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 نشرة صحفية

 العادلو  للجميع شاملاللتحقيق التعليم  متنقلةال االتصاالتتسخير تكنولوجيا 
 أفضل جودةب

 االتصاالت المتنقلةبواسطة التعلم  سياسةتحسين بيئة إلى يدعو  منتدى السياسات
االتصاالت ة بواسطالتعلم ب المعنياليونسكو و  التحاد الدولي لالتصاالتل مشتركال منتدى السياسات جمع – 2016 مارس 11، جنيف
السياسات  هتؤديلدراسة الدور الذي يمكن أن  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وزراء التعليم ووزراء بين ،للمرة األولى ،المتنقلة

وفرص اإلنصاف و الجودة لتحسين  متنقلةال االتصاالتوالتعاون المشترك بين القطاعات في تعزيز االبتكار واستخدام تكنولوجيا 
 التعليم. الحصول على

ذ ع قد المنتدى في إطار  االتصاالت بواسطة  أسبوع التعلم الضوء علىالمنتدى  سلط، تمكين التنمية بفضل االتصاالت المتنقلة مبادرة                          وا 
 تحت شعار "االبتكار من أجل الجودة". هذا العام اليونسكو الذي نظمته (MLW) المتنقلة

على نحو  ة التكلفةالميسور  ،ألجهزة الرقميةل التي يمكن فيها كيفيةالفي  نظرتالمستوى  ةرفيع وزارية مستديرةوتضمن الحدث مائدة 
سبل        أيضا   وزراءلا واستقصى ساعد في معالجة التحديات التعليمية الملحة وتلبية احتياجات الطالب والمعلمين واإلداريين.أن ت ،متزايد

 ت الوطنية في مجاالت التكنولوجيا والتعليم واالتصاالت واالبتكار.التآزر بين السياسا أوجه االستفادة من
طقة لمعالجة في المن التعلم بواسطة االتصاالت المتنقلة ستخدم                                      مشاركون من أمريكا الالتينية كيف كان ي  الوخالل المنتدى، ناقش 

ار تفاعلي بين أصحاب حو        أيضا   وأقيم الحتفاظ بهم.وا التعليم علىالطالب  وحصولالقراءة والكتابة معرفة قضايا التعليم األساسية مثل 
وتطوير  قنيالتالبنية التحتية والدعم  لتوفيرالقطاعين  بين دراسة كيفية إقامة شراكاتلالعام والخاص  ينالمصلحة في القطاع

 التعلم. موارد
 العادلو  للجميع املشالالتعليم  نحو تحقيق       طويال                                           تقطع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت شوطا  "س :قال األمين العام لالتحاد هولين جاوو 

وتنامي  متنقلة،لا االتصاالتتكنولوجيا  إن تنامي قوة. أهداف التنميةفي  على النحو المتوخى ،والتعلم مدى الحياة للجميع وعالي الجودة،
خفض  صوبة خطوات كبير  كي تخطومسبوقة للحكومات  يوفر فرصة غير في كل مكان، هاانتشار تنامي و  ها،القدرة على تحمل تكاليف

 ة".متنقلال ثروة من الموارد عبر األجهزةبالمعلمين والطالب  وتوصيلالتعليم  التي تعترض سبيلالحواجز 
دعم االبتكار ي المتنقلة يستدع بواسطة االتصاالت التعلم بكل ما يعد بهالوفاء إن "، لليونسكو، إيرينا بوكوفا ةالعام ةالمدير  توقال

طار  االتصاالت المتنقلةبواسطة التعلم بشأن شاملة  سياساتوالنجاح يستلزم  .            يصيب نجاحا  وتوسيع نطاق ما  يشمل     ا  مشترك    ا  ياسيس    ا         وا 
ذ يمد  واإلنصاف وتدريب المعلمين. النفاذ بناء لر منصة فريدة يوفوالتعليم، فهو االتصاالت الجهات المعنية ببين     ا  جسر  هذا المنتدى         وا 

 ".الجميع يستفيد منهاة متنقلال االتصاالتبواسطة  لتعلمالشراكات التي تعزز بيئات ل
ي التعليم جهد تعاوني هام بين قطاع ببدءهذا  السياساتمنتدى يؤذن ": وقال براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد

استخدام تكنولوجيا ف لثورة التعلم الرقمية.سياسات من شأنها بناء استراتيجيات شاملة ومستدامة  لرسموتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
لتحسين       جدا  ية موارد غنبتمكين المعلمين  إلى يؤديإنه  التمكين. إلى ألغراض التعلم يؤديالمتنقلة المعلومات واالتصاالت واألجهزة 

 ".حد سواء على هاداخل الفصول الدراسية وخارج ما يتعلمونهفي أنشطدور ب باالضطالعالتدريس والسماح للطالب  أساليبهم في
للجنة األمم المتحدة المعنية بالنطاق العريض  الثالث عشر الكامل قبيل االجتماع )MLW(التعلم بواسطة االتصاالت المتنقلة  منتدى يأتيو 

مجال التعليم،  في العريض دور النطاق على قي نظرة فاحصةسيلي ، اإلمارات العربية المتحدة، والذفي دبي ألغراض التنمية المستدامة
 .المنتدى العالمي السنوي للتعليم والمهارات إلى جانب صني فاركي عضو اللجنةويستضيف االجتماع  .قضايا عدة من بين

أن كيفية نشر خدمات توصيات بشاللتقديم المشورة وتبادل  الخاصة باالتحاد تمكين التنمية بفضل االتصاالت المتنقلة مبادرة          وقد أ عدت 
 اإلدارةو بواسطة االتصاالت المتنقلة  العناية الصحية بواسطة االتصاالت المتنقلة والتعلم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من

 بواسطة االتصاالت المتنقلة. بواسطة االتصاالت المتنقلة إلى التجارة بواسطة االتصاالت المتنقلة والرياضة
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ألفكار ا هو حدث سنوي يجمع خبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل تعلم بواسطة االتصاالت المتنقلة الذي نظمته اليونسكوأسبوع الو 
وبشأن  – ةللوحيا الحواسيبأحدث إلى األساسية  األجهزة اليدويةمن  -متنقلة ميسورة التكلفة والقوية ال االتصاالتتكنولوجيا بشأن 

 يعيشون في المجتمعات المحرومة. لمنتسريع التعلم للجميع، وخاصة  لهذه التكنولوجيا الكيفية التي يمكن فيها

 وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال كما يلي:
  مونيكا ألبرتيني

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

 monica.albertini@itu.int البريد اإللكتروني:

  باركس سارة
 ،والمعلومات العامةالعالقات مع وسائل اإلعالم  ةرئيس

 االتحاد الدولي لالتصاالت
  6135 730 22 41+ الهاتف:
  1439 599 79 41+ المحمول: الهاتف
 sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البريد

              تابعونا
ذه البيانات ه وتبادلموثوقية بشأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،          الق طرية بيانات العالميمكن االطالع على أكثر 

 d/idi/2015/-http://www.itu.int/net4/ITUومقارنتها: 

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
جلة االبتكار ع تقودتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، التي االتحاد الدولي لال

كيان من القطاع  700                              دولة عضوا  وعضوية ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن  هو 1865 في       عاما   150 أكثر من منذ أنشئ الخاص والمؤسسات األكاديمية. واالتحاد الذي

حسين البنية تخصيص المدارات الساتلية وت تنسيق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في
مة االتصاالت. ظالتحتية لالتصاالت في العالم النامي ووضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أن

االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية  ويلتزم
ت                                      فضال  عن التقارب في خدمات الهاتف الثاب ورصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةإلى علم الفلك الراديوي 

 www.itu.int لمتنقل، وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة.وا
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