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مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت يحدد رؤية للمستقبل
تولي جولي زولر رئاسة مجلس االتحاد في عام 2016
جنيف 25 ،مايو  – 2016افتتح مجلس إدارة االتحاد الدولي لالتصاالت دورته السنوية اليوم برئاسة السيدة جولي زولر ،النائبة األول
لمنسق السياسات الدولية لالتصاالت والمعلومات في و ازرة الخارجية األمريكية.
وقالت السيدة زولر ،مشيرة إل أن الزعماء في جميع أنحاء العالم التزموا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ) (SDGالعالمية،
"إننا ،في هذا المجلس ،سنكفل مساهمة االتحاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،ما يضعنا في مسار يؤدي إل عالم أكثر رخاء
وانصافا واستدامة ".وأضافت قائلة "إن الواليات المتحدة تنضم إل االتحاد لالستجابة ألهداف التنمية المستدامة الداعية إل العمل،
وذلك بتسخير قوة تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت من خالل مبادرتنا لتوصيل العالم ،التي تهدف إل تحفيز جهود جميع أصحاب
المصلحة من أجل نفاذ  1,5مليار شخص آخرين إل اإلنترنت بحلول عام  ،2020ما يبرز فكرة أن أهمية التوصيل باإلنترنت
في مجال التنمية ال تقل عن أهمية أشكال البن التحتية األخرى".
والسيدة زولر هي المرأة األول التي تترأس مجلس االتحاد منذ عام  .2000وقد انضمت إليها بصفة نائبة الرئيسة السيدة إيفا سبيني،
مديرة تخطيط إدارة الطيف في مجال االتصاالت بو ازرة التنمية االقتصادية في إيطاليا.
وقال األمين العام لالتحاد السيد هولين جاو في كلمته السنوية المتعلقة بحالة االتحاد والموجهة إل مجلس االتحاد "إننا نفهم أن
تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت تنطوي عل إمكانات هائلة لتحسين التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وهذه التكنولوجيات ضرورية
للمساعدة عل تحقيق أهداف التنمية المستدامة .واننا نكرس اتحادنا لتوصيل الناس وتوصيل العالم".
وسينظر مجلس االتحاد في العديد من المسائل الرئيسية ،مثل كيفية معالجة قضايا السياسات العامة المتصلة باإلنترنت واألمن
السيبراني ،وحماية األطفال عل الخط ،وتعميم المساواة بين الجنسين ،فضال عن المطابقة وقابلية التشغيل البيني لمنتجات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت .وستدور المناقشات بشأن برنامج التوصيل في  2020لالتحاد من أجل التنمية العالمية لالتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت .وسوف يركز أعضاء المجلس عل تكنولوجيات المستقبل في اإلعداد لعالم موصول بالكامل في عصر
إنترنت األشياء ،ويستعرضون دور االتحاد في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات واستخدام تكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت باعتبارها وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة ،ويشجعون تمكين الشباب من خالل تكنولوجيات
المعلومات واالتصاالت .وتطرح للمناقشة كذلك األعمال التحضيرية ألهم األحداث القادمة :الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت
في تونس ،من  25أكتوبر إل  3نوفمبر؛ وتليكوم العالمي لالتحاد في بانكوك ،من  14إل  17نوفمبر .2016
وسيقر مجلس االتحاد أيضا الخطط التشغيلية لالتحاد للفترة  2020-2017ويتخذ ق اررات بشأن المؤتمرات القادمة ،بما في ذلك المؤتمر
العالمي لتنمية االتصاالت لعام  2017والمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  2019ومبن مقر االتحاد في المستقبل.
وسيحضر دورة المجلس التي تستمر حت  2يونيو مندوبون من  48بلدا يمثلون الدول األعضاء في االتحاد البالغ عددها  193دولة.
وسينظم عدد من األحداث الجانبية خالل اجتماع المجلس .ففي  31مايو ،ستوجه السفيرة األمريكية باميال هاماموتو ،والمدير العام
لمكتب األمم المتحدة في جنيف ،مايكل مولر ،كلمة إل الشبكة الدولية لمناصري المساواة بين الجنسين في جنيف .كما ستنظم لجنة
االتصاالت الفيدرالية األمريكية ) (FCCبرنامجا إرشاديا للمرأة بشأن تمكين المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وفي  1يونيو ،سيوجه المستشار الخاص لألمم المتحدة المعني بخطة التنمية المستدامة لعام  ،2030السيد ديفيد نابارو ،كلمة إل
مجلس االتحاد.

االتحــاد الدول ــي لالتصــاالت

www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU

-2-

وللحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على مقابلة مع رئيسة المجلس أو االتصال بالمسؤول التالي:
سانجاي أشاريا
رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
االتحاد الدولي لالتصاالت
الهاتف+41 22 730 5046 :
الهاتف المحمول+41 79 249 4861 :
البريد اإللكترونيsanjay.acharya@itu.int :

تابعونا
يمكن االطالع عل أكثر بيانات العالم القطرية موثوقية بشأن النفاذ إل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وتقاسم هذه البيانات
ومقارنتهاhttp://www.itu.int/net4/ITU-d/idi/2015/ :
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 إل جنب مع  193دولة عضوا وعضوية ما يزيد عل  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 إل أحدث التكنولوجيات الالسلكية ،ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية
إل 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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