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 لمجتمع المعلومات لمساهمات المقدمةا      يقد راالتحاد الدولي لالتصاالت 
 والقطاع الخاص  اتدعم الحكومل         تقديرا  منح شهادات 

 لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات
تقدير اليوم األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، السيد حمدون إ. توريه شهادات  م    قد   – 2013 فبراير 1جنيف، 

قطاعات االتحاد  لعضوين من أعضاءمان وبولندا وتنزانيا والمكسيك واإلمارات العربية المتحدة وكذلك                   إلدارات الكويت وع  
Intel وHewlett-Packard   ضافة ب          اعترافا                                                                                 مساهماتها المالية في الصندوق االستئماني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات. وا 

االستعراض  تعزيز تنفيذ األنشطة المتصلة بالقمة العالمية وخاصةب التزامها من أجل لمصر أعرب عن التقديرإلى ذلك، 
 .2014في  (WSIS+10) الشامل لتنفيذ نواتج القمة بعد مرور عشر سنوات

منذ انعقاد القمة األولى في جنيف،                                                                       الدكتور توريه، معربا  عن شكره للمساهمات السخية، "إنه في السنوات العشروقال 
 ظل                                                  وشهدنا أيضا  أن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  شهدنا قفزة هائلة نحو األمام في طريقة تواصل العالم.

مي خالل هذه الفترة الصعبة. ولذلك من ل                         تمك ن من دعم االقتصاد العاو  بل                  التي حدثت مؤخرا  خالل األزمة المالية          مزدهرا  
                                                                                                                   األهمية البالغة أن نستمر في المضي قدما  بتنفيذ أهداف القمة العالمية لضمان استفادة جميع الناس أينما كانوا من الفوائد 

 "الكاملة لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت.
إلى تسخير إمكانات  2005و 2003قدت على مرحلتين في         التي ع   (WSIS) القمة العالمية لمجتمع المعلوماتوتهدف 

ووضعت  .في العالموتوفير التوصيل لكل مواطن  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للوفاء بأهداف التنمية المستدامة
                                                    الماضي أ حرز تقدم كبير في تنفيذ هذه الخطوط. ومتابعة "خطوط عمل" عديدة لتحقيق هذه األهداف، وعلى مدى العقد 

                           ويجري استعراضها سنويا  خالل  وكاالت األمم المتحدة الشريكة تشمل ألصحاب مصلحة متعددينالتنفيذ عملية مستمرة 
وييسر الصندوق االستئماني للقمة  ي سيعقد في منتصف مايو في جنيف.منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذ

 العالمية تمويل هذه العملية.
ن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، إذ تتطلع إلى ما بعد تحليل الو  بالتقييمتقوم ، 2015                                                                                   وا 

الصحة والتعليم  تنحو األمام مع مراعاة الدور األساسي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجاال للتقدمتخطيط الو 
 وتغير المناخ والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

 :ل التاليبالمسؤو االتصاليرجى ولمزيد من المعلومات، 
 أشاريا سانجاي

 العامةرئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات 
 االتحاد الدولي لالتصاالت

 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد
 5046 730 22 41+ الهاتف:
 4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف

 

مجموعات اإلخبارية  التسجيالت األصلية وال إلى                  حاد نفاذا  سريعا   : يتيح مركز األخبار الفيديوي لدى االتمالحظة لوسائط اإلعالم
 .www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspxذات جودة البث العالية. يرجى التسجيل في العنوان التالي: 

http://www.itu.int/wsis/index.html
mailto:sanjay.acharya@itu.int
http://www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx
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 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد االتحاد الدولي 

                                                                                  عاما  ينس ق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي  150 حوالي على مدى
لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية تخصيص المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية  في

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

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