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	 ISOC/48/1 	
عامة مسائل  

مقدمة  
باالتحاد الدولي لالتصاالت، أن تقدم  (ITU-D)، عضو قطاع تنمیة االتصاالت (ISOC)یسر جمعیة اإلنترنت 

وجمعیة اإلنترنت  .(WTDC-17) 2017لتنمیة االتصاالت لعام  ابعھذه المساھمة إلى المؤتمر العالمي الس
بشكل تعاوني مع  وعلى مدى خمس وعشرین سنة عملنا ملتزمة بتوفیر اإلنترنت للجمیع وفي كل مكان.

و اإلنترنت وتشجیع مللنھوض بن ي شتى أنحاء العالمومختلف أصحاب المصلحة ف العالمي نامجتمع
ھا وتطورھا واستخدامھا بشكل مفتوح لصالح جمیع الشعوب. وقد علمتنا التجربة أن التحدیات تطویر

د المناسب للجمیع" أو "الحل الموحّ نھج ف المتعلقة بإتاحة النفاذ من أجل نمو اإلنترنت معقدة ومترابطة.
" البشكل فردينھج "العمل  تطویر أو ب التحدیات المتعلقة بالیعتبر من أنجع السبل لمواجھة أصع 

نتطلع إلى المشاركة فينحن وتنمیة المستدامة لألمم المتحدة. لضمان نجاح أھداف ال المؤتمر العالمي  
لتحدید أولویات عمل القطاع للسنوات األربع القادمة. 2017لعام  لتنمیة االتصاالت  

تالتقدم في تطور اإلنترن 	
 ،(WTDC-14) 2014العالمي لتنمیة االتصاالت لعام تمر ر اإلنترنت تغیراً كبیراً منذ المؤلقد تغیر مشھد تطو

رداً بسبب زیادة عدد مستخدمي تشھد معدالت نمو اإلنترنت تصاعداً مطّ السیما في البلدان النامیة حیث 
ملیار  3,9ال یزال  ،رغم من ھذا التقدمالبو 1.النفاذ إلى اإلنترنت یتاح لھااألسر التي عدد اإلنترنت و

فجوات واسعة في ال یزال ھناكو باإلنترنت. محرومین من التوصیلشخص  النفاذ إلى اإلنترنت بین  
الرغم من أن اعتماد اإلنترنت قد ازداد في البلدان النامیة. فعلى سبیل المثال، ب البلدان المتقدمة والبلدان

في المائة  85في المائة من األسر مقارنة بنسبة  43ذ إلى اإلنترنت إال النامیة، لم یحصل على فرص النفا
فشلت حتى اآلن في إحراز تقدم  المتعلقة بالتطویر قدھود وبالتالي فإن الج 2سر في البلدان المتقدمة.من األ

لذلك.  لیست لدیھم الوسائلوالذین  الذین یتمتعون بالنفاذ إلى وصلة اإلنترنتمن أجل تقلیص الفجوة بین 
ً نصف سكان العالم من التوصیل ویمثل "المحرومون"  ویعیشون بطریقة غیر متناسبة في أقل تقریبا

بین المجموعات  أكثر انتشاراً  ھي التباینات في النفاذ إلى اإلنترنتبلدان نمواً. عالوة على ذلك، فال
محرومة من الخدمات أو قلیلة الشة التي تعیش بغالبیتھا في المناطق الریفیة والمناطق النائیة المھمّ 

بل  فقط جیالً من فرصة تحسین نوعیة حیاتھ. كما أن الفشل في معالجة الفجوة الرقمیة ال یحرم الخدمات
قة بشكل جید أن تكنولوجیا المعلومات ض تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. ومن األمور الموثّ یقوّ 

لتنمیة االحتماعیة واالقتصادیة. وبالتالي فإن ا عامالن من عوامل تمكینواالتصاالت واإلنترنت ھما 
توصیل غیر الموصولین یُعتبر حاسم األھمیة في تحقیق األھداف المحددة في خطة التنمیة المستدامة لعام  

2030.  
WTDC-17أولویات جمعیة اإلنترنت في المؤتمر   

 إحراز تقدم نحو عالملراھن من أجل إجراءات تتجاوز الوضع ااتخاذ توصیل غیر الموصولین  یتطلب
اً موصول بالكامل یمّكن من المشاركة واالبتكار. فعلى مدى أكثر من عقَدْین، بذلت جمعیة اإلنترنت جھود

كانت الحواجز أمام  حتى وإن. وقد بیّنت لنا تجربتنا أنھ لكل فردضمان إتاحة اإلنترنت لتطویر اإلنترنت و
ً یأخذ  فریدالطابعھا كل بیئة ل إال أنء العالم، تبدو متماثلة في جمیع أنحا توصیلیة اإلنترنت وتتطلب نھجا

تطرح تحدیات ھامة أمام النفاذ إلى اإلنترنت عوامل عتبار الظروف الخاصة بكل مجتمع. وھناك في اال
/أو الموقع الكثافة السكانیة المنخفضة و/أو اإلنترنت و القدرة على تحمل تكالیفمن قبیل  ،واإلقبال علیھا
و/أو االفتقار إلى المھارات الرقمیة و/أو االفتقار إلى محتوى  و/أو عدم وجود بنیة تحتیة عامة الجغرافي

 ً ، وتقتضي إیجاد حلول مكیفة حسب الطلب.مالئم محلیا  
إلى النھوض بما یلي: WTDC-17ترمي األھداف الرئیسیة لجمعیة اإلنترنت في المؤتمر   

’1‘ ������� ��������� ���� ������ 
تشجع جمعیة اإلنترنت صانعي السیاسات على اعتبار  :���������

الشبكات ً شكالً  المجتمعیة  وعلى رفع الحواجز التي تمنع نشوء ھذه 	مكانیة التوصیلإل تكمیلیا

																																																												 	
1 2016، تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتلالتصاالت/ قاعدة بیانات االتحاد بشأن المؤشرات العالمیة	 	
2    ، انظر:2017المعلومات واالتصاالت،  تكنولوجیااالتحاد الدولي لالتصاالت، حقائق بشأن 	

D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf-https://www.itu.int/en/ITU.  
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والشبكات  3شبكات.ما ھو قائم من ھذه ال بلیة توسعحول دون استدامة أو قاأو التي ت الشبكات
احتیاجاتھم الخاصة من المجتمعیة ھي بنیة تحتیة ینشرھا المواطنون ویشغلونھا لتلبیة 

فمن القرى الجبلیة النائیة في النیبال، أو البلدات الریفیة في المكسیك، أو من االتصاالت. 
الشبكات المجتمعیة حالً لتوصیل غیر األحیاء ذات الدخل المنخفض في نیویورك، توفر 

 نشاءإ القدرات، والتجھیزات واألدوات، عن طریق التدریب، وبناءیمكن و 4الموصولین.
كات لشبویمكن لالشبكات المجتمعیة في جمیع أنحاء العالم لتوصیل غیر الموصولین. 

أن یمكن و، لیفمیسورة التكاالمجتمعیة أن توفر، ال بل تقوم فعالً بتوفیر، إمكانیة توصیل 
 ةتجریبیاخیص الترألساسیة من قبیل منح اللقضایا السیاساتیة والتنظیمیة اتساعد على نشرھا ا

) والنھج TVWSوخیارات استعمال الطیف ألغراض النشر (تقاسم النفاذ، االستعمال الثانوي، 
ة أن عي السیاسات والجھات المنظممن صان رجوالجدیدة لصنادیق الخدمة الشاملة. ونحن ن

النھج الجدیدة في االعتبار من أجل تعزیز الشبكات المجتمعیة؛ واأخذی  
تحتاج اإلنترنت إلى  :�������� ���� ��� �� ����� ���� ‘2’

‘ اإلنترنت المفتوحة والموثوقة’أساس متین من الثقة لكي تتحقق قدراتھا بالكامل. وتعتبر 
تكار وتخلق الفرص تعزز االبالتي المیاً عالبیني قابلة للتشغیل الموزعة ومن الشبكات الشبكة 
 ،الثقةمن أجل المسائل المتعلقة بوالتكنولوجیات  ،. ویكمن أساسھا في ثقة المستعملللجمیع

لى إدارة شاملة وتستند إ توفروھي  5ونظام إیكولوجي جدیر بالثقة. ،موثوقةالشبكات الو
تعملي اإلنترنت في صمیم قراراتھا. مبادئ سیاساتیة سلیمة وتسعى جاھدة لوضع مصالح مس

ولجمیع أصحاب المصلحة دور إیجابي في رعایة إنترنت موثوقة ومفتوحة. ویجب علینا أن 
لبنیة التحتیة لإلنترنت، وحمایة سریة وسالمة األساسیة لجوانب اللتأمین جنباً إلى جنب نعمل 

قد وضعت لدعم التكنولوجیات  البیانات التي تتدفق عبرھا، والتأكد من أن السیاسات المناسبة
والشبكات والجھات الفاعلة التي تسھم في عمل اإلنترنت. ونحن نقوم بذلك من خالل 

لى استخدام وتدعو جمعیة اإلنترنت صانعي السیاسات إ 6.المسؤولیة الجماعیة والتعاون
لمعالجة  یالً لدمن أجل إنترنت مفتوحة وموثوقة باعتباره  7ي لجمعیة اإلنترنتاتاسیاإلطار الس

مثل اإلنترنت. وعالوة على ذلك، نشجع  التعقیدات المتعلقة ببناء الثقة في بیئة مفتوحة
بناء القدرات من أجل تطویر ورفع مستوى المتعلقة ب	جھودالصانعي السیاسات على دعم 

ظ علیھا البنیة التحتیة البشریة على الصعید المحلي التي تستطیع أن تنشئ الشبكات وتحاف
ل تطویر اإلنترنت تنمیة القدرات المحلیة (المھارات في نموھا. وینبغي أن یشم وتسھم

8.والمعارف والموارد) التي یمكنھا تأمین الشبكات وحمایة المستعملین وبیاناتھم  
تتطلب  :�������� ���� ��� ���� ������ ����� ‘3’

لى استعمال اإلنترنت تشجع ع ةمھمة توصیل غیر الموصولین امتالك بنیة تحتیة إلدارة ذكی
لإلنترنت ھي تبادل المعرفة وإقامة عالقات  الناجح للنموالقوى المحركة ع. فواالبتكار والتوسّ 

البیئة التمكینیة في دعم وتوسیع نھج تعدد أصحاب المصلحة و . ویسھم كّل من نھجتعاونیة
أضمن السبل للنمو المستدام لإلنترنت. شكالنالسیاسات المتعلقة بالنفاذ إلى اإلنترنت وی  

 ����� ���� ����� ������� �� ��� ��� 
والقطاعات الخاصة  الجمھورساھم في تطویر اإلنترنت  :��������

والھیئات األكادیمیة والمجتمع المدني مستفیدین من الخبرة التقنیة المتبادلة لمجتمع 

																																																												 	
3  	Supporting	 the	 Creation	 and	 Scalability	 of	 Affordable	 Access	 Solutions:	 Understanding“	Moreno,	 Carlos-Rey

Community	Networks	in	Africa.  
4 	;”.انظر 	 Also,	 see	 Pietrosemol,	Bringing	 Internet	 to	 Nepal’s	 Remote,	 Mountainous	 Villages“Pun,	 Mahabir,	

”While	Setting	a	World	Record,	–Bringing	Internet	to	Venezuela’s	Remote	Regions	Ermanno,	“.  
5 نت مفتوحة وموثوقة،إطار جمعیة اإلنترنت السیاساتي إلنتر	  

internet/-trusted-and-open-an-for-framework-https://www.internetsociety.org/resources/doc/2016/policy.  
6 .issues“ ،2015	Security	Internet	tackling	to	approach	An	Security:	Collaborative	”,اإلنترنت  ةجمعیانظر إطار 	  
7 إطار جمعیة اإلنترنت السیاساتي إلنترنت مفتوحة وموثوقة،   

internet/-trusted-and-open-an-for-framework-https://www.internetsociety.org/resources/doc/2016/policy.  
8 ، "مسارات من أجل مستقبلنا الرقمي." الفجوات الرقمیة: 2017لعام  العالم في تقریر جمعیة اإلنترنت عن اإلنترنت	

"سوف تظھر في المستقبل فجوات جدیدة ناشئة عن التطورات في التكنولوجیا والشبكات، وكذلك عن انعدام الفرص 
التباینات فياالقتصادیة والتأھب السیبراني. وستؤدي  مكانیة التوصیل، تطویر البنیة التحتیة، وارتفاع تكالیف إ 

والقیود على النفاذ، والحواجز أمام رواد األعمال، واالفتقار إلى المھارات والموارد، إلى تضخیم ھذه الفجوات 
شخاص على التمتع بالمزایا االقتصادیة واالجتماعیة التي تقدمھا اإلنترنت، دیدة، ما یعیق قدرة الكثیر من األالج

./https://future.internetsociety.orgویجعل بعض الدول أكثر عرضة للھجمات السیبرانیة". انظر   
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نیة التحتیة لإلنترنت عبر الحدود ومن األكبر من الب قسمل العالمي من األكفاء. ویشغّ 
 من أجل معالجة التحدیات المعقدة المتعلقةوقبل مجموعات من أصحاب المصلحة. 

 ذ نھج شامل وتعاوني یجتذب الحكوماتمن المھم تنفی بإتاحة النفاذ إلى اإلنترنت،
ً على قدم المساواة، ألعمال وأصحاب المصلحة اآلخرین. فوشركات ا بتعاونھم معا

كن ألصحاب المصلحة أن یتبادلوا األفكار والدروس المستخلصة ویناقشوا یم
ال یمكن التقلیل من حلوالً محلیة للمسائل المطروحة. إذ االحتیاجات المختلفة ویضعوا 

وبما شأن أو قیمة نموذج تعدد أصحاب المصلحة وأثره على نمو وتطور اإلنترنت. 
نشطة الجدیدة، فمن في المشاریع واأل ونأن قطاع تنمیة االتصاالت واألعضاء یبتّ 

المھم إدماج نھج تعدد اصحاب المصلحة في خطط عمل وأنشطة قطاع تنمیة 
عارف والتعاون. وینبغي أن یشدد نھج تعدد االتصاالت لضمان استمرار تبادل الم

لشمول والشفافیة والمسؤولیة أھمیة النعوت المركزیة كا صحاب المصلحة علىأ
نظام إدارة موزع وقابل للشغیل البیني. لة وفعالیة اتخاذ القرارات وءالجماعیة والمسا

من  ھذه النعوت واأن یعتمد ، سواء من القاع الخاص أو العام،جمیع المعنیینل ینبغيو
9لى اإلنترنت.الظروف الضروریة لتوسیع النفاذ إ خلقأجل   

 ����� ��� ������ ��������� ���� 
توصیل غیر الموصولین  یتطلب: �������� ���� �������

مضاعفة التركیز على توسیع النفاذ إلى اإلنترنت لیشمل أولئك الذین ما زال النفاذ 
ھم یختارون عدم القیام بذلك. بالنسبة إلیھم غیر متوفر، والذین یتمكنون من النفاذ ولكن

ھوداً تعاونیة تبذلھا مجموعة من بر توصیل غیر الموصولین مھمة تتطلب جویعت
المصلحة بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني وغیر ذلك. غیر أن صحاب أ

نترنت تعزز النفاذ الشامل والمیسور إللفي تھیئة بیئة تمكینیة  اً لصانعي السیاسات دور
ویمكن تحقیق  10ن حیاة الشعوب.التكلفة، والمحتوى والخدمات، والمھارات التي تحسّ 

المناسبة من مجموعة الحصول على ال تقدم نحو عالم موصول بالكامل عن طریق
الظروف التي تعزز تھیئة بیئة تمكینیة عبر البنیة التحتیة واإلدارة والقدرات البشریة 
التي تمكن من اعتماد اإلنترنت في األجزاء غیر الموصولة من العالم. ھذه 

لتطور:داعمة للظروف تعزز معاً بیئة المجموعات من ا  
ینبغي أن یشمل تطویر و ،������� ������ �����  

البنى التحتیة األساسیة لإلنترنت وخلق بیئة یمكن أن یزدھر فیھا المحتوى 
المحلي واستضافتھ وتوزیعھ؛  

بین  ������� ������ �������� �����  
البنیة التحتیة للنفاذ والمحتوى ودعم المواطنین الذین یتمكنون من إنشاء 

ري لالقتصاد المستدام وتوفیر ضرو أمروھو  ،المحلي والخدمات اإللكترونیة
فرص العمل؛   

تستفید من خبرة والتزام مجموعة  التي ������� �������  
من المشاركین المعنیین باإلنترنت من أجل إحراز تقدم في النمو.  

. (WTDC-17) 2017في الختام، یسر جمعیة اإلنترنت أن تشارك في المؤتمر العالمي لتنمیة االتصاالت لعام 
ً إلى جنب مع جمیع المشاركین من أجل إحراز تقدم في أھدافنا المشتركة ونحن  نتطلع إلى العمل جنبا

خبرتنا ومعرفتنا التقنیة والدروس  مشاركةعلى ذلك، نتطلع إلى تقدیم و المتعلقة بنمو اإلنترنت. وعالوةً 
بشأن مختلف جوانب نمو اإلنترنت. التي استخلصناھا  

---------------------------------------------------------------------------------  
موارد إضافیة/وثائق جمعیة اإلنترنت:  

•	 >networks/-munityhttps://www.internetsociety.org/issues/com< الشبكات المجتمعیة؛  
>https://www.internetsociety.org/collaborativesecurity< األمن التعاوني؛ •  
•	 >https://www.internetsociety.org/policybriefs/spam< تحدي الرسائل االقتحامیة؛  

																																																												 	
9 .2016	works”	Approach	Multistakeholder	the	Why“ ملخص لسیاسات جمعیة اإلنترنت انظر	  

10 	the-/blog/2016/09/readhttps://www.internetsociety.org-، إطار سیاساتي إلتاحة النفاذ إلى اإلنترنت انظر 
views/-your-share-and-policy-access-for-framework-societys-internet. 	
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>internethttps://www.internetsociety.org/resources/doc/2016/- نھج تعدد أصحاب المصلحة؛ •
>works/-approach-multistakeholder-the-why-governance  

موثوقة؛المفتوحة والإلنترنت تي لاإطار سیاس • 	
-and-open-an-for-framework-https://www.internetsociety.org/resources/doc/2016/policy<
>internet/-trusted 	

تاحة النفاذ إلى اإلنترنت؛إل سیاساتيإطار  •  
>access/-internet-enabling-for-framework-policy-https://www.internetsociety.org/resources/doc/2016/a<  

•	 >internet-work-internet-makes-https://www.internetsociety.org/who-نظام إیكولوجي لإلنترنت؛ 
>ecosystem  

•	 >/https://www.internetsociety.org/policybriefs/ixps<؛ (IXP) نقاط تبادل اإلنترنت  
التوصیل البیني في اإلنترنت؛  •

>https://www.internetsociety.org/policybriefs/internetinterconnection<	 	
؛2017تقریر جمعیة اإلنترنت عن اإلنترنت في العالم لعام  • 	

-Global-Society-Internet-content/uploads/2017/09/2017-https://future.internetsociety.org/wp<
>Future.pdf-Digital-Our-to-Paths-ortRep-Internet 	

>https://www.internetsociety.org/policybriefs/openstandards<معاییر اإلنترنت المفتوحة؛  •  

___________ 	


