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 إشعار لوسائط اإلعالم

 : استيعاب التغير في عالم رقمي2013 معرض تليكوم العالمي لالتحاد
 نوفمبر في بانكوك، تايالند 19-22 المشاركة في المداوالت المهمة،

 اعتماد وسائل اإلعالم متاح
، 2013 إن اعتماد وسائل اإلعالم مفتوح اآلن من أجل معرض تليكوم العالمي لالتحاد – 2013 سبتمبر 4 ،جنيف

لتكنولوجيا المعلومات الحدث المؤثر المعني بتبادل المعارف والتواصل وعرض االبتكارات من أجل المجتمع العالمي  وهو
برنامج عمل حافاًل بالمناقشات والمناظرات التي تركز على  2013 ويوفر معرض تليكوم العالمي لالتحاد .واالتصاالت

التحول الجذري في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ويمكن االطالع على جدول األعمال الكامل عبر 
 .الرابط هذا

 شارك في النقاش بشأن قضايا جوهرية مثل:
 أفضل الُسبل للتعامل مع طوفان البيانات - ركوب موجة البيانات 
  شركات االتصاالت والمحتوى الخارج عن سيطرة المشغِّل(OTT) -  مأزق خدمات المحتوى الخارج عن سيطرة

 (OTT) المشغِّل
 أدوار الحكومة وقطاع األعمال والمنظمات  كيف يمكن لمواطني العالم ضمان خصوصياتهم في عالم رقمي؟

 الدولية، وحقوق مواطني العالم
 أنفع الطرق لضمان التوصيلية في المستقبل - إنترنت كل شيء 
  ماذا يكمن وراء أكمة تطبيقات وسائل اإلعالم  صديق أم عدو؟ -تطبيقات وسائل اإلعالم االجتماعية

 المتنقلة؟ جتماعيةاالتطبيقاتاال
ومائدة مستديرة لمديرين أضف إلى كل ذلك، معارض الصناعة؛ وأجنحة وطنية تركز على الفرص االستثمارية الدينامية؛ 

تجمع بعض الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة الستكشاف التحديات األساسية؛ وكلمات افتتاحية  تنفيذيين إقليميين
تجمع شمل كبار ممثلي  وموائد مستديرة وزاريةووجهات نظر شخصية من أهل الربط والحل في الصناعة؛ استشرافية، 

تديرها وسائل اإلعالم بشأن مواضيع  الحكومات من مختلف أنحاء العالم؛ ومحادثات كبرى، ومناقشة تفاعلية حية
باإلضافة إلى الفائزين في مسابقة المبتكرين  )InnovationSpace(الصناعة الساخنة، ومساحة عرض عملي لالبتكارات 

 .2013 ينظمها االتحاد في معرض تليكوم العالمي لعام الذيالشباب 

 2013 معرض تليكوم العالمي لالتحاد :الموضوع

 : حفل افتتاح في الصباح يليه مؤتمر صحفي.2013 نوفمبر 19الثالثاء، . 2013 نوفمبر 19-22 الموعد:

 مركز إمباكت، في بانكوك، تايالند المكان:
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ميدان تكنولوجيا بما أن االتحاد الدولي لالتصاالت هو الوكالة الرائدة في األمم المتحدة في  :الغرض
المعلومات واالتصاالت، فهو يمتد امتدادًا استثنائيًا في جميع ثنايا صناعة تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت العالمية ليضم مزيجًا من القادة من القطاعين العام والخاص وقطاع األبحاث 

لصناعة تمتلك القدرة . إذن، شارك في المداوالت الهامة 2013 معرض تليكوم العالمي لالتحاد في
على تغيير العالم وقيادة التنمية االقتصادية واالجتماعية وتقديم منافع بعيدة المدى للناس 

 .مكان  كل في

ومنظمون ومستشارو السياسات، ومديرو الصناعة من الشركات حكومات، ووزراء، رؤساء  :الحضور
ون، ورؤساء منظمات دولية. ويمكن المصنعة، ومشغلون، ومقدمو المحتوى والتطبيقات، وأكاديمي

 .هذا الرابطاالطالع على قائمة المتكلمين عبر 

معلومات لوسائل 
 اإلعالم:

سيتيح إمكانية الدخول المجاني  2013 إن اعتماد وسائل اإلعالم في معرض تليكوم العالمي لالتحاد
إلى الحدث لوسائل اإلعالم المسجلة والمحللين المسجلين، وسيجري باالقتران مع قمة توصيل آسيا 

. وهذا االعتماد إلزامي. وُيعتبر االعتماد الصحفي 2013 نوفمبر 18 والمحيط الهادئ التي ستُعقد يوم
: ت االعتماد ُيرجى زيارة الموقع التاليلدى األمم المتحدة صالحًا. ولالطالع على إجراءا
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 :التالي بالمسؤولاالتصال  يرجى لمزيد من المعلوماتو 
 أشاريا سانجاي

 العامةرئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات 
  االتحاد الدولي لالتصاالت

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

 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 

 االستفسارات بشأن اعتماد وسائل اإلعالم:
  ثريا أبينو كينتانا

 pressreg@itu.intالبريد اإللكتروني: 

 

              تابعونا

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

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

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

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