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  (SG)األمانة العامة 
 

  2018 مايو 28جنيف،  
 

  ؛االحتادإىل الدول األعضاء يف   - CL-18/29 املرجع:
 اركة)ملش املعنيةإىل عناية جهات االتصال   -

 2018  لعام املفوضني املندوبني مؤمتر  يف

 (Béatrice Pluchon)بياتريس بلوشون   :لالتصال

 رئيسة أمانة اهليئات اإلدارية

    

  contributions@itu.int الربيد اإللكرتوين:

    

املفوضني لالحتاد ندوبني مؤمتر امل من أجل املستوى يرفيع واملندوبني �لوزراءالرتتيبات التنظيمية اخلاصة   املوضوع:
 )2018، ديب(

   

  حضرات السادة والسيدات،

  حتية طيبة وبعد،

، يسرين أن أحيطكم علمًا Qن األعمال التحضريية 2017أكتوبر  23يف  االحتادمن  إليكم املوجهة 42رقم  املعممة)لرسالة  إحلاقاً 
يرام. وYذا الصدد،  الذي سيعقد يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة تسري على أحسن ما لالحتاد املفوضنيللمندوبني  املقبل للمؤمتر

 املفوضني بنياملندو  مؤمتر)لرتتيبات املتعلقة )لوزراء واملندوبني رفيعي املستوى املشاركني يف أود أن أحيطكم علمًا 
  .(PP-18) 2018 لعام

 ستوىاململندوبني رفيعي � اصةاخلإجراءات التسجيل 

، سُيتاح اعتباراً ذلكمع و . نظام التسجيل اإللكرتوينم )ستخدا على اخلط التسجيل مجيع املندوبني رفيعي املستوىجيب على 
وأفراد  من أجل تسجيل املندوبني رفيعي املستوى (الوزراء )ملشاركة املعنية (DFP)املعّينة تصال اال جلهةمن منتصف شهر يونيو خيار 

 اإللكرتوين. ، والسفراء) )لنيابة عنهم، )ستخدام نظام التسجيلالوزاري املستوىعلى  املندوبونو األمنية الشخصية،  احلماية

ب جهات للموافقة من جانالصفحة و)لتايل حيق جلهات االتصال تسجيل املندوبني رفيعي املستوى عن طريق الدخول إىل 
واختيار "تسجيل املندوبني رفيعي املستوى". وجدير )ملالحظة أن هذه اخلدمة تُقدم لتسهيل التسجيل )لنيابة عن  املعينة االتصال

 .TIES)ستخدام خدمة  املندوبني رفيعي املستوى وال تزودهم تلقائياً )لنفاذ إىل الوrئق

mailto:contributions@itu.int
http://www.itu.int/md/S17-SG-CIR-0042/en
https://www.itu.int/net4/CRM/xreg/web/registration.aspx?Event=C-00004394
https://www.itu.int/net4/CRM/xreg/web/focalpoint.aspx
https://www.itu.int/net4/CRM/xreg/web/focalpoint.aspx
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 وبنياملندرتونية مصدق عليها هلؤالء رة فوتوغرافية إلكصو و)إلضافة إىل ذلك، ُتشجع جهات االتصال على إرسال 
العنوان  إىلعن طريق الربيد اإللكرتوين  2018  لعام املفوضني املندوبني مؤمتر  إىل مكتب التسجيل يف )فقط املندوبني  هلؤالء  (

 مسير  ملمثل وميكن). امللحق(انظر التفاصيل الواردة يف  2018سبتمرب  24موعد أقصاه   يف registration@itu.int-sg  التايل:
 جلمعةاوذلك اعتبارًا من يوم  ديب التجاري العاملياستالم الشارة من مكتب التسجيل يف مركز  املؤمترعن وفدكم لدى 

ة األمنية الشخصية اخلاص وألفراد احلماية حصراً للوزراء حمجوز اخلاصأن هذا اإلجراء  مالحظةرجى . ويُ 2018  أكتوبر  26
ستتاح و الذين مت تسجيلهم مسبقًا وتقدمي صورة فوتوغرافية هلم مسبقًا.  والسفراء الوزاري املستوىعلى  املندوبنيو  >م

 .اآلخرين لدى وصوهلم املندوبني جلميعالشارات 

 الدخول#شرية 

الة إحومع ذلك، إذا كنتم ترغبون يف أن تيسر أمانة االحتاد  .ميكن احلصول على vشرية عن طريق أمانة االحتاد يرجى مالحظة أنه ال
املعلومات إىل البلد املضيف، يرجى منكم ملء اجلزء اخلاص مبعلومات التأشرية يف استمارة التسجيل على اخلط. وسُرتسل هذه 

  اإلمارات العربية املتحدة. يفاملختصة  السلطاتاملعلومات إىل 

يف  ملتاحا يرجى من املشاركني زzرة املوقع اإللكرتوين للبلد املضيف ،شرتاطات اخلاصة )لتأشريةلالطالع على كامل تفاصيل االو 
  .http://www.pp18dubai.ae/visa.phpالعنوان 

وrئق اخلاصة اإلمارات العربية املتحدة حتميل الو)إلضافة إىل ذلك، جيب على املشاركني الذين حيتاجون إىل vشرية للدخول إىل 
 ).2018مايو  Y28م إىل املوقع اإللكرتوين (سيتاح رابط التأشرية قبل 

 مندوبني على املستوى الوزارياملتاحة لل نقلخدمة ال

ترحيب كبار استقبال  لالحتاد، 2018سيوفر البلد املضيف للمندوبني على املستوى الوزاري يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 
لكبار الشخصيات يف املطار لدى وصوهلم. وسيجري استقبال املندوبني من   (Al Majlis)الشخصيات من خالل خدمة ا|لس 

الوصول. و)لنسبة إىل املندوبني على  ريثما تنتهي إجراءات (Al Majlis)إىل صالة ا|لس  اصطحاYمكبار الشخصيات يف الطائرة و 
اري الذين ال توجد سفارة متثل بلدا�م يف اإلمارات العربية املتحدة، سُتقدم هلم خدمة النقل اخلاص إىل الفندق الذي املستوى الوز 

خيتارونه وستتاح هذه اخلدمة طوال مدة إقامتهم. ويرجى مالحظة أن حجز الفندق والدفع من مسؤولية كل مندوب. وفيما خيص 
طلبات العربية املتحدة، جيب على املندوبني على املستوى الوزاري االتصال )لسفارة من أجل مت البلدان اليت لديها سفارة يف اإلمارات

 النقل اخلاصة Yم.

وبغية ضمان سالسة سري هذه اخلدمات، يرجى من جهات االتصال أن تتكرم �رسال التفاصيل الكاملة للوصول/املغادرة اخلاصة 
. 2018أكتوبر  10قبل  )pp18.vip@tra.gov.ae(ياره، إىل خدمات البلد املضيف )لرحالت اجلوية واسم الفندق الذي مت اخت

وبعد هذا التاريخ، لن يتمكن البلد املضيف من ضمان توفر خدمة النقل اخلاص خالل مدة اإلقامة يف البلد. وستكون خدمة النقل 
بعد مغادر�م  نهاإقامتهم يف البلد وال ميكن أن يستفيد م على املستوى الوزاري الستعماهلا خالل فرتةاخلاص متاحة فقط للمندوبني 

 عضو آخر يف الوفد.

ملضيف مباشرة أو )لبلد ا )protocol@itu.int(أخرى، ميكنكم االتصال مبكتب بروتوكول االحتاد  إذا كان لديكم أّي استفساراتو 
)pp18.vip@tra.gov.ae(. 

  ستوىاملرفيعي  ندوبنياملمن  قدمةاملبيا&ت السياسة العامة 
 االحتاد الدول األعضاء يف من املستوى، ستخصص فرتات زمنية للمندوبني رفيعي املفوضني املندوبني مؤمترخالل األسبوع األول من 

 املتصلة تتناول مسائل السياسة العامة للمؤمترالعامة  اجللساتبيا�ت يف  تقدميومعظمهم وزراء معنيون )التصاالت، يودون 
 .لالحتاد)لوظائف/املهام/األهداف األساسية 
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يف بر�مج التوصيل  مسهامهة إبشأن كيفي خربا�ماملتعلقة )لسياسة العامة على  مبيا��إىل تركيز  املستوىرفيعو  ندوبوناملويُدعى 
على اإلجنازات  وميكن أن تشتمل البيا�ت .املقرتحة اجلديدة الغاzت االسرتاتيجية لالحتاد ومقاصدهدعم  يعتزمونوكيف  2020 يف

لنحو على ا ، وذلكالوطنية وااللتزامات واإلعالن عن شراكات ومبادرات جديدة، فضًال عن الدعم املطلوب من االحتاد كمنظمة
  ). وقد تشمل التزامات وطنية أو إعالن شراكات أو إطالق مبادرات جديدة.2  امللحق(انظر  2018  دورته لعام  يف ا|لس الذي أقره

صر بيا�ت السياسة العامة ، تقتاملؤمترالستكمال أعمال  احملددةوفرتة الثالثة أسابيع  املؤمترخالل  املتوقعالعمل الكبري  حلجمونظراً 
ثالث  يث ال تزيد عنحب بشكل صارم حمدودةهلذه البيا�ت  املخصصةحد لكل وفد ويُقرتح أن تكون الفرتة الزمنية على متحدث وا

ون إىل اجللوس يف وسُيدعى املندوب. املنصةكلمتهم من   املندوبونسيلقي  وعلى عكس مؤمتر املندوبني املفوضني السابق، دقائق.
 كلمتهم.وقت إلقاء  قبل منطقة كبار الشخصيات 

رغب يف اإلدالء وإذا كان وزير يف حكومتكم ي .طلبات التحدث تقدميللتحدث على أساس أسبقية  املكرسةوستخصص الفرتات الزمنية 
 statements-www.itu.int/pp/policyعن طريق العنوان التايل:  وإرساهلا اخلطعلى  املتاحةاالستمارة ببيان، يرجى منكم ملء 

  .TIES)  وكلمة السر للخدمة املستعملإدخال اسم   (يلزم

السياسة  واليت ُترسل نسخة إلكرتونية منها إىل منسق بيا�ت املفوضني املندوبني مؤمتريف  املقدمةوبيا�ت السياسة العامة 
لغة )ل للمؤمتراإللكرتوين  املوقعسوف تنشر بعد اإلدالء Yا يف  ppstatements@itu.intالعنوان اإللكرتوين   العامة يف

: 8201 ملفوضنيا املندوبني ملؤمتراإللكرتوين  املوقعيف  املعلوماتمن  املزيدعلى  احلصول وميكن اللغات اليت ُقدمت Yا.  أو
statements-www.itu.int/pp/policy. 

  حجز قاعات كبار الشخصيات
 .ogistics@itu.intl-confميكن حجز قاعات االجتماعات الثنائية للمشاركني على املستوى الوزاري عن طريق الربيد اإللكرتوين: 

  الشخصية احلماية األمنية

، االتصال برئيس شعبة (CPT)وطنية الشخصية المنية األ مايةاحل ويف صحبتهم أفراد املؤمتر حلضور خيططونالذين  املندوبنييرجى من 
، وذلك فيما يتعلق Qي احتياجات خاصة )security@itu.int(دونوفان الدويل لالتصاالت، السيد درو  )الحتادواألمن  السالمة

 .املناسبمتصلة )ألمن لتيسري التحضريات يف الوقت 

  .مشاركتكم وتفادي أي vخري لدى وصولكم وآمل يف أن تسمح املعلومات املقدمة بتيسري

  .ديبأتطلع إىل لقائكم يف 

  فائق التقدير واالحرتام.وتفضلوا بقبول 

 (توقيع)

  جاو هولني
  العام األمني

  2 :امللحقات
    

http://www.itu.int/pp/policy-statements
mailto:ppstatements@itu.int
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mailto:security@itu.int
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  1 امللحق

  مواصفات الصور -بطاقات اهلوية 

  )املستوى(إجراءات خاصة للمندوبني رفيعي 

  الصور "اإللكرتونية":
 حرفاً. 32وأال يتجاوز  IDnumber_Name_Firstname_org.jpgعلى النحو التايل:  لفاملأن يكون اسم  بجي 1)

 Dupont_Jacques_SUI.jpg_1023456مثال: 

  على األقل). 300dpi( jpg.وأن تكون يف نسق (portrait)أن ُتظهر الصورة وجه الشخص بجي  2)

  مليمرتاً (العرض).30مليمرتاً (الطول) و40أن يكون احلد األدىن لألبعاد األساسية للصورة بجي  3)

 أو عالمات إدارية أخرى.أختامأال حتمل الصورة أي بجي  4)

 أن تكون خلفية الصورة بلون فاتح. بجي 5)
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  2 امللحق

   العامة السياسة بيا�ت إعداد يف الوفود لدعم التوجيهية املبادئ

  2018 لعام املفوضني املندوبني ملؤمتر

  2020 يف التوصيل بر�مج بعد ما: 2020-2023 لالحتاد االسرتاتيجي اإلطار عن أساسية معلومات

 رؤيته وجتديد 2020لرب�مج التوصيل يف عام  مدعمه لتأكيد ،القادم 2018 لعام املفوضني املندوبني مؤمتر يفيستعد أعضاء االحتاد، 
 رئيسيةال الغاzت متثل اليت للقياس القابلة وحتدد املقاصد. 2020 عام بعد ملا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت لقطاع

األثر رفيع  ،2018 لعاميف دورته  ا|لس هاأقر  واليت ،2020-2023 لالحتاد ةاملقرتح االسرتاتيجية اخلطة من ءاً جز  تشكل اليت اخلمس
  .العاملحول  رؤيته يف االحتاد يرغب الذي املستوى

 حتقيق من االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيات/االتصاالت تتيح حيث املوّصل العامل ميّكنه معلومات جمتمع"والرؤية املشرتكة هي 
  الصلة:  حة واملقاصد ذاتوتستكملها الغاzت اخلمس املقرت  "فرد لكل بيئياً  املستدامني واالقتصاديني االجتماعيني والتنمية النمو وتسريع

 لالقتصاد دعماً  استخدامها وزzدة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ وتعزيز إ�حة - النمو 1
  ؛الرقميني وا|تمع

  لجميع؛ل العريض النطاق إىل النفاذ وتوفري الرقمية ةالفجو  سد - الشمول 2
 تكنولوجيا/تلالتصاال السريع النمو عن النامجةواالستفادة من الفرص  الناشئة والتحدzت للمخاطر التصدي - االستدامة 3

  ؛واالتصاالت املعلومات
  ؛للمجتمع ميالرق للتحول دعماً  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت جمال يف االبتكارمتكني  - االبتكار 4
  .لالحتاد رتاتيجيةاالس لغاzتجلميع ا اآلخرين دعماً  املصلحة أصحاب ومجيع االحتاد أعضاء بني التعاون تعزيز - اتالشراك 5

  بلدك بيان السياسة العامة: كيف ميكن أن يسهم

 التوصيل بر�مج يف هاإسهام كيفيةتبادل اخلربات بشأن   على ة العامةسياسا املتعلقة )لبيا�� تركيز إىل األعضاء الدول ُتدعى
 اإلجنازاتعلى  البيا�ت وميكن أن تشتمل. مقاصده املقرتحة اجلديدةو االحتاد االسرتاتيجية غاzت  دعمتعتزم  وكيف 2020 يف

  .كمنظمة  االحتاد من املطلوب الدعمفضًال عن  جديدة، ومبادرات شراكات عن واإلعالن وااللتزامات الوطنية
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  :التالية العناصر حول ،دقائق 3 مدة كل منها علىاليت تقتصر  ،العامة السياسة بيا�ت تنظيم ميكنو 

  اخلمسجية يتدعى الوفود إىل الرتكيز على اإلطار املقرتح اخلاص �لغا?ت االسرتات

 

 تُعرض أد�ه ا|االت اليت ميكن أن يغطيها بيان السياسة العامة:

 الدعم املقدم من االحتاد االلتزامات واملبادرات الرؤية واخلطط الوطنية اإلجنازات

تسليط الضوء على املمارسات   •
ة املسامهاجليدة والتجارب يف 

 2020  برمج التوصيل يف  يف

تبادل الرؤية واخلطط لفرتة   •
  2020بعد   ما

الرتكيز على غاية واحدة من   •
 الغا�ت اخلمس

اإلعالن عن املبادرات   •
 وااللتزامات الوطنية

يدعم   كيف ميكن لالحتاد أن  •
الدول األعضاء بشكل أفضل 

ة حتقيق الغا�ت االسرتاتيجي  يف
 اجلديدة؟

  اإلعالم وسائل إلبرازه يف مبا يف ذلك مقتطف منه البيان إرسال

 تسليط ميكن البيان من قصري مقتطف إدراج على شجعوتُ  ppstatements@itu.int إىل مكتوبة بيا��ا تقدميإىل  الوفود ُتدعى
  .حتادلال االتصال قنوات خالل من وإبرازه عليه الضوء

  الوطنية. اإىل الرتويج لبيا�� اكما ندعوه  ،Plenipot#ونذّكر الوفود Qن اهلاشتاغ الرمسي هو 

 .tatementss-www.itu.int/pp/policy: العامة السياسة بيا�تاإللكرتونية ل صفحةال إىل الرجوع يرجى املعلومات، من ملزيدو 

   

 الشراكة االبتكار االستدامة الشمول النمو

mailto:ppstatements@itu.int
http://www.itu.int/pp/policy-statements
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  ومقاصده لالحتاد االسرتاتيجية الغا�ت وصف: التذييل

) 2020-2023 لالحتاد االسرتاتيجية اخلطة - 71 �لقرار 1 امللحق(مشروع  2018 يف دورته لعام ا�لس�لصيغة اليت استعرضها (
 )إىل مؤمتر املندوبني املفوضني ةواملقّدم

  الغا*ت االسرتاتيجية

دعماً  دامهااستخ وز*دة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ وتعزيز إ-حة: النمو - 1 الغاية
 لالقتصاد وا3تمع الرقميني

 سيعمل بيئياً، املستدامةو  واالقتصادية االجتماعية للتنمية متكيين كعامل  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بدور اعرتافاً 
ز تنمية ، وتعزياستخدامها وزzدة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ وتعزيز نيمتك على االحتاد

 .االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دعماً لالقتصاد الرقمي، ومساعدة البلدان النامية على االنتقال إىل االقتصاد الرقمي
 املعلومات واالتصاالت أثر إجيايب على التنمية االجتماعية واالقتصادية على األجلنيوللنمو يف استخدام االتصاالت/تكنولوجيا 

يع أصحاب . ويلتزم االحتاد )لعمل والتعاون مع مجالقصري والطويل، وكذلك على منو االقتصاد الرقمي، حنو بناء جمتمع رقمي شامل
 .أجل حتقيق هذه الغاية املصلحة يف بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من

 العريض النطاقنفاذ اجلميع إىل  وتوفري الرقمية الفجوة سد: الشمول - 2 الغاية

 الفجوة سد على داالحتا سيعمل واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت من استثناء بدون اجلميع استفادة بضمان التزاماً 
. د غري موصولبغية أال يظل أح، للجميع العريض النطاق النفاذ إىل توفري من والتمكني من أجل بناء جمتمع رقمي شامل الرقمية
 النفاذ تعزيز وعلى ،العاملي الصعيد على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مشول على الرقمية الفجوة سد عملية وتركز

 واملناطق البلدان مجيع يف واستخدامها أسعارها ومعقولية إليها النفاذ وإمكانية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل
ئات االجتماعية واألفراد من الف واملستضعفون املهمشون السكانو  النساء والفتيات والشباب ذلك يف مبا الشعوب، مجيع أجل ومن

 .اإلعاقة وذوو نو واملسن األصلية والشعوب واالقتصادية الدنيا

االستدامة: التصدي للمخاطر والتحد*ت والفرص الناشئة النامجة عن النمو السريع  - 3الغاية 
 لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

للمخاطر والتحدzت  التصدي ضرورة االحتاد يدرك واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت النافع )الستعمال النهوض بغية
ودة الشبكات واألنظمة ج تعزيز على االحتاد ويركز. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت السريع موالن عن الناشئةوالفرص 

 على وبناءً . االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا/وموثوقيتها واستدامتها ومتانتها فضًال عن بناء الثقة واألمن يف استعمال االتصاالت
 حلدا إ�حة اغتنام الفرص اليت توفرها االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع العمل على أجل من االحتاد سيعمل ذلك،

 .املرغوبة غري للتبعات السلبية اآلrر من

  تمعدعماً للتحول الرقمي للمج واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت جمال يف االبتكار :االبتكار - 4 الغاية

حتاد إىل اإلسهام ويسعى اال .احلاسم لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التحول الرقمي للمجتمعيقر االحتاد الدور 
يف �يئة بيئة تشجع االبتكار حيث تصبح تطورات التكنولوجيات اجلديدة حمركًا رئيسيًا لتنفيذ خطوط العمل املنبثقة عن القمة 

 .2030وخطة التنمية املستدامة لعام 
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دعمًا جلميع الغا?ت  اآلخرين، املصلحة أصحاب ومجيعاالحتاد  أعضاء بني التعاون تعزيز: الشراكة - 5 الغاية
  لالحتاد االسرتاتيجية

ص ابغية تيسري حتقيق الغاzت االسرتاتيجية املذكورة أعاله، يقر االحتاد احلاجة إىل تعزيز املشاركة والتعاون بني احلكومات والقطاع اخل
دين واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية واهليئات األكادميية وا|تمعات التقنية. ويقر االحتاد أيضاً احلاجة إىل وا|تمع امل

املسامهة يف الشراكة العاملية لتعزيز دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كوسيلة لتنفيذ خطوط العمل املنبثقة عن القمة 
 .2030املستدامة لعام وخطة التنمية 

  املقاصد
 املقصد

  : النمو1الغاية

   2023من األسر حبلوليف املائة 65: يف مجيع أحناء العامل، يتوفر النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة1.1املقصد

  2023من األفراد حبلوليف املائة 70: يف مجيع أحناء العامل، يتاح استعمال اإلنرتنت لنسبة2.1املقصد

 )2017(سنة خط األساس، يف املائة  25، ينبغي أن تكون أسعار النفاذ إىل اإلنرتنت أكثر اعتداالً بنسبة 2023حبلول : 3.1املقصد

 ، تعتمد البلدان بر�جماً رقمياً/اسرتاتيجية رقمية2023حبلول : 4.1املقصد

  يف املائة 50بنسبة  ، زzدة عدد اشرتاكات النطاق العريض الثابت2023حبلول : 5.1املقصد

Mbit/s 10 اشرتاكات النطاق العريض بسرعة تزيد عنأكثر من نصفمن البلدان40%، سيكون لدى2023حبلول : 6.1املقصد

  مات احلكومية على اخلطمن السكان مع اخلد40%، ينبغي أن تتفاعل نسبة2023: حبلول 7.1املقصد

 : الشمول2الغاية

  2023من األسر حبلول يف املائة 60العامل النامي، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة : يف1.2املقصد

  2023يف املائة من األسر حبلول  30، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة (LDC)أقل البلدان منواً  : يف2.2املقصد

 2023حبلول يف املائة  60تبلغ نسبة مستعملي اإلنرتنت من األفرادسالعامل النامي، : يف3.2املقصد

 2023حبلول يف املائة  30تبلغ نسبة مستعملي اإلنرتنت من األفراد س،(LDC)أقل البلدان منوًا : يف4.2املقصد

 25% األسعار بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية بنسبة: ينبغي خفض الفجوة املتعلقة )لقدرة على حتمل 5.2 املقصد
 )2017(سنة خط األساس، 2023حبلول

البلدان النامية  يف املائة من متوسط الدخل الشهري يف 3: ينبغي أال تزيد تكاليف خدمات النطاق العريض عن 6.2 املقصد
 2023حبلول

 2023يف املائة من سكان العامل حبلول 96ينبغي أن تغطي خدمات النطاق العريض :7.2املقصد

 2023: ينبغي حتقيق املساواة بني اجلنسني يف النفاذ إىل النطاق العريض وملكية اهلواتف احملمولة حبلول 8.2املقصد

االتصاالت االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات و إمكانية نفاذ ذوي اإلعاقة إىل �يئة بيئات متكينية لضمان : ينبغي 9.2 املقصد
 2023 مجيع البلدان حبلوليف

: ينبغي حتسني نسبة الشباب/البالغني الذين يتمتعون مبهارات شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 10.2املقصد 
 2023حبلول 40%واالتصاالت مبقدار 



- 9 - 

 

 : االستدامة3الغاية

جية (من خالل إ�حة قدرات رئيسية: توفر اسرتاتيحتسني vهب البلدان يف جمال األمن السيرباين  ،2023: حبلول 1.3املقصد 
 وأفرقة استجابة وطنية للحوادث احلاسوبية/الطارئة وتشريعات)

 2023يف املائة حبلول 30: زzدة إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية العاملية بنسبة2.3املقصد

  2023يف املائة حبلول  50: رفع نسبة البلدان اليت لديها تشريعات بشأن املخلفات اإللكرتونية إىل 3.3املقصد

)ستخدام  انبعاrت غازات االحتباس احلراري، ينبغي أن يكون صايف مقدار خفض 2023حبلول  :4.3 املقصد
   2015ة مع خط األساس لعام )ملقارن30%االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد ازداد بنسبة

ا لالتصاالت يف حاالت الطوارئ كجزء من اسرتاتيجيا�، ينبغي أن يكون جلميع البلدان خطة وطنية 2023حبلول : 5.3 املقصد
 بشأن احلد من خماطر الكوارثالوطنية واحمللية 

 : االبتكار4الغاية

ى القائم عل، ينبغي أن يكون لدى مجيع البلدان سياسات/اسرتاتيجيات لتعزيز االبتكار 2023: حبلول 1.4املقصد 
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  : الشراكة5الغاية

 االت/بيئة االتص الة مع أصحاب املصلحة والتعاون مع املنظمات والكيا�ت األخرى يفالشراكات الفعّ زzدة : 1.5املقصد 
 2023حبلولتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

___________  
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