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 إشعار لوسائط اإلعالم

 انطالق الرحلة العالمية إلى كوستاريكا :BYND2015 القمة العالمية للشباب
 2015 بعد عام الجيل الرقمي يتناول أولويات التنمية في حقبة ما

 سجل اآلن

                                         منبرا  للشباب لضمان إشراكهم في اتخاذ أهم  BYND2015 تشكل القمة العالمية للشباب – 2013 سبتمبر 3 ،جنيف
 القرارات الخاصة بالقرن الحادي والعشرين.

ذ يدنو الموعد النهائي لتحقيق  ، يتأهب قادة العالم الستعراض العملية 2015 األهداف اإلنمائية لأللفية في عام                                وا 
 واالستعداد ألولويات التنمية في المستقبل.

يشغل بالهم، فيما ينظرون  عوا صوتهم الجماعي في هذه العملية الهامة ويعرضوا ما                               وقد حان أوان الشباب اآلن لي سم  
 .قبلتللشواغل والتحديات العالمية التي نواجهها اليوم وفي المس بعيون نضرة في الحلول الممكنة للتصدي

، 2013 سبتمبر 9-11هي حدث عالمي يقام في سان خوسيه، كوستاريكا، في الفترة  BYND2015 والقمة العالمية للشباب
 المستقبل. وقادةوهي فرصة سانحة للعالم ليستمع إلى مواطني  .حيث يمكن لشباب العالم أن يعبروا عن آرائهم

بعد  مشارك من جميع أنحاء العالم لتقييم ومناقشة الشواغل الرئيسية للشباب في حقبة ما 500 وهناك سيجتمع نحو
                                                                                               وسيحضر القمة عدد أكبر كثيرا  باستخدام منصة االستقطاب الجماهيري الفريدة من نوعها وغيرها من قنوات  .2015 عام

                                                                             نهم تقديم أفكارهم والمشاركة بنشاط في هذه العملية. وست درج مساهماتهم الجماعية وسائل اإلعالم االجتماعية حيث يمك
 في خطاب رئيسة كوستاريكا إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في وقت الحق من هذا الشهر.

م المتحدة بمبادرة من االتحاد الدولي لالتصاالت، وهو وكالة متخصصة لألم BYND2015                             وت عقد القمة العالمية للشباب
 في ميدان تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، وحكومة كوستاريكا.

 )/BYND2015 )www.itu.int/bynd2015 القمة العالمية للشباب :الموضوع
 (www.itu.int/en/bynd2015/Pages/programme.aspx)البرنامج 

 2013سبتمبر  9-11 الموعد:
 سبتمبر 8حفل االفتتاح في 

 15:30حتى  14:45) 10:30حتى الساعة  9:45سبتمبر من الساعة  9مؤتمر صحفي في 
 بالتوقيت العالمي المنسق(

 فندق كراون بالزا كوروبيتشي، سان خوسيه، كوستاريكا المكان:
 قنوات وسائل اإلعالم:

#BYND2015 
https://plus.google.com/communities/101860858149749340788 

http://itu.crowdicity.com/ 
www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2Nh2SevqB_8HRz3SJJzbpv4 
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من أجل التحدث إلى قادة العالم  للشباب منصة مبتكرة BYND2015 توفر القمة العالمية للشباب :الغرض
 .والمستقبل الذي يريدونهبشأن أولوياتهم بخصوص قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

وسيصدر إعالن للشباب يلقي الضوء على القضايا والتوصيات الرئيسية كما تحددها مجموعة من 
 العالمي. الشباب على الصعيد

مشارك من جميع أنحاء العالم مع صانعي السياسات وقادة الصناعة،  500 سيختلط حوالي :الحضور
وسينضم إليهم في ذلك مشاركون من محاور ومراكز االتصاالت البعيدة عبر قنوات وسائل 

 االجتماعية. اإلعالم

معلومات لوسائل 
 اإلعالم:

                  . وي عتبر االعتماد BYND2015 إن اعتماد وسائل اإلعالم إلزامي في القمة العالمية للشباب
                                                                                 الصحفي لألمم المتحدة صالحا . ولالطالع على إجراءات االعتماد يرجى زيارة الموقع التالي: 

accreditation.aspx-www.itu.int/en/bynd2015/Pages/media 

االتصال  أو www.itu.int/en/bynd2015/Pages/newsroom.aspxزيارة الموقع التالي  يرجى المعلوماتلمزيد من و 
 :التالي بالمسؤول
 أشاريا سانجاي

  رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
  لالتصاالتاالتحاد الدولي 

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

 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 االستفسارات بشأن اعتماد وسائل اإلعالم:
  ثريا أبينو كينتانا

 pressreg@itu.intالبريد اإللكتروني: 

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد 

                                                                                            عاما ، ينس ق 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 البيني 

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

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