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 إشعار لوسائط اإلعالم
بولندا تستضيف الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت التي ينظمها 

 الدولي لالتصاالت االتحاد
 تنظيم الجيل الرابع من أجل عالم الجيل الرابع

 سجل اآلن
من أجل الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت التي ينظمها اعتماد وسائل اإلعالم مفتوح اآلن  – 2013 وماي 1 ،جنيف

وصانعي السياسات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على  نلمنظميلأبرز تجمع عالمي  والندوةاالتحاد سنويًا 
 العالمي. الصعيد

مرموقين على وهذه الندوة التي يستضيفها هذا العام مكتب االتصاالت اإللكترونية في وارسو، بولندا، ستشمل متحدثين 
أمام منظمي تكنولوجيا المعلومات  تحدياً التي تشكل وبرنامجًا حيويًا يركز على المواضيع الساخنة  المستوى العالمي

 اليوم. واالتصاالت
نمو  من أجل دعمالالسلكية  لالتصاالتالحصول على طيف إضافي الحاجة إلى وتتمثل المواضيع الرئيسية في 
بالوسائل  والدفع ،لجيل الرابعلواالستراتيجيات التي تشجع االستثمار في البنية التحتية  ،االتصاالت المتنقلة في المستقبل

جديدة لإليرادات وظهور نماذج  ،والعقبات التي تحول دون تنفيذ اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنترنت الرقمية،
 على الخط واإلذاعة القائمة على بروتوكول اإلنترنت. الدعايةاالتصاالت مثل  يخصل فيما

وهما مفتوحان  يوليو( 3-4) المنظمين ودوائر الصناعةالحوار العالمي بين ويشمل اليوم األول واليوم الثاني من الندوة 
يوليو( جلسة  5لمنظمين وصانعي السياسات وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت باالتحاد. وسيشمل اليوم الثالث )أمام ا

أمام يوليو مفتوحة  3السياسات فقط. والجلسة الصباحية التي ستعقد يوم األربعاء  وواضعيمغلقة مفتوحة أمام المنظمين 
 .12:45 وستختتم بمؤتمر صحفي مقرر عقده في الساعة وسائل اإلعالم

ويشجع الصحفيون على التسجيل على الخط اآلن لحضور هذا الحدث. واالعتماد الرسمي قبل الحدث ضروري للدخول 
 في الموقع. يونيو وأنه لن يكون هناك اعتماد 28يوم الجمعة  سينتهيويرجى مالحظة أن االعتماد إلى مكان الحدث. 

 لمنظمي االتصاالت ةالعالمي الندوة  :الموضوع
 الحوار العالمي بين المنظمين ودوائر الصناعة

 .13:30يوليو حتى الساعة  3. مفتوحة أمام وسائل اإلعالم يوم 2013 يوليو 3-5  الموعد:
 يوليو 3مؤتمر صحفي: األربعاء 

 Warsaw Hilton Hotel: وارسو، بولندا  المكان:

 تنظيم الجيل الرابع: دفع االتصاالت الرقمية قدما    المناسبة:
السياسات الحكوميين من جميع أنحاء العالم تحديات  واضعيسيناقش قادة الهيئات التنظيمية وكبار 

 وفرص التقارب السريع لبيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

http://www.itu.int/newsroom
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قادة من الهيئات التنظيمية العالمية والهيئات الصناعية والقطاع الخاص بما في ذلك األمين العام لالتحاد   الحضور:
 ومدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد، السيد براهيما سانو.الدولي لالتصاالت، الدكتور حمدون توريه 

 السيدة ماغدالينا غاج، رئيسة مكتب االتصاالت اإللكترونية في بولندا.  2013 عامسيترأس ندوة 

معلومات 
لوسائل 
 اإلعالم:

ينتهي  ائر الصناعة للمشاركة في الموقع.لممثلي وسائل اإلعالم والمحللين من دو  االعتماد ضروري 
 .من أجل االعتماد هنايرجى النقر يونيو.  28االعتماد يوم الجمعة 

 .GSR13#تابعوا الحدث على تويتر في: 
 :بالمسؤول التاليأو االتصال  www.itu.int/GSR13زيارة الموقع:  يرجى لمزيد من المعلوماتو 

 باركس سارة
  العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامةرئيسة 

  االتحاد الدولي لالتصاالت
 sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البريد

 6135 730 22 41+ الهاتف:

 االستفسارات بشأن تسجيل وسائل اإلعالم:
 أبينو كينتانا ثريا

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

 
 www.itu.int/facebook :فيسبوك
 GSR13#الندوة:  رمز www.itu.int/twitter تويتر:

              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 
المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل 

االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى  البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم
أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية 
 بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية

 www.itu.int والتلفزيونية.
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