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  نشرة إخبارية

  األعمال التحضيرية لمراجعة معاهدة عالمية تدخل مرحلتها األخيرة
  زيادة التوافق حول القضايا الرئيسية

للوائح االتصاالت اآللية الرسمية لصياغة مدخالت مجمعة من أجل إجراء مراجعة  - 2012 يونيو 4، جنيف
التي شكلت شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي نراها اآلن ستشهد اجتماعها األخير في الفترة  (ITR) الدولية
يونيو. حيث سيلتقي فريق العمل التابع للمجلس والمعني باألعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لالتصاالت  22-20

  ديسمبر. 3-14الدولية للمرة األخيرة في جنيف لوضع تقرير لينظر فيه المؤتمر المزمع عقده في دبي في الفترة 
ية التحضيرية والجلسات اإلعالمية والمشاورات فإلى جانب فريق العمل التابع للمجلس، كانت االجتماعات اإلقليم

 دوله األعضاء البالغ عددها جميعالمفتوحة من الوسائل التي لجأ إليها االتحاد اللتماس مدخالت وتعليقات من 
بينهم العديد من أكبر شركات التكنولوجيا   - عضو 700دولة ومن أعضائه من القطاع الخاص البالغ عددهم  193
  عضوًا من المؤسسات األكاديمية، فضًال عن أصحاب مصلحة من غير األعضاء. 40و - العالم في

وقال الدكتور حمدون توريه، األمين العام لالتحاد: "يعقد االتحاد بموجب واليته هذا المؤتمر لتحديث المعاهدة العالمية 
الموصول. ولعلها فرصة فريدة  الحقيقية الوحيدة في مجال االتصاالت، وهي المعاهدة التي أرست دعائم عالم اليوم

  ".للمجتمع العالمي لجلب منافع مجتمع المعلومات لكي تطول جميع مواطني العالم
مايو،   16في  2012قدت مؤخرًا في جنيف أثناء منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام وخالل مشاورة مفتوحة عُ 

لثالث ساعات عرض آراء من مجموعات أصحاب  حظيت بحضور كبير واستمرتفقد شهدت هذه الجلسة التي 
المصلحة بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية والمنظمات الدولية وعدد كبير من ممثلي 

  المدني.  المجتمع
)، اتفق المشاركون على أنه ينبغي النشرة الصحفية السابقةفي أبريل (انظر  بروكسلوفي مشاورة مفتوحة عقدت في 

نشر النطاق بالمعاهدة أن تسهل جلب فوائد اإلنترنت لجميع سكان العالم، خاصة من خالل تشجيع  ةللمراجعات الخاص
إطار رؤية طويلة األجل تدعمها نماذج العريض واالستثمار فيه وتعزيز الظروف السليمة بما يسمح بانتعاش األسواق في 

  مستدامة لألعمال التجارية.
لسنتين تحقق درجة من التقارب بشأن بعض المبادئ ذات األهمية الكبيرة. ومن العملية التحضيرية التي استمرت وها هي 

تصال؛ األمن بين المواضيع الناشئة التي يتعين أن تتضمنها لوائح االتصاالت الدولية المراجعة: الحق في اال
استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وحماية الموارد الوطنية؛ والضرائب؛ والتجوال الدولي المتنقل؛ وٕاساءة  في

استعمال األرقام الدولية وسرقتها؛ وقابلية التشغيل البيني. وتتزايد كميات البيانات بوتيرة أسرع كثيرًا من البنى التحتية 
أن هناك خطرًا يتمثل في نقص االستثمارات في تطوير البنى التحتية. وهذا أيضًا موضوع آخر يمكن  الالزمة لنقلها، كما

  النظر فيه في المؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية.
الخاص بالمؤتمر العالمي لالتصاالت  الموقع اإللكترونيوثائق عن كل هذه المواضيع على  ستنشروخالل األسابيع القادمة 

  الدولية. كما ستنشر ورقة تضم "األسئلة المتكررة" تبين تفاصيل العملية والحق في المشاركة وفرص تقديم التعليقات.
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  :بالمسؤول التاليوللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال 
  سارة باركس

  وسائل اإلعالمالعالقات مع 
  6135 730 22 41+الهاتف: 

  1439 599 79 41+ الهاتف المحمول:
  tu.intsarah.parkes@i اإللكتروني: البريد

  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 المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البني

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

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