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 صحفيةنشرة 

 لحفزالتنظيم المرن وخفيف الوطأة والمحايد من ناحية التكنولوجيا هو المفتاح 
 العالم فياإلقبال على خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالبتكار 

أكبر تجمع سنوي في العالم لمنظمي التكنولوجيا وخبراء السياسة العامة يشجع إقامة 
 بين أصحاب المصلحةشراكات تكميلية 

تكنولوجيا المعلومات الرائدين في مجال سياسة  المتخصصينمن  660 يزيد على ما إن – 2013يوليو  5، وارسو
الذين يحضرون الندوة العالمية الثالثة عشرة لمنظمي االتصاالت التي ينظمها االتحاد الدولي  واالتصاالت في العالم

يشجعون المنظمين والمشغلين ومقدمي يوليو(  3-5، 2013 ملالتصاالت )الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعا
على التعاون بشأن االستراتيجيات التعاونية التي من  ةغير التقليديالخدمات محتوى تقديم  الخدمات ومطوري منصات

 .للمستهلكوخفض األسعار  إلى الشبكات المواطنين وصولشأنها زيادة الفوائد والمساعدة على توسيع 
ندا، تحت رعاية الرئيس البولندي برونيسالو كوموروفسكي، أفضل ندوة من الندوة التي عقدت في وارسو، بول وكانت هذه

حكومة وكيان  200يزيد على  بلدًا يمثلون ما 130من حيث الحضور إذ اجتذبت ممثلين من أكثر من  أي وقت مضى
 رؤساء تنفيذيين من كبار الشخصيات. 110 بمن فيهممن القطاع الخاص 

لمواضيع الساخنة تشمل تنسيق التنظيم عبر الحدود؛ والتحدي المتمثل باوشمل البرنامج هذا العام مجموعة زاخرة 
إيجاد مزيد من طيف الترددات الراديوية لدعم النمو الهائل المستمر في الخدمات والتطبيقات الالسلكية؛ واالنتقال من  في

لمليارات األجهزة  تكفيعناوين اإلصدار الرابع لبروتوكول اإلنترنت إلى عناوين اإلصدار السادس منه لضمان قدرة نمو 
المعامالت المالية الرقمية؛ واستراتيجيات تمويل  نماذج تنظيمية المعقدة لتطورالجديدة المدعومة باإلنترنت؛ والجوانب ال

 لنطاق العريض الثابت والمتنقل.ا لشبكاتاالستثمار في البنية التحتية الجديدة 
 وهي رئيسة الندوة، التصاالت اإللكترونية في بولنداالسيدة ماغدالينا غاج، رئيسة مكتب ا الحدث يوم األربعاء افتتحت

 ىوقالت السيدة غاج متحدثة إل. ورئيسة مكتب االتصاالت اإللكترونية في بولندا 2013 العالمية لمنظمي االتصاالت لعام
المندوبين في نهاية بعد ظهر اليوم ومؤكدة التزام بولندا بالمساعدة على بناء مجتمع معلومات شامل تمامًا على 

استعمال  طوير البنية التحتية عريضة النطاق وتشجيع التوسع فيإننا بحاجة إلى تالصعيدين الوطني والعالمي، "
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وهدفنا هو تشجيع جميع األفراد والمجتمعات على المشاركة في مجتمع المعلومات".

أفضل الممارسات التي تهدف إلى بشأن المبادئ التوجيهية النهائية للندوة، أقر المنظمون مجموعة من  الجلسةوفي ختام 
المبادئ التوجيهية الجديدة على  وتشددتوفير إطار لالبتكار واالستثمار والمنافسة مع ضمان أفضل عرض للمستهلكين. 

قطاع االتصاالت األساسي  لتتجاوزخفيفة الوطأة ومبتكرة وأكثر مرونة تتسع تكون ضرورة تكييف وتطوير أطر تنظيمية 
 لنظام اإليكولوجي الرقمي الحديث.مصلحة لالأصحاب متعددة و  األوجه ةبعادًا متعددالتقليدي لتشمل أ

 مشاركة رفيعة المستوى
، شملت الوزير البولندي غير مسبوقمشاركة رفيعة المستوى بشكل  وارسو هيلتونهذا العام الذي ُنظم في فندق  برنامجشهد 

نري بوزير؛ دة في جمهورية إفريقيا الوسطى، هلإلدارة والرقمنة، ميشال بوني؛ ووزير البريد واالتصاالت والتكنولوجيات الجدي
مالي، موسى كونكويو المعلومات في  وزيرووزير االقتصاد الرقمي واالتصاالت والبريد في غابون، بليز لويبي؛ و 

والمدير ؛ ، نيلي كروزDG Connectالمفوضية األوروبية وعضو في لجنة النطاق العريض،  ةكالونغاشاوا؛ ونائبة رئيس
مكتب االتصاالت الفيدرالية،  والقائمة بأعمال رئيس، آن بوفرو؛ (GSMA) النظام العالمي لالتصاالت المتنقلةالعام لرابطة 

فريقيا لشركة فيسبوك، ريتشارد  ألين. ميغنون كاليبيرن؛ ومدير السياسات العامة لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وا 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR13-Programme---Day-1.aspx


- 2 - 

 لالتصــاالت الدولـــي االتحــاد
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 

الذي  (GRID) لحوار العالمي بين منظمي االتصاالت ودوائر الصناعةا االبتكار الناجح المتمثل فيوواصلت الندوة 
 بدأه العام الماضي مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد، السيد براهيما سانو.والذي استغرق يومين 

هدف  إصابةإلى  بالتطلع شبيههو  باستمرار إن تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتغيروقال السيد سانو "
 وتبنير يأفضل طريقة لحفز جهودنا الرامية إلى التكيف مع التغي وير أفضل الممارسات واستعمالها هومتحرك. وتط

أعتقد أنه من خالل العمل معًا في تحديد تكنولوجيات جديدة من أجل تعزيز التنمية واألعمال التجارية". وأردف قائاًل "
 باالتصاالت الرقمية." سي أسسًا تنظيمية قوية للمضي قدماً أفضل الممارسات سوف نر 

ة النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة جلسات جانبية متخصصة قبل الحدث بيوم، بما في ذلك اجتماع لكبار ونظمت رابط
المسؤولين في الهيئات التنظيمية من القطاع الخاص، واجتماع الرابطات التنظيمية العالمية وحلقة دراسية بشأن مزادات 

 .كبيراً حضورًا ، وشهدت هذه الفعاليات أيضًا GSMA نظمتها رابطة الطيف
العام الكثير من الهيئات  هذاالندوة  شهدنا فيوقال نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، السيد هولين جاو "

جميعًا أننا  والتفهم السائد هو –التنظيمية والمشغلين والشركاء والمؤسسات المالية وحتى منظمات وسائط اإلعالم الرائدة 
معًا لحل القضايا الهامة، وتمثل الندوة المنصة الوحيدة في العالم التي تسمح بتبادل األفكار والمقترحات بحاجة إلى العمل 

 .يشبهها منتدى آخر ليس هناكوبكل بساطة  – والخبرات
في البحرين.  (TRA) بناًء على دعوة من هيئة تنظيم االتصاالت 2014 وستعقد الندوة العام المقبل في البحرين في يونيو

 وسيترأسها رئيس هيئة تنظيم االتصاالت، السيد محمد العامر.
العالمية لمنظمي االتصاالت  الصادرة عن الندوةوتتاح المجموعة الكاملة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل الممارسات 

 .http://www.itu.int/GSR13المتفق عليها في نهاية الحدث هذا العام في الموقع اإللكتروني التالي: و  2013 لعام
 .اتجاهات اإلصالح في االتصاالتوستدرج أيضًا النواتج الصادرة عن االجتماع في التقرير التنظيمي السنوي لالتحاد، 

 .هنابشأن القضايا الرئيسية للندوة العالمية لمنظمي االتصاالت  أوراق المناقشاتوتتاح مجموعة 
ونظرة عامة عن سوق تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك كلمات المشاركين رفيعي المستوى ساسية المعلومات األوتتاح 

النطاق العريض في مركز أخبار الندوة العالمية والبيانات اإلحصائية العالمية الرئيسية بشأن واالتصاالت في بولندا 
 .http://www.itu.int/en/newsroom/Pages/gsr13.aspx في العنوان التالي: 2013 لمنظمي االتصاالت لعام

 /www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157634465030796من الموقع التالي:  GSR13يمكن تنزيل صور الندوة و 
 http://bit.ly/19sxrCHفي الموقع:  GSR13 المقابالت الصفحية للندوة ويمكن مشاهدة

 :بالمسؤولين التالييناالتصال أو  www.itu.int/GSR-13يرجى زيارة الموقع وللحصول على مزيد من المعلومات، 
  جاسزوك بيوتر

 وسائل اإلعالم والعالقات العامة، مكتب مستشار الرئيس
 p.jaszczuk@uke.gov.plالبريد اإللكتروني: 

 44 93 534 22 48+ الهاتف:
 803 470 668 48+ الهاتف المحمول:

  باركس سارة
 والمعلومات العامة، االتحاد الدولي لالتصاالترئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم 

 sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البريد
 (يوليو 5 )حتى 996 787 518 48+الهاتف المحمول: 

 6135 730 22 41+ هاتف المكتب في جنيف:
 www.itu.int/facebookاالتحاد على فيسبوك:  أحداثا تابعو 

              تابعونا

http://www.itu.int/GSR13
http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/reg/D-REG-TTR.14-2013-SUM-PDF-E.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2013papers.aspx
http://www.itu.int/en/newsroom/Pages/gsr13.aspx
http://www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157634465030796/
http://bit.ly/19sxrCH
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2013/default.aspx
mailto:p.jaszczuk@uke.gov.pl
mailto:sarah.parkes@itu.int
http://www.itu.int/facebook
http://www.itu.int/twitter
http://www.itu.int/facebook
http://www.youtube.com/itutelecommunication
http://www.flickr.com/photos/itupictures
http://www.itu.int/net/pressoffice/rss/feed.xml


- 3 - 

 لالتصــاالت الدولـــي االتحــاد
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 

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

تخصيص  عاما، ينسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في 150على مدى 
المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل 

التحاد بتوصيل العالم: من الشبكات العريضة النطاق إلى البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم ا
أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية 
 بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية

 www.itu.int والتلفزيونية.

http://www.itu.int/

