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 بيان صحفي

االجتماع العالمي لهيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يسلط الضوء 
 على ضرورة وجود حوار شامل وتعاوني لتسريع التنمية االجتماعية االقتصادية

 هامة في مداوالت التنميةالشمول المالي الرقمي يحتل مكانة 
بلدًا،  70مشارك من نحو  500مايو، أكثر من  14إلى  11التقى في شرم الشيخ، مصر، في الفترة من  – 2016 مايو 20 ،جنيف

العالم  ذلك وزراء حكومات وشخصيات بارزة من واضعي السياسات الدولية من هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في في بما
 .(GSR-16) وكبريات شركات التكنولوجيا، وذلك لحضور الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت التي ينظمها االتحاد

والندوة العالمية لمنظمي االتصاالت، أكبر تجمع عالمي متخصص لهيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمتخصصين 
والخاص، ترأسها هذا العام السيد ياسر القاضي، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  سياساتها العامة من القطاعين العام في
وقد شارك في استضافة الحدث كل من االتحاد  في البالد. (NTRA) ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت مصر في

 بية.مة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العر الدولي لالتصاالت والجهاز القومي لتنظيم االتصاالت تحت رعاية فخا
رها ، ناقش المشاركون الفرص الهائلة التي توف"التمكين والشمول! لبنات بناء المجتمعات الذكية في عالم موصول وتحت موضوع "

عة من ركزت الندوة على طائفة واستكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تسريع التنمية االجتماعية االقتصادية في العالم. و 
القضايا، بما في ذلك الذكاء االصطناعي؛ و"إنترنت األشياء" واالتصاالت من آلة إلى آلة؛ والمنصات الرقمية الجديدة؛ والخصوصية 

 ق حوار رك إلطالعلى أهمية العمل المشت والثقة واألمن السيبراني؛ وريادة األعمال الرقمية. وشددت ندوة هذا العام أكثر من ذي قبل
 .االقتصادية  المختلفة، من أجل إزالة العوائ ق أمام إحراز تقدم اتشامل بين هيئات التنظيم وأصحاب المصلحة وكذلك عبر القطاع

كبير".  دحوقال السيد هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت "كانت هذه الدورة للندوة العالمية لمنظمي االتصاالت ناجحة إلى 
وأضاف "يسعدني أيما سعادة، أننا نتف ق جميعًا، أنه في عالم اليوم الذكي والموصول، الذي تقع فيه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

ر االصميم بالنسبة إلى التنمية االجتماعية واالقتصادية، على أن التعاون األوث ق أضحى أمرًا حتميًا. وتهيئة الظروف المناسبة لالبتك
 ولنماذج األعمال الجديدة لكي تنتعش، مع حماية حقو ق المستهلكين يظل أمرًا حاسمًا ويتطلب المزيد من التنظيم التعاوني بين القطاعات".

 .2016 الخاص بأبرز فعاليات الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعامتسجيل الفيديو شاهد 
 (BDT) سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد مايو كل من السيد براهيما 14يوم  GSR-16وقد أشرف على حفل اختتام الندوة 

 للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت. الرئيس التنفيذيالقائم بأعمال مصطفى عبد الواحد،  والسيد
وقال السيد عبد الواحد "أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع المشاركين على المداوالت رفيعة المستوى التي أجريناها خالل األيام األربعة 

 موصول وشامل الماضية". وأضاف "لقد بدأنا هنا في الندوة محادثات سوف تساعدنا على إزالة جميع العوائ ق أمام تحقي ق عالم
 المواطنين". لجميع

وقال السيد سانو "تمثل شرم الشيخ بداية مناقشات بناءة بشأن التنظيم التعاوني". وأضاف "من شأن التنظيم التعاوني أن يساعدنا على 
مصر  لى حكومةإتحقي ق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى أكثر طبقات المجتمع هشاشة". وفي كلمته، توجه السيد سانو بالشكر 

لى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت على حسن الضيافة.  وا 
وأثناء حفل الختام، قدم السيد عمرو بدوي، أحد أعضاء مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت، إحاطة للحضور بخصوص 

المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات بشأن مايو. كما عرض  11 ، الذي ُعقد يومالحوار العالمي بشأن الشمول المالي الرقمينتائج 
. وعرض السيد جيرمان أرياس، المدير التنفيذي للجنة GSR-16 التنظيم التعاوني من أجل الشمول المالي الرقمي والصادرة عن الندوة

نتائج اجتماع رابطات الهيئات  (REGULATEL)تنظيم االتصاالت )كولومبيا( ورئيس رابطة هيئات تنظيم االتصاالت في أمريكا الالتينية 
با، المدير  بوكار ، الدكتور هشام بسبس، وقدم السيد(EMERG) نيابًة عن رئيس شبكة هيئات التنظيم األورومتوسطية (RA) التنظيمية

ًا عن ، تقرير (CRO) لالتصاالت، ورئيس اجتماع كبار مسؤولي تنظيم االتصاالت في القطاع الخاص Samena التنفيذي لمجلس رابطة
 مايو. 11 قد االجتماعان يوم. وقد عُ استنتاجات االجتماع السادس لكبار مسؤولي تنظيم االتصاالت في القطاع الخاص
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مايو: مسار هيئات التنظيم، الذي  14وشهد برنامج الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت هذا العام مسارين متوازيين في اليوم الختامي، 
 .قطاع تنمية االتصاالت التنظيم وواضعي السياسات، ومسار الصناعة، الذي كان مفتوحًا ألعضاء كان مفتوحًا فقط لهيئات
 .اتجاهات اإلصالح في االتصاالتإلى التقرير السنوي لهيئات التنظيم الذي يصدره االتحاد،  GSR-16 وستضاف نواتج الندوة

 .2017 يوليو 14إلى  11وسُتعقد الندوة العالمية المقبلة لمنظمي االتصاالت في البهاما في الفترة من 

 .GSR-16 البرنامج الكامل لجلسات الندوة عطال
 .GSR-16مجموعة ورقات المناقشة للندوة  عطال

، بما في ذلك كلمات المشاركين رفيعي المستوى والبيانات اإلحصائية العالمية الرئيسية بشأن النطا ق العريض معلومات أساسيةوتتاح 
 .GSR-16 مركز أخبار الندوة في

 .GSR-16المقابالت الفيديوية للندوة شاهد 

 :كالتالياالتصال  أو GSR-16 الصحفة الرئيسية للندوةزيارة  يرجى ،مزيد من المعلوماتللحصول على و 

 في االتحاد الدولي لالتصاالت
   سارة باركس

 لالتصاالتاالتحاد الدولي  ،رئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 sarah.parkes@itu.intاإللكتروني:  البريد

 6135 730 22 41+هاتف المكتب في جنيف: 

   ألبرتينيمونيكا 
  باالتحاد الدولي لالتصاالت مسؤولة اتصاالت، مكتب تنمية االتصاالت

  5317 730 22 41+الهاتف: 
 monica.albertini@itu.intالبريد اإللكتروني: 

 www.itu.int/facebook تابع أخبار االتحاد على الفيسبوك:

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
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  هو 1865 في عاماً  150منذ أكثر من  ية. واالتحاد الذي أنشئالخاص والمؤسسات األكاديم

حسين البنية تخصيص المدارات الساتلية وت تنسي ق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في
ر عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. التحتية لالتصاالت في العالم النامي ووضع معايي

االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطا ق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية  ويلتزم
ت فضاًل عن التقارب في خدمات الهاتف الثاب وقيانوغرافيةورصد األرض من خالل السواتل والرادارات األإلى علم الفلك الراديوي 

 www.itu.int والمتنقل، وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة.

file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/twitter.com/ITU_News
file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/pressinfo@itu.int
file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
http://www.itu.int/pub/D-PREF-TTR.17-2016
http://www.itu.int/pub/D-PREF-TTR.17-2016
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2016/Programme_Day1.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2016/Papers.aspx
http://www.itu.int/en/newsroom/gsr-16/Pages/default.aspx
http://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2O8BtOgDo2yWf3unhPgnQ59
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2016/default.aspx
mailto:sarah.parkes@itu.int
mailto:monica.albertini@itu.int
http://www.itu.int/facebook
file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int
http://www.itu.int/twitter
http://www.itu.int/facebook
http://www.youtube.com/itutelecommunication
http://www.flickr.com/photos/itupictures
http://www.itu.int/net/pressoffice/rss/feed-ar.xml

