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 بيان صحفي

 أوروغواي تستضيف االجتماع اإلقليمي التحضيري

 2014 للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام

 السياسات وقادة الصناعة في األمريكتين يعطون زخما   واضعو
 كمحفز للتنميةلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

افتتح اليوم في مونتفيديو، أوروغواي، االجتماع اإلقليمي التحضيري للمؤتمر العالمي  – 2013 أغسطس 20، جنيف
. وسيقوم المؤتمر بتقييم التنفيذ الجاري لخطة عمل حيدر آباد التي تم االتفاق عليها 2014 لتنمية االتصاالت لعام

 وتحديد مجاالت األولوية لمنطقة األمريكتين. 2010 المؤتمر األخير في في
في شرم الشيخ، مصر، في الفترة  (WTDC-14) سيعقد المؤتمر العالمي السادس لتنمية االتصاالت لالتحاد

والمؤتمر الذي سيجمع واضعي السياسات والمنظمين والخبراء من جميع أنحاء  .2014 أبريل 11مارس إلى  31 من
 عمل لتنمية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مدى السنوات األربع المقبلة. العالم، سيقوم بوضع خطة

ونشر النطاق  ؛وسيتناول االجتماع التحضيري مجاالت االهتمام الرئيسية لمنطقة األمريكتين، مثل شبكات المستقبل
إلى اإلنترنت؛ استعمال التطبيقات اإللكترونية ألغراض التنمية االجتماعية  العريض مع التركيز على خفض تكاليف النفاذ

والمناطق الحضرية شحيحة الخدمات مع تركيز خاص على الشعوب األصلية  واالقتصادية، خاصة في المناطق الريفية
ئ؛ بما في ذلك واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ وأمن الشبكات وسالمة استعمال التطبيقات والخدمات؛ واتصاالت الطوار 

 التأهب للكوارث والتعامل معها.
تحقيق وقال األمين العام لالتحاد، الدكتور حمدون إ. توريه، إن منطقة األمريكتين منطقة تتسم بالدينامية مليئة بإمكانات 

يعيشون في أكثر التوصيلية البينية اإلقليمية وجلب فوائد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للجميع، حتى لهؤالء الذين 
 شحيحة الخدمات. المجتمعات بعدًا وفي المناطق الحضرية

وقال السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد "إن من شأن االجتماع اإلقليمي التحضيري لألمريكتين 
قامة روابط بين الموضوعات والمسائل التي تتول ى دراستها لجنتا الدراسات أن يساعدنا في تحديد مجاالت األولوية وا 
 ".2014 والمبادرات اإلقليمية التي سيتم النظر فيها في المؤتمر العالمي المقبل لتنمية االتصاالت لعام

تقريبًا في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  120% ومن المقرر أن يصل معدل تغلغل االتصاالت الخلوية المتنقلة إلى
 40%كما تستمر النسبة المئوية لألسر التي لديها وسيلة نفاذ إلى اإلنترنت في الزيادة لتصل إلى . 2013 بنهاية عام
من األسر لديها وسيلة نفاذ إلى اإلنترنت في المنازل. وبمعدل  61%. وفي منطقة األمريكتين، هناك 2013 بنهاية عام
لثابت، تأتي المنطقة فوق المتوسط العالمي للنطاق العريض ا 17%في النطاق العريض المتنقل و 48% تغلغل يبلغ

 بكثير وتحتل المرتبة الثانية بعد أوروبا.
خب رئيسًا لالجتماع اإلقليمي وكان السيد روبرتو كريمرمان وزير الصناعة والطاقة والتعدين في أوروغواي، الذي انت  

من حيث إنه يمثل فرصة فريدة لبلدان التحضيري، قد سلط الضوء على أهمية اجتماع االتحاد المنعقد في مونتفيديو 
 .2014 منطقة األمريكتين للتفاعل فيما بينها ولتعزيز روح التعاون تحضيرًا للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام
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لمنطقة األمريكتين. وهذا المنتدى  لالتحاد االجتماع اإلقليمي التحضيري المنتدى اإلقليمي لتنمية االتصاالت وقد سبق
، وفر منبرًا لحوار مفتوح ANTELاستضافته وزارة الصناعة والطاقة والتعدين بحكومة أوروغواي بالتعاون مع الذي 

وتعاون وشراكات بين واضعي سياسات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمنظمين والصناعة والهيئات 
 .األكاديمية ووكاالت التنمية اإلقليمية والدولية

، وركز على أهمية وضع محتوى يتسم بناء المعرفة من أجل تنمية مجتمعات شاملة للجميعمنتدى التنمية،  وكان موضوع
بالجودة يلبي الطائفة الواسعة من احتياجات السكان في جميع أنحاء العالم وييسر التفاعل في الوقت الفعلي بين 

 مستعملي اإلنترنت لتبادل المعرفة في بيئة تحتوي الجميع.
 .ANTEL كريمرمان والسيدة كارولينا كوسي، رئيسة الوزيرالمنتدى،  وافتتح

وقال السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد "لعلنا من خالل استعمال مختلف أنواع منصات شبكات 
وأضاف "يجب أن نعزز من  التواصل االجتماعي، نمتلك الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف أجزاء العالم".

إنتاج المحتوى المحلي الذي يلبي احتياجات القطاعات اإلنتاجية مثل الزراعة وصيد األسماك والصناعات الصغيرة 
 واستيراد المنتجات وتصديرها والتمويل والتعليم."

المتنقلة" التي تسعى إلى وسلط السيد سانو الضوء على مبادرة االتحاد بشأن "تمكين التنمية باالستفادة من االتصاالت 
إقامة شراكات لتقديم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجاالت التعليم والصحة والحكومة واألعمال 

التي ترمي  (SSDM)" نموذج التنمية المستدامة الذكيةالمصرفية والبيئة واألعمال التجارية بين مجاالت أخرى؛ ومبادرة "
إلى الربط بين اتصاالت الطوارئ والتنمية المستدامة من أجل االستخدام األمثل للموارد في قطاع تكنولوجيا المعلومات 

ونظرًا إلى أن بناء القدرات من العناصر الرئيسية للعمل في قطاع تنمية االتصاالت باالتحاد، قال  واالتصاالت.
ادرة أخرى للعمل مع المؤسسات األكاديمية لتكون بمثابة منصة لتقاسم مواد التدريب سانو إن أكاديمية االتحاد مب السيد

 ومجموعات األدوات على الصعيد العالمي.
وست عقد مجموعة  ورحبت البلدان في المنطقة بفرصة المساهمة في األعمال التحضيرية استعدادًا للمؤتمر العالمي المقبل.

 .2014 م في العالم لتقديم مساهمات إلى المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعاممن االجتماعات اإلقليمية هذا العا
  زيارة الموقع التالي: وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى

D/Conferences/WTDC/WTDC14/Pages/default.aspx-http://www.itu.int/ar/ITU  ينبالمسؤولاالتصال أو 
 :ينالتالي

   سانجاي أشاريا
 العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة رئيس

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

  برونو راموس
 مدير المكتب اإلقليمي لالتحاد لمنطقة األمريكتين

 2730 2312 61 55+ المحمول: الهاتف
 Bruno.ramos@itu.int اإللكتروني: البريد

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

عامًا 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

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

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