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 2019 ديسمبر 24جنيف،  

 
أعضاء الدول األعضاء في االتحاد، و إلى: CL-19/73 المرجع:

 والمنتسبين إليهاالتحاد  اتقطاع
 األكاديمية المنضمة إليه والهيئات

 Victoria Sukenik جهة االتصال:

البريد 
 اإللكتروني:

strategy@itu.int 

  
   

، "برنامج التوصيل 2020مايو  17، (WTISD)اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات  الموضوع:
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحقيق أهداف التنمية  :2030 في

 "(SDG) المستدامة

 حضرات السادة والسيدات،

 تحية طيبة وبعد،

هو  (WTISD 2020) 2020يسرني أن أبلغكم بأن موضوع اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات لعام 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحقيق أهداف التنمية  :2030 "برنامج التوصيل في

رؤية عالمية مشتركة لتطوير قطاع  2030ويضع برنامج التوصيل في  ".(SDG) المستدامة
( لمؤتمر 2018ع في دبي، )المراج   200االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )انظر القرار 

التي  2030خل السنوات العشر األخيرة من خطة التنمية المستدامة لعام ند إذ . ونحن(المندوبين المفوضين
فرصة فريدة  سيمثل 2020اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات لعام  فإنوضعتها األمم المتحدة، 

لالتحاد وأعضائه لالحتفال باإلسهامات الماضية والمستقبلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
 بمجتمع المعلومات لصالح الجميع في كل مكان. النهوض

 1865مايو  17يوافق اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات الذكرى السنوية لتأسيس االتحاد في و
ويمكن االطالع على معلومات بشأن اليوم العالمي  حين وقعت االتفاقية الدولية األولى للبرق في باريس.

 .هناات في السنوات السابقة على بوابة تاريخ االتحاد لالتصاالت ومجتمع المعلوم

 2020 وأدعوكم إلى المشاركة بفعالية في االحتفال باليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات لعام
 .ةودولية للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدام بلدكم، والمساهمة بمبادرات وطنية وإقليمية في

ً إذا كان باستطاعتكم إبالغي بحلول و تنوون تنظيمها لالحتفال بأي أنشطة  2020 فبراير 14سأكون ممتنا
 االحتفال بهذا اليوم. انضمامكم إلينا في إلىوأتطلع  2020باليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات لعام 

 بقبول فائق التقدير واالحترام.وتفضلوا 

 ]األصل عليه توقيع[

 جاو هولين

  1: الملحقات
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 1الملحق 

لالتصاالت ومجتمع المعلومات لعام اليوم العالمي بشأن دعوة إلى العمل 
2020: 

 ً ع في دبي 200لقرار ل وفقا  رؤيةإعادة تأكيد بلمؤتمر المندوبين المفوضين، يلتزم االتحاد  (2018 ،)المراج 
 برنامج إطار في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت قطاع تنمية بشأن مشتركة عالمية

 تتيح حيث الموّصل العالم يمّكنه معلومات مجتمع" يتوخى الذي" 2030 في التوصيل"
 واالقتصاديين االجتماعيين والتنمية النمو وتسريع تحقيق واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات/االتصاالت
ً  المستدامين  ."فرد لكل بيئيا

 ةاالستراتيجي الخطة فيالمحددة  المستوى رفيعة االستراتيجية الغايات والمقاصد ويدعو االتحاد إلى إقرار
 العمل إلى والكيانات المصلحة أصحاب والمقاصد العالمية للنطاق العريض التي تحث وتدعو جميعلالتحاد 

 ً  .2030 تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ، بما يسهم في2030 في برنامج التوصيل تنفيذ سبيل في معا

 الدول األعضاء إلى: وويدع

 رئيسية تمكينية كأداة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االستفادة من االتصاالت مواصلة 
 متوازنة بطريقة يدمج وأهداف التنمية المستدامة بما 2030لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 

 ؛المستدامة للتنمية والبيئية واالجتماعية االقتصادية األبعاد

 تحقيق برنامج  توفير البيانات واإلحصاءات، حسب االقتضاء، لرصد التقدم المحرز في
 ؛2030 التوصيل في

 2030 تحقيق برنامج التوصيل في رفع تقرير عن التقدم المحرز على الصعيد الوطني في ،
ستجمع وتنشر المعلومات حول المبادرات الوطنية  البيانات التيقاعدة  والمساهمة في

 ؛2030 برنامج التوصيل في واإلقليمية التي تساهم في

 لالتحاد االستراتيجية الخطة في المبين النحو على االتحاد أعمال في المساهمة 
ع) 71 بالقرار 1 الملحق في الواردة 2020-2023 للفترة  يسهم بما( 2018دبي،  في المراج 
 .2030 في التوصيل برنامج تحقيق في

 :أعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات األكاديمية وويدع

 2030 تنفيذ برنامج التوصيل في إلى االضطالع بدور فعّال في. 

 :جميع أصحاب المصلحة وويدع

 الناجح لبرنامج التنفيذ  إلى المساهمة بمبادراتهم وخبراتهم ومؤهالتهم وخبرتهم التقنية في
 .2030 التوصيل في

___________ 


