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 نشرة صحفية

 يشجع االستخدام العالمي لألموال المتنقلةاالتحاد الدولي لالتصاالت 
 معايير دولية لتوسيع النفاذ إلى الخدمات المالية الرقمية

من أنشأ االتحاد الدولي لالتصاالت فريقًا متخصصًا جديد معنيًا بالخدمات المالية الرقمية  – 2014 يونيو 25، جنيف
 مؤسسة بيل وميليندا غيتسلمقترح من  اإلدماج المالي باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استجابةً  أجل تعزيز

 .(ITU-T)قطاع تقييس االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت  وهي من أعضاء
 مصرفية حسابات الحصول على - النامية البلدان في معظمهم - بالغ شخص مليار 2,5 من ال يستطيع أكثرو 

األموال المتنقلة" الموحدة دوليًا اإلدماج المالي بما يعود بالخير على التنمية "وسوف تزيد منصات  رسمية.
العالم أجمع. والخدمات المالية الرقمية قادرة على تحسين تقديم الخدمات المالية  االقتصادية فيو  االجتماعية

األساسية. وسوف تقلص المعايير تكاليف هذه الخدمات لمقدمي الخدمات وعمالئهم، وستفتح بالتالي الباب أمام 
 المجتمعات النائية والمحرومة.
الدولي لالتصاالت حمدون إ. توريه أن "األثر غير العادي الذي تحققه حلول األموال وصرح األمين العام لالتحاد 

البلدان النامية يؤكد أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تدخل في صميم االبتكار في الخدمات المالية"،  المتنقلة في
 شركات مختلفة." المقدمة مندمات ينقصنا هو معيار دولي يسمح بقابلية التشغيل البيني بين الخ وأضاف أن "ما

ويقول روجر فوريز، مدير الخدمات المالية في الفريق المعني بالفقراء في مؤسسة بيل وميرندا غيتس إن "الفقراء 
يمكن تصديقها؛ فهم معزولون حتى عن أبسط الخدمات المصرفية األساسية ومحاصرون  يعيشون حياة مالية معقدة ال
نظام يمنعهم من التحوط  - بالمخاطر وينطوي على تكاليف باهظة ويفتقر إلى الكفاءةداخل نظام نقدي محفوف 

ن وجود شريك قوي مثل االتحاد الدولي لالتصاالت يسعى إلى النهوض باإلدماج  للمخاطر واالستثمار في مستقبلهم. وا 
الرقمية سيساهم بدور محوري في البلدان النامية واألسواق الناشئة عن طريق تسخير قدرات التكنولوجيات  المالي في

 المساعدة على تهيئة فرص تمكن الناس من بناء حياة أفضل."
دولية  وضع خارطة طريقب، مهتم بهذا الشأنأي طرف  مشاركة وسوف يقوم الفريق المتخصص، وهو فريق مفتوح أمام

السياسات  تساعد مقرريأدوات تنظيمية مجموعة لتجهيز وكذلك  البينيقابلة للتشغيل اللخدمات المالية الرقمية ا لتقييس
 تشجيع اعتماد هذه الخدمات.على التنظيمية  والهيئاتالوطنية 

خالل السنوات  الرقمية الخدمات الماليةمجال في  التي من المتوقع أن تنشأ اتجاهات التكنولوجيا وسوف يحدد الفريق
وفي سياق تحديد . لذلك استجابةً  اإليكولوجيفي هذا النظام  أصحاب المصلحة أدوار مختلف تطور يةالقادمة، وكيف

الحاالت الناجحة لتنفيذ األموال المتنقلة في البلدان النامية، سيهتم الفريق على وجه الخصوص بالفوائد المصاحبة التي 
 .ستعود على المرأة

معمارية المطلوبة للخدمات المالية وسوف تشمل هذه الدراسة المتعددة التخصصات المتطلبات التقنية، مثل األطر ال
الحماية من و  ين،المستهلكحماية السياسة والتنظيم، و ب ذات الصلةوكذلك المسائل  الرقمية وأمن المعامالت المتنقلة

 الوليدة. األموال المتنقلةقادرة على دفع عجلة النمو المستدام لصناعة الاالحتيال، ونماذج األعمال 
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 :بالمسؤول التالياالتصال يرجى علومات، وللحصول على مزيد من الم

 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 في تخصيص  150على مدى 
المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل 

االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى  البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم
أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية 
 بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية

 www.itu.int والتلفزيونية.
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