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  إشعار لوسائط اإلعالم
ة الرائدةتستضیف  غابون  مي   الندوة العالم من أجل المجتمع التنظ

ا المعلومات واالتصاالت في العالمو لتكنول   ج
  سجل اآلن

ل  20 ،جنیف ًا اعتماد وسائل اإلعالم بدأ اآلن  – 2015  أبر ة لمنظمي االتصاالت التي ینظمها االتحاد سنو من أجل الندوة العالم
ميمجتمع لل في العالم أبرز تجمع عالمي وهي ا المعلومات واالتصاالت.ل التنظ   تكنولوج

ومة فیل في لیبر یونیو  9-11 ُتعقد فيالندوة التي و   لميمرموقین على المستو العامتحدثین  ترحب ،غابون بناًء على دعوة من ح
ع الساخنة  برنامج حیو مع  ز على المواض اً یر ل تحد ا المعلومات واالتصاالت التي تش الندوة   وسیترأس .الیوم  أمام منظمي تكنولوج
م االتصاالتمومبو  لین  السید س هیئة تنظ ة والبرد ، رئ ة فخامة السید علي بونغو  وُتستضاف، (ARCEP)  اإللكترون تحت رعا

س جمهورة غابون نأو  ا، رئ م   .د
شأن ة    :شمل برنامج هذا العام مناقشات ومداوالت غن

ة المتنقلة"   • ة –"المعامالت المال ة الرقم   العالم الناشئ للخدمات المال
ل شيء"   • ات والفرص –"إنترنت    التحد
ات المبتكرة   • ة النفاذ االستراتیج ان  اإللكترونيلتعزز الشمول الرقمي وٕام
 الضرائب واالقتصاد الرقمي  •
 اتالنماذج التجارة لتقاسم الش  •
م على اعتماد النطاق العرض  •   أثر التنظ
ات االستثمار  •   استراتیج
ولوجي الرقمي  • ة التشغیل البیني في النظام اإل   قابل

شمل الیوم األول والیوم الثاني من الندوة  لمنظمین أمام اوهما مفتوحان  )یونیو  9-10( الحوار العالمي بین المنظمین ودوائر الصناعةو
شمل الیوم الثالث ( وواضعي االتحاد. وس ة االتصاالت  اسات وأعضاء قطاع تنم المنظمین  تقتصر على ،) جلسة مغلقةیونیو  11الس
اسات فقط.  وواضعي ة التي ستعقد یوم الس اح مؤتمر  اإلعالم مفتوحة أمام وسائل یونیو  9 الثالثاءوالجلسة الص وستختتم 
ة البرنامج صحفي  احاً في نها م عدد من الجلسات المثیرة قبل الحدث في ص ضًا تنظ وهي مفتوحة أمام  یونیو  8. ومن المقرر أ
  .اإلعالم  وسائل
دعى اً هذه الندوة اآلن لحضور  طلب الحصول على االعتماد إلىالصحفیون  و دث . واالعتماد الرسمي قبل الحالمعترف بها عالم

ان الحدث.  رجى مالحظة ضرور للدخول إلى م ة أنو ان وسیلة ون هناك  وأنه لن یونیو 5 الجمعةیوم  نتهيتساالعتماد  إم
  اعتماد في الموقع.

ة لمنظمي االتصاالت  الموضوع:   الندوة العالم
  .13:30یونیو حتى الساعة  9. مفتوحة أمام وسائل اإلعالم یوم 2015 یونیو  9-11  الموعد:

  یونیو 9مؤتمر صحفي: الثالثاء 
ان:   Stade de l’Amitié: لیبرفیل، غابون   الم
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ة  الغرض: الفجوة الرقم ة –  االهتمام  ة لتحقی الفرص الرقم م   الحوافز التنظ
ات والفرص  ع أنحاء العالم التحد ومیین من جم اسات الح ار واضعي الس ة و م سیناقش قادة الهیئات التنظ

ما یتعل بتحقی قدر أكبر من الشمول    .الرقميالمتاحة ف
ة والقطاع الخاص، فضًال عن األمین العام لالتحاد الدولي   الحضور: ة والهیئات الصناع ة العالم م قادة من الهیئات التنظ

س  ما سانو، إلى جانب رئ االتحاد، السید براه ة االتصاالت  تب تنم لالتصاالت، السید هولین جاو ومدیر م
م االتصاالت ة والبرد هیئة تنظ ات الرائدة.اإللكترون ار الشخص   ، السید لین مومبو وغیرهم من 

معلومات لوسائل 
  اإلعالم:

ان الحدث. ینتهي  االعتماد ضرور ة في م لممثلي وسائل اإلعالم والمحللین من دوائر الصناعة للمشار
  .یرجى النقر هنا من أجل االعتمادیونیو.  5االعتماد یوم الجمعة 

تر في:  عوا الحدث على تو   .GSR15#تا
د من المعلوماتو  ارة الموقع: یرجى لمز   :المسؤول التاليأو االتصال   http://www.itu.int/GSR15 ز

  في االتحاد الدولي لالتصاالت
س  سارة   ار

سة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة     رئ
  sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البرد

  6135 730 22 41+ الهاتف:
شأن    وسائل اإلعالم: اعتماداالستفسارات 

ا ینتانا ثر   أبینو 
  pressreg@itu.int البرد اإللكتروني:

  5424 730 22 41+ الهاتف:

م االتصاالت د في غابون  في هیئة تنظ ة والبر   :اإللكترون
ساندا تور م   ف

س قسم    االتصالرئ
  landjifils@yahoo.frالبرد اإللكتروني: 

  0476 732 241+الهاتف: 

سبوك   www.itu.int/facebook :ف
تر:   GSR1#5الندوة:  رمز www.itu.int/twitter تو

عونا                تا

  نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
ا الة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوج بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو و

ًا إلى جنب مع   في ات المعلومات واالتصاالت جن ة تضم ما یزد على  193مجال تكنولوج ان من القطاع   700دولة عضوًا وعضو
ة م حتفل في1865واالتحاد الذ أنشئ في . الخاص والمؤسسات األكاد عد المائة  2015 ،  ة الخمسین  ر السنو ه  (150)الذ لتأسس

ة المسؤولة عن تنسی ة الدول وم ة االستعمال العالمي المشترك لطیف التر  بوصفه الهیئة الح لتعاون الدولي ا وتعززددات الرادیو
ة   في ة لالتصاالت في العالم النامي و و تخصص المدارات الساتل ة التحت ة لكفالة التوصو تحسین البن یل البیني السلس ضع معاییر عالم

ات  لتزم االتحاد بتوصیل العالم: من الش اتعرضة النطاق إلى أحداللمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. و ة،  ث التكنولوج الالسلك
حرة إلى علم الفلك الرادیو  ةو ومن مالحة الطیران والمالحة ال انوغراف ًال عن فض رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوق

ةو التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل،  ات اإلنترنت واإلذاعة الصوت ة. تكنولوج   www.itu.int  والتلفزون
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