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 قادة العالم يتفقون على أن المستقبل سيقوم على أساس النطاق العريض
 ،عالمنال نظرًا ألن الشبكات عالية السرعة تحوّ 

 حمدون توريه يدعو  الدكتورفإن األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت 
 "النطاق العريض طفرة"العمل على تحقيق إلى 

 جداول أعمالها على رأسالنطاق العريض  أن تضع مسألةويحث جميع الحكومات على 

حمدون توريه قادة العالم إلى  الدكتوريدعو اليوم األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت  – 2010 سبتمبر 19 ،نيويورك
، وٕالى جعل النفاذ إلى 2015شبكات عريضة النطاق بحلول الالنفاذ إلى بأكثر من نصف سكان العالم  يتمتع ضمان أن

 .الشبكات عالية السرعة حقًا من الحقوق المدنية األساسية

أمام السياسيين ورؤساء وكاالت األمم المتحدة والشخصيات البارزة من دوائر الصناعة  التحديهذا ريه طرح الدكتور تو 
إلى األمين العام لألمم  قدمت تقريرها الختاميفي االجتماع الثاني للجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية التي 

 .نيويوركفي في وقت سابق من اليوم مون -المتحدة السيد بان كي

 إذ. القادرة على تحقيق تحول فعليالتكنولوجيا المقبلة هو النطاق العريض هو نقطة التحول المقبلة، و "وقال الدكتور توريه 
فرص عمل، ويدفع عجلة النمو واإلنتاجية، ويدعم القدرة التنافسية االقتصادية على المدى النطاق العريض أن يولد  يمكن

يبقى على الموعد النهائي المحدد األهداف اإلنمائية لأللفية التي  تحقيقى أداة لدينا في سباقنا إلى كما أنه يمثل أقو  .الطويل
 ."خمس سنوات فقطلتحقيقها 

ويتضمن " للجميع العريض الشامل النطاق"الذي يشمل إعالنًا رفيع المستوى يدعو إلى  وأصدرت اللجنة تقريرها الختامي
قادة  وٕاقناعالمعنيين إطارًا مفصًال لنشر النطاق العريض وعشر نقاط عمل ترمي إلى تعبئة جميع أصحاب المصلحة 

 .مواطنيهمتنفيذ شبكات النطاق العريض لفائدة الحكومات بإعطاء األولوية لبدء 

في القرن الحادي ". بين انتشار النطاق العريض والنمو االقتصادي وطيدةوتشير األبحاث األخيرة إلى وجود عالقة 
والعشرين ستكون الشبكات عريضة النطاق ذات التكلفة الميسورة والمتاحة في كل مكان حاسمة لالزدهار االجتماعي 

فهو يمثل . البتكاربمثابة ينبوع ا في الغد ضيوسيكون النطاق العر . مثل شبكات النقل والمياه والطاقة مثلها واالقتصادي
 ."أو حتى تصورها قطف ثمارهايتعين  زال مامرحلة النضج بالنسبة للثورة الرقمية التي 

ُقدم التقرير إلى األمين العام لألمم المتحدة أثناء حدث جانبي باالقتران مع قمة األهداف اإلنمائية لأللفية التابعة لألمم 
التقرير إلى  لدى استالمهوأشار السيد بان  .أن تبدأ أعمالها غدًا في المقر الرئيسي لألمم المتحدة المقررالمتحدة التي من 

 .للنموذج اإلنمائي زخم جديدقدرة التكنولوجيا على إعطاء 

واالقتصادية،  تؤدي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دورًا متزايد األهمية باعتبارها محركًا للتنمية االجتماعية"وقال السيد بان 
اإلمكانات مستوى  االستفادة من هذه التكنولوجيات بما يتناسب مع ضمانشراكات مثل لجنة النطاق العريض من ستتطلب ولكنها 

لوجيا فوائد تكنو  تسخيرضمان يمثل تقرير اللجنة مساهمة هامة في جهودنا الرامية إلى "وأردف قائًال  ".هايالهائلة التي تنطوي عل
 ".مية للجميعأهداف األمم المتحدة المتمثلة في تحقيق السالم واألمن والتن تعزيزلالمعلومات واالتصاالت 



 

 3من  2الصفحة 

، مشيرًا إلى أن النطاق "الة لتنمية النطاق العريضدينامية فعّ " وضعيشدد التقرير على ضرورة تركيز القادة على و 
المرتبطة بالصحة والتعليم والطاقة والنقل والبيئة  القضاياجتذب اهتمامًا كبيرًا في إطار يأن "العريض لديه القدرة على 

 ."ا من القطاعات األخرى الرئيسيةوغيره

 شمول النطاق العريض تحقيقفي  يخفقونه هؤالء الذين عسى أن يكون الثمن الذي سيدفع ما: "أيضاً التقرير  تساءلوي
تحذير صارخ في ضوء التفاوت الهائل في القدرة على  – "الحافل بالفرص الرقمية؟ الجديد القويفي العالم  لمواطنيهم

هم الذين  تحمل كلفة النطاق العريض هم أقل قدرة علىوهذا يعني أن الذين تحمل تكاليف النطاق العريض في العالم، 
 .النطاق العريض على الحصولمن أجل  ،متوسط الدخل الشهري الوطني نسبة إلى أعلى التكاليفيدفعون 

من  1%المملكة المتحدة والواليات المتحدة وكندا وأستراليا أقل من  مثل ةالمتقدم البلدان فيبينما يدفع المشتركون و 
التوصيل عريض النطاق البطيء  تزيد تكاليفالتوصيل عريض النطاق السريع، متوسط الدخل الشهري الوطني مقابل 

في كثير من البلدان في العالم التي حددتها األمم المتحدة من بين أقل  بعدة أضعافالشهري  الراتبمتوسط عن نسبيًا 
 .البلدان نموًا مثل إثيوبيا ومالوي والنيجر

انتشار النطاق  الرغم من أن فعلى. بمدى انتشار النطاق العريضالقدرة على تحمل التكاليف لها عالقة واضحة ومباشرة 
بكثافة في أوروبا الغربية وأوقيانوسيا  تتوافر فيها االتصاالتالبلدان التي  العديد من في 30% العريض الثابت يبلغ

في أفقر البلدان في  1% عن ويقل، (BRIC)في البرازيل وروسيا والهند والصين  10%يبلغ حوالي  فهو الشمالية أمريكاو 
 .العالم

ويحث الحكومات على  .عالم اإلنترنتوتعدد اللغات في  على أهمية تشجيع التنوع الثقافي التقرير الختامي للجنة يؤكدو 
 توافروضمان ، لنطاق العريض والخدمات ذات الصلةعلى ا باهظة الحد من دخول السوق وعدم فرض ضرائبعدم 

في  االشتراكاتاالتحاد الدولي لالتصاالت أن يصل مجموع  عويتوق .واسع للطيف لدعم نمو النطاق العريض المتنقل
تكنولوجيا النفاذ المفضلة لدى النطاق العريض  يكون ويتوقع أن – 2010 فيمشترك مليون  900النطاق العريض إلى 

 .باهظ التكلفة واستعمالها ضئيلالثابتة  للتوصيالت البنية التحتية توافرالماليين في البلدان النامية حيث 

اجب من الحقائق الجديدة والفرص المتاحة للتنمية الرقمية ينبغي أن ترسخ في أذهان قادة العالم كو "ويشير التقرير إلى أن 
التي شهدها القرن الحادي والعشرون في " معجزة الهاتف المحمول"ويحث القادة على تكرار ، "واجبات القيادة األساسية

ع الحصول عليها واالستفادة شأنها توفير موارد مشتركة عالية السرعة يمكن للجميالتي من " طفرة النطاق العريض"شكل 
 .منها

عن االجتماع من الموقع  فيديو عالية الوضوحيمكن تنزيل نشرة صحفية متعددة الوسائط تحتوي على صور ولقطات 
 .television.com/ITU/-60.worldhttp://video3: التالي

 /www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157624908644814: ويمكن تنزيل الصور من الموقع التالي

 :من الموقع التالي الصادر عن لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية التقرير الختاميويمكن تنزيل 
http://www.broadbandcommission.org/report1. 

النطاق العريض من  نشر الستراتيجيات مفصلشرح يرد فيه الجتماع للمساهمة ُأعدت  ويمكن تنزيل ملخص تنفيذي
 .http://www.broadbandcommission.org/report2 :الموقع التالي

: الجتماع في العنوان التاليبا المتعلقةويمكن االطالع على مجموعة مختارة من المقتطفات 
http://www.bbcommission.org/media/19sept2009/quotes.html. 

 :ويمكن تنزيل صور عالية الوضوح عن حملة لجنة النطاق العريض وصور فيديوية للحملة من العنوان التالي
www.bbcommission.org/b_more.html. 
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يمكن الحصول على القائمة الكاملة ألعضاء اللجنة في الموقع اإللكتروني للجنة النطاق العريض المتاح في العنوان و 
 .http://www.itu.int/bbcommission/commissioners.html :التالي

 :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالمسؤولين التاليين

 سارة باركس
 مسؤولة العالقات مع وسائل اإلعالم

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 6135 730 22 41+: الهاتف
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 توبي جونسون
 االتصاالتمسؤول 

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 5877 730 22 41+: الهاتف

 4868 249 79 41+ :الهاتف المحمول
 pressinfo@itu.int: البريد اإللكتروني

 الدولي لالتصاالت؟ما هو االتحاد 

االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهو النقطة 
عامًا تقريبًا،  145وقد ظل االتحاد على مدى . المركزية العالمية للحكومات والقطاع الخاص لتطوير الشبكات والخدمات

ينّسق االستعمال العالمي المتقاسم لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص المدارات الساتلية ويعمل 
على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير في كل أنحاء العالم لكفالة التوصيل البيني السلس 

ظمة االتصاالت، ويواجه التحديات العالمية المعاصرة مثل تخفيف تغير المناخ ودعم األمن لمجموعة ضخمة من أن
 .السيبراني

العالمية، تضم أكثر ممثلي " تليكوم"وينظم االتحاد أيضًا معارض ومنتديات عالمية وٕاقليمية، مثل معارض االتصاالت 
تأثيرًا لتبادل اآلراء والمعارف والتكنولوجيا لصالح  الحكومات وصناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 .سيما العالم النامي المجتمع العالمي ال

من اإلنترنت عريضة النطاق إلى أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة : ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم
ة بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوي

 .والمتنقل، والنفاذ إلى اإلنترنت، والبيانات، واإلذاعة الصوتية والتلفزيونية إلى شبكات الجيل التالي

 ما هي لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية

شخصيات بارزة من  تضمدوليين الخبراء المستوى من لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية هي مجموعة رفيعة ال
 ويشترك في رئاستها رئيس رواندا، السيد بول كاغامي، والسيد كارلوس. القطاعين العام والخاص في صناعة االتصاالت

 .الحلو، الرئيس الفخري لمؤسسة كارسو وقد عّينته مجلة فوربس مؤخرًا أغنى رجل في العالم سليم

 .إيمان راسخ بقدرة النطاق العريض على تحسين عالمنانتيجة  2010في مايو  تشكيل اللجنةوجاء 

وتتمثل مهمة اللجنة في تشجيع اعتماد سياسات وممارسات مالئمة للنطاق العريض بحيث يتمكن العالم بأسره من 
 .االستفادة من الفوائد التي يمكن أن يقدمها النطاق العريض

 :أن الشبكات عريضة النطاق إثباتإلى  ،أكثر تحديداً بشكل  ،وتسعى لجنة النطاق العريض

 ساسية في المجتمع الحديث؛األتحتية ال من البنى؛ وهي الطرق والكهرباءتحظى بنفس األهمية التي تحظى بها شبكات  •

 أدوات قوية فريدة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛ •

 ؛على السواء المتقدمة والنامية للبلدانمذهلة  استثمارية وتحقق عوائدالة بشكل ملحوظ من حيث التكلفة فعّ  •

 .تدعم جميع القطاعات الصناعية وتشكل األسس التي تقوم عليها الخدمات العامة والتقدم االجتماعي بشكل متزايد •
www.broadbandcommission.org 

http://www.itu.int/bbcommission/commissioners.html�
mailto:pressinfo@itu.int�
mailto:pressinfo@itu.int�
http://www.broadbandcommission.org/�

