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 نشرة صحفية

 لىيسلط الضوء ع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل العالمي التنظيمي االجتماع
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدور الرئيسي لالبتكار في تحفيز تنمية

 ةالمفروضضرائب التحديات التمويل و  إزاء                  هج أكثر ابتكارا     ن  المناقشات تشدد على الحاجة إلى 
 المعلومات واالتصاالت وتقاسم الشبكات وترخيص خدمات جديدة اتكنولوجي على
               التي ع قدت هذا  (GSR) الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت                            وفقا  للمندوبين الحاضرين في  – 2015يونيو  11ليبرفيل، غابون، 

سيتطلب تعزيز الشمول الرقمي وسد "الفجوة الرقمية" برفيل، بعاصمة غابون، لي (Stade de l’Amitié) "الصداقة إستاد"األسبوع في 
عقلية  تسود أن، في العالم واالقتصادات الناميةاألسواق الناشئة الكثير من                              االقتصادات المتقدمة صناعيا  و من  صغيرة مجموعةبين 

والضرائب  التحديات التقليدية مثل تمويل البنية التحتية وتقديم الخدماتو حيال التنظيم  هج جديدة                                    موجهة نحو االبتكار تسعى إلى اتباع ن  
 .المفروضة على سلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

لومات تكنولوجيا المع وأخصائيي سياسات لمنظمي العالم بر تجمع متخصص فيأكوالندوة العالمية لمنظمي االتصاالت التي هي 
 (ARCEP) هيئة تنظيم االتصاالت اإللكترونية والبريد، ترأسها هذا العام السيد لين مومبو، رئيس من القطاعين العام والخاصواالتصاالت 

فخامة اية تحت رع االت اإللكترونية والبريدهيئة تنظيم االتص. وشارك في تنظيم الحدث االتحاد الدولي لالتصاالت و غابون في
 ، رئيس غابون.بونغو أونديمبا علي السيد

الهيئات التنظيمية               بلدا ، يمثلون  60 أكثر من من من كبار واضعي السياسات على الصعيد الدولي 400ورحب الحدث بحوالي 
الالزمة  الستراتيجياتاوركزت المناقشات بشكل رئيسي على  .لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشركات التكنولوجيا الرائدة في العالم

 الشمول الرقمي واالستفادة من إمكانات النمو الهائلة لالقتصادات الناشئة واألسواق النامية.ب للتعجيل
ايا التنظيمية " على مجموعة واسعة من القضالحوافز التنظيمية لتحقيق الفرص الرقمية –االهتمام بالفجوة الرقمية  "                   ورك ز موضوع الندوة 

المعامالت المالية باستخدام الوسائل المتنقلة ونماذج تقاسم الشبكات والضرائب واالقتصاد الرقمي و"إنترنت كل شيء" الملحة، تشمل 
 يع.والتنظيم وطفرة النطاق العريض والسبل التي يمكن بها للتنظيم أن يساعد في تعزيز إمكانية النفاذ للجم

يونيو،  10إلى المندوبين في بداية الجلسة الصباحية يوم األربعاء  السيد هولين جاواألمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت تحدث و 
وطني لكل بلد. نمو االقتصاد الرقمي الل بالنسبةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة على التكنولوجيا نمو على أهمية تعزيز         مشددا  

االستثمار في تعليم الشباب وتدريبهم في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقال السيد جاو "إن                       وحث البلدان أيضا  على 
االتصاالت لحل واستخدام تكنولوجيا المعلومات و  –" قد نشأوا على التكنولوجيا الرقمية       أيضا  "الشباب مبتكرون بطبيعتهم وشباب اليوم 

ية الجهات الفاعلة الرئيس، ولذلك، يمكن أن يصبحوا من ة إليهمهو أمر طبيعي بالنسبالمشاكل واستحداث خدمات جديدة مفيدة 
تفادة من هذه االس سبلأن تبحث  التي تتحلى ببعد النظر                                                     تغيير اجتماعي واقتصادي. وأضاف قائال  "وينبغي للحكومات  إلحداث

 الطاقة وهذا اإلبداع لتحويل اقتصاداتها من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمساعدة على سد الفجوة الرقمية".
بعد ظهر هذا اليوم مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد السيد براهيما سانو؛ ورئيس الندوة الذي أقيم وترأس الحفل الختامي للندوة 

 .السيد باستور نغوا نيميه ،د لين مومبو؛ ووزير االقتصاد الرقمي والبريد في غابونالسي
 ةالوطني الثروةوتوزيع  ينتكو                             قطاعا  استراتيجيا  في عملية  اليوم وقال الوزير نغوا نيميه "إن االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تمثل

طمح الحكومة توتنمية النشاط االقتصادي واالجتماعي في غابون. و  القتصاد الكليلة وتساهم إلى حد كبير في تحسين المؤشرات الرئيسي
 ومتوافرة ةمتاح      أيضا   بل وأن تكون اإلجمالي المحليهم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في نمو الناتج االغابونية إلى ضمان أن تس

 أعمالكم. تائجن، ستتخذ، تحت قيادة الرئيس علي بونغو أونديمبا، الخطوات الالزمة لتنفيذ وأؤكد لكم أن الجمهورية الغابونية. ميسورةوبأسعار 
رادتها لدعم ومساعدة االتحاد في رسالته المتمثلة في توصيل العالم وتحويل إفريقيا"  .                                                                                                                          وأود أيضا  أن أؤكد مرة أخرى التزام حكومتي وا 
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على الدور الذي يمكن لالتحاد أن يقوم به في تعزيز االبتكار. وقال  وأكد مدير مكتب تنمية االتصاالت السيد براهيما سانو
لى نحو متزايد بالعولمة ع المتسمةسانو "إن المنظمين وواضعي السياسات في أسواق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  براهيما السيد

سياسة طر الأل                      االبتكار أمرا  أساسيا  وأصبح                                                  إيجاد أرضية مشتركة وتحديد سبل مبتكرة للعمل معا . التعاون من أجل اليوم، بحاجة إلى
 ات."واالتحاد بمثابة المنصة الحيادية المثالية إلجراء هذه المناقش –التي ستهيئ البيئة التمكينية الصحيحة لدفع عجلة النمو  العامة

تزامها بالتعاون المن خالل استضافة هذا االجتماع أظهرت  غابون ية التي وجهها إلى المندوبين "إنتاموقال السيد مومبو في كلمته الخ
ص. بشكل خا على الصعيد اإلفريقيبشكل عام و  على الصعيد العالميالعمل نحو إقامة مجتمع معلومات شامل  من خاللالدولي 

أن هذه  أشك لحظة واحدة في واللنتائج الممتازة التي توصلنا إليها بعد ثالثة أيام من العمل المكثف. لوأود أن أعرب عن ارتياحنا 
نني سعيدجميع األطراف الفاعلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  ستعود بالنفع علىالنتائج  همية وجودة ألاص بوجه خ            وا 

لمعلومات اأفضل الممارسات التي اعتمدناها للتو. فإنها تستجيب لالحتياجات الحالية لتنمية تكنولوجيا  بشأنالمبادئ التوجيهية 
 واالتصاالت من أجل سد الفجوة الرقمية."

وشمل برنامج الندوة هذا العام جلسة إعالمية خاصة للمنظمين ودوائر الصناعة بشأن المؤتمر العالمي المقبل لالتصاالت 
وقاد . 2015 نوفمبر 2-27، وهو مؤتمر هام مخول لوضع معاهدة دولية سيستضيفه االتحاد في جنيف في (WRC-15) الراديوية

 ر مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد.الجلسة السيد فرانسوا رانسي، مدي
ولوجيا المعلومات تكن في مجال سياساتالجلسة إعالمية ثانية أن القياسات والبيانات الموثوقة عناصر أساسية لتحسين وضع  وأظهرت

هيروشيما،  واالتصاالت وشجعت المنظمين على المشاركة بفعالية في الندوة العالمية لمؤشرات االتصاالت لالتحاد التي ستعقد في
 .2015ديسمبر  2نوفمبر إلى  30اليابان من 

االجتماع                     وست درج أيضا  نواتج. لممارساتبشأن أفضل ا التنظيمية المبادئ التوجيهيةبسلسلة من الندوة تختتم  ،وكما جرت العادة
 .اتجاهات اإلصالح في االتصاالتالتقرير التنظيمي السنوي الذي يصدره االتحاد بعنوان  في

الندوة العالمية لمنظمي  أمافي شرم الشيخ، مصر.  (GRS-16) 2016 لعام                                               وست عقد الندوة العالمية المقبلة لمنظمي االتصاالت
 الباهاما.في كومنولث         فست عقد  2017 االتصاالت لعام

 .هنارى للندوة والتسجيالت الفيديوية األخ هنا دار في الندوة ألبرز ما يالفيديو  مشاهدة التسجيليمكن 
 .هناويمكن تنزيل صور الندوة 

 .هناويتاح البرنامج الكامل للندوة 
 .هنابشأن القضايا الرئيسية للندوة العالمية لمنظمي االتصاالت  ورقات المناقشةمن وتتاح مجموعة 

 .هناوتتاح السيرة الذاتية للمتحدثين في الندوة 
بما في ذلك كلمات المشاركين رفيعي المستوى والبيانات اإلحصائية العالمية الرئيسية بشأن النطاق معلومات األساسية الوتتاح 

  في العنوان التالي: 2015العريض في مركز أخبار الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 
15/Pages/default.aspx-http://www.itu.int/en/newsroom/gsr. 

 .GSR15#تابعوا الحدث على تويتر في: 

 أو االتصال كما يلي: GSR-15الصفحة الرئيسية للندوة وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
 :االتحاد الدولي لالتصاالت

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

 sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البريد
 6135 730 22 41+ هاتف:ال
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 مونيكا ألبرتيني
 مسؤولة اتصاالت، مكتب تنمية االتصاالت، االتحاد الدولي لالتصاالت

 monica.albertini@itu.intالبريد اإللكتروني: 
 5317 730 22 41+ هاتف:ال

 :(ARCEP)هيئة تنظيم االتصاالت اإللكترونية والبريد 
 مينتسادافيد إال 

 رئيس االتصاالت
 davidellamintsa@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 46 85 71 07 241+الهاتف: 

 افيكتور ميساند
 مسؤول اتصاالت

 landjifils@yahoo.frالبريد اإللكتروني: 
 76 04 32 07 241+الهاتف: 

 www.itu.int/facebookتابعوا االتحاد على فيسبوك: 

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا

كيان من القطاع  700                                  دولة عضوا  وعضوية تضم ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150)بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة  2015 ، يحتفل في1865واالتحاد الذي أنشئ في . الخاص والمؤسسات األكاديمية

لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
وصيل البيني السلس عالمية لكفالة الت ضع معاييرو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و تخصيص المدارات الساتلية  في

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، 
      ال  عن فض قيانوغرافيةرصد األرض من خالل السواتل والرادارات األو و ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 

 www.itu.int والتلفزيونية. تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتيةو التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، 
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