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 نشرة صحفية

 االتحاد الدولي لالتصاالت يطلق جائزة سنوية اعترافا  
 أجلبالدور القيادي الذي تضطلع به األطراف الفاعلة من 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحقيق التنمية المستدامة من خالل
 الضوء على قدرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتسليط 

 2030على دعم تنفيذ برنامج التنمية العالمي لعام 
يؤكد االتحاد الدولي لالتصاالت على الدور الحيوي الذي ستؤديه تكنولوجيا المعلومات  – 2015 سبتمبر 27نيويورك، 
الجديدة في احتفال خاص لتوزيع الجوائز أقيم في مقر األمم المتحدة  (SDG)تحقيق أهداف التنمية المستدامة  في (ICT) واالتصاالت
من رؤساء الدول/رؤساء الحكومات على ما بذلوه من جهود لتحسين النفاذ إلى شبكات  رؤساء تسعةُكّرم فيه  باألمسبنيويورك 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها.
جيا تؤكد من جديد التزام االتحاد بتمكين التنمية بفضل تكنولو  ي خدمة التنمية المستدامة"جائزة "تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

 المعلومات واالتصاالت. وحصلت الشخصيات التالية أسماؤها على الجائزة المرموقة:

 فخامة السيد علي بونغو أونديمبا، رئيس جمهورية غابون 

 السيد أوهورو كنياتا، رئيس جمهورية كينيا فخامة 

 فخامة السيد بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا 

 فخامة السيد تاباريه فاسكيز، رئيس جمهورية أوروغواي الشرقية 

 الشعبية معالي الشيخة حسينة، رئيسة وزراء جمهورية بنغالديش 
 فيجيجمهورية خوسايا فوريك بينيماراما، رئيس وزراء  معالي السيد 
  وزراء ماليزياعبد الرزاق، رئيس حّجي معالي السيد محمد نجيب بن تون 
 رئيس وزراء مملكة تايالندمعالي الجنرال برايوت تشان أوتشا ، 
 معالي السيد ملتك ساتو كيلمان ليفتوفانو، رئيس وزراء جمهورية فانواتو. 

 (GSF) دامة الدوليةقيم بدعوة من مؤسسة االستومنح األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت هولين جاو الجوائز في حفل عشاء أُ 
ات الذي تؤديه تكنولوجيا المعلوم المحفزلإلشادة بدور االتحاد في مجال "توصيل العالم". وأكد المتحدثون في الحدث على الدور 

 واالتصاالت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هم خير مثال لما يمكن عمله في سبيل تحسين  الحدثفي هذا وقال األمين العام لالتحاد السيد جاو "إن القادة الذين تم تكريمهم 

دية". وأضاف االنفاذ إلى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والقدرة على تحمل تكاليفها لدفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتص
يدة إذ إن أهداف التنمية المستدامة الجد فيه أن تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت تؤدي دورًا أساسيًا في تحقيق شك قائاًل "ومما ال

من الحكومات  –. وسيبذل االتحاد كل ما في وسعه لدعم أعضائنا 2030المجتمع الدولي على وشك االتفاق بشأن برنامج جريء لعام 
لضمان  كلل في دفع التنمية المستدامة من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وسنعمل بال –والقطاع الخاص على السواء 

مكانية الحصول عليها  ".إتاحة فوائد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لجميع الناس في العالم وا 
بما يمّكن من الوصول إلى أدوات التنمية  2015تؤدي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دورًا محوريًا في تحقيق برنامج التنمية لما بعد 

يفسح لهم  الرئيسية. وتساعد منصات التعليم اإللكتروني الفقراء وسكان المناطق النائية على الوصول إلى التعليم والمهارات الرقمية، مما
ساعد على ي وارث الطبيعية مماوتيّسر االتصاالت في حاالت الطوارئ االتصاالت الرئيسية عند وقوع الك .المجال لدخول عالم العمل

تنسيق جهود اإلنقاذ بفعالية. وتتيح أدوات الصحة اإللكترونية الوصول إلى الرعاية الطبية لألطباء والمرضى على السواء وخفض 
 ا.نهم التكاليف المتعلقة بالوقاية والتشخيص والعالج واألمراض المعدية واألمراض طويلة األمد واألمراض التي يمكن الوقاية
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وُقدمت الجوائز بعد يوم حافل باألحداث بما في ذلك االجتماع نصف السنوي للجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية وافتتاح 
 معرض مخصص للذكرى الخمسين بعد المائة لالتحاد في القاعة الرئيسية لمقر األمم المتحدة.

 .هناتسجيل الفيديو الجديد لالتحاد بشأن "تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل عالم مستدام" يمكن مشاهدة 
يمكن االطالع على كيفية مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 world/Pages/default.aspx-/en/sustainablehttp://www.itu.intعشر في الموقع التالي:  السبعة

 :بالمسؤولة التالية يرجى االتصال المعلومات، من وللحصول على مزيد
  باركس سارة

 رئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 6135 730 22 41+ الهاتف:
 41+ 79 599 1439المحمول:  الهاتف
 sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البريد

 

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا

كيان من القطاع  700دولة عضوًا وعضوية تضم ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبًا إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150) بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة 2015 ، يحتفل في1865واالتحاد الذي أنشئ في . الخاص والمؤسسات األكاديمية
لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  لية المسؤولة عن تنسيقبوصفه الهيئة الحكومية الدو 

يل البيني السلس ضع معايير عالمية لكفالة التوصو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و تخصيص المدارات الساتلية  في
االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية،  لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم

عن  ضالً ف رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 
 www.itu.int والتلفزيونية. إلنترنت واإلذاعة الصوتيةتكنولوجيات او التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، 

 نبذة عن مؤسسة االستدامة العالمية
كيان غير هادف للربح مكرس لضمان حصول الناس على األدوات والمعرفة والفرص الالزمة  (GSF)مؤسسة االستدامة العالمية 

لتمكين أنفسهم ومجتمعاتهم، وبناء مجتمعات قادرة على التكيف من شأنها أن تحمي بيئتنا وتحترم التنوع الثقافي واالجتماعي وتعزز 
المية من األطراف الفاعلة والمؤسسات مع مجموعة من الموارد وثروة التنمية االجتماعية واالقتصادية. ومن خالل التعاون مع شبكة ع

من المعارف المجمعة والمعلومات، تطمح مؤسسة االستدامة العالمية ألن تصبح موردًا دوليًا رائدًا للتنمية المستدامة. وستتعهد بتنظيم 
ي لعلم والتكنولوجيا، والموارد والبيئة، والتنوع االجتماع: ا"أركانها الثالثة"وتنفيذ مبادرات ملموسة تحفز التنمية في إطار كل من 

والثقافي. ومن خالل هذا النهج الشامل حيال التنمية المستدامة، تؤكد المؤسسة الحق األساسي لجميع الناس في العيش في وئام تحت 
 www.GSFoundation.orgشعار العدالة والكرامة. 

file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/pressinfo@itu.int
file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/twitter.com/ITU_News
https://youtu.be/71xGwnANtTQ
https://youtu.be/71xGwnANtTQ
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
mailto:sarah.parkes@itu.int
file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int
file://blue/dfs/appxchg/APP/CONF/RefDocs/387182/www.GSFoundation.org
http://www.itu.int/twitter
http://www.itu.int/facebook
http://www.youtube.com/itutelecommunication
http://www.flickr.com/photos/itupictures
http://www.itu.int/net/pressoffice/rss/feed-ar.xml

