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 نشرة صحفية

 مجلس االتحاد يمهد الطريق لمؤتمر المندوبين المفوضين
 2015 المجلس يعتمد خطط االحتفال بالذكرى الخمسين بعد المائة لالتحاد في

ركزت على الخطتين االستراتيجية والمالية تحاد أسبوعين من المداوالت التي أنهى مجلس اال – 2014 مايو 15، جنيف
فضاًل عن مدخالت بشأن مؤتمر المندوبين المفوضين الُمقبل، الهيئة اإلدارية العليا لالتحاد،  2016-2019 لالتحاد للفترة

 .2014 نوفمبر 7أكتوبر إلى  20والمزمع عقده الحقًا في بوسان، جمهورية كوريا، في الفترة من 
مندوبًا.  420دولة بحضور أكثر من  193بلدًا تمثل أعضاء االتحاد البالغ عددهم  48من  مجلس االتحادويتألف 

فضاًل عن نواب وزراء من الصين  ومالي والفلبين وتونسوجامايكا شارك وزراء من أستراليا والكاميرون  كما
بكر زورمبا، المدير العام المساعد لهيئة تنظيم  أبو للمجلس السيد 2014 . وترأس دورة ربيع عاموكوستاريكا

. وشدد السيد زورمبا على أهمية الشمول الرقمي وقال إنه ستولى العناية لضمان (ART)االتصاالت في الكاميرون 
 الرقمي. عدم استبعاد السكان ذوي الفجوات المتعلقة باألمية من الشمول

عمال، بما فيها تلك المتعلقة بتعميم مبدأ المساواة بين الجنسين ونفاذ ذوي األد جدول وتصدى المجلس للعديد من بنو 
 اإلعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألنشطة المتعلقة باإلنترنت واألمن السيبراني وحماية األطفال على الخط.

األطفال على الخط ووجهت التحية بشكل خاص إلى  وعبرت البلدان عن تقديرها ودعمها ألنشطة االتحاد المتعلقة بحماية
لقيادته والتزامه بتهيئة بيئة أكثر أمنًا لألطفال والشباب على الخط. ودعا الدكتور حمدون إ. توريه، أمين  لالتحاد األمين العام

 عام االتحاد إلى مزيد من التعاون الدولي في التصدي للتهديدات المتزايدة لألمن السيبراني ولسالمة األطفال على الخط.
بشأن الشباب  (BYND 2015) 2015بعد  لشباب، خاصة قمة ماواستعرض المجلس كذلك أنشطة االتحاد المعنية با

في سان خوسيه، كوستاريكا، حيث تسنى للشباب  2013 وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت التي ُعقدت في سبتمبر
أحاط . كما 2015 بعد الدعوة إلى تضمين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أطر التنمية العالمية لألمم المتحدة لما

يتجزأ من أحداث تليكوم العالمي لالتحاد وتدعو  التي تجري سنويًا كجزء ال" بمسابقة المبتكرين الشباب المجلس علمًا "
 إلى الجديد من المشاريع الناشئة والمفاهيم.

لفترة الذي ُعقد مؤخرًا في دبي في ا (WTDC-14)وُعرض على المجلس تقريرًا عن المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 
. وعبر العديد من أعضاء المجلس في كلماتهم عن التقدير للبلد المضيف، حكومة 2014 أبريل 10مارس إلى  30 من

الذي ُعقد تحت عنوان الموضوع  WTDC-14 اإلمارات العربية المتحدة، على التنظيم الممتاز وحسن الضيافة. والمؤتمر
، حدد مسارًا من أجل التعجيل بتبني النطاق العريض وتوسيع مداه "مةالنطاق العريض من أجل التنمية المستدا البارز "

مع القضاء على األمية الرقمية على الصعيد العالمي، خاصة في أقل البلدان نموًا لتمكين سكانها من التمتع بفوائد 
 الرقمي. الشمول

 WTDC-14 التشغيل البيني بعد المؤتمرواطلع المجلس على آخر المعلومات بشأن برنامج االتحاد للمطابقة وقابلية 
والتي أقرت بأن "المطابقة وقابلية التشغيل البيني على نطاق واسع لتجهيزات وأنظمة االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت من خالل تنفيذ البرامج والسياسات والقرارات ذات الصلة، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الفرص المتاحة 

 ".موثوقية وتشجيع التكامل العالمي والتجارة العالميةالسوق وال في
المجلس عن زيادة في المساهمة المالية المقدمة من جمهورية دورة أعلن نائب رئيس وزراء الصين، السيد لي هواليو أثناء 

 الصين الشعبية لالتحاد.
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إلعصار هيان، اإلعصار األقوى وتطرق وزير العلوم والتكنولوجيا في الفلبين، السيد ماريو غ. مونتيجو، إلى ا
وأودى بحياة اآلالف وألحق الضرر بأكثر من تسعة ماليين من  2013 نوفمبر 8التاريخ، والذي ضرب الفلبين يوم  في

 . وقال الوزيرالتي لحقت بالبنية التحتية والزراعة والتي ُقدرت بمليارات الدوالرات األمريكية السكان فضاًل عن األضرار
إنه جاء إلى المجلس في المقام األول لكي يوجه رسالة شكر وعرفان للمساعدة التي قدمها االتحاد لبلده بعد وقوع هذا 
اإلعصار. وقال السيد مونتيجو "لقد كان لالستجابة الفورية لالتحاد بإرسال خبرائه مع الهواتف والمطاريف الساتلية 

ومراكز اإلخالء وعمليات اإلغاثة". وأضاف "لقد أنقذت المساعدة التي يات الخاصة بالبيانات دورًا حاسمًا في المستشف
 قدمها االتحاد الكثير من األرواح".

 2015المجلس يصدق على خطط االحتفاالت بالذكرى الخمسين بعد المائة لالتحاد في 
وقرر أن يكون  2015 وافق المجلس على خطط االستعداد لالحتفاالت بالذكرى الخمسين بعد المائة لالتحاد في

". كما سيركز اليوم العالمي لالتصاالت االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: محركات لالبتكار الموضوع: "
 .د، على موضوع الذكرى الخمسين بعد المائة لالتحا1865 مايو 17ومجتمع المعلومات الذي يوافق تأسيس االتحاد في 

وستمنح الجائزة العالمية لالتصاالت  .في جنيف مايو 16وسيحتفل االتحاد بذكراه التاسعة واألربعين بعد المائة غدًا، 
هاي، -لثالثة فائزين: السيد بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا؛ والسيدة بارك غوين 2014 ومجتمع المعلومات لعام

 يس مجموعة كارسو ورئيس مؤسسة كارلوس سليم.رئيسة جمهورية كوريا؛ والسيد كارلوس سليم، رئ
 :بالمسؤول التالياالتصال للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى 

.Photosand  Videos Council 2014 

 أشاريا سانجاي
 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

 لالتصاالت الدولي االتحاد
 5046 730 22 41+الهاتف: 

 4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف
 sanjay.acharya@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 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

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

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