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  إخباريةنشرة 

  المستقبل الذي نصبو إليه
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: عامل رئيسي للتنمية المستدامة

لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية تطلق "دعوة إلى العمل"  – 2012أبريل  23، جنيف
]v15.pdf-Rio+20-www.broadbandcommission.org/Documents/BBCom[  إلدراج تكنولوجيا المعلومات

نيويورك لمواصلة المناقشات   مل المحفزة للتنمية المستدامة، وذلك عند اجتماع المندوبين اليوم فيواالتصاالت ضمن العوا
  .Rio+20 قبل مؤتمر

وقد صدرت الدعوة إلدراج شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها وتطبيقاتها كأدوات تمكين للتنمية 
المهمة بشأن النتائج المتوخاة لمؤتمر األمم المتحدة بشأن التنمية  المستدامة في بداية الدورة الثانية من المناقشات

عالم يتسم بزيادة عدد األشخاص الذين لديهم هواتف محمولة عن هؤالء الذين  . وفي(Rio+20) 2012 المستدامة لعام
نطاق العريض، لديهم مياه شرب نقية أو حسابات بنكية، توفر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، خاصة توصيلية ال

منصة فريدة الستضافة عدد كبير من خدمات التنمية، مثل أنظمة الدفع المتنقلة، وتطبيقات الصحة اإللكترونية وخدمات 
ن إشارة قوية للدور المحفز لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ياألرض، وبصورة أكبر الحكومة اإللكترونية. وتضمرصد 

من شأنه أن يساعد على ضمان التوصل إلى حلول لمواجهة ، Rio+20المؤتمر والنطاق العريض في خارطة طريق 
تحديات التنمية المستدامة في عالم آخذ في التطور بوتيرة متسارعة يتزايد فيه الدور المحوري للتكنولوجيا في جميع 

  المجتمع. جوانب
مية الرقمية، بعد أسابيع قليلة مباشرة من وجاءت "الدعوة إلى العمل" الصادرة عن لجنة النطاق العريض المعنية بالتن

جسر النطاق العريض: ربط تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باألنشطة المتعلقة بالمناخ من أجل إصدار تقريرها "
أوهريد، مقدونيا. ويقدم التقرير عشر توصيات لصانعي السياسات وقادة العالم من أجل في ، "اقتصاد منخفض الكربون

تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتسريع التقدم العالمي تجاه مستقبل مستدام ومنخفض الكربون. كما يحث 
بحيث تتواءم مع مجاالت السياسات  التقرير القادة على: "تركيز عملية صياغة سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرصة حيوية لتعميم تكنولوجيا  Rio+20 . ويوفر المؤتمراألخرى مثل الطاقة والصحة والتعليم والمناخ لتعظيم آثارها"
  المعلومات واالتصاالت والنطاق العريض من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

دولي لالتصاالت "من الحيوي أن تنال تكنولوجيا المعلومات األمين العام لالتحاد ال ،وقال الدكتور حمدون توريه
نها توفر الحلول التكنولوجية الحاسمة الالزمة لتحقيق إحيث  Rio+20 واالتصاالت االعتراف الواجب في نتائج المؤتمر

واالتصاالت من التنمية المستدامة للبشرية جمعاء وللكوكب الذي نعيش فوقه". وأضاف "تعزز تكنولوجيا المعلومات 
 التكامل بين تحقيق نمو اقتصادي "أكثر ذكاًء" وأكثر كفاءة في استهالك الطاقة والتنمية االجتماعية والحماية البيئية؛

تأكيد إلى لتنمية، من شأنه أن يؤدي بنا بكل إلى اوعدم االعتراف بقدرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنسبة 
  ".نصبو إليه" ال"مستقبل 

# # # 

  v15.pdf-Rio+20-www.broadbandcommission.org/Documents/BBCom"الدعوة إلى العمل" متاحة على: 

http://www.broadbandcommission.org/Documents/BBCom-Rio+20-v15.pdf
http://www.broadbandcommission.org/work/working-groups/Bridge.aspx
http://www.broadbandcommission.org/work/working-groups/Bridge.aspx
http://www.broadbandcommission.org/Documents/BBCom-Rio+20-v15.pdf
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  :بالمسؤول التاليللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال 
  أشاريا سانجاي
  والمعلومات العامة، العالقات مع وسائل اإلعالمرئيس 
    لالتصاالت الدولي االتحاد
  sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد  عنوان

  5046 730 22 41+ الهاتف:
  4861 249 79 41+ المحمول:  الهاتف
  www.itu.int/facebook: فيسبوك
 www.itu.int/twitter:تويتر

  هو االتحاد الدولي لالتصاالت؟  ما
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد 

تخصيص   عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في 145على مدى 
ة التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البني

البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى 
لك الراديوي واألرصاد الجوية أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الف

  والتلفزيونية. بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية
www.itu.int  

 العريض المعنية بالتنمية الرقمية؟ لجنة النطاقما هي 

لتسليط الضوء على  2010 لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية هي لجنة أنشأها االتحاد واليونيسكو في مايو
أهمية النطاق العريض في المساعدة على تعزيز تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. ويشترك في رئاسة اللجنة الرئيس بول 

ويشغل منصب  Grupo Carsoمدى الحياة لمؤسسة  يي، رئيس رواندا، والسيد كارلوس سليم حلو الرئيس الشرفكاغام
المدير العام  حمدون توريه، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، والسيدة إيرينا بوكوفا الدكتور نائب الرئيس كل من

  اليونيسكو. لمنظمة
من صانعي السياسات وكبار المسؤولين التنفيذيين والوكاالت الدولية والمنظمات وتضم اللجنة في عضويتها العديد 
من توفير النفاذ إلى  -في جميع مراحل التنمية  -ق العملية التي تمكن البلدان ائالمعنية بالتنمية. وتحدد اللجنة الطر 

جنة التوجيهات المتعلقة بالسياسات شبكات النطاق العريض لمواطنيها، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص. وتناقش الل
  فضل الممارسات لتنمية شبكات وخدمات النطاق العريض.أو 
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