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  نشرة صحفية

  التابعة لألمم المتحدة لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية
  أعضاء جدد ثمانية تعّين

  للحملة العالمية قوة دفع جديدةقادة من الحكومات ودوائر الصناعة سيجلبون 
  العريض للجميع"من أجل "النطاق 

من قادة التكنولوجيا أعضاء جدد  ثمانية لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقميةنت عيّ  – 2012 أبريل 2، جنيف
  التنمية في العالم. وأنصار

  واألعضاء الجدد هم:
  (ictQATAR)  للمجلس األعلى لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطرالدكتورة حصة الجابر، األمين العام   -
  الشيخ عبد اهللا بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس شركة اتصاالت قطر (كيوتل)  -
  ، شركة االتصاالت السعوديةللمجموعة الدكتور سعد بن ظافر القحطاني، رئيس العمليات االستراتيجية  -
  Vanuفانو بوس، المدير التنفيذي، شركة السيد   -
  Invitaliaإنوسينتي بوتي، رئيس شركة السيد   -
  ، وزيرة الدولة المعنية بالبرنامج الرقمي، صربياماتيشسعادة السيدة جاسنا   -
  Athgoالدكتور أرمين أوروجيان، مؤسس ورئيس شركة   -
  ، لكسمبرغالسابق التصاالتاوزير و  Schiltz & Schiltz شركة لوي شيلتز، المستشار القانوني،-جانالسيد   -

النطاق العريض  يضعونالذين  العالم قائدًا من قادة 50يزيد على  شمل مانخبة توينضم أعضاء اللجنة الجدد إلى 
  التنظيمية. رؤيتهمصميم  في

"لجنة النطاق إن الرئيس المشارك للجنة نائب الدكتور حمدون توريه، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت و وقال 
قوة دفع جديدة إلى  لجلبمهاراتهم وخبرتهم الكبيرة  سيسخرونالذين بهؤالء القادة العالميين  يسعدها أن ترحبالعريض 

  ."العريضأهمية النطاق ب التوعية نشر رسالتنا المتمثلة في
التنفيذيين وكبار واضعي السياسات  المديرين أبرزالمستوى، بما في ذلك  ةرفيع ةدولي مجموعة أعضاء اللجنة يشمل

التي لها والية في األكاديمية والمنظمات  لمؤسساتاكبار الشخصيات من الوكاالت الدولية و رؤساء وممثلي الحكومات و 
على النطاق العريض،  يقوممستقبل ب راسخاً  فإنهم يؤمنون إيماناً ، تخصصهم تمجاالقادة في  وكونهمالتنمية. مجال 
  البرنامج السياسي واإلنمائي في العالم. في طليعة هذه المسألة جعلعلى  ويعملون

 استجابة لدعوة األمين العام لألمم المتحدة 2010طلقت في مقر االتحاد في جنيف في مايو أُ وكانت اللجنة قد 
 جهود األمم المتحدة الرامية إلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. ويشترك في رئاستهامون لمضاعفة - كي  بان
الدولي  ويتولى األمين العام لالتحاد، والسيد كارلوس سليم حلو، رئيس مؤسسة كارلوس سليمرئيس رواندا كاغامي   بول

  بوكوفا منصبي نائبي الرئيس. إيرينا ةالدكتور حمدون توريه والمدير العام لليونسكو السيد لالتصاالت

http://www.broadbandcommission.org/
http://www.broadbandcommission.org/CommissionerListPage.aspx
http://www.broadbandcommission.org/CommissionerListPage.aspx
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 أهدافأربعة  مجموعة منوقد اتفق أعضاء اللجنة في اجتماعهم الرابع الذي عقد في جنيف في أكتوبر الماضي على 
سكانها مشاركة تامة مشاركة  لكفالة تلبيتهابلدان العالم إلى  تسعى ينبغي أنو  "ولكنها قابلة للتحقيقطموحة "

  المستقبل.مجتمعات المعرفة الناشئة في  في
دعو الحكومات والقطاع يو يعترف باالتصال بوصفه "حاجة بشرية وحقًا"  الذي "تحدي النطاق العريض"كما أنهم أطلقوا 

النمو  لتيسيرالمبتكرة ونماذج األعمال التجارية والترتيبات المالية الالزمة  ةتطوير أطر السياسل العمل معاً إلى الخاص 
  .إلى النطاق العريض في العالم النفاذفي 

  :بالمسؤول التالي االتصاليرجى  ،ولمزيد من المعلومات
  سارة باركس

  رئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
  tu.intpressinfo@i اإللكتروني: البريد

  6135 730 22 41+ الهاتف:
  1439 599 79 41+ المحمول:  الهاتف

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

عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص  145على مدى 
ة التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البني

البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى 
لك الراديوي واألرصاد الجوية أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الف

 والتلفزيونية. بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية
www.itu.int  
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