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 بيان صحفي

 التئام شمل مجتمع التكنولوجيا العالمية
 في المؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية

 بلداً لصياغة معاهدة عالمية جديدة 160كثر من اجتماع مندوبين من أ
 ستهيئ األجواء الزدهار النطاق العريض

 
 850 1ديسمرب( اليوم مبا يربو على  WCIT-12 ،14-3) صتااتا  الوللي الاملؤمتر العاملي لرحب  - 2012ديسمبر،  3دبي، 

، لهي املعاهوة العاملي  امللزم  (ITRs)لوائح اتاصتااتا  الوللي  بشأن  جموداً منولبًا صتوافولا إىل مركز ديب التجاري العاملي للتفالض 
اليت صتسهل التوصيل البيين لالتشغيل البيين خلوما  املعلوما  لاتاصتااتا  عاملياً، لصتيسر كفاءة عملها لصتوافرها للعموم على نطاق 

 لاسع.
بادئ العام  لضمان التوفق احلر للمعلوما  يف مجيع أحناء العامل للتعزيز لصول اجلميع إليها بأسعار لحتود املعاهوة امل

 لمناف . ميسورة
من كبار الشخايا ، من بينهم لزراء اتاصتااتا  لالرؤساء التنفيذيون  50لقو حضر افتتاح هذا احلوث صباح اليوم حنو 

لخالل األسبوعني القادمني، سيناقش املنولبون مراجعا  للمعاهوة احلالي  لضمان  للشركا ، لقادة من منظما  اجملتمع املوين.
 صتلبيتها على حنو أفضل احتياجا  الشبكا  لاخلوما  لاملستخومني مستقبالً.

  لصتشمل املقرتحا  املعرلض  على اتاجتماع سبل صتسريع البوء بتنفيذ النطاق العريض على الاعيو العاملي، لاسرتاصتيجيا  لتحسني
كفاءة استخوام الطاق  لالتعامل مع املخلفا  اإللكرتلني ، لمبادرا  لتحسني فرص اتانتفاع من التكنولوجيا لألشخاص ذلي 
اإلعاق ، لآليا  لضمان اتاستثمار املستمر يف اخلوما  لالشبكا  لالتطبيقا ، لصتوابري ملعاجل  ارصتفاع صتكلف  جتوال اتاصتااتا  

خوما  اتاصتااتا  الوللي ، لاملقرتحا  الرامي  إىل صتعزيز بيئ  دللي  منسجم  لمؤاصتي  صتكون قاطرة املتنقل  لفرض الضرائب على 
 اتابتكار يف املستقبل.

لشهو  الفرتة اليت سبقت املؤمتر حشوًا منسقًا للضغوط من ألساط الاناع  لمجاعا  اجملتمع املوين. لقال األمني العام لالحتاد 
محولن إ. صتوريه يف كلمته يف حفل اتافتتاح: "هنا يف ديب، سنرى احتكاكًا بني العقول. لكما نعلم الوليل لالصتااتا  الوكتور 

لبناء جمتمع املعرف  حيث اجلميع، بغض النظر  -مجيعاً، من اتاحتكاك ينبثق النور. لسنستعني هبذا النور يف صتبنين هوفنا املشرتك 
 مها لاستحواثها لصتبادهلا".عن الظرلف، ميكنهم الوصول إىل املعلوما  لاستخوا

ليرأس املؤمتر حممو ناصر الغامن، املوير العام هليئ  صتنظيم اتاصتااتا  يف اإلمارا  العربي  املتحوة. لقال الغامن يف كلمته إىل 
يعو املؤمتر املنولبني هذا الاباح: "يسر دلل  اإلمارا  العربي  املتحوة أن حتتضن هذا احلوث اهلام يف قلب موين  ديب اجلميل . ل 

من بني أهم املؤمترا  العاملي  دلليًا املعني  بسياسا  صتكنولوجيا املعلوما  لاتاصتااتا   2012العاملي لالصتااتا  الوللي  لعام 
رفيع  املستوى. لقو استغرق اإلعواد هلذا املؤمتر عوة سنوا  ختللتها العويو من املسامها  املقوم  إىل اتاحتاد الوليل لالصتااتا  

مجعي  للحكوما  على حو سواء، لكذلك أعضاء آخرين مثل للقطاع اخلاص لأللئك املمثلني املمثلني اتاحتاد أعضاء  من
أتا لهو  -. لصتشرتك مجيع املسامها  يف اهلوف نفسه (ETNO)الرابط  األلرلبي  ملشغلي شبكا  اتاصتااتا  ل  (ISOC) اإلنرتنت

http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/oth/T3F01000001
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تاستوام  يف صناع  صتكنولوجيا املعلوما  لاتاصتااتا . لإنين على ثق  من أن املنولبني إجياد النهج األكثر فعالي  لتعزيز الثق  لا
 الكرام لن يوخرلاً جهواً يف سبيل إجناح هذا املؤمتر لإيتاء مثاره". 

مون عن أمهي  صتوسيع رقع  اتانتفاع من صتكنولوجيا -األمني العام لألمم املتحوة بان كي ، حتوثرسال  بالفيويو إىل املنولبنيليف 
املعلوما  لاتاصتااتا  لتشمل اجلميع. لأضاف قائاًل "يف األيام املقبل ، سنراجع اتاصتفاق الذي صترصتكز إليه كيفي  التواصل فيما 

نتفاع ثلثي سكان العامل، الواقعني خارج إطار اإلنرتنت، من بيننا يف مجيع أحناء العامل. لجيب أن نضع ناب أعيننا ضمان ا
صتكنولوجيا املعلوما  لاتاصتااتا . فما من متسع لفجوة رقمي  يف عار املعلوما  لاتاقتااد الرقمي للقرن احلادي لالعشرين. 

رين أن صتكون خطوا  عملي  قو لينبغي أن صتكون إدارة صتكنولوجيا املعلوما  لاتاصتااتا  شفاف  لدميقراطي  لشامل  للجميع. ليس
اختذ  لفتح أبواب هذه العملي ، مبا يف ذلك األصوا  احليوي  املنبعث  من اجملتمع املوين لالقطاع اخلاص ... لحق التواصل هو يف 

 الاميم من رسال  اتاحتاد الوليل لالصتااتا ."
مبراجع  لاعتماد  (WTSA-12) اجلمعي  العاملي  لتقييس اتاصتااتا ، قامت 2012ل املؤمتر العاملي لالصتااتا  الوللي  لعام لقبي

موصيً  الولل األعضاء يف اتاحتاد الوليل لالصتااتا   النفاذ إىل موارد اإلنرتنت لاستعماهلا على أساس غري متييزي بشأن 69القرار 
باتامتناع عن اختاذ أي إجراءا  من جانب لاحو ل/أل متييزي  ميكن أن صتعيق نفاذ دلل  عضو أخرى إىل مواقع  193البالغ عودها 

القم  العاملي  جملتمع  ص عليها يفلاملبادئ املناو  من دستور اتاحتاد 1املادة اإلنرتنت العام  لاستخوامها للموارد؛ عماًل برلح 
. لقال الوكتور صتوريه إن القرار يرسل رسال  قوي  إىل اجملتمع الوليل صتوعو لوعم حري  التعبري 2005/2003خالل فرتة  املعلوما 

 لالوفاع عنها.
، نود الوكتور صتوريه أيضًا باإلجراءا  2012ليف إحاط  صحفي  يوم اجلمع  قبل انطالق املؤمتر العاملي لالصتااتا  الوللي  لعام 

املتخذة يف اآللن  األخرية للحو من الوصول إىل شبكا  اتاصتااتا  يف سوري . فقال: "قبل عام لاحو كنا من بني ألل من 
من دستور  33املادة لقبلها يف ميامنار. لأغتنم هذه الفرص  ألذكر مجيع احلكوما  بأن أعرب عن املخالف نفسها يف مار 

صتوعو تاحرتام حاج  الناس ، مبا فيها سوري ، حتمي حري  التواصل ل 193صتنطبق على دللنا األعضاء البالغ عودها اليت ، اتاحتاد
 لالنتفاع من البىن التحتي  احلرج  لالصتااتا ".

______ 

بث حي لمسجل على شبك  اإلنرتنت بلغا   Pages/webcast.aspx-http://www.itu.int/en/wcit/12 يتوفر عرب الرابط
لللمؤمتر الاحفي اتافتتاحي لمجيع جلسا  املؤمتر العام   2012متعودة حلفل افتتاح املؤمتر العاملي لالصتااتا  الوللي  لعام 

 على موى األسبوعني القادمني. 5لاجتماعا  اللجن  
لاألمني العام لالحتاد لاملسؤللني الرئيسيني اآلخرين لالصتااتا   سيستضيف اتاحتاد الوليلديسمرب،  4ابتواًء من يوم الثالثاء ل 

، لميكن النفاذ إليها بواسط  بتوقيت دبي المحلي 18:00 ساع الكل يوم عنو  إحاطً  صحفي  يومي  صتلخص املناقشا  الوائرة يف
 http://itu.adobeconnect.com/wcit2012 عرب الرابط: Adobe Connectأي حاسوب عرب منا  

األنباء الرئيسية للمؤتمر العالمي لالتصاالت لميكن اتاطالع على ما يلقى من كلما  لغريها من املعلوما  من خالل غرف  
 Pages/newsroom.aspx-http://www.itu.int/en/wcit/12 عرب الرابط: 2012الدولية لعام 

صتغطي مواضيع النقاش الرئيسي ،  بمعلومات أساسية ا إحاط، لجمموع  شامل  من المتكررةسئلة األلميكن اتاطالع على 
 عرب الرابط: 2012لعام  دحض األباطيل بشأن المؤتمر العالمي لالتصاالت الدوليةلعرض بعنوان: 

backgroundbriefs.aspx-12/Pages/WCIT-http://www.itu.int/en/wcit  
 ويمكن مشاهدة تسجيالت فيديو لالجتماع وتحميلها بجودة البث عبر الرابط: 

www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx  

  ويمكن تحميل صور من االجتماع على الرابط:

http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/speech-ki-moon.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa12/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/net/about/basic-texts/index.aspx
http://www.itu.int/wsis/index.html
http://www.itu.int/wsis/index.html
http://www.itu.int/wsis/index.html
http://www.itu.int/net/about/basic-texts/constitution/chaptervi.aspx
http://www.itu.int/net/about/basic-texts/constitution/chaptervi.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/webcast.aspx
http://itu.adobeconnect.com/wcit2012
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/newsroom.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/WCIT-backgroundbriefs.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/WCIT-backgroundbriefs.aspx
http://www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx
http://www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx
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http://www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157632073685626  
  التحضريي  الرئيسي  للمؤمتر عرب الرابط: الوثائقلميكن اتاطالع على 

12/Pages/documents.aspx-http://www.itu.int/en/wcit  
 www.itu.int/oth/T3F01000001 لميكن اتاطالع على لوائح اتاصتااتا  الوللي  احلالي  عرب الرابط:

 مالحظة للمحررين:
من األعضاء يف قطاعاصته )من القطاع  700ينفرد اتاحتاد الوليل لالصتااتا  داخل أسرة األمم املتحوة يف أن يضم يف عضويته حنو 

. لقو أُشركت مجيعها بنشاط يف العملي  التحضريي  للمؤمتر العاملي 193اخلاص أساساً( باإلضاف  إىل الولل األعضاء البالغ عودها 
موقعًا على شبك  اليت مضت على انطالقها عوة سنوا . لباإلضاف  إىل ذلك، أنشأ اتاحتاد  2012لالصتااتا  الوللي  لعام 

 7أغسطس ل 15لهو مفتوح جلميع أصحاب املالح  يف ست لغا  )لقو لرد يف الفرتة ما بني  للمشالرا  العام  اإلنرتنت
. لعقو اتاحتاد أيضًا أربع [(ري مرخص هبان بسبب رلابط صتشعبي  غ]لرُفض اثنا 29بياناً، ُنشر منها  31نوفمرب ما جمموعه 

إحاطا  عاملي  مفتوح  للمحللني للسائل اإلعالم لاجملتمع املوين )لوعم املشارك  عن بعو من أي مكان يف مجيع أحناء العامل(: 
http://www.itu.int/en/wcit- على الرابط: Adobe Connectلقو أُرشفت صتلك اليت ُعقو  باستخوام برجميا  

briefings.aspx-12/Pages/media. 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال:
 بول كونلي

 رئيس قسم اتاصتااتا  لصتعزيز الشراك 
 paul.conneally@itu.int الربيو اإللكرتلين:

 5601 730 22 41+هاصتف: 
 5668 592 79 41+ / 7614 639 55 971+هاصتف متنقل: 

 سارة باركس
 رئيس  قسم العالقا  مع لسائل اإلعالم لاملعلوما  العام 

 sarah.parkes@itu.intالربيو اإللكرتلين: 
 6135 730 22 41هاصتف: 

 1439 599 79 41+ / 7644 639 55 971+هاصتف متنقل: 

 غاري فولي
 رئيس مكتب اتاصتاال لالحتاد الوليل لالصتااتا  لوى األمم املتحوة

 gary.fowlie@itu.intالربيو اإللكرتلين: 
 5252 679 917 1+ / 7677 639 55 971 هاصتف متنقل: يف ديب

 زارا ناظم
 الراعي للعالقا  العام 

 موين  ديب لإلعالم
 z.nazim@raeeme.comالربيو اإللكرتلين: 

 5558 341 4 (0) 971+هاصتف: 

 لبابيديالسناء 

http://www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157632073685626/
http://www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157632073685626/
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/documents.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/documents.aspx
http://www.itu.int/oth/T3F01000001
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/public.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/public.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/public.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/media-briefings.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/media-briefings.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/media-briefings.aspx
mailto:paul.conneally@itu.int
mailto:sarah.parkes@itu.int
mailto:gary.fowlie@itu.int
mailto:z.nazim@raeeme.com
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 الراعي للعالقا  العام 
 موين  ديب لإلعالم
 lababidi@raeeme.comالربيو اإللكرتلين: 

 5558 341 4 (0) 971+هاصتف: 

 نورا العامري
 هيئ  صتنظيم اتاصتااتا 

 مارا  العربي  املتحوةاإل
 noora.alameri@tra.gov.ae: الربيو اإللكرتلين

 2525 893 55 971+ هاصتف:

 نور م. شمة
 مويرة العالقا  اإلعالمي 

 هيئ  صتنظيم اتاصتااتا 
 مارا  العربي  املتحوةاإل

 noor.shamma@tra.gov.ae الربيو اإللكرتلين:
 8260 611 2 971+ هاصتف:

 

 

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
عاماً،  145اتاحتاد الوليل لالصتااتا  هو لكال  األمم املتحوة الرائوة يف مسائل صتكنولوجيا املعلوما  لاتاصتااتا . لقو ظل اتاحتاد على موى 

  التحتي  ختايص املوارا  الساصتلي  ليعمل على حتسني البني ينسنق اتاستعمال العاملي املشرتك لطيف الرتددا  الراديوي  ليعزز التعالن الوليل يف
صيل لالصتااتا  يف العامل النامي ليضع معايري عاملي  لكفال  التوصيل البيين السلس جملموع  ضخم  من أنظم  اتاصتااتا . ليلتزم اتاحتاد بتو 

لك الراديوي العامل: من الشبكا  عريض  النطاق إىل أحوث أجيال التكنولوجيا  الالسلكي ، لمن مالح  الطريان لاملالح  البحري  إىل علم الف
لالتلفزيوني .  خوما  اهلاصتف الثابت لاملتنقل، إىل صتكنولوجيا  اإلنرتنت لاإلذاع  الاوصتي  لاألرصاد اجلوي  بالسواصتل، لمن التقارب يف

www.itu.int 
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