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 إشعار لوسائط اإلعالم

  يفتتح أعماله المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لالتحاد
 2014مارس  30 يوم في دبي

 النمو والتنمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتعلى قادة العالم يركزون 

 اعتماد وسائل اإلعالم متاح

المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لالتحاد  ستستضيف دبي، اإلمارات العربية المتحدة، – 2014 مارس 17 ،جنيف
 .2014أبريل  10مارس إلى  30الفترة من  في

وسيركز المؤتمر على األولويات واالستراتيجيات اإلنمائية من أجل نمو االتصاالت وتكنولوجيات المعلومات 
ويتسم هذا األمر . النطاق العريض من أجل تحقيق التنمية المستدامةواالتصاالت مع تسليط الضوء على موضوع: 

سيما في االقتصادات الناشئة والنامية  ت البأهمية حيوية للنمو المستقبلي لتكنولوجيات المعلومات واالتصاال
 المتنامية بسرعة.وحيثما تتاح فرص تجارية جديدة لصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

برنامج تنمية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -خطة عمل دبي  المتمثلة في - المؤتمر نتائجتحدد وس
 المقبلة.على مدى السنوات األربع 

 14:00 الساعة ،مارس 29سيجري يوم  ا  استراتيجي ا  حوار ، (BBC)وستدير كارين باورمان، صحفية في هيئة اإلذاعة البريطانية 
 "."النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة وسيركز على موضوع

 2014 لالتحاد، المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت :الموضوع

 2014 أبريل 10مارس إلى  30 الموعد:
 صباحا   11:00الساعة  مارس 30 :حفل االفتتاح)

 ظهرا ( 12:30مارس الساعة  30: مؤتمر صحفي
 ، اإلمارات العربية المتحدةمركز دبي التجاري العالميمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض،  المكان:
لتنمية االتصاالت كل أربع سنوات لتقييم ينظم االتحاد الدولي لالتصاالت المؤتمر العالمي  :الغرض

لتنمية وسيعتمد المؤتمر برنامجا   .اإلنجازات المحققة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 .لمقبلةلسنوات األربع اتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مدى ا

معلومات لوسائل 
 اإلعالم:

والموعد النهائي لالعتماد هو  .المؤتمر إلزامي للمشاركة فياعتماد وسائل اإلعالم 
ويوصى بشدة وُيعتبر االعتماد الصحفي لألمم المتحدة صالحا . . 2014 مارس 24

ولالطالع على إجراءات االعتماد يرجى زيارة الموقع التالي: المسبق.  بالتسجيل
accreditation.aspx-14/Pages/media-www.itu.int/en/newsroom/wtdc. 

 استوديو تلفزيون
 WTDC-14 المؤتمر

بإنتاج تقارير سيجري االتحاد مقابالت تلفزيونية مع شخصيات رئيسية في المؤتمر كما سيقوم 
إخبارية تلفزيونية. وستتاح تسجيالت فيديوية بجودة عالية للشبكات لبثها مجانا . ويمكن مشاهدة 

 .http://bit.ly/1oFgoPW: التسجيالت الفيديوية في قناة االتحاد على موقع يوتيوب
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 :ينالتالي ينبالمسؤولاالتصال أو  d/WTDC-www.itu.int/ituلموقع التالي: االطالع على ا يرجى لمزيد من المعلوماتو 
 أشاريا سانجاي

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
  االتحاد الدولي لالتصاالت

 5046 730 22 41+ الهاتف:
  4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف

 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 مونيكا ألبرتيني
 تصاالتاالمسؤولة 

 مكتب تنمية االتصاالت
 5317 730 22 41+ الهاتف:

 6065 808 79 41+ الهاتف المحمول:
 monica.albertini@itu.intالبريد اإللكتروني: 

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

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

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

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