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 إشعار لوسائط اإلعالم

 نوفمبر: 7-أكتوبر 20مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد، 
 اعتماد وسائل اإلعالم متاح اآلن

لمجموعة استثنائية من الفعاليات الجانبية والمعارض تخطط البلد المضيف، كوريا، 
 الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الستكمال البرنامج الرئيسي للمؤتمر

 سجل اآلن

التاسع عشر لالتحاد، يبدأ اليوم اعتماد وسائل اإلعالم من أجل مؤتمر المندوبين المفوضين  – 2014 يوليو 21 جنيف،
حيث تزداد وتيرة األعمال التحضيرية التي يقوم بها االتحاد وجمهورية كوريا لحدث، ينظر إليه البلد المضيف بوصفه 

 ."أولمبياد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"
هو أكبر تجمع عالمي لمجتمع وضع سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  PP-14 عرف بالمؤتمروالمؤتمر الذي ي  

 بلدًا. 160شخصية بارزة من أكثر من  130فيهم رؤساء دول ونحو  بمنمشارك،  000 3 ويتوقع أن يجذب المؤتمر نحو
دي للفجوة المتنامية وسيتصدى المندوبين لعدد من القضايا الملحة، من استراتيجيات النهوض بالشمول الرقمي والتص

النطاق العريض إلى أساليب مواصلة بناء توافق دولي في اآلراء حول قضايا السياسة العامة المتعلقة باإلنترنت.  في
سينظر المؤتمر في اإلصالحات المحتملة بخصوص مشاركة أصحاب المصلحة وتدابير من أجل ضمان إحراز تقدم  كما

 النظام األيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. االستدامة واالبتكار فيو في النمو 
عقد كل أربع سنوات التوجه االستراتيجي لالتحاد ويضع السياسات والتوصيات الالزمة لتلبية ويحدد المؤتمر الذي ي  

ات من شركات القطاع الخاص والمؤسس 700بلدًا وأكثر من  193 يضمون ناالحتياجات المتطورة ألعضاء االتحاد الذي
 األكاديمية والمنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية.

األمين العام ونائب  - ويوافق المؤتمر أيضًا على الخطة المالية لالتحاد وينتخب المسؤولين التنفيذيين الخمسة الكبار
سيقومون بتوجيه عمل الذين  - األمين العام ومديري مكاتب االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت

 االتحاد خالل السنوات األربع المقبلة.
مجموعة كبيرة من الفعاليات الجانبية المتمحورة حول التكنولوجيا من أجل المندوبين  PP-14 وسيتضمن المؤتمر

والحضور ينظمها االتحاد والبلد المضيف، كوريا، مصممة لعرض مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
وسينظر المؤتمر كذلك في وضع أهداف جديدة لتنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إطار سلسلة من األنشطة 

 ".2020 تحت شعار "توصيل
ويرجى من الصحفيين التسجيل رسميًا اآلن من أجل هذا الحدث الهام الذي سيكون له دور رئيسي في تحديد شكل 

 دمة والنامية على السواء.مجتمع معلومات الغد في الدول المتق

 (PP-14) 2014 مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد لعام :الحدث هو ما

 2014نوفمبر  7 - أكتوبر 20 الموعد:

 ، بوسان، جمهورية كوريا(BEXCO)مركز بوسان للمعارض والمؤتمرات  المكان:
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 لوسائل اإلعالم اعتماد
 PP-14 الصحفيين والمحللين من دوائر الصناعة الذين يرغبون في حضور المؤتمر علىيجب 

حاطاتالمعلومات الصحفية الكاملة  على الحصول وأ وسائل اإلعالم عن ب عد والوثائق الرسمية للمؤتمر  وا 
. ولطلب الحصول على االعتماد أو لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة يبادروا إلى االعتماد بشكل رسمي أن

default.aspxwww.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Pages/. 
يتعين على ممثلي وسائل اإلعالم المعتمدين لدى ويسري اعتماد الصحافة الرسمي الصادر عن األمم المتحدة، ولكن 

 .pressreg@itu.intللحصول على شارة الحدث. يرجى االتصال من خالل العنوان التالي:  المتحدة التسجيلاألمم 
 2014 والصحفيون والمحللون الذين حصلوا بالفعل على االعتماد رسميًا لحضور أحداث االتحاد في

البيانات الخاصة بهم خالل هذه الفترة ليسوا بحاجة إلى إعادة تقديم أوراق االعتماد ولكن عليهم أن يقوموا  تتغير لم والذين
  في العنوان التالي: بالتسجيل للحصول على شارة الحدث

www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Pages/default.aspx. 
 ،. ولن يكون هناك اعتماد في موقع الحدث2014 أكتوبر 14، بتوقيت وسط أوروبا 17:00 الساعةويغلق االعتماد رسميًا 

 .وسيمنع الدخول إلى مكان الحدث كلياً بدون شارة الحدث
 .Plenipot14#والهاشتاج  ITU@للحصول على آخر المستجدات تابع 

على المواد األساسية لمؤتمر المندوبين المفوضين السابق لالتحاد  PP-14 مركز أخبار المؤتمرويمكن االطالع من خالل 
 ، بما في ذلك الصور الفوتوغرافية.(PP-10) 2010 لعام

 .PP-10 مركز أخبار المؤتمر، في PP-10ويمكن االطالع على معلومات عن مؤتمر المندوبين المفوضين السابق لالتحاد، 

 :كالتاليولمزيد من المعلومات يرجى االتصال 
 اإلعالم: اعتماد وسائل

  ثريا أبينو كنتانا
  pressreg@itu.intالبريد اإللكتروني: 

 5424 730 22 41+ الهاتف:

 :كالتالي، يرجى االتصال األخرى لالستفسار بشأن اعتماد وسائل اإلعالم
  سارة باركس

  العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة ةرئيس
 sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البريد

 6135 730 22 41+ الهاتف:

 www.itu.int/facebook فيسبوك:
 Plenipot14#هاشتاج:  www.itu.int/twitter تويتر:

              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 

تخصيص  عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في 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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