
إعـالن دبـي
إن ال مؤت مر العال مي لتنمية االتصاالت لعام 2014 )ديب، 2014( الذي ُعقد من 30 مارس إىل 10 أبريل 2014 يف ديب 

باإلمارات العربية ال متحدة ت حت عنوان »النطاق العريض من أجل التنمية ال مستدامة«،

إذ يعرتف

بأن النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت الشامل وال ميسور التكلفة ضروري لتحقيق التنمية  أ( 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعال م ويسهم يف بناء اقتصاد وم جتمع معلومات عال ميني؛

بأن البىن التحتية ال متينة لالتصاالت/تكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت، تشكل منرباً أساسياً وت مكينياً ينبغي أن  ب( 
يكون متاحاً ل جميع األشخاص لتعزيز بناء اقتصاد وم جتمع معلومات عال ميني، وأن شبكات االتصاالت عالية 

السرعة تشجع االبتكار بشكل مباشر يف ج ميع االقتصادات شأهنا شأن شبكات الكهرباء والنقل وغريها؛

بأن ال مطابقة وقابلية التشغيل البيين على نطاق واسع لتجهيزات وأنظمة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  ج( 
واالتصاالت من خالل تنفيذ الربامج والسياسات والقرارات ذات الصلة، ي مكن أن تؤدي إىل زيادة الفرص ال متاحة 

يف السوق وال موثوقية وتشجيع التكامل العال مي والتجارة العال مية؛

بأن تكنولوجيات النفاذ إىل النطاق العريض وال خدمات القائمة على النطاق العريض وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات  د( 
واالتصاالت توفر فرصاً جديدة للتفاعل بني الناس وتبادل موارد ال معرفة وال خربات يف العال م وتغيري حياة الناس 

واإلسهام يف التنمية الشاملة وال مستدامة يف العال م؛

بأنه ينبغي استغالل الفرص اليت تتيحها االتصاالت/تكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت استغالاًل كاماًل هبدف ضمان  ه ( 
النفاذ املنصف إىل االتصاالت/تكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت واالبتكارات اليت تعزز ت حقيق التنمية االجتماعية 

واالقتصادية ال مستدامة وت خفيف حدة الفقر واستحداث فرص العمل وريادة األعمال، وتشجيع الشمول الرقمي 
وت مكني ج ميع الفئات، خاصة النساء والشباب واألطفال والشعوب األصلية واألشخاص ذوو اإلعاقة، ب ما يف ذلك 

اإلعاقة ال متصلة بالسن؛

بأنه بتنفيذ خطط العمل ال خمس ال ماضية اليت تغطي كل منها أربع سنوات منذ عام 1994 ومبادرة توصيل العامل  و( 
ومتابعة خطوط العمل جيم2 وجيم5 وجيم6 يف أعقاب القمة العاملية ل مجتمع املعلومات )WSIS(، حقق قطاع تنمية 

االتصاالت )ITU-D( وشركاؤه وأصحاب ال مصلحة اآلخرون تقدماً كبرياً يف تعزيز النفاذ الشامل وال مساه مة يف 
االقتصاد وم جتمع املعلومات العال ميني الناشئني؛



بأنه على الرغم من كل التقدم الذي ت حقق خالل السنوات ال ماضية، ال تزال الفجوة الرقمية قائمة وتتفاقم بسبب التفاوتات يف النفاذ  ز( 
واالستعمال وال مهارات بني البلدان وداخلها، وخاصة بني ال مناطق ال حضرية والريفية، فضاًل عن توافر إمكانية النفاذ إىل االتصاالت/

تكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت وت حّمل تكاليفها ال سيما بالنسبة للنساء والشباب واألطفال والشعوب األصلية واألشخاص ذوي 
اإلعاقة، ب ما يف ذلك اإلعاقة املتصلة بالسن؛

بأن تطوير البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت يف ال مناطق الريفية والنائية وضمان توافر تكنولوجيا ال معلومات  ح( 
واالتصاالت ميسورة التكلفة واليت ي مكن النفاذ إليها تعد أولوية رئيسية للكثري من البلدان، ويتعني حتديد حلول فّعالة ومبتكرة وميسورة 

التكلفة هلا؛

بأن النفاذ الواسع لتطبيقات وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقابلية النفاذ إليها يوفر فرصاً اجتماعية واقتصادية  ط( 
جديدة للناس كافة: ينبغي للحكومات خصوصاً أن تسعى، بالتعاون مع غريها من أصحاب ال مصلحة، إىل توفري تطبيقات وخدمات 

قائمة على تكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت للناس تشمل ال حكومة اإللكرتونية والصحة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين وإدارة 
ال مخلفات اإللكرتونية، مما يؤدي إىل زيادة الشفافية وال مساءلة واالستعمال األمثل للموارد وإمكانية ال حصول على ال خدمات العامة 

واستعماهلا؛

بأن االستعمال املتزايد لتطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يوفر للمستعملني خدمات مبتكرة ومفيدة، لكنه يزيد  ي( 
أيضاً من التحدي املتمثل يف بناء الثقة واألمن يف تيّسر االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وموثوقيتها وأمنها، واستعمال 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع مراعاة البعد األخالقي ل مجتمع ال معلومات؛

بأن ج ميع األطراف تؤدي دوراً مهماً من أجل التنمية ال مستدامة من خالل االبتكار واالستثمار وغريه ما، ك( 

يعلن بناًء على ذلك

أن تعزيز وإتاحة بنية ت حتية للنطاق العريض ي مكن النفاذ إليها بأسعار ميسورة، مع السياسات واالسرتاتيجيات ال مناسبة، يشكل منرباً   1
ت مكينياً أساسياً يعزز االبتكار ويدفع بناء اقتصادات وطنية وعال مية وم جتمع املعلومات.

أن النفاذ إىل شبكات االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ميسورة التكلفة وال موثوقة واآلمنة ب ما يف ذلك النطاق العريض   2
وإىل اخلدمات والتطبيقات ذات الصلة، ي مكن أن ييسر التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويسمح بتنفيذ الشمول الرقمي من 

خالل هذه الوسائل.

أنه مع التقارب، ينبغي أن يواصل واضعو السياسات واملنظمون النهوض بتوفري نفاذ واسع االنتشار وميسور التكلفة إىل االتصاالت/  3
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ب ما يف ذلك النفاذ إىل اإلنرتنت من خالل هتيئة بيئات سياساتية وقانونية وتنظيمية ت مكينية تكون 

نزيهة وشفافة ومستقرة وي مكن التنبؤ بعناصرها وقائمة على بيئات ت مكينية وسياسية وقانونية وتنظيمية غري متييزية، مبا يف ذلك نُ هج 
موحدة للمطابقة وقابلية التشغيل البيين، تشجع املنافسة وتزيد فرص االختيار أمام ال مستهلكني وتعزز االبتكار املستمر يف م جال 

التكنولوجيا وال خدمات وتوفر ال حوافز االستثمارية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

أن هناك حاجة إىل زيادة مشاركة البلدان النامية يف أنشطة االت حاد املتعلقة بسد الفجوة التقييسية لضمان استفادهتا من الفوائد   4
االقتصادية املرتبطة بالتطور التكنولوجي وإبراز متطلبات ومصال ح البلدان النامية على ن حو أفضل يف هذا ال مجال.



أنه بالنظر إىل زيادة الطلب على ال موارد ال محدودة من طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية، فإن إدارة الطيف بكفاءة وفعالية،   5
ب ما يف ذلك التدابري الالزمة لتفادي التداخل الضار، واالنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية من القضايا البالغة األه مية 

لواضعي السياسات وال منظمني وال مشغلني واهليئات اإلذاعية وأطراف أخرى.

أن العمل على زيادة اإلملام مبعارف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وزيادة القدرات البشرية واملؤسسية يف م جال تطوير   6
واستعمال شبكات وتطبيقات وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عوامل أساسية لتمكني الناس من النفاذ إىل 
املعلومات واألفكار واملعرفة وال مساه مة فيها. وينبغي مواصلة تعزيز املهارات املعيشية القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ليس فقط من خالل التدريب املهين والتعليمي، ب ما يف ذلك توفري التدريب باللغات ال محلية، ولكن أيضاً من خالل الربامج 
أو املبادرات الدولية للمتطوعني يف م جال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن األمهية البالغة االستفادة من ج ميع املرافق مثل 

املدارس واملكتبات ومقدمي ال محتوى واملراكز اجملتمعية متعددة األغراض ونقاط النفاذ العمومية من خالل شراكات وثيقة مع ج ميع 
أصحاب املصلحة. وسيساعد تطوير أصحاب املصلحة ل محتوى رقمي متعدد اللغات للتطبيقات القائمة على الربم جيات واستحداث 

م حتوى م حلي وم حتوى باللغات ال محلية على تعزيز م جتمع معلومات شامل للجميع.

أنه ينبغي للفرص ال جديدة واملبتكرة اليت ي مكن أن يتيحها النظام اإليكولوجي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن ت مكن   7
الشباب من العمل الوظيفي أو العمل ال حر.

أن الشفافية والتعاون يف ج مع ونشر ال مؤشرات واإلحصاءات عالية ال جودة اليت تقيس التقدم يف استعمال واعتماد تكنولوجيا   8
املعلومات واالتصاالت وتوفر حتليالت مقارنة بشأهنا ال زاال ي مثالن عاماًل أساسياً لدعم النمو االجتماعي واالقتصادي. وهذه 

ال مؤشرات وت حليالهتا تزود ال حكومات وأصحاب املصلحة بآلية لفهم الدوافع الرئيسية العتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فهماً 
أفضل وتساعد يف مواصلة صياغة السياسات الوطنية. كما أهنا تسمح برصد الفجوة الرقمية وما ي حرز من تقدم ن حو ت حقيق األهداف 

املتفق عليها دولياً يف خطة التنمية ل ما بعد عام 2015.

أن ل جان دراسات قطاع تنمية االتصاالت ينبغي أن تواصل ال مساه مة يف تبادل املعارف وبناء القدرات وإتاحتها للمجتمع الدويل.   9
ودعماً هلذا اهلدف، ينبغي مواصلة تعزيز التعاون بني قطاعات االت حاد الثالثة ومع ال منظمات األخرى وأفرقة ال خرباء.

أن بناء الثقة واألمن واألمان يف استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمر ذو أولوية وتدعو احلاجة إىل تعاون   10
وتنسيق دوليني بني ال حكومات وال منظمات األخرى ذات الصلة وشركات القطاع ال خاص والكيانات ال معنية يف م جال بناء القدرات 

وتبادل أفضل ال ممارسات من أجل وضع السياسات العامة ذات الصلة والتدابري القانونية والتنظيمية والتقنية اليت تتناول ح ماية 
البيانات الشخصية وح ماية األطفال على ال خط، من بني عدة أمور. وينبغي ألصحاب ال مصلحة العمل معاً لضمان موثوقية وأمن 

شبكات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

أن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤدي دوراً حاس ماً يف ال حد من م خاطر الكوارث والتنبؤ هبا والتأهب هلا والتخفيف   11
من وطأهتا والتصدي هلا. ومن املهم أن تقوم الدول األعضاء بوضع خطط واسرتاتيجيات للتأهب للكوارث باستعمال االتصاالت/

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ب ما يف ذلك مراعاة ال حاجة إىل بىن ت حتية وأنظمة مرنة واحتياطية.

أنه ينبغي لالت حاد أن يقدم الدعم إىل الدول األعضاء يف م جال بناء القدرات فيما يتعلق باستعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات   12
واالتصاالت للتأهب للكوارث والتصدي هلا، ب ما يف ذلك، يف م جال اإلنذار املبكر وخطط التأهب للكوارث وتشجيع التعاون والتآزر 

وتبادل املعلومات على الصعيدين اإلقليمي والدويل.



أن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ي مكن أن تقدم مساه مة كبرية يف عمليات رصد تغري املناخ والتنبؤ به والتخفيف من   13
وطأته والتكيف مع آثاره السلبية. وينبغي أن يكون لدى ج ميع البلدان، وخاصًة أقل البلدان منواً )LDC( والدول ال جزرية الصغرية النامية 

والبلدان النامية غري الساحلية )SIDS( والبلدان الساحلية املنخفضة، املتضررة من تغري املناخ العاملي وارتفاع منسوب البحر الوسائل 
الالزمة الستعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتخفيف من وطأة تغري املناخ والتصدي آلثاره، واستكشاف ج ميع 

الفرص اليت تتيحها االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للحد من اآلثار السلبية لألنشطة البشرية على البيئة.

أن أقل البلدان ن مواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت ت مر اقتصاداهتا ب مرحلة انتقالية تواجه   14
أكرب التحديات يف تطوير االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا. ويؤكد ال مؤت مر العاملي لتنمية االتصاالت 

لعام 2014 )ديب، 2014( من جديد التزام قطاع تنمية االتصاالت على الصعيد العاملي بتلبية االحتياجات ال خاصة ألقل البلدان منواً 
والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية يف م جال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

أن ال مناطق أوضحت أولوياهتا ال خاصة يف م جموعة من ال مبادرات اإلقليمية ال مشار إليها يف خطة عمل ديب اليت اعتمدها هذا   15
ال مؤت مر. ويستحق تنفيذ هذه ال مبادرات اإلقليمية أولوية عليا من جانب قطاع تنمية االتصاالت والشركاء يف التنمية.

أنه ينبغي مواصلة تعزيز الشراكات بني القطاعني العام وال خاص )PPP( من أجل استكشاف ُسبل جديدة ومبتكرة لالستثمار ولتمويل   16
مبادرات ومشاريع التنمية ومواصلة تطويرها، وذلك بالتعاون الوثيق وبالشراكة مع ج ميع األطراف من مؤسسات التمويل واالستثمار 

الدولية واإلقليمية والوطنية.

أن خطة عمل ديب الصادرة عن هذا ال مؤت مر ت مثل م جموعة شاملة تشجع التنمية ال منصفة وال ميسورة السعر والشاملة وال مستدامة   17
لشبكات وتطبيقات وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت. وتتألف ال خطة من خ مسة أهداف اسرتاتيجية 

يدعمها 15 ناجتاً.

أن قطاع تنمية االتصاالت يف االت حاد سيؤثر، من خالل اإلجراءات اليت يتخذها أعضاؤه على الصعيد العال مي لتنفيذ خطة عمل   18
ديب، يف تقدم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العال م، ولذلك ي جب على قطاع تنمية االتصاالت تركيز موارده 
بوضوح وإصرار من أجل التصدي للتفاوت الكبري يف النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال سيما النطاق 

العريض، الذي تعاين منه البلدان النامية، مبا يف ذلك أقل البلدان ن مواً.

أننا بالتايل، ن حن، ال مندوبني إىل ال مؤت مر العال مي لتنمية االتصاالت )ديب، 2014(، نعلن عن التزامنا بتعجيل توسع واستعمال البىن   19
التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا وتطبيقاهتا، ال سيما النطاق العريض - كوهنا أدوات قوية لتحقيق 

النمو االقتصادي واالبتكار.

أن ال مؤت مر العال مي لتنمية االتصاالت لعام 2014 )ديب، 2014( ي حث الدول األعضاء يف االت حاد وأعضاء القطاعات واملنتسبني   20
واهليئات األكادي مية وج ميع الشركاء وأصحاب ال مصلحة اآلخرين على ال مساه مة يف تنفيذ خطة عمل ديب بنجاح.


