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 نشرة صحفية

يستضيف االجتماع الثاني للمجلس االستشاري االتحاد الدولي لالتصاالت 
 بشأن مبادرة نموذج التنمية المستدامة الذكية

قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يستعرضون التقدم المحرز 
 جدول األعمال المقبل ويناقشون

افتُتح اليوم االجتماع الثاني للمجلس االستشاري بشأن نموذج التنمية المستدامة الذكية  – 2014 يونيو 26، جنيف
ويضم اجتماع المجلس االستشاري قادة قطاع . قدما  الستعراض التقدم المحرز ولمناقشة سبل المضي 

واالتصاالت لالستفادة من قدرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على إنقاذ األرواح االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 
 .وتعزيز التنمية المستدامة

هي منصة دولية متعددة أصحاب المصلحة تسعى إلى الربط بين  (SSDM) ومبادرة نموذج التنمية المستدامة الذكية
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل إدارة  (ICT4D)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية 

لتحقيق التنمية المستدامة. وتهدف المبادرة إلى تحقيق االستعمال األمثل للموارد عن  (ICT4DM) التصدي للكوارث
 طريق استخدام البنية التحتية القائمة للتقليل إلى أدنى حد من االستثمارات المالية اإلضافية.

إ. توريه، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت إن "تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لديها القدرة على وقال حمدون 
تطوير المجتمعات المحلية والبلدان وفي الوقت نفسه إنقاذ األرواح" مضيفا  أن "مبادرة نموذج التنمية المستدامة الذكية 

 ترمي إلى تحويل تلك اإلمكانات إلى واقع".
، باالستعراض والتقييم 2013كتوبر أوتناول اجتماع اليوم، الذي يلي اجتماع المجلس االستشاري األول الذي عقد في 

ما أحرز من تقدم في مجاالت التمويل، والشراكات، ونماذج األعمال، والبنية التحتية، والتكنولوجيات الجديدة، 
 والسياسات، واللوائح، وحشد الدعم.

 مستوىما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد، أن "هذه المبادرة تكتسي أهمية على وصرح السيد براهي
دبي في مطلع هذا العام"،  الذي عقد في 2014في أعقاب المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام  بالكاملجديد 

دعمنا ونحن ننفذ خطة عمل دبي  كبير فيوأضاف أن "األفكار الواردة في التقارير المقدمة اليوم سوف يكون لها شأن 
التي اعتمدت في المؤتمر. وهذا التكامل هو الذي يجعل هذا المعين الفكري وثيق الصلة باالستراتيجية الشاملة لالتحاد 

 "هاما  لها في دعم البلدان على درب تحقيق التنمية المستدامة.عنصرا  الدولي لالتصاالت و 
ويرأس المجلس االستشاري الذي يجتمع مرتين في السنة السيد جون م. ناساسيرا، وزير تكنولوجيا المعلومات 

يتألف المجلس من شخصيات مرموقة متنوعة المصالح والخبرات في مجال اتصاالت واالتصاالت في أوغندا. و 
 لي السواتل والمنظمين ومقدمي الخدمات.الطوارئ والتنمية المستدامة. وتشمل هذه الشخصيات مقرري السياسات ومشغ

بد وأن تنجح، ألن من أتوا هنا كلهم متطوعون، وهم جميعا  معنيون بقضايا إدارة  وقال ناساسيرا إن "هذه المبادرة ال
 ".لكوارث، وهم على قدر كبير من الحنكة والمعرفةالتصدي ل

العام الستعراض التقدم المحرز ومعالجة القضايا  وقت الحق من هذا وسوف يجتمع المجلس االستشاري مرة أخرى في
 االستراتيجية األخرى.
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 أشاريا سانجاي
 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

 لالتصاالت الدولي االتحاد
 5046 730 22 41+ الهاتف:
 4861 249 79 41+ : المحمول الهاتف

 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 ألبرتيني مونيكا
 االتصاالت مسؤولة

 االتصاالت تنمية مكتب
 5317 730 22 41+ الهاتف:
 6065 808 79 41+ المحمول: الهاتف

 Monica.albertini@itu.int اإللكتروني: البريد

              تابعونا

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

عاما ، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص  150على مدى 
لساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني المدارات ا

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

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