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 نشرة صحفية

 الشركاء العالميون يوحدون القوى في دافوس
 2020من أجل توصيل غير الموصلين بحلول عام 

 مليار نسمة 1,5تكلفة توصيل الشريحة المقبلة البالغ عددها تقرير 
 مليار دوالر أمريكي 450بمبلغ 

للجنة األمم المتحدة المعنية بالنطاق العريض ألغراض عالمي جديد جرى في دورة خاصة  حوارفي  - 2016يناير  21، دافوس
في دافوس اليوم، تم التركيز على توصيل الشريحة المقبلة البالغ عددها  المنتدى االقتصادي العالميعقدت في  المستدامة التنمية

 مليار نسمة من غير الموصولين. 1,5
جزءًا من جهود اللجنة لبناء زخم والوصول إلى قادة العالم لوضع قضية توصيلية النطاق العريض على رأس جدول  الدورةوكانت 

األعمال العالمي. وللمرة األولى، يشدد هذا العدد الكبير من قادة العالم على األهمية الحيوية للنطاق العريض في النمو الوطني 
 ض.حول رؤية مشتركة للنطاق العري ويلتفون 

ولم يشارك في الدورة الشخصيات البارزة من لجنة النطاق العريض فحسب، بل شارك فيها أيضاً قادة بارزون من الحكومات والصناعة 
والقطاع المالي، بما في ذلك البنك الدولي. وقد انخرط المشاركون في مناقشات حية حول تحديات االستثمار المرتبطة ببناء البنية 

 عريض في المجتمعات المحرومة من الخدمات.ية للنطاق التالتح
البنية  يلوبة فجديدة أعدها االتحاد كمساهمة في أعمال اللجنة قدمت خالل الدورة، قدر أن االستثمارات العالمية المط ورقة نقاشوفي 

نسمة من غير الموصلين في جميع أنحاء العالم تبلغ مليار  1,5التحتية الشبكية من أجل توصيل الشريحة المقبلة البالغ عددها 
 مليار دوالر أمريكي. 450

إلى الخدمات ميسورة  ارقإلى التوصيلية، والتي حددت باالفتقار إلى البنية التحتية واالفت وتتناول الورقة األسباب الرئيسية لالفتقار
لية النطاق المناسب. ويستند تقدير تكلفة توصيالرقمي  التكلفة واالفتقار إلى المهارات الخاصة باإلنترنت واالفتقار إلى المحتوى 

 لالعريض عالميًا حسب الورقة إلى أبحاث لجنة النطاق العريض ذاتها إلى جانب الدراسات الحديثة التي أجرتها جهات حكومية مث
تابعة للصناعة مثل رابطة النظام العالمي لالتصاالت  المفوضية األوروبية ومنظمات عالمية من بينها البنك الدولي وهيئات

والذي يمثل عددًا كبيرًا من مشغلي االتصاالت المتنقلة في العالم. والورقة ُمَتاحة للتعليق عليها من جانب أصحاب  (GSMA) المتنقلة
 .broadbandcommission@itu.intالمصلحة المتمرسين المدعويين إلى تقديم مساهماتهم إلى العنوان 

العمل معًا من أجل توفير النفاذ إلى اإلنترنت للشريحة المقبلة البالغ من المجموعة بعنوان " بيان مشترك وقد اختتمت الدورة بإصدار
مليار  3,2في الوقت الراهن ال يزيد عن  الموصولين باإلنترنتعدد البيان إلى أن ". ويشير 2020مليار نسمة بحلول  1,5 عددها
بلدًا حسب تصنيف األمم  48مليار نسمة غير موصولين باإلنترنت. وفي أقل البلدان نموًا البالغ عددها  4,2، في حين ال يزال نسمة

ست دول مصنفة كأكثر الدول حرمانًا من الخدمات في  2%بل وتهبط إلى أقل من  10%المتحدة، تقل نسبة انتشار اإلنترنت عن 
 .العالم في

لبرنامج ، وذلك طبقًا 2020من سكان العالم باإلنترنت بحلول عام  60%ويتعهد البيان المشترك ببذل جهود عالمية منسقة لتوصيل 
 .2014 دولة في 193الذي وافقت عليه الدول األعضاء في االتحاد البالغ عددها  2020االتحاد الدولي لالتصاالت للتوصيل في 

كما يشدد البيان على أهمية السعي من أجل توفير نفاذ ذي مغذى، بحيث يتسنى لجميع الموصولين االستفادة الكاملة من إمكانات 
وعدد األميين من  5%لوقت الحالي، يشير البيان إلى أن عدد لغات العالم الممثلة على اإلنترنت ال يزيد عن عالم اإلنترنت. وفي ا
ن ممما يولد شرائح واسعة  - مليون طفل لم يتسن لهم استكمال التعليم األساسي 100مليون وأن هناك نحو  781البالغين يقدر بنحو 

 .رقميًا" المستبعدين"
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يضة لم يتسّن تحقيق النفاذ إلى اإلنترنت عر  هتؤكد أن حالة النطاق العريضمن تقرير لجنة النطاق العريض المعنون  2015 وطبعة
بع منها، وعلى الرغم من أن النفاذ إلى اإلنترنت يكاد يصل إلى مستوى التشالنطاق لفائدة الذين كان يمكن لهم أن يكونوا أكثر انتفاعًا 

المناطق  الدول الغنية في العالم فإنه ال يتقدم بسرعة كافية لصالح المليارات من الناس الذين يعيشون في العالم النامي خاصة في في
 النائية. الريفية والمناطق

العامة لليونسكو  ةهولين جاو الذي يعمل بصفته نائب الرئيس المشارك للجنة مع المدير وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت 
خلفوا ذّكرنا بضرورة قياس التنمية العالمية بعدد أولئك الذين تت أهداف التنمية المستدامة التي حددتها األمم المتحدة"إن  بوكوفاإيرينا 

لقد كانت قوى السوق مناسبة لتوصيل الدول األكثر ثراء في العالم، إذ يمكن بسهولة توفير حالة تجارية "عن الركب". وأضاف قائاًل 
لة البالغ عددها الشريحة المقب لتوصيل ة والفعالةقوية لالستثمار في الشبكات. والتحدي المطروح أمامنا اآلن هو إيجاد السبل السريع

، وسيكون هذا األمر التركيز الرئيسي للجنة 2020نسمة وال يزالون محرومين من فوائد توصيلية اإلنترنت وذلك بحلول  مليار 1,5
 المقبلة." النطاق العريض في المرحلة

 WEF #broadband #ICT4SDG#تابعوا المناقشات على تويتر في 

 :التاليمزيد من المعلومات، يرجى االتصال كللحصول على و 
 :2016المنتدى االقتصادي العالمي في 

 بول كونيللى
 رئيس شعبة االتصاالت المؤسسية

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 5668 592 79 41+  الهاتف المحمول:

 paul.conneally@itu.int  اإللكتروني: البريد

 في االتحاد:
 باركس سارة

 ةرئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العام
 االتحاد الدولي لالتصاالت

 6135 730 22 41+  الهاتف:
 1439 599 79 41+  الهاتف المحمول:

 sarah.parkes@itu.int  اإللكتروني: البريد

 www.itu.int/facebook تابعوا االتحاد الدولي لالتصاالت على الفيس بوك:

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
جلة االبتكار ع تقوداالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، التي 

كيان من القطاع  700دولة عضوًا وعضوية ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبًا إلى جنب مع  في
الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق  هو 1865 في عاماً  150منذ  الخاص والمؤسسات األكاديمية. واالتحاد الذي أنشئ

نية التحتية تخصيص المدارات الساتلية وتحسين الب المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في االستعمال العالمي
لالتصاالت في العالم النامي ووضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم 

ة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريض
متنقل، فضاًل عن التقارب في خدمات الهاتف الثابت وال ورصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةعلم الفلك الراديوي 

 www.itu.int وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة.
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