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 لمكتب االتصاالت الراديوية ينتخب رئيسًا جديداً  ي لالتصاالتالتحاد الدولا
 ورئيسًا جديدًا لمكتب تنمية االتصاالت

 تصويتًا هائًال بالثقة لتقييس االتصاالتلمكتب  المدير الحاليجونسون  يمنحوناألعضاء 

لمكتب االتصاالت  ينجديد ينبمدير االتحاد الدولي لالتصاالت رحب   -2010 أكتوبر 8غواداالخارا، المكسيك، 
 وبراهيمااالتصاالت الراديوية مديرًا لمكتب فرنسا من  فرانسوا رانسياليوم بعد انتخاب ومكتب تنمية االتصاالت الراديوية 

واداالخارا في غفي في مؤتمر المندوبين المفوضين المنعقد و مديرًا لمكتب تنمية االتصاالت صفا سانو من بوركينا
، في حين بلدًا حاضرًا في عملية التصويت 157من  اً صوت 90في االنتخابات بحصوله على  رانسي وقد نجح. المكسيك

 .صوتاً  81حصل سانو على 

. مديرًا لمكتب تقييس االتصاالتمن المملكة المتحدة انتخاب السيد مالكولم جونسون السابق إعادة اليوم قد شهد و 
 .صوتاً  152على هذا المركز وفاز في االنتخابات بحصوله على يتنافس معه أحد  لمو 

جميع نتائج االنتخابات، بما في ذلك السيرة الذاتية للمرشحين ونتائج كل جولة الكاملة لتفاصيل الويمكن االطالع على 
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ف الترددات صاالت العالمية حيث يدير توزيع طيمكتب االتصاالت الراديوية في االتحاد دورًا رئيسيًا في االت يويؤد
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية،  ، منها عقدتحديات رانسيوسوف يواجه السيد . وتوزيع المدارات الساتلية ةالدولي

قضايا تشمل  2012 - الراديوية وسوف يعالج المؤتمر العالمي لالتصاالت. 2012تحدد انعقاده في وهو مؤتمر ضخم 
يسمى بالعائد الرقمي للطيف الراديوي  آلليات المالئمة لمعالجة مااستعراض اإلطار الدولي لالتصاالت الراديوية، وتعيين ا
وتعيين موارد الطيف الالزمة لألغراض المالحية والطيران  ،الذي يتم تحريره بفضل االنتقال إلى التلفزيون الرقمي

 .واألرصاد الجوية والمناخ

. تحديات السنوات األربع التالية وتعهد بمعالجةله وفي كلمته في قبول المنصب وجه الشكر إلى الدول األعضاء لدعمها 
وأنا أعلم أن بلدانًا كثيرة ستواجه خيارات . تأكدوا أنني سوف أبذل قصارى جهدي للوفاء بتوقعاتكم من انتخابي اليوم"

صعبة جدًا في ميدان االتصاالت الراديوية ويمكنكم االطمئنان إلى أني سوف أفعل كل ما أستطيع، وخاصة في مجال 
إن التحديات ليست تحديات تقنية وحسب ولكنها تحديات . االنتقال إلى التلفزيون الرقمي والجيل التالي من الخدمة المتنقلة

 ."اجتماعية واقتصادية أيضًا ويضطلع االتحاد بدور قوي في هذا المضمار

رض من خالل النفاذ إلى وتهدف أنشطة مكتب تنمية االتصاالت إلى تمديد الحق في االتصال ليشمل جميع سكان األ
ويركز على بناء القدرات ودعم استعمال تكنولوجيا المعلومات . البنية التحتية وخدمات المعلومات واالتصاالت

 .الفجوة الرقمية قواالتصاالت كأداة للتنمية ودعم األنشطة التي تهدف إلى تضيي
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بالحفاظ على روح الفريق التي اتسم بها تشغيل مكتب تنمية  وتعهد السيد سانو بعد انتخابه مديرًا لمكتب تنمية االتصاالت
إن : "آباد التي اعتمدها مؤخرًا المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت وقال حيدراالتصاالت وأبرز التزامه بتنفيذ خطة عمل 

ت وخدمات اإلنترنت توسيع النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووضع التشديد على تطوير بنية تحتية لإلنترن
وأنا أتعهد بالعمل مع . عريضة النطاق وبتكلفة معقولة أمران مطلوبان لوضع انجازات الثورة الرقمية في متناول العالم كله

 ."وسوف ننجح في توصيل العالم. أعضاء االتحاد للوفاء بهذا الهدف النبيل

أعرب عن امتناني : "سنوات ناجحة بعد انتخابه وقال السيد جونسون الذي قاد مكتب تقييس االتصاالت طوال أربع
وأتطلع إلى البناء على أساس . قطاع تقييس االتصاالت في االتحاد ثقة والتصويت الستمراري في قيادةالعميق لهذه ال

مبادرات السنوات األربع السابقة واالحتفاظ بدور قطاع تقييس االتصاالت باعتباره المنظمة العالمية الرائدة في وضع 
إصدار  اإلسراع في ضرورةومع تطور التكنولوجيات فسوف نواجه . المعايير الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وأنا أثق أن المبادرة الجديدة لزيادة مشاركة الباحثين . معايير عالمية تحتاجها سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والبلدان النامية سوف تؤدي إلى تعزيز مركز قطاع تقييس االتصاالت ومبادراته الكبرى بشأن النطاق العريض وتكنولوجيا 

 ."ت وتغير المناخ والنفاذ واألمن السيبراني والتشغيل البينيالمعلومات واالتصاال

وكان مكتب تقييس االتصاالت تحت قيادة جونسون قد عزز دوره باعتباره الجهة الرائدة في صنع المعايير العالمية 
في السوق ف مع الظروف والتكنولوجيات السائدة وتحركت المنظمة سريعًا لتتكيّ . لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وقد أدت مبادرات جونسون إلى زيادة كبيرة . والتصدي لالهتمامات العالمية مثل التشغيل البيني وتغير المناخ والنفاذ
لمشاركة البلدان النامية في أعمال قطاع تقييس االتصاالت، كما عمل على زيادة أعداد األدلة وورش العمل والحلقات 

 .التعليمية بشأن تنفيذ المعايير

باألعضاء الجدد في فريقه بعد االنتخابات فأعرب عن سعادته بالنتائج ورحب حدث األمين العام الدكتور حمدون توريه وت
وأعرب الدكتور توريه أيضًا عن امتنانه لمدير مكتب  .إنه يتطلع العمل مع الفريق في السنوات األربع القادمةوقال 

اللذين انتهت خدمتهما  البشيرسامي السيد ير مكتب تنمية االتصاالت ومداالتصاالت الراديوية السيد فاليري تيموفيف 
 .كمديرين في االتحاد الدولي لالتصاالت مالمساعدته ودعمه طوال مدة عمله ماوشكره

البث  عبر ،، بما في ذلك االنتخابات2010 مؤتمر المندوبين المفوضين لعامجلسات جلسات مختارة من  ويمكن مشاهدة
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  :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. 
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 :التالية أسماؤهمبالمسؤولين  ولمزيد من المعلومات، يرجى االتصال

 ي جونسونبتو 
 ،مسؤول االتصاالت

 االتحاد الدولي لالتصاالت

 :غواداالخارافي 
 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
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 سارة باركس
 ،عن العالقات مع وسائل اإلعالم المسؤولة

 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
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 في جنيف

 سانجاي أشاريا
 رئيس اإلعالم والعالقات مع وسائل اإلعالم

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 5046 730 22 41+: الهاتف

 4861 249 79 41+: الهاتف المحمول
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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
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