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 إشعار لوسائط اإلعالم

 مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت،
 اعتماد وسائل اإلعالم ينتهي قريبا   نوفمبر: 7أكتوبر إلى  20بوسان، كوريا من 

 وسائل اإلعالم المعتمدة تستفيد من وصول مميز إلى مدخالت المؤتمر 
 واإلحاطات اإلعالمية األساسية في أكبر مؤتمر على مستوى العالم لوضع السياسات 

 في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 سجل اآلن

المتعلقة باعتماد  تقديم طلباتهم على الخطلال يبقى أمام الصحفيين سوى ثالثة أسابيع  – 2014 سبتمبر 24 جنيف،
وسائل اإلعالم من أجل مؤتمر المندوبين المفوضين التاسع عشر الذي يعقده االتحاد الدولي لالتصاالت في بوسان في 

 .2014أكتوبر  14وينتهي االعتماد الرسمي في  .2014نوفمبر  7أكتوبر إلى  20جمهورية كوريا من 
المفوضين لالتحاد هو أكبر اجتماع دولي لواضعي السياسات في قطاع تكنولوجيا المعلومات مؤتمر المندوبين 

، (PP-14) 2014. وُيتَوقَّع أن يستقطب هذا المؤتمر، الذي ُيعَرف باسم مؤتمر المندوبين المفوضين لعام (ICT) واالتصاالت
بلدًا ووزراء من الحكومات  160ثر من شخصية هاّمة من أك 130مشارك، بمن فيهم رؤساء دول ونحو  000 3 نحو

ورؤساء تنفيذيون. ويحّدد مؤتمر المندوبين المفوضين الذي ُيعَقد كّل أربع سنوات االتجاه االستراتيجي لالتحاد ويضع 
 السياسات والتوصيات لتلبية االحتياجات المتطورة ألعضاء االتحاد.

ول الرقمي ونشر تكنولوجيا النطاق العريض، وزيادة التعاون وتشمل المسائل المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الشم
الدولي بشأن تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ووضع استراتيجيات جديدة لتشجيع مشاركة األعضاء وأصحاب 

إطار  المصلحة المتعددين. وسُيناَقش أيضًا وضع أهداف وغايات جديدة لتطّور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحت
 ".2020جديد ُيدعى "التوصيل في 

وسيكون من بين األحداث البارزة للمؤتمر انتخاب المسؤولين التنفيذيين الخمسة الكبار في االتحاد، وهم األمين العام ونائب 
ومكتب تقييس االتصاالت ومكتب تنمية االتصاالت، إضافًة إلى أعضاء  االتصاالت الراديوية األمين العام ومديرو مكتب

. وتتاح مجموعة شاملة من المعلومات لجنة لوائح الراديوالهيئات اإلدارية األخرى في االتحاد، وتحديدًا مجلس االتحاد و 
 .اــــنهاألساسية لوسائل اإلعالم 

ويخطط البلد المضيف، جمهورية كوريا، أيضًا لتنظيم برنامج حافل من األحداث الجانبية التي تركز على التكنولوجيا 
، ومعرضًا بشأن التكنولوجيا المساعدة لألشخاص ذوي (5G)للمندوبين ووسائل اإلعالم، يشمل منتدى الجيل الخامس 

اقة ومعرضًا بشأن الصحة اإللكترونية ومعرضًا بشأن الحوسبة السحابية ومعرضًا آخر بشأن البيانات الضخمة اإلع
 ومهرجان كوريا السنوي للعلوم واإلبداع.

واالعتماد الرسمي ضروري أيضا  لممثلي وسائل . وسُيتاح لوسائل اإلعالم المعتمدة وصول مميز إلى وثائق المؤتمر
 يودون الحضور في الموقع والذين يرغبون في المشاركة في اإلحاطات اإلعالمية على الخط من كوريا.اإلعالم الذين 
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 (PP-14) 2014مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد لعام   الموضوع:

 2014نوفمبر  7 –أكتوبر  20  الموعد:

 ، بوسان، جمهورية كوريا(BEXCO)مركز بوسان للمعارض والمؤتمرات   المكان:

 اعتماد وسائل اإلعالم
للصحفيين والمحللين من دوائر الصناعة الذين يرغبون في حضور المؤتمر أو النفاذ  االعتماد الرسمي ضروري

إلى وثائق المؤتمر الرسمية. ولتقديم طلب االعتماد، أو لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الكامل 
 .www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Pages/default.aspx اإللكتروني التالي:

يتعين على ممثلي وسائل اإلعالم واعتماد الصحافة الرسمي الصادر عن األمم المتحدة صالح لالستعمال، ولكن 
للحصول على شارة الحدث. ُيرجى االتصال عبر عنوان البريد اإللكتروني التالي:  األمم المتحدة التسجيل لدىن المعتمدي

pressreg@itu.int. 
والذين لم تتغير  2014 والصحفيون والمحللون الذين حصلوا بالفعل على االعتماد رسميًا لحضور أحداث االتحاد في

بالتسجيل الخاصة بهم خالل هذه الفترة ليسوا بحاجة إلى إعادة تقديم أوراق االعتماد ولكن عليهم أن يقوموا  البيانات
عبر الموقع اإللكتروني التالي:  شارة الحدثللحصول على 

www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Pages/default.aspx . 
 . ولن يكون هناك اعتماد في الموقعبتوقيت وسط أوروبا 17:00عند الساعة  2014أكتوبر  14 وينتهي االعتماد رسميًا في

 يمكن الدخول إليه بدون شارة الحدث. وال
 لالطالع على آخر المستجدات. Plenipot14#ورمز المؤتمر  ITU@تابعوا 

 .2014مركز األخبار الخاص بمؤتمر المندوبين المفوضين لعام والمعلومات األساسية متوفرة على 
 .مركز األخبار الخاص بهعبر  (PP-10) 2010السابق لعام  ويمكن االطالع على معلومات عن مؤتمر المندوبين المفوضين

 ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال بنا كما يلي:
 اعتماد وسائل اإلعالم:

 أبينو كينتانا ثريا
 pressreg@itu.int البريد اإللكتروني:

 5424 730 22 41+ الهاتف:

 

 استفسارات أخرى لوسائل اإلعالم:
 باركس سارة

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

 6135 730 22 41+ الهاتف:
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              تابعونا
 www.itu.int/facebook :فيسبوك
 Plenipot14#: المؤتمر رمز 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 

عامًا ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي  150على مدى حوالي 
البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية  تخصيص المدارات الساتلية ويعمل على تحسين في

البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من لكفالة التوصيل 
الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى 

بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات  لم الفلك الراديوي واألرصاد الجويةع
 www.itu.int والتلفزيونية. اإلنترنت واإلذاعة الصوتية
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