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 بيان صحفي

 بالغ األهمية دوليال التقييس مؤتمرتونس تستضيف 
 اتفاق البلد المضيفاالتحاد الدولي لالتصاالت وتونس يوقعان 
 2016 لعام للجمعية العالمية لتقييس االتصاالت

 رسميال الطابعع االتحاد الدولي لالتصاالت وحكومة تونس اتفاق البلد المضيف الذي يضفي     وق   – 2016مايو  30جنيف، 
                                       التي تمثل مؤتمرا  إداريا  لالتحاد ي عقد  )WTSA-16( 2016بالجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام المتعلقة على الترتيبات 

                                 وهيكله. ووق ع االتفاق األمين العام  (ITU-T)االتصاالت باالتحاد لقطاع تقييس كل أربع سنوات لتحديد االتجاه االستراتيجي 
احتفال  فيذلك و ، السيد نعمان الفهري، في تونس واالقتصاد الرقمي االتصاالت تتكنولوجياووزير  ،السيد هولين جاو ،لالتحاد

 .2016 لعام االتحاد مجلستزامن مع دورة 
، الحمامات ياسمينفي  ،2016نوفمبر  3أكتوبر إلى  25في الفترة من  2016 لتقييس االتصاالت لعام العالمية الجمعية       ست عقد و 

ن للتأكد مألعضاء قطاع تقييس االتصاالت                الجمعية فرصة   وتمثل .رأكتوب 24في  للمعايير العالميةسبقها الندوة وست .تونس
       حضيرا  تبناء مجتمع المعلومات المتقدم مواصلة دعم يسمح له ب    ا  جيد    ا  مركز  تزال تحتل أعمال التقييس الخاصة باالتحاد الأن 
 .2020 لعام

لتي تكتسي ادعم تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الكفيلة بلالتحاد وستحدد الجمعية استراتيجية التقييس 
( الخامس )الجيل 2020–دوليةلالتصاالت المتنقلة الأهمية حاسمة لنجاح االبتكار في مجاالت من قبيل الجوانب غير الراديوية 

نترنت األشياء الهيئات  للتعاون معآليات االتحاد يتمثل أحد الجوانب الرئيسية في استعراض و والمدن الذكية المستدامة.  (IoT)                وا 
لتي اوالعديد من القطاعات الرأسية  ومجتمعات المصادر المفتوحةالصغيرة والمتوسطة  األخرى المعنية بالمعايير والشركات

 باعتبارها تكنولوجيات تمكينية.المعلومات واالتصاالت  تتكنولوجياتطبق 
                        ت عقد في تونس هذا العام التي  2016لعام التصاالت "إن الجمعية العالمية لتقييس ا وقال األمين العام لالتحاد السيد هولين جاو

أن وقع                     وأضاف قائال  "من المت ".المستقبلستحدد مسار شبكات االتصاالت وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت والخدمات في 
في االقتصاد العالمي، وستكون صناعة تكنولوجيا كبيرة هيكلية  تحوالتفي طياتها  2020عام  التي تسبقتحمل السنوات 

 من هذه التحوالت". في المركز بالنسبة إلى العديدالمعلومات واالتصاالت 
ر تكنولوجيا أداة تقدم مساعدة حيوية لتطويقييس الدولي "إن الت السيد تشيساب لي، التحادوقال مدير مكتب تقييس االتصاالت با

قطاع تقييس  يزودأن  2016لتقييس االتصاالت لعام  العالميةستكفل الجمعية و                 ". وأردف قائال  "المعلومات واالتصاالت
الصناعة في تحقيق أهدافها و ساعدة الحكومات من أجل م بأمثل طريقة      أ عدت بمجموعة أدوات للتقييس ه أعضاء االتصاالت

 بعده". وما 2020 لعام
ننا نستضيف الجمعية العالمية للريادةتها بثقافوقال السيد نعمان الفهري "إن تونس تفتخر  لتقييس االتصاالت  قبلةالم                                        الفكرية، وا 

                                                            في تطوير مجتمع المعلومات". وقال أيضا  "إن تونس لديها مخططات  أساسيةبما للتعاون الدولي من أهمية          إقرارا   2016 لعام
االبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالتركيز على التعليم اإللكتروني في  لكي تحتل موقع الريادةطموحة 

 التصاالتتقييس امعية العالمية لالج ستحدا  فر  متكافئة للجميع. وتمثلالالتكنولوجيا  تسخير                           واإلدارة اإللكترونية فضال  عن 
 لنهوض بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع أنحاء العالم".ل       منصف         أساس   لتوفير      هاما          مؤتمرا  
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 :ينالتالي ينبالمسؤولاالتصال  يرجى ،من المعلومات وللحصول على مزيد
  سانجاي أشاريا

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 االتحاد الدولي لالتصاالت

  5046 730 22 41+الهاتف: 
   4861 249 79 41+المحمول: الهاتف
 sanjay.acharya@itu.intاإللكتروني:  البريد

  فريدريك ويرنر
 كبير مسؤولي االتصاالت

 التصاالتمكتب تقييس ا
  5572 730 22 41+ الهاتف:
 frederic.werner@itu.intاإللكتروني:  البريد

              تابعونا

موثوقية بشأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتقاسم هذه البيانات          الق طرية يمكن االطالع على أكثر بيانات العالم
 d/idi/2015/-http://www.itu.int/net4/ITUومقارنتها: 

 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  700                              دولة عضوا  وعضوية ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن  هو 1865 في       عاما   150منذ أكثر من  نشئ                                           الخا  والمؤسسات األكاديمية. واالتحاد الذي أ  

ة وتحسين البنية ارات الساتليتخصي  المد تنسيق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في
التحتية لالتصاالت في العالم النامي ووضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. 

لبحرية ا االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحد  التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة ويلتزم
                                                                                                                 إلى علم الفلك الراديوي ورصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافية فضال  عن التقارب في خدمات الهاتف الثابت 

 www.itu.int والمتنقل، وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة.
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