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 بيان صحفي

 مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت يوجه تنفيذ الخطة االستراتيجية
  2016-2017 السنتين ميزانية فترةإقرار 

وذلك بعد  الختتامهاد قبل الموعد المحد   2015مجلس إدارة االتحاد الدولي لالتصاالت دورته لعام اختتم  – 2015 مايو 21جنيف، 
كما أن  .2016-2017ه لفترة السنتين يتوميزان 2014-2015السنتين وأنشطته لفترة  موافقته على تنفيذ الخطة االستراتيجية لالتحاد

 ،2015 فمبرعقد في نو سي  استعرض أعمال التحضير للفعاليات المقبلة، مثل المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية الذي المجلس 
ومسائل السياسات العامة، واألمن السيبراني وحماية األطفال على  مواضيع رئيسية أخرى، من قبيل األنشطة المتصلة باإلنترنتو 

 .الجنسين، والشباب المساواة بين وتعميم االهتمام بقضاياالخط، 
رساءالخطة التشغيلية على تعزيز اإلدارة المستندة إلى النتائج ز النقاش بشأن وقد ترك   مالية واالستراتيجية. مع الخطط ال روابط أفضل وا 

 .لمتجددةا الرباعية التشغيلية الخططلتنفيذ  ضمن إطار اإلجراءات النافذة، المرونة الالزمة ،ووافق المجلس على أن تتاح لألمانة
 مشروع ميزانية لم ي طلب فيه، ألول مرة، السحب من صندوق االحتياطي، وذلك بفضل تدابير الكفاءة.وأشاد المجلس باألمانة لتقديمها 
التحاد قترح آخرون وجوب أن يعمل اافرص تقليص التكاليف، بينما  االستفادة منضرورة مواصلة  عنوأعرب بعض أعضاء المجلس 

 دون وقوعه في حلقة مفرغة من التخفيضات.لحيلولة بغية ا رادات في المستقبليتاء إيعلى تمييز فرص إل
وحظيت بالدعم أنشطة االتحاد على صعيد بناء الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأهمية التعاون اإلقليمي 

 أكثر تفصياًل. تصاالت إفادةتكنولوجيا المعلومات وااللوالدولي، مع العلم بأن أعضاء المجلس طلبوا أن ي فاد باالستعمال غير المشروع 
 بمبان  ها عنالحالية أو االستعاضة  المباني، من قبيل تجديد مقر االتحاد مبانيالمتاحة فيما يخص  الخياراتوبحث المجلس في 

أن سي عقد لي عنى بهذا الشن ل بحث هذه الخيارات في اجتماع لفريق العمل المعي  إلى بلد آخر. وسيواص   همقر أخرى، أو إمكان نقل 
وقد تقرر عدم النظر في االستئجار بمثابة حل . 2016في عام  ذا الصلةقراره المجلس تخاذ الساحة التمهيد ل 2015سبتمبر  في
 الطويل. األمد في

ذه السنة وتشهد ه مايو. 29إلى  25من  ، في جنيف(WSIS) القمة العالمية لمجتمع المعلوماتوسيعقب دورة المجلس انعقاد منتدى 
قمة العالمية لمجتمع المعلومات، وسيجري استعراض عام لنتائج هذه القمة بعد مضي عشر سنوات على مرور عقد على انعقاد ال

 في األمم المتحدة في نيويورك خالل شهر ديسمبر. (WSIS+10) انعقادها
على  دوأك   ،توصيل العالم من أجلعلى أهمية تحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات شد د هولين جاو، األمين العام لالتحاد، قد و 

 حقيقت بالدور التحفيزي الذي تؤديه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 2015األمم المتحدة لما بعد عام  برنامجفي  اإلقراروجوب 
 (Connect 2020) 2020أعضاء المجلس على أهمية برنامج التوصيل لعام  دوفي هذا السياق شد   األهداف العالمية للتنمية المستدامة.

 النمو والشمول واالستدامة واالبتكار. حثتحديد أهداف واضحة لالتحاد وأعضائه من أجل في 
ي النظام ليكوم االتحاد تجسيدًا للوقائع الجديدة فت يشهدهي ذل المستمر العاد تأكيد التحو  أن السيد جاو، مستشرفًا المستقبل، أكما 

مية متنامية من أهلمؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة بما لسيما اإلقرار  المعلومات واالتصاالت، وال لتكنولوجيااإليكولوجي 
دفع التنمية ي فاالبتكار على صعيد ضخمة ما لها من إمكانات و على المستوى العالمي تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

 االقتصادية على المستويين الوطني والدولي.
عدد من الوزراء،  بينهم، في المضمار الدوليأعضاء المجلس، مع شخصيات مرموقة  ءحياإمايو،  17يوم األحد  وقد شهد

م حفلفي وذلك  التحادلتأسيس االذكرى السنوية الخمسين بعد المائة  االتحاد  عمل في اً ر حاضسالفاً و الذين أسهموا  لروادا خالله ك رِّ
 (Robert E. Kahn) انكوروبرت  (Martin Cooper) مارتن كوبرلجوائز  بهذه المناسبةم نحت قد من أجل توصيل العالم. و 

. (Thomas Wiegand) وماس ويغاندتو  (Ken Sakamura) وكين ساكامورا (Mark I. Krivocheev) كريفوتشييف ماركو 
يل وعمله المستمر في إطار مؤسسة ب التي قد مها طيلة حياته اهماتمسلتقديرًا ل تكريم خاصب (Bill Gates)بيل غيتس وحظي 
 غيتس. وميليندا
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الرامي إلى  البتكارا منبرع االتحاد وجمهورية كوريا اتفاقًا بشأن التعاون است هل بموجبه مشروع لهذا االحتفال، وق  وفي اليوم التالي 
دارة  االبتكار على صعيد سياسة   تطوير ظ السيد جاو أن والح في النظم اإليكولوجية المتقاربة. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وا 

 تكار".االب تفت ح موهبةل المالئمةبيئة البد من التعاون الدولي لتعزيز  "النه إ"االبتكار يحفز التنمية". واستطرد قائاًل 
، مدير شعبة التعاون المتعدد األطراف في وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (Sanghun Lee) نغون ليس  وقال السيد 

ألف دوالر  140هاء مليون وون كوري )ز  150بمبلغ مقداره من أجل المشروع ، التي ساهمت والتخطيط المستقبلي في جمهورية كوريا
إن "المشروع يتوافق مع موضوع الذكرى السنوية الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد  ،من دوالرات الواليات المتحدة األمريكية(

 اليوم".بداع في عالم د على أهمية االبتكار واإل. واستطرد قائاًل "إننا نشدِّ "‘لنبتكر معاً ف’
 .2016يو نيو  2مايو إلى  25من  الم قبلوسيعقد مجلس االتحاد اجتماعه 

 السنوية الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد ىتصميم الملصق الخاص بالذكر مسابقة نتائج 
 لتأسيس المائة بعد الخمسين السنوية ىبالذكر  الخاص الملصق تصميم مسابقة نتائجأ علن خالل الجلسة العامة الختامية للمجلس عن 

 عالم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. لقد ط لب من األطفال ممن تراوح أعمارهم بين الخامسة والسادسة عشرة أن يرسموا االتحاد
تضم أكثر من ألف قي الفائزون من قائمة وقد انت  . 2065م بعد خمسين عامًا، أي في عا هيئة التي يتخيلون أنها ستكون لهعلى ال

 كالالتي ع بِّر عنها في رسومهم تنوعت من الروبورتات المختلفة األش واالستشرافيةمة إن األفكار المله متسابق من شتى أنحاء العالم.
من التقدم  رهايمكن تصو   وصواًل إلى أشكال ال، سطح البحر القائمة تحتوالموائل  واألحجام، إلى السيارات الطائرة والمدن العائمة

يكولوجية طبية و ابتكارات في مجال االتصاالت العالمية و   .مذهلة اجتماعيةو ا 
(؛ النكا فروم )من سريغوروجنتاكا باريا آفي ماليزيا(؛ و  كواار اسبراهيم )من إمحمد فردوس  )بالسنوات( هم 5-7الفئة العمرية  الفائزون منو 

 سويسرا(.في يفا )من جنيف يأندر وأناستازيا 
؛ )من ماليزيا( ومحمد أمير ب. كاماروزاماننيكية(؛ يمو )من الجمهورية الد جيري أوغست)بالسنوات( هم  8-11والفائزون من الفئة العمرية 

 .(سري النكاشان سيثومينا )من ككاويشا لك. و 
غ )من ماليزيا(؛ نونيللي )من فرنسا(؛ ويونغ تشين ليارليث ك هم: أربعة فائزين )بالسنوات( فقد نال قصب السبق 12-16في الفئة العمرية أما 
 .وي )من سويسرا(؛ وشوا شو إن )من ماليزيا(تشيسو هو 

 وللحصول على مزيد من المعلومات يرجى االتصال بالمسؤول التالي:
  سانجاي أشاريا

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 الدولي لالتصاالتاالتحاد 
 5046 730 22 41+ الهاتف:
 4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف
 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 

      تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تالمتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيااالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم 

كيان من القطاع  700دولة عضوًا وعضوية تضم ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبًا إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150) بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة 2015 يحتفل في، 1865واالتحاد الذي أنشئ في . الخاص والمؤسسات األكاديمية

لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
يل البيني السلس ضع معايير عالمية لكفالة التوصو مي و تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم الناو تخصيص المدارات الساتلية  في

سلكية، إلى أحدث التكنولوجيات الالعريض الشبكات النطاق تزم االتحاد بتوصيل العالم: من لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويل
ضاًل عن ف والرادارات األوقيانوغرافيةرصد األرض من خالل السواتل 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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