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 إشعار لوسائط اإلعالم

 من أجل: اعتماد وسائل اإلعالم بدءاالتحاد الدولي لالتصاالت يعلن عن 
  المنتدى العالمي لسياسات االتصاالت(WTPF-13) والحوار االستراتيجي 

 العالمي لسياسات االتصاالت رفيع المستوى للمنتدى
  2013منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 

 سجل اآلن
عقدان في جنيف خالل أسبوع مهمين ي   من أجل حدثيناعتماد وسائل اإلعالم اآلن بدء  – 2013 فبراير 26 ،جنيف

مايو( والمنتدى العالمي لسياسات  13-17)منتدى القمة،  2013 مايو: منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 17-13
 .(2013 )مايو للمنتدى العالمي لسياسات االتصاالت مايو( والحوار االستراتيجي رفيع المستوى 14-16) االتصاالت

 سوف يركزو  مندوب 1 200يزيد على  بما 2013منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام من المتوقع أن يرحب 
مع بحث التقدم المحرز على المستويات  على االستعراض المقبل لتنفيذ نواتج القمة بعد مرور عشر سنوات على انعقادها

 الوطنية واإلقليمية والعالمية في تحقيق أهداف التوصيل في مجاالت مثل الصحة والتعليم وتمكين المرأة والبيئة.
 اتهو حدث دولي رفيع المستوى يشجع تبادل وجهات النظر بشأن قضايا السياس والمنتدى العالمي لسياسات االتصاالت

وموضوع هذا المنتدى . اليوم الرئيسية الناشئة عن التغير السريع الذي تشهده بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وسيسبقه حوار استراتيجي رفيع المستوى يشمل حلقات  .مسائل السياسات العامة الدولية المتصلة باإلنترنتالخامس هو 

 ضوع النفاذ العالمي عريض النطاق.نقاش مع الخبراء حول مو 

 2013منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام   :المناسبة
 المنتدى العالمي الخامس لسياسات االتصاالت والحوار رفيع المستوى

 2013 مايو 13-17  الموعد:
 مقر االتحاد الدولي لالتصاالت ومركز جنيف الدولي للمؤتمرات، جنيف، سويسرا  المكان:

من المتوقع أن يجذب منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمنتدى العالمي لسياسات االتصاالت معًا ما يزيد   الحضور:
 من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووكاالت األمم المتحدة. ،بلداً  140ممثل من  000 2على 

معلومات 
لوسائل 
 اإلعالم:

على وسائل اإلعالم المعتمدة  يتعينيكون اعتماد الصحافة الصادر عن األمم المتحدة صالحًا ولكن  
 للحصول على شارة حضور الحدث. التسجيللدى األمم المتحدة 

رجى من جميع وسائل اإلعالم األخرى تقديم طلب الحصول على االعتماد بشكل رسمي في العنوان وي  
 www.itu.int/net/pressoffice/index.aspx?lang=en التالي:

وسيكون اعتماد واحد صالحًا لكال الحدثين. ويرجى مالحظة أن شارة حدث صالحة ستكون إلزامية 
 للدخول إلى مكان الحدثين.

بتوقيت  17:00الساعة  2013مايو  5يخص هذين الحدثين في  اعتماد وسائل اإلعالم فيما يتوقف
 .أوروبا وسط
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 :كما يليأو االتصال  www.itu.intزيارة الموقع:  يرجى لمزيد من المعلوماتو 

بشأن اعتماد وسائل اإلعالم، يرجى االتصال  لالستفسار
 بالمسؤول التالي:

 ثريا أبينو 
 اعتماد وسائل اإلعالم باالتحاد الدولي لالتصاالت

 6039 730 22 41+ :الهاتف
 pressreg@itu.int البريد اإللكتروني:

بشأن اعتماد الحدثين يرجى االتصال  لالستفسار
 :بالمسؤول التالي

 (WTPF) المنتدى العالمي لسياسات االتصاالت

 باركس سارة
 رئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

 6135 730 22 41+ الهاتف:
 pressinfo@itu.int اإللكتروني: البريد

 (WSIS) منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

  أشاريا سانجاي
  والمعلومات العامة العالقات مع وسائل اإلعالمرئيس 

 5046 730 22 41+ الهاتف:
 pressinfo@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 

عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص  150على مدى 
ة التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البني

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

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