولة لتقدیم حلول تكمیلیة لمشكالت التوصیل مثل الشبكات المجتمعیة.   .۸

 إعطاء األولویة للمناطق المحرومة والنائیة والریفیة فیما یتعلق بتخصیصات الطیف. 
، من أجل منفعة المجتمع ومقدمي خدمة اإلنترنت المحلیین  تیسیر صیاغة إطار للترخیص بأسعار معقولة .۹

 واإلقلیمیین. 
دراسة مبدأ الحفر مرة واحدة (وھي سیاسة تلزم الشركات بمد شبكات الفایبر كجزء من مشروعات اإلنشاء   .۱۰

مثل بناء الطرق) وأیضا مبدأ مشاركة البنیة التحتیة (أي قیام اثنین أو أكثر من مقدمي خدمات تكنولوجیا  
االتصاالت بالمشاركة في البنیة التحتیة في محاولة منھم لخفض التكالیف) وذلك بھدف تسھیل مد شبكات  

 الفایبر للمیل المتوسط بشكل كفء.    
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 ً  حافظ على االنترنت قویا
یجب على صناع القانون ومشغلي الشبكات العمل على حمایة تدفق البیانات عبر االنترنت وضمان استمرار ثقة  

 األفراد والمنظمات في شبكة اإلنترنت. 
ضمان أن تستمر اإلنترنت مفتوحة ومتصلة ببعضھا البعض على مستوى العالم وأن تكون آمنة وموثوقة. وال   .۱

یجب االستھانة بالمناقشات التنظیمیة المركبة التي تتم في سیاق الوباء العالمي. وأي سیاسة أو تنظیم یُتخذ  
 یعترف بالطبیعة الالمركزیة والموزعة لشبكة اإلنترنت.    خالل فترة الطوارئ یجب وأن

جعل األمن أولویة قصوى للسیاسات والتنظیمات الحكومیة. یجب أن تدعم السیاسات والتنظیمات التشفیر من   .۲
 نقطة البدایة لنقطة النھایة، وذلك بھدف حمایة المواطنین والدول واالقتصادات الوطنیة في كل مكان. 

أسالیب االغالق أو منع المحتوى ألسباب تتعلق باألمور المدنیة أو االجتماعیة. فھذه  عدم اللجوء إلى  .۳
اإلجراءات غالباً ما تتسبب في تفاقم المشكلة أكثر من حلھا، ألن ھذه اإلجراءات التي یتم اتخاذھا ال تؤدي إال  

 إلى التغافل مؤقتاً عن المشكلة. 

 السلیمة، واإلجراءات الموثوق فیھا والبیانات الدقیقة السیاسة الجیدة ھي التي تعتمد على المعلومات 
 یجب على صناع القوانین والمنظمین اتخاذ الخطوات الالزمة لفھم تحدیات التوصیل واألمن. 

التفاعل مع مقدمي خدمة اإلنترنت الصغار والمتوسطین والكبار، ومع أصحاب المصالح المحلیین ذوي   .۱
فین وذلك عند القیام بصیاغة سیاسات تھدف إلى حمایة و/أو دعم  الصلة، ومع الخبراء الفنیین المعرو

البنیة التحتیة لخدمات اإلنترنت. كما یجب أیضاً استشارة مصادر البیانات الموثوقة مثل مجموعات  
 . RIRsومسجلي أسماء النطاقات ومكاتب تسجیل اإلنترنت اإلقلیمیة     NOGsتشغیل الشبكات 

  :ذ ودعم و/أو تشجیع البحث الذيیجب على الحكومات القیام بتنفی .۲
واإلنتاجیة والجودة وذلك بالمشاركة مع المنظمات ذات الخبرة مثل   أ) یقیس سرعة توصیل اإلنترنت/  

Measurement Lab, Ookla, and OpenSignal. 
ب) یجمع إحصاءات وبیانات یمكن االعتماد علیھا عن استخدام اإلنترنت في المناطق التي تقل فیھا   

 الخدمات وكذلك تسعیر خدمات اإلنترنت، بما في ذلك الحد األقصى إلتاحة النطاق ومتوسط الرسوم،  
التي تحتاج إلى  ج) یوفر تحلیل كیفي للفئات المحرومة والفئات التي ال تحصل على الخدمات والمناطق 

 استثمار وتدخل. 

كلما أمكن ذلك، یجب تجمیع وتوفیر النفاذ المفتوح واستخدام البیانات المتاحة بشأن مواقع البنیة التحتیة الحیویة للنفاذ  
 لإلنترنت مثل أبراج المحمول والشبكات األرضیة للفایبر والكابالت البحریة ومراكز البیانات. 

 


