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 التابعة لألمم المتحدة المستدامةلجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية خاصة ل جلسة
 بيان مشترك

مليار  1,5العمل معاً لتوفير النفاذ إلى اإلنترنت لعدد 
 2020 عام بحلول آخرين شخص

 :2016يناير  21دافوس، 
املية باإلنرتنت أن التوصيلية العنرى العامل،  مجيع أحناء تستمما  ا االتنمية د الصناعة دانظما  الوكواا  دددارر احلقادة بصفتنا "
 متوكيين اهم لتحقيق التنمية املستدااة للجميع. ، عاالتسيما التوصيلية العاملية عريضة النطاق دال

. دا  شأن النفاذ االقتصادا  دالمقافا  دأنظمة التعليم الرقمية اليوم تغذيجملتمعا  املعرفة اليت  األتساسالنفاذ إىل اإلنرتنت ميمل د 
 .لألام املتحدة السبعة عشر (SDG) أهداف التنمية املستدااةإىل اإلنرتنت أن يعّجل بتحقيق 

اليا ا  ا   3,2حاليًا حوايل هناك عدد أقل بنفاذ افيد. د يتمتع اواطين العامل اوّصلون باإلنرتنت بل د  ا  ضئيل داليوم، عدد
خص داحد ا  كل عشرة أقل ا  ش فإن أقل ا  نصف تسوكان العامل. ديف أقل البلدان منواً، اا يعادل . دهو1الناس على اخلط
 اإلنرتنت. أشخاص يستعمل

داألار الذي يتسم بنفس القد  ا  األمهية هو أن النفاذ املفيد إىل اإلنرتنت يتطلب حمتوى اناتسبًا دايسو  التوكلفة داتاحًا باللغة 
فقط ا  اللغا  املوجودة قابلة للنفاذ على اخلط؛  5%الصحيحة ديوفر القد ة على حتويل املعلواا  إىل اعا ف عملية. دحوايل 

غري  3التعليم االبتداري مل يستوكملوااليون طفل تقريباً  100د 2ا  األايني البالغني اً اليون 781اا يُقّد  بعدد دإضافة إىل ذلك، فإن 
 قاد ي  على أن يتصفحوا بفعالية املواقع اإللوكرتدنية املعقدة اليوم.

إىل  النفاذ املفيدد . 2020 لول عامحب بنفاذ افيد إىل اإلنرتنت دمتتعهماليا  شخص آخري   1,5 توصيلالتأكد ا  ديتممل هدفنا يف 
ه ا  النفاذ إىل ال ميوك  للناس االتستفادة على أكمل دجإذ البنية التحتية املتنقلة؛ بجمرد التوصيل باإلنرتنت د  اإلنرتنت يتجادز

 . بددن املها ا  دالقد ا  املناتسبة توكنولوجيا املعلواا  داالتصاال 
برنااج  إطا  دهو هدف اركزي يف – 2020 ا  األفراد باإلنرتنت حبلول 60%توصيل  اهلدف املتممل يفطموحنا اع يتمشى د 

لوجيا نو توك يف دكالة األام املتحدة املتخصصة يف جمالددلة عضواً  193البالغ عددها الذي حددته الددل األعضاء  2020التوصيل يف 
التابعة حلوكواة  التوصيل العامليةحددته اباد ة هدف دهو أيضًا  ،(ITU)ي االحتاد الدديل لالتصاال  املعلواا  داالتصاال ، أ

 املتحدة. الواليا 
وفري نفاذ ايسو  تدهناك العديد ا  العناصر اليت ينبغي اراعاهتا عند التصدي للتحدي العاملي املتممل يف توصيل العامل: احلاجة إىل 

النماذج املالية ذا  الصلة؛ د للشبوكا  البنية التحتية املطلوبة  مبدالتوكلفة إىل النطاق العريض؛ دالتغلب على التحديا  املتعلقة 
 ا  الناس مبا يف ذلك إملااهم ؛ دتطوير قدتوى داخلداا  احمللية املناتسبةمتوكينية تسياتساتية دتنظيمية؛ دحفز تطوير احملدهتيئة بيئة 

داملعلواا ؛ دفهم أثر النفاذ إىل اإلنرتنت ا  حيث التطو ا  االجتماعية دالمقافية دالنمو االقتصادي  بوتسارل اإلعالم
 البيئية. داالتستدااة

                                                           
1 http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/57.aspx 
2 2014.aspx-release-data-http://www.uis.unesco.org/literacy/Pages/literacy 
3 .org/images/0023/002322/232205e.pdfhttp://unesdoc.unesco 
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ذلك  يف ام خاص لتعزيز النفاذ إىل توكنولوجيا املعلواا  داالتصاال  داها اهتا لدى أكمر الفئا  هتميشاً، مبادجيب إيالء اهتم
 للجميع. املبدأ األتساتسي لعملنا يف هنج شاال يتمملالفتيا  دالنساء داألشخاص ذدد اإلعاقة. دجيب أن 

قطاعا   يف ةضرد يدالشراكا   ا االتستمما  . إن ا  مجيعهادال ميوك  لوكيان داحد حتقيق هذا اهلدف اهلام داعاجلة هذه التحدي
 .احلاليةاملباد ا   ملواءاة جهودنادلذلك جيب أن نوّحد  ،اتعددة

ضمان  . ديتممل التزاانا يف2016 يف دهذا هو السبب يف عقد جلسة خاصة للجنة النطاق العريض التابعة لألام املتحدة يف دافوس
دف تعظيم على حنو تام دتعزز بعضها بعضاً دذلك هبانسقة على الصعيد العاملي أن توكون األهداف املشرتكة للنفاذ إىل اإلنرتنت 

 .العامليةاإلاوكانا  اليت ميوك  أن جتلبها التوصيلية لتحقيق التنمية املستدااة 
نطاق العريض تشمل: جلنة ال اباد ا  ابتوكرة داهمة ة  جمموعاد هذا التعادن تفيدابتداًء ا  هنا يف دافوس اليوم تسنضم  أن يس

 لاجملتمع املوصو  للمنتدى االقتصادي العاملي؛ دبرنااج استقبل اإلنرتنتاباد ة د ؛ التابعة لألام املتحدة بالتنمية املستدااة املعنية
لوزا ة  التوصيل العاملية داباد  ؛ )WSIS(النظام العاملي لالتصاال  املتنقلة؛ دنواتج القمة العاملية جملتمع املعلواا  اشغلي لرابطة 

لدعم  الدديل لالتصاال  ؛ داباد ا  االحتاددحتالف اإلنرتنت ايسو ة التوكلفة؛ orgONE.ملنظمة  دتوصيل العاملاخلا جية األاريوكية؛ 
توكنولوجيا املعلواا  داالتصاال  ا  أجل جودة  االتستفادة ا  ؛ دبرااج اليونسوكو بشأن2020 عام برنااج التوصيل يفتنفيذ 

 احلصر. على تسبيل املمال ال ،التعليم دالمقافة دالعلوم
اليا   1,5 ها الصناعة دأن يصبح االجتاه حنو توصيلقوداملباد ا  دغريها ا  املباد ا  اهلااة اليت تدتسنضم  اتستمرا  تعزيز هذه 

 .اشرتكة داتوكر ة يف احملافل الددلية الرريسية عمليةشخص آخري  
ض هذه املنتديا  عاملشرتكة. دتشمل ب لتوطيد تعادننا داقاصدنا، نراي إىل االتستفادة ا  األحداث احلالية داملخططة 2016 عام ديف

للمنتدى االقتصادي العاملي؛ داملؤمتر العاملي لالتصاال  املتنقلة  2016العاملية اا يلي: برنااج أحداث "اإلنرتنت للجميع" لعام 
العاملي" اا س؛ داؤمتر "التوصيل  لجنة النطاق العريض يفل الربيع النظام العاملي لالتصاال  املتنقلة يف فرباير؛ داجتماعاشغلي لرابطة 

لوزا ة اخلا جية األاريوكية يف أبريل؛ داالجتماع السنوي للبنك الدديل يف أبريل؛ دانتدى القمة العاملية جملتمع املعلواا  يف اايو؛ 
الذي ينظمه يف اايو اوكتب املممل السااي لألام  ا  أجل أقل البلدان منواً  السنوا  اخلمسأنشطة اتستعراض بشأن داالجتماع 
حتويل إفريقيا اباد ة ، د (UN-OHRLLS)ل البلدان منوًا دالبلدان النااية غري الساحلية دالددل اجلز ية الصغرية النااية املتحدة ألق

 .ذلكغري د يغايل يف أكتوبر؛ دتليوكوم العاملي لالحتاد يف نوفمرب ك يف
حمرّكني  اعتبا مهاباإلاوكانا  اليت ميوك  أن جتلبها قد ة النطاق العريض دتوكنولوجيا املعلواا  داالتصاال   االتستفادة ا دجيب 
على هذه  ابتاً دانصباً تركيزنا ثظل ي، تسوف جهودنا دتوحيداباد اتنا  اواءاةلتحقيق التنمية املستدااة للجميع. دا  خالل   ريسيني

  خالل العمل اعًا ميوكننا . دااجلهود اليت نبذهلادالتنمية دتسنضم  التعادن، ال املنافسة، يف  املتعلقة بالتوصيلاملشرتكة األهداف 
 التام." إىل حتقيق الشمول الرقمي داالجتماعي على حنو أكمر فعالية السعي

 
 بيان أقره المشاركون في الجلسة الخاصة للجنة النطاق العريض

 2016يناير  21دافوس،  المتحدة، المعنية بالتنمية المستدامة التابعة لألمم
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