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 نشرة صحفية

 المنتدى العالمي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالتحاد
 يفتتح أعماله في جنيف

 على توافق اآلراء بشأن قضايا اإلنترنتالمتعددين تقوم أصحاب المصلحة بين مناقشة 

مندوب من القطاع الخاص والحكومات  800يجتمع هذا األسبوع في جنيف أكثر من  – 2013 مايو 14 ،جنيف
المنتدى العالمي الخامس لسياسات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات الصلة باإلنترنت من أجل حضور 

وهو حدث متعدد أصحاب المصلحة يعقد بانتظام  ،الذي ينظمه االتحاد االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 تكنولوجيا سريع التطور.الويرمي إلى حفز المناقشة حول المواضيع الساخنة التي تؤثر على قطاع 

بكلمات أدلى بها الدكتور حمدون إ. توريه، األمين العام  مركز جنيف الدولي للمؤتمراتوافتتح الحدث هذا الصباح في 
، الرئيس شحادةلالتحاد الدولي لالتصاالت؛ ودوريس لوتارد، وزير البيئة والنقل والطاقة واالتصاالت، سويسرا؛ وفادي 

، الرئيس والمدير التنفيذي كانالسيد روبرت إ. ؛ و (ICANN)والمدير التنفيذي لمؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة 
 وأحد أقطاب اإلنترنت. (CNRI)لمؤسسة المبادرات الوطنية للبحوث 

وسينظر في اعتماد مشاريع ستة  "مسائل السياسات العامة الدولية المتصلة باإلنترنت"يركز المنتدى هذا العام على موضوع 
التابع للمنتدى العالمي لسياسات  (IEG)لفريق الخبراء غير الرسمي الثة آراء ُوضعت أثناء االجتماعات التحضيرية الث

 وهي: االتصاالت
 كحل طويل األجل لزيادة التوصيلية )(IXPنقاط تبادل لإلنترنت تشجيع إنشاء  :1الرأي 

 النطاق ةعريضللتوصيلية أكبر تعزيز بيئة تمكينية من أجل نمو وتنمية  :2الرأي 
 )IPv6(اإلصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت من أجل نشر  القدراتبناء دعم  :3الرأي 
 )IPv4(اإلصدار الرابع  واالنتقال من (IPv6)لبروتوكول اإلنترنت  السادستبني اإلصدار دعم  :4الرأي 
 نهج تعدد أصحاب المصلحة في إدارة اإلنترنت دعم :5الرأي 
 عملية التعاون المعزز تفعيلدعم  :6الرأي 

األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت الدكتور حمدون إ. توريه إلى المندوبين المجتمعين في الجلسة االفتتاحية وتحدث 
توقف والتأمل فرصة لل" –األحداث التي ُيطلق فيها العنان للتفكير أهم أشار إلى أن المنتدى هو واحد من و هذا الصباح، 

 ."ت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأهميتها بالنسبة لنا جميعا  ومناقشة القضايا الناشئة في مجال االتصاال
وأضاف الدكتور توريه قائال  "إننا نقف عند نقطة حاسمة بين شبكة اإلنترنت كأداة حيوية للتقدم االجتماعي واالقتصادي 

المندوبين مشجعا  العالم الصناعي وشبكة اإلنترنت كمورد عالمي قّيم وسلعة أساسية للحياة البشرية في كل مكان." وقال  في
على تركيز المناقشات على السبل الكفيلة بتحسين التوصيلية الدولية، "بنهاية هذا العام، سيضاهي عدد الهواتف الخلوية 

مع وجود  –مليار شخص اإلنترنت  2,7ح األرض تقريبا ، وسوف يستعمل حوالي عدد السكان على سطالمستخدمة المتنقلة 
 70%في االتصاالت المتنقلة عريضة النطاق. ولكن في نهاية هذا العام سيظل ما يقرب من مستخدم مليار اشتراك  2,1

 ".غير موصولين باإلنترنتمن السكان في العالم النامي 

http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/default.aspx
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http://www.itu.int/md/S13-WTPF13IEG3-C-0044/en
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كمحفل لمناقشة  1994في هيئة اإلدارية لالتحاد، المنتدى العالمي لسياسات االتصاالت أنشأ مؤتمر المندوبين المفوضين، ال
وتبادل وجهات النظر والمعلومات بشأن مسائل السياسة العامة والمسائل التنظيمية الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات 

 .المواضيع التي يتناولها كل منتدىواالتصاالت. ويختار أعضاء االتحاد 

 هيكل المنتدى
يترأس هذا المنتدى الخامس السيد إفو إفانوفسكي، وزير مجتمع المعلومات واإلدارة، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، 

 .يساعده ستة نواب للرئيس
والمجتمع  وقال السيد إفانوفسكي "إن المنتدى حدث من أحداث االتحاد الفريدة من نوعها إذ يوفر للحكومات ودوائر الصناعة

المدني منصة مفتوحة وغير رسمية تشمل عدة قطاعات للتوصل معا  إلى صياغة رؤية مشتركة بشأن القضايا التي تؤثر 
نني أتطلع إلى المناقشات المقبلة خالل المؤتمر حيث ستتاح للمشاركين الفرصة للتعبير  على جميع أصحاب المصلحة. وا 

 ة اإلنترنت في المستقبل".عن آرائهم حول مواضيع هامة تتعلق بتنمي
مساهمة وردت من  75لالتحاد الدولي لالتصاالت الذي يشمل  تقرير األمين العاموالوثيقة الرئيسية المقدمة للمنتدى هي 

الحكومات والقطاع الخاص أثناء العملية التحضيرية. وستجري أيضا  مناقشة المساهمات الواردة من أعضاء االتحاد 
المقدمة إلى المنتدى مباشرة. والغرض من تقرير األمين العام هو أن يكون نقطة انطالق للمناقشات، ولن ُيعدل كوثيقة 

 صادرة عن المؤتمر.
في عمل فريق الخبراء غير الرسمي الذي كان مفتوحا  أمام جميع األطراف المهتمة. وترأسه السيد  خبيرا   180من وشارك أكثر 

 فبراير(. 6-8) 2013أكتوبر( ومرة واحدة في  8-10يونيو و 5) 2012بيتكو كانتشيف من بلغاريا، واجتمع الفريق مرتين في 
حول موضوع النطاق العريض ضم متحدثين مرموقين من دوائر  حوار استراتيجي رفيع المستوىوسبق المنتدى يوم أمس 

دور النطاق العريض باعتباره بنية  "بناء النطاق العريض"الصناعة والمجتمع المدني والحكومات. وبحثت الجلسة األولى بشأن 
"النطاق الجلسة الثانية بشأن تحتية حاسمة في االقتصاد الرقمي الحديث لتشجيع النمو االقتصادي واإلنتاجية والتجارة. وتناولت 

التطبيقات عريضة النطاق من أجل التنمية في مجاالت مثل الصحة اإللكترونية والتعليم اإللكتروني  العريض يقود التنمية"
 ونطاق الفرص التجارية المتاحة للقطاع الخاص الذي يتطلع إلى االستثمار في األسواق التي تفتقر إلى الخدمات.

الشبكي للمنتدى والحوار االستراتيجي )الحي والمسجل( بجميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة يتاح البث 
 الموقعين التاليين: في

13/Pages/webcast.aspx-http://www.itu.int/en/wtpf 
 في الموقعين التاليين:فتتاح المنتدى الالمؤتمر الصحفي متابعة ويمكن 

pc.aspx-13/Pages/webcast-http://www.itu.int/en/wtpf 

الموقع  في القائمة الكاملة ألفرقة العمل ورؤساء أفرقة العمل ونوابهمويمكن االطالع على هيكل المنتدى بما في ذلك  
 Pages/structure.aspx-www.itu.int/en/wtpf/13التالي: 
أخبار مركز المنتدى والحوار االستراتيجي في التي يناقشها لوسائل اإلعالم بشأن المواضيع الرئيسية  عامةمعلومات وتتاح 

 Pages/newsroom.aspx-www.itu.int/en/wtpf/13المنتدى: 
 في الموقع التالي: ياساتالكلمات والبيانات الرسمية المتعلقة بالسوتتاح 

13/Pages/speakers.aspx-www.itu.int/en/wtpf  
 من المنتدى والحوار االستراتيجي وتنزيلها من الموقع التالي: صورويمكن مشاهدة 

www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157633439495845/  
 http://bit.ly/12giDR5في قناة يوتيوب لالتحاد:  2013في قائمة العرض الخاصة بالمنتدى  لقطات فيديومشاهدة ويمكن 
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http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/previous.aspx
http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/report-sg.aspx
http://www.itu.int/md/S13-WTPF13IEG3-ADM-0002/en
http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/dialogue.aspx
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http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/webcast-pc.aspx
www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/structure.aspx
http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/newsroom.aspx
http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/speakers.aspx
http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/speakers.aspx
http://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157633439495845/
http://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157633439495845/
file://blue/dfs/comms/Releases/2013/PR-MA-CM-OS-2013/In-Progress/WTPF%20opening/www.youtube.com/itutelecommunication
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من مركز األخبار الفيديوي االفتراضي لالتحاد  تنزيل تسجيل فيديوي بجودة عالية الوضوحاإلعالم اإلذاعية يمكن لوسائط 
 www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspxفي: 

 en-C-WTPF13-www.itu.int/md/S13/0003من الموقع التالي:  تقرير األمين العامويمكن تنزيل 
 .هنا بأعضاء فريق الخبراء غير الرسميوتتاح قائمة كاملة 

 

 :بالمسؤولين التالييناالتصال  يرجى لمزيد من المعلوماتو 
 بول كنيلي

 رئيس شعبة االتصاالت وتعزيز الشراكات
 5601 730 22 41+ الهاتف:

 5668 592 79 41+الهاتف المحمول: 
 pressinfo@itu.int اإللكتروني: البريد

 باركس سارة
 العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامةرئيسة 
 6135 730 22 41+ الهاتف:

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

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

عاما ، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في  150االتحاد على مدى 
ة التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية تخصيص المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البني

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

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