للنشر فو ًرا2021/27/9 :

الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول تعلن إطالق استبيان تخطيط فحص جودة وتوفُّر تكنولوجيا النطاق العريض عبر الوالية

عَقد جلسات استماع عامة لالستماع إلى اآلراء من الجمهور وأصحاب المصلحة اآلخرين
الوالية تسعى إلى التط ُّرق إلى خدمات النطاق العريض التي تظل تُمثل تحديًا في جميع أنحاء البالد
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إطالق استبيان آلراء المستهلكين بشأن تخطيط النطاق العريض بهدف المساهمة في
صص بشكل عميق في التخطيط على مستوى الوالية من أجل تحديد
أول دراسة من نوعها على اإلطالق للنطاق العريض تتخ ّ
توفُّر خدمات النطاق العريض عالي السرعة ومرونتها وتكلفتها عبر الوالية .ولطالما اعت ُ ِب َر قياس مدى انتشار خدمات النطاق
العريض والوصول إليها بشكل صحيح بمثابة تح ِ ّد ليس في مدينة نيويورك فحسب ،بل في جميع أنحاء البالد .وتشارك
الحكومة الفيدرالية بدورها أيضًا في دراسة مشابهة ،إال أن الجدول الزمني إلكمال تلك الدراسة يظل غير واضح.
جاء على لسان الحاكمة هوكول" :اإلنترنت عالي السرعة هو العامل األكبر في عالمنا اليوم؛ وذلك ألهميته في الوصول إلى
الخدمات والمعلومات األساسية التي نحتاجها في حياتنا اليومية" .وباالستعانة بهذه الدراسة الرائدة ،سنعمل على المساعدة في
التأكد من إمكانية وصول األشخاص في كل أرجاء الوالية إلى خدمات النطاق العريض عالي السرعة ،بصرف النظر عن
العوامل الجغرافية واالقتصادية".
وفقًا لما جاء في الميزانية التنفيذية التي تم إقرارها في وقت سابق هذا العام ،ستعمل لجنة الخدمات العامة بالوالية على
دراسة مدى توفُّر خدمات اإلنترنت والنطاق العريض عالي السرعة وموثوقيتها وتكلفتها في كل أنحاء الوالية .وكجزء من
هذه العملية ،ستتولى اللجنة ما يلي:
•

تحديد المناطق على مستوى منطقة تعداد سكاني معين تتلقى خدماتها من مزود خدمات وحيد ،وتقييم أي عوائق
تنظيمية أو قانونية خاصة بتنفيذ إمكانية وصول الوالية بالكامل إلى اإلنترنت عالي السرعة

•

مراجعة التكنولوجيا المتوفرة لتحديد الحلول التي تقدم أفضل دعم لخدمات اإلنترنت عالي السرعة في المناطق
المحرومة أو المناطق غير المش مولة بالخدمات ،وتقديم التوصيات المتعلقة بضمان نشر هذه التكنولوجيا في تلك
المناطق

•

تحديد حاالت قيام الحكومات المحلية بإخطار لجنة االدعاءات بعدم االمتثال باتفاقيات االمتياز ،وحاالت إجراءات
إنفاذ القانون التابعة للجنة أو اإلدارة التي كان لها تأثير مباشر على إمكانية الوصول إلى اإلنترنت

•

تحديد المواقع التي تقل فيها فرص الوصول إلى خدمات اإلنترنت و/أو النطاق العريض عالي السرعة ،و/أو
المواقع التي تتسبب فيها الفجوة الرقمية المستمرة في التأثير بشكل سلبي اجتماعيًا أو اقتصاديًا على المجتمع

•

إنشاء خريطة تفصيلية للوصول إلى اإلنترنت على نطاق الوالية لإلشارة إلى خدمات الوصول إلى اإلنترنت عن
طريق العنوان ،ونشرها على موقع اللجنة على الويب.

جربة ،واتساق وموثوقية سرعات التنزيل والتحميل ،بما في
ستتضمن خريطة اللجنة سرعات التنزيل والتحميل ال ُمعلنة وال ُم ّ
ذلك وقت االستجابة ،وأنواع خدمات وتقنيات اإلنترنت المتاحة ،على سبيل المثال ال الحصر :االتصال الهاتفي أو النطاق
العريض أو الالسلكي أو األلياف أو المحوري أو األقمار الصناعية ،وعدد مزودي خدمات اإلنترنت المتوفرين ،وأسعار
خدمات اإلنترنت المتوفرة ،وأي عوامل أ خرى تراها اللجنة ذات صلة باألمر.
على عكس األمر في الخرائط الفيدرالية السابقة ،والتي تعرضت النتقاد الذع نتيجة افتقارها إلى التخصيص والدقة ،ستُركز
سلَت اللجنة
خرائط نيويورك التفاعلية على حالة خدمات النطاق العريض على مستوى العنوان .كجزء من البحث ،أر َ
خطابات إلى كل مزودي الخدمة في نيويورك إلخطارهم بتعاقدها مع شركة  ECC Technologiesالتي تتخذ من
مقرا لها ،والمتخصصة في استشارات التكنولوجيا واالتصاالت ،والتي تسعى للحصول على معلومات تفصيلية
نيويورك ً
بشأن معلومات خدمات النطاق العريض ،بما في ذلك مناطق الخدمة على مستوى العنوان ،وسرعات التنزيل والتحميل،
ونوع/أنواع البنية التحتية للشبكة ،واألسعار ،وغيرها من البيانات المهمة ،وذلك من أجل استخدامها لتكون بمثابة أساس
لخريطة وتقرير النطاق العريض.
سوف تُصدر اللجنة تقريرها وتوصياتها للجميع بحلول مارس  .2022سيتضمن التقرير إجمالي عدد المنازل التي تتمتع
بإمكانية الوصول إلى إنترنت عالي السرعة ،وسيتضمن أيضًا المناطق المشمولة بالخدمة وغير المشمولة وكذلك المناطق
المحرومة .وستُجري اللجنة أيضًا استبيانًا إقليميًا ألسعار خدمات اإلنترنت بالمقارنة بمتوسط دخل األشخاص على مستوى
الوالية ،وأي إحصائيات تتعلق باشتراكات المستهلكين .فالغرض من الدراسة هو المساعدة على تحديد الخطوات الالزمة
للتأ ُّكد من إمكانية وصول كل ال ُمقيمين والمستهلكين التجاريين بوالية نيويورك إلى خدمات اإلنترنت حسب حاجتهم.
يمكن العثور على استبيان تخطيط النطاق العريض واختبار السرعة من خالل الرابط:
.www.empirestatebroadband.com
كجزء من هذه الدراسة الرائدة ،ستعقد اللجنة جلستي استماع عامتين لطلب ُمدخالت من الجمهور وأصحاب المصلحة ،بما
في ذلك مزودي الخدمة والمخاوف المتعلقة باالتصاالت والمنظمات العمالية ومنظمات السالمة العامة والرعاية الصحية
والتعليم والزراعة واألنشطة التجارية والمؤسسات األخرى .وسيتم اإلعالن عن مواعيد ومواقع جلستي االستماع.
تعتمد أجندة التواصل الشاملة لعام  2021لوالية نيويورك على المبادرة الرائدة على الصعيد الوطني بالوالية لتوصيل
خدمات الوصول العادلة إلى اإلنترنت لكل األشخاص في والية نيويورك .وتولّت الوالية في  2015زمام المبادرة ال ُكبرى
واألكثر طمو ًحا للنطاق العريض في الوالية من خالل تخصيص  500مليون دوالر لتوسيع نطاق الوصول إلى اإلنترنت
على مستوى الوالية .وساهَ َم هذا االستثمار ،الذي اقت ََر َن بإصالحات تنظيمية ،في توسيع مدى الوصول إلى النطاق العريض
سر من الوصول إلى نطاق عريض عالي السرعة بسرعات تنزيل تبلغ  100ميجابايت في
ليتمكن اليوم  98بالمئة من األ ُ َ
الثانية على األقل .باإلضافة إلى ذلك ،اتخذ ت نيويورك خطوات حاسمة لمعالجة الفجوة الرقمية في المدارس عن طريق توقيع
قانون رابطة المدارس الذكية عام  .2014وقد وفّر هذا القانون ملياري دوالر لصالح المناطق التعليمية المحلية عبر الوالية
لتوفير األجهزة التكنولوجية وإجراء تحسينات على الفصول الدراسية بهدف تحسين ربط المدارس باإلنترنت؛ وهو ما يتيح
للمدارس مواجهة تحديات التعليم عن بُعد التي يواجهها العالم اليوم.
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