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 (SG)األمانة العامة 

 

 2020 فبراير 27جنيف،  

 

 ات أعضاء قطاعالدول األعضاء في االتحاد، و إلى: CL-/1420 المرجع:

األكاديمية  والهيئات االتحاد والمنتسبين إليه

 المنضمة إليه
 Victoria Sukenik السيدة جهة االتصال:

 41+ 22 730 6036 الهاتف:

  strategy@itu.int البريد اإللكتروني:

   

 : 2030 ، "برنامج التوصيل في 2020مايو  17، (WTISD)اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات  الموضوع:

 " (SDG) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 حضرات السادة والسيدات، 

 تحية طيبة وبعد، 

، فإن موضوع اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات (CL-19/73)  2019الرسالة المعممة المرسلة في ديسمبر  في    ورد كما  

علومات واالتصاالت من أجل تحقيق أهداف التنمية  تكنولوجيا الم:  2030برنامج التوصيل في  هو "  (WTISD-2020)  2020لعام  

 لالطالع على  https://www.itu.int/wtisd". ويرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني المتاح في العنوان التالي: (SDG) المستدامة

، والملصقات، والبرنامج، والتسجيالت الفيديوية الترويجية ذات  ورسالتي الموجهة بالفيديو ة األدوات،  معلومات، ومجموعال  أحدث

 الصلة، ووسائل التواصل االجتماعي.

النهوض بأهداف التنمية في  (ICT)وتعتزم أمانة االتحاد إنتاج تسجيل فيديو احتفاًء بإسهام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

المستدامة وتحقيقها. ويضطلع أعضاء االتحاد بدور حاسم في هذا المسعى، ولذا نود أن ندعوكم إلى مساعدتنا في إعداد محتوى  

فيديوية أو فوتوغرافية قد تكون لديكم تجسد ما تحدثه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   لقطات الفيديو من خالل تزويدنا بأي

يتعلق بنوع  فيما  1 تحقيق أهداف التنمية المستدامة في بلدكم ومجتمعاتكم. ويرجى الرجوع إلى الملحقمن تأثير على النهوض ب 

 لمواد إلى االتحاد وحقوق االستخدام. ، وكيفية إرسال انسعى إلى الحصول عليهوشكل المحتوى الذي 

وأخيراً، نود تسليط الضوء على االحتفاالت التي تجري في بلدكم، ولذا ندعوكم إلى عرض األنشطة التي ستقومون بتنظيمها 

الصفحة اإللكترونية لليوم باستخدام النموذج المتاح في  2020لالحتفال باليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات لعام 

 .العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات

، في جميع  2020معاً باليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات لعام  االحتفال وأشكركم مقدماً على مساهماتكم وأتطلع إلى 

 أنحاء العالم.

 فائق التقدير واالحترام.وتفضلوا بقبول  

 ]األصل عليه توقيع[ 

 جاو هولين

 العام  األمين
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 1الملحق 

 ة والفوتوغرافي ية الفيديو لقطاتالمتطلبات 

 حقوق االستعمال 

لالتصاالت  يمكن استعمال المحتوى المقدم إلى االتحاد وفقاً لتقدير االتحاد وال يقتصر على إنشاء أصول لليوم العالمي   •

 ومجتمع المعلومات. 

ات نهائية تستخدم المواد، تُقدم إلى االتحاد سيتم االعتراف بها في أي منتج والنشر التأليفأي تفاصيل بشأن حقوق  •

 أمكن ذلك. كلما

 متطلبات المحتوى 

 إن أمكن ذلك. شعارات، المائية أو العالمات ال بما في ذلك، أي عالماتيجب أن تكون جميع المحتويات خالية من  •

  25pسواء بنسق  FULL HD 1920 x 1080يرجى توفير محتوى الفيديو بأعلى جودة ممكنة. واألفضل أن يكون  •

 األخرى مقبولة أيضاً. اإلطاريةمعدالت ال، ولكن ستكون األشكال و50i أو

 تحرير.ينبغي توفير الصور الفوتوغرافية في شكلها الخام. وينبغي أيضاً توفيرها دون  •

 نوع المحتوى 

 اللقطات الرئيسية  •

تكون . ومن الناحية المثالية، فيها تميزتاللقطة الرئيسية هي لقطة للشخصية الرئيسية في البيئة التي  ○

أهداف  حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض  ونيقدم نالمستفيد أو الذي الشخصية الرئيسية

 التنمية المستدامة. 

 التكنولوجيا أثناء العمل  •

 إظهار التكنولوجيا في بيئات مختلفة، قيد العمل، أثناء استخدامها و/أو إنتاجها. ○

 إعداد لقطات لتوفير السياق  •

 لقطات للسكان المحليين وهم يمضون يومهم. ○

 . للمكان لقطات ○

 كيفية تبادل المحتوى 

 التالي: التحميل باستعمال رابط اللقطات جميع  تحميلُيرجى  •

 https://spaces.hightail.com/uplink/WTISD2020 

 

 

 المرئي، يرجى االتصال كما يلي:-ولمزيد من المعلومات بشأن المحتوى السمعي 

Maximillian Jacobson-Gonzalez 

 كبير مسؤولي االتصال 

 االتصاالت االستراتيجية شعبة 

 االتحاد الدولي لالتصاالت

gonzalez@itu.int-maximillian.jacobson 

 ___________ 
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