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 بيان صحفي

 االعتراف بتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت بوصفها أدوات تمكينية رئيسية
 في الجهود اإلنسانية العالمية

 لالتحاد يلتزمان بالدعملجنة النطاق العريض واألمين العام 
 في مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني

ل ، من أجقد في إسطنبول، تركيا                                          مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني الذي ع  زعماء العالم في مع تجا – 2016مايو  25، جنيف
 .التي يشهدها عصرناالتصدي لبعض التحديات اإلنسانية الكبرى 

"إن االتحاد الدولي لالتصاالت يعزز أهمية تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وقال األمين العام لالتحاد السيد هولين جاو 
المساعدة على  شبكات االتصاالت فيالحيوية لهمية األالمساعدة على التصدي لألزمات اإلنسانية بجميع أنواعها، والتشديد على  في

 ."الكوارث وتندلع األزمات تقعناسب حينما والمساعدة إلى المكان المناسب في الوقت المإيصال المعلومات والمعونة 

نبول جاء فيه: في إسط                بيانا  مفتوحا   سكو المعنية بالتنمية المستدامةمشتركة بين االتحاد واليونالالنطاق العريض لجنة  وأصدرت
على االستعانة إلى أقصى درجة ممكنة بقدرات تكنولوجيات تحث جميع المشاركين في مؤتمر القمة هذا لجنة النطاق العريض  "إن

العريض، حتى يتسنى  للنطاق التحتيةوتحسين عمليات التخطيط بشأن البنية  للتنميةتمكينية المعلومات واالتصاالت باعتبارها أدوات 
ات والمحتوى ة منها؛ وتطوير القدر لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت والنطاق العريض تحسين وتيسير التصدي للكوارث والوقاي

 ."                                           ذي الصلة مسبقا ، وخصوصا  فيما يتعلق بالشباب
العالم يواجه احتياجات إنسانية واسعة النطاق، وتعيد تأكيد إيمانها بأن النطاق بأن " في بيانها لجنة النطاق العريض تواعترف

شأنها  الالزمة للتصدي للتحديات الرئيسية بوسائل جديدة ومبتكرة، منالعريض/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد أتاحت لنا األدوات 
أن تحسن من وقت االستجابة بالنسبة لماليين المتضررين من النزاعات والكوارث. ويتسم الشمول الرقمي بأهمية بالغة لضمان 

 ."يتخلف أي فرد أو أي مجتمع عن الركب أال

 :بالمسؤول التالياالتصال  يرجى ،من المعلومات وللحصول على مزيد
  سانجاي أشاريا

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 االتحاد الدولي لالتصاالت

  5046 730 22 41+الهاتف: 
   4861 249 79 41+المحمول: الهاتف

 sanjay.acharya@itu.intاإللكتروني:  البريد

 

              تابعونا

موثوقية بشأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتقاسم هذه البيانات          الق طرية يمكن االطالع على أكثر بيانات العالم
 d/idi/2015/-http://www.itu.int/net4/ITUومقارنتها: 
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 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
جلة االبتكار ع تقوداالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، التي 

كيان من القطاع  700                              دولة عضوا  وعضوية ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن  هو 1865 في       عاما   150منذ أكثر من  الخاص والمؤسسات األكاديمية. واالتحاد الذي أنشئ

حسين البنية تخصيص المدارات الساتلية وت العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في تنسيق االستعمال
التحتية لالتصاالت في العالم النامي ووضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. 

كات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية االتحاد بتوصيل العالم: من الشب ويلتزم
                                                                                                                 إلى علم الفلك الراديوي ورصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافية فضال  عن التقارب في خدمات الهاتف الثابت 

 www.itu.int والمتنقل، وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة.
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