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 صحفيةنشرة 

 كبار صانعي سياسات التكنولوجيا يجتمعون في وارسو
 التنظيمي الدولي الرائد لالتصاالت في العالم اللقاءفي 

 لعالم بمواجهة التعقيد المتزايد وتنافسية كيف نضمن أسواقًا عادلة
 المعلومات واالتصاالت وتنامي هيمنة األطراف الفاعلة الكبرى؟ تكنولوجيا

من المندوبين الدوليين رفيعي  650 يزيد على يجتمع هذا األسبوع في وارسو، بولندا، ما – 2013يوليو  3، وارسو
المستوى من هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العالم، وذلك لمناقشة التحديات المتمثلة في تعزيز فرص 

 وعابرة للحدود بشكل متزايد. ومتشابكة عمل جديدة في البنية التحتية وتوفير الخدمات في بيئة مترابطة
نظمي االتصاالت التي ينظمها االتحاد، والتي تعتبر أكبر تجمع عالمي متخصص لهيئات تنظيم وهذه الندوة العالمية لم

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وواضعي السياسات، تهدف إلى تحفيز النقاش وتقاسم المعرفة وتبادل أفضل 
وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين  سياسات الحكوماتلصناعة ومحللي الممارسات بين هيئات التنظيم وقادة ا

 مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. في
استخدام الخدمات اإللكترونية دون كبح ي التعامل مع الجهات الفاعلة و وستتركز المناقشات على كيفية ضمان المساواة ف

وسوف تبحث الندوة أيضًا ت. لين ومقدمي الخدمانمو األسواق من خالل فرض أعباء تنظيمية إضافية على المشغ  ل
اآلخذ بالتطور لمنظمي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتبارهم شركاء في التنمية االقتصادية  الدور في

 االجتماعي. واالندماج
رئيسة  ،ها هذا العام السيدة ماغدالينا غاج"، التي ترأستبناء المجتمع الرقمي المقبلوالمناقشة االفتتاحية الصباحية بعنوان "

اإلدارة والرقمنة في بولندا، السيد ميشال  شملت متحدثين مرموقين منهم وزير مكتب االتصاالت اإللكترونية في بولندا،
االتصاالت الفيدرالية،  لجنةبوني؛ ونائبة رئيس المفوضية األوروبية، السيدة نيلي كروس؛ والقائمة بأعمال رئيسة 

آن بوفرو؛ ومدير فيسبوك  السيدة متنقلة،لعامة لرابطة النظام العالمي لالتصاالت الميغنون كاليبيرن؛ والمديرة ا السيدة
فريقيا أوروبا والشرق األوسط في ، السيد بيير لويت؛ وقادة Orange ، السيد ريتشارد آلن؛ ونائب المدير التنفيذي لشركةوا 

براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت السيد ر الماقشة دوائر الصناعة والحكومات. وأدا رئيسيون آخرون من
 القطاعين العام والخاص. منخدمة ألعضاء االتحاد لذي ينظم هذه الندوة كل عام ا ،االتحاد في

مجموعة واسعة من القضايا الملحة،  ،الندوة التي تستغرق ثالثة أيام وتجري في فندق هيلتون وارسو برنامجويشمل 
النطاق  ذلك سياسة الطيف و"المساحات البيضاء" )النطاقات غير المشغولة(، واستراتيجيات التمويل من أجل نشر في بما

إلى  (IPv4) صدار الرابع لبروتوكول اإلنترنتالنتقال من اإل، والمعامالت الرقمية، واالعريض لالتصاالت الثابتة والمتنقلة
، وخطط اإليرادات الجديدة الناجمة عن التوصيل اإللكتروني للمحتوى اإلذاعي، ورسوم (IPv6) اإلصدار السادس

 .في الصناعةالتوصيل البيني عريض النطاق الوطنية، وأهمية المعايير التقنية المتفق عليها 
 هولين السيدالمندوبين في الجلسة االفتتاحية للندوة العالمية لمنظمي االتصاالت هذا الصباح، قال  ولدى تحدثه أمام

إن موضوع الحدث هذا العام، "تنظيم الجيل الرابع: دفع االتصاالت ، جاو، نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
به هيئات التنظيم في العالم لوضع األطر السياسية ، يلقي الضوء على الدور الحاسم الذي تقوم "الرقمية قدماً 
 للنمو. الصحيحة

http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2013/default.aspx
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الة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعتمد على السياسة الصحيحة والبيئة التنظيمية وأضاف قائاًل "إن التنمية الفع  
 مسائل المتحدة الرائدة في السائدة وعلى التنظيم الفع ال. ونحن في االتحاد الدولي لالتصاالت، باعتباره وكالة األمم

على أهمية إرساء بيئة تمكينية من خالل دعم تنمية تكنولوجيا  كبيرتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، نشدد بشكل 
المعلومات واالتصاالت. وهذا ما يعطي الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت أهمية خاصة باعتبارها المنصة الوحيدة 

 التنظيمي". للمجتمع
السيدة ماغدالينا غاج، المندوبين أن شبكات االتصاالت أصبحت بمثابة  كلمتها االفتتاحية أخبرت رئيسة الندوة، وفي

دون هاتف أو بيستطيع أي منا أن يتخيل أعمال اليوم والحياة اليومية  شريان الحياة لالقتصاد العالمي. وقالت: "ال
نا خلفيات ديإلى هنا من قارات مختلفة. ونحن نمثل ثقافات مختلفة ولنفاذ إلى اإلنترنت... لقد جئنا ال دونب حاسوب أو

ى ثقة بأنها اإلنترنت، ألننا علأال وهو أننا نريد جميعًا نفاذًا دائمًا إلى  -واحد  شيءفي  ونظم قيم مختلفة. إال أننا نشترك
 أفضل".تضمن لنا التنمية وحياة 

الجدد للمحتوى  فالموردونفي قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. يصادف انعقاد الندوة هذا العام تحواًل هائاًل 
الزيادات الحادة في تدفق  تؤدي ،نفسه في الوقتو قواعد اللعبة.  يغيرونمن قبيل الخدمات غير التقليدية، والتطبيقات، 

 ياتسلوكبسحابية، مقرونة الناجمة عن التطور السريع للخدمات والتطبيقات الجديدة، مثل خدمات الحوسبة الو البيانات 
فرض لمعلومات واالتصاالت، إلى نفاذ شامل وعلى مدار الساعة إلى تكنولوجيا اطالب بالتي ت المتغيرة المستهلكين

يدعو إلى إعادة التفكير في النهج التقليدية  األمر الذيهيئة التنظيم واختصاصها، تحديات على الدور الذي تقوم به 
 كولوجي الرقمي.للتنظيم في النظام اإلي

حركة  ًا فينمو  هذا العام وحدهأن يشهد  وقال مدير مكتب تنمية االتصاالت، السيد براهيما سانو، "إنه من المتوقع
إكسابايت شهريًا بسبب الزيادة غير المسبوقة في عدد األشخاص الموصولين واألجهزة  14بروتوكول اإلنترنت بنسبة 

". وأضاف قائاًل إنه "بالنسبة ةوالمتنقل ةالقابلة للتوصيل وتزايد انتشار نفاذ المستهلكين إلى شبكات النطاق العريض الثابت
لى ضمان ممارسة تكافؤ الفرصلهيئات التنظيم التي تسعى إلى تهيئة  غير تمييزية وشفافة بالنسبة إلى معلومات  وا 

األسواق، فقد أدت فترة التحول هذه إلى سوق تحويلية بحق بالنسبة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى 
 الحاجة إلى تعاون أقوى عبر الحدود على الصعيدين اإلقليمي والدولي".

المبادئ التوجيهية ألفضل يوليو، وتختتم بسلسلة من  5يوم الجمعة وستستمر الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت حتى 
اتجاهات التحاد بعنوان في التقرير التنظيمي السنوي الذي يصدره اكما أن نواتج االجتماع سوف تدرج أيضًا . الممارسات

 .االتصاالت اإلصالح في
ر ئالحوار العالمي لمنظمي االتصاالت ودواللصناعة من خالل  ساسيوسوف يتم التعبير عن الصوت األ

مناقشة التحديات الملحة، من قبيل كين من القطاعين العام والخاص ل، حيث تتاح الفرصة أمام المشار (GRID) الصناعة
 متزايد من الحكومات.حاليًا عدد  ضعهاقوم بو نطاق العريض التي يتحقيق األهداف الجديدة للل إيجاد أفضل الطرق

قد قبل االجتماع الخاص لكبار المسؤولين في الهيئات التنظيمية من القطاع الخاص، الذي ع   فإنباإلضافة إلى ذلك، 
كنولوجيا االتصاالت، وساعد وتقاسم المعلومات بين شركات خدمات وتش لنقافي تسهيل اسهم قد أالندوة مباشرة،  افتتاح
 المناقشات خالل الندوة نفسها. توجيهفي 

يوليو استضافة االتحاد الدولي لالتصاالت اجتماعًا خاصًا للرابطات التنظيمية وفر فرصة  2وقد شهد بعد ظهر يوم 
ون أفضل وأكثر فعالية بين الرابطات التنظيمية سانحة للنقاش وتبادل المعلومات وبناء الجسور لتعزيز تعا

 المختلفة. للمناطق
حلقة دراسية قبل  باعتبارها رابطة رائدة في الصناعة، ،(GSMA)نظمت رابطة النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة كذلك 
 الذي يسبق الحدث كجزء من البرنامج التمهيدي ، وذلكحول موضوع "تحديد توقعات واقعية لمزادات الطيف" الحدث
 يوليو. 2 ليوم
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 .هنابشأن القضايا الرئيسية للندوة العالمية لمنظمي االتصاالت  أوراق المناقشاتوتتاح مجموعة 
بما في ذلك كلمات المشاركين رفيعي المستوى والبيانات اإلحصائية العالمية الرئيسية بشأن ساسية المعلومات األوتتاح 

 في العنوان التالي: 2013النطاق العريض في مركز أخبار الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 

www.itu.int/net/newsroom/GSR/2013. 
 من الموقع التالي GSR13يمكن تنزيل صور الندوة 

 http://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157631420351334 
 http://bit.ly/19sxrCHفي الموقع:  GSR13 شاهدوا المقابالت الصفحية للندوة

 .GSR13#تابعوا الحدث على تويتر في: 

 مجموعات وال األصلية التسجيالت إلى سريعاً  نفاذاً  االتحاد لدى الفيديوي األخبار مركز يتيح: مالحظة لوسائط اإلعالم
 .www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx :التالي العنوان في التسجيل يرجى. العالية البث جودة ذات اإلخبارية

 :بالمسؤولين التالييناالتصال أو  www.itu.int/GSR-13يرجى زيارة الموقع وللحصول على مزيد من المعلومات، 
  جاسزوك بيوتر

 وسائل اإلعالم والعالقات العامة، مكتب مستشار الرئيس
 p.jaszczuk@uke.gov.plالبريد اإللكتروني: 

 44 93 534 22 48+ الهاتف:
 803 470 668 48+ الهاتف المحمول:

  باركس سارة
 االتحاد الدولي لالتصاالت رئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة،

 sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البريد
 (يوليو 5 )حتى 996 787 518 48+الهاتف المحمول: 

 6135 730 22 41+ هاتف المكتب في جنيف:

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد 

تخصيص  عاما، ينسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في 150على مدى 
المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل 
البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات العريضة النطاق إلى 

ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية  أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية،
بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية والتلفزيونية. 
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