
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 6/ 16 للنشر فوًرا: 

 
 

 تعلن الحاكمة هوكول عن إصدار خريطة النطاق العريض على مستوى الوالية 
  

وهي أكبر استثمار على اإلطالق في البنية   -التي تبلغ تكلفتها مليار دوالر  ConnectALLكما أعلنت عن مبادرة 
  2022كجزء من خطاب حالة الوالية لعام  -التحتية للقرن الحادي والعشرين في نيويورك 
  

  تقدم هذه الخريطة األولى من نوعها خطوة حاسمة في توجيه جهود الدولة لمعالجة فجوات توافر النطاق العريض
  
  

أول خريطة تفاعلية للنطاق العريض من  أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن لجنة الخدمة العامة بوالية نيويورك أصدرت 
والتقرير المرفق  عريض في نيويورك حتى اآلن. نتجت هذه الخريطة لتقديم وصف أكثر تفصيالً للبنية التحتية للنطاق ال نوعها
ميل.   80.000عن التقييمات الميدانية التي أجرتها اللجنة في المناطق النائية بالوالية لعدة شهور، والتي تغطي أكثر من  معها

ورك من أجل من مزودي خدمة اإلنترنت واستطلعت آراء عشرات اآلالف من المستهلكين في نيوي 60تعاونت اللجنة مع 
  جمع بيانات دقيقة.

  
"اإلنترنت عالي السرعة أصبح ضروريًا أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى الخدمات األساسية  قالت الحاكمة هوكول،  

"بتوفر هذه الخريطة، يمكننا معرفة األماكن التي تحتاج إلى تمويل النطاق  والمعلومات التي نستخدمها في حياتنا اليومية". 
العريض الفيدرالي وعلى مستوى الوالية لتوصيل الخدمة في المناطق غير المشمولة بها والمحرومة. هذه األداة الخاصة 

طق التي تم قطع االتصال بها لفترة  بالعنوان هي أداة يمكننا استخدامها لتقديم وصف أكثر دقة الحتياجات االتصال في المنا
  طويلة جًدا."

  
قبل إنشاء هذه الخريطة، اعتمدت نيويورك، مثل معظم الواليات، جزئيًا على البيانات الفيدرالية التي تتطلب فقط مزودي 

ا مشمولة بالخدمة. النطاق العريض لتوصيل الخدمة إلى عنوان واحد في كتلة التعداد السكاني لتحديد المنطقة بأكملها على أنه
من خالل جمع البيانات على مستوى العنوان، أصبحت نيويورك قادرة اآلن على تحديد المواقع المشمولة بالخدمة وغير  

 المشمولة بها والمحرومة منها بشكل أكثر دقة، مما سيساعد في تخصيص التمويل الفيدرالي وعلى مستوى الوالية.  
  

، التي أطلقتها  ConnectALLنطاق العريض الميسور التكلفة والموثوق به، ستنشئ مبادرة لدعم الجهود المحلية لتوسيع ال
وكالة إمباير ستيت للتطوير، وتدير برامج منح على مستوى الوالية والمستوى الفيدرالي لتوفير التمويل لتخطيط وهندسة 

ر ستيت للتطوير هي الرائدة على مستوى الوالية  وإنشاء بنية تحتية للنطاق العريض يمكن الوصول إليها. ستكون وكالة إمباي
لالتصال والتنسيق مع وكاالت الوالية األخرى والبلديات ومجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في كل أرجاء نيويورك.  

  ال.ستضمن هذه الجهود توجيه التمويل إلى حيث تشتد الحاجة إليه وأن كل مجتمع لديه الدعم والموارد التي يحتاجها لالتص
  

"تعلم الحاكمة هوكول أن اإلنترنت عالي السرعة هو  قال روري م. كريستيان، رئيس لجنة الخدمة العامة بوالية نيويورك،
العامل األكبر في عالمنا اليوم؛ وذلك ألهميته في الوصول إلى الخدمات والمعلومات األساسية التي نحتاجها في حياتنا  

اسة الرائدة، سنعمل على التأكد من توفر خدمات النطاق العريض عالي السرعة في كل أرجاء  اليومية". وباالستعانة بهذه الدر
  الوالية."
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"تتمثل إحدى الخطوات األولى لضمان قالت المفوضة والرئيسة والمديرة التنفيذية لوكالة امباير ستيت للتطوير هوب نايت: 
التكلفة والموثوق به في توصيل الخدمة على مستوى  حصول كل سكان نيويورك على خدمات النطاق العريض ميسور 

بتوجيه التمويل بشكل   ConnectALLالشارع حيث توجد التغطية. ستقطع هذه الخرائط شوًطا طويالً في السماح لمكتب 
واألهم من ذلك، أنها تكون بمثابة أداة مهمة لمعالجة األسهم الرقمية والمنافسة حتى  فعال والذي سيفيد جميع سكان نيويورك. 

 تتمكن والية نيويورك أخيًرا من سد الفجوة الرقمية."  
  

تتيح الخريطة التفاعلية للمستخدمين استكشاف مدى توفر خدمة النطاق العريض في الوالية. يمكن للمستخدمين البحث عن  
ي الخدمة المتاحين، والتكنولوجيا التي يستخدمها مزودو الخدمة هؤالء والسرعات وحزم األسعار التي  عنوان لمعرفة مزود 

يقدمونها. يمكن للمستخدمين أيًضا البحث على مستوى المقاطعة والبلدية والمنطقة التعليمية للحصول على بيانات حول نسبة  
  حرومين منها في كل مستوى.السكان المشمولين بالخدمة أو غير المشمولين بها أو الم

  
ستتيح الخريطة الجديدة لسكان نيويورك األفراد وواضعي السياسات تحليل تمثيل أكثر دقة للمواقع المشمولة بالخدمة أو غير 

في المائة من مواقع عناوين والية نيويورك يخدمها مزودو خدمة   97.4المشمولة بها أو المحرومة منها. وجدت اللجنة أن 
العريض عالي السرعة. توضح الخريطة أن خدمات النطاق العريض عالي السرعة ال تزال غير متاحة للعديد من  النطاق

سكان نيويورك في المناطق التي يغلب عليها الطابع الريفي وفي أماكن مثل مقاطعة هاميلتون ومقاطعة لويس، المشمولتان 
توالي. عالوة على ذلك، فإنها توضح أن المقاطعات ذات الدخل في المائة على ال 73في المائة و  70.2بالخدمة بنسبة 

 المتوسط األدنى ُوجد أنها تمتلك أعلى متوسط أسعار للنطاق العريض وأقل نسبة من المواقع المشمولة بالخدمة. 
  

مشروع   يطلقانفي الشهر الماضي، أعلنت الحاكمة كاثي هوكول أن هيئة الطاقة في نيويورك ووكالة إمباير ستيت للتطوير س
ConnectALL لتوفير خدمة اإلنترنت عريض النطاق بأسعار معقولة لمزيد من سكان نيويورك     النموذجي ألربع مقاطعات

الذين يعيشون في المناطق الريفية. قرية شيربورن في مقاطعة تشينانغو، وبلدة نيكولز في مقاطعة تيوغ، وبلدة ديانا في  
 تفادت من هذا االنتشار األول. مقاطعة لويس، وبلدة بيتكيرن في مقاطعة سانت لورانس هي البلديات األولية التي اس

  
تشير هذه الجهود إلى إحراز تقدم كبير في تحديد مدى توافر النطاق العريض بمستوى عالي التفصيل. سيواصل قسم رسم  

خرائط النطاق العريض باللجنة إعطاء األولوية لتنقيح هذه البيانات خالل الفترة المتبقية من العام. للمساعدة في دعم مرحلة  
نقيح، يمكن للمستخدمين تقديم مالحظات على الخريطة لإلبالغ عن عدم الدقة و/أو تقديم مالحظات عامة حول كيفية قيام  الت

اللجنة بتحسين الخريطة في التكرارات المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، يتم حث المستخدمين على االتصال بمزودي الخدمة 
  مباشرة للتحقق من معلومات الخدمة.

  
"لقد سعدت بزيارة شيربورن في   جوستين إي دريسكول، الرئيس والمدير التنفيذي المؤقت لهيئة الطاقة في نيويورك, قال

مقاطعة تشينانغو في شهر مايو وشاهدت عن كثب مدى حماسة أفراد المجتمع بشأن تحسينات خدمة النطاق العريض القادمة  
حيث نتصل   Sherburne Electric( التجريبي مع NYPAرك )إلى منطقتهم من خالل مشروع هيئة الطاقة في نيويو

يعد الوصول إلى النطاق العريض أمًرا ضروريًا في يومنا  بالنطاق العريض باستخدام البنية التحتية لإلرسال في المقاطعة. 
وعصرنا الحالي، ويستحق جميع سكان نيويورك االتصال بهذه الخدمة والقدرة على تحمل تكاليفها أينما كانوا يعيشون 

اء لتقديم  ويعملون ويذهبون إلى المدرسة. لدى الحاكمة هوكول خطة لتحقيق هذا الهدف األساسي وهي تبتكر في جميع األرج
الخدمات للمجتمعات المحرومة وغير المشمولة بالخدمة في جميع أنحاء واليتنا العظيمة. تفخر هيئة الطاقة في نيويورك بأن 

النموذجي ألربع مقاطعات، ونتطلع إلى االستمرار في أن نكون جزًءا من الحل  ConnectALLتكون جزًءا من مشروع 
  ".ConnectALLوالقطاع الخاص إلى تنفيذ مشروع حيث نسعى نحن وشركاؤنا في الوالية 

  
، "النطاق العريض عالي الجودة الذي يمكن  قال المدير التنفيذي لمؤتمر والية نيويورك لرؤساء البلديات، بيتر أ. باينز

نيويورك  الوصول إليه ضروري لنجاح األشخاص في اقتصاد القرن الحادي والعشرين. يشيد مؤتمر رؤساء البلديات في والية 
بدور الحاكمة هوكول في وضع خريطة تفاعلية للنطاق العريض تحدد سكان نيويورك الذين ما زالوا ال يحظون بالوصول إلى  

خدمة النطاق العريض الموثوق به. ستمنح هذه الخريطة قادة المدن والقرى أداة مهمة أثناء عملهم لضمان وصول جميع  
  تية األساسية."سكانهم وشركاتهم إلى هذه البنية التح
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أو التواصل عبر  broadband.ny.gov، قم بزيارة ConnectALLلالتصال ببرنامج 
nysbroadband@esd.ny.gov.  

  
###  
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