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 نشرة صحفية

المجتمع الدولي يلتزم بالبرنامج العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 2020 لعام

ومقاصد محددة لتنمية  وغاياتيحدد رؤية  2020برنامج التوصيل في 
 مستقبلا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  قطاع

مد باإلجماع برنامج عالمي لتشكيل مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اعت   – 2014 نوفمبر 6، بوسان
 2020 التوصيل فيبشأن "برنامج  PL/9-WGالقرار  ويحدد. PP)-(14 2014مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد لعام  في

لتي التزمت االمشتركة والمقاصد  والغاياتالرؤية من أجل التنمية العالمية لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" 
بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة عبر النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا المعلومات  2020الدول األعضاء بتحقيقها بحلول 

التي  2016-2019 من خالل خطته االستراتيجية للفترة 2020وسيساهم االتحاد في برنامج التوصيل في  واالتصاالت...
 في هذا المؤتمر. كذلكاعت مدت 

 يمّكنه معلومات جتمعمبالعمل من أجل إقامة " 2020برنامج التوصيل في والتزمت الدول األعضاء في االتحاد من خالل 
 الجتماعيينا النمو والتنمية وتسريع حقيقت واالتصاالت المعلومات تتيح االتصاالت/تكنولوجيات حيث العالم الموّصل
 ."لكل فرد بيئيا   مستدامينال واالقتصاديين

جهة إلى ، دعوة مو والشراكة واالبتكار ،واالستدامة ،والشمول ،النمو –وتمثل الدعامات األربع التي يقوم عليها البرنامج 
 صلحة بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات األكاديمية، للعمل معا  في سبيل تحقيقجميع أصحاب الم

 قيق التنميةلتحواستنادا  إلى االلتزامات السابقة لألمم المتحدة المتفق عليها. و المقاصد المحددة القابلة للقياس كميا  
 (WSIS) والقمة العالمية لمجتمع المعلومات، (MDG) األهداف اإلنمائية لأللفيةالمستدامة على النحو المعّرف في 

ية والمناقشات الجارية حول برنامج التنم لنطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية التابعة لألمم المتحدةا لجنةوأعمال 
إلى ضمان أن تكون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  2020، ترمي أهداف التوصيل في 2015 بعد لما

 والبيئية للتنمية المستدامة.بمثابة عنصر تمكيني رئيسي لألبعاد االقتصادية واالجتماعية 
 لنا أن نتمكن منيضمن  2020وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت حمدون إ. توريه، "إن برنامج التوصيل في 

 في العالم االستفادة من النفاذ." لكل فردتوحيد جهودنا لتسخير قدرة هذه التكنولوجيات بحيث يتسنى 
برنامج التوصيل  باإلجماع أيدت دولة عضوا   171والدول األعضاء في االتحاد التي حضرت المؤتمر والبالغ عددها 

 ية.االلتزامات الوطنشددت على مائة بلد االفتتاحية التي أدلى بها أكثر من  العامة بيانات السياسة كما أن .2020 في
ة التحديات المطروحأثناء المؤتمر شملت خبراء في المجال، الفرص و  مجموعة من اجتماعات المائدة المستديرةوناقشت 

 هذا البرنامج. بشأنوالمقاصد فضال  عن تقييم التقدم المحرز  الغاياتأمام تحقيق هذه 
وتنطوي ، "واالتصاالت وزيادة استخدامها المعلوماتوتعزيز النفاذ إلى االتصاالت/تكنولوجيا  إتاحة -النمو ": األولىالغاية 

، مع تركيز خاص على 2020مليار مستعمل بحلول  1,5 يبلغ على الخط بجلب عدد إضافي من المستعملين على االلتزام
لى واستعمالها والقدرة ع تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت إلىتحسين البنى التحتية لالتصاالت وزيادة النفاذ 

 .تكاليفها تحمل
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وترمي  .بضمان استفادة الجميع بدون استثناء من االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيلتزم االتحاد وأعضاؤه و 
ن حيث م الفجوات القائمةإلى تقليص  "سد الفجوة الرقمية وتوفير النطاق العريض للجميع -"الشمول : الغاية الثانية

على الخط  ق المساواة بين الجنسينيتكاليف مع زيادة تغطية النطاق العريض، وتحقاالستعمال والنفاذ والقدرة على تحمل ال
مكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  وا 

هديدات األمن تيلتزم االتحاد ودوله األعضاء بتدنية التأثير السلبي المحتمل لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، مثل و 
البيئة، ب لضارةاواآلثار أكثر الشرائح ضعفا  في المجتمع، خاصة  األطفال،  الذي تتعرض لهلك الضرر السيبراني، بما في ذ

نولوجيا التصدي للتحديات الناجمة عن بيئة االتصاالت/تك -االستدامة " الثالثةالغاية  إطار في ، وذلكالمخلفات اإللكترونية مثل
 ".واالتصاالت المعلومات

دراكا  للحاجة إلى تكييف األنظمة والممارسات باستمرار، ترمي  بدور ريادي  االضطالع -االبتكار والشراكة " الغاية الرابعةوا 
صبح أوجه التقدم ت أن إلى ضمان "وتحسينها والتكيف معها بيئة االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتغيرة في
 .2015 التكنولوجيات الجديدة والشراكات االستراتيجية أحد المحركات الرئيسية لبرنامج التنمية لما بعد عام في
 2020 على برنامج التوصيل في هيو الضوء-أثناء حفل افتتاح المؤتمر في بوسان، سلطت الرئيسة بارك غونو 

إنني قالت: " حيثمندوب  3 000التي وجهتها إلى المندوبين المجتمعين البالغ عددهم حوالي  كلمتها االفتتاحية في
لالتحاد: النمو والشمول واالستدامة واالبتكار. وأعتقد  2020أؤيد تأييدا  تاما  الغايات األربع لبرنامج التوصيل في 

العالم  اض التنمية المستدامة" التي تسمح لكل فرد فياعتقادا  راسخا  أن "تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة ألغر 
ت الذي مستقبل تكنولوجيا المعلومات واالتصاال تمثلبالتمتع بفوائد االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 ".2020التوصيل في . وستبذل كوريا قصارى جهودها لدعم برنامج نتطلع إليهيجب أن 
المؤتمر،  في 2016-2019 للفترةوميزانيته قائال : "إن االتحاد، مع اعتماد خطته االستراتيجية  الحفلواختتم الدكتور توريه 

سيزداد زخما   2020 وتنفيذ برنامج التوصيل في. 2020على استعداد للقيام بدوره في المساهمة في برنامج التوصيل في 
والتركيز  ،على الصعيد العالميقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل للتعبئة التامةاآلن عبر العالم، مع إرساء األسس 

 ."2020نحو أفق القابلة للقياس على تنفيذ المقاصد المحددة و 
 ومقاصده. 2020برنامج التوصيل في  غاياتلمحة عامة عن  –ملحظة إلى المحررين 

 : الغايات والمقاصد العالمية للتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت2020التوصيل في 
 وتعزيز النفاذ إلى االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وزيادة استخدامها إتاحة -: النمو 1الغاية 

 2020من األسر بحلول  55%عالميا ، ينبغي توفر وسيلة نفاذ إلى اإلنترنت لنسبة  :1.1المقصد  -
 2020بحلول  60%عالميا ، ينبغي لنسبة مستعملي اإلنترنت من األفراد أن تصل إلى  :2.1 المقصد -
 40% : عالميا ، ينبغي أن تزيد القدرة على تحمل أسعار االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بنسبة3.1 المقصد -

 2020 بحلول
 سد الفجوة الرقمية وتوفير النطاق العريض للجميع -: الشمول 2 الغاية

 2020من األسر بحلول  50%في العالم النامي، ينبغي توفير وسيلة نفاذ إلى اإلنترنت لنسبة  :A.1.2المقصد  -
 2020من األسر بحلول  15%، ينبغي توفير وسيلة نفاذ إلى اإلنترنت لنسبة (LDC) في أقل البلدان نموا   :B.1.2المقصد  -
 2020بحلول  50%في العالم النامي، ينبغي لنسبة مستعملي اإلنترنت أن تصل إلى  :A.2.2 المقصد -
 2020بحلول  20%ينبغي لنسبة مستعملي اإلنترنت أن تصل إلى ، (LDC)في أقل البلدان نموا   :B.2.2المقصد  -
ينبغي خفض الفجوة المتعلقة بالقدرة على تحمل األسعار بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية  :A.3.2 المقصد -

 2020 بحلول 40% بنسبة
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من متوسط الدخل الشهري في البلدان النامية  5%ينبغي أال تزيد تكاليف خدمات النطاق العريض عن  :B.3.2 المقصد -
 2020 بحلول

من سكان المناطق الريفية  90%في جميع أنحاء العالم، ينبغي أن تغطي خدمات النطاق العريض نسبة  :4.2المقصد  -
 2020 بحلول

 2020ينبغي تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن مستعملي اإلنترنت بحلول  :A.5.2 المقصد -
إمكانية نفاذ ذوي اإلعاقة إلى االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات إرساء بيئات تمكينية لضمان ينبغي  :B.5.2 المقصد -

 2020واالتصاالت في جميع البلدان بحلول 
 التصدي للتحديات الناجمة عن تنمية االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -: االستدامة 3 الغاية

 2020بحلول  40%لألمن السيبراني بنسبة  التأهبينبغي تحسين  :1.3المقصد  -
 2020بحلول  50%ينبغي خفض كمية المخلفات اإللكترونية الزائدة عن الحاجة بنسبة  :2.3 المقصد -
ينبغي خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري المتولدة من قطاع االتصاالت/تكنولوجيا  :3.3 المقصد -

 2020لكل جهاز بحلول  30%واالتصاالت بنسبة المعلومات 
تحسينها و  بيئة االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتغيرة االضطلع بدور ريادي في -: االبتكار والشراكة 4الغاية 

 معها والتكيف
 بيئة اتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تساعد على االبتكار :1.4المقصد  -
 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.إقامة شراكات فّعالة ألصحاب المصلحة في بيئة : 2.4المقصد  -

 2020 يعن برنامج التوصيل الجديد ف المؤسسية باالتحاد للتحدث االستراتيجيات ، رئيس شعبةمقابلة مع توماس الماناوسكاس
 http://itu4u.wordpress.com/category/connect-/2020 )مدونة االتحاد(: 2020مدونات تتعلق ببرنامج التوصيل في 

 http://newslog.itu.int/archives/category/connect-2020 )مدونة إخبارية(: 2020أخبار تتعلق ببرنامج التوصيل في 
 www.itu.int/pp14/social الموقع اإللكتروني وزورواللطلع على آخر المستجدات.  Plenipot14#ورمز المؤتمر  ITU@تابعوا 

 .2014 لعام المفوضين للنفاذ إلى جميع قنوات التواصل االجتماعي لمؤتمر المندوبين
 www.itu.int/pp14/photosتنزيل صور المؤتمر: 

 www.itu.int/pp14/videoمشاهدة المواد الفيديوية للمؤتمر: 
 int/pp14/social.itu.wwwالتواصل االجتماعي: 
 www.itu.int/pp14/webcastالبث عبر اإلنترنت: 

  البرنامج/الخطة الزمنية يومياا: لمتابعة
www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Pages/schedule.aspx 

  لطلع على المعلومات األساسية بشأن مواضيع المؤتمر:ل
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Pages/backgrounders.aspx 

 PP :http://newslog.itu.int/archives/652-14على تطبيق المؤتمر  للحصول
 PP-14مركز أخبار المؤتمر  لطلع على مزيد من المعلومات فيل

 .هناويمكن االطلع على الطبعة الخاصة بالمؤتمر من مجلة أخبار االتحاد التي تصدر كل شهرين 
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 المعلومات، يرجى االتصال بالمسؤول التالي:ولمزيد من 

 بول كونيلي

 رئيس شعبة االتصاالت المؤسسية، االتحاد الدولي لالتصاالت
 paul.conneally@itu.int البريد اإللكتروني:

 9119 6884 10 82+ الهاتف:

 

              تابعونا

 االتحاد الدولي للتصاالتنبذة عن 

مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد على  في االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة
صيص تخ في عاما  ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي 150مدى حوالي 

يل البيني العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوص في الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالتالمدارات 
السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث أجيال 

 ن والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقاربالتكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيرا
 www.itu.int والتلفزيونية. خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية في
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