
 

 لالتصــاالت الدولـــي االتحــاد
twitter.com/ITU6039 •  730 22 • +41 pressinfo@itu.int•  www.itu.int/newsroom 

 نشرة صحفية

 لجنة النطاق العريض تدعو قادة العالم إلى االستفادة
 من اإلمكانات اإلنمائية لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

 المستدامة من أجل التقدم في تحقيق أهداف التنمية
في نيويورك يشير إلى تكنولوجيات رفيع المستوى لألمم المتحدة اللمنتدى السياسي بيان مقدم إلى ا

 المعلومات واالتصاالت بوصفها أداة قوية فريدة من نوعها قادرة على تحفيز التنمية العالمية

اليوم بيانًا يحث واضعي السياسات والقطاع الخاص  العريض للتنمية المستدامةلجنة النطاق أصدرت :  2016 يوليو 11 جنيف،
وشركاء آخرين على وضع نشر البنية التحتية للنطاق العريض ضمن أولى أولويات االستراتيجيات الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية 

 .العالمية والتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
الفترة  ، الذي ُيعقد في مدينة نيويورك في2016لعام  رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامةاللمنتدى السياسي ا وُقدم البيان إلى

 يوليو لتوجيه الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 20إلى  11 من
وتعّدد اللجنة في البيان الطرائق العديدة التي يمكن أن يحسن بها النطاق العريض التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. وتشمل 
هذه الطرائق تلبية االحتياجات األساسية مثل التعليم والنفاذ إلى المعلومات، والمساعدة على انتشال الناس من الفقر من خالل الفرص 

لتجارة اإللكترونية ونمو الوظائف، وتحسين الخدمات الصحية، ورصد تغير المناخ والتدابير العالمية، وسد الفجوة الرقمية التي توفرها ا
 الجنسين. بين

هو "ضمان عدم تخلف أحد عن الركب"" على حد قول رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة اللمنتدى السياسي "إن موضوع ا
عام لالتحاد. وأضاف قائاًل: "تشدد لجنة النطاق العريض على الدور األساسي الذي يمكن أن تؤديه تكنولوجيا هولين جاو، األمين ال

النطاق العريض لمساعدة العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة األكثر إلحاحًا. فدعونا ننتهز هذه الفرصة الحاسمة للعمل 
ن، فردًا فردًا، من الفرص والمنافع التي يتيحها النفاذ العالمي والميسور والشامل إلى جاهدين على بناء عالم يستفيد فيه المواطنو 

 واالتصاالت." تكنولوجيات المعلومات
وسيكون هذا المنتدى أول منتدى سياسي رفيع المستوى ينظر في الجهود المبذولة على األصعدة الوطني واإلقليمي والعالمي لوضع 

تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي األشهر التي تلت اعتماد المجتمع العالمي لهذه األهداف السياسات والتدابير التي س
يار الذهبي" ت هذه األهداف "المع، باتفي نيويورك في سبتمبر الماضي مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامةباإلجماع خالل 

للتنمية بالنسبة إلى البلدان وأوساط األعمال التجارية والمجتمع المدني والحكومات المحلية في جميع أرجاء العالم. ويوفر المنتدى 
حدة دعمًا لمتأيضًا لألمم المتحدة الفرصة للتشديد على أهمية العمل الذي يضطلع به جميع األعضاء المنضمين إلى أسرة األمم ا

 األهداف. لهذه
 .ويمكنكم االطالع على البيان الكامل للجنة النطاق العريض

ثة أيام م واجتماع وزاري يستغرق ثاللهذا العام من اجتماع للخبراء يستغرق خمسة أيارفيع المستوى اللمنتدى السياسي ويتألف ا
 يوليو(. 18-20)

 .webtv.un.orgويمكنكم متابعة البث الشبكي الحي للمنتدى من خالل الرابط 
 .المزيد من المعلومات عن المنتدى
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 للمحررين:مالحظة 
جهود التنفيذ التي تبذلها البلدان في شتى أنحاء العالم لتحقيق األهداف السبعة عشر. ومن األمور المثيرة لالهتمام  2016يدّشن عام 

بلدًا من البلدان النامية والمتقدمة وهي: الصين  22هذا المنتدى تقديم استعراضات وطنية طوعية لألنشطة التي اتخذها بالفعل  في
ستونيا وفنلندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجمهورية كوريا ومدغشقر والمكسيك و وكول المغرب والنرويج و  الجبل األسودومبيا ومصر وا 

والفلبين وساموا وسيراليون وسويسرا وتوغو وتركيا وأوغندا وفنزويال. ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات من خالل الرابط 
 .https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/inputsالتالي: 

 وللحصول على مزيد من المعلومات أو إجراء مقابالت، يرجى االتصال كما يلي:
 باركس سارة
 العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة ةرئيس

 6135 730 22 41+الهاتف: 
 1439 599 79 41+  المحمول: الهاتف

  sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: عنوان البريد

 

      تابعونا:

ذه البيانات هيمكن االطالع على أكثر بيانات العالم القُطرية موثوقية بشأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتبادل 
 D/idi/2015/-www.itu.int/net4/ITU :ومقارنتها

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

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

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

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

 www.itu.int والمتنقل، وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة.
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