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 بيان صحفي

 فتح باب التسجيل لحضور حدث خاص لألمم المتحدة
 بشأن تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت والتنمية المستدامة

المنتدى السياسي الرفيع سُيعقد حدث جانبي خاص يضم خبراء من القطاعين الخاص والعام خالل  – 2016 يوليو 8 جنيف،
انتشار تكنولوجيا المعلومات  ينطوي عليه . وسيرّكز هذا الحدث الجانبي على ما2016يوليو  15في نيويورك في  (HLPF) المستوى

جتمعات تقوم على م تهيئةإمكانات كبيرة تتيح التعجيل بالتقدم البشري وسد الفجوة الرقمية و من والترابط العالمي  (ICT) واالتصاالت
 لطاقة.او  في مجاالت شتى من قبيل الطب ةوالتكنولوجي ةالعلمي اتاالبتكار سيما عند السعي إلى االستفادة من  الالمعرفة، و 

عشر"،  "إن تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت مهمة للغاية لدفع التقدم نحو تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى تمكين على حد قول هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت. "فيمكن أن تؤدي

خدمات على و الصحية،  والرعايةلحصول على الموارد التعليمية إتاحة الفرصة لمن خالل  - في جميع أنحاء العالم مليارات األشخاص
لدور الذي فيجب أن نكون أكثر إدراكًا ل .وغيرها مثل الخدمات المصرفية المتنقلة والحكومة اإللكترونية وشبكات الوسائط االجتماعية

 يد العملي أو لحث األطراف المعنية المتعددةعيمكن أن تؤديه تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت سواء كمصدر إلهام أو على الص
 والتنفيذ." االلتزامعلى 

ومات واالتصاالت المعل ائمة على تكنولوجياالتمكينية القوستركز هذه الجلسة البارزة على ثالثة جوانب رئيسية تتسم بها الحلول 
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة:والرامية إلى 

 والفتيات. بين البلدان وداخلها، وبين المناطق الحضرية والريفية، والرجال والنساء، والفتيان –النفاذ إلى التكنولوجيات المتقدمة  •

كيف ستساهم الحلول  - #GeSI( SystemTransformation( ة اإللكترونيةالمبادرة العالمية لالستدامتقرير لمحة عامة عن  •
يا . ويتضمن التقرير تحلياًل عن الفرص التي تحملها تكنولوجالرقمية في دفع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

لى يتضمن أيضًا تحلياًل عن التدابير الواجب اتخاذها للتغلب عو  بلالمعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
 الشأن. هذا الحواجز الراهنة التي تعيق التقدم في

إن االلتزام الذي قطعه هذا القطاع بالعمل معًا وباالشتراك مع الجهات األخرى  - الدور الحاسم لقطاع الهواتف المحمولة •
مات االقتصادي للتكنولوجيات المتنقلة على األفراد واألعمال التجارية والحكو و سيكون عامل تغيير يتيح تعزيز األثر االجتماعي 

 المعمورة. كل أرجاء في

تعيق  زالت ما التي لقائمةاألطراف المعنية المتعددة وتعاونها في ضوء الحواجز اوسيبحث الخبراء في الحاجة األساسية لمشاركة 
اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع أنحاء العالم. وسيكون من الضروري االضطالع بأعمال مشتركة بين واضعي 

ن ت إذا أريد توصيل مليارات األشخاص غير الموصوليالسياسات والمنظمات المتعددة األطراف وقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاال
حاليًا وتوفير مجموعة من الخدمات التي تحسن الحياة وتغيرها بالسرعة والمدى المطلوبين وبالتعقيد الالزم لتحقيق أهداف التنمية 

 .2030 المستدامة بحلول عام
تصال بالسيدة شارون على عنوان البريد اإللكتروني : إذا أردتم التسجيل لحضور الحدث الجانبي، يرجى االكيفية التسجيل

London@un.org  العمل(. )حتى نهاية دوام 2016يوليو  13في موعد أقصاه 
 .12:45 حتى الساعة 12:00)مدخل أمن الزائرين( من الساعة  Avenue St1و 46Stالعنوان  فييوليو  15وسُتوزَّع شارات المرور يوم 

 المتحدثون:
 باالتحاد الدولي لالتصاالت رئيسة دائرة التخطيط االستراتيجي، (Doreen Bogdan-Martin)مارتين -دورين بوغدان
 Verizon ،(GeSI) المبادرة العالمية لالستدامة اإللكترونية، نائب رئيس مجلس إدارة (Christopher Lloyd) كريستوفر للويد
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 Accenture، المديرة التنفيذية لقسم االستراتيجية واالستدامة، شركة (Jessica Long)جيسيكا لونغ 
 (GSMA) الرابطة العالمية لالتصاالت المتنقلة، إحدى كبار المديرين، معلومات توضيحية في (Julia Burchell) جوليا بورتشيل
 رئيسة االتصاالت في المنتدى اإلقليمي العالمي ،(Isabelle Mauro) إيزابيل ماورو

 :المنسق
 رئيس مكتب االتصال التابع لالتحاد لدى األمم المتحدة ،(Gary Fowlie) غاري فولي

 : متابعة واستعراض نتائج استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.الغرض
 2:30حتى الساعة  1:15ة يوليو، من الساع 15: الزمان
 :المكان

 )لإلجراءات األمنية( Avenue St1و 46Stمقر األمم المتحدة، 
 مقر األمم المتحدة – 4#قاعة المؤتمرات رقم 

 ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالمسؤول التالي:
 كونيللي بول

 رئيس شعبة االتصاالت المؤسسية باالتحاد الدولي لالتصاالت
 5601 730 22 41+ الهاتف:
 5668 592 79 41+ المحمول: الهاتف
 paul.conneally@itu.int اإللكتروني: البريد

 

              تابعونا

البيانات  تصاالت، وتبادل هذهيمكن االطالع على أكثر بيانات العالم القُطرية موثوقية بشأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واال
 D/idi/2015/-www.itu.int/net4/ITUومقارنتها: 

 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)عد المائة بالذكرى السنوية الخمسين ب 2015 ، يحتفل في1865واالتحاد الذي أنشئ في . الخاص والمؤسسات األكاديمية

لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
بيني السلس يل الضع معايير عالمية لكفالة التوصو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و تخصيص المدارات الساتلية  في

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، 
اًل عن فض رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 

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