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 نشرة صحفية

 رابطة النظام العالمي لالتصاالت المتنقلةاالتحاد الدولي لالتصاالت و 

 لمكافحة اإليبوال يوحدون جهودهم وجمعية اإلنترنت
 

خالل مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد المنعقد في بوسان، أعلن االتحاد الدولي  - 2014 نوفمبر 3بوسان، 
لمكافحة  توحيد جهودهمعن  (ISOC)ورابطة النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة وجمعية اإلنترنت  (ITU)لالتصاالت 

العالمية المعنية باالتصاالت واإلنترنت، لالستفادة من انتشارها  جمع األوساطاإليبوال. وستعمل المنظمات الثالث على 
، ال سيما االتصاالت المتنقلة (ICT) المعلومات واالتصاالتلديها من أعضاء لزيادة فعالية تكنولوجيا  الواسع وقدرتها وما

 لتحقيق مستوى أفضل من االستعداد واإلنذار المبكر واالستجابة. ،واإلنترنت
وعقد األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، الدكتور حمدون إ. توريه، جلسة خاصة مع أعضاء االتحاد، خالل مؤتمر 

المنعقد حاليًا في بوسان، بجمهورية كوريا، لتحديد توصيات من أجل استعمال أكثر فعالية لتكنولوجيا المندوبين المفوضين 
 المعلومات واالتصاالت لمكافحة اإليبوال.

تحاد الدولي اإليبوال. فاال تهديدوقال الدكتور توريه: "إن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قطاع هام في التعامل مع 
وشركاؤه يستعملون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالفعل لدعم إذكاء الوعي واالتصاالت في حاالت  لالتصاالت

الطوارئ، ويتمثل التحدي الحالي أمامنا في ضمان إزالة الحواجز التنظيمية لتسهيل نشر تطبيقات االتصاالت واستعمالها 
زيادة االستعمال الفعال ألنظمة االتصاالت وتطبيقاتها. يجب من أجل إنقاذ األرواح. وسنركز على التدابير االبتكارية ل

 الحفاظ على حياة اإلنسان وحمايتها."

ووجه الدكتور توريه كالمه للوزراء والمنظمين والسفراء والمندوبين اآلخرين مناشدًا إياهم التأكد من اتخاذ جميع التدابير 
ا الغرض اإليبوال مع الحفاظ على التوازن بين هذ أزمةت للتعامل مع لتيسير النشر الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاال

 وضرورة حماية خصوصية المستهلكين.

وقد نشر االتحاد الدولي لالتصاالت بالفعل مطاريف ساتلية لدعم الجهود المتواصلة ويقوم حاليًا بتطوير تطبيقات جديدة 
جهود المتعلقة بإذكاء ويجري تصميم التطبيقات لتحسين ال .(WHO) بتعاون وتنسيق وثيقين مع منظمة الصحة العالمية

ير اإلنذارات المبكرة واإلبالغ عن حاالت اإلصابة الجديدة ودعم تنسيق العمل اإلنساني على المستويات الوعي وتيس
 المجتمعية والقطرية واإلقليمية.
 مشغلي الخدمات المتنقلةفي تنسيق استجابات  قيادياً  دوراً  (GSMA) المتنقلة لالتصاالت وأدت رابطة النظام العالمي

البلدان المتأثرة وتوحيد هذه االستجابات، وتعاونت مع منظمة الصحة العالمية في إعداد "خطة االستجابة المتنقلة  في
تكنولوجيا لبالغ األهمية للمشغلين والمنظمين فيما يخص تسيير حمالت للصحة العامة تستفيد من ا لإليبوال"، التي توفر إرشاداً 

المتنقلة وتتسم بالفعالية وتطبق أفضل الممارسات. وصرحت المديرة العامة للرابطة، السيدة آن بوفيرو قائلة "إن جهود 
التصدي ألزمة اإليبوال هي جهود واسعة النطاق وتتسم بالتعقيد وتشترك فيها منظمات دولية عديدة ومختلفة. وتلتزم الصناعة 

عن كثب مع الحكومات والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية، من أجل استخدام التكنولوجيا المتنقلة بمواصلة العمل 
التي ستساعد في التصدي النتشار هذا الوباء، وتوفير المعلومات إلى األفراد في البلدان المتأثرة عن أعراض هذا المرض، 

 "والرعاية المرتبطة به، ومصادره.
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 مجال لجمعية فياالتصدي لإليبوال باالعتماد على التكنولوجيا الذي يهدف إلى تسخير خبرات  وأنشأت جمعية اإلنترنت فريق
راون، . وصرحت السيدة كاثي باالستجابة في حاالت الطوارئبغية المساعدة في  كنولوجيا بصورة كثيفة حول العالملتا

فريقيا يتركان اب الذي يخلفه وراءه في البلدان المتأثرة في إالمديرة التنفيذية لجمعية اإلنترنت قائلة: "إن انتشار اإليبوال والخر 
على الجميع في تلك المجتمعات وحول العالم. إن مجموعة موظفي  جداً  شخصياً  ويخلفان أثراً  بصماتهما علينا جميعاً 

واألعضاء، شأنهم شأن غيرهم، يودون المساعدة. لذا فقد اجتمعنا بغية إنشاء فريق التصدي  المتطوعينجمعية اإلنترنت، 
 لإليبوال باالعتماد على التكنولوجيا."

إن الجمع بين موارد جميع المنظمات الثالث سيسهل تقاسم المعرفة وتبادل األفكار، واألدوات، وزيادة وصول المجتمع 
 وعامة الجمهور إليها. لةومشغلي الخدمات المتنقاإلنساني 

 مالحظة إلى المحررين:
دارة المعارفرئيس  :فيديو ش الدعم يناق كوسماس زافازافا،السيد ، باالتحاد الدولي لالتصاالت، دائرة دعم المشاريع وا 

 اللذين يضطلع بهما االتحاد في إطار التصدي ألزمة اإليبوال.  والشركات الجاريين حالياً 
 وزورا الموقع اإللكتروني لالطالع على آخر المستجدات. Plenipot14ورمز المؤتمر # ITUتابعوا @

www.itu.int/pp14/social 2014لعام  المندوبين لمؤتمر االجتماعي التواصل قنوات جميع إلى للنفاذ 
 www.itu.int/pp14/photos: المؤتمر صور تنزيل

 www.itu.int/pp14/videos: للمؤتمر الفيديوية المواد مشاهدة

 www.itu.int/pp14/social: االجتماعي التواصل

 www.itu.int/pp14/webcast: اإلنترنت عبر البث
 tiary/2014/Pages/schedule.aspxwww.itu.int/en/plenipoten: يوميا   الزمنية الخطة/البرنامج تابع

 :المؤتمر مواضيع بشأن األساسية المعلومات على االطالع يمكن
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Pages/backgrounders.aspx  

 http://newslog.itu.int/archives/652يمكن الحصول على التطبيق الخاص بالمؤتمر: 
 .هنا شهرين كل تصدر التي االتحاد أخبار مجلة من بالمؤتمر الخاصة الطبعة على االطالع ويمكن

 PP-14 المؤتمر أخبار مركز في المعلومات من مزيد على االطالع يمكن

 االتصال بالشخصين أدناه: يرجى المعلومات، من مزيد على للحصول

 كونيلي بول

 لالتصاالت الدولي االتحاد المؤسسية، االتصاالت شعبة رئيس

 paul.conneally@itu.int: اإللكتروني البريد
 9119 6884 10 82+: الهاتف
 كوسماس زافازافاالسيد 
دارة المعارفدائرة دعم رئيس   المشاريع وا 

 مكتب تنمية االتصاالت، االتحاد الدولي لالتصاالت
 cosmas.zavazava@itu.intالبريد اإللكتروني: 

 5447 730 22 41+الهاتف: 

 www.itu.int/facebook :يسبوكف
 Plenipot14#: الرمز www.itu.int/twitter :تويتر
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              اتابعون
 

 لالتصاالت الدولي االتحاد عن نبذة

 على االتحاد ظل وقد. واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مسائل في لرائدةا المتحدة األمم وكالة هو لالتصاالت الدولي االتحاد
لمدارات ا تخصيص في الدولي التعاون ويعزز الراديوية الترددات لطيف المشترك العالمي االستعمال ينسق عامًا، 150 مدى

 السلس البيني التوصيل لكفالة عالمية معايير ويضع النامي العالم في لالتصاالت التحتية البنية تحسين على ويعمل الساتلية
 أجيال أحدث إلى النطاق عريضة الشبكات من :العالم بتوصيل االتحاد ويلتزم .االتصاالت أنظمة من ضخمة لمجموعة

 ومن بالسواتل، الجوية واألرصاد الراديوي الفلك علم إلى البحرية والمالحة يرانالط مالحة ومن الالسلكية، التكنولوجيات

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