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 إشعار لوسائط اإلعالم

 نوفمبر 21بشأن اإلذاعة في حاالت الطورائ،  االتحاد ورشة عمل

 التقرير يسلط الضوء على دور الراديو والتلفزيون في إرسال المعلومات الهامة
بشأن اإلذاعة  2013نوفمبر  21سيعقد االتحاد الدولي لالتصاالت ورشة عمل يوم  – 2013 نوفمبر 11 ،جنيف

نشر سرعة لألرض في  الراديوية والتلفزيونيةحاالت الطوارئ وسيطلق تقريرًا حول الدور الحاسم الذي تؤديه اإلذاعة  في
 .لمعلومات في حاالت الطوارئا

ونظرًا إلى أن عدد الكوارث الطبيعية وغيرها من حاالت الطوارئ واسعة النطاق التي يشهدها العالم )مثل الزوابع 
واألعاصير والعواصف المدارية والفيضانات والعواصف الثلجية والزالزل وموجات التسونامي( آخذ في االزدياد، من 

 الراديوية ةسرعة وبشكل شامل وبدقة. وتقدم هيئات اإلذاعبالضروري للغاية تزويد الجمهور بالمعلومات الالزمة 
 فعالية إليصال المعلومات في هذه الحاالت الحرجة.و  ها سرعةبها وأكثر  الموثوقسائل أفضل الو والتلفزيونية لألرض 

 التحادلورشة عمل بشأن اإلذاعة في حاالت الطوارئ: إطالق تقرير  :المناسبة

 14:00-17:00الساعة ، 2013 نوفمبر 21 الموعد:

 ، جنيفC ،Place des Nations التحاد، القاعةمقر امبنى البرج ب المكان:

 لمعلومات في حاالت الطوارئانشر سرعة في  الراديوية والتلفزيونيةالتركيز على الدور الحاسم لإلذاعة  الغرض:

سيناقش ممثلو الهيئات اإلذاعية والخبراء الجوانب المتصلة بحاالت الطوارئ وكيفية وفاء اإلذاعة  الحضور:
 على نحو أكثر فعالية وموثوقيةبهذه المتطلبات 

 يدعى ممثلو وسائل اإلعالم إلى الحضور. وسائل اإلعالم:

التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية )الخدمة اإلذاعية(،  6دوش، رئيس لجنة الدراسات  السيد كريستوف معمقابلة بالفيديو 
 http://youtu.be/60l1GXZUddMعلى قناة يوتيوب لالتحاد: 

 :بالمسؤولين التالييناالتصال  يرجى لمزيد من المعلوماتو 
 أشاريا سانجاي
 العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامةرئيس 
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              تابعونا
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 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 البيني المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البني

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

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