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  املنتدى العاملي من أجل النهوض باإلنترنت متعددة اللغات   : املوضوع
  2006 مايو 9-11جنيف،     

  حضرات السادة والسيدات،

  حتية طيبة وبعد،

 الذي اعتمد يف مرحلة تونس من القمة العاملية، أمهية التعددية اللغوية برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات،يربز   1
  .من أجل سد الفجوة الرقمية

ة يف تنفيذ البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت ويسند برنامج عمل تونس إىل االحتاد الدويل لالتصاالت دور الرياد  2
وإىل ) 3خط العمل جيم (ىل االحتاد واليونسكو مسألة النفاذ إىل املعلومات واملعرفة إو)  يف خطة عمل القمة2خط العمل جيم (

ويف هذا الصدد يشارك . )8خط العمل جيم (اليونسكو مسألة التنوع الثقايف واهلوية الثقافية والتنوع اللغوي واحملتوى احمللي 
 الذي سوف يتناول املسائل اليت املنتدى العاملي من أجل النهوض باإلنترنت متعددة اللغاتاالحتاد واليونسكو يف تنظيم 

  : من برنامج عمل تونس، وعلى وجه التحديد53أُبرزت يف الفقرة 

ا فيها أمساء امليادين وعناوين الربيد خيارات تعزيز عملية إدخال التعددية اللغوية يف عدد من ااالت مب  )أ 
  اإللكتروين وكلمات البحث الرئيسية؛

خيارات تنفيذ برامج، بالتعاون أيضاً مع منظمات أخرى مالئمة، تتيح وجود أمساء امليادين واحملتوى بلغات   )ب
ضمان مشاركة متعددة على اإلنترنت واستخدام خمتلف مناذج الربجميات ملقاومة الفجوة الرقمية اللغوية و

  اجلميع يف اتمع اجلديد البازغ؛

خيارات تقوية التعاون بني اهليئات املختصة عمالً على زيادة تطوير املعايري التقنية والعمل على إشاعتها على   )ج
  .مستوى العامل

 11 إىل 9وذلك من ) CICG-/ch.cicg.www://http (وسوف يعقد هذا املنتدى يف مركز جنيف الدويل للمؤمترات  3
 ولسوف يستعرض املنتدى احللول التقنية والتجارب الراهنة وحيدد املسائل املفتوحة ويناقش مسار اخلطوات املقبلة .2006مايو 

  .يف سبيل النهوض بالتعددية اللغوية يف اإلنترنت

 

  القمـة العامليـة
  اتـع املعلومـتم
 2005 تونس -  2003جنيف 

   

 2006 مارس 20جنيف،   

  DM-06/1012  :املرجع
  S. Campos  : جهة االتصال

 6805 730 22 41 +  :هاتف

  5853 730 22 41 +  :فاكس
  int.itu@multilingual  :بريد إلكتروين

 إىل الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت ويف منظمة األمم -
  املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛

 إىل األعضاء املنتسبني إىل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم -
  والثقافة؛

  ىل األعضاء يف قطاعات االحتاد الدويل لالتصاالت واملنتسبني إليها؛ إ-
:  إىل مجيع أصحاب املصلحة يف القمة العاملية تمع املعلومات-

  احلكومات والقطاع اخلاص واتمع املدين واملنظمات الدولية
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وسوف .  على بعض التفاصيل اللوجستية2امللحق حيتوي على مشروع جلدول أعمال املنتدى، و 1امللحق وحيتوى   4
تتاح معلومات خلفية ومستحدثة فيما يتعلق باملنتدى، مبا يف ذلك برنامج العمل والعروض إضافة إىل تفاصيل ومعلومات 

  .multilingual/worksem/T-ITU/int.itu.www://tpht/: عملية، يف املوقع التايل على الشبكة

 تتناول موضوعات احلدث، وسوف تتاح إلكترونياً على موقع املنتدى والدعوة مفتوحة للتقدم مبسامهات مكتوبة  5
أقرب  يف int.itu@multilingualوينبغي إرسال الوثائق إىل العنوان . ة أثناء االجتماعقشعلى الشبكة باللغة اليت تقدم ا للمنا

  .2006 أبريل 25وقت ممكن ولكن يف موعد أقصاه الثالثاء 

  ،االحترامالتقدير وتفضلوا بقبول فائق 

  يوشيو أوتسومي
  األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

  كويشيو ماتسوورا
  والعلم والثقافةاملدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية 

 

  

  

  

  

  امللحقات
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  1امللحق 

  مشروع جدول أعمال
  املنتدى العاملي من أجل النهوض باإلنترنت متعددة اللغات

  2006 مايو 9-11جنيف، 

: ملزيد من التفاصيل عن هذا املنتدى ومستحدثاث جدول األعمال والربنامج يرجى زيارة موقع املنتدى على الشبكة
multilingual/worksem/T-ITU/int.itu.www://http.  

  االفتتاح  1.

  أهداف املنتدى وتنظيمه  2.

  استعراض موجز للمعايري واحللول التقنية القائمة  3.

  عرض التجارب التشغيلية   4.

  تنظيم اجللسات املوضوعية  5.

  قائمة بالتركيز على حتديد املسائل املفتوحةمناقشة احللول والتجارب ال  6.

  تقدمي استنتاجات وتوصيات اجللسات املوضوعية   7.

  إعداد مشروع خارطة طريق للخطوات املقبلة للنهوض باإلنترنت متعددة اللغات  8.

  اختتام االجتماع  9.
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  2امللحق 

  تفاصيل لوجستية
  اتاملنتدى العاملي من أجل النهوض باإلنترنت متعددة اللغ

  2006 مايو 9-11جنيف، 

 من اليوم 0930ويفتتح يف الساعة ) CICG-/ch.cicg.www://http(يعقد املنتدى يف مركز جنيف الدويل للمؤمترات   1
عريف اخلاصة م من ويتعني على مجيع املشاركني احلصول على بطاقات الت. 0830ويبدأ تسجيل املشاركني يف الساعة . األول

. CICG متر عن مدخل مركز املؤمترات 200 يف مقر االحتاد الدويل لالتصاالت، وهو يبعد حنو Montbrillantمدخل مبىن 
وستتوفر . وستعرض معلومات مفصلة عن قاعات االجتماع على الشاشات املوجودة يف مداخل مقر االحتاد ومركز املؤمترات

  .لرمسية الست يف االحتادالترمجة الفورية باللغات ا
  . االجتماع على اإلنترنت وسيتوفر املزيد من التفاصيل يف موقع املنتدى على الشبكةوسوف تذاع مداوالت  2
يرجى اإلبالغ عن أي مشكلة يف . تتاح تسهيالت الشبكة احمللية الالسلكية يف مركز املؤمترات الستخدام املندوبني  3

: واملعلومات املفصلة متاحة يف املوقع. ىل فريق البنية التحتية للشبكة يف االحتادهذا الشأن عرب مكتب املساعدة إ
html.support-faqs/edh/T-ITU/int.itu.www://http.  

 asp.accommodations/travel/int.itu.www://httpظر ان( استمارة تأكيد حجز الفندق 3امللحق وتسهيالً للمشاركني، ترد يف   4
  .)لالطالع على قائمة الفنادق

الشاي أو وجبات /وتلتمس مسامهات طوعية من أعضاء االحتاد واليونسكو لرعاية أحداث من قبيل استراحة القهوة  5
يرجى من األطراف املهتمة برعاية أي من هذه األحداث أثناء املنتدى االتصال باملوقع . املرطبات، وغريهاالعشاء أو /الغداء

int.itu@multilingualيف أقرب وقت .  
  اً لو أرسلتم استمارة التسجيل الواردة يف ولتمكني املنظمني من اختاذ الترتيبات الالزمة املتعلقة بتنظيم املنتدى، أكون شاكر  6

أو بالربيد اإللكتروين ) +5853 730 22 41: الرقم(على الفاكس ) بواقع نسخة لكل مشارك(، بعد استيفاء بياناا 4امللحق 
)int.itu@tsbreg ( أو عن طريق االستمارة اإللكترونية يف املوقع/multilingual/worksem/T-ITU/int.itu.www://http بأسرع ما ميكن ،

لذكر أن التسجيل يف عني املكان واستصدار بطاقة التعريف الشخصية هلذا وجدير با. 2006 أبريل 21موعد أقصاه اجلمعة ولكن يف 
  .احلدث جيريان يف مقر االحتاد

ونود أن نذكّر املشاركني بأن على مواطين بعض البلدان احلصول على تأشرية للدخول إىل سويسرا وقضاء بعض   7
الذي ميثل سويسرا يف بلدكم، أو من )  أو القنصليةالسفارة(وجيب طلب التأشرية واحلصول عليها من املكتب . الوقت فيها

  .أقرب مكتب من بلد املغادرة يف حالة عدم وجود مثل هذا املكتب يف بلدكم
الدول األعضاء يف االحتاد الدول األعضاء يف اليونسكو، أو األعضاء املنتسبني إىل اليونسكو أو وإذا واجه أي من   8

ذا الشأن، ميكن لالحتاد بناًء على طلب رمسي من هذه األطراف، التدخل  صعوبةها أو أعضاء القطاعات أو املنتسبني إلي
وينبغي لطلب التأشرية هذا أن يكون يف رسالة رمسية من اجلهة اليت . لدى السلطات السويسرية املختصة لتيسري إصدار التأشرية

 جواز السفر وتاريخ اإلصدار واالنتهاء، ويرفق ا صورة وحيدد يف هذه الرسالة االسم والوظيفة وتاريخ امليالد ورقم. متثلوا
 بواسطة "تأشريةطلب "من جواز السفر ومن استمارة التسجيل املستوفاة، وترسل إىل االحتاد الدويل لالتصاالت حاملة عبارة 

ويرجي مالحظة أن االحتاد حيتاج إىل أسبوع ). int.itu@sbregt(أو الربيد اإللكتروين ) +5853 730 22 41رقم (الفاكس 
 أيضاً مالحظة أن املساعدة اليت يقدمها االحتاد ىويرج. واحد على األقل ملعاجلة مجيع األوراق املطلوبة الستصدار التأشرية

 األعضاء يف االحتاد أو أعضاء تقتصر على ممثلي الدول األعضاء يف اليونسكو أو األعضاء املنتسبني إىل اليونسكو أو الدول
  .سبني إىل االحتادتقطاعات االحتاد أو املن
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ANNEX 3 
 

Ce formulaire de confirmation est à adresser directement à l'hôtel de votre choix 
This confirmation form should be sent directly to the hotel of your choice 
Dirija directamente este formulario de confirmación al hotel que elija 

 

 

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION 

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
 

SECTEUR DE LA NORMALISATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR 
SECTOR DE NORMALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES 
 
Atelier                                                              du                             au                          Genève 
Workshop       --------------------------------------   from    ----------------  to ------------------ Geneva 
Taller                                                         desde el                        al                          
Ginebra 
 
 
Confirmation de la réservation faite le                                                       A l'hôtel 
Confirmation of the reservation made on ----------------------------           To hotel   ------------------------------- 
Confirmación de la reserva efectuada el                                                    Al hotel 
 
 
au prix préférentiel offert à l'UIT / at ITU preferential tariff / al precio preferencial ofrecido a la UIT 
 
 
                 chambre simple/double        du                                heure d'arrivée                           au  
-------------single/double room            from        ---------------  time of arrival        -------------  to  ------------ 
                 habitación indiv./doble    desde el                           hora de llegada                           al 
 
 
Nom / Name / Apellido                ----------------------------------------------  
 
Prénom / First name / Nombre    -----------------------------------------------  
 
 
Adresse / Address / Dirección    -------------------------------------------------           Tel: -----------------------------   
 
-----------------------------------------------------------------------------------------          Fax: -----------------------------   
 
-----------------------------------------------------------------------------------------      E-mail: ----------------------------- 
 
Carte de crédit en garantie de la réservation 
Credit card to guarantee this reservation:        AX/VISA/DINERS/EC  -----------------------------------------------  
Tarjeta de crédito que garantiza la reserva                                                                autre / other / otras    
 
 
No ---------------------------------------------- validité / validity / validez   ---------------------------------------------------  
 
 
Date/Date/Fecha   --------------------------  Signature / Signature / Firma  ------------------------------------------------  
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ANNEX 4 
 

 

Global Symposium on Promoting the Multilingual Internet 
(Geneva, 9-11 May 2006) 

 

 

 

REGISTRATION FORM 

 
To be returned to ITU (Fax: +41 22 730 5853 / tsbreg@itu.int) by 21 April 2006 

 

 

 
 Mr    Mrs    Ms    Miss 

 

 

 __________________________________________ 
Family Name 

 

 

 __________________________________________ 
First Name 

 

 ITU Member State 

 ITU Sector Member 

 ITU Associate  

 UNESCO Member State 

 UNESCO Associate Member 

 Other 

 
 

 

Name and complete address of Administration or Organization: 

______________________________________________ Tel: _____________________________________________ 

______________________________________________  

______________________________________________ 
Fax :_____________________________________________ 

_________________________________________ 
E-mail : _________________________________________ 

 
 

 

 

Hotel : 

________________________________________________ Tel. : _______________________________________ 

  

NOTE to delegates attending other ITU meetings:  You are kindly requested to register to this 
Symposium in addition to your registration to attend your ITU meeting of interest. 

 

 

Date: ___________________________ 

 

 

Signature: ______________________________________ 

 


