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 نشرة صحفية

هاي، رئيسة جمهورية كوريا -نيرئيس رواندا بول كاغامي والسيدة بارك غو 
 يتسلمونورجل األعمال، السيد كارلوس سليم، 

 لمية لالتصاالت ومجتمع المعلوماتالجائزة العا
 2015بعد  وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في برنامج التنمية المستدامة لماالنطاق العريض 

لثالث الجائزة العالمية لالتصاالت ومجتمع المعلومات  الدولي لالتصاالت منح االتحاد – 2014 مايو 16، جنيف
، رئيسة جمهورية كوريا؛ هاي-والسيدة بارك غوين ؛السيد بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا شخصيات بارزة هي:

تقديرًا لدورهم  ة. وتم تكريم الفائزين الثالثوالسيد كارلوس سليم، رئيس مجموعة كارسو ورئيس مؤسسة كارلوس سليم
وسيلة لتحقيق كتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوصيلية النطاق العريض بالريادي وتفانيهم من أجل النهوض 

 المستدامة. التنمية
الفائزين ين العام لالتحاد حمدون إ. توريه مرحبًا بالفائزين في اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات "إن وقال األم
دعموا أعمالنا بحماس هائل العالم. فقد  في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمن أعظم أنصار هم هذا العام  المرموقين

الدور الرئيسي الذي تؤديه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  بإبراز يتعلقما سيما في ال - معاً  الكثير أنجزناو 
 تعزيز التنمية المستدامة." لك فياالقتصاد العالمي وكذ

الذكرى التاسعة واألربعين بعد المائة إلنشاء االتحاد  2014ويصادف اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات لعام 
يسترعي  "النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة "وموضوع هذا العام  .1865و ماي 17الذي تأسس في باريس يوم 

االنتباه إلى الدور التحفيزي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تأمين الحلول الذكية من أجل تحقيق النمو االقتصادي 
 .2015ما بعد  فترةاإلدماج االجتماعي والتوازن البيئي وهي الركائز الثالث للتنمية المستدامة في و 

مون في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات -وقال األمين العام لألمم المتحدة بان كي
مراكز قوة لالقتصاد العالمي من خالل تقديم حلول للنمو االقتصادي المستدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  "إن

 المتنامية المدن". وأضاف قائاًل "إن الشبكات عريضة النطاق تقدم حلواًل ذكية مراعية للبيئة إلدارة وتوفير الرخاء للجميع
جراء تشلصناعات التحويلية وتوليد الطاقةوأنظمة النقل؛ وتعزيز كفاءة ا ومعالجة المرضى  بعيدةمسافات  منخيصات ؛ وا 

 ليمية المبتكرة للطالب في العالم."في األماكن النائية؛ وتشجيع التطبيقات التع
لنطاق العريض عنصر حاسم األهمية ا إن توصيلية" :حمدون إ. توريه قال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالتو 

، واإلدارة، والتعليم، لتقديم الخدمات في مجاالت الصحة الةفع  كوسائل لضمان استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 يجب عليناالبشرية  ولصالحوأردف قائاًل " االقتصادي المستدام".و التجارة، بغية تحقيق النمو االجتماعي التبادل التجاري و و 

 ".2015 في برنامج التنمية المستدامة لما بعد المركزيجعل النطاق العريض العنصر بأن نلتزم 
عادل على أساس أساسي لمجتمع المعلومات؛ وهو مبدأ رئيسي للنفاذ  أمر توريه: "والحق في االتصال الدكتوروأضاف 

بتطلعاتهم وتحقيق  من الوفاءالناس وميسور التكلفة وشامل إلى المعلومات والمعارف التي تمك ن بدورها 
 اإلنمائية." أهدافهم
مناقشة في إطار مائدة مستديرة رفيعة المستوى بشأن كيفية تسخير توصيلية النطاق جرت حفل منح الجوائز  وبعد

 .2015 العريض وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للوفاء ببرنامج التنمية المستدامة لما بعد
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 بالذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيسه 2015تصاالت يحتلل في االتحاد الدولي لال 
بالذكرى  2015 االحتفال فيإلى  دعوةتوجيه االحتفال باليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات ب ت مراسمواختتم

 الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد.
 ذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيسهال إحياءاالتحاد من  اقترابمع مون "-وقال األمين العام لألمم المتحدة السيد بان كي

 قبل أفضل وأكثر استدامة للجميع".معًا لسد الفجوة الرقمية وتسخير قوة التكنولوجيا إلنشاء مست هيا نعمل، العام المقبل في

WTISD photos. 

أو االتصال  www.itu.int/en/wtisd/Pages/default.aspxوللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: 
 بالمسؤول التالي:

  أشاريا سانجاي
 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

 5046 730 22 41+ الهاتف:
 4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف
 pressinfo@itu.int اإللكتروني: البريد

 

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد 

عامًا ينس ق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي  150 حوالي على مدى
تخصيص المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية  في

ت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاال
عريضة النطاق إلى أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 
ة واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاع

 www.itu.int والتلفزيونية. الصوتية
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