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  بالجهاز القوم   الدول  قام االتحاد 
لالتصاالت، باختيار الدكتور فاضل ديغم رئيس قطاع المكتب الفن 

لتنظيم االتصاالت لمنصب رئيس اللجنة الدراسية الثانية للتحول الرقم  بقطاع تنمية االتصاالت باالتحاد 
العزيز رئيس قطاع  ، كذلك اختير المهندس أحمد عبد ITU-D Study Group 2الدول  لالتصاالت 

وعات القومية بالجهاز لمنصب نائب رئيس الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت باالتحاد الدول   المشر
  إطار فعاليات المؤتمر العالم  لتنمية االتصاالت ITU-TDAGلالتصاالت 

 
التابع  WTDC-22، وذلك ف

  
 
ة من لالتحاد الدول  لالتصاالت والمنعقد بمدينة كيغال  برواندا ف  . 2022يونيو  16إل  6 الفير

 
  تقنيات المعلومات 

 
هذا ويعد االتحاد الدول  لالتصاالت من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة ف
  مدينة جنيف السويشية، وتتألف عضويته من 

 
 900دولة وأكير من  193واالتصاالت، ومقره الرئيس  ف

كز دور االتحا يك من قطاعات مختلفة. ويير   وضع السياسات واألطر التنظيمية لخدمات عضو وشر
 
د ف

  تكنولوجيا المعلومات عىل مستوى العالم. 
 
االتصاالت وتهيئة األجواء لتحقيق النمو والتنمية المستدامة ف

وقطاع تقييس  ITU-Rحيث يتكون االتحاد من ثالثة قطاعات رئيسية وه  قطاع االتصاالت الراديوية 
 . ITU-Dاالتصاالت وقطاع تنمية  ITU-Tاالتصاالت 

 
اء بالجهاز القوم  لتنظيم االتصاالت، قد اختير لرئاسة اللجنة الدراسية  كان المهندس وائل السيد، كبير خير
ددي بقطاع الراديو باالتحاد الدول  لالتصاالت، كما حصل األستاذ أحمد 

األول المعنية بإدارة الطيف الير
تصاالت، عىل منصب رئيس اللجنة الدراسية الثالثة المعنية سعيد، خبير أول بالجهاز القوم  لتنظيم اال 

َعد مرص الدولة األول عىل مستوى العالم 
ُ
بالقضايا االقتصادية بقطاع تقييس االتصاالت باالتحاد، وبذلك ت

  نفس الوقت. 
 
أس لجان دراسية بكل قطاع من القطاعات الثالثة باالتحاد الدول  لالتصاالت ف   تير

 النر
 

يار اإلدارة المرصية لرئاسة اللجنة الدراسية الثانية للتحول الرقم  بقطاع تنمية االتصاالت من وقد تم اخت
 ممثىل  الدول

بالمجموعات العربية واألوروبية واألسيوية باالتحاد الدول  لالتصاالت، وذلك نظًرا للدور  بير 
  األحداث الدولية والموضوعات 

 
المتمير  الذي تقوم به اإلدارة المرصية من خالل المساهمات الفعالة ف

 الدراسية المختلفة، باإلضافة إل دورها المحوري بالمنطقتير  العربية واالفريقية. 
 

وتعد اللجنة الدراسية الثانية بقطاع تنمية االتصاالت باالتحاد الدول  لالتصاالت من اللجان الهامة عىل 
  تعد مرجًعا لدول 

مستوى االتحاد، فه  اللجنة المعنية بإصدار مجموعة من التقارير المتخصصة النر
  
  تطبيق عملية التحول الرقم  وإنشاء مجتمع رقم  متكامل، وتعن 

 
اللجنة الدراسية الثانية باالتحاد العالم ف

ا فيما يتعلق 
ً
الدول  لالتصاالت بموضوع التحول الرقم  بالدول، وعىل وجه األخص الدول النامية، وتحديد

بإنشاء وتخطيط المدن والمجتمعات الذكية، والجوانب التنظيمية والحلول الفنية للخدمات والتطبيقات 
  الرقمية، والسياسات الخاصة باألمن ال

ونية، وآليات تبن  ، واعتماد وحماية األجهزة اإللكير  
ان  سيير

ات  المستخدمير  للخدمات الرقمية، وتوظيف تقنيات االتصاالت للمحافظة عىل البيئة ومواجهة التغيير
 المناخية، وإعادة تدوير أجهزة االتصاالت، والسياسات المعنية بالتعرض للموجات الكهرومغناطيسية. 

 
 



 

 
  اختيار مرص 

لرئاسة اللجنة الدراسية الثانية للتحول الرقم  بقطاع تنمية االتصاالت باالتحاد الدول  ويأنر
  مجال االتصاالت، 

 
  إطار تعزيز دور مرص الريادي عىل المستوى الدول  واإلقليم  ف

 
لالتصاالت ف

  خلق وتوفير بيئة تنافسية جاذبة بسوق االتصاالت المرصي باإلضافة إل دعم شع
 
ة تحقيق والمساهمة ف

 .  عملية التحول الرقم 
 

  من أهمها رئاسة 
  مجال تنظيم االتصاالت والنر

 
  حققتها ف

 لسلسة اإلنجازات الدولية النر
ا
كما يعد استكماًل

مرص للجنتير  دراسيتير  بقطاع  الراديو والتقييس باالتحاد الدول  لالتصاالت، واختيار التطبيق التفاعىل  
  مجال   My NTRA للجهاز القوم  لتنظيم االتصاالت 

 
وعات عىل مستوى العالم ف كأحد أفضل خمسة مشر

 لتحتل المركز  54الحكومة الرقمية بقمة االتحاد الدول  لالتصاالت، وتقدم مرص 
ً
  مؤشر األداء  41مركزا

 
ف

مركًزا لتحتل  43التنظيم  لالتصاالت وفق التقرير الصادر من االتحاد الدول  لالتصاالت، وتقدم مرص 
ونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية  36المركز    مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ االلكير

 
ف

 لشبكات الهاتف المحمول. 

  

 

 

 

 


