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أنشأ االتحاد واليونسكو لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة في 2010 بهدف زيادة

أهمية النطاق العريض في جدول أعمال السياسات الدولية، وتوسيع النفاذ إىل النطاق العريض في

ً لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية والدولية. ويترأس كل بلد باعتباره عامالً رئيسيا

اللجنة السيد بول كاغامي، رئيس رواندا والسيد كارلوس سليم حلو من المكسيك، ويشارك في

رئاستها كل من األمين العام لالتحاد، السيد هولين جاو، والمديرة العامة لليونسكو، السيدة أودري

ً يمثلون مجموعة شاملة من كبار المديرين التنفيذيين وقادة أزوالي. وتضم اللجنة أكثر من 50 عضوا

الصناعة وكبار واضعي السياسات وممثلي الحكومات وخبراء من الوكاالت 

الدولية واألوساط األكاديمية والمنظمات المعنية بالتنمية.

نبذة
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ولالطالع عىل المزيد والنفاذ إىل التقارير وأفضل الممارسات ودراسات الحالة الصادرة عن اللجنة،

يرجى زيارة الموقع

www.broadbandcommission.org

http://www.broadbandcommission.org/


نحن، أعضاء لجنة النطاق العريض المعنية

ً التزامنا بالتنمية المستدامة، نؤكد مجددا

بالمساعدة عىل تحقيق التوصيلية الشاملة

كعنصر أساسي لعالم شامل ومستدام. وندعو

قادة العالم ورؤساء الصناعة إىل وضع التوصيلية

الشاملة عىل رأس جهود التنمية المستدامة

واالعتراف بدورها المركزي في تنفيذ خطة

التنمية المستدامة لعام 2030.

نحن، أعضاء لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية

ً التزامنا بالمساعدة عىل تحقيق المستدامة، نؤكد مجددا

التوصيلية الشاملة كعنصر أساسي لعالم شامل ومستدام.

(COVID-19) لقد أثبتت أزمة فيروس كورونا

بشكل كبير األهمية الحيوية لشبكات وخدمات

النطاق العريض في الدفع نحو تحقيق مجتمعات

واقتصادات قوية وقادرة عىل الصمود وجيدة

األداء. ومع ذلك، ال يزال 3,6 مليار شخص غير

موصولين باإلنترنت. إن االفتقار إىل القدرة عىل

تحمل التكاليف، و/أو القيود التي تكتنف النفاذ

إىل البنية التحتية واألجهزة، و/أو ضعف

المهارات الرقمية و/أو عدم وجود محتوى ذي

صلة، يعني أنهم، إضافة إىل مليارات من

األشخاص المهمشين اآلخرين الذين يعانون من

تدني التوصيلية، غير قادرين عىل االستفادة من

قدرات التحول الرقمي بطريقة يمكن أن تحفز

التحوالت الهائلة في نتائج التنمية.

واللجنة عىل قناعة بأن تحقيق توصيلية شاملة

ميسورة التكلفة أمر ضروري لتحقيق أهداف

التنمية المستدامة السبعة عشر (SDG) والوفاء

بتعهدنا بأال يتخلف أي شخص عن الركب.

لقد أكد الوباء وآثاره االجتماعية واالقتصادية

عىل الحاجة الملحة التخاذ إجراءات ملموسة

ومنسقة عبر جميع القطاعات والمناطق

الجغرافية. ومع بقاء أقل من عشر سنوات عىل

عام 2030، حان الوقت اآلن إلنشاء توصيلية

رقمية باعتبارها الركيزة األساسية ألهدافنا

العالمية المشتركة.

سيتطلب تحقيق هدف التوصيلية الشاملة
 جماعية وتعاونية من قبل أصحاب

ً
هذا جهودا

المصلحة كافة.
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ستساعدنا "إعادة بناء العالم بشكل أفضل مع النطاق

العريض" عىل تسريع وتيرة التقدم المحرز في تحقيق

أهداف التنمية المستدامة وإعادة تنشيط التزام قادة

العالم في هذا العقد الزمني من العمل الحاسم. لقد

حان الوقت اآلن.

وبيان لجنة النطاق العريض هذا هو صرخة مدوية تدعو إىل التعاون من أجل:

تحديد خط أساس للتوصيلية الرقمية الشاملة

تحديد ودعم التمويل المقدم من القطاعين العام والخاص للنطاق العريض الشامل، وريادة

نماذج التمويل واالستثمار المبتكرة الهجينة و/أو التكميلية والقابلة للتكرار والمستدامة

لجميع أنواع الشبكات، وتحفيز الشراكات المؤثرة

الدعوة إىل تهيئة بيئات تنظيمية تمكينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وبناء القدرات

في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والسالمة واألمن عىل اإلنترنت، خاصة لألطفال،

كجزء ال يتجزأ من الجهود المبذولة لت

إن عمل وإنجازات لجنة النطاق العريض عىل مدى العقد الماضي يشكل سابقة مهمة لهذه اإلجراءات،

ويعمل كأساس متين إلحياء خارطة طريق األمين العام لألمم المتحدة للتعاون الرقمي حول ركائزها

األساسية الثالث.

وفي سياق الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس األمم المتحدة، ومع احتفال اللجنة بمرور

عشر سنوات من اإلنجازات، نعلن التزامنا بحشد الجهود لتحقيق "الهدف العالمي للتوصيلية الشاملة"

لدعم خارطة الطريق ومبادرات التوصيلية األخرى. وندعو المجتمع العالمي إىل االعتراف بالتوصيلية

الرقمية كعنصر أساسي في برنامج التنمية المستدامة. وقد حددنا "الوضع الطبيعي الجديد" لعالمنا

ً عن الركب يعني عدم ترك لما بعد وباء فيروس كورونا (COVID) والمتمثل في، عدم ترك أحد متخلفا

أحد بدون توصيل باإلنترنت.

إعادة بناء العالم بشكل أفضل

مع النطاق العريض
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اللجنة أعضاء اللجنةأعضاء 

رؤساء ونواب رؤساء اللجنة
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معالي رئيس رواندا السيد بول كاغامي

الرئيس المشارك للجنة

السيد هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، نائب

الرئيس المشارك للجنة

أعضاء اللجنة

السيد كارلوس سليم حلو،

رئيس مؤسسة كارلوس سليم، الرئيس المشارك للجنة

السيدة أودري أزوالي،

المديرة العامة لليونسكو، نائبة الرئيس المشاركة للجنة

السيدة أماني أبو زيد،

مفوضة االتحاد اإلفريقي للبنية التحتية والطاقة، مفوضية 

(AUC) االتحاد اإلفريقي

معالي السيدة أوريلي آدم سولي زومارو،

وزيرة االقتصاد الرقمي واالتصاالت، جمهورية بنن

الدكتورة آن أريتز،

رئيسة مؤسسة نوفارتيس

الدكتور محمد التميمي،

محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات،

المملكة العربية السعودية

السيد بوكار با،

الرئيس التنفيذي لمجلس اتصاالت جنوب آسيا والشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

السيدة دورين بوغدان-مارتن،

المديرة التنفيذية للجنة النطاق العريض، مديرة

مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد

السيد داتو لي يي تشيونغ،

الرئيس الماليزي لمجلس إدارة المركز الدولي للتعاون

فيما بين بلدان الجنوب في مجال العلوم والتكنولوجيا

واالبتكار

السيد مختار ديوب،

نائب الرئيس لشؤون البنى التحتية، البنك الدولي

السيد بيوتر دموشوسكي-ليبسكي،

األمين التنفيذي، للمنظمة الحكومية الدولية

EUTELSAT
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السيد أمير دوسال،

مؤسس ورئيس منتدى الشراكات الدولية

سعادة السيد بيتشيه دورونكافوروي،

وزير االقتصاد والمجتمع الرقميين، تايالند

السيد إيريك إيكودين،

النائب األول للرئيس، وكبير المسؤولين التنفيذيين ورئيس

تكنولوجيا وظائف المجموعات، إريكسون

السيد سكوت جيجنهايمر،

الرئيس التنفيذي للعمليات، مجموعة زين

الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس،

مدير عام منظمة الصحة العالمية

السيد فيليبو غراندي،

المفوض السامي لشؤون الالجئين، مفوضية األمم المتحدة

السامية لشؤون الالجئين

السيد ماتس غرانريد،

مدير رابطة النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة 

سعادة السيد رامين غولوزاد،

وزير االتصاالت والتكنولوجيات الرفيعة بجمهورية أذربيجان

السيدة هيرييتا ھ. فور،

المديرة التنفيذية لليونيسيف

الدكتورة حصة الجابر،

Eshailsat رئيسة

الدكتور كارلوس م. جارك،

المدير التنفيذي للعالقات الدولية وشؤون الشركات

América Móvil ،والحكومة

البارونة بيبان كيدرون؛

5Rights مخرجة ومؤسسة لمبادرة

السيد روبرت كيركباتريك،

Global Pulse مدير مبادرة األمم المتحدة

الدكتور موخيسا كيتويي،

األمين العام لألونكتاد

السيد السينا كونيه،

(Smart Africa) مدير عام منظمة إفريقيا الذكية

الدكتور هيون-مو كو،

KT Corporation الرئيس التنفيذي لشركة

السيد كنج تاي ليونغ،

نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية المعلومات واالتصاالت 

في سنغافورة

السيد إدريان لوفيت،

World Wide Web الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة
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السيد بيكا لوندمارك،

 Nokia الرئيس والمدير التنفيذي لشركة

سعادة السيد حمد عبيد المنصوري،

 ،(TRA) المدير العام لهيئة تنظيم االتصاالت

اإلمارات العربية المتحدة

السيد كيفين مارتن،

نائب الرئيس لسياسات االتصاالت المتنقلة والنفاذ

العالمين، فيسبوك

السيد باتريك ماسامبو،

(ITSO) مدير عام المنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية

السيد بول ميتشيل،

كبير مديري سياسات التكنولوجيا، مايكروسوفت

السيد سونيل بهارتي ميتال،

Bharti Enterprises مؤسس ورئيس

السيدة فومزيلي ملمبو-نغكوكا،

األمينة العامة المساعدة لألمم المتحدة، والمديرة التنفيذية

لهيئة األمم المتحدة للمرأة

سعادة السيدة ستيال ندابيني-ابراهامز،

وزيرة االتصاالت، جنوب إفريقيا

األستاذ نيكوالس نيغروبونتي،

الرئيس الفخري لمعمل وسائط التكنولوجيا،

معهد ماساتشوسيتس

السيد باتريك نييريشيما،

،(RURA) المدير العام لهيئة تنظيم المرافق في رواندا

مسؤول االتصال للرئيس المشارك للجنة

السيد دينيس أوبرين،

Digical Group رئيس

سعادة السيدة أورسوال أووسو-إيكوفول،

وزيرة االتصاالت، غانا

السيد روبرت بيرس،

Inmarsat Plc ،كبير المسؤولين التنفيذيين

السيد دون غيو كيو،

مدير عام الفاو

السيد ستيفن ريتشارد،

الرئيس والمدير التنفيذي، شركة Orange، ورئيس رابطة

النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة

السيد تشوك روبينز،

.Cisco Systems Inc. ،المدير التنفيذي

الدكتورة جوانا روبينشتاين،

الرئيسة والمديرة التنفيذية للمؤسسة العالمية للطفولة،

الواليات المتحدة األمريكية
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السيدة سون يافانغ،

Huawei عضوة رفيعة المستوى، شركة

سعادة السيدة ماكيكو يامادا،

،(MIC) مستشارة وزير وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت

اليابان

البروفيسور جيفري ساكس،

المستشار الخاص لألمين العام لألمم المتحدة، 

ومدير معهد األرض في جامعة كولومبيا

السيد روب شوتر،

MTN Group المدير التنفيذي

ستيفن سبينغلر،

المدير التنفيذي، إنتلسات

السيد آشيم شتاينر،

مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

السيد اندرو سوليفان،

(ISOC) الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية اإلنترنت

السيدة فيكيتامويال كاتوا أوتويكامانو،

وكيل األمين العام لألمم المتحدة والممثلة السامية ألقل

ً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية البلدان نموا

UN-OHRLLS ،الصغيرة النامية

السيد هانز فيتسبرغ،

.Verizon Communications Inc ،المدير التنفيذي

 


