
 

 بيان مفتوح من لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة
 (HLPF)لألمم المتحدة  المنتدى السياسي رفيع المستوىإلى 

 "ضمان أال يتخلف أحد عن الركب"

لمنتدى السياسي ا لىإمفتوح ال البيان اهذالمعنية بالتنمية المستدامة  لنطاق العريضاألمم المتحدة ل لجنة توجِّه
 .2016يوليو  20إلى  11الذي يُعقد في نيويورك من  (HLPF)رفيع المستوى لألمم المتحدة 

، يقيننا وإمياننا الصادقَين بالدور البالغ األمهية الذي 1جلنة األمم املتحدة للنطاق العريض املعنية بالتنمية املستدامة أعضاء نؤكد، حنن
اليت اتفق عليها قادة  (SDG) وحتويل جمتمعاتنا واقتصاداتنا، وحتقيق أهداف التنمية املستدامة ببناءيؤديه النطاق العريض فيما يتعلق 

إبداء تأييدهم لنشر على  (HLPF) لمتحدةالمنتدى السياسي رفيع المستوى لألمم ا يف احلاضرين. وحنث 2015 سبتمرب العامل يف
وانتشال  القائمة على النطاق العريض لضمان حتقيق منو اقتصادي شاملالتطبيقات واخلدمات و  بنية حتتية عاملية للنطاق العريض

 الناس من براثن الفقر يف مجيع أحناء العامل.
 كولكن يُعزى ذل األسباب، من واسعة من سكان العامل( غري موصولَي نظراً إىل جمموعة 57%مليار شخص )أو  4,2واليوم، هناك 

كنولوجيات تأيضًا يف كثري من األحيان إىل االفتقار إىل إمكانيات التوصيل الالزمة أو إىل عدم القدرة على حتمل تكاليفها. و 
ية، والتنمية الثالث للتنمية املستدامة املتمثلة يف التنمية االقتصاد حيوية لتحقيق الركائز متكينية أدوات (ICT) املعلومات واالتصاالت

غري  وتوصيل 2030 تشكيل وإقامة عامل شامل يف من أجل تسعى جاهدةً االجتماعية، واحلماية البيئية. ويتعَين على احلكومات أن 
تمكَي الشمول والنمو ة الرقمية بوصفها عناصر رئيسية لباالستعانة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملهارات اإللكرتوني املوصولَي

العريض أن تزويد  وتقّدر جلنة النطاق االقتصادي والتنمية، وغالباً ما يكون ذلك من خالل النطاق العريض املتنقل يف شبكة النفاذ.
ر دوالر أمريكي. ونظرًا إىل أن معظم مليا 450بالنفاذ إىل اإلنرتنت سيكلف مبلغ  مليار نسمة 1,5البالغ عددها  التاليةالشرحية 

 اجلميع. هيئة بيئة سياساتية متكينية مالئمة لالستثمار عنصر حاسم لتوصيلاالستثمار سيقدمه القطاع اخلاص، فإن ت هذا
. تشري جمموعة من البحوث واألدلة إىل أن النطاق يمكن للنطاق العريض أن يدفع النمو االقتصادي واالزدهار واالستدامة

جمال املنتجات  ؛ ويساعد على استحداث ابتكارات ووظائف جديدة يف(GDP)عريض ميكن أن يضيف إىل الناتج احمللي اإلمجايل ال
 كفاءةو  الزراعية نتاجيةاإلو  وحيّسن العمالة املايل باإلدماجواخلدمات اجلديدة )مثل التسويق عرب اإلنرتنت واملشاريع الناشئة( وينهض 

 ةوتشري البحوث األخرية أيضًا إىل آثار النزوح الكبرية يف املهارات وفرص العمل )مثل تقرير التنمية العاملي .الطاقةاستعمال 
فوائد التنمية(.  لتعظيم ،: "املكاسب الرقمية" الذي يسلط الضوء على أمهية "األسس التماثلية" مثل التعليم2016الدويل لعام  للبنك

مع التغريات  كيفمن التوخدمات النطاق العريض أن تؤدي دورًا حيويًا يف متكَي الناس  ريضللنطاق الع وميكن للبنية التحتية
 (.ريادة األعمالجمال التكنولوجيا وأسواق العمل )مبا يف ذلك من خالل التعلم مدى احلياة وتشجيع  الطارئة يف

_______________ 
 . وتضم2010يف مايو جلنة النطاق العريض ( منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكوو  (ITU)أطلق االحتاد الدويل لالتصاالت  1

ملعلومات بشأن . ويتاح مزيد من اعنية بالتنميةاملنظمات املدولية و اللجنة قادة حكوميَي من أحناء العامل وكبار قادة الصناعة وممثلي الوكاالت ال
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ساعد يف تلبية نامية، ميكن للنطاق العريض أن ي. يف البلدان اليمكن للنطاق العريض أن يساعد في تلبية االحتياجات األساسية
حتسَي  يفوميكن للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساعد  .والطاقة واملياه غذاءاالحتياجات األساسية من ال

حجر الزاوية لبناء مدن  العريض قللنطاعلى حنو أكثر كفاءة وفعالية وجتنب اهلدر. ومتثل البنية التحتية  الغذاءسلسلة التوريد وتوزيع 
 . وُتستخدم أجهزة االستشعار لرصد اآلبار وأساليب استخدام املياهةاحلضري املناطقمولية واستدامة أكثر ذكاء ومرونة وتعزيز ش

لطاقة اوالري من أجل استخدام املياه بشكل أكثر كفاءة وحتسَي إمدادات املياه. وتساعد الشبكات الذكية على حتسَي إمدادات 
واستخدامها وتقليل آثار انبعاثات الكربون. وميكن استخدام النطاق العريض، بل وينبغي استخدامه ليس فقط من أجل التطبيقات 

 .ا تكونم املتطورة يف البلدان الصناعية وإمنا أيضاً لتلبية االحتياجات األساسية يف البلدان النامية اليت تكون فيها احتياجات الناس أكرب
يف البلدان  .التعليم في توفيرالناس من براثن الفقر من خالل المساعدة  لللنطاق العريض أن يساعد على انتشا يمكن

النامية، ميكن أن يساعد النطاق العريض يف تلبية االحتياجات األساسية من الغذاء واملياه والطاقة وكذلك يف احلصول على اخلدمات 
التعليم لالجئَي توفري ياة أو عد والتعلم مدى احلالتعليم عن بُ للنطاق العريض لتوفري نية التحتية الصحية والتعليم. وميكن استخدام الب

د التنوع التعلم مدى احلياة واملهارات الرقمية مبا جيس فيما خيصحتويل املعلومات إىل معارف  من . وجيب متكَي الناسالنازحَيو 
لعريض  إنشاء احملتوى والتطبيقات واخلدمات ذات الصلة القائمة على النطاق االلغوي والثقايف. وسيكون من احليوي متكَي وتيسري

اليت ميكن للناس الوصول إليها بلغاهتم احمللية. ومن شأن إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عمليات التعليم والتعلم 
 .يساعد على ضمان أن يكون التعليم على اخلط متاحاً وسهل املنال وشامالً  أن

، مبا يف ذلك من خالل حتسَي الوصول إىل املعلومات واخلربات والتصوير يمكن للنطاق العريض أن يحّسن الخدمات الصحية
عد. وميكن استخدام البنية التحتية املعززة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من اهلواتف املتنقلة األساسية إىل والتشخيص عن بُ 

الطوارئ  العيادات الريفية والقابالت والعاملَي الصحيَي يف اجملتمعات احمللية وتوفري التوصيلية يف حاالتاهلواتف الذكية، لتوصيل 
. عموماً  اخلدمات العامةمستوى والوصول إىل خدمات الدعم وتنظيمها وحتسَي خيارات العالج املتاحة على مستوى املريض و 

اإلنسانية وجهود اإلغاثة  املساعدات هائلة لتحسَي تنظيم وتنسيق حلولإمكانات  (IoT)وللبيانات الضخمة وإنرتنت األشياء 
 ساس معلومات أفضل.ها على أاألزمات يف الوقت الفعلي واالستجابة ل بإمكاننا رصدوحتسَي حتليل البيانات ووضع السياسات، إذ يكون 

وير واملراقبة . ميكن استخدام التصمستوى الكوكبوغيرها من الظواهر على يمكن استخدام النطاق العريض لرصد تغير المناخ 
ت ابالسواتل لتتبع وتقييم ظواهر من قبيل التغريات يف درجة حرارة احمليطات وإزالة الغابات وترقق القمم اجلليدية القطبية وهجرة احليوان

تبع التطورات البحث العلمي وت مجيع هذه املسائل تكملة خبصوصواستخدام األراضي. ومن شأن جتميع بيانات السالسل الزمنية 
 .ات العامةالسياس يفيف مجيع هذه العمليات مبا فيها أثر التغريات 
مية بأهالشمول الرقمي  تسمي .(SDG)تحقيق أهداف التنمية المستدامة ب فيما يتعلقشبكات النطاق العريض تؤدي دوراً حيوياً 

قمية بَي اجلنسَي الر  الفجوة وجيب أن يشمل ذلك تركيزاً خاصاً على سد .أو أي جمتمع عن الركب فردأي  أال يتخلفلضمان  بالغة
عامل ميكن فيه  نسعى جاهدين إىلننتهز هذه الفرصة الثمينة لكي لتمكَي كل فتاة وكل امرأة من خالل التكنولوجيات اجلديدة. فل

ىل تكنولوجيا املعلومات إ والشامل للجميع تكلفةميسور الو  العاملي نفاذال يتيحهالكل مواطن أن يستفيد من الفرص والفوائد اليت 
 وتيسري نشر تعزيز بيئة السياسات لتمكَي علىواالتصاالت. وحنثكم  التوصيلية بتكنولوجيا املعلومات من خاللواالتصاالت و 

خلاص وأصحاب املصلحة ااإلمكانات اليت ميكن للتعاون الفعال بَي احلكومات والقطاع  البنية التحتية عريضة النطاق واالستفادة من
لتحقيق ألولويات املناسبة باعتبارها من أهم اوتطوير احملتوى واملهارات النطاق العريض بالعامل  اآلخرين أن حيققها من خالل توصيل

النمو االقتصادي والشمول الرقمي االجتماعي، حبيث ميكن للنطاق العريض أن يساعد يف تسهيل وتسريع حتقيق أهداف 
 ستدامة.التنمية امل
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