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األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت يعمل بوصفه نائب الرئيس المشارك للجنة التابعة 
 لمرأة والطفلا بصحةالمعنية لمنظمة الصحة العالمية 

سيشارك االتحاد الدولي لالتصاالت في لجنة جديدة رفيعة المستوى تابعة لألمم المتحدة  – 2010 ديسمبر 17، جنيف
لجنة المعلومات كما أن  .لمرأة والطفلل الرعاية الصحية تحقيقها في مجال يجريالتي  التحسينات الملموسة بمتابعة تعنى

إذا كانت الموارد  وماالمناسب في الوقت  ُمنحتإذا كانت التبرعات قد  ستبحث ما المرأة والطفل المعنية بصحةوالمساءلة 
 .قد أنفقت بحكمة وشفافية

جنبًا إلى للجنة  وسيعمل األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت الدكتور حمدون توريه بوصفه نائب الرئيس المشارك
سيساهم الدكتور توريه بخبرته في ميدان و  .انجنب مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت ش

 .الرعاية الصحية وتحسينهاتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتبارها أداة لتعزيز 

لكي نحسن إلى حد كبير  المتوفرة لديناتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي من بين أقوى األدوات "وقال الدكتور توريه 
وبصفتي نائب الرئيس المشارك في هذه اللجنة الهامة، إنني "وأردف قائًال  ."الصحية لألطفال الرضع وأمهاتهم من الحالة

ألعضاء االتحاد الذين يشملون الفريد  جوالتعاون بفعالية مع الوكاالت الشريكة والمزي المعارف فيما بينناأتطلع إلى تبادل 
ومعًا، يمكننا تسخير إمكانات التكنولوجيا من أجل إحداث تغيير . الخاص حكومات الدول األعضاء وهيئات القطاع

 ".حقيقي ودائم في مجال صحة األم والطفل في العالم

السيد جاكايا  المتحدة تنزانيااللجنة التي سيشارك في رئاستها رئيس جمهورية قيادة منظمة الصحة العالمية  وستتولى
 .هاربروزراء كندا، السيد ستيفن كيكويت ورئيس 

ويتمثل . 2011وأسرعها لتعزيز المساءلة بحلول مايو  الطرقوستعقد اللجنة اجتماعها األول في يناير وستوصي بأفضل 
الالزمة  البراهين وتوفرالموارد  كيفية إنفاقمراقبة  علىالبلدان  تساعدأحد أهداف اللجنة في استحداث آلية للمساءلة 

 .بسبب أمراض يمكن الوقاية منها يفقدون حياتهملتحديد البرامج األكثر فعالية في إنقاذ النساء واألطفال الذين 

ويمكن . األكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من الدوائراللجنة خبراء من البلدان المتقدمة والنامية  وتضم
: االطالع على قائمة أعضاء اللجنة في

http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/accountability_commission/Commissioners_Li
st_161210.pdf. 

: لمعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني الجديد للجنة في العنوان التاليوللحصول على مزيد من ا
www.who.int/topics/millennium_development_goals/accountability_commission 

# # # 

 :المعلومات، يرجى االتصال كالتاليلمزيد من 
 العالقات مع وسائل اإلعالمرئيسة ، سارة باركس
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 ما هو االتحاد الدولي لالتصاالت؟

وقد ظل االتحاد . دة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتح
عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص  145على مدى 

ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل  المدارات الساتلية
من الشبكات عريضة النطاق إلى : ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم. البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت

حة البحرية إلى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمال
 .والتلفزيونية بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية
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