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  إخباريةنشرة 

  دة إلعطاء دفعة جديدة لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتهمعا
شركات االتصاالت األوروبية تقترح مساهمة بناءة في معاهدة عالمية 

  المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا بشأن

اتفقت شركات تشغيل أوروبية اجتمعت في إطار حدث مشترك بين االتحاد الدولي  – 2012أبريل  20، جنيف
 التيالمقبلة للمعاهدة  المراجعات تكون أنعلى  (ETNO)لالتصاالت والرابطة األوروبية لمشغلي شبكات االتصاالت 

  .ت واالتصاالت لصالح جميع البلدان في المستقبلحافز إيجابي لتنمية تكنولوجيا المعلومابمثابة حكم االتصاالت الدولية ت
وقام ممثلو االتحاد الذين يجتمعون في بروكسل هذا األسبوع لمناقشة األعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لالتصاالت 

عملية المؤتمر  بتقديم مدخالت إلىديسمبر، بوصف اآلليات المتعلقة  14-3المزمع عقده في دبي،  )WCIT-12( الدولية
  وبعض المواضيع المستجدة. وسمحت مناقشة مفتوحة لممثلي دوائر الصناعة بتقديم وجهات نظرهم.

الظروف تهيئة  (ITR) على لوائح االتصاالت الدولية إدخالها المقترح المراجعاتتعزز واتفق جميع المشاركين على أن 
  المناسبة للسماح لألسواق باالزدهار في إطار رؤية بعيدة المدى تدعمها نماذج تجارية مستدامة.

في وضع أسس  إلى حد كبيرها الفضل يلإالتي يرجع لوائح االتصاالت الدولية  بمراجعة WCIT-12 وسيقوم المؤتمر
يحكم جميع التكنولوجيات في مجال تكنولوجيا المعلومات  الذيل اليوم ومن ثم اإلطار التنظيمي الدولي م الموصّ لالعا

  وقد فتحت لوائح االتصاالت الدولية الباب أمام االتصاالت المتنقلة واإلنترنت في تسعينيات القرن الماضي. واالتصاالت.
األعضاء من  –اإلرادة المشتركة ألصحاب المصلحة الرئيسيين التابعين لالتحاد عن  WCIT-12ر المؤتمر وسيعبّ 

وكذلك  من هذا القبيل اجتماعات ولعل. ETNOبما في ذلك العديد من أعضاء رابطة  –القطاع الخاص و الحكومات 
من عملية  تمثل جزءاً األخرى  واالجتماعات اإلقليمية التحضيريةاالتحاد  العمل التابع لمجلسفريق الرسمية لجتماعات اال

  من جميع أصحاب المصلحة. وتعليقاتمساهمات  لطلبمستمرة 
جميع أنحاء العالم، وتشمل بعض المقترحات التي يناقشها حاليًا أعضاء االتحاد والحكومات وشركات القطاع الخاص من 

وحماية الموارد الوطنية والضرائب والتجوال  الحق في االتصال واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  وقابلية التشغيل البيني. وسرقتهإاساءة استخدام األرقام الدولية و 

مؤتمر سيكون المؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية  إن " حمدون توريه، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت: السيد وقال
 (WRC-12)  2012  وكان المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام .2012معاهدات في ال من مؤتمرات إبرام االتحاد الثاني

وقد تغير الكثير منذ المراجعة األخيرة للوائح االتصاالت الدولية.  مثاًال ساطعًا لما يمكن تحقيقه لصالح الصناعة وسكان العالم.
االقتصادية على التنمية  التكنولوجيا تأثيرًا كبيراً  فيه تؤثرعلى أن هذا المؤتمر يأتي في وقت  أعتقد أننا نتفق جميعاً و 

جميع لكي يعمل  طوال جيل كامل ال تتاح إال مرة واحدةفرصة المؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية  ويمثل. واالجتماعية
  ".فوائد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تغطيةزيادة في سبيل  أصحاب المصلحة معاً 

إن لوائح االتصاالت الدولية الحالية حققت  : "ETNOرئيس المجلس التنفيذي لرابطة ، (ETNO)وقال لويجي غامبارديال 
نماذج  أصبحت من حيث نمو شبكة اإلنترنت. ومع ذلك، اليوم عليهنحن  بالوصول إلى ماسمحت لنا نجاحًا كبيرًا و 

معالجة التباعد بحاجة إلى  ونحنهائلة في حركة البيانات. الزيادة ال أمامإلنترنت اليوم غير مستدامة لاألعمال التجارية 
  ."والبت في أنسب طريقة للقيام بذلك التكاليفبين مصادر اإليرادات ومصادر  الحالي

http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/council/groups/cwg-wcit12/index.html
http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa-12/prepmeet/Pages/default.aspx
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  :كما يليللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال 
  :في االتحاد الدولي لالتصاالت

  جونسون توبي
  ، االتحاد الدولي لالتصاالتاالتصاالت كبير مسؤولي

  toby.johnson@itu.int اإللكتروني: البريد
  5877 730 22 41+ الهاتف:
  4868 249 79 41+ المحمول:  الهاتف

  باركس سارة
  والمعلومات العامة العالقات مع وسائل اإلعالمرئيسة 
  sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البريد

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

  www.itu.int/facebook: فيسبوك
 www.itu.int/twitter:تويتر

  :في الرابطة األوروبية لمشغلي شبكات االتصاالت
  تييري ديو

مدير االتصاالت والسياسة العامة في الرابطة األوروبية 
  لمشغلي شبكات االتصاالت

  42 32 219 2 32+ الهاتف:
  12 64 219 2 32+الفاكس: 

  dieu@etno.be اإللكتروني: البريد

  هو االتحاد الدولي لالتصاالت؟  ما
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 
المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل 

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

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

 ؟ما هي الرابطة األوروبية لمشغلي شبكات االتصاالت

مراقبين من أوروبا وخارجها  10شركة و 40 البالغ عددهماالتصاالت  شبكات الرابطة األوروبية لمشغلي يمثل أعضاء
سنوي ال أعمال هؤالء األعضاءرقم ويبلغ جزءًا كبيرًا من إجمالي أنشطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أوروبا. 

التابعة لهذه شركات ال وتمثل مليون شخص. 1,6 ويوفرون فرص عمل ألكثر منمليار يورو،  600أكثر من  الكلي
  .بنموه المستمر في أوروباللنطاق العريض وهي ملتزمة  ةالرئيسي قوى الدفع الرابطة
  ETNOAssociation@ تويتر:
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