نشرة صحفية

قطر تستضيف حدثاً مرموقاً :تليكوم العالمي لالتحاد لعام 2014

األطراف الفاعلة الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من العالم أجمع
تنضم إلى المناقشات في الدوحة ،ديسمبر 2014
جنيف 26 ،أكتوبر  – 2013أعلن اليوم االتحاد الدولي لالتصاالت ) ،(ITUوكالة األمم المتحدة المتخصصة في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،أن دولة قطر اختيرت بصفتها البلد المضيف لتليكوم العالمي لالتحاد لعام ،2014
وذلك تبعاً لعملية اختيار تنافسية شملت الدول األعضاء في االتحاد التي قدمت عطاءاتها بهذا الشأن .وسيعقد تليكوم
العالمي لالتحاد لعام  2014في الدوحة في ديسمبر  ،2014في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وهو من أحدث المراكز.
وسيجمع الحدث بين قادة العالم المرموقين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من القطاعين العام والخاص
إلجراء مناقشات استراتيجية وتبادل المعارف والتواصل على أرفع المستويات.
وعينت دولة قطر ،شركة االتصاالت الدولية الرائدة ،Ooredoo ،للمساعدة في تنظيم تليكوم العالمي لالتحاد لعام ،2014
نيابةً عن حكومة قطر .وشركة  Ooredooالتي كانت تعرف سابقاً باتصاالت قطر ،هي مقدم االتصاالت الرئيسي
ال في قطر وما يزيد على
في قطر ومن أكبر شركات االتصاالت في العالم ،إذ تخدم أكثر من  2,5مليون مستهلك إجما ً
 93مليون شخص في العالم.
وقال الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت "إنه لمن دواعي سرورنا أن قطر ستستضيف
تليكوم العالمي لالتحاد لعام  2014إذ تعد قطر من أكثر البلدان تقدماً والتزاماً في العالم من حيث تبني التكنولوجيات
الحديثة ".وأضاف قائالً "وتوفر قطر التي تتميز بموقع استراتيجي عند مفترق ثالث قارات موقعاً مثالياً لمواصلة الحوار
في تليكوم العالمي لالتحاد بشأن تسخير قدرة تكنولوجيا الجيل التالي لصالح صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وسكان العالم".
وقال سعادة الشيخ عبداهلل بن محمد بن سعود آل ثاني ،رئيس شركة " ،Ooredooإن قطر تمضي قدماً باستراتيجيتها
الوطنية إلنشاء اقتصاد قائم على المعارف ودفع التنافسية العالمية وذلك كجزء من رؤية  .2030وهذا يجعل بلدنا
المضيف المثالي لتليكوم العالمي لالتحاد لعام  2014مع مهمة أساسية هي تشجيع التنمية االجتماعية من خالل
التكنولوجيا المتقدمة ".وأردف قائالً "ونحن فخورون بأداء دور رئيسي في مساعدة دولة قطر في هذا الحوار الدولي الهام.
وتساعد التكنولوجيا المتنقلة على إثراء حياة الناس ونحن على ثقة من أن المناقشات والق اررات التي سيتيحها حدث تليكوم
العالمي لالتحاد لعام  2014في الدوحة سيكون له تأثير أساسي".
وسي عقد تليكوم العالمي لالتحاد هذا العام في بانكوك ،مملكة تايالند من  19إلى  22نوفمبر  2013بشأن موضوع
"استيعاب التغيير في عالم رقمي" .وان النتائج الرئيسية للمناقشات الحاسمة التي ستدور في بانكوك بشأن فهم التحول
الجذري الحالي في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستفادة منه – وأسلوب العمل واللعب والعيش
في عالم اليوم – ستوجه المناقشات التي ستعقد في الدوحة في  2014وستمهد لها الطريق.
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وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن تليكوم العالمي لالتحاد  ،2013يرجى زيارة الموقع التالي:
 http://world2013.itu.int/أو االتصال بالمسؤو ل التالي:
سانجاي أشاريا
رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
االتحاد الدولي لالتصاالت
الهاتف+41 22 730 5046 :
الهاتف المحمول+41 79 249 4861 :
البريد اإللكترونيsanjay.acharya@itu.int :

تابعونا
نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وقد ظل االتحاد
على مدى حوالي  150عاماً ينسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي
في تخصيص المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية
لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت .ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم :من الشبكات
عريضة النطاق إلى أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية ،ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي
واألرصاد الجوية بالسواتل ،ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل ،إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة
الصوتية والتلفزيونيةwww.itu.int .
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