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 صحفيةنشرة 

 شعورًا عميقًا بالخسارة في االتحاد الدولي لالتصاالت خّلفنلسون مانديال ي
 سّد الفجوة الرقمية أرادمانديال، بطل المضطهدين، 

دارته وموظفوه  إن –ديسمبر  6، جنيف إلى شعب جنوب إفريقيا والعالم ينضمون أعضاء االتحاد الدولي لالتصاالت وا 
فصل العنصري الذي ناضل دون كلل ضد ال الثائر نلسون مانديال، القائد الجنوب إفريقي الكبير لاحر العلى  ا  حداد بأسره

شهده العالم على اإلطالق من  أحد أبرز مايعتبر ، والذي 1999و 1994 بين عاميجنوب إفريقيا  اسةمنصب رئ قلدتو 
 .حولت مجرى التاريخشخصيات 
 معظم قضىترانسكي بجنوب إفريقيا. و منطقة من أسرة ثمبو الملكية في  1918 مانديال في عام روليهالهالولد نلسون 
، حاز 1993 وفي عامعاما .  27 في السجن ضىأمملحمي ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، و  كفاححياته في 

رئيسا   1994 في عامخب ، وانت  ةالعنصري أغاللفي تفكيك بارز  دور لما اضطلع به منللسالم  مانديال على جائزة نوبل
 األمين العام لحركة عدم االنحياز.منصب أيضا   شغل، أثناء فترة واليتهلجنوب إفريقيا. و 

لما اتصف به من ، باسم مانديبا كان يعرف باعتزاز ي، الذيمالعال ةدولل الجر  ، سوف تخّلد ذكرىلجميع إنجازاتهوتقديرا  
 لمضطهدين.بطل اكونه لو  تسامح،وال على الصفح ةقدر الو  ة،نسانياإل عمق
 م بأحرّ وتقدّ  وأسفه حزنهعميق ، الدكتور حمدون إ. توريه، عن الدولي لالتصاالت التحادالعام لمين األ أعربوقد 

لى جنوب إفريقيا الكبير إلى أسرة الفقيد التعازي  كمثل أعلى مانديبا كنت دائما  أتطلع إلى: "لقد ، حكومة وشعبا ، فقالوا 
الرامية إلى  يحول دون إتمامه لرسالتهأو أن  عزمه يمكن أن يثنيشيء في العالم يوجد  ال ذلك أنه، يغرف منه اإللهام

ي، أثرا  دائما  بسوف تترك  فّذة الساميةالشخصيته "إن  قائال   وأضافالفصل العنصري".  نيرمن  أبناء وطنهتحرير 
 ."حتسامالسالم والتواضع واليخيم عليه فه في جو ث الذي خلّ من بعده باإلر  سوف ينعم العالم إلى األبدلو 
 الفجوة الرقمية مهمة سدّ  -مانديال  لسونن

رئيسا  لجنوب إفريقيا، كان  وعندما كان ماندياللتغيير والنمو. ل التكنولوجيا باعتبارها حافزا   اعتناقهلسون مانديال بع رف ن
قال، وهو يتحدث في الجلسة االفتتاحية لتليكوم العالمي لالتحاد لالتحاد الدولي لالتصاالت. فقد  الداعمينأقوى من 
 أضافاألهمية بالنسبة إلى القارة اإلفريقية بأكملها. و  ةعظيم هيئةإن االتحاد الدولي لالتصاالت  ،1995 عام جنيف في

باعتباره  ،االتحاد الدولي لالتصاالت ع ضخم في شبكة االتصاالت والمعلومات، ويعدّ "إننا في حاجة إلى تحقيق توسّ  قائال  
غنى عنها  القوة الدافعة الرئيسية وراء السياسات الدولية والتنمية التكنولوجية والتعاون ونقل المهارات، من األدوات التي ال

 هذا الصدد." في
لى المعلومات. كما أكد نس البشري في جميع أنحاء العالم إأبناء الج نفاذمانديال يؤكد على أهمية االتصاالت و ومضى 

 المعلومات. مجال على ضرورة العمل في سبيل القضاء على الفجوة بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة في
، تليكوم إفريقيا، في جوهانسبرغ. حدث اإلقليميلعقد ال ، دعا الرئيس مانديال االتحاد الدولي لالتصاالت1998 وفي عام

اإلفريقية  إلى القارةبالنسبة حاسمة أهمية يتسم بسمح ألمتنا باحتالل موقعها في منتدى "إنه ي وصف الحدث قائال  و 
 قائال   وأضافإحياء قارتنا". رغبتنا في أن نكون بالكامل جزءا  من عن  عمليالتعبير للفرصة  كما أنه يشكل. بأسرها

يمكن جذورا  أعمق. وبالفعل  وتكتسب ة أكبرسرعتكتسب د بالفعل تعريف فهمنا للعالم ألنها يثورة المعلومات تع "إن
يجلب  بأسرع مما اعتقدناه ممكنا . وهذا ما العالميةة القريفي المتمثل  السامي الهدفسرعة االبتكار التكنولوجي أن تحقق ل

 حديات على السواء."للعالم النامي الفرص والت
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و يتحدث عن طريق وصلة . وقال وهلسون مانديال دعمه لعمل االتحاد الدولي لالتصاالت، واصل ن2009 وحتى عام
"إن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي أقوى أداة منفردة  2009 تليكوم العالمي لالتحاد لعامافتتاح حفل فيديو في 

 وتقليصالمشاركين على "دعم الجهود المبذولة لتوصيل العالم  وحثّ  ،توجد بين أيدينا لتحقيق التقدم البشري"
 الرقمية". الفجوة

الدولي لالتصاالت سوف يتذكر  ، "إن االتحادالدولي لالتصاالت التحادالعام لمين األتوريه، إ. حمدون وكما قال الدكتور 
االبن العظيم لجنوب هذا ل العالم في ظل روح يلتوص الجهودبذل ب نستمر في الكفاح، وسوف مانديبانصيحة 

 وللعالم". إفريقيا
 هس علم االتحاد في مقر ، سوف ينكّ تكريما  لهالملهم والبطل الحقيقي للشمول الرقمي، و رحيل هذا القائد العظيم واحتراما  ل

 جنيف. في

 :بالمسؤول التالياالتصال  وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى
 سانجاي أشاريا

 والمعلومات العامة العالقات مع وسائل اإلعالم رئيس
 االتحاد الدولي لالتصاالت
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              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
االتحاد 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  150 حوالي على مدى
تخصيص المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية  في

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

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

file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/pressinfo@itu.int
file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/twitter.com/ITU_News
mailto:sanjay.acharya@itu.int
http://www.itu.int/
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

