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 نشرة صحفية

 2014 في تليكوم العالمي لالتحاد قمة القادة بشأن المستقبل
 تستكشف وتيرة "الهيمنة الفكرية" للرقمنة

 تحليالت المنظمات المتنامية وميادين المنافسة الجديدة 
 والتكنولوجيا البيولوجيةوالذكاء االصطناعي 

 والبيانات الضخمة تحول عالمنا
مناقشات في رحلة بعيون  2014 في تليكوم العالمي لالتحاد قمة القادة بشأن المستقبلأطلقت  – 2014 ديسمبر 8الدوحة، 

 مفتوحة وموحية إلى مستقبل صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأعمالنا التجارية ومجتمعاتنا.
وقد اجتمع علماء اتجاهات المستقبل المشهورون وخبراء دوليون من مجموعة من القطاعات لدراسة السيناريوهات المحتملة 

م والخاص بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العالم للوصول إلى فهم بشأن للمستقبل مع قادة من القطاعين العا
 مدى تحتاج السياسات واالستراتيجيات ونماذج األعمال والنهج التنظيمية إلى التواؤم. أي إلى

المستقبل عند  ةارد منسق القمة والعالم البارز في مجال اتجاهات المستقبل والمدير التنفيذي لوكالهوقال السيد غيرد ليون
افتتاح القمة "من البيانات الضخمة إلى الذكاء االصطناعي ومن التميز إلى علوم الروبوتات والتحول الرقمي الشامل 
للمجتمع والثقافة واالتصاالت، يتعين علينا أن نكون على وعي بالتحديات التي أمامنا وبالفرص التي يتعين علينا دراستها 

وأن نتجاوز هواجس الخوف لكي نتلمس طريق  - ن نحقق التوازن بين اإلنسانية والتكنولوجيااآلن. نحن في حاجة إلى أ
        قدما ." المضي

 التي جرت بعد الظهر: طوقد شملت أبرز النقا
"، جيل Roboyقدم البروفيسور رولف بفيفر، الخبير الدولي في مجال الروبوتات الذكية، جامعة زيوريخ، الروبوت " •

عادة تقييم اإلدراك من  جديد                                                                                            الروبوتات مصمم لحث التفاعل العاطفي وتشجيع التفاعل بين اإلنسان والروبوت وا 
 الحسي السلبي المنعكس عادة من الروبوتات.

        ت نهجا  التصاالتحدثت البروفيسورة ريتا ماكغراث، مدرسة كولومبيا لألعمال، عن الحاجة إلى أن تتبنى شركات ا •
العصر الجديد للشراكات شاملة القطاعات وانتقال المنافسة من صناعات فردية إلى في     ا                  استراتيجيا  جديد

 لألنشطة. ميادين
السيد يوري فان جيست، المدير اإلداري لقمة جامعات التميز بأوروبا، تناول بالبحث مفهوم التميز، مفهوم أن تصبح  •

 ت تتسم بالتنامي.اآلالت أكثر قوة من البشر والحاجة إلى منظمات متنامية في أوقا
وفي معرض حديثه عن محركات التغيير التحويلي على مدى العقد القادم وكيف يمكن للحكومات أن تستعد لمستقبل  •

فائق التوصيل، أكد السيد روهيت تالوار، المدير التنفيذي، مركز أبحاث المستقبل السريع، على أهمية التعليم بالنسبة 
 الرقمي. لالقتصاد

لى نهج جديد Metaflightنادى السيد سيمون تورانس، المدير التنفيذي، منظمة  •                                             ، إلى االبتكار التشاركي الخالق وا 
 للشراكات في عصر يتسم بالتقارب مع اإلذاعة واضمحالل الحدود بين القطاعات الرأسية.
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ه التشتت اإليجابي الذي تواجهالتحاد الدولي لالتصاالت، الضوء على لعام المين األط الدكتور حمدون إ. توريه، لوس
بتريليونات الدوالرات وتنمية اجتماعية واقتصادية واقتصادات مستدامة  جديدة                                          الصناعة والعالم قائال  "الفرص هائلة: أسواق

ومدن مراعية للبيئة وتطبيقات وخدمات تحسن نوعية الحياة والنفاذ إلى المعارف بسهولة ويسر وأساليب جديدة إلنجاز 
 ننا تخيلها في الوقت الراهن."يمك األشياء ال

، وزير الشباب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في رواندا، في ختام فترة بعد الظهر، فيلبرت نسينغيمانا-جانوقال السيد 
يتعلق باالكتشافات والتعلم واالنطباعات. لعله من الصعب اإلدراك بأن التكنولوجيا تتغير  "لقد كان األمر شديد التقلب فيما

مس مستقبل علم الروبوتات ونسمع عن المنظمات بوتيرة أسرع من الحكومة والقطاع العام، ومن المشوق أن ندرك ونل
يتعلق  لدينا في البلدان النامية، على وجه الخصوص، فيماالمتنامية. وفوق كل ذلك، من المشوق أن نرى الفرص التي 

 حية."الص                                                                                                         باستعمال هذه التكنولوجيات للقضاء قضاء  مبرما  على معظم التحديات الصعبة مثل األمن الغذائي والبيئة والرعاية
كنولوجيا المعلومات لمجتمع ت شلالبتكار والعرض والتواصل والنقاوتليكوم العالمي لالتحاد هو المنبر الرائد لتبادل المعارف و 

ديسمبر في مركز قطر  7-10في الدوحة، قطر في الفترة  2014 واالتصاالت العالمي. وينعقد تليكوم العالمي لالتحاد
 للمؤتمرات. الوطني
 يشهده كل يوم من أنشطة، انظر: من التفاصيل عن الحدث وأبرز األحداث اليومية التي تجمع أفضل ما ولمزيد

  ميع المناقشات واألحداث الرئيسيةالمعالم البارزة الكاملة لج هناتتاح 

  هنايمكن االطالع على البرنامج الكامل للحدث 
  هنايمكن االطالع على قائمة المتحدثين 

  مدونات المعلومات األساسية بشأن الحدث، بما في ذلك المتحدثون في قمة القادة،لالطالع على مجموعة كاملة من 
 الخاصة بالحدث مدونتنايرجى زيارة 

، 2014 ديسمبر 7-10، 2014اعتماد وسائل اإلعالم للمشاركة في تليكوم العالمي لالتحاد  : يتيحمالحظة لوسائل اإلعالم
 الحدث لوسائل اإلعالم المسجلة والمحللين المسجلين. واعتماد وسائل اإلعالم إلزامي. مكان المجاني إلى الدخولإمكانية 

 .ولكن التسجيل مطلوب للحصول على شارة الحدث ،واالعتماد الصحفي لدى األمم المتحدة صالح
ني للمؤتمرات بمركز قطر الوط 2014تسجيل ممثلي وسائل اإلعالم متاح اآلن في موقع انعقاد تليكوم العالمي لالتحاد 

 .08:00-16:00 الساعة ،ديسمبر 10واألربعاء،  08:00-18:00، الساعة 2014ديسمبر  8-9الثالثاء، -اإلثنينالدوحة:  في
وستتمتع وسائل اإلعالم المعتمدة بإمكانية الدخول إلى جميع العناصر المختلفة للحدث بما فيها قمة القادة وجلسات المنتدى 

ذلك  مركز وسائل اإلعالم وسيكون بإمكانها المشاركة في مجموعة من فرص التواصل بما في                    وساحة العرض فضال  عن 
 مع ممثلين رائدين للقطاعين العام والخاص.التواصل 

 .متاحة 2014و 2013المتعلقة بتليكوم العالمي لالتحاد لعامي  التسجيالت الفيديوية والصور
 8xy_Pba-www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2N0iBXOtP2bD5_u: التسجيالت الفيديوية

 otos/itupictures/sets/72157638139301335/www.flickr.com/ph: الصور
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 :كما يليولمزيد من المعلومات، يرجى االتصال 

 أشاريا سانجاي
 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

 االتحاد الدولي لالتصاالت
  4957 5514 974+ :الدوحة في المحمول الهاتف
 4861 249 79 41+ :المحمول الهاتف
 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 االستفسارات بشأن اعتماد وسائل اإلعالم:
 2262 5517 974+الهاتف المحمول: 

telecompressreg@itu.int 

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت

مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد على  في االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة
خصيص ت في الدولي                                                                           عاما  ينس ق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون  150مدى حوالي 

صيل البيني العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التو  في المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت
السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث 

السلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن أجيال التكنولوجيات ال
 www.itu.int والتلفزيونية. خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية في التقارب
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