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إىل الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاعاته
واملنتسبني إليه واهليئات األكادميية املنضمة إليه

معلومات محدثة بشأن حملة االتحاد من أجل تعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة )(SDG

حضرات السادة والسيدات،
حتية طيبة وبعد،
يسرين أن أوافيكم مبعلومات حمدثة بشأن محلتنا " "ICT4SDGاليت تعزز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفها عوامل
حمفزة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ) ،(SDGهذه احلملة اليت أطلعناكم على إطالقها يف ديسمرب من العام املاضي ).(CL-16/62
وقد ازداد تنوع احملتوى منذ إطالق احلملة وفاءً مبا مت التعهد به .ويف الواقع ،يرد يف املوقع املصغر لالحتاد اخلاص بأهداف التنمية
املستدامة ) (http://itu.int/ICT4SDGمعلومات يتم حتديثها بانتظام تربط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأهداف حمددة من أهداف
التنمية املستدامة ،وأصبحت تصاميم ملصقات احلملة املتعلقة جبميع أهداف التنمية املستدامة متاحة اآلن جبميع اللغات الرمسية لالحتاد.
وهذه احلملة تظل محلة اتصاالت موجهة حنو األعضاء والشركاء ،ومن مث ،فإن مجيع املواد الرتوجيية املتاحة جلميع أعضاء االحتاد من
خالل منصة إلكرتونية ،تتسم مبرونة كبرية من حيث استخدامها .وهذا يتيح لألعضاء والشركاء احلصول على املواد وإضفاء الطابع
الشخصي عليها لتتناسب بشكل أفضل مع احتياجاتكم وكذلك استخدام أي جزء من احملتوى املتاح أو تكييفه .وميكن أن يتنوع
ذلك فيشمل إعادة تشكيل التصاميم  ICT4SDGباستعمال احملتوى اخلاص بكم ،وتكييف وترمجة النصوص الواردة يف مدونات
االحتاد ،واملسامهة يف اجلمع اإللكرتوين للمحتوى الذي يربط بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأهداف التنمية املستدامة،
وإطالعنا على املنشورات ذات الصلة أو املشاركة من خالل وسائل التواصل االجتماعي باستعمال الوسم .#ICT4SDG
وملزيد من املعلومات أو املالحظات أو الدعم ،يرجى االتصال من خالل عنوان الربيد اإللكرتوين  ict4sdg@itu.intمباشرةً.
وأخرياً ،أود أن أشري إىل أنه عقب التوقيع على إعالن مشرتك مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ،سيستضيف
االحتاد واليونيدو جلسة خاصة بشأن اهلدف  9من أهداف التنمية املستدامة يف القمة العاملية جملتمع املعلومات يف  15يونيو.
ومعاً ميكننا تشجيع واضعي القرارات على الصعيد العاملي وجهات التأثري الرئيسية لضمان أن تكون تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت حمور برنامج التنمية العاملي.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.
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