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  بيان صحفي

ل جمن أ قوة دفع رئيسيةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  مستدام  مستقبل تحقيق

 RIO+20في مؤتمر تؤكد  وكاالت األمم المتحدة والحكومات ودوائر الصناعة
 في تحقيق األهداف اإلنمائيةلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  المحفز  الدور  على
وفريق االتحاد  استرعى، "RIO+20األمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة " رلمؤتماستعدادًا  - 2012 يونيو 18، جنيف

. "مستقبلنا المستدامتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: أساس "بمجتمع المعلومات االنتباه إلى  المعنياألمم المتحدة 
وركزت المناقشات على األثر التحفيزي الذي تشكله تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الدعائم الثالث للتنمية 

  النمو االقتصادي واإلدماج االجتماعي واالستدامة البيئية.  - المستدامة
محركة شاملة  قوة بوصفهافي ريو دي جانيرو الدور الحاسم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي عقد الحدث  وأبرز

التي يمكن أن تساعد  الخاصة تطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت محدداً لتحقيق التنمية المستدامة، 
القواعد التنظيمية والمعايير الدولية التي من االنتقال نحو اقتصاد يراعي البيئة. وتركز االهتمام على السياسات و  في

الحق في شأنها تيسير استيعاب تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز 
الحصول على المعلومات والنفاذ الشامل إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوسيلة لتحقيق األهداف اإلنمائية 

  .RIO+20وأن ُيدرج ذلك في الوثيقة الختامية لمؤتمر  في المستقبلالمستدامة 
وضم المشاركون مجموعة متنوعة من خبراء وكاالت األمم المتحدة، يذكر منها على سبيل المثال: منظمة التغذية 

هيئة األمم المتحدة للمرأة والمنظمة والزراعة واالتحاد الدولي لالتصاالت والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة واليونسكو و 
ليفونيكا. وأدار المناقشة السيد سوباشاي بانيتشباكدي، األمين وممثلو دوائر الصناعة مثل شركة تالعالمية لألرصاد الجوية 

 (UNGIS) بمجتمع المعلوماتفريق األمم المتحدة المعني ورئيس  )أونكتاد( لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةالعام 
، الذي يمثل األمين العام لالتحاد في االتحاد ، نائب مدير مكتب االتصاالت الراديويةاليتي  باالشتراك مع السيد فابيو

  حمدون توريه. السيدالدولي لالتصاالت 
# # # 

 www.itu.int/themes/climate/events/rioplus20/17J_ITUevent.html وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة
  :ينالتالي يناالتصال بالمسؤول  أو

  أشاريا سانجاي
    رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
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  لالتصاالت؟ ما هو االتحاد الدولي
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 
تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة  المدارات الساتلية ويعمل على

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