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 (BDT) مكتب تنمية االتصاالت

 

 2017 يوليو 12جنيف،  BDT/PKM/LSE/DM/258 املرجع:
   

   

 الدول األعضاء يف االحتاد
   

   

   

   

 

تكنولوجيا بشأن موضوع  2017مائدة مستديرة وزارية قبل المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام  املوضوع:
بلدان النامية لة في أقل البلدان نمواً واالمعلومات واالتصاالت من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدام

 األرجنتين ، بوينس آيرس،2017أكتوبر  8، ةالساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامي غير

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

تكنولوجيا بشأن موضوع  2017يسرين أن أدعوكم إىل حضور مائدة مستديرة وزارية قبل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 
 (LLDC) لبلدان النامية غري الساحليةوا (LDC)ة يف أقل البلدان منواً املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدام

يف فندق هيلتون  16:00إىل الساعة  14:00من الساعة  2017أكتوبر  8، سُتعقد يوم (SIDS) ةوالدول اجلزرية الصغرية النامي
 .2017 أكتوبر 20إىل  9من  2017بوينس آيرس، يف بوينس آيرس، األرجنتني، حيث سيعقد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

ة شوالغرض من االجتماع إتاحة فرصة للوزراء من أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية ملناق
التحديات املطروحة وتبادل معلومات اسرتاتيجية بشأن كيفية استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت للتعجيل بتحقيق 

الصناعة واالبتكار والبىن بشأن  9. وستدور املناقشات أيضاً حول هدف التنمية املستدامة رقم (SDG)ية املستدامة أهداف التنم
فري حتقيق زيادة كبرية يف فرص احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والسعي إىل تو يوجه نداًء من أجل "الذي  التحتية

 (.ج9 أهداف التنمية املستدامة، املقصد" )2020ة اإلنرتنت يف أقل البلدان منواً حبلول عام فرص الوصول الشامل وامليسور إىل شبك
وص أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية أولوية على النحو املنصويعترب االحتاد توصيلية 

لبلدان النامية غري الساحلية والدول لصاحل اتدابري خاصة بعنوان " (WCIT-12)للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية  1عليه يف القرار 
بعنوان  (PP-14)ملؤمتر املندوبني املفوضني  30" والقرار اجلزرية الصغرية النامية من أجل النفاذ إىل شبكات األلياف البصرية الدولية

ا لبلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتتدابري خاصة لصاحل أقل ا"
التدابري واإلجراءات اخلاصة لصاحل أقل البلدان بعنوان " 2014للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  16" والقرار مبرحلة انتقالية

 ."والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية الناميةمنواً والدول اجلزرية الصغرية 
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وسيتميز احلدث بإطالق تقرير خاص لالحتاد بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
لبلدان النامية أقل البلدان منوًا وااملعين بألمم املتحدة لالسامي ملل املمكتب أقل البلدان منوًا أعده االحتاد باالشرتاك مع  يف

 .(UN-OHRLLS) الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية غري
  ومرفق بالطي مشروع جدول أعمال احلدث وستتاح معلومات حمّدثة يف موقعنا اإللكرتوين يف العنوان التايل:

D/LDCs/Pages/Events/ICT4SGsintheLDCsSIDSandLLDCs.aspx-http://www.itu.int/en/ITU. 
تساهم نتائج هذا احلدث السابق للمؤمتر إسهاماً كبريًا يف معاجلة النداء اجملسد يف أهداف التنمية املستدامة والذي وآمل يف أن 

ان منواً فيما خيص أقل البلد والفرص والتحديات الضعف نقاط معاجلةيدعو إىل ضمان أال يتخلف أحد عن الركب من خالل 
 زرية الصغرية النامية.والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجل

 وأتطلع إىل مشاركتكم يف هذا احلدث اهلام.

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 

 ]توقيع عليه األصل[

 
  سانو براهيما
 املدير

صاالت تكنولوجيا املعلومات واالتبشأن موضوع مشروع جدول أعمال املائدة املستديرة الوزارية السابقة للمؤمتر  الملحق:
غرية لبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصة يف أقل البلدان منوًا واحتقيق أهداف التنمية املستداممن أجل 

 آيرس، األرجنتني بوينس ،2017 أكتوبر 8 ة،النامي

http://www.itu.int/en/ITU-D/LDCs/Pages/Events/ICT4SGsintheLDCsSIDSandLLDCs.aspx
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 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، األرجنتني

 مشروع جدول األعمال

تعهدًا "بأال يتخلف أحد عن الركب" لضمان استفادة مجيع الناس بالتساوي من  2015تتضمن خطة التنمية املستدامة لعام 
احلقوق والفرص اليت تدعو إليها أهداف التنمية املستدامة. وهذا يعين من حيث تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أن تركز 

املناطق اليت  ري تقدم كبري من حيث توصيلاجلهود على حتقيق جمتمع معلومات شامل للجميع حقاً. ولقد ُأحرز يف العقد األخ
يزال  تكن موصولة سابقاً وقد جلبت تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت فرصاً جديد ملعظم الناس يف العامل. ومع ذلك، ال مل

بلدان ال مليار شخص غري موصولني أي ما يشكل أكلر من نصف جمموع سكان العامل. ويعيش غالبية هؤالء الناس يف 3,9اليوم 
 (LLDC) والبلدان النامية غري الساحلية (LDC)سيما أقل البلدان منوًا  األكلر ضعفًا يف العامل. ويف الكلري من البلدان النامية وال

تعوق حتديات التنمية أيضاً انتشار تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. وتشمل هذه  – (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية 
حتية التحديات النفاذ احملدود واملكّلف إىل التوصيلية الوطنية والدولية يف اجملتمعات احمللية الصغرية واملعزولة، وصعوبة نشر البنية الت

 املباشر احملدود إىل البحر أو انعدامه.لالتصاالت األرضية عرب مساحات أرضية شاسعة والنفاذ 
وستسلط هذه املائدة املستديرة الوزارية الضوء على كيفية استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت للتعجيل بتحقيق أهداف 

اليف كوستناقش املبادرات الوطنية بشأن كيفية التصدي للحواجز اليت تعوق القدرة على حتمل ت (SDG) التنمية املستدامة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوصيليتها والنفاذ إليها واستخدامها وكيفية التغلب على هذه احلواجز. وستحدد اسرتاتيجيات 

كنولوجيا املعلومات عجلة تنمية توسياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات املبتكرة وفرص االستلمار لدفع 
 ط الضوء على دور القطاع اخلاص هبذا الشأن.ستسل . كماواالتصاالت

ة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنميوسيشمل احلدث عرض تقرير خاص لالحتاد ألول مرة بشأن 
البلدان النامية و مكتب مملل األمم املتحدة السامي ألقل البلدان منوًا أعده االحتاد باالشرتاك مع  املستدامة يف أقل البلدان منواً 

 .(UN-OHRLLS) الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية غري

 كومساس زافازافا، رئيس دائرة دعم املشاريع وإدارة املعارف، االحتاد الدويل لالتصاالتالدكتور   مدير الجلسة:
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 حفل االفتتاح 14:00 – 14:20
 مدير مكتب تنمية االتصاالت ، السيد براهيما سانو(BDT)االحتاد الدويل لالتصاالت ، 
  مكتب مملل األمم املتحدة السامي ألقل البلدان منوًا والبلدان النامية غري الساحلية والدول

 )يؤكد فيما بعد( اجلزرية الصغرية النامية

 صورة مجاعية 14:20 – 14:30

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

 ة واالتصاالت ة الصغرية الناميالسيدة فانيسا غراي، رئيسة شعبة أقل البلدان منواً والدول اجلزري
 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

واً والبلدان ونواب وزراء من أقل البلدان منستشمل املائدة املستديرة الوزارية حلقة نقاش يشارك فيها وزراء 
 النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية. وسيليها جلسة لطرح األسئلة واإلجابة عليها.

___________ 


