
مـا هــو المنتدى؟
 ال منتدى العال مي ال خامس لسياسات االتصاالت/تكنولوجيات ال معلومات واالتصاالت

)WTPF 13( حدث دويل رفيع املستوى حيث جيتمع أعضاء االحتاد معاً لتبادل وجهات النظر 

بشأن قضايا السياسات الرئيسية الناشئة عن التغري السريع الذي تشهده بيئة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت اليوم.

ويهدف هذا املنتدى الذي ينظمه االحتاد إىل تشجيع احلوار وحتديد رؤية جديدة وبناء توافق يف 
اآلراء بني أصحاب املصلحة املتعددين يُعرب عنه يف شكل “آراء” توضح رؤية مشرتكة لتوجيه 

اجلهود املبذولة على مستوى السياسات والتنظيم والتقييس والتنمية يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت على الصعيد العاملي.

ويتيح املنتدى فرصة فريدة لالنضمام إىل صانعي القرار رفيعي املستوى من مجيع أحناء العامل من 
أجل إجراء مناقشات معمقة بشأن قضايا السياسة العامة الدولية اليت تقود تطور الشبكات 

واخلدمات يف املستقبل.

وسريحب املنتدى مبندوبني رفيعي املستوى من 193 دولة عضواً يف االحتاد وحوايل 700 عضو قطاع 
مبا يف ذلك أعضاء من جمتمع اإلنرتنت ودوائر الصناعة واجملتمع املدين واملؤسسات األكادميية. وباب 

املشاركة يف املنتدى مفتوح أيضاً أمام ممثلني من وكاالت األمم املتحدة ووسائل اإلعالم واجلمهور.

وسيستضيف االحتاد أيضاً حواراً اسرتاتيجياً رفيع املستوى يف 13 مايو 2013، أي يف اليوم الذي 
يسبق افتتاح املنتدى. ويستند احلوار االسرتاتيجي هذا العام إىل الرؤية اإلجيابية ألمهية النطاق العريض 

كمنصة أساسية للتقدم.

مـا الغـرض من المنتدى؟
إن الوترية السريعة اليت يشهدها التطور التكنولوجي أكثر من أي وقت مضى تستحدث فرصاً 

جديدة وحتديات جديدة أيضاً. كما أن الطابع والتأثري العاملي “لشبكة الشبكات” اليت تشكل 

األسئلــة المتـكــررة

سيستضيف االحتاد 
أيضاً حواراً اسرتاتيجياً 
رفيع املستوى يف 13 
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احلوار االسرتاتيجي هذا 
العام إىل الرؤية اإلجيابية 
ألمهية النطاق العريض 
كمنصة أساسية 
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اإلنرتنت اليوم يعين أن احلوار العاملي أصبح اآلن أكثر أمهية من أي وقت مضى. ومُيثل املنتدى الذي 
يعقد بناًء على طلب أعضاء االحتاد فرصة للمشاركني من أجل احلوار واالستماع إىل وجهات نظر 

اآلخرين ومناقشة القضايا كما يروهنا وبناء روح التعاون وحتسني الفهم.

سيبحث املنتدى يف 2013 قضايا السياسات العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت وسيمّكن مجيع 
جمموعات أصحاب املصلحة أثناء املناقشات من عرض وجهات النظر اليت ينفردون هبا استناداً إىل 

أدوراهم ومسؤولياهتم داخل النظام اإليكولوجي لإلنرتنت.

أيــن ومـتــى؟
سيعقد املنتدى العاملي اخلامس لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مركز جنيف الدويل 

للمؤمترات )CICG( يف جنيف، سويسرا على مدى ثالثة أيام من 14 إىل 16 مايو 2013.

من الحضور؟
املنتدى مفتوح أمام مجيع أعضاء االحتاد. وإضافة إىل ذلك، دعا األمني العام لالحتاد الدويل 

لالتصاالت أعضاء فريق اخلرباء غري الرمسي )IEG( الذين ليسوا أعضاًء يف االحتاد إىل حضور املنتدى 
بصفتهم ضيوفاً خاصني لألمني العام. وعلى غرار املنتديات السابقة، سيسعى االحتاد جاهداً إىل أن 

يكون مرناً وشاماًل قدر املستطاع يف ممارساته املتعلقة باملشاركة واحلضور يف املنتدى.

واالحتاد منظمة تشمل عضويتها العديد من أصحاب املصلحة، إذ يضم أعضاء من احلكومات 
والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واجملتمعات األكادميية. ونشجع بقوة مجيع املنظمات املعنية 

بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تتناول قضايا تتصل باالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت أن تطلب االنضمام إىل عضوية االحتاد مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية ذات الصلة 

بالتكنولوجيا.

كيف يكون سير العمل في المنتدى؟
سيبحث املنتدى هذا العام قضايا السياسة العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت وذلك بناًء على طلب 

من أعضاء االحتاد. وتقرير األمني العام لالحتاد هو مبثابة وثيقة معلومات أساسية لتحفيز املناقشة يف 
املنتدى. ويشمل املدخالت واملسامهات املقدمة من خرباء من مجيع جمموعات أصحاب املصلحة 

وأُعد من خالل عملية حتضريية مفتوحة وشاملة )مشلت ثالثة اجتماعات لفريق اخلرباء غري الرمسي، 
عقدت يف جنيف خالل عامي 2012 و2013، وما يزيد على 70 مسامهة خطية(. ومجيع الوثائق 

املتعلقة باملنتدى متاحة للجمهور.
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وكانت املشاركة يف فريق اخلرباء غري الرمسي مفتوحة جلميع أصحاب املصلحة بغض النظر عما إذا 
كانوا ينتمون إىل جهات هي من أعضاء االحتاد أم ال. وكان حوايل 150 خبرياً من مجيع جمموعات 

أصحاب املصلحة من أعضاء فريق اخلرباء غري الرمسي.

أعد فريق اخلرباء ستة مشاريع آراء بتوافق تعاوين:

1.    تعزيز بيئة ت مكينية من أجل ن مو وتطوير أكرب للتوصيلية عريضة النطاق

2.    تشجيع إنشاء نقاط تبادل لإلنرتنت كحل طويل األجل لزيادة التوصيلية

)IPv6( 3.    دعم بناء القدرات من أجل نشر اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت

4.    دعم تبين اإلصدار 6 لربوتوكول اإلنرتنت واالنتقال من اإلصدار الرابع

5.    دعم هنج تعدد أصحاب ال مصلحة يف إدارة اإلنرتنت

6.    دعم تفعيل عملية التعاون ال معزز

سيناقش املنتدى هذه اآلراء ورمبا سيتفق بشأن اآلراء املعتمدة غري امللزمة اليت من شأهنا أن توجه 
اجلهود املبذولة على مستوى صنع القرار والتقييس التقين والتنمية داخل االحتاد وعلى املستوى 

الدويل األوسع.

إخالء مسؤولية
يُقصد هبذه الوثيقة أن تكون ورقة معلومات عامة للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت لعام 2013 من أجل دعم وسائل اإلعالم 
يف إعداد تقاريرها. وينبغي أال تعترب وثيقة رمسية للمؤمتر. وللحصول على مزيد من املعلومات يرجى االتصال من خالل عنوان الربيد 

.pressinfo@itu.int :اإللكرتوين

3/3

معلومات عامة
 بشأن املنتدى العاملي
لسياسات االتصاالت

مجيع الوثائق املتعلقة 
باملنتدى متاحة 
للجمهور.

 المنتدى العالمي لسياسات االتصاالت/
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

جنيف، سويسرا، 14-16 مايو 2013

 Place des Nations CH-1211 Geneva 20 Switzerland   www.itu.int االتحاد الدولي لالتصاالت  

»


