
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 امللحق

 بشأن 2017مائدة مستديرة وزارية قبل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 
 ةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامموضوع 

 (LLDC) الساحلية لبلدان النامية غريوا (LDC)أقل البلدان منواً  يف
 (SIDS)ة والدول اجلزرية الصغرية النامي

 14:00-16:00، الساعة 2017أكتوبر  8
 بوينس آيرس، األرجنتين

 مشروع جدول األعمال

2015تتضمن خطة التنمية المستدامة لعام  تعهداً "بأال يتخلف أحد عن الركب" لضمان استفادة جميع الناس بالتساوي من الحقوق والفرص  

التي تدعو إليها أهداف التنمية المستدامة. وهذا يعني من حيث تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت أن تركز الجهود على تحقيق مجتمع 

تكن موصولة سابقاً وقد جلبت  ير تقدم كبير من حيث توصيل المناطق التي لممعلومات شامل للجميع حقاً. ولقد أُحرز في العقد األخ

يزال اليوم  تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت فرصاً جديد لمعظم الناس في العالم. ومع ذلك، ال 3,9 مليار شخص غير موصولين أي ما  

بلدان األكثر ضعفاً في العالم. وفي الكثير من البلدان النامية ال يشكل أكثر من نصف مجموع سكان العالم. ويعيش غالبية هؤالء الناس في

سيما أقل البلدان نمواً  وال (LDC) (LLDC) والبلدان النامية غير الساحلية  والدول الجزرية الصغيرة النامية   (SIDS) تعوق تحديات التنمية  – 

لنفاذ المحدود والمكلّف إلى التوصيلية الوطنية والدولية في أيضاً انتشار تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت. وتشمل هذه التحديات ا

المجتمعات المحلية الصغيرة والمعزولة، وصعوبة نشر البنية التحتية لالتصاالت األرضية عبر مساحات أرضية شاسعة والنفاذ المباشر 

 المحدود إلى البحر أو انعدامه.

يفية استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية وستسلط هذه المائدة المستديرة الوزارية الضوء على ك

(SDG) المستدامة وستناقش المبادرات الوطنية بشأن كيفية التصدي للحواجز التي تعوق القدرة على تحمل تكاليف تكنولوجيا المعلومات  

على هذه الحواجز. وستحدد استراتيجيات وسياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوصيليتها والنفاذ إليها واستخدامها وكيفية التغلب 

ستسلط الضوء على دور  . كماعجلة تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواالتصاالت والتكنولوجيات المبتكرة وفرص االستثمار لدفع 

 القطاع الخاص بهذا الشأن.

تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن وسيشمل الحدث عرض تقرير خاص لالتحاد ألول مرة بش
الساحلية والدول  مكتب ممثل األمم المتحدة السامي ألقل البلدان نمواً والبلدان النامية غيرأعده االتحاد باالشتراك مع  في أقل البلدان نمواً 

 .(UN-OHRLLS) الجزرية الصغيرة النامية

كوسماس زافازافا، رئيس دائرة دعم المشاريع وإدارة المعارف، االتحاد الدولي لالتصاالتالدكتور  مدير الجلسة:  
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 حفل االفتتاح 14:00 – 14:20
 مدير مكتب تنمية االتصاالت ، السيد براهيما سانو(BDT)االحتاد الدويل لالتصاالت ، 
  والبلدان النامية غري الساحلية والدولمكتب ممثل األمم املتحدة السامي ألقل البلدان منوًا 

 )يؤكد فيما بعد( اجلزرية الصغرية النامية

 صورة مجاعية 14:20 – 14:30

عرض تقرير خاص لالحتاد ألول مرة بشأن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف  14:30 – 14:50
 التنمية املستدامة يف أقل البلدان منواً 

  ة واالتصاالت ة الصغرية الناميفانيسا غراي، رئيسة شعبة أقل البلدان منواً والدول اجلزريالسيدة
 حاالت الطوارئ، مكتب تنمية االتصاالت، االحتاد الدويل لالتصاالت يف

 ةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستداممائدة مستديرة وزارية:  14:50 – 16:00
 (SIDS) ةوالدول اجلزرية الصغرية النامي (LLDC)الساحلية  لبلدان النامية غريوا (LDC)أقل البلدان منواً  يف

ستشمل املائدة املستديرة الوزارية حلقة نقاش يشارك فيها وزراء ونواب وزراء من أقل البلدان منواً والبلدان 
 يها.سيليها جلسة لطرح األسئلة واإلجابة علالنامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية. و 

___________ 
 


