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 مفتوح من لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة بيان
 مر القمة العالمي للعمل اإلنسانيإلى مؤت

لبلدان المشاركة مندوبي ا لىإمفتوح ال البيان اهذالمعنية بالتنمية المستدامة  لنطاق العريضاألمم المتحدة ل لجنة توجِّه
، ووكاالت العون واإلغاثة في حاالت الكوارث والعاملين فيها، 2016مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني لعام  في

 والقطاع الخاص: لدوليوالمجتمع اإلنمائي ا

يقيننا وإمياننا الصادقَين بالدور البالغ األمهية الذي ، 1جلنة األمم املتحدة للنطاق العريض املعنية بالتنمية املستدامة أعضاء نؤكد، حنن
 (SDG) يؤديه النطاق العريض فيما يتعلق بتمكَي النساء والرجال، وحتويل جمتمعاتنا واقتصاداتنا، وحتقيق أهداف التنمية املستدامة

رتاف بأن على االع ة العاملي للعمل اإلنساينمؤمتر القم. وحنث املندوبَي املشاركَي يف 2015اليت اتفق عليها قادة العامل يف سبتمرب 
 (ICT) حنو أكثر فعالية من خالل االستعانة التامة بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت التصدي هلا علىالتحديات اإلنسانية ميكن 

إىل (، ات املتنقلة والساتليةمفيها البىن التحتية للخدمبا للنطاق العريض ) حتتية عامليةاجلميع. ويتطلب ذلك نشر بنية  فيه خري ملا
 . التنمية وتعزيز العمل اإلنساين حول العامل دفع عجلةالتطبيقات واخلدمات ذات الصلة، واملهارات املناسبة، بغية  جانب

قتصادية، ة االحيوية لتحقيق الركائز الثالث للتنمية املستدامة املتمثلة يف التنمي متكينية تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أدواتو 
 واجليل القاد  من غري املوصولَي توصيلمن أجل  تسعى جاهدة  والتنمية االجتماعية، واحلماية البيئية. ويتعَين على احلكومات أن 

نمو االقتصادي للشمول وال أدوات لتحقيق الشمولتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واملهارات اإللكرتونية  اعتبارالشباب، ب
 اإلنسانية تقدما  بفضل التطورات التكنولوجية احلديثة مثل اخلدمات املالية الرقمية، لولعلى ذلك، حتقق احل الوة  والتنمية. وع

قدمي ، وتفور وقوعها هلا، إذ صرنا قادرين على التنبؤ باألزمات ورصدها واالستجابة (IoT) والبيانات الضخمة، وإنرتنت األشياء
إىل املشرتكَي  رسلتيف حاالت الطوارئ أن  حللول اإلنذار. وعلى سبيل املثال، ميكن سريعة وفعالة املساعدة إىل املتضررين بصورة

االت بالكوارث الوشيكة احلدوث أو غريها من ح اإلنذارمن خالل  حياهتماخلدمة املتنقلة يف مناطق معيننة رسائل قد تنقذ  يف
جابة هي تقو  بذلك بالفعل، فيما يتعلق بتمكَي عمليات االست ا ، بل. وميكن للخدمات الساتلية أن تؤدي دورا  حيويوارئالط

 واإلغاثة واملبادرات اإلمنائية على املدى البعيد يف مناطق الكوارث ويف القرى الريفية وتوصيل غري املوصولَي. 
 ،يض يف أوقات األزماتالعر النطاق  اتشبكبتغطية الالتخطيط الفّعال من أجل حتقيق  ، فضال  عنوميكن لشبكات النطاق العريض

ن تساعد شبكات أسرع وأكثر فعالية. وميكن أ يف التنبؤ باألزمات والكوارث الطبيعية والتأهب واالستجابة هلا على حنو   تساعدأن 
 على حنو   اتنزاعللصدمات وتنسيق جهود اإلغاثة يف حاالت الكوارث وإدارة ال تصديتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ال

ثر جناعة وفعالية. ومن شأن التخطيط املبكر والتطوير الفعال للقدرات أن يكوِّنا املهارات والقدرات الضرورية اليت ستساعد على أك
ة يف حاالت الكوارث، واإلغاث مهوررها. ويف إطار محاية اجلاثآأكثر مرونة ومتانة من أجل التأهب للكوارث وختفيف  حتتيةبناء بنية 

 .بد أن تكون موثوقة ومأمونة للغاية على الشبكات اليت ال كبريا    اعتمادا   بسالمة اجلمهورملعنية تعتمد الوكاالت ا

_______________ 
تنمية ة بالاملعنيجلنة النطاق العريض ( جمددا  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكوو  (ITU)أطلق االحتاد الدويل لالتصاالت  1

عنية ملانظمات املدولية و . وتضم اللجنة قادة حكوميَي من أحناء العامل وكبار قادة الصناعة وممثلي الوكاالت ال2015 املستدامة يف شهر سبتمرب عا 
 .www.broadbandcommission.org. وترد قائمة كاملة بأعضاء جلنة النطاق العريض يف املوقع اإللكرتوين بالتنمية

http://www.broadbandcommission.org/
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ويف سبيل حتقيق هذه الغاية، حنث مجيع املشاركَي على االستعانة إىل أقصى درجة ممكنة بقدرات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
يات املعلومات البنية األساسية للنطاق العريض، حىت يتسىن لتكنولوج بشأنأدوات للتنمية، وحتسَي عمليات التخطيط  اعتبارهاب

 وخصوصا  ة مسبقا ، القدرات واحملتوى ذي الصل تطوير؛ و والوقاية منهاللكوارث  وتيسري التصديواالتصاالت والنطاق العريض حتسَي 
كثر جناعة أ وجيات النطاق العريض أن تساعدنا على استغالل املوارد القائمة بكوكبنا على حنو  الشباب. وميكن لتكنولب يتعلقفيما 

امل إزاء تغرير املناخ واملخاطر املتنامية ومواطن ضعف السكان األكثر فقرا  يف الع مكافحةحتقيق التنمية املستدامة و  لضمانوفعالية 
 الكوارث الطبيعية والصدمات اخلارجية.

ا  منذ شرطا  مسبقا  ضروريا  لتحقيق النمو االقتصادي املستدا ، لكنها ليست كافية. فأمهيتها متاثل أمهية القي لتحتيةبنية اال متثلو 
 ارفتنمية املعبلغات عديدة على شبكة اإلنرتنت، و  ةاحملتوى واخلدمات احمللييف البدء بتعزيز االستثمارات يف بناء القدرات، و 

ألوجه عد  دي التنمية. وال ميكن التص التحتية من أجلالبنية  من التامة فادةدوهنا ال ميكن االستب، اليت املعلوماتية واإلعالمية
شر النطاق العريض ن ولكي يساهمدون اتِّباع هنج شامل. باملعارف اإلمنائية مع اجلميع  بادل، وحتقيق الشمول الرقمي، وتاملساواة

لرقمية مدى احلياة، حتقق التعلم واملهارات ا ارفمن متكَي الناس من حتويل املعلومات إىل مع بد العاملي مسامهة كبرية يف التنمية، ال
 التمثيل املتعدد اللغات والتنوع الثقايف، خلريهم، وخري جمتمعهم.  ويربزيزيد من فرص العمل،  مبا

العريض/تكنولوجيا  طاقنيد تأكيد إمياهنا بأن ال، وتعواسعة النطاقبأن العامل يواجه احتياجات إنسانية  العريض النطاقجلنة وتعرتف 
االتصاالت قد أتاحت لنا األدوات الالزمة للتصدي للتحديات الرئيسية بوسائل جديدة ومبتكرة، من شأهنا أن حتسن و  املعلومات

أي  أال يتخلفضمان ل بأمهية بالغةالشمول الرقمي  تسمعات والكوارث. ويامن وقت االستجابة بالنسبة ملاليَي املتضررين من النز 
تفيد من عامل ميكن فيه لكل مواطن أن يس جاهدين إىلنسعى ننتهز هذه الفرصة الثمينة لكي فل .أو أي جمتمع عن الركب فرد

توصيلية بتكنولوجيا ال من خاللالفرص والفوائد اليت تتاح من خالل نفاذ ميسور التكلفة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و 
العامل من خالل  سكان توصيلعلى  مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساينواالتصاالت. وحنث املندوبَي املشاركَي يف  املعلومات

مول الرقمي، ، والتماسك االجتماعي، والشالشاملالنطاق العريض واالستفادة التامة من التكنولوجيات يف حتقيق النمو االقتصادي 
 .عيةالطبي واإلدارة املستدامة ملواردنا

 العريض المعنية بالتنمية المستدامة لنطاقأعضاء لجنة األمم المتحدة ل
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