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اطلعوا على مزيد من املعلومات عن أنشطة االحتاد 
الدويل لالتصاالت يف مدونة االحتاد اإللكرتونية: 
http://itu4u.wordpress.com2/1

التـوصيـل في 2020: وضع بـرنــامـج عمـل عـالـمي 
لقطـاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

يفي مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل يف عام 2014، سوف حتدد الدول األعضاء يف االحتاد الدويل 
لالتصاالت لوضع رؤية طموحة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام 2020. وتشمل الغايات 
األربع الرئيسية مقاصد قابلة للقياس مندرجة ضمن مشروع اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة من 2016 

إىل 2019 كما صّدقت عليها دورة جملس االحتاد الدويل لالتصاالت لعام 2014. وهي متّثل التأثري 
والتغيري الكبريين يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اللذين نوّد، كاحتاد، أن نرامها يف العامل.

وهذه الرؤية، اليت يُطَلق عليها اسم التوصيل في 2020، تسلط الضوء على دور تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت األساسي يف تفعيل النمو والتنمية املستدامني بيئياً على املستويني االجتماعي 

واالقتصادي. وهي تتضّمن الغايات األربع الرئيسية التالية وناقشها وصاغها واقرتحها األعضاء 
يف االحتاد الدويل لالتصاالت من خالل عملية مفتوحة وشفافة:

النمو - ت مكني وتعزيز النفاذ إىل تكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت وزيادة استخدامها  •

الشمول - سد الفجوة الرقمية وتوفري النطاق العريض للجميع  •

االستدامة - التصدي للتحديات الناج مة عن تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  •

االبتكار والشراكة - االضطالع بدور ريادي يف بيئة التكنولوجيا املتغرية وحتسينها   •
والتكيف معها.

وكّل غاية تعّزز الغاية األخرى؛ ففي إطار النمو يف النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يهدف 
األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت إىل تعزيز تزايد استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإجياد 
تأثري إجيايب يف التنمية االقتصادية واالجتماعية على األجلني القصري والطويل. وبشمول اجلميع، تّتسع 
فوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتطال كّل الناس، من أجل سّد الفجوة الرقمية بني العاملني املتقّدم 

والنامي، وبلوغ السكان املهمشني واملستضعفني.

النمّو  ألن  أساسية  فهي  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  اهلائلة  الفوائد  استدامة  على  القدرة  أما 
للنظام  الشراكات، ميكن  وإقامة  االبتكار  وبواسطة  هلا.  التصدي  حتديات وخماطر جيب  أيضاً  يطرح 
اإليكولوجي املتطّور لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن يضمن تكيفه مع البيئة التكنولوجية واالقتصادية 

واالجتماعية السريعة التغرّي.

واستمّرت عملية وضع الغايات واملقاصد اليت جَُِعت حتت عنوان التوصيل يف 2020، ألكثر من عام 
وشهدت مشاركة واسعة النطاق ألصحاب املصلحة الرئيسيني. وسعى االحتاد إىل احلصول على 
مسامهة نشيطة من جمموعة كبرية من الكيانات تضّمنت موّردي جتهيزات االتصاالت/تكنولوجيا 

 معلومات عامة
عن االتحاد الدولي لالتصاالت

سوف حتدد الدول 
األعضاء يف االحتاد الدويل 
لالتصاالت لوضع رؤية 
طموحة لقطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 
لعام 2020.
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املعلومات واالتصاالت، ومشغلي االتصاالت، وجعيات ومنظمات دولية وإقليمية ووطنية، واجملتمع 
املدين، ومنظمات أخرى من القطاع اخلاص، إضافًة إىل إدارات عاّمة وخدمات التشاور عرب اإلنرتنت.

وسيكون حتديد الغايات واملقاصد ضمن إطار التوصيل يف 2020 من أهّم نتائج مؤمتر املندوبني 
املفوضني. وخالل هذا املؤمتر، ستـَُنظَّم أنشطة متعلقة بالغايات الرئيسية األربع للتوصيل يف 2020، 

مرّكزًة على طريقة التصدي للتحديات العاملية واغتنام الفرص ودور خمتلف أصحاب املصلحة يف حتقيق 
املقاصد. وستكون النتيجة التوّصل إىل رؤية عامة ومشرتكة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

يف أحناء العامل.

ونظراً إىل أن التوصيل يف 2020 يضع الرؤية العامة واملشرتكة لقطاع االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، فهو دعوة ألصحاب املصلحة كاّفًة، ليس فقط للدول األعضاء بل أيضاً 

للقطاع اخلاص، والصناعة، واملؤسسات األكادميية، واجملتمع املدين للتعاون من أجل إجناح رؤية 
“التوصيل يف 2020”.

وُتدعى الدول األعضاء إىل تركيز بيانات سياستها العامة على كيفية مساه مة كّل بلد يف تنفيذ 
التوصيل يف 2020. وقد تشمل هذه البيانات التزامات وطنية، وإعالن شراكات، وإطالق مبادرات 

جديدة، وغري ذلك.

وميكن االطالع على برنامج أنشطة التوصيل يف 2020 بالكامل عرب مركز أخبار مؤمتر املندوبني 
املفوضني لعام 2014.

هذه الرؤية، اليت يُطَلق 
عليها اسم التوصيل 
يف 2020، تسلط الضوء 
على دور تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 
األساسي يف تفعيل النمو 
والتنمية املستدامني بيئياً 
على املستويني االجتماعي 
واالقتصادي.
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