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 نشرة إخبارية

 رسمي ترحيبفي حفل  يرحب بفريق اإلدارة الجديداالتحاد الدولي لالتصاالت 

 مسؤولينالجديد المؤلف من خمسة بفريق إدارته يرحب االتحاد الدولي لالتصاالت اليوم  – 2011 يناير 14، جنيف
 .قيادة المنظمة على مدى السنوات األربع التاليةسيتولون منتخبين 

ويضم الفريق األمين العام، الدكتور حمدون توريه ونائب األمين العام، السيد هولين جاو، اللذين يؤديان والية ثانية لمدة 
غواداالخارا،  الذي عقد في 2010في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام  لنفس المنصبأربع سنوات بعد إعادة انتخابهما 

 .المكسيك

، مدير مكتب تقييس االتصاالت، والسيد فرانسوا جونسونالسيد مالكولم : كاتب الثالثةويضم الفريق أيضًا مديري الم
 .تنمية االتصاالترانسي، مدير مكتب االتصاالت الراديوية، والسيد براهيما سانو، مدير مكتب 

كل  حديثاً  انتخبو. 2010مؤتمر المندوبين المفوضين لعام ويبدأ السيد جونسون واليته الثانية بعد إعادة انتخابه في 
 .سانو في غواداالخاراوالسيد من السيد رانسي 

إنه ": الرسمي في المقر الرئيسي لالتحاد الدولي لالتصاالت في جنيفحفل الترحيب وقال الدكتور توريه متحدثًا اليوم في 
ورؤية جديدة من االستمرارية والخبرة من جهة  قويلمن دواعي سرورنا أن يكون لدينا فريق إدارة جديد يجمع بين مزيج 

ومليئة  مثيرة جداً ولكن أمامنا أيضًا أربع سنوات . وأمامنا أربع سنوات زاخرة باألعمال... وأفكار جديدة من جهة أخرى 
تكنولوجيا  استعمالبالفرص الهائلة وتتيح لكل واحد منا الفرصة للمشاركة في جعل العالم مكانًا أفضل من خالل 

 ."واسع أساسعلى  المعلومات واالتصاالت

وزيرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مالي، السيدة ديارا مريم فالنتييه ديالو؛ والسيد  الترحيبوقد حضر حفل 
من وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة؛ وسفراء  روبرت هانسلر، ممثًال جمهورية وكانتون جنيف؛ وممثلون رفيعو المستوى

األمين العام السابق لالتحاد لبعثات الوطنية التي يوجد مقرها في جنيف؛ وضيوف آخرون رفيعو المستوى، بمن فيهم من ا
 .وحضر الحفل أيضًا ممثلون من موظفي االتحاد. (1967-1982)الدولي لالتصاالت السيد محمد ميلي 

# # # 

 :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال كالتالي

 العالقات مع وسائل اإلعالم قسم رئيسة، سارة باركس
 sarah.parkes@itu.int :بريد اإللكترونيال
 6135 730 22 41+ :هاتفال
 1439 599 79 41+ :محمولالهاتف ال

 .www.flickr.com/photos/itupictures: لالتحاد Flickrالملتقطة أثناء الحدث في موقع  الصورويمكن االطالع على 

ويمكن كذلك االطالع على المزيد من المعلومات، بما في ذلك الروابط لما ألقي من كلمات وللمحفوظات من الملفات 
 .tion.aspxinaugura-01-www.itu.int/en/osg/activities/Pages/2011: الفيديوية والصور، في الموقع التالي
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 ما هو االتحاد الدولي لالتصاالت؟

وقد ظل االتحاد . االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ويعزز التعاون الدولي في تخصيص  عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية 145على مدى 

المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل 
من الشبكات عريضة النطاق إلى : ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم. البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت

التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية أحدث أجيال 
 .والتلفزيونية بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية
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