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 إشعار لوسائط اإلعالم

 تركيز التنظيم الذكي على نشر الشبكات عريضة النطاق واالبتكارات
 انعقاد ندوة االتحاد العالمية لمنظمي االتصاالت والصناعة في كولومبيا

 فتح باب التسجيل لوسائط اإلعالم

إلى  21 ستعقد الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت اجتماعًا في أرمينيا سيتي بكولومبيا من - 2011يوليو  15جنيف، 
سبتمبر الذي سيوفر  20. ويسبق الندوة المنتدى العالمي لقادة صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 2011 سبتمبر 23

 العامة. اسةيمنبرًا دوليًا رفيع المستوى لقادة الصناعة والمستثمرين لتبادل وجهات نظرهم مع المنظمين وصانعي الس
اجتماعًا سنويًا، هي منتدى للمنظمين كي يتبادلوا وجهات نظرهم ، التي تعقد (GSR)والندوة العالمية لمنظمي االتصاالت 

 والمستهلكين. وخبراتهم. ويحفز االجتماع الحوار المفتوح بين المجتمع العالمي للمنظمين والقطاع الخاص والمستثمرين
والدينامي بين المشاركين ت واالتصاالت منبرًا "للحوار المفتوح" لقادة صناعة تكنولوجيا المعلوما ويوفر المنتدى العالمي

 واالتصاالت. لتبادل وجهات النظر بشأن المسائل الرئيسية التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات
 كولومبيا. وينظم االتحاد الحدثين بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهيئة تنظيم االتصاالت في

 االتصاالتالندوة العالمية لمنظمي   الموضوع:
 المنتدى العالمي لقادة صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 2011 سبتمبر 20-23  الموعد:
 ظهراً  12سبتمبر الساعة  21مؤتمر صحفي: 

  أرمينيا سيتي، كولومبيا: مركز المؤتمرات الحضرية الثقافية   المكان:
(Centro Cultural Metopolitano de Convenciones) 

 التنظيم الذكي في عالم النطاق العريض  المناسبة:
سيبحث المشاركون في الندوة العالمية الحادية عشرة لمنظمي االتصاالت والمنتدى العالمي الرابع لقادة 
صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تدابير التنظيم الذكي المطلوبة لتشجيع نشر النطاق العريض 

ومعالجة تعقيدات وتحديات النظام اإليكولوجي عريض النطاق. وستؤثر الندوة العالمية وحفز االبتكارات 
الحادية عشرة لمنظمي االتصاالت على مستقبل أسواق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع 

 العالم. أنحاء
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لسياسة العامة وقادة المجتمع الدولي المعني بتنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وصانعو ا  الحضور:
الصناعة والمنظمات اإلقليمية والدولية من جميع أنحاء العالم إلى جانب حمدون توريه األمين العام 

 باالتحاد. لالتحاد وبراهيما سانو مدير مكتب تنمية االتصاالت

سيفتتح رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت وسيشارك في حوار 
 سبتمبر. 21رفيع المستوى في 

سيترأس الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت السيد كريستيان ليزكانو أورتيز، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم 
 .(CRC) ااالتصاالت في كولومبي

معلومات 
لوسائل 
 اإلعالم:

   سبتمبر. 20الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت مفتوحة أمام وسائل اإلعالم في 
  المنتدى العالمي لقادة صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مفتوح أمام وسائل اإلعالم

 فقط. سبتمبر 21صباح 
 ظهرًا. 12سبتمبر الساعة  21 سيعقد المؤتمر الصحفي في 

ضروري لمشاركة وسائل اإلعالم والمحللين المعنيين بالصناعة في الموقع  التسجيليرجى مالحظة: 
 و/أو االطالع على المواد اإلعالمية المتاحة على الخط مباشرة. انظر:

www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR11/media_procedure.html 

# # #  

 www.itu.int/net/newsroom/GSR/2011/index.aspxوللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
 أو االتصال كما يلي: www.itu.int/GSR11و

  سانجاي أشاريا
  العامة، والمعلومات اإلعالم وسائل مع العالقات رئيس

 لالتصاالت الدولي االتحاد
  sanjay.acharya@itu.int البريد اإللكتروني:

 4861 249 79 41+ ، الهاتف المحمول:5046 730 22 41+ الهاتف:

 االستفسارات بشأن تسجيل وسائل اإلعالم:
 ورايا أبينو كينتاناص

 pressreg@itu.org البريد اإللكتروني:
 5424 730 22 41+ الهاتف:

 

 www.itu.int/facebook فيسبوك:
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 ما هو االتحاد الدولي لالتصاالت؟
يا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوج

عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص  145على مدى 
المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل 

لبيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى ا
أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية 

 والتلفزيونية. والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت
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