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السادةوالسيدات،حضرات
حيةطيبةوبعد...ت

مايوالذكرىالسنويةلتوقيعاالتفاقية17جرياالحتفالبهسنوياًيفمعلوماتالذييجتمعالميلالتصاالتوميوافقاليومالعال
حادالدويللالتصاالت.اليتأّدتإىلتأسيساالت1865الدوليةاألوىلللتلغرافيفعام

العامعلى(WTISD-2014)معلوماتجتمعالميلالتصاالتومغكمأناالحتفالباليومالعالويسرينأنأبلّ موضوعسريكزهذا
حاد.االتجلسماأقرهم(ووفقاًل2010عيفغواداالخارا،)املراج 68وفقاًللقرارمستدامة" "النطاق العريض من أجل التنمية ال

ت أداة الرقمية لالتنمية الحويلية التنمية الكاملةمنالضروريالعملعلىحفز االستفادةمنإمكاناهتا وبغية السريعة. مستدامة
.ميتنفيذالشبكاتعريضةالنطاقعاليةالسرعةوجعلهاميسورةالتكلفةوقابلةللنفاذعلىالصعيدالعال

العال القمة اعرتفت لوقد المية علىمجتمع العريض النطاق بقدرة ممعلومات توفري التسهيل من أوسع خدماتجموعة
هذا.ويفجددعلىحدسواءحالينيوالوالتطبيقاتوتعزيزاالستثماروإتاحةالنفاذإىلاإلنرتنتبأسعارميسورةللمستخدمنيال

تنفيذالنطاقالعريضمعنيةبالتنميةالرقميةيفطليعةمؤيديجنةالنطاقالعريضالالدويللالتصاالتولحادالصدد،فإناالت
املستدامة.بوصفهوسيلةلتحقيقالتنمية

مجتمعإلذكاءالوعيوالتوافقميعشرائحالوأدعوكمإىلتنظيماألنشطةيفبلدكملالحتفالهبذااليوم،وأشجعكمعلىإشراكج
منكممراعاةالدعوةإىلالعملاليت".وأرجومستدامة النطاق العريض من أجل التنمية ال "بشأنالقضايااليتيشملهاموضوع

أوجههاإليكميفملحقهذهالوثيقة.
العال باليوم العام هذا وموسُيحتفل لالتصاالت المي الجتمع يوم جنيف يف استثنائي بشكل معلومات بدال16ًجمعة مايو

الذييوافقيومالسبت.2014مايو17من
االحتفالباليوممىنلكمالنجاحوالتوفيقيفحاد،وأتمائةلالتالتاسعواألربعنيبعدالوأنضمإليكميفاالحتفالبالعيدالسنوي

.2014معلوماتجتمعالميلالتصاالتومالعال
وتفضلوابقبولفائقالتقديراالحرتام.

)التوقيع(

مدونإ.توريهالدكتورح
 األمنيالعام
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 ملحـق ال
 حاد الدولي لالتصاالت العام لالتن  دعوة إلى العمل موجهة من األمي

 2014معلومات  جتمع ال مي لالتصاالت وم اليوم العال

"علىمستدامة النطاق العريض من أجل التنمية ال"2014معلوماتلعامجتمعالميلالتصاالتومسريكزموضوعاليومالعال
أصحابال الالتزام الشاملإىلالنطامصلحة والمتعددينبتحقيقالنفاذ اإلرادةقالعريضمنحيثالتوصيلية وتعزيز محتوى

اهلدف؛وت يتعلقبتحقيقهذا فيما البنيةجالالنطاقالعريضويفحديدالفجواتالرئيسيةيفالبحثوالتنميةيفمالسياسية
م وتطوير والالتحتية التطبيقات جموعات النطاق؛ عريضة أولوياتوتخدمات يفإجراءاتخاذاتأجلمنالسياسةحديد

لالرتدداتالراديوطيفتوزيعجاالتم وآلياتالتمويلالية الشامل والتزاماتالنفاذ وإيخدماتالنطاقالعريض جادمبتكرة؛
 نالتكنولوجيةحلول البلدان وأقل الريفية املناطق ليشمل النطاق عريض النفاذ بتوسيع يتعلق فيما السيما والدول جزريةموًا

غريةالنامية.الص
ألنالتقديراتتشريإىلأناشرتاكاتالنطاقالعريضال العقدمشرتكبمليارات10متنقلقدتصلإىلونظرًا حلولهنايةهذا

تتماليف90وأنأكثرمن البياناتالدولية يركزاالتعربكبالتاألليافالبصريةمائةمنحركة إىلدفع، الرامية حادجهوده
استناداًإىلاملتنقلمتمثلةيفدعمنشرالنطاقالعريضمزدوجةالمستدامةعلىاألهدافالبرنامجالنطاقالعريضبشأنالتنميةال

التوصلمتوافقالدويلالذيتالخطوطالثابتة.إناتالمستمرلتكنولوجيحادوالتنفيذاللالت(IMT)متنقلةالدوليةاالتصاالتال
متنقلةواألليافالبصريةومعايريالنفاذمثلمهاتفةالمتصلةبالطيفالراديويمنأجلالحادواألنشطةالإليهبشأنمعايرياالت

مثلالوسيلةالرئيسيةلتحقيقأهدافالنفاذالشامل.،يللمشرتكخطالرقميمعايريال
 تشمل رئيسية بأنشطة العمل هذا تطور الويكتمل ووضع األوقيانوغرافية والرادارات السواتل خالل من األرض معايريرصد

.متنقلةمكنيالتنميةبفضلاالتصاالتالمناخوتمكافحةتغريالالذكيةلابريمراعيةللبيئةوالتدال
معلوماتواالتصاالتبشكلمبتكركوسيلةضماناستخدامتكنولوجياالوتطويرالبنيةالتحتيةعريضةالنطاقعنصرحاسميف

منأجلتلتقدي والتبادلالتجاريوالتجارة والتعليمواإلدارة حقيقالنمواالجتماعيواالقتصادياملستدام.مخدماتالصحة
مايضمنمستقباًلمستدامةبالتنميةالحقيقحجرالزاويةلتثقيفالناسبشأنأثروعواقبأنشطتهممنأجلتويعتربالتعليم

للجميع.أفضل
معلوماتواالتصاالت،جالتكنولوجياالمتحدةيفمألمماللمتخصصةالرائدةحادالدويللالتصاالت،باعتبارهالوكالةالإناالت

يقالتنميةاملستدامة.حقمعلوماتواالتصاالتيفسبيلتحافزلتكنولوجيااليتطلعإىلأعضائهلتسخريالدورال
النطاقالعريضنشرمحليةمنأجلاإلسراعبخاذخطواتعمليةلتعزيزالسياساتالوطنيةوالحادإىلاتوأدعومجيعأعضاءاالت

بال تزويدهم خالل من لتمكينهم وكوسيلة املواطنني، جلميع والنفاذ التكلفة حيث من أيسر والوجعله لتلبيةمعلومات معارف
حقيقاألهدافالشاملةللتنميةاملستدامة.اهتموتتطلع

"مستدامة النطاق العريض من أجل التنمية ال:"دعوة إلى العمل

  خدمات عريضة النطاق. الشبكات والتطبيقات وال بنشروضع واعتماد سياسات وخطط وطنية للنهوض 

 اآلن االقتصادي والنمو العريض النطاق نشر بني الروابط ويأصبحت نسبياً. زيادةراسخة تؤدي أن مكن
ناليف10بنسبة النطاقالعريضإىلزيادة مائةاليف1,38مايلبنسبةتصلإىلمحلياإلجموالناتجالمائةيفانتشار

2,6و2,4،البنكالدويل(.وقدتظهرمابني2009معلوماتواالتصاالتمنأجلالتنميةلعام)تقريربشأنتكنولوجياال
 الوظائف من )مقابل اإلنرتنت ظهور بسبب تضيع وظيفة اإلنرتنتكل مسائل بشأن ماكنتقرير معهد زي،

ادخطةبشأنالنطاقالعريضيرتبطبزيادةحاد/سيسكوإىلأناعتم(.ويشريالبحثالذيقامبهاالت2011مي،العال

http://www.iscpc.org/publications/ICPC-UNEP_Report.pdf
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/internet_matters
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يف تبلغ الثابت العريض النطاق انتشار ال2,5%نسبة العريض النطاق انتشار نسبة يف تبلغوزيادة متنقل
دوائرميعيفججهودخطةوطنيةبشأنالنطاقالعريضأنيساعدعلىتركيزالمتوسط.ومنشأناعتماداليف%7,4

بالتنسيقمع وتأكيدالصناعة وإبرازواضعيالسياسة، النطاقالعريضكأولويةوطنية، الوطيندور النطاقبنشرااللتزام
.2013)حاد/سيسكو،خططالوطنيةبشأنالنطاقالعريض،االتميةالالتقدم:ماأهلتحقيقالعريض)التخطيط

حكومةشراكةقويةبنيالعندوجودواالجتماعيةللنطاقالعريضبالكاملتتحققالفوائداالقتصاديةمرجحأنومنال
هجاًتشاورياًتشاركياً.نيتبعواضعواالسياساتمصلحةاآلخرين،وعندماودوائرالصناعةوأصحابال

لتنفيذالسياساتاليتأنتعطياألولويةحكوميةال:يتعنيعلىالوزاراتواهليئاتالتنظيميةوالوكاالتدعوة إلى العمل
ال منقطاعتكنولوجيا النطاقالعريضكجزء .حيويواملتنوععلىنطاقأوسعمعلوماتواالتصاالتالتشجعنشر

مكنأنيشملذلكمايلي:وي
حديدمعايريمرجعيةوطنيةو/أومشاورةعامةبشأنحالةالبنيةالتحتيةالوطنيةللنطاقالعريض.إجراءعمليةت(أ

يةوالطلبحواألممهاراتالبشريةومطويرالالنظريفاعتباراتجانيبالطلبوالعرض:سيشملذلكدعمت(ب
ح خالل من )مثاًل العريض النطاق أهعلى بشأن والتوعية اإلرشاد المالت والمية الرقمية مهاراتمعرفة

الطلب.عجلةحكومةيفدفعالرقمية(،فضالًعنمراعاةدورال
متقدمةمهاراتالهدفاالستثماريفالهيئاتالتعليميةعلىالسواءبحكوماتوالتطويروتعزيزالشراكاتمعال(ج

م اليف تكنولوجيا الجال واستهداف الصناعة على القائم التدريب ومبادرات واالتصاالت منمعلومات مزيد
.األعمالحضانةالتقينوبرامجماليةمنأجلالتدريبمنحالدراسيةواإلعاناتالاألموالوتوفريال

د( الالبتطويراالهتمام محتوى والتطبيقات المحلي النفاذمحلية وإتاحة جيدة دولية توصيلية جانب إىل
النطاق.ةللتوصيليةعريضتحقيقاإلمكاناتالكاملةاألساسيةلتوصيلوالشبكاتوشبكاتال

 النطاق والشمول الرقمي للجميع من خالل التوصيل عريض النطاق أو السلكي ضمان التوصيلية عريضة
ما في ذلك االتصاالت الساتلية. الالسلكي ب أو

:مايليحادعلىوأعضاءقطاعاتاالتحاديفاالت:ُتشجعالدولاألعضاءدعوة إلى العمل 
خرباءومواردلتطويرأدواتعمليةمنأجلوضعمةبمساهخرباتوالحادوتبادلالإقامةشراكاتمعاالت(أ

إطارية.خطةعمل
ال(ب الاستعراض بشأن وتخطط الشاملة تخدمة التنظيمية األطر الحديث أفضل مع الماشيًا حاليةممارسات

حاد(.منظمياالتصاالتاليتينظمهااالتميةلمدروسكلسنةيفالندوةالعال)علىالنحوال
الطيفوتاستعراضنُ(ج وياومواءمتهاحديثههجإدارة مساعدةمالمنظمنيتقديالسياساتوالواضعيمكنل.

داعمةوتشجيعاالستثماروضمانتوافرقدركاٍفمنالطيفتيف بيئة استخداموالنظريفمناسبالهيئة
حومبتكر.مكاسبالرقمية"علىن"ال

ال(د استخدام تعزيز المعايري لتكنولوجيا البيين التشغيل وقابلية التنسيق لتمكني واالتصاالتالدولية معلومات
حملالتكاليفخاصعلىالقدرةعلىتبشكلرتكيزالمدعومةبالنطاقالعريضمعخدماتوالتطبيقاتالوال

وإمكانيةالنفاذ.
نشرالبنيةالتحتيةللنطاقالعريضعلماًخاصمنأجلتيسريماذجالشراكةبنيالقطاعنيالعاموالتشجيعن(ه

مناطقالريفية.خاصةيفالاألجلاستثمارطويلللنطاقالعريضأنتطويرالبنيةالتحتيةاألساسيةب
وفعاليتهامنحيثالتكلفةمنخاللتعزيزالعريضلنطاقلضمانإمكانيةالنفاذإىلالبنيةالتحتيةللشبكةاألساسية(و

منافسةالتقاسمالشبكاتووإتاحةالتوصيليةيفكلمكانمنخاللاليتتدعوإىلانفتاحالشبكاتاساتالسي
خاص.الاالستثماربغيةاجتذاباإلرسالالوطنية(إمكانياتومرافقجملةللنفاذإىل)مثلمنحأسعارال
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موصلنيمنخاللثاًل(لتوصيلغريالالناقصةواالختناقات)منأجلالبلدانغريالساحليةمالعناصرحديدت(ز
موجاتالصغرية(هبدفتوفريمعلوماتاألليافالبصريةوالبلإلرسالاألرضي)ميةعالتطويرخرائطتفاعلية

لحدود.والعابرةلاإلقليميةالعريضحايللشبكاتالنطاقثةعنالوضعالحدّم
ال،المن أجل النفاذ إلى اإلنترنت مجتمعية توصيل مراكز االتصاالت ال السيما مدارسبمدارس. مراكز جتمعيةممثابة

 توصيل خالل ومن النفاذ. وإمكانية للتعلم الوأماكن نوّصل فإننا العريض، بالنطاق يفمدارس وغريهم مجتمعالالشباب
والبال ممعارف معلومات، تما يف يسهم ويف عمل فرص هيئة واالقتصاديةالتنمية وياالجتماعية ال. تكون أن مدارسمكن
فيهامامجتمع،بالخدمةيفمهمشةواليتتعاينمننقصالجتمعيللخدمةمنأجلالفئاتالمثابةنقطةنفاذمموصلةبال

التعليميوالتجارة.محتوىخدماتالصحيةوالالذلكمايفمكنهاأنتقدمتطبيقاتإلكرتونيةبكماي،النساءوالفتيات
الدولاألعضاءيفاالتدعوة إلى العمل  ُتشجع االت: القطاعاتوشركاء وأعضاء علىالحاد يفحاد تزويدمساعدة

يكفلالشمولالرقميوالنفاذعريضالنطاقإىلاإلنرتنتبإمكانيةمدارسبالميعج بنيالعززاليما جنسنيمساواة
التعليم:جالميف
ال(أ توصيل يجعل الرسمدارس الشروط أحد أو باألولوية حظى إطار يف صناديقتمية النفاذمويل

الشاملة.خدمةالشامل/ال
خدمةالشاملة.يفالتزاماتالنفاذالشامل/البشكلمباشرإدراجمتطلباتتوصيلاملدارس(ب
مدارس.وخفضأوإلغاءرسومالطيفمنأجلالمدارستوزيعطيفالرتددالراديويلتوصيلال(ج
ال(د توصيل الإدراج تراخيص على للحصول كشرط املمدارس من معينة نسبة توصيل لضمان دارسمشغل

حدد.مموعديف
مدارسوتقدميأسعارخاصةللمدارسمنقبيلاإلعفاءاتالضريبيةتقدميحوافزللمشغلنيمنأجلتوصيلال(ه

خدمةالشاملة.مةيفصندوقالنفاذالشامل/المساهالتطاعاتاقأوخفض
مواضيعذاتهدفدمجالعلوموالبحالية وضع سياسات وطنية وتنفيذها إلعادة هيكلة أنظمة التعليم والبنية التحتية ال

أفضلالحتياجاتومعايريلكيتستجيببشكلاألساسيةمناهجالدراسيةمعلوماتواالتصاالتمعالالصلةبتكنولوجياال
معلوماتواالتصاالت.والتعليمهوحقجالتكنولوجياالمقبلةللقوىالعاملةيفممتطلباتالحاليةفضاًلعنالالصناعةال

مكنللتوصيليةمستدامة.ويحركللتنميةالمجتمعاتوممنحقوقاإلنساناألساسيةكماأنهأحداألسسلتحقيقرفاهال
معالبياناتوتوفريحسنيالتقييموجمهامالروتينيةوتالنطاقأنتساعديفجعلأنظمةالتعليمأكثركفاءةوتبسيطالعريضة

)تقرير"تكونأكثرتفاعليةوتمناسبةحتوىومهاراتم جنةالنطاقالعريض"،لالتكنولوجياوالنطاقالعريضوالتعليمحفيزًا
(.2013حادالدويللالتصاالتواليونسكو،مشرتكةبنياالتمعنيةبالتنميةالرقميةالال
يلي:حادوالوكاالتالتعليميةعلىضمانما:ُتشجعإداراتالدولاألعضاءيفاالتدعوة إلى العمل 

،عموماًحيثتشملتكنولوجياتاملعلوماتواالتصاالتوالتكنولوجياإعادةالتفكرييفاألنظمةالتعليميةب(أ
قائمة.وينبغيالتعليميةالنظمةمالية"يفاألك"كأدواتمعلوماتواالتصاالتتكنولوجياتالإدخالبداًلمن

مايفذلك،بحتياجاتدوائرالصناعةالتهامالءمضمانلبصورةمستمرةوالدروسالدوراتحسنيخططت
.معلوماتواالتصاالتمعمواضيعأخرىتكنولوجياالوعلمإدماجتدريس

مشاكلبداًلمنالتعلمجماعيالشاملوالعمليوأساليبتدريسحلالتأكيدأساليبالتعليمعلىالعملال(ب
حفظعنظهرقلب.االنفراديالقائمعلىال

حياةمابعدالتعليماألساسي.تشجيعمفاهيمالتعلممدىال(ج
.االجتماعيالتقريببنيأساليبالتعلمالنظريوالعمليمنخاللالتدريبوالتوجيهوالتواصل(د

___________

http://www.broadbandcommission.org/work/working-groups/education/BD_bbcomm-education_2013.pdf

