
 

 

     

 

 

 رسالة مفتوحة من لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية
 2014 لالتحاد لعام إلى مؤتمر المندوبين المفوضين

 2014أكتوبر  28
بهذه الرسالة المفتوحة إلى المندوبين المشاركين في مؤتمر المندوبين  1تتوجه لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية

 .2014نوفمبر  7أكتوبر و 20المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت المنعقد في بوسان، جمهورية كوريا، بين 

حدة للرتبية والعلم مة األمم املتحاد الدويل لالتصاالت ومنظجنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية املشرتكة بني االتلحن، ن
، نؤكد قناعتنا الصادقة وإمياننا املخلص بالدور احليوي للنطاق العريض يف حتويل اقتصاداتنا وجمتمعاتنا. وإننا لنحض كل والثقافة

قات لعريض والتطبيعلى إبداء مساندهتم لنشر البنية التحتية للنطاق ا 2014 لعام لالحتاد مؤمتر املندوبني املفوضني املندوبني يف
 واخلدمات القائمة عليه على املستوى العاملي مبا يكفل منو االقتصاد الرقمي ومتكني اجملتمعات يف خمتلف أرجاء العامل.

ى ن الثورة الرقمية العاملية ترفع اقتصادات املعرفة الراسخة إىل موقع مهيمن. وعلإميكن للبلدان النامية أن تظل على اهلامش إذ  وال
 لتوفري التوصيل للمحرومني منه وملواصلة االستثمار يف تكنولوجيات املعلومات جهدتاحلكومات يف خمتلف أحناء املعمورة أن 

 قتصادي، والتنمية.واالتصاالت واملهارات اإللكرتونية الرقمية كمحرك لإلدماج، والنمو اال
ومات، ب املصلحة من احلكومن الواجب أن يكون هذا النمو االقتصادي مستداماً، وشامالً، ومبتكراً، وأن يُنفَّذ بالشراكة مع أصحا

ية للتخطيط وطنفإننا حنض املشاركني يف مؤمتر املندوبني املفوضني على تعزيز العمليات ال ،، واهليئات األكادميية. وحتقيقاً لذلكوالصناعة
 للنطاق العريض حبيث تتمكن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والنطاق العريض من حتفيز التنمية االقتصادية االجتماعية.

لضروري أيضًا دعم ن من اإبد منه للنمو االقتصادي املستدام، إال أهنا غري كافية حبد ذاهتا. إذ  وتعترب البنية التحتية شرطًا ال
يف اخلدمات املتقدمة على اخلط، واحملتوى واخلدمات على املستوى احمللي، وتنمية ثقافة املعلومات ووسائل اإلعالم االستثمارات 

جملاهبة الغنب وتوفري الشمول الرقمي للجميع. ولكي يوفر نشر النطاق العريض العاملي أفضل ما ميكنه من مسامهة يف التنمية فإن من 
ملعلومات إىل معارف للتعلم طيلة العمر والكتساب املهارات الرقمية ملصلحتهم الشخصية وملصلحة الواجب متكني الناس من حتويل ا

اق العريض باللغات القائمة على النط املناسبة جمتمعاهتم احمللية. كما أن من الضروري ضمان توافر احملتويات والتطبيقات واخلدمات
ت التعليم لية أكثر فثكثر مع إدماج تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف عمليااحمللية. وتتزايد أمهية توافر احملتوى باللغات احمل

 والتعلم، لضمان أن يكون التعلم على اخلط متاحاً، وميسوراً، وشامال.

_______________ 
جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية اليت  2010أطلق االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة يف مايو عام  1

. وميكن االطالع ةتضم قادة حكوميني من مجيع أحناء العامل إىل جانب كبار قادة الصناعة وممثلي الوكاالت الدولية، واملنظمات املعنية بالتنمي
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حث الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت على مواصلة الدفع إلدراج تكنولوجيات املعلومات فإننا ن ،وفضاًل عن ذلك
. إن الصلة القائمة 2015 التصاالت والنطاق العريض كتكنولوجيات حتويلية متكينية أساسية يف برنامج عمل التنمية ملا بعد عاموا

 ميكن دحضه. فلنغتنم هذه اللحظة اليت ال تتاح لنا إال مرة واحدة طيلة جيل كامل لنكافح بني النطاق العريض والتنمية هي أمر ال
ن فيه لكل مواطن التمتع بالفرص واملنافع املتثتية من توافر النفاذ والتوصيلية إىل تكنولوجيات املعلومات من أجل إرساء عامل ميك

 واالتصاالت بثسعار معقولة.
إن الشمول الرقمي يتسم بثمهية هائلة لضمان عدم ختلف أي أحد أو أي جمتمع عن الركب. إننا حنث مؤمتر املندوبني املفوضني 

عة النمو االقتصادي ملتاب من أهم األولوياتتصاالت على السعي لتوصيل العامل بالنطاق العريض باعتبار ذلك لالحتاد الدويل لال
 االجتماعي. والشمول الرقمي

 التوقيع،

  الرئيسان املشاركان ونائبا الرئيسني
 حدة للرتبية والعلم والثقافة.لالتصاالت ومنظمة األمم املتبالنيابة عن جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية املشرتكة بني االحتاد الدويل 

___________ 


