
 

 لالتصــاالت الدولـــي االتحــاد
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 

 نشرة صحفية

يحدد برنامج عمل لتنمية تكنولوجيا ي لالتصاالت االتحاد الدولمؤتمر 
 في المستقبل واالتصاالت المعلومات

 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت يعتمد خطة عمل دبي
تحدد خطة عمل دبي، التي اعتمدها اليوم المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لالتحاد، برنامج  – 2014 أبريل 10 دبي،

 عمل لتنمية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مدى السنوات األربع المقبلة.
ات اإلنمائية واتفق بشأن رّكز المؤتمر على األولوي، "النطاق العريض من أجل تحقيق التنمية المستدامة "وتحت عنوان 

الضوء على التزام االتحاد الدولي لالتصاالت باالستفادة يسلط الموضوع و  البرامج والمشاريع والمبادرات الالزمة لتنفيذها.
 من النطاق العريض كعامل محفز لتلبية أهداف التنمية المستدامة.

لومات واالتصاالت الشامل والميسور التكلفة ضروري النفاذ إلى االتصاالت/تكنولوجيا المعوينص إعالن دبي على أن "
لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعالم ويسهم في بناء اقتصاد ومجتمع معلومات عالميين، وأن النفاذ 

تماعية الواسع لتطبيقات وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقابلية النفاذ إليها يوفر فرصًا اج
 واقتصادية جديدة للناس كافة."

في مركز دبي العالمي للتجارة، اإلمارات  (WTDC-14)  2014عام المؤتمر العالمي السادس لتنمية االتصاالت لقد ع  
 بلدًا. 137مشارك من  1300واستقطب أكثر من  أبريل. 10مارس إلى  30العربية المتحدة، من 

 اإلمارات العربية المتحدة في هيئة تنظيم االتصاالتل، المدير العام الغانم ناصر محمد خب رئيسًا للمؤتمر السيدوانت  
 وفدها. ورئيس

والمستدامة لشبكات وخطة عمل دبي عبارة عن مجموعة شاملة تشجع التنمية المنصفة والميسورة التكلفة والشاملة 
 وتطبيقات وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 واألهداف المبينة في خطة العمل هي التالية:
 تعزيز التعاون الدولي بشأن قضايا تنمية االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 1)
التمكينية التي تساعد على تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتعزيز نشر شبكات  البيئةتعزيز  2)

 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتطبيقات والخدمات المناسبة، بما في ذلك سد الفجوة التقييسية
 ذات الصلةيقات والخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونشر التطب استخدامتعزيز الثقة واألمن في  3)
 ةللبلدان ذات االحتياجات الخاص بناء القدرات البشرية والمؤسسية وتعزيز الشمول الرقمي وتقديم مساعدة مركزة 4)
، وتعزيز الجهود المبذولة إلدارة حاالت الكوارث باالستفادة التخفيف من آثارهتغير المناخ و التكيف مع تعزيز  5)

 ا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيو  من االتصاالت
نعلن عن التزامنا بتعجيل خطى التوسع مين العام لالتحاد "إننا باعتماد إعالن دبي األوقال الدكتور حمدون إ توريه 

. فالنفاذ إلى النمو االقتصاديسيما النطاق العريض، لتحقيق  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وال في
يمكن أن ييسر التنمية االقتصادية بما في ذلك النطاق العريض  واالتصاالت ميسورة التكلفة وموثوقةتكنولوجيا المعلومات 

 الشمول الرقمي للجميع." بتحقيقواالجتماعية والثقافية ويسمح 
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"إن القرارات التي اتخذناها هنا في دبي، والمبينة  باالتحاد وقال السيد براهيما سانو مدير مكتب تنمية االتصاالت
 خطة عمل دبي، ستمهد الطريق لنتقدم في عملنا، وستزودنا بتوجيهات ورؤية مشتركة وخطة عمل واضحة." في

اإلقليمية ة من االجتماعات لهي تتويج لسلس 2014وخطة عمل دبي التي أقرها المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام 
؛ وبنوم بنه، كمبوديا )منطقة آسيا والمحيط الدول المستقلة(كومنولث منطقة ) التي عقدت في شيسيناو، مولدوفا التحضيرية

 الهادئ(؛ ومونتيفيديو، أوروغواي )منطقة األمريكتين(؛ وأكرا، غانا )منطقة إفريقيا(؛ وبلغراد، صربيا )منطقة أوروبا(.
 WTDC-14قدت في المؤتمر األحداث الخاصة التي ع  

سلسلة من األحداث الخاصة السترعاء االنتباه إلى الدور الذي  2014 استضاف المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام
 االقتصادية:-تقوم به تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق التنمية االجتماعية

  مناقشة تفاعلية بشأن االتجاهات والتحديات والفرص الخاصة بقطاع لحوار استراتيجي تنفيذي وفر منصة
 المعلومات واالتصاالت.االتصاالت/تكنولوجيا 

  في جلسة عن التوصيلية من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية، عرض االتحاد الدولي لالتصاالت مشروعه
 الساتلي لتوصيل الدول الجزرية في المحيط الهادئ وناقش وسائل لتكرار المشروع في مناطق أخرى.

  دم في إطار مؤشر األمن السيبراني العالميالعربية ق  تحليل عن تطور األمن السيبراني في المنطقة (GCI) وهو ،
 األمن السيبراني في البلدان. مستوياتلقياس  ABI Researchمبادرة فريدة أطلقها االتحاد و

  التي وضعها االتحاد أن تساعد  لخرائط اإلرسال اإللكترونية التفاعلية األرضيةعرض توضيحي يبين كيف يمكن
 التوصيل الرقمي في جميع أنحاء العالم. في سد ثغرات

  المعروف باسمظام إدارة الطيف الخاص باالتحاد الدولي لالتصاالتلنو ضعت مبادئ توجيهية محدثة ، SMS4DC ،
 لمساعدة البلدان في إدارة االنتقال من اإلذاعة التماثلية إلى اإلذاعة الرقمية.

  عرض للمنهجية المستخدمة في إعداد التقرير اإلحصائي الرئيسي لالتحاد "قياس مجتمع المعلومات" يبين كيفية
في ترتيب البلدان استنادًا إلى الرقم القياسي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  واستخدام المعاييرتجميع األرقام 

 الذي وضعه االتحاد.

 كنولوجيا كيف يمكن لتنشر الواسع النطاق البتكارات الصحة اإللكترونية تبين جلسة عن المتطلبات التقنية لل
 .المعلومات واالتصاالت أن تحدث تغييرًا في قطاع الصحة

 " العالمي لتنمية االتصاالت  " بمناسبة المؤتمراتجاهات اإلصالح في االتصاالت صدور طبعة خاصة من
"، تنظيم الجيل الرابع: دفع االتصاالت الرقمية إلى األمام على موضوع " . وهذا التقرير، الذي يسلط الضوء2014 لعام

يستكشف القضايا السياساتية والتنظيمية التي تفرض نفسها نظرًا لتسارع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نحو 
 نظام بيئي للنطاق العريض يتسم بتطبيقات وخدمات متطورة.

 " الفرص الرقمية: حلول مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعمالة  صدور تقرير جديد بعنوان
". وقد ورد في التقرير أن الحلول الرقمية تقوم بدور هام في االستراتيجيات الوطنية لمواجهة بطالة الشباب. الشباب

ام الحكومات بتشجيع تشمل حصول الشباب في شتى أنحاء العالم على المهارات في المعارف الرقمية وقي وهي
أصحاب المشاريع الشباب من خالل تقديم الدعم لمراكز االبتكار، ومسابقات التطبيقات المتنقلة، وأماكن العمل 
المشتركة ألصحاب المشاريع الرقمية، وشبكات الرصد اإللكتروني، وموقع مضيف للموارد األخرى المبتكرة القائمة 

 .واالتصاالت على تكنولوجيا المعلومات

 : الموقع في WTDC-14يمكن مشاهدة التسجيالت الفيديوية للمؤتمر 
ww.youtube.com/user/itutelecommunicationw 

 www.flickr.com/photos/itupictures: الموقع فيتتاح الصور 
 Pages/highlights.aspx-www.itu.int/en/newsroom/wtdc/14: الموقع فيالنشرات الرئيسية 
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 Pages/default.aspx-www.itu.int/en/newsroom/wtdc/14: زيارة الموقع التالي وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى
 االتصال بالمسؤولين التاليين:أو 

 أشاريا سانجاي
 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

 لالتصاالت الدولي االتحاد
 1079 140 55 971+ :اإلمارات في المحمول الهاتف

 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 مونيكا ألبرتيني
 االتصاالت مسؤولة

 مكتب تنمية االتصاالت
 3209 140 55 971+ :اإلمارات في المحمول الهاتف

 Monica.albertini@itu.int اإللكتروني: البريد

              تابعونا

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

ف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي عامًا ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطي 150 حوالي على مدى
تخصيص المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية  في

لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات 
نطاق إلى أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي عريضة ال

واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة 
 www.itu.int والتلفزيونية. الصوتية
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