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 نشرة صحفية

 لمندوبين المفوضين لالتحاد التاسع عشر لمؤتمر ال
 ‘بروح جديدة للتعاون’ محتفالا أعماله ينهي 

 والمالية لفترة أربع سنوات، الخطتين االستراتيجية  لفريق إدارة جديد، واعتمادالوفود  ابانتخ
 مجاالت جديدة  ليشمل والية االتحادنطاق ع يوست، و 0202برنامج التوصيل في  ووضع

 من بينها المساواة بين الجنسين والشباب

من جميع  وفودال بإعالن عماله اليومالمؤتمر التاسع عشر للمندوبين المفوضين لالتحاد أ ختتمي - 0202 نوفمبر 7بوسان، 
وى تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مستبه االتحاد في  يضطلعر الهام الذي إعادة تأكيدها على الدو أنحاء العالم 

ين تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتشجيع المساواة ب من بينهامجاالت جديدة  ليشملواليته نطاق توسيع و ، العالم
 الشباب ومكافحة األمراض في العالم وسالمة الطيران. بطالةملحة من قبيل على التصدي لقضايا  الجنسين والمساعدة

البارزة التي حضرت المؤتمر . ومن الشخصيات بلداً  171يمثلون  اً مندوب 505 2المؤتمر رقمًا قياسيًا من المندوبين بلغ  استقطبو 
 .سفيراً  67و ؛نائب وزير 67و ؛وزيراً حكومياً  77و ؛بول كاغامي ،ورئيس جمهورية رواندا ؛جيون هايبارك  رئيس جمهورية كوريا،

فصاًل  عتبروالذي ياإليجابي الذي ساد خالل سباق األسابيع الثالثة من المفاوضات التعاون مناخ وأشاد جميع المندوبين ب
وارد على مالمشرفة بصفته الهيئة الحيادية في العالم  عامًا لالتحاد 161يمتد على مدى  راسختاريخ  من فصول جديدًا مشرقاً 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
مجاالت العمل القائمة بما في ذلك الفجوة الرقمية،  في والية االتحادتعزيز  4112مؤتمر المندوبين المفوضين لعام وواصل 

 واالستراتيجيات الالزمة لتسريع نشر النطاق العريض، واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المراعية للبيئة
ستعمال ا، ودور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االستجابة لحاالت الكوارث، و في مكافحة تغير المناخ ةساعدللم

 .تعزيز نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقةل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تصاالت لال مقبلكما وافق المؤتمر على مجاالت عمل جديدة، بما في ذلك إضافة بند في جدول األعمال للمؤتمر العالمي ال

ومات لتسخير تكنولوجيا المعلالالزم الراديوية حول توزيعات الطيف الالزمة لتتبع الرحالت الجوية، والعمل التعاوني 
 واالتصاالت من أجل مكافحة وباء اإليبوال واألزمات الصحية المرتقبة في العالم.

سوف هاتان الخطتان والخطة المالية للفترة نفسها. و  2016-2019تيجية لالتحاد للفترة تمد المؤتمر رسميًا الخطة االستراواع
، 4112 االتحاد في تنفيذ مقررات المؤتمر خالل السنوات األربع القادمة حتى موعد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام انتساعد

 اإلمارات العربية المتحدة. سيعقد في يالذ
توريه،  إ. حمدونالدكتور ، منتهية واليته، أبلغ األمين العام النوفمبر 7أمام الوفود المجتمعة يوم الخميس الوداعية وفي كلمته 

مة على التعاون بشكل أوثق نظرًا ألن تكنولوجيا المعلومات المندوبين بأن مؤتمر بوسان يمثل جمعًا جديدًا لبلدان مصم  
 للتنمية االقتصادية واالجتماعية في العالم. واالتصاالت تمثل حجر الزاوية
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بشرية، جميع التحديات الكبيرة التي تواجهها اللالتصدي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تقوم بدور حيوي في  وقال "إن
من األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف التنمية المستدامة إلى تغير المناخ والرعاية الصحية والتعليم واإلدارة الجيدة. في القرن 

 مًا جزءًا من الحل".دو  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتعتبر الواحد والعشرين 
  ق اآلراءتوافروح جديدة ل

في قلب ثاني مدينة في كوريا،  (BEXCO)نوفمبر في مركز بوسان للمعارض والمؤتمرات  7أكتوبر إلى  41انعقد المؤتمر من 
ي مساعد وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتخطيط المستقبل ،لسيد وونكي مينظل الرئاسة المحنكة ل فيبوسان، 

 .جمهورية كوريافي 
الكثير وأنتج العديد من الحصائل المثمرة". وأشار إلى  4112"لقد حقق مؤتمر المندوبين المفوضين لعام  السيد مين وقال

مقترح إلى المؤتمر، مما أدى إلى آالف الساعات من المفاوضات،  211أن "الدول األعضاء في االتحاد قد تقدمت بأكثر من 
 واضطرت لجان الصياغة الصغيرة في كثير من األحيان إلى االجتماع طيلة أيام العطل األسبوعية وعلى مدار األمسيات". 

تقليد راسخ  ل "إن لالتحاد. وقافي اآلراء الشامل استطرد السيد مين مهنئًا المندوبين على روحهم القوية في بناء التوافقو 
 بناء التوافق، إال أنك ال تستطيع فهم هذا التقليد حقًا إلى أن تختبره بنفسك وتقدر حق التقدير مدى فعاليته وقيمته". في

ط العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتخطيوفي الحفل الختامي الرسمي الذي جرى بعد ظهر هذا اليوم، قال وزير 
في لحظة بالغة األهمية حيث سيحتفل االتحاد  4112"لقد جاء مؤتمر المندوبين المفوضين لعام يانغي  شوي السيد ليالمستقب

ن كوريا لتعد بأن تضطلع  161بانقضاء  عامًا على إنشائه في السنة القادمة، ولقد كان انعقاده شرفًا عظيمًا للغاية لكوريا. وا 
 بدورها بإحساس عميق بالمسؤولية في المساهمة بالتنمية المقبلة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالشراكة مع االتحاد".

مر أعرب عن سعادته باختيار بوسان الستضافة مؤت سو الذي-بيونغسيو لسيد مدينة بوسان ا وتال كلمته خطاب من عمدة
وقال "لقد كانت جمهورية كوريا ومدينة بوسان خالل هذا المؤتمر محور الساحة العالمية  4112المندوبين المفوضين لعام 

ة لهذا اعتبارها المدينة المضيفلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ومن حسن حظ مدينتنا أنها غدت قبلة أنظار العالم ب
ني آلمل أن تذكروا هذه المدينة ال كمقر لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام  فحسب بل وكذلك كموقع إلنجاز   4112العام، وا 

 َمعَلم تاريخي بارز على طريق تطور الجنس البشري.
 هيكل المؤتمر

 هذا العام ثالث لجان عمل موضوعية:لمؤتمر الشمل 
 فريدريك ريهل من سويسرا برئاسة (مسائل السياسة العامة والمسائل القانونية) 5اللجنة 
 برئاسة كارولين غرينواي من أستراليا (اإلدارة والتنظيم) 6اللجنة 

 برئاسة مصعب عبد اهلل من البحرين فريق العمل التابع للجلسة العامة
 4اللجنة و ؛ برئاسة وونكي مين )كوريا( (التوجيه) 1اللجنة  4112لعام  لمندوبين المفوضيناوتضم اللجان النظامية لمؤتمر 

 2اللجنة و ؛ باروك فانبرسي )غانا(برئاسة  (مراقبة الميزانية) 6اللجنة و ؛ تيموفي كيم )كازاخستان(( برئاسة االعتماد أوراق)
 )لبنان(. برئاسة عماد حب اهلل (الصياغة)

 الرئيسيةالنتائج والمنجزات 

  اللتين تحددان خطة عمل االتحاد وتمويلها 2016-2019الموافقة على الخطة االستراتيجية والخطة المالية للفترة ،
 لفترة السنوات األربع القادمة.

  يحدد رؤية واضحة وأهدافاً مشتركة لمستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات 4141 التوصيل في" قرار جديد حولصدور "
 أهداف إحصائية جديدة قابلة للقياس. واالتصاالت من خالل
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  تواصل تعزيز( 121و 166و 114و 111مراجعات للقرارات الرئيسية بشأن المسائل المتعلقة باإلنترنت )القرارات إجراء 
مندوبين هذا المؤتمر لل لتغيير هام في أساليب العمل السابقة، خو   من خاللالتزام االتحاد مع جميع أصحاب المصلحة. و 

راء مشاورات حضورية إج فريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة باإلنترنت المفوضين
 وعلى اإلنترنت تتيح للفريق االستفادة من وجهات النظر التي يقدمها أصحاب المصلحة من جميع البلدان.

  عددة ع سكان العالم، وعلى أهمية رعاية أنترنت متلجمي إلى توصيلية دولية ميسورة التكلفةالحاجة تجديد التأكيد على
 اللغات بالفعل.

 فتح فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية األطفال على الخط أمام جميع أصحاب  صدور مقرر بشأن
 المصلحة، تأكيدًا على االلتزام العالمي ألعضاء االتحاد في ضمان السالمة والثقة على اإلنترنت.

  2019-2016فرنك سويسري للفترة  000 318بقيمة  وحدة المساهمة من الدول األعضاء في االتحاداتفاق على إبقاء. 
  الجديدة والمعدلة:األخرى وشملت القرارات الهامة 

 مبادرات لتحديد الطيف العالمي لتسهيل تتبع الرحالت الجوية -
 استعمال قدرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمكافحة اإليبوال -
 لوجيا المعلومات واالتصاالتلالتحاد بشأن الشباب وتكنو قرار أول  -
 بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمساواة بين الجنسين 71تعزيز القرار  -
 مكافحة أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الزائفة -
 فة بالبرمجياتتدابير لتشجيع تطوير الشبكات المعر   -
 العمل المتواصل حول التكنولوجيات التي تدعم "إنترنت الألشياء" -
 (ITR) فريق الخبراء المعني باستعراض لوائح االتصاالت الدوليةإنشاء  -

المؤتمر تعديالت على دستور االتحاد واتفاقيته، وهي المعاهدة الشاملة التي تنظم  جر  لم ي   ،1994وألول مرة منذ عام 
 االتحاد. عمل

 0202ابتكارات جديدة لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 
شهد المؤتمر عددًا من األحداث الجانبية التي صممت إلشراك األعضاء من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني 

 االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن القضايا المشتركة بين القطاعات، والتي من بينها:في عمل 

  جوائزTECH-GEM  األولى من نوعها، والتي نظمها االتحاد باالشتراك مع هيئة األمم المتحدة للمرأة، والتي كافأت سبعًا
الفيديو الذي  هنا. شاهد )Global Achiever(من أصحاب اإلنجازات العالميين  وستةمن المنظمات واألفراد البارزين 
شريطًا سينمائيًا يظهر المرشحين السبعة والثالثين الذين أدرجوا  هنا. وشاهد TECH-GEMيظهر الفائزين السبعة بجوائز 

 .4112ر المندوبين المفوضين لعام التابعة لمؤتم TECH-GEMلمحة عامة عن أنشطة  هنافي القائمة النهائية، و 

 لذي وفر ، الذي دعمته مدينة بوسان بسخاء، وابرنامج القادة الشباب المعنيين بسياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
منصة لواضعي السياسات من الشباب للتواصل مع القادة العالميين في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومقابلتهم، 

 المندوبين الشباب من 66ولرعاية تبادل المعرفة والمهارات على الصعيد الدولي. ورعت مدينة بوسان الحضرية مشاركة 
بين  ذكرة تفاهممالبلدان النامية لضمان مشاركة عالمية فعلية في هذا البرنامج الجديد. وأدت المبادرة أيضًا إلى توقيع  من

 ص التدريب للشباب.مدينة بوسان واالتحاد الدولي لالتصاالت تهدف إلى طرح مزيد من فر 

  أكتوبر  42الثالثاء  يومدعوة لرئيس رواندا، السيد بول كاغامي، إللقاء كلمة أمام الجلسة العامة الحادية عشر للمؤتمر
د كارلوس ، التي يشارك في رئاستها مع السيالنطاق العريض المعنية بالتنمية الرقميةلجنة ولتقديم خطاب مفتوح من 

سليم من المكسيك. وانضم الرئيس كذلك في وقت الحق من ذلك اليوم لتوزيع الجوائز على الرواد في مجال تكنولوجيا 

file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/pressinfo@itu.int
file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/twitter.com/ITU_News
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Documents/backgrounders/pp14-backgrounder-how-is-itu-funded.pdf
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Documents/backgrounders/pp14-backgrounder-how-is-itu-funded.pdf
http://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/award.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=m8D2V5OvK88&index=1&list=PLpoIPNlF8P2ME7JDNjNbpm2i5QVZq2LFS
http://www.youtube.com/watch?v=m8D2V5OvK88&index=1&list=PLpoIPNlF8P2ME7JDNjNbpm2i5QVZq2LFS
http://www.youtube.com/watch?v=Za50a0vVt0c&list=PLpoIPNlF8P2ME7JDNjNbpm2i5QVZq2LFS&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=Za50a0vVt0c&list=PLpoIPNlF8P2ME7JDNjNbpm2i5QVZq2LFS&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=Za50a0vVt0c&list=PLpoIPNlF8P2ME7JDNjNbpm2i5QVZq2LFS&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=Za50a0vVt0c&list=PLpoIPNlF8P2ME7JDNjNbpm2i5QVZq2LFS&index=2
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Pages/yipl.aspx
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Pages/yipl.aspx
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2014/54.aspx
http://www.broadbandcommission.org/publications/Pages/bb-openletter-pp2014.aspx


4 

 االتحــاد الدولـــي لالتصــاالت

www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 

K:\Releases\2014\PR-MA-CM\PR\PR63_PP-14 closing 9am 7 November\63-ar.docx   
(372479) 07.11.14 07.11.14 

 TECH-GEM حفل عشاء لتوزيع جوائزالمعلومات واالتصاالت والمدافعين عن المساواة بين الجنسين خالل أول 
ا وسويسرا ومؤسسة بيل ومليندا غيتس ينظمه االتحاد بدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة وشركاء من ع مان ورواند

 وشركة سيسكو سيستمز وفيسبوك.

  خمس موائد مستديرة سلسلة مكونة من  4112عقدت خالل فترات استراحة الغذاء في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام"
واستضافها خمسة من المسؤولين الكبار في االتحاد، وركزت الموائد المستديرة على المواضيع  "4141بشأن التوصيل في 

د، عقدت جلسة بشأن الرص ،وهي النمو والشمول واالستدامة واالبتكار، وباإلضافة إلى ذلك 4141الرئيسية للتوصيل في 
 التصاالت كوكالة رئيسية في أسرة األمم المتحدة معنية بتجميع اإلحصائيات.عكست دور االتحاد الدولي ل

 انتخاب أعضاء اإلدارة العليا في االتحاد 

أضفى مؤتمر المندوبين المفوضين الطابع الرسمي على الفريق الجديد من مسؤولي االتحاد المنتخبين من خالل حفل أداء اليمين 
أكتوبر. وجرى االحتفال بالسيد هولين جاو، الذي أصبح األمين العام الجديد المنتخب بعد أن كان نائبًا  61الخميس  يومالذي عقد 

 لألمين العام، إلى جانب نائب األمين العام الجديد، السيد مالكولم جونسون، الذي كان سابقًا مديرًا لمكتب تقييس االتصاالت باالتحاد.
الوظائف الحاليين؛ السيد فرانسوا رانسي )مكتب االتصاالت الراديوية( والسيد براهيما سانو وتلقى خطابات التعيين كل من شاغري 

)مكتب تنمية االتصاالت( إلى جانب السيد تشايسوب لي، المدير الجديد المنتخب لمكتب تقييس االتصاالت. وسيبدأون جميعًا رسميًا 
 .4116يناير  1في تولي فتراتهم الجديدة في هذه المناصب في 

 ملخص كامل بشأن نتائج االنتخاب لكل جولة من جوالت التصويت. هناويتاح 

اديوية ، وهي الهيئة التي تتناول المسائل المتعلقة باالتصاالت الر ضاء االثنا عشر بلجنة لوائح الراديواألعا نتخب خالل المؤتمر كذلك 
 والتي تقع في اختصاص االتحاد الدولي لالتصاالت.

الع على االط هنااالطالع على المعلومات األساسية المتعلقة بعملية االنتخاب في االتحاد الدولي لالتصاالت. ويمكن  هناويمكن 
 لمعلومات األساسية التي توضح كيف تتم إدارة االتحاد الدولي لالتصاالت.ا

 وضع جديد لفلسطين
ختتام المؤتمر، في اليوم الذي سبق ا المراجعات المقترحة للقرارين المتعلقين بفلسطين مصدرًا محتماًل لعدم التوافق شكلت

المفاوضات الحثيثة بين وفود عدد كبير من البلدان، بقيادة األمين العام لالتحاد الدكتور توريه ورئيس مؤتمر على أن 
في التوصل إلى نصوص توافقية حققت توافقًا في اآلراء. وينص  نجحتوونكي مين،  4112المندوبين المفوضين لعام 

 االتحاد الدولي لالتصاالت. عمل مشاركة دولة فلسطين في وسيعت، على 146والقرار  99القرار وهما القراران المراجعان، 
تسمح بجلوس وفد دولة فلسطين في القاعة إلى جانب  99كما أن الحقوق الجديدة التي منحتها التعديالت على القرار 

ص، )باستثناء امندوبي الدول األعضاء حسب الترتيب الهجائي الفرنسي، وتعطي الوفد الحق في تقديم المقترحات باسمه الخ
التعديالت على دستور االتحاد واتفاقيته والقواعد اإلجرائية(، وتسمح لممثلي دولة فلسطين بالعمل كرؤساء ونواب رؤساء 

 لجان الدراسات واألفرقة المتخصصة.
 فضلبوقال األمين العام لالتحاد الدكتور توريه: "يسعدني أن هذه القضية التي يمكن أن تسبب االنقسام قد حلت في مدة قصيرة 

هذه الحصيلة اإليجابية هي بمثابة مثال مشرق على ثقافة االتحاد الدولي وأضاف إن " الجهود المتضافرة ألعضاء االتحاد.
 .عامًا" 161ور على الصعيد العالمي، التي أبقتنا في طليعة الصناعة التي نخدمها منذ لالتصاالت في التعاون وبناء الجس

 اإلحصائيات المتعلقة بالمؤتمر

 جرى خالل مؤتمر هذا العام:

  من الدول األعضاء في االتحاد. السياساتيةمن البيانات  107االستماع إلى 

  مقترحًا. 264اجتماع يتناول ما إجماله  211تنظيم 
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  بمعدل يبلغ أكثر من أربعة أضعاف ما تم اعتماده  –صحفيًا محليًا ودوليًا  761اعتماد رقم قياسي ألكثر من
 خالل أي من مؤتمرات المندوبين المفوضين السابقة.

  خالل انعقاد الحدث، بلغ عدد حسابات التغريدات  تغريدة 16111فرد يرسلون أكثر من  2111من متابعة أكثر
شارف  Plenipot14#مليونًا من جميع أنحاء العالم. ومن المحتمل أن عدد المشاهدات للرمز  17أكثر من 

 مليون مشاهدة. 76على 
  بمعدل مشاهدة 4112الموقع اإللكتروني لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام زيارة في  100000استضافة ،

 للصفحات بلغ نصف مليون مشاهدة.

  موقع صورة على اإلنترنت وأكثر من مليوني مشاهدة في  4111توليد أكثر منFlickr  الخاص بمؤتمر
 .4112المندوبين المفوضين لعام 

  في القناة الخاصة باالتحاد الدولي لالتصاالت على فيديو وبودكاست وضعت على اإلنترنت  111تكوين أكثر من
، تمت مشاهدتها أكثر من SoundCloud، وغرف أخبار فيديوية افتراضية وأخرى صوتية في موقع موقع يوتيوب

 مرة. 6111

 جهاز  7111 توليد أكثر من عشر تيرابايت من البيانات جرى تمريرها عبر شبكة المؤتمر، باستعمال أكثر من
 فريد في الشبكة المحلية الالسلكية والسلكية على اإلنترنت.

  ساعة من المحفوظات السمعية/المرئية  211، وهو ما يمثل البث اإلذاعي الحي على الشبكةساعة من  141تكوين
 )بست لغات(

  ساعة من الترجمة الشفوية لتلبية احتياجات لغات العمل الست لالتحاد. 1500االحتياج إلى 

  ليد ستة آالف صفحة تقريبًا من الوثائق المترجمة.تو 

  موظفًا من العاملين في مقر االتحاد  421موظف محلي وحوالي  2400دعمه بموظفين محليين يقارب عددهم
 في جنيف.

 .الوثائق الختاميةاختتم مؤتمر المندوبين المفوضين التاسع عشر بتوقيع 

في كوريا مؤتمر المندوبين  (MSIP) استضافت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتخطيط المستقبلي
 .4112 المفوضين لعام

نولوجيا إذ تبوأت مركز الصدارة بحسب مؤشر تكة كوريا على نطاق واسع بأنها أكثر بلدان العالم توصياًل، وتشتهر جمهوري
 .المعلومات واالتصاالت لالتحاد خالل السنوات األربع المتتالية الماضية

 .0202على كامل أبرز األحداث المتعلقة بمؤتمر المندوبين المفوضين لعام  هنايمكن االطالع 
 صورة وداعية تقديراا لألمين العام المنتهية واليته الدكتور حمدون إ. توريه. هناشاهدوا 
 social14www.itu.int/pp/للحصول على آخر التحديثات. قوموا بزيارة  Plenipot#14ورمز المؤتمر  ITU@تابعوا 

 .PP-14للنفاذ إلى جميع قنوات التواصل االجتماعي للمؤتمر 
 photos14www.itu.int/pp/ تنزيل صور المؤتمر:

 video14www.itu.int/pp/ مشاهدة المواد الفيديوية للمؤتمر:
 social14www.itu.int/pp/التواصل االجتماعي: 

 webcast14www.itu.int/pp/مشاهدة البث الشبكي للمواد المحفوظة: 
قراءة المعلومات األساسية بشأن موضوعات المؤتمر: 

/newsroom/Pages/backgrounders.aspx2014http://www.itu.int/en/plenipotentiary/ 
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 .هنامن مجلة االتحاد التي تصدر كل شهرين، أخبار االتحاد،  0202لمندوبين المفوضين لعام قراءة الطبعة الخاصة بمؤتمر ا

 PP-14مركز أخبار المؤتمر  الحصول على مزيد من المعلومات في
 للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال باألشخاص التاليين:

 

 سارة باركس

 رئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة، االتحاد الدولي لالتصاالت

 sarah.parkes@itu.int  البريد اإللكتروني:

 بتوقيت كوريا الجنوبية( 18:00نوفمبر، الساعة  7)حتى يوم  9085 6884 10 82+الهاتف: 

 6135 730 22 41+ الهاتف:

 

 بول كونيلي

 رئيس شعبة االتصال بالمنظمات، االتحاد الدولي لالتصاالت

 paul.conneally@itu.int البريد اإللكتروني:

 بتوقيت كوريا الجنوبية( 18:00نوفمبر، الساعة  7)حتى يوم  9119 6884 10 82+ الهاتف:

 5601 730 22 41+الهاتف: 

 

 بالنسبة للصحفيين المتحدثين باللغة الكورية

 

 هايونغ كيم

 (MSIP) مسؤول االتصال بوسائل اإلعالم الكورية، وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتخطيط المستقبلي 

 7393 7810 10 82+ الهاتف:

 

 www.itu.int/facebook   فيسبوك:

 #14Plenipot الرمز: www.itu.int/twitter تويتر:

 

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

عامًا، ينس ق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص المدارات  161مدى 
الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس 

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

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