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 ر المندوبين المفوضين ينتخب اليومـمؤتم
 ي لالتصاالت ونائب األمين العاماألمين العام لالتحاد الدول

 عبرت أغلبية ساحقة من أعضاء االتحاد 
 األمين العام ونائبه الحاليين الدكتور توريه، والسيد جاوفي  عن ثقتها

انتخبت الدول األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت اليوم الدكتور حمدون   -2010 أكتوبر 7غواداالخارا، المكسيك، 
وجرت عملية االنتخاب في غواداالخارا، . توريه من مالي أمينًا عامًا لالتحاد الدولي لالتصاالت لفترة أربع سنوات ثانية

لالتحاد الدولي لالتصاالت وحصل الدكتور  أثناء الجلسة العامة الصباحية للمؤتمر الثامن عشر للمندوبين المفوضين ،المكسيك
 .وقد فاز بالمنصب بدون معارضة .اً ومصوت اً حاضر  اً بلد 157من  اً صوت 151توريه في هذه االنتخابات على 

من المشاركين في المؤتمر  500 1أمام زهاء  توقال الدكتور توريه في الكلمة التي وجهها إلى المؤتمر عقب التصوي
 تحتل أن ومواصلة ضمانيركز بشكل خاص على النفاذ عريض النطاق "سوف إنه الوافدين من جميع أنحاء العالم 

 تحظى وتعهد األمين العام أيضًا بضمان أن." جميع األطراف المعنيةجدول أعمال  الصدارة فيمسألة األمن السيبراني 
 .والبلدان غير الساحلية باهتمام خاص النامية الصغيرة الجزريةالدول 

. في صميم المجتمعات القائمة على المعرفةتوجد االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إن وقال الدكتور توريه 
أن ُيوّصل بالمعلومات ويستعملها ويستحدثها "هذا الكون  فيكل مواطن  يستطيع في ضمان أن يتمثل حلمهإن وقال 

الصدد من خالل إقامة  بهذاسيشجع زيادة إشراك القطاع الخاص ذكر أنه و  ".ويتبادلها بطريقة آمنة وميسورة التكلفة
 .الميدان على حد سواءوفي االتحاد  داخلشراكات بين القطاعين العام والخاص 

للمرة األولى لمنصب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت في مؤتمر المندوبين  بخقد انتُ  الدكتور توريه كانو 
ز على نحو خاص على بناء الثقة واألمن في ركّ  ،ومنذ توليه المنصب. تركيافي أنطاليا،  2006المفوضين لالتحاد لعام 

تسخير قدرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في من خالل استعمال شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز أعمال االتحاد في مجال اتصاالت الطوارئ وترسيخ رؤية عالمية على المساعدة 
 ."النطاق العريض الشامل للجميع"بخصوص 

الصين نائبًا لألمين العام وقد حصل على  ، ُأعيد انتخاب السيد هولين جاو منذاتها الجلسة العامة الصباحية وأثناء
للمندوبين بعد إعادة انتخابه، شكر السيد جاو أعضاء  المختصرة وفي كلمته. ولم يترشح أحد للمنصب أمامه .اً صوت 155

األمين  القاه من ثقة واحترام كاملين من ماوقال إنه يقدر  .االتحاد، خاصة جمهورية الصين الشعبية على تجديد الثقة فيه
ده لمساعدة األمين العام والحفاظ على عالقة اضية، ووعد بمواصلة بذل قصارى جهالم األربع سنواتالالعام على مدى 

القيادي  الدورتعزيز  ف، وذلك بهدالمقبلة األربع سنواتالفترة  بالفعل وذلك خاللا متجمع بينه كانت العمل الممتازة التي
 .الذي يضطلع به االتحاد في تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الصعيد العالمي

يوم  المسائيةاالتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت في الجلسة العامة  مكاتبوسيبدأ انتخاب مديري 
وللحصول على قائمة يومية بمواعيد . أكتوبر 8يوم الجمعة  أعمال اختتامقبل هي االنتخابات تومن المتوقع أن تن أكتوبر 7

 .www.itu.int/plenipotentiary/2010/structure/timetable/daily/index.html :الموقع الجلسات يرجى زيارة
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 3من  2الصفحة 

  :يرجى زيارة الموقع، من التفاصيل عن نتائج االنتخاباتلمزيد و 
www.itu.int/plenipotentiary/2010/newsroom/elections/results/. 

البث  عبر ،، بما في ذلك االنتخابات2010 لعام مؤتمر المندوبين المفوضينجلسات جلسات مختارة من  ويمكن مشاهدة
 ./www.itu.int/plenipotentiary/2010/newsroom/webcast :من على الويب على

  :من الموقع رالصو تنزيل ويمكن 
www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157625043648930/. 

   :، يرجى زيارة الموقعالنشرات اليومية للمؤتمرولمشاهدة 
www.itu.int/plenipotentiary/2010/newsroom/highlights/. 

 :الموقعفي كما توجد لقطات فيديو من االجتماع واألحداث الجانبية الخاصة 
www.itu.int/plenipotentiary/2010/newsroom/videos/. 
 :الموقعفي  أخبار المؤتمرمركز كما يتوفر كم كبير من المعلومات األساسية واألخبار عن الحدث في 

www.itu.int/plenipotentiary/2010/newsroom/. 

 :الموقعفي وللحصول على آخر المستجدات عن الحدث بصورة منتظمة، يرجى زيارة زاوية أخبار المؤتمر 
10.aspx-www.itu.int/osg/blog/CategoryView,category,PP. 

 :ولالطالع على القائمة الكاملة للمتحدثين وبيانات السياسة العامة، يرجى زيارة الموقع
http://www.itu.int/plenipotentiary/2010/statements/list.html. 

 :التالية أسماؤهمبالمسؤولين  ولمزيد من المعلومات، يرجى االتصال

 ي جونسونبتو 
 ،مسؤول االتصاالت

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 :في غواداالخارا

 9573 3884 33 52+: الهاتف
 9512 1104 33 1 52+ :الهاتف المحمول

 ):نوفمبر 1اعتبارًا من (في جنيف 
 5877 730 22 41+: الهاتف

 4868 249 79 41+: الهاتف المحمول
  pressinfo@itu.int:البريد اإللكتروني

 سارة باركس
 ،المسؤولة عن العالقات مع وسائل اإلعالم

 االتحاد الدولي لالتصاالت

 :في غواداالخارا
 1789 3880 33 52+: الهاتف

 8137 1231 33 1 52+ :الهاتف المحمول

 ):نوفمبر 3اعتبارًا من (في جنيف 
 6135 730 22 41+: الهاتف

 1439 599 79 41+: الهاتف المحمول
 pressinfo@itu.int: البريد اإللكتروني

 في جنيف

 سانجاي أشاريا
 اإلعالم والعالقات مع وسائل اإلعالمرئيس 

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 5046 730 22 41+: الهاتف

 4861 249 79 41+: الهاتف المحمول
 sanjay.acharya@itu.int: البريد اإللكتروني
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 االتحاد الدولي لالتصاالت؟ هو ما
وهو النقطة . االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

عامًا ينسق  145وقد ظل االتحاد على مدى . المركزية العالمية للحكومات والقطاع الخاص لتطوير الشبكات والخدمات
اديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص المدارات الساتلية ويعمل على االستعمال العالمي المتقاسم لطيف الترددات الر 

تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير في كل أنحاء العالم لكفالة التوصيل البيني السلس 
كوارث الطبيعية وتغير لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت، ويواجه التحديات العالمية المعاصرة مثل تخفيف وطأة ال

 .المناخ ودعم األمن السيبراني
، تضم أكثر ممثلي العالمية" تليكوم"وٕاقليمية، مثل معارض االتصاالت  عالميةمعارض ومنتديات ًا وينظم االتحاد أيض
والتكنولوجيا لصالح ادل اآلراء والمعارف تباالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تأثيرًا ل الحكومات وصناعة

 .سيما لبلدان النامية الالمجتمع الدولي و 
من اإلنترنت عريضة النطاق إلى أحدث أجيال التكنولوجيا الالسلكية، ومن مالحة الطيران : ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم

الهاتف الثابت والمتنقل،  والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقارب في خدمات
 .والنفاذ إلى اإلنترنت، والبيانات، واإلذاعة الصوتية والتلفزيونية إلى شبكات الجيل التالي


