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 نشرة صحفية

 زخم عالمي لتحقيق التوصيلية العالمية للنطاق العريض
المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت الذي ينظمه االتحاد الدولي لالتصاالت يفتتح أعماله 

 في دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 اعتماد وسائل اإلعالم متاح
أعماله اليوم  (WTDC-14)يفتتح المؤتمر العالمي السادس لتنمية االتصاالت لالتحاد  – 2014مارس  30دبي، 

دبي، اإلمارات العربية المتحدة، بتوجيه نداء من أجل تحقيق التوصيلية الشاملة للنطاق العريض. وسيركز المؤتمر،  في
"، على أولويات التنمية في مجال االتصاالت وتكنولوجيا النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة"في إطار موضوع 

 يع والمبادرات الالزمة لتنفيذها.المعلومات واالتصاالت ويتفق على البرامج والمشار 
وقد تم انتخاب السيد محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم االتصاالت في اإلمارات العربية المتحدة ورئيس وفدها 

" يلفت االنتباه إلى النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة رئيسًا للمؤتمر. وقد أشار إلى أن التركيز على موضوع "
الحاسم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة في تعزيز التنمية في أي دولة. وقال السيد الغانم "منذ بداية  الجانب

شهدت الوسائط االجتماعية طفرة  هذه األلفية، واالشتراكات في االتصاالت الخلوية المتنقلة مستمرة في االرتفاع، كما
يد غير مسبوق في العالم من السكان لديهم القدرة على النفاذ إلى أصبح هناك عدد متزا كبيرة في استعمالها، كما

يزال الشاغل األكثر  يصعب تقديره من المعلومات بفضل زيادة التوصيلية". وأضاف "وال اإلنترنت، مع االستفادة من كم
هذه الفجوة والقضاء على هذا  إلحاحًا والذي نواجهه جميعًا "الفجوة الرقمية". وأردف "فاألمر يتطلب حلواًل عملية جادة لرأب

 الجور المستمر في النفاذ".
قال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت الدكتور حمدون إ. توريه في حفل افتتاح المؤتمر العالمي لتنمية و 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعلى وجه الخصوص شبكات النطاق العريض، تفتح  إن" 2014 االتصاالت لعام
امنا أعظم فرصة سنحت لنا حتى اآلن لكي نحرز خطوات تقدم سريعة وبالغة األثر في التنمية االجتماعية واالقتصادية أم

على صعيد العالم. وأضاف قائاًل "وعندما تحقق شبكات النطاق العريض إنجازات بفضل الكفاءة عبر مجاالت عديدة 
فإنها سرعان ما تعوض االستثمار فيها، محدثة حلقة  -ياه والطاقة متعددة، من التعليم والرعاية الصحية إلى النقل والم

 الة من االستثمار واإلنتاجية والتنمية البشرية.فع  
وقال مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد، السيد براهيما سانو إن نمو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأهميتها 

النهوض بالرفاه االقتصادي واالجتماعي للناس كان استثنائيًا في الماضي القريب. وأضاف قائاًل "ومع ذلك، رغم  في
ويتعين علينا أن نهيئ الظروف المالئمة وهذا هو السبب في تواجدنا هنا. التقدم المحرز تظل هناك تحديات كبيرة". 

تجاوبة وتمكينية لتحقيق الشمول الرقمي للجميع." وأكد السيد سانو لألعمال الحرة واالبتكار؛ وأن نهيئ بيئات تنظيمية م
 على أنه "ينبغي لنا أن نعمل معًا لكي نجعل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في متناول األشخاص العاديين."

رنامج تنمية التي ستضع ب –خطة عمل دبي  2014ومن بين النتائج المتوقعة للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام 
 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مدى السنوات األربع المقبلة.

والحوار الذي سيشكل مستقبل االتصاالت وقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومساهمته في التنمية االجتماعية 
 واالقتصادية سيركز على اآلتي:
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  تعزيز االستثمار وزيادة تنمية شبكات االتصاالت/تكنولوجيا سياسات وأطر تنظيمية سليمة من شأنها
 واالتصاالت المعلومات

  تحسين النفاذ إلى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتوفير الخدمات للناس مثل التعليم والصحة
 وتمكينهم من خالل تزويدهم بالوسائل الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة.

 ة واألمن في استعمال االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتزيادة السالم 
 بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 االتصاالت في حاالت الطوارئ 

عن تنمية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  فيلمبعرض  2014 العالمي لتنمية االتصاالت لعام افتُتح المؤتمر
 من الوزراء والمندوبين 60بلدًا تقريبًا، منهم أكثر من  150مشاركًا من  1650وحضر افتتاح المؤتمر نحو  واالتصاالت.

 المستوى. رفيعي

 النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة
 مارس. 29ُعقد حوار استراتيجي تنفيذي بشأن النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة يوم السبت، 

وفر الحدث منبرًا لمناقشة تفاعلية بشأن االتجاهات والتحديات والفرص الخاصة بقطاع االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 
 موجهة نحو تنمية النطاق العريض في العالم. واالتصاالت. ورك ز بوجه خاص على االستراتيجيات والسياسات ال

مليار هاتف ذكي   1,5توريه األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، مشيرًا إلى أنه يوجد حالياً  وقال الدكتور حمدون إ.
العريض بسرعة تقريبًا قيد االستعمال وأن هذا الرقم مرشح ألن يتضاعف خالل السنوات القليلة القادمة "يتطور عالم النطاق 

مذهلة، خاصًة مع ظهور النطاق العريض المتنقل الذي يعد التكنولوجيا األسرع نموًا في تاريخ البشرية. وستحدث النسبة 
 90%حيث جاءت نسبة  - إذا استمر تكرار النمط الذي شهدته السنوات األخيرة - األكبر من هذا النمو في البلدان النامية

من النمو في عدد مستعملي اإلنترنت من العالم النامي خالل السنوات  80%متنقلة وأكثر من من النمو في االتصاالت ال
يزال علينا  الذي ال األربع الماضية". وشدد الدكتور توريه على ضرورة استمرارنا في قياس التقدم المحرز من أجل معرفة ما

ضافته وأضاف "ما سبوعين المقبلين سيرسم صورة ليس فقط مستقبل تنمية نقرره ونحدده هنا في دبي خالل األ القيام به وا 
 صورة المستقبل لكل العالم الذي نعيش فيه". بل - تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل السنوات األربع القادمة

"فجوة  في كلمته االفتتاحية "إن التحدي األكبر المتعلق بسد باالتحاد وقال براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت
النطاق العريض" ال يزال أمامنا، باستكشاف ومناقشة وابتكار أفضل السبل لتعزيز األثر المتعلق بنشر البنية التحتية 

 للنطاق العريض وتوفير الخدمات والتطبيقات القائمة على النطاق العريض بأسعار ميسورة."
حد كبير بقدرة ثورة االتصاالت المتنقلة. ومع أكثر  في أن تأثير النطاق العريض تعزز إلى"ال أشك  وأضاف السيد سانو

مليار اشتراك في االتصاالت المتنقلة في العالم، نحن بحاجة اآلن أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد الجهود  6,8من 
 والمساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية." –بغض النظر عن مكان معيشتهم  –لتمكين الناس 

 Futures ليونارد، عالم في أمور المستقبل وكبير المديرين التنفيذيين لوكالة دالرئيسي هو السيد جير وكان المتحدث 
)سويسرا(. وكان من بين المتحدثين السيد جون ناساسيرا، وزير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أوغندا؛ والسيد محمد 

روك، نائب الوزير، وزارة -ارات العربية المتحدة؛ والسيد يون جونغناصر الغانم، المدير العام لهيئة تنظيم االتصاالت، اإلم
العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتخطيط المستقبلي، جمهورية كوريا؛ والسيدة كاثرين س. براون، الرئيسة 

ي غامبارديال، رئيس المجلس التنفيذية، جمعية اإلنترنت؛ والسيد سامر حالوي، الرئيس التنفيذي، شركة الثريا؛ والسيد لويج
 تونس. التنفيذي، الرابطة األوروبية لمشغلي شبكات االتصاالت؛ والسيدة لبنى صميدة، خبيرة في سياسات إمكانية النفاذ،

عددًا من القضايا المتعلقة بتنمية تكنولوجيا  2014وستتناول مجموعة من األحداث خالل المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام 
 .D/Conferences/WTDC/WTDC14/Pages/item.aspx?ItemID=677-www.itu.int/en/ITUمعلومات واالتصاالت: ال
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معلومات 

 لوسائل
 اإلعالم:

إلزامي. ويرجى االطالع  2014 العالمي لتنمية االتصاالت لعاماعتماد وسائل اإلعالم للمشاركة في المؤتمر  
 accreditation.aspx-14/Pages/media-www.itu.int/en/newsroom/wtdcعلى الموقع التالي: 

 االتصال بالمسؤولين التاليين:يرجى  وللحصول على مزيد من المعلومات،
 أشاريا سانجاي

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 لالتصاالت الدولي االتحاد
 1079 140 55 971+ :اإلمارات في المحمول الهاتف
 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 مونيكا ألبرتيني
 االتصاالت مسؤولة

 مكتب تنمية االتصاالت
 3209 140 55 971+ :اإلمارات في المحمول الهاتف
 Monica.albertini@itu.int اإللكتروني: البريد

              تابعونا

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

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

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

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