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 بيان صحفي

 عالميةالندوة الاالتحاد الدولي لالتصاالت وكينيا يوقعان اتفاق البلد المضيف لعقد 
 2016 لعام مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لبناء القدرات في

 العصر الرقميالمهارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مهمة في 
 لتحقيق التنمية المستدامة

والحكومة الكينية اتفاق البلد المضيف إلضفاء طابع رسمي على  (ITU) وقع االتحاد الدولي لالتصاالت – 2016 يونيو 7 جنيف،
 .(CBS-2016) 2016 لبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعامالندوة العالمية الترتيبات الواجب اتخاذها لعقد 

 حكومة الكينية.وانغوسي، باسم ال ووقع االتفاق األمين العام لالتحاد، هولين جاو، والمدير العام لهيئة االتصاالت في كينيا، فرانسيس
سبتمبر  5، وقد تم التخطيط لتنظيم أحداث سابقة للندوة يوم 2016مبر سبت 8إلى  6وسُتعقد الندوة في نيروبي بكينيا في الفترة من 

 ".اغتنام الفرص لبناء القدرات في العصر الرقمي حول موضوع "
وُتعتبر الندوة التي ينظمها االتحاد وتستضيفها هيئة االتصاالت في كينيا أبرز حدث عالمي بشأن تنمية القدرات في مجال تكنولوجيا 

من جميع أنحاء العالم لمناقشة التوجهات والتطورات في هذا القطاع  المصلحة. وتجمع الندوة أصحاب (ICT) تصاالتالمعلومات واال
 وعواقبها على بناء القدرات البشرية والمؤسسية.

في وقت مهم للغاية يستهّل فيه العالم  2016 الندوة العالمية لبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعامو"ُتعقد 
" على حد قول السيد جاو الذي أضاف أن "لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت إمكانات 2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

ة الالزمة صهائلة يمكنها تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن المهم أن تتاح للجميع الفرص الكتساب المهارات المتخص
 لدخول قطاع االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستفادة منه."

و"توّفر الندوة لألوساط المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفرصة للتفّكر في بناء الكفاءات التي يمكن أن تساعد على تسريع 
"وتتطلع  وأضاف قائالا  مات واالتصاالت" على حد قول السيد وانغسي.تحقيق الخطة اإلنمائية بفضل استخدام تكنولوجيات المعلو 

ظهار حسن ضيافتها المعهودة. فلما كنا موطن العديد من االبتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات  كينيا إلى استقبال المشاركين وا 
 التصاالت ومشاطرته معها."واالتصاالت، لدينا الكثير مما يمكننا تقديمه إلى أسرة تكنولوجيا المعلومات وا

تطوير قطاع لو"ُتعتبر هذه الندوة دليالا آخر على الجهود المتواصلة التي نبذلها لتعزيز التعاون بين القطاعات بغرض تقديم الدعم 
حداث تغيير في حياة الناس"، على حد قول التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تنمية  براهيما سانو، مدير مكتبنابض بالحياة وا 

. وأضاف قائالا "إن تحسين التعليم والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أمر مهم للغاية لتمكين االتصاالت باالتحاد
 البلدان من وضع وتطوير االستراتيجيات اإللكترونية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة".

أول حدث عالمي يركز على المهارات  2016 ولوجيا المعلومات واالتصاالت لعامالندوة العالمية لبناء القدرات في مجال تكنوتعد 
 عقب اعتماد قادة العالم أهداف التنمية المستدامة. العصر الرقميالجديدة المطلوبة في 
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 :ينالتالي ينمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالمسؤولول
  سانجاي أشاريا

 والمعلومات العامةرئيس العالقات مع وسائل اإلعالم 
 االتحاد الدولي لالتصاالت

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

   مونيكا ألبرتيني
 مسؤولة اتصاالت،

  مكتب تنمية االتصاالت
 5317 730 22 41+ الهاتف:

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

              تابعونا

موثوقية بشأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتقاسم هذه البيانات  القُطريةيمكن 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  700دولة عضواا وعضوية ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنباا إلى جنب مع  في
الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن  هو 1865 في عاماا  150منذ أكثر من  نشئية. واالتحاد الذي أُ الخاص والمؤسسات األكاديم

حسين البنية تخصيص المدارات الساتلية وت تنسيق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في
مة االتصاالت. ظالتحتية لالتصاالت في العالم النامي ووضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أن

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

 www.itu.int لمتنقل، وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة.وا

 هيئة االتصاالت في كينيانبذة عن 
ير خدمات البث . وهي مسؤولة عن تيسير توفهيئة االتصاالت في كينيا هي الهيئة التنظيمية لقطاع المعلومات واالتصاالت في كينيا

 www.ca.go.ke. وخدمات البريد والمراسالتوالوسائط المتعددة واالتصاالت والتجارة الرقمية اإلذاعي 
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