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 الرئيس السنغالي عبد اهللا واد يفتتح
 كارااالتصاالت في دالندوة العالمية لمنظمي 

 االتحاد الدولي لالتصاالت يحث المندوبين من بلدان العالم أجمع على االنضواء تحت لواء التنظيم
 في مجال نشر النطاق العريض' معجزة الهاتف المتنقل'الذي سيساعد العالم على تكرار 

كار هذا األسبوع لمناقشة االعالم في ديجتمع قادة واضعي السياسات من أنحاء  – 2010نوفمبر  10كار، السنغال، اد
نشر تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت التي سيكون لها الدور الحاسم في إرشاد مجتمع ب تحيطالمسائل الحساسة التي 

 .المعرفة، مجتمع الغد

نغالي عبد اهللا واد، في السنغال وتحت رعاية الرئيس الس (ARTP)وباستضافة االتحاد والهيئة التنظيمية لالتصاالت والبريد 
 ،GSR(والندوة العالمية لمنظمي االتصاالت ) نوفمبر GILF ،9(يقدم المنتدى العالمي لقادة الصناعة 

توافقًا في ويحققوا الخبرات والمنظمين في أسواق العالم كله من أن يتبادلوا  دوائر الصناعةمنبرًا فريدًا يمّكن ) نوفمبر 12-10
 .مشتركة كفيلة بمواكبة أسواق اليوم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المعقدة وسريعة التغيراآلراء ويرسموا نهجًا 

كار على المسائل الرئيسية ومنها التطوير افي د Meridien Presidentوتركز اجتماعات هذا العام المنعقدة في فندق 
النطاق العريض على قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  وتأثيرالجاري ألسواق الخدمة المتنقلة والالسلكية 

 .'ةالرقمي بالمكاسب'عداه، واالنتقال من اإلذاعة التماثلية إلى اإلذاعة الرقمية لألرض وتوزيع ما يسمى  وما

لمنظمي وحث األمين العام لالتحاد، الدكتور حمدون توريه، في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح الندوة العالمية 
العمل في مجال اإلنترنت والنطاق "االتصاالت هذا الصباح، منظمي تكنولوجيا المعلومات واتصاالت في العالم على 

 ".المتنقلة االتصاالتإنجازه بنجاح في مجال  تحقيق ما أمكنالعريض على 

وبعد اإلشارة إلى أن هذه الندوة هي األولى التي تعقد هذه السنة في القارة اإلفريقية، تكلم األمين العام عن التقدم الهائل 
الذي أحرزته إفريقيا في تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع بلوغ الهاتف الخلوي المتنقل اآلن نسبة استعمال 

 .قبل أربع سنوات 15%بأن هذه النسبة لم تكن تتجاوز في القارة ككل، علمًا  44%قدرها 

موردًا متاحًا  أن يصبح االتصال المباشر على الخط إذا كان لعالمإنه ال بد من تغيير أمرين اثنين : "وقال الدكتور توريه
أس جدول بد للحكومات أوًال من أن ترفع مسألة النطاق العريض إلى ر  فال. في كل مكان وزمن لجميع سكان إفريقيا

وثانيًا، ال بد لنا من ضمان أن يصبح النفاذ إلى اإلنترنت، خاصة النفاذ عريض النطاق، بتكلفة أقل بكثير . أعمال التنمية
 بوضوحتتعزز  الميسورةفاألسعار . هاماً وهنا يمكن للندوة العالمية لمنظمي االتصاالت أن تؤدي دورًا . مما هي عليه اآلن

 ".القدرات لزيادةتوافر حوافز واضحة و عند تواجد قوى المنافسة 

بد من أن يستفيد الجميع من مزايا  أكد أنه الواد الذي  رئيس عبد اهللالفخامة وقد افتتح الندوة رسميًا هذا الصباح 
المكاسب الرقمية، حتى هؤالء الذين ليسوا على علم باالنتقال إلى االقتصاد الرقمي، وعرض بعض المبادرات الخاصة 

يمكن التعبير ببساطة عن هدف "وقال . التي تستخدم كمراكز لالتصال والتدريب" األكشاك السيبرانية"بالشباب مثل 
 ".حاسوب للجميع، االتصاالت الرقمية للجميع: ين على النحو التاليالمنظم



 

 3من  2الصفحة 

وانضم إلى الرئيس على المنصة الدكتور توريه والسيد سامي البشير المرشد، مدير مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد، 
لعالمية لمنظمي االتصاالت لعام والسيد ندونغو دياو، المدير العام للهيئة التنظيمية لالتصاالت والبريد الذي يترأس الندوة ا

لشركة  المدير العامبراهيم، رئيس المنتدى العالمي لقادة الصناعة لهذا العام، ونائب إ، والسيد محفوظ ولد 2010
 .إكسبرسو

بصورة خاصة هذا العام على النطاق " تفعيل العالم الرقمي، عالم الغد"وسينصب تركيز الندوة التي تتناول موضوع 
فية مواجهة منظمي االتصاالت للتحديات التي يطرحها حفز نشر النطاق العريض على الصعيد الوطني من العريض وكي

 .خالل قواعد ناظمة تكييفية وهادفة وأدوات مبتكرة

وخصوصًا من خالل تكييف تنظيم  ،التقارب والتكامل في الشبكات الشاملة مواكبة خطىكما يركز الحدث على ضرورة 
 .المؤسسات وصالحياتها واعتماد أفضل الممارسات وأحدثها وقبول أساليب جديدة من قبيل التقنيات المبتكرة لحل النزاعات

ومن النواتج الرئيسية للندوة العالمية لمنظمي االتصاالت مجموعة المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات القائمة على 
سلم جديد للتنظيم، "وموضوع هذه المبادئ لهذا العام هو . أرجاء العالم جميعرك فيها منظمو اتصاالت من مساهمات شا

وهي مصممة لمساعدة المنظمين في األسواق على الصعيد العالمي على ". أفضل الممارسات لتفعيل الشبكات المفتوحة
 .الت وخدماتها وتطبيقاتها ومحتواهاتعزيز النفاذ المفتوح إلى شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصا

حداهما عن إ: ، أدرجت في برنامج هذا العام ورشتا عمل تفاعليتانفي إطار حلقات النقاش المعتادة وٕاضافًة إلى النقاشات والعروض
توصيل مدرسة، 'الرائدة التي تبرز مبادرة االتحاد ' خطط توصيلية المدارس الوطنية'واألخرى عن  'البناء على أساس النطاق العريض'

 .(www.itu.int/ITU-D/connect/flagship_initiatives/connecting_children/index.html) 'توصيل مجتمع

 إنصات المنظمين لصوت الصناعة
من تميز المنتدى العالمي لقادة الصناعة الذي انعقد أمس بمناقشات مفعمة بالحيوية بين ممثلين من قادة القوى الفاعلة 

 France Telecom Orangeو Ericssonو Cisco Systemsو Bharti Airtelو Alcatel-Lucentمنها و الصناعة  دوائر
وتم تشجيع المشاركين في هذا المنتدى على عرض وجهات نظرهم . وزين SESو MTNو Intersat Africaو GSMAو

كأساس لتقرير رئيس المنتدى الذي عرضه  إذ استخدمت هذه المساهمات ،وتقديم مساهماتهم بشأن المسائل الرئيسية
براهيم على رئيس الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت هذا الصباح كمساهمة في المناقشات الجارية إالسيد محفوظ ولد 

 .هذا األسبوع في الندوة

نوفمبر، أكد مدير مكتب تنمية  9 يوم الثالثاءوفي معرض حديثه بمناسبة افتتاح المنتدى العالمي لقادة الصناعة 
والحكومة وهيئات التنظيم جميعها لها مصالح كبرى  دوائر الصناعةاالتصاالت في االتحاد، السيد سامي البشير أن 

وٕاذا . قطاع تكنولوجيا معلومات واتصاالت متنام وحيوي: نحن جميعًا نسعى لتحقيق نفس الهدف: "وقال. مشتركة
أن نوسع نطاق فوائد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتشمل أكبر عدد ممكن من سكان  استطعنا من خالل العمل معاً 

أسرع نمو أسواق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتحقق في األسواق الناشئة  وقد شهدنا. حققنا النجاحنكون قد العالم، 
 التوسع فيجنب لتوسيع هذا التقدم ليشمل  ونحن اآلن بحاجة إلى العمل جنبًا إلى. خاصة في ميدان الهاتف المتنقل
الجديدة المبتكرة من قبيل العمليات المصرفية المتنقلة والحكومة  من الخدمات قاعدةشبكات النطاق العريض وٕانشاء 

 ".المتنقلة والصحة المتنقلة وغيرها من الخدمات

 ."االتصاالت اتجاهات اإلصالح في"وتدرج نتائج المؤتمر في تقرير االتحاد السنوي 

  :العنوانمكتبة صور االتحاد في من  GSRوالندوة  GILFويمكن تحميل صور المنتدى 
http://www.itu.int/pressoffice/GSR/2010/photos/index.aspx?lang=en  العنوانلالتحاد في  فليكرأو موقع :

http://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157625222534733  أو من مكتبة صور االتحاد في
  : العنوان

http://www.itu.int/pressoffice/GSR/2010/photos/index.aspx?lang=en�
http://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157625222534733�


 

 3من  3الصفحة 

 :العنوانأخبار األحداث في  مركزلمزيد من المعلومات يرجى زيارة و 
D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR10/newsroom/-www.itu.int/ITU، 

 :أو االتصال بالمسؤولين التاليين www.itu.int/GSR10العنوان أو  D/partners/GILF/2010-www.itu.int/ITU :العنوان أو

 سارة باركس
 العالقات مع وسائل اإلعالم
 االتحاد الدولي لالتصاالت

 6039 730 22 41+: الهاتف
 1439 599 79 41+: الهاتف المحمول
 pressinfo@itu.int: البريد اإللكتروني

 لوسي ماكديرموت 
 مكتب تنمية االتصاالت

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 910 011 707 221: الهاتف

 pressinfo@itu.int: البريد اإللكتروني

 الدولي لالتصاالت؟ما هو االتحاد 

االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهو النقطة 
عامًا، ينّسق  145وقد ظل االتحاد على مدى . المركزية العالمية للحكومات والقطاع الخاص لتطوير الشبكات والخدمات

االستعمال العالمي المتقاسم لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص المدارات الساتلية ويعمل على 
تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير في كل أنحاء العالم لكفالة التوصيل البيني السلس 

صاالت، ويواجه التحديات العالمية المعاصرة مثل تخفيف وطأة الكوارث الطبيعية وتغير لمجموعة ضخمة من أنظمة االت
 .المناخ ودعم األمن السيبراني

العالمية، تضم أكثر ممثلي " تليكوم"وينظم االتحاد أيضًا معارض ومنتديات عالمية وٕاقليمية، مثل معارض االتصاالت 
ومات واالتصاالت تأثيرًا لتبادل اآلراء والمعارف والتكنولوجيا لصالح الحكومات وصناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعل

 .سيما البلدان النامية المجتمع الدولي ال

من اإلنترنت عريضة النطاق إلى أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة : ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم
ي واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديو 

 .والمتنقل، والنفاذ إلى اإلنترنت، والبيانات، واإلذاعة الصوتية والتلفزيونية إلى شبكات الجيل التالي
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