نشرة صحفية

مصر ترحب بمنظمي تكنولوجيا المعلومات والشخصيات البارزة في الصناعة في العالم
من أجل مؤتمر قمة بشأن سياسات التكنولوجيا
نمو أسواق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها يرتبط ارتباطا وثيقا باألطر السياساتية
ألفضل الممارسات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
شرم الشيخ 12 ،مايو  – 2016يجتمع في شرم الشيخ ،مصر ،هذا األسبوع كبار واضعي السياسات على الصعيد الدولي من الهيئات
التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشركات التكنولوجيا الرائدة في العالم وذلك لمناقشة الفرص الهائلة التي توفرها تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت من أجل تسريع التنمية االقتصادية االجتماعية في العالم.
وتمثل الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت ) (GSRالتي ينظمها االتحاد ،أكبر تجمع سنوي ألخصائيي سياسات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من القطاعين العام والخاص ،الحدث التنظيمي األبرز لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،حيث يجتذب خبراء من شتى
أرجاء العالم.
ومع التركيز على المناقشة بين األقران وتبادل المعارف وأفضل الممارسات زادت سريعا أهمية الحدث وأصبح على رأس الجدول
السنوي لألحداث التي يتحتم حضورها بالنسبة إلى الهيئات التنظيمية وكبار مسؤولي التنظيم لدى شركات التكنولوجيا ومحللي سياسات
الحكومات وغيرهم من األطراف الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
ويشارك الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ) (NTRAفي مصر االتحاد في استضافة ندوة هذا العام التي يترأسها رسميا سعادة
الوزير ياسر القاضي ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت.
ويستمر الحدث في الفترة  14-12مايو  2016بمركز جولي فيل البحري الدولي للمؤتمرات في شرم الشيخ ،مع يوم خاص
في اليوم السابق للحدث يوم  11مايو يركز على الشمول المالي الرقمي  ،برعاية مؤسسة  .Bill & Melinda Gatesوالموضوع
العام لسنة  2016هو :التمكين والشمول :لبنات بناء المجتمعات الذكية في عالم موصول.
ومع توقع مشاركة أكثر من  500مندوب من جميع أنحاء العالم ،فإن البرنامج المتخم لأليام الثالثة يتضمن تجميع المناقشات
والمداوالت حول:


الذكاء االصطناعي وأجهزة االستشعار الذكية والشبكات الذكية



الطريق التنظيمي صوب "إنترنت األشياء" واالتصاالت من آلة إلى آلة



المنصات الرقمية الجديدة  -تمكين أم استعباد؟



الخصوصية والثقة واألمن السيبراني



وضع استراتيجيات لتشجيع ريادة األعمال الرقمية

وسيكون للصناعة صوتا مسموعا من خالل الحوار العالمي لمنظمي االتصاالت ودوائر الصناعة ) (GRIDفي الحدث ،حيث تتاح
الفرصة أمام المشاركين من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة التحديات الملحة ،من قبيل كيفية التأكد من أن عمليات نشر البنى
التحتية ستلبي الطلب على خدمات النطاق العريض الثابت والمتنقل.
وقد شهد حفل االفتتاح هذا الصباح عدد من الضيوف المميزين من بينهم هولين جاو ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛
والوزير ياسر القاضي ،رئيس الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت؛ ومصطفى عبد الواحد ،القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز
القومي لتنظيم االتصاالت؛ وبراهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد ،الذي يتولى تنظيم الندوة كل عام.
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وفي كلمته للمندوبين في الحفل ،أشار هولين جاو ،األمين العام لالتحاد إلى أن الندوة  GSR-16هي الحدث التنظيمي الرئيسي األول
الذي يعقد منذ موافقة المجتمع العالمي على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لألمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي .وقال
السيد جاو "إن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي األساس الذي يمكن أن تقوم عليه التنمية االقتصادية واالجتماعية" .وأضاف
"لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إمكانات ال تصدق لتحسين نتائج التنمية في العالمين النامي والمتقدم ،على السواء .وتوجد حاجة إلى
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بوصفها عوامل محفزة رئيسية من أجل ركائز التنمية المستدامة الثالث  -التنمية االقتصادية واالندماج
االجتماعي وحماية البيئة  -كما أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سيكون لها أهمية حاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأكد الوزير القاضي التزام بالده منذ قديم األزل تجاه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كمحرك للتنمية فقال "نحن ندرك في مصر
قدرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على تحقيق ا لتنمية المستدامة االقتصادية واالجتماعية ،وعلى تغيير حياة مواطنينا لألفضل،
وعلى إنشاء مجتمعات عالمية أكثر توصيال بتوسيع نطاق النفاذ إلى المعارف والخدمات المالية والرعاية الصحية ،وتوفير فرص جديدة
لألعمال وتوفير خيارات أكبر للمستهلكين عن طريق سياسات ولوائح جديدة ".كما أكد الوزير القاضي على أهمية التعاون الدولي
داخل مجتمع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق هذا الهدف الطموح وتحقيق الفائدة للمجتمعات العالمية.
وفي كلمته االفتتاحية عزز مصطفى عبد الواحد ،هذه الرسالة بالقول للمندوبين بأن خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تشكل جزءا
حيويا متزايدا في اقتصاد مصر .وقال "نظ ار لألثر العميق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على االقتصاد الوطني والحياة االجتماعية،
زادت كثي ار أهمية قطاع االتصاالت في مصر وحتمية وجوده .وهذا األمر حقيقي بشكل خاص خالل العقدين الماضيين ،حيث يمكن للمرء
أن يلمس كيف ساهمت خدمات االتصاالت بشكل كبير في خدمات القيمة المضافة ،وتوفير الوظائف وتنويع االقتصاد المصري ،إضافة
إلى اإلمكانات الواعدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودوره في توفير الظروف التمكينية لتعزيز تنمية الحياة االجتماعية".
وفي وقت مبكر من هذا اليوم ،وقع السيد جاو والوزير القاضي اتفاقا هاما لمشروع جديد بشأن اإلدارة الذكية للمياه .وسيستخدم
المشروع التجريبي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالستعاضة عن نظم الري التقليدية بتطوير نموذج يساعد على استمثال إدارة
المياه الجوفية المحلية وزيادة الرقعة الزراعية .كما سيقدم خبراء المشروع التوجيهات لواضعي السياسات فيما يتعلق بإدارة موارد المياه
في جنوب غرب مصر.
وتضم مناقشة القادة االفتتاحية بالندوة" ،ما بعد 2020؛ التحديات ،الفرص ،السيناريوهات" ،متحدثين بارزين من بينهم الوزير القاضي؛
وكاثلين ريفيير-سميث ،المديرة التنفيذية لسلطة تنظيم المرافق والمنافسة في البهاما؛ وابراهيم سرحان ،الرئيس والمدير اإلداري للمعامالت
المالية اإللكترونية ،مصر؛ ولين مومبو ،رئيس الندوة GSR-15؛ وتامر عبد العزيز شحاتة جاداهلل ،المدير التنفيذي ،تليكوم مصر؛
وكالباك غودي ،نائب الرئيس للشؤون القانونية والتنظيمية .OneWeb ،وأدار المناقشة براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت.
وقال السيد سانو "العالم يتغير .وكل األشياء مرتبطة ببعضها بينيا" وأردف "نحن نحتاج أكثر من أي وقت مضى أن نتضافر جميعا
من أجل إجراء حوار شامل عبر جميع القطاعات وتطوير حلول مبتكرة تزيد من الفرص الجديدة .نحن نحتاج إلى تحديد إطار
من أجل سياسات تعاونية وتنظيم لالستفادة من الفرص التي يمكن أن يوفرها االقتصاد الرقمي لجميع السكان في شتى أرجاء العالم.
ويمثل ضمان الشمول المالي الرقمي األهمية العظمى في عالم اليوم الرقمي".
ويشمل برنامج ما قبل الحدث للندوة  ،GSR-16في  11مايو ،حوا ار عالميا بشأن الشمول المالي الرقمي نظمه االتحاد بالتعاون مع
مؤسسة  Bill & Melinda Gatesوتحالف الشمول الرقمي ) (AFIوحكومة مصر وشركاء آخرين .وركز الحدث على تشجيع إجراء حوار
بين منظمي خدمات االتصاالت والخدمات المالية من جميع أنحاء العالم بشأن الخدمات المالية الرقمية ) (DFSمن أجل الشمول المالي.
واستكماال للمناقشات التقنية حول البرنامج التنظيمي داخل الفريق المتخصص التابع لالتحاد والمعني بالخدمات المالية الرقمية ،تبادل
المنظمون من جميع أنحاء العالم خبراتهم العالمية في وضع قائمة مرجعية تنظيمية استنادا إلى أفض الممارسات الدولية .وناقش
الحضور النتائج الرئيسية بشأن بعض القضايا األكثر أهمية التي واجهها واضعوا السياسات والمنظمون في مسعاهم من أجل تسريع
نشر الخدمات المالية المتنقلة ،مع ضمان تطور السوق بشكل تنافسي بدال من التقيد بعدد قليل جدا من األطراف الفاعلة المهيمنة.
وعقد في اليوم السابق للحدث ،يوم  11مايو أيضا اجتماع لكبار المسؤولين في الهيئات التنظيمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من القطاع الخاص ،وقد نظم من أجل تسهيل النقاش وتبادل المعلومات بين شركات خدمات وتكنولوجيا االتصاالت،
وتوجيه المناقشات خالل الندوة نفسها.
واستضاف االتحاد أيضا اجتماعا خاصا للرابطات التنظيمية حيث أتيح للمندوبين الفرصة إلجراء المناقشات وتبادل المعلومات وبناء
الجسور مع نظيراتها من مخت لف الوكاالت الوطنية لتعزيز تعاون أفضل وأكثر فعالية بين الرابطات التنظيمية في العالم.
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وتستمر الندوة  GSR-16حتى السبت  14مايو ،وتختتم بسلسلة من المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات التنظيمية .وستدرج
أيضا نواتج االجتماع في التقرير التنظيمي السنوي الذي يصدره االتحاد بعنوان اتجاهات اإلصالح في االتصاالت.
طالع البرنامج الكامل لجلسات الندوة .GSR-16
طالع مجموعة ورقات المناقشة للندوة .GSR-16
انظر السيرة الذاتية للمتحدثين في الندوة .GSR-16
وتتاح المعلومات األساسية بما في ذلك كلمات المشاركين رفيعي المستوى والبيانات اإلحصائية العالمية الرئيسية بشأن النطاق العريض
في مركز أخبار الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام .2016
تنزيل الصور الفوتوغرافية للندوة .GSR-16
شاهد المقابالت الفيديوية للندوة .GSR-16
تابعوا الحدث على تويتر في.#GSR-16 :
وللحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الصفحة الرئيسية للندوة  GSR-16أو االتصال كما يلي:
في االتحاد الدولي لالتصاالت:
سارة باركس
رئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة ،االتحاد الدولي لالتصاالت
البريد اإللكترونيsarah.parkes@itu.int :
هاتف المكتب في جنيف+41 22 730 6135 :
مونيكا ألبرتيني
مسؤولة اتصاالت ،مكتب تنمية االتصاالت ،االتحاد الدولي لالتصاالت
الهاتف+20 1000 112165 :
البريد اإللكترونيmonica.albertini@itu.int :
في الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت في مصر:
سمر صبيح
نائبة المدير ،لألمور المتعلقة باالتحاد الدولي لالتصاالت
البريد اإللكترونيsamars@tra.gov.eg :
الهاتف+20 1001 450910 :

تابع أخبار االتحاد على الفيسبوك:

www.itu.int/facebook

تابعونا:
نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ،التي تقود عجلة االبتكار
في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا إلى جنب مع  193دولة عضوا وعضوية ما يزيد على  700كيان من القطاع
الخاص والمؤسسات األكاديمية .واالتحاد الذي أنشئ منذ أكثر من  150عاما في  1865هو الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن
تنسيق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في تخصيص المدارات الساتلية وتحسين البنية
التحتية لالتصاالت في العالم النامي ووضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت.
ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم :من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية ،ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية
إلى علم الفلك الراديوي ورصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافية فضال عن التقارب في خدمات الهاتف الثابت
والمتنقل ،وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعةwww.itu.int .
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