
 لجنة النطاق العريض
 المعنية بالتنمية

المستدامة
أهداف 2025: “توصيل النصف اآلخر”

من املتوقع توصيل نصف سكان العامل بشبكة اإلنرتنت قبل هناية 2019 على أقصى تقدير. وبذلك يبقى النصف اآلخر، 
الذي يقدر بعدد 3,8 مليار شخص، غري موصول وغري قادر على االستفادة من املوارد االجتماعية واالقتصادية الرئيسية 

املتاحة يف عاملنا الرقمي اآلخذ يف التوسع
وجتاوباً مع ذلك، حددت جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية املستدامة سبعة أهداف طموحة لتحقيقها حبلول 2025.

أهداف 2025
حبلول 2025، ينبغي أن تكون مجيع البلدان قد وضعت خطة   .1
أو اسرتاتيجية وطنية ممولة للنطاق العريض أو أدرجت النطاق 

)UAS( العريض يف تعاريفها للنفاذ الشامل واخلدمة الشاملة
يستند ذلك إىل اهلدف احلايل للجنة بشأن اخلطط الوطنية للنطاق العريض مع 
زيادة الرتكيز على قدرة التنفيذ من خالل حتديد أن اخلطط/االسرتاتيجيات ممولة.

ومنذ أن حددت اللجنة هدفها األويل يف عام 2011 لوضع خطط وطنية للنطاق 
العريض، عمدت أغلبية البلدان إىل اختاذ هذه التدابري.  

حبلول 2025، ينبغي جعل اخلدمات األولية للنطاق العريض   .2
ميسورة التكلفة يف البلدان النامية حبيث تبلغ تكلفتها أقل من 

2% من الدخل الوطين اإلمجايل الشهري للفرد

هذا خيفض عتبة القدرة على حتمل التكاليف احملددة يف اهلدف احلايل للجنة من 
أقل من 5% إىل أقل من 2% من الدخل الوطين اإلمجايل الشهري للفرد، مما ميّكن 
من جعل خدمات النطاق العريض )الثابتة أو املتنقلة( ميسورة التكلفة لفائدة عدد 

أكرب بكثري من الناس.

وعلى الرغم من حتسن القدرة على حتمل التكاليف بشكٍل كبري منذ أن وضعت 
اللجنة هدفها األويل يف 2011، تظل التكاليف مرتفعة يف كثري من البلدان. وهذا 
اهلدف اجلديد سيساعد بوجٍه خاص الفئات ذات الدخل املنخفض يف البلدان 

النامية وأقل البلدان منواً على احلصول على التوصيلية. 

حبلول 2025، ينبغي أن تصل نسبة انتشار مستعملي النطاق   .3
 العريض/اإلنرتنت إىل:

75% على الصعيد العاملي   أ ( 
65% يف البلدان النامية  ب( 

35% يف أقل البلدان منوًا ج( 
حتدد هذه القيم الطموحة أهدافاً ترمي إىل توصيل اجلميع يف كل مكان مع الرتكيز 
الذين ميثلون أكثر  البلدان منواً،  النامية وأقل  البلدان  بشكٍل خاص على سكان 

الفئات عرضة للحرمان من التوصيل.

وباالقرتان مع هدف املساواة بني اجلنسني احملدد يف اهلدف 7، ستكون النتائج على 
النحو التايل: 75% من النساء يستعملن اإلنرتنت يف مجيع أحناء العامل و65% يف 

البلدان النامية و35% يف أقل البلدان منواً.

حبلول 2025، ينبغي أن حيقق 60% من الشباب والبالغني مستوى   .4
احلد األدىن على األقل من الكفاءة يف املهارات الرقمية املستدامة

الناس حباجة إىل املهارات الرقمية للنفاذ إىل موارد النطاق العريض/اإلنرتنت واستعماهلا 
واالستفادة منها؛ يف حني أن زيادة عدد األشخاص الذين يتمتعون مبهارات رقمية 

أمر ضروري لتمكني زيادة انتشار مستعملي النطاق العريض/اإلنرتنت.

وباإلضافة إىل ذلك، أصبحت املهارات الرقمية ذات أمهية حامسة بصورة 
متزايدة للحصول على فرص العمل وريادة األعمال.



حبلول 2025، ينبغي أن تستعمل نسبة 40% من سكان العامل   .5
اخلدمات املالية الرقمية

األشخاص  عدد  بسرعة  يزداد  لكي  هائلة  فرصة  الرقمية  املالية  اخلدمات  تتيح 
االجتماعية  الفوائد  وتتحقق  واإلنرتنت  العريض  النطاق  يستعملون  الذين 

واالقتصادية اليت جتلبها هذه املوارد الرقمية.

ويف الوقت احلايل، يبلغ عدد البالغني الذين ما زالوا ال ينتفعون حبساب مصريف 
يتيح  ينتفعون هباتف متنقل، مما  مليار منهم   1,6 بيد أن حنو  ملياَري شخص، 
إمكانية النفاذ إىل اخلدمات املالية اإللكرتونية - ومن مث االستفادة من التمكني 

االقتصادي.

6.  حبلول 2025، ينبغي ختفيض نسبة عدم التوصيل فيما خيص 
 )MSME( املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة

بنسبة 50% يف كل قطاع
والصغرية  الصغر  املتناهية  للمؤسسات  بالنسبة  للغاية  طموح  اهلدف  هذا 
إىل حٍد كبري، وحيفز  موصولة  ال تزال غري  اليت  القطاعات  تلك  واملتوسطة يف 
النهائية. وكمثال لذلك، يف قطاع  الفجوة  على سد  املوصولة جيداً  القطاعات 
بنسبة  موصولة  غري  واملتوسطة  والصغرية  الصغر  املتناهية  املؤسسات  فيه  تكون 
80%، ستبلغ هذه النسبة 40% حبلول 2025، ويف قطاع تكون فيه املؤسسات 

املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة غري موصولة بنسبة 30%، ستبلغ هذه النسبة 
15% حبلول 2025.

أدىن  الصغر والصغرية واملتوسطة مستويات  املتناهية  املؤسسات  وحالياً، تسجل 
للتوصيلية باملقارنة مع الشركات الكبرية يف نفس القطاعات. وضمان أن تكون 
التنافسية  الصغر والصغرية واملتوسطة موصولة حيّسن قدرهتا  املتناهية  املؤسسات 
هي  اإللكرتونية  التجارية  املعامالت  تكون  حيث  الرقمية  االقتصادات  بتوسيع 

القاعدة السائدة على حنٍو متزايد.

حبلول 2025، ينبغي حتقيق املساواة بني اجلنسني فيما خيص      .7
مجيع األهداف

تتخلف النساء والفتيات عن الركب يف مجيع جماالت إمكانية النفاذ إىل النطاق 
مجيع  حتقيق  أجل  من  اجلنسني  بني  املساواة  حتقيق  وجيب  واستعماله.  العريض 
اإلنرتنت  مبستعملي  املتعلقة  األهداف  يشمل  مبا   ،2025 حبلول  األهداف 
واملهارات الرقمية واخلدمات املالية الرقمية واملؤسسات املتناهية الصغر والصغرية 

واملتوسطة، وجلب توصيلية النطاق العريض واإلنرتنت للجميع يف كل مكان.

ويف 2013، اسرتعت جلنة النطاق العريض االنتباه إىل أمهية املساواة بني اجلنسني 
فوائد  تعّم  لكي  إضايف،  إدخال هدف  من خالل  اإلنرتنت،  مستعملي  ضمن 
2013 فصاعداً،  من  اعتباراً  العريض واإلنرتنت اجلميع. ونتيجًة لذلك،  النطاق 
قرارات  باختاذ  السياسات  لواضعي  للسماح  هامة  مصنفة  بيانات  جتميع  جيري 

مستنرية.

البلدان املتقدمة،  وعلى الرغم من اخنفاض الفجوة بني اجلنسني يف العديد من 
فقد اتسعت يف كثري من البلدان النامية، مما أدى إىل حاجة حمددة لدعم املساواة 

بني اجلنسني يف هذه البلدان يف جمال التكنولوجيا الرقمية.

أطلق االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )UNESCO( جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية املستدامة يف مايو 2010، وتضم اللجنة كبار قادة الصناعة وقادة 
حكوميني ووكاالت دولية ومنظمات معنية بالتنمية. ويعمل أعضاء اللجنة معاً لوضع اسرتاتيجيات تدعو إىل إيالء أولوية أعلى لتنمية البنية التحتية واخلدمات عريضة النطاق، من أجل ضمان حتقيق 

فوائد هذه التكنولوجيات يف مجيع البلدان ووصول مجيع الناس إليها.
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