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 ن مفوضـي ن ال مندوبـي مـر ال مؤت 
 2014 الدولي لالتصاالت لعام حاد لالت 
 م الطلبات العتماد وسائل اإلعالم تقدي 

 
 معتادة في اعتماد وسائل اإلعالم اإلجراءات ال 1

إجراءات  مطلوبة يف أوراق االعتماد ال اإللكرتونية على اإلنرتنت، وينبغي أن يقدماستمارة التسجيل أن يستويف صحفي  على كل
 اعتماد وسائل اإلعالم

 لوفود الدول األعضاء مرافقة وسائل اإلعالم ال
وسائل ك سواء مرافقني للوفد الالصحفيني  اختيار تسجيلرؤساء الدول ووفود الدول األعضاء معنيني ب مسؤويل االتصال ال مكن ل ي

شارات وسائل  على إعالم مستقلةوسائل ك مسجلون الصحفيون ال حصل ي سوفو أعضاء يف الوفد.  إعالموسائل  أو إعالم مستقلة
 .(DELEGATE) مندوب حصلون على شارات ال مسجلون كجزء من الوفد فسوف ي وأما الصحفيون ال. (MEDIA) اإلعالم

 متطلبات: ال

 :كوسائل إعالم مستقلةعتماد  الا
للوفد، على أن  مرافقني رسالة إلكرتونية تتضمن قائمة بالصحفيني ال خاص بالوفد مسؤول االتصال الينبغي أن يرسل 

 pressreg@itu.intإىل هذا العنوان:  ،جهة اإلعالمية اليت يتبعها تشمل القائمة اسم الصحفي ووظيفته وال

 اإللكرتونية استمارة التسجيل أن يستويف أيضا   كل صحفيجب على  ي
مرافقني للوفد مسبقا  إىل عنوان الربيد  ماء الصحفيني ال يقم مسؤول االتصال يف الوفد بإرسال أسم  إذا ل

 اعتماد وسائل اإلعالم. معتادة يف اإلجراءات ال ، سيلزم أن يتبع الصحفيونpressreg@itu.int اإللكرتوين
 .مندوبني التسجيل  معتادة يف الاإلجراءات معنيون بالوفود  ينبغي أن يتبع مسؤولو االتصال ال الوفد: إعالمي فياالعتماد كعضو 

 أيهما ينبغي أن أختار؟ - مندوبين الوسائل اإلعالم أو اعتماد  2
من حيث  فئةمطبقة على كل  القواعد لالعريضة ل خطوط حددنا ال االختيارمساعدتك يف  لو ختلفة،  مزايا ممن الشارتني كل فئة ل

 :الفعاليات حضور

 وسائل اإلعالمشارة 
 حددة ج مواضيع م اليت تعال اللجانجلسات العامة وجلسات  ميع ال حضور ج جوز ي -
 مرات الصحفية مؤت حضور ال جوز ي -
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 ومقصورات وسائل اإلعالمالروافع يف قاعات االجتماعات، مثل  مقدمة ال مرئية السمعية ال استعمال التسهيالت جوز ي -
وحسب ، تعطيل سري االجتماع)شريطة عدم  التجول بني القاعات بتصوير األفالم والتقاط الصور الفوتوغرافية جوز ي -

 (مسؤويل األمن يف مكان االجتماع توجيهات
 وآلة تصوير مستندات بطابعةجهزة  موهي ( حيثما وجدت) حاد دخول غرفة عمل وسائل اإلعالم باالت جوز ي -
 (ما وجدت)حيث ت إعالمية خاصةحجز غرفة مقابال جوز ي -

 مقابالت إجراء الالفريق اإلعالمي ألغراض  من اآلخرين مندوبني خاصة بال التفاصيل االتصال  طلب جوز ي -
 حددة من وثائق العمل من الفريق اإلعالمي حصول على نسخ م طلب ال جوز ي -

 ولكن:
 واجتماعات أفرقة العمل ةمخصص صغر الاألجتماعات الحضور ا جوز ال ي -
 الوفود خاصة اليت تعقدها جلسات ال الحضور  جوز ال ي -
 )يرجى مراجعة الفريق اإلعالمي( اإلعالموسائل لاالجتماعية اليت ليست مفتوحة  مناسبات الحضور  جوز ال ي -

 (DELEGATE)مندوب  الشارة 
 فيها وفد بالدهشارك يميع االجتماعات اليت  حضور ج جوز ي -
تعطيل سري  جتماعات )شريطة عدمالخالل ا وهو جالس في مكانه تصوير أو تسجيل فعاليات وفده هبدوء جوز ي -

 األمن(مسؤولو  يسمح به وحسب ما االجتماع،
إجراء مقابالت مكتوبة أو مسجلة مع  جوز ويواألماكن العامة خارج قاعات االجتماعات.  البهو التصوير يف جوز ي -

 )الضيوف( حة من الضيف موافقة صري ، وببهخاصة  معدات ال باستخدام ال بصفته الشخصيةمسؤولني  مندوبني وال ال
 وفده يدعى إليهااالجتماعية اليت  مناسبات الميع  حضور ج جوز ي -
 مشاركني ميع وثائق العمل وقائمة ال ج على االطالع دون قيود جوز ي -

 ولكن:
 تقدم يف قاعات االجتماع مرئية اليت السمعية ال التسهيالت استعمال جوز يال  -
 (الشبكيبث العرب  هامكن تتبع مرات الصحفية )ولكن ي مؤت ال حضور جوز يال  -
 لتصوير األفالم أو التقاط الصور الفوتوغرافيةجتماعات القاعات ا بنيحرية  ب التجول جوز يال  -
 مقابالت اإلعالمية الغرفة  حجز جوز يال  -
 عمل وسائل اإلعالمغرفة  دخول جوز يال  -
 حددة إعالمية م تلقائيا  معلومات وتنبيهاتلن يتلقى  -

___________ 


