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 نشرة صحفية

 تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلنقاذ األرواح:

 االتصاالت في حاالت الطوارئ في مجال إدارة الكوارث

 االتصاالت في حاالت الطوارئالمنتدى العالمي الثاني لالتحاد بشأن 

 أعماله في مدينة الكويتيفتتح 
يوم أعماله ال المنتدى العالمي الثاني بشأن االتصاالت في حاالت الطوارئ: إنقاذ األرواحافتتح  - 2016يناير  26مدينة الكويت، 

 المتحدة. قادة من الحكومات ودوائر األعمال والمؤسسات األكاديمية والمنظمات غير الحكومية وأسرة األممُمرحبًا بالفي مدينة الكويت 
ويتيح المنتدى الفرصة لواضعي السياسات ومشاركين آخرين لمناقشة واعتماد استراتيجيات ملموسة بشأن السبل التي يمكن بها 

طار سنداي بشأن الحد من أخطار الكوارث للفترة وجيا المعلومات واالتصاالت أن تساعد في تنفيذ لتكنول ، 2030-2015إعالن وا 
 الذي اعتمده المؤتمر المعني اتفاق باريسمع بما يتفق والتخفيف من آثار تغير المناخ  2030خطة التنمية المستدامة لعام  وتنفيذ

 .2015 بتغير المناخ في ديسمبر
جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت "إن الغرض األساسي للمنتدى هو جمع قادة الفكر تحت سقف واحد إليجاد وقال هولين 

رؤية  وستستمر في النموسيلة لحشد التكنولوجيات الجديدة من أجل إنقاذ األرواح بل وتحسين حياة الناس أيضًا." وأردف قائاًل "
رد والمستجيبين األوائل والحكومات والكيانات المعنية بإدارة الكوارث بموامن الكوارث عات المتضررة االتحاد المتمثلة في تزويد المجتم

 االتصاالت المالئمة والموثوقة وفي الوقت المناسب."
وهذا الحدث الذي ينظمه االتحاد، وكالة األمم المتحدة المتخصصة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

تضيفه حكومة الكويت ويجمع بين مندوبين من جميع أنحاء العالم من وزراء الحكومات ومنظمي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تس
 الحكومية. وأصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين بإدارة الكوارث والباحثين وشركات القطاع الخاص واألمم المتحدة والمنظمات غير

المبارك الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة في الكويت "إن دولة اهلل  وقال الشيخ محمد عبد
الكويت فخورة جدًا باستضافة هذا الحدث الهام". وأضاف قائاًل "ُمنحْت جائزة قيادة العمل اإلنساني لألمم المتحدة ألمير الكويت 

حاالت  عمال اإلنسانية، ويسرني جداً أن ُيعقد المنتدى العالمي الثاني بشأن االتصاالت فيالكويت في مجال األ تقديراً لدور 2014 في
 خالل الذكرى العاشرة لتتويج أميرنا." 2016 الطوارئ لعام

ات لتمويل ودراسآليات اوسيشمل المنتدى مجموعة واسعة من المناقشات التي ستركز على االتجاهات واالبتكارات التكنولوجية الناشئة و 
تحديات نشر االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالستجابة للكوارث وقضايا تغير المناخ ودور القطاع الخاص الحالة و 

 من غير الدول. اآلخرين وأصحاب المصلحة
ستكشاف دور الة فريدوقال براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد "إن الحدث الذي يستغرق ثالثة أيام يتيح فرصة 

االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التخفيف من وطأة الكوارث واالستجابة لها." وأضاف قائاًل "خالل هذا المنتدى، 
نريد إطالق برامج ملموسة من شأنها أن تغّير طريقة نشر موارد االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها من أجل 

 سيما أثناء مرحلة االستجابة." لكوارث الإدارة ا
مة تحسين التأهب واالستجابة الفعالة من أجل التنمية المستدابشأن مستديرة وأعقب حفل االفتتاح هذا الصباح اجتماع مائدة وزارية 

 وحوار القادة حول موضوع القضايا التكنولوجية والتنظيمية والتشغيلية.
حلول وكفاءة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال تبينمن المعارض التي  ُعرضت مجموعةوخالل حفل خاص، 

 الطوارئ. حاالت في
االتصاالت علومات و ودور تكنولوجيا الم اتفاقية تامبيرييناير، حدثان سابقان للمنتدى رّكزا على  25االفتتاح الرسمي، يوم  ُعقد قبلو 

 طر الكوارث.اخمالحد من  في
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 .هناالحي والمسجل للجلسات الرئيسية  الشبكي شاهدوا البث
 ITUGET2016#تابعوا الحدث على تويتر في: 

 .هنا GET-16أخبار المنتدى  مركززوروا 

 

 ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال كما يلي:

 في مكان الحدث بالكويت:
 مونيكا ألبيرتيني

 مسؤولة االتصاالت، مكتب تنمية االتصاالت
 5317 730 22 41+ الهاتف:

 6065 808 79 41+ الهاتف المحمول:
 monica.albertini@itu.int البريد اإللكتروني:

 

 في مقر االتحاد بجنيف:
 باركس سارة

 ةرئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العام
 االتحاد الدولي لالتصاالت

 6135 730 22 41+  الهاتف:
 1439 599 79 41+  المحمول:الهاتف 
 sarah.parkes@itu.int  اإللكتروني: البريد

 www.itu.int/facebook الدولي لالتصاالت على الفيس بوك:االتحاد  أحداث تابعوا

 لالتصاالتنبذة عن االتحاد الدولي 
جلة االبتكار ع تقوداالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، التي 

كيان من القطاع  700دولة عضوًا وعضوية ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبًا إلى جنب مع  في
الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق  هو 1865 في عاماً  150منذ  ت األكاديمية. واالتحاد الذي أنشئالخاص والمؤسسا

نية التحتية تخصيص المدارات الساتلية وتحسين الب االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في
يير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم لالتصاالت في العالم النامي ووضع معا

االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى 
متنقل، فضاًل عن التقارب في خدمات الهاتف الثابت وال ألوقيانوغرافيةورصد األرض من خالل السواتل والرادارات اعلم الفلك الراديوي 

 www.itu.int وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة.
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