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 نشرة صحفية

 لجنة النطاق العريض التابعة لألمم المتحدة تعلن لقادة الحكومات:
 أن النطاق العريض يمكن أن يكون أكثر األدوات قدرة

 في تحفيز التنمية
 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدةالشبكات والخدمات عالية السرعة ضرورية 

قد أمس بكامل هيئتها، الذي ع النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامةفي االجتماع الثالث عشر للجنة  – 2016مارس  14دبي، 
في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، تم التوصل إلى توافق بشأن الحاجة إلى مجموعة جديدة من األهداف المتعلقة بالتوصيلية لمساعدة 

امة دالحكومات على تسخير شبكات وخدمات النطاق العريض بفعالية أكبر من أجل دفع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المست
 عشر. السبعة

مجاالت  شبكات وخدمات وتطبيقات النطاق العريض إمكانيات واعدة كثيرة في تحقيق نتائج باهرة فيلوقد اتفق أعضاء اللجنة على أن 
                                                                     اجتماع غير رسمي ع قد مؤخرا  ألعضاء اللجنة في المنتدى االقتصادي العالمي االقتصادي. وفي -التعليم والصحة والنمو االجتماعي

، تم التأكيد على أن توصيل غير الموصلين وتوفير فرص كافية لالستثمار من أجل التنمية الشاملة لشبكات وخدمات دافوس في
 التنمية المستدامة السبعة عشر. وتطبيقات النطاق العريض، سيكونان من العوامل الرئيسية لتحقيق أهداف

وركزت المناقشات التي جرت في دبي بشأن األهداف الجديدة المحتملة على أهمية إضافة أهداف من أجل قياس استخدام خدمات 
 للقياس الدقيق للنفاذ إلى النطاق العريض علىعمومية منتقاة قائمة على النطاق العريض واختيار المؤشرات اإلحصائية الالزمة 

                                                                                                           طري والمجتمعي، إضافة  إلى اختيار مصادر البيانات والمنهجيات الالزمة إلجراء قياس دقيق وموثوق. كما اتفقت اللجنة             الصعيد الق  
 على أهمية إعداد بطاقات تسجيل رقمية وطنية لقياس التقدم الوطني نحو تحقيق أهداف النطاق العريض.

من الحكومات ووكاالت األمم المتحدة والمجتمع المدني وطيف واسع من  من القادة والخبراء 60يزيدون عن وأعضاء اللجنة الذين 
قطاعات األعمال سيعملون اآلن من أجل صياغة أهداف ملموسة وقابلة للقياس لتوصيلية النطاق العريض لكي يتسنى االتفاق عليها 

 من جانب االجتماع المقبل للجنة بكامل هيئتها في نيويورك في سبتمبر.
نا بوكوفا يولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت الذي يعمل كنائب رئيس مشارك للجنة إلى جانب السيدة إير وقال السيد ه

جنة المتمثلة الل إلى رؤيةسكو "سيعمل االتفاق على أهداف جديدة في سبتمبر كنقطة انطالق تالية بالنسبة المديرة العامة لليون
لمستدامة أهداف التنمية التسريع التقدم نحو تحقيق  وسيلة ناجعةأضاف "يمثل النطاق العريض "النطاق العريض للجميع". و  في

السبعة عشر، وسيكون لشبكات وخدمات النطاق العريض الجديدة دور رئيسي في توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات 
 ي من الحرمان المزمن".التي تعان إلى المجتمعات                                 االجتماعية األساسية، خاصة  بالنسبة 

يتعلق  ن العالم فيما، الذي يضم ترتيب بلداحالة النطاق العريضويتابع االتحاد بالفعل نشر النطاق العريض في التقرير السنوي للجنة، 
 أسعاره ومدى استيعابه. بسياسات النطاق العريض وميسورية

تح                                                                       يشهد العالم حشدا  هائال  من االختراقات التكنولوجية الناشئة التي يمكنها ف" يونسكووقالت السيدة إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لل
مليار نسمة بدون كهرباء في الوقت الراهن وأكثر من أربعة  1,3يزال هناك نحو  آفاق جديدة ضخمة للنمو والتنمية". وأضافت "ال

مليارات نسمة بدون نفاذ إلى اإلنترنت. وللنفاذ والتوصيلية أهمية مطلقة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. ولهذا السبب تكتسي 
 رسالة لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة بأهمية بالغة".

 أن اإلنترنت عريضة النطاق فشلت ظهر   ت  ، الذي صدر في سبتمبر الماضي حالة النطاق العريضوآخر طبعة لتقرير اللجنة، 
وغير قادرين على  الخطرج من سكان العالم خا 57%يزال  الوصول إلى هؤالء الذين يمكن أن يستفيدوا منها أكثر، حيث ال في

 االستفادة من الفوائد االقتصادية واالجتماعية الجمة التي يمكن أن توفرها اإلنترنت.
كهيئة دعم رفيعة المستوى من أجل النهوض بالنطاق العريض كأداة لتسريع التنمية  2010نشئت في                             ولجنة النطاق العريض التي أ  

 االجتماعية، يترأسها السيد بول كاغامي، رئيس رواندا، والسيد كارلوس سليم حلو، من المكسيك.

file://///blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
file://///blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/pressinfo@itu.int
file://///blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/twitter.com/ITU_News
http://www.broadbandcommission.org/Pages/default.aspx
http://www.broadbandcommission.org/Pages/default.aspx
http://www.broadbandcommission.org/events/Pages/WEF-davos-2016.aspx
http://www.broadbandcommission.org/events/Pages/WEF-davos-2016.aspx
http://www.broadbandcommission.org/events/Pages/WEF-davos-2016.aspx
http://www.broadbandcommission.org/commissioners/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/pub/S-POL-BROADBAND.13-2015
https://www.itu.int/pub/S-POL-BROADBAND.13-2015
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/35.aspx


- 2 - 

 لالتصــاالت الدولـــي االتحــاد
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 

 :رفيعي المستوى جددبانضمام عشرة أعضاء                         وقد رحبت اللجنة مؤخرا  
 تصاالت وتقنية المعلومات، المملكة العربية السعودية، محافظ هيئة االالرويسسالم عبد العزيز  -
 VimpelCom، المدير التنفيذي، شارلييه إيف-جان -
 Zain Group، المدير التنفيذي، سكوت جيجينهايمر -
 GSMA، المدير العام، التحالف ماتس غرانريد -
 5Rightsلة ، الحائزة على جائزة اإلخراج السينمائي وراعية حمالبارونة بيبان كيدرون -
 ، المدير العام، المكتب الفيدرالي السويسري لالتصاالتفيليب ميتزجير -
 ، نائبة وزير النمو االقتصادي والطاقة والبيئة في الواليات المتحدة األمريكيةكاثرين نوفيللي -
 Immarsat، المدير التنفيذي، روبرت بيرس -
 الرفيعة، أذربيجان، وزير االتصاالت والتكنولوجيات رامين غولوزاد -
 Nokia، المدير التنفيذي، راجيف سوري -

 .ونالرئيسي، من بينهم األربعة 62وبهؤالء األعضاء الجدد وصل إجمالي عدد أعضاء اللجنة إلى 
، وعقد اركيسوني فوعضو لجنة النطاق العريض  يونسكووقد عقد االجتماع األخير للجنة بدعوة من سفير النوايا الحسنة لمنظمة ال

لمؤسسة فاركي. وقد حظي االجتماع بحضور عدد من الضيوف المرموقين، من بينهم  المنتدى العالمي للتعليم والمهاراتإلى جانب 
 .فريد زكرياالمعلق الدولي البارز الصحفي و 

 واسطةبللتعلم  ويونسكأسبوع القد أثناء      ، ع  يونسكو                                                                    وقد أكمل االجتماع أيضا  منتدى مشترك للسياسات لالتحاد الدولي لالتصاالت/ال
يمكن أن تؤدي  لدراسة األساليب التيلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم  وزراء حكوميين، والذي جمع بين االتصاالت المتنقلة

لتعليم والمساواة ابها السياسات والتعاون بين القطاعات دورها في تعزيز االبتكار واستعمال التكنولوجيا المتنقلة في تحسين جودة 
مكان فرص في  ية النفاذ فيه.              تحصيله وا 

 .http://bit.ly/1QHhw7rعلى العنوان:  Flickr منيمكن تنزيل الصور الفوتوغرافية لالجتماع الثالث عشر مكتمل الهيئة للجنة 

ويضم  .بالتقرير ومقابالت فيديوية، إلى جانب أبرز النقاط حالة النطاق العريض، لجنة النطاق العريضمن تقرير  2015طبعة طالع 
          اقتصادا . 160                                                                                        التقرير آخر ترتيب للبلدان استنادا  إلى النفاذ إلى النطاق العريض وميسورية أسعاره ألكثر من 

شاهد تسجيل الفيديو الخاص باللجنة عن الكيفية التي يمكن أن تساهم بها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التمكين من تحقيق 
 .world-www.itu.int/en/sustainableأهداف التنمية المستدامة: 

 .القائمة الكاملة ألعضاء لجنة النطاق العريضعاين 

 broadband #ICT4SDG #ICT4D#تابع المحادثات على تويتر: 

 www.broadbandcommission.orgلمزيد من المعلومات بشأن لجنة النطاق العريض، يرجى زيارة: 

 www.facebook.com/broadbandcommissionتابع لجنة النطاق العريض على فيسبوك: 

 https://twitter.com/UNBBComتابع لجنة النطاق العريض على تويتر: 
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 وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال كالتالي:

 الدولي لالتصاالت يتعلق باالتحاد يماف
 سارة باركس

 العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامةرئيسة 
 1439 599 79 41+ المحمول: الهاتف
 sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البريد

 اليونسكوب قيتعل فيما
  جورج باباجيانيس

  رئيس العالقات مع وسائل اإلعالمالقائم بأعمال 
 54 89 94 82 6 33+ المحمول: الهاتف

 g.papagiannis@unesco.org البريد اإللكتروني:

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا

كيان من القطاع  700                                  دولة عضوا  وعضوية تضم ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150)عد المائة بالذكرى السنوية الخمسين ب 2015 ، يحتفل في1865واالتحاد الذي أنشئ في . الخاص والمؤسسات األكاديمية

لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
بيني السلس يل الضع معايير عالمية لكفالة التوصو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و تخصيص المدارات الساتلية  في

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، 
      ال  عن فض رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 

 www.itu.int والتلفزيونية. تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتيةو ارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، التق

 نبذة عن اليونسكو
والثقافة من أجل تسخير قدرة المعرفة والمعلومات، من خالل تكنولوجيات المعلومات تعمل منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

نشاء مجتمعات المعرفة الشاملة وتمكين المجتمعات المحلية من خالل زيادة  (ICT) واالتصاالت                                                                                                 تحديدا ، لتحويل االقتصادات وا 
يع مجاالت اليونسكو. وترى اليونسكو أن مجتمعات إمكانية الحصول على المعلومات والمعارف والحفاظ عليها وتقاسمها في جم

 مالمعرفة يجب أن تقوم على أربع ركائز: حرية التعبير والنفاذ الشامل إلى المعلومات والمعارف واحترام التنوع الثقافي واللغوي والتعلي
 www.unesco.org الجيد للجميع. ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات في الموقع التالي:

file://///blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
file://///blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/pressinfo@itu.int
file://///blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/twitter.com/ITU_News
mailto:sarah.parkes@itu.int
mailto:g.papagiannis@unesco.org
file://///blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int
http://www.unesco.org/
http://www.itu.int/twitter
http://www.itu.int/facebook
http://www.youtube.com/itutelecommunication
http://www.flickr.com/photos/itupictures
http://www.itu.int/net/pressoffice/rss/feed-ar.xml

