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 نشرة صحفية

 يعزز االلتزام بتمكين الشباب من القيادة 2014لعام مؤتمر المندوبين المفوضين 
برنامج الشباب المصمم إلشراك الجيل المقبل من القادة في مجال تكنولوجيا المعلومات 

 2014 واالتصاالت مستمر في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام

يعزز االتحاد الدولي لالتصاالت من التزامه بإدراج الشباب في عملياته الخاصة بوضع  - 2014أكتوبر  30بوسان، 
المنعقد حاليًا في بوسان،  (PP-14) السياسات عن طريق برنامج خاص للشباب يجري تنفيذه في مؤتمر مندوبيه المفوضين

شراك الجيل المقبل من القادة في مج عالية ال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بفجمهورية كوريا. والبرنامج مصمم لتمكين وا 
 .أكبر ولضمان استمرار القيادة واالستقرار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وضع السياسات  إلى االرتقاء بمهارات يهدف تحديداً  واالتصاالتالقادة الشباب المعنيين بسياسات تكنولوجيا المعلومات وبرنامج 
لدي مهنيي الغد في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. فهو يوفر منبرًا للتوجيه والتواصل ويغذي تبادل المعارف 

سات لمواضيع الجوالمهارات عبر سلسلة من خمس جلسات مع قادة عالميين من قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. و 
اع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ لماذا تعتبر القيادة مهمة في مجال السياسات؛ العمل طقكالتالي: العمل والنجاح في 

نجاز األعمال: دروس من أجل عام  .2018 في عالم يضم أصحاب مصلحة متعددين؛ القيادة في بناء التوافق؛ وا 
إلى تعيين عضوين من الشباب بالوفد )تقل أعمارهم  2014مندوبين المفوضين لعام وتمت دعوة كل وفد وطني في مؤتمر ال

مندوبًا آخرين من أقل البلدان نموًا لضمان  35سنة( للمشاركة في البرنامج، إضافة إلى تمويل مدينة بوسان لمشاركة  35عن 
 تحقيق مشاركة أوسع.

، 2014 أنحاء العالم في المشاورة العامة للشباب لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام جميعوقد شارك ألفان من الشباب من 
الجماهيري على الخط، قدم كقرار مقترح إلى الجلسة العامة  االستقطابعبارة عن بيان سياسات لشباب من خالل  وهي

المشاركة  باب في عمليات اإلدارة وتمكينهم منللمؤتمر من كوستاريكا. وتمهد هذه المبادرة المبتكرة الطريق لزيادة دمج آراء الش
 بفعالية في وضع السياسات التي تؤثر عليهم مباشرة.

التحاد الدولي لالتصاالت "كم هو مشجع أن نرى هذه المساهمات الواعية لعام المين األتوريه،  وقال الدكتور حمدون إ.
سحب، السياسات. والشباب ليسوا هم المستقبل لهذا القطاع ف بوضعالة في العمليات الخاصة بمؤتمرنا الرئيسي المعني والفع  

بل هم أيضًا قوة حالية من المبدعين وأرباب األعمال الحرة والمستهلكين وسنستفيد أكثر إذا ما تسنى لنا دمج آرائهم ورؤاهم 
 "ضمن السياسات التي ستوجه قطاعنا نحو اقتصاد المستقبل المعرفي.

األوسع لالتحاد الذي يسعى إلى استخدام  برنامج الشبابجزء من  2014ندوبين المفوضين لعام وبرنامج الشباب لمؤتمر الم
هوض بالتنمية نبالتعليم والحد من البطالة بين الشباب وسد الفجوة الرقمية وال االرتقاءتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

 االجتماعية واالقتصادية للشباب على الصعيد العالمي.
وترمي إلى معالجة المسائل المتعلقة بزيادة مشاركة  2014كما أطلقت مبادرة بوسان أثناء مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 

صاالت. لوجيا المعلومات واالتالشباب في االقتصاد الرقمي، بما في ذلك مكافحة البطالة بين الشباب ونفاذهم إلى تكنو 
 .هناطالع المزيد 
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 www.itu.int/pp14/social وزورا الموقع اإللكتروني. المستجداتعلى آخر  لالطالع Plenipot14#ورمز المؤتمر  ITU@تابعوا 
 .2014 للنفاذ إلى جميع قنوات التواصل االجتماعي لمؤتمر المندوبين لعام

 www.itu.int/pp14/photos تنزيل صور المؤتمر:
 www.itu.int/pp14/videoمشاهدة المواد الفيديوية للمؤتمر: 

 www.int/int/pp14/social: االجتماعي التواصل
 www.itu.int/pp14/webcastالبث عبر اإلنترنت: 

  تابع البرنامج/الخطة الزمنية يوميًا:
www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Pages/schedule.aspx 

  بشأن مواضيع المؤتمر: على المعلومات األساسية يمكن االطالع
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Pages/backgrounders.aspx 

 PP :http://newslog.itu.int/archives/652-14ُأحصل على تطبيق المؤتمر 
 .هنااالتحاد التي تصدر كل شهرين  أخبار ويمكن االطالع على الطبعة الخاصة بالمؤتمر من مجلة

 PP-14أخبار المؤتمر  مركزيمكن االطالع على مزيد من المعلومات في 

 للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالفريق الموجود في الموقع في كوريا:

 بول كونيلي

 ، االتحاد الدولي لالتصاالتاالتصاالت المؤسسيةرئيس شعبة 
 paul.conneally@itu.int البريد اإللكتروني:

 9119 6884 10 82+ الهاتف:
 بالنسبة للصحفيين المتحدثين باللغة الكورية

 هايونغ كيم
 (MSIP)  إدارة جمهورية كوريامسؤول االتصال بوسائل اإلعالم الكورية، 

 7393 7810 82+ الهاتف:
 www.itu.int/facebook فيسبوك:
 Plenipot14#الرمز:  www.itu.int/twitter تويتر:

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد على 

عامًا، ينس ق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص المدارات  150مدى 
البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس الساتلية ويعمل على تحسين 

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث أجيال 
ارب م الفلك الراديوي واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقالتكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى عل

 www.itu.int. في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية والتلفزيونية
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