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  نشرة إخبارية

  التنمية المستدامة تشجيعمن أجل التوصيل عريض النطاق 
  الدور المحفز لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ب اإلشادة

  20ريو+إلى العمل في مؤتمر  الدعوةفي 
" للمندوبين الحاضرين دعوة إلى العمل" الرقمية المعنية بالتنميةلجنة النطاق العريض  وجهت - 2012 يونيو 19، جنيف
لالعتراف بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  وذلك ،للتنمية المستدامةمر األمم المتحدة  مؤت، 20+ريو مؤتمر في

النمو االقتصادي والشمول  –عوامل محفزة لتحقيق الدعائم الثالث للتنمية المستدامة كوالتوصيل عريض النطاق 
  .واالستدامة البيئية االجتماعي

تكنولوجيا أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي  أن النطاق العريضب نؤمنوقال أعضاء اللجنة في بيان مشترك: "إننا 
 ".ينبغي أن ُيعترف بها أيضًا في أهداف التنمية المستدامة في المستقبل

إلى أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لديها الدكتور حمدون توريه لدولي لالتصاالت، االتحاد لاألمين العام  وأشار
نقطة  أحدثتإن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المستدامة. وقال الدكتور توريه "دور حاسم في تحقيق أهداف التنمية 

وأضاف قائًال "وبالتالي  تأثير محفز في التنمية المستدامة لكوكبنا". ومن شأنها إحداثحاسمة في تطور البشرية  تحول
صراحة بإمكانات تكنولوجيا  االعتراف، 20+ريوخارطة الطريق التي يجري التفاوض بشأنها في مؤتمر  فييجب 

درج "الشمول عريض النطاق يجب أن يالمعلومات واالتصاالت والتوصيل عريض النطاق." وأضاف الدكتور توريه قائًال "
  .2015بعد  لما اإلطار الدولي للتنميةفي صياغة االستراتيجيات في للجميع" على نحو تام 

صادر عن فريق العمل التابع للجنة المعني بتغير المناخ على الحلول بعيدة المدى ال" جسر النطاق العريض" ويؤكد تقرير
 انبعاثات التكنولوجيا في الحد منهذه  ية مساهمةالتوصيل عريض النطاق، ويقدم أمثلة عملية عن كيف يتيحهاالتي 

، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. ويختتم معهاوالتكيف من حدة آثار تغير المناخ غازات االحتباس الحراري والتخفيف 
قدرة تكنولوجيا المعلومات االستفادة من التقرير بتقديم عشر توصيات لصانعي السياسات وقادة العالم لتسريع وتعزيز 

  مستقبل منخفض الكربون. تحقيق نحوالتقدم العالمي بوالنطاق العريض من أجل اإلسراع  واالتصاالت
يسمح في الوقت نفسه بتعزيز التنمية و توفير الحلول لتحديات التنمية المستدامة،  من شأنهوالتوصيل عريض النطاق 

واسعة من القطاعات األساسية  مجموعةاالجتماعية واالقتصادية ونوعية الحياة فضًال عن تيسير التغيير التحويلي في 
  والتعليم والصحة والزراعة. والبناءالطاقة والنقل  منها قطاعات

 www.broadbandcommission.org/work/rioplus20.aspxزيارة الموقع:  وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى
  االتصال بالمسؤول التالي:أو 

  أشاريا سانجاي
  رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
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  ما هو االتحاد الدولي لالتصاالت؟
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 المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البني

البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة  التوصيل
الفلك الراديوي الحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مِ  النطاق إلى

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