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 إشعار لوسائط اإلعالم

مكانية   إليه الوصولضمان انفتاح مجتمع المعلومات وا 

القمة العالمية لمجتمع المعلومات من خالل الحدث رفيع المستوى  إلجراءات عشرياستعراض 
الذي سُينظم  (WSIS+10) الستعراض نواتج القمة بعد مرور عشر سنوات على انعقادها

 2014يونيو  10-13 في الفترة جنيف في

 ماد وسائل اإلعالم متاحاعت

نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات موضوع تركيز تنفيذ ل العشري ستعرا اال سيكون – 2014 أبريل 9 ،جنيف
المزمع عقده  ((WSIS+10 الستعرا  نواتج القمة بعد مرور عشر سنوات على انعقادها الحدث رفيع المستوى

صانعو السياسات، بما في ذلك وزراء الحكومات والقادة من المجتمع  وسيتناول. 2014يونيو  10-13جنيف، في  في
المدني والمؤسسات األكاديمية والمنظمات الدولية، التقدم المحرز في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع 

 .2005وفي تونس في  2003قدت في جنيف في التي ع   (WSIS) المعلومات

 WSIS+10 الحدث رفيع المستوى :الموضوع
 اجتماع متابعة على مدى عشر سنوات للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

 يونيو: اجتماعات قبل الحدث( 9) 2014 يونيو 10-13 الموعد:
 مقر االتحاد الدولي لالتصاالت، جنيف المكان:
التقدم المحرز في تنفيذ نواتج القمة تحت باستعرا   WSIS+10الحدث رفيع المستوى  سيقوم :الغرض

وسيقوم  .واليات الوكاالت المشاركة وتقييم اإلنجازات التي تم تحقيقها في السنوات العشر الماضية
بهدف وذلك  خطوط العملسيما فيما يخص  ( ال2005و 2003) نواتج القمةباستعرا   أيضا  

أهداف جديدة  استكشاف، ومن المحتمل أيضا  2015وضع مقترحات بشأن رؤية جديدة لما بعد 
 الوثائق الختامية التالية: في
 حدث بيان ال WSIS+10 معلومات مجتمع ال مية ل بشأن تنفيذ نواتج القمة العال 
 حدث رؤية ال WSIS+10  تحت واليات الوكاالت المشاركة 2015للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد 

الجمهور 
 :المستهدف

متحدة للتجارة  مر األمم ال واليونسكو ومؤت الدولي لالتصاالت حاد االتيشارك في تنظيم هذا الحدث 
ومنظمة العمل الدولية منظمة الزراعة واألغذية ، بمشاركة مائي متحدة اإلن والتنمية وبرنامج األمم ال

دارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم ال متحدة  متحدة وبرنامج األمم ال ومركز التجارة الدولية وا 
مي وهيئة األمم  حاد البريدي العال مة واالت جري مخدرات وال معني بال متحدة ال للبيئة ومكتب األمم ال

مي  مية وبرنامج األغذية العال جوية ومنظمة الصحة العال اد المية لألرص منظمة العال متحدة للمرأة وال ال
 متحدة. مية للملكية الفكرية واللجان اإلقليمية لألمم ال منظمة العال وال

رفيعي المستوى، بما في ذلك  صانعي السياسات WSIS+10ومن المتوقع أن يجتذب اجتماع 
 وزراء الحكومات وقادة المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية ودوائر األعمال والمنظمات الدولية.
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 :التالي بالمسؤولاالتصال أو  www.wsis.org/forumالموقع التالي:  زيارة يرجى لمزيد من المعلوماتو 
 أشاريا سانجاي

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
  االتحاد الدولي لالتصاالت

 5046 730 22 41+ الهاتف:
  4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف
 sanjay.acharya@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 

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

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

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