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 أصحاب املعايل،
 حضرات املندوبني األفاضل،

 سيدايت، ساديت،
 لدولة اإلماراتيسعدين كل السعادة أن أكون معكم هنا يف ديب اليوم. وامسحوا يل أن أتقدم خبالص شكري وتقديري  •

العربية املتحدة لكل ما بذلته من جهود من حيث التنظيم والتسهيالت املمتازة اليت وفرهتا هلذا املؤمتر. كما أود أن أعرب 
 عن امتناين للسلطات احمللية ملدينة ديب لضيافتها الكرمية للغاية.

 سيدايت، ساديت،
نمية االتصاالت، ويشجعين يف ذلك أن أشهد هذا املستوى ال شك يف أننا ندرك مجيعاً أمهية هذا املؤمتر العاملي السادس لت •

 الرفيع من املشاركة.
إن ما نقرره وحندده هنا يف غضون األسبوعني املقبلني لن يَبلور جمرد مستقبل تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على  •

 العامل الذي نعيش فيه بالفعل. يتخذهامتداد السنوات األربع املقبلة فحسب، وإمنا سيَبلور الشكل الذي سوف 
ردح طويل من الزمن. فإن أربع سنوات اليوم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ظل التغري السريع الذي يشهده يف  •

املؤمتر العاملي األخري لتنمية عقدنا عندما  2010ولكي ندرك حقًا طول هذه الفرتة، حسبنا أن نعود بالتاريخ إىل عام 
 آباد، اهلند. ت، يف حيدراالتصاال

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأساليب مذهلة مل تكن لتخطر على البال.تغري مشهد منذ ذلك التاريخ،  •
أقل مما كان  فقد أصبح اليوم عدد املشرتكني يف اخلطوط الثابتةشهدنا عدد املشرتكني يف اخلطوط الثابتة يواصل اخنفاضه،  •

 .مليون مشرتك 82بنحو  2010عليه يف مطلع عام 
صافية وصلت إىل حنو بزيادة وهذا االخنفاض يف اخلطوط الثابتة قد عوضه منو عدد اهلواتف املتنقلة طوال الفرتة ذاهتا،  •

 .2010مطلع عام  ذمليار اشرتاك يف اهلواتف اخللوية املتنقلة من 2,2
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- الزيادةمن صايف  90%هذا النمو حيدث يف العامل النامي بنسبة  معظماملؤمتر أن ومن األنباء العظيمة اليت أزفها إىل هذا  •
 يف السنوات األربع املاضية.وهي زيادة بنحو ملياري اشرتاك يف اهلواتف اخللوية املتنقلة  

مليون من أصل مليار  817وتالَحظ هذه الظاهرة أيضاً يف منو عدد مستخدمي اإلنرتنت، حيث تضم بلدان العامل النامي  •
 مستخدمي اإلنرتنت اجلدد طوال السنوات األربع املاضية.من 

آباد منذ أربع سنوات،   ولقد شهدنا أيضًا استمرار النمو املذهل يف وسائط االتصال االجتماعية. فعندما التقينا يف حيدر •
مليون. واليوم ترسل مئات املاليني من الرسائل عرب  FaceBook 400ونظام  اً مليون Twitter 30كان عدد مستعملي نظام 

Twitter   كل يوم، ولدىFaceBook  مليار مستعمل. 1,2زهاء 
 هل يعين ذلك أننا فرغنا من أداء مهمتنا؟ •
 طبعاً ال! •
 وهذا هو السبب يف وجودنا هنا اليوم. •
إذ بينما يتمتع أكثر من ثالثة أرباع السكان يف بلدان العامل املتقدم اليوم بإمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت، فإن أكثر من ثلثي  •

 على تلك اإلمكانية. حيصلون سكان العامل النامي ال 
نسبة  2014ل عام لقد بلغت معدالت انتشار شبكات النطاق العريض الثابتة واملتنقلة يف العامل املتقدم يف أوائ •

 يف املائة. 19,8يف املائة و 6,1العامل النامي فقد بلغ هذا املعدل نسبة يف املائة على التوايل. أما يف  74,8املائة و يف 27,2

 حضرات املندوبني األفاضل،
 لَئن كانت هذه األرقام مشجعة فإهنا دليٌل أيضاً على حجم الفرص اهلائلة اليت تنتظرنا. •
تفتح أمامنا أعظم فرصة  -وعلى وجه اخلصوص شبكات النطاق العريض  -تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ولعل  •

 سنحت لنا حىت اآلن لكي حنرز خطوات تقدم سريعة وبالغة األثر يف التنمية االجتماعية واالقتصادية على صعيد العامل.
احملدد لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية  املوعدن على مشارف وهلذا األمر أمهية بالغة ويتجلى يف التوقيت املناسب، وحن •

 .2015العام القادم وبداية عملية التنمية ملا بعد عام 
وبالطبع كان هذا األمر وراء اختيار موضوع "النطاق العريض من أجل التنمية املستدامة" للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  •

 هذا العام.
التقدم تسرع اخلطى لتحقيق البلدان جيعل من أن توسيع إمكانية النفاذ إىل النطاق العريض سوف واثق مثلكم وإنين  •

 .االجتماعي واالقتصادي املستدام
من التعليم والرعاية الصحية إىل النقل  -عرب جماالت عديدة املنشودة وعندما حتقق شبكات النطاق العريض الكفاءة  •

 من االستثمار واإلنتاجية والتنمية البشرية.مثمرة عان ما تعوض االستثمار فيها، حمدثًة حلقة فإهنا سر  -واملياه والطاقة 
وترية التقدم حنو األهداف اإلمنائية لأللفية، دفع وملساعدة قادة العامل على تبنين الطرق اليت يستطيع فيها النطاق العريض  •

التنمية الرقمية املعنية بة للرتبية والعلم والثقافة جلنة النطاق العريض أطلق االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة األمم املتحد
 آباد. قبل اجتماعنا يف املؤمتر السابق بأسابيع قليلة يف حيدر 2010 يف

ويف هذا السياق، ويف سياق هذا املؤمتر، فإن من دواعي الغبطة حقًا أن نشهد تسارع منو النفاذ إىل النطاق العريض  •
 2013 بني أوائل عام 50%مدهشة بلغت بنسبة النطاق العريض املتنقل منو انتشار ، حيث يتزايد العامل الناميبلدان  يف

 .2014وأوائل عام 
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 سيدايت، ساديت،
يعمالن يدًا بيد لالستثمار يف البىن التحتية الالزمة سإنين متفائل ومفعم باإلميان بأن القطاع العام والقطاع اخلاص  •

 تنفيذها. ويف
وقد سبق هلما أن أحسنا العمل يف استحداث الشبكات اخللوية املتنقلة يف بلدان العامل النامي، وإنين أتطلع إىل استمرار  •

 هذا املنحى يف جمال النطاق العريض.
كما أنين مقتنع أيضًا بأن القطاعني سوف يعمالن أيضًا يف إطار من الشراكة للمساعدة على استحداث اخلدمات  •

الة حلث  اليت حيتاجها الناس، وأننا سوف نرى عاجاًل تطوير وابتكار احملتوى الثري الذي سوف يبدأ تكوين دائرة فع   الالزمة
 الطلب.

 وعندما حيدث ذلك، سرعان ما سنرى وصول النطاق العريض إىل شىت أصقاع العامل النائية. •
علينا  ، وإمنا علينا أن نفعل ذلك على حنٍو مسؤول. أيولن يكفي أن نعمل على وضع النطاق العريض بني يدي الناس فحسب •

 اخلط. السيرباين وأن نوفر األمن السيرباين يف عامل متواصل دوماً وموصول دوماً على السالمأن نسعى إىل احلفاظ على 

 حضرات املندوبني األفاضل،
لمندوبني االحتاد لما سيخرج عن هذا املؤمتر سيكون غذاًء للخطة االسرتاتيجية لالحتاد اليت سيصد ق عليها مؤمتر  •

 املفوضني يف كوريا يف أكتوبر.
وللتأكد من تبين خطتني اسرتاتيجية ومالية  -منكم هناك للمساعدة يف رسم مستقبلنا كمنظمة الكثري وأتعشم أن يكون  •

 ت األربع القادمة.سليمتني للسنوا
 !العنان ألحالمنانرتك لذا، دعونا طوال األسبوعني املقبلني  •

 دعونا نتأمل كيف ميكن ملظاهر التقدم التكنولوجي أن ترسم مالمح املستقبل؛ ■
 ؛بأرخص األسعارالذاكرة ويف دعونا نفكر فيما ميكننا القيام به إزاء التزايد اهلائل يف القدرة احلاسوبية  ■
 نا نفكر فيما عسانا أن نفعله إزاء احلوسبة السحابية لكي يصبح العامل مكاناً أفضل للعيش؛دعو  ■
 العامل النامي. من ذي قبل لالستعمال يفوأفضل سعراً فيما عسانا أن نطرح من هواتف ذكية أكثر ذكاًء دعونا نفكر و  ■

 دعونا نتسلح باجلرأة! •
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبق نوعية أفضل من  توفردعونا نعمل معًا من أجل وضع برامج ومشاريع تضمن أن  •

 شعوب العامل! لكلالعيش 

 .شكراً لكم


