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  بيان صحفي

لتكنولوجيا المعلومات  RIO+20يروج في مؤتمر االتحاد الدولي لالتصاالت 
  واالتصاالت بوصفها دعامة رئيسية من أجل "المستقبل الذي نصبو إليه"

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عوامل محفزة
  من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

، يقوم االتحاد بالدفاع بشدة عن حقيقة أن تكنولوجيا المعلومات RIO+20استعدادًا لمؤتمر  - 2012 يونيو 14، جنيف
واالتصاالت تعد عوامل محفزة من أجل التقدم والقضاء على الفقر وينبغي االعتراف بها كبنية أساسية ضرورية لديها 

  الفجوات االجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. سدالقدرة على 
تأتي على رأس أي نواتج  نم االتحاد "ينبغي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أوقال الدكتور حمدون توريه أمين عا

. وأضاف "لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أثر تحفيزي على الدعائم الثالث للتنمية "RIO+20يعتمدها المؤتمر 
النطاق العريض على نحو  ةيالنمو االقتصادي واإلدماج االجتماعي واالستدامة البيئية. وتسهل توصيل -المستدامة 

خاص التغير التحويلي في نطاق عريض من القطاعات الرئيسية، من الطاقة والنقل والبناء والتعليم والصحة والزراعة مع 
  إمكانية كبيرة لتحقيق أهدافنا الخاصة بالتنمية المستدامة".

ن إدة في تحقيق نموذج للتنمية المستدامة، حيث وأضاف الدكتور توريه، أن بإمكان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المساع
تنمية اجتماعية وحماية و االبتكار القائم على النطاق العريض في التطبيقات والخدمات يعزز من تحقيق تكامل لنمو اقتصادي 

من أجل  "أكثر ذكاًء" وأكثر كفاءًة من حيث استهالك الطاقة. كما أشار إلى عمل االتحاد في مجال وضع المعاييربيئية 
التكنولوجيات الذكية المراعية للبيئة فضًال عن االتصاالت الراديوية لرصد األرض واالستشعار عن بعد وخدمات األرصاد الجوية 

  .الساتلية والرادارات األوقيانوغرافية. وقال "تعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدعامة الرئيسية لبناء المستقبل الذي نصبو إليه"
االتحاد بتنسيق كبير مع تحالف يضم الحكومات ووكاالت األمم المتحدة فضًال عن صناعة تكنولوجيا المعلومات  ويعمل

إليه".   واالتصاالت والمجموعات األخرى لتأمين التزام سياسي متجدد من أجل التنمية المستدامة وتحقيق "المستقبل الذي نصبو
قادة العالم  2012يونيو  20-22جانيرو في الفترة   دي  ة المزمع عقده في ريوويجمع مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدام

وآالف من المشاركين من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجموعات األخرى لالحتفال بالذكرى العشرين 
  .مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية -  1992في عام  لمؤتمر قمة األرض

، حيث سيؤكد على ضرورة تعزيز الحق RIO+20لمؤتمر اوسيشارك االتحاد في سلسلة من األحداث الجانبية التي تسبق 
  في المعلومات والنفاذ الشامل إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر.

  جانيرو: دي أحداث االتحاد في ريو
يونيو،   16نولوجيا المعلومات واالتصاالت واالبتكار من أجل التنمية المستدامة، يوم األمم المتحدة، "تك  •

  جانيرو، االستاد الرياضي. دي  ، في جناح حكومة والية ريو15:00-16:00الساعة 
تكنولوجيا المعلومات "واالتحاد  (UNGIS)عرض مشترك لفريق األمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات   •

  ، مركز مؤتمرات ريو.P3-6، القاعة 17:30-19:00يونيو، الساعة  17"، أساس مستقبلنا المستدامواالتصاالت: 
النطاق العريض وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت "عرض مشترك لوزارة االتصاالت في البرازيل واالتحاد   •

 CNO-1، القاعة 15:00-18:30يونيو، الساعة  19"، من أجل مجتمعات ذكية وشاملة ومستدامة
  (بالخارج). لالستماع، المكان المخصص للرياضين
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  :ينالتالي ينأو االتصال بالمسؤول /www.itu.int/rioplus20 وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة
  سانجاي أشاريا

    والمعلومات العامةرئيس العالقات مع وسائل اإلعالم 
    االتحاد الدولي لالتصاالت

   sanjay.acharya@itu.int البريد اإللكتروني:
    5046 730 22 41+ الهاتف:

  4861 249 79 41+ الهاتف المحمول:

  جانيرو) دي غاري فولي (في ريو
    المتحدةرئيس مكتب اتصال االتحاد لدى األمم 

  5252 679 917 1+الهاتف المحمول: 

   www.itu.int/facebook فيسبوك:
  www.itu.int/twitter تويتر:

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

عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص  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 أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم  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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