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 نشرة صحفية

 2015جه إلى بودابست، هنغاريا في و تليكوم العالمي لالتحاد يت

منصة عالمية للتواصل وتبادل المعارف من أجل مناقشة رفيعة المستوى 
 2015 أكتوبر 12-15في الفترة  ستجري

سوف تستمر المناقشات والمحادثات التي بدأت هذا العام في الدوحة، قطر، أن  تقرر – 2014 ديسمبر 8الدوحة، 
 عقد    سي   2015 قبل لتليكوم العالمي لالتحاد              أن الحدث الم   من االتحاد اليوم أعلنه ماحسب قبل                   أوروبا العام الم   في
 ست، هنغاريا.أكتوبر في بوداب 12-15 في

ست، بفضل موقعها االستراتيجي في قلب أوروبا، توفر الموقع المثالي التحاد حمدون إ. توريه "إن بودابقال األمين العام ل
                                                                                                الستكشاف آخر التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األسواق األوروبية الرئيسية بل وأيضا  الممتاز 

        ف قائال  وأضا دة في كومنولث الدول المستقلة أو في جنوب شرق أوروبا".األسواق الدينامية األخرى مثل تلك الموجو  في
ن خالل تليكوم م ومواصلتهاهذا العام في الدوحة  تجريالمواضيع والمناقشات الرئيسية التي  البناء على"نحن نتطلع إلى 
 ."2015 العالمي لالتحاد

الذي ينظمه االتحاد، وكالة األمم المتحدة المتخصصة  2015تليكوم العالمي لالتحاد  هنغارياوسوف تستضيف حكومة 
 ممثلين رفيعي المستوى من القطاعينهذا الحدث  ، وسيضم المشاركون فيمجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

 العام والخاص من جميع أنحاء العالم.
زتاك، وزير التنمية الوطنية، هنغاريا "إن هنغاريا تتطلع إلى الترحيب بوفود من جميع أنحاء العالم لوس سيميك وقال السيد

                                                            ". وأضاف قائال  "ونتطلع إلى عرض اإلمكانات التي تقدمها هنغاريا 2015ست لحضور تليكوم العالمي لالتحاد بوداب في
لى أن نكون أيضا  بمثابة "جسر" استراتيجي للحوار بين األطراف في إطار قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                                                                     لديها وا 

 الفاعلة في العالم."
تليكوم                                 والتي ستكو ن األساس للمناقشات في 2014قيد المناقشة في تليكوم العالمي لالتحاد  المواضيع الرئيسيةوتشمل 

ا التكنولوجيا التي يمكن ارتداؤهأجهزة ذكاء االصطناعي و الرقمية وال، آخر التطورات في مجال المدن 2015 العالمي لالتحاد
عناصر و واالستعماالت المختلفة للبيانات الضخمة والشبكات المتنقلة في الحوسبة السحابية  في الجسمستشعار االوشبكات 
والتعاون  شراكاتعن ال                                   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فضال   فيتكنولوجيا المعلومات  ودمج المعرفة بالبرمجياتالشبكة 

 .بين القطاعات فيما والتعاضد
 .هنا 2015سجلوا اهتمامكم بحضور تليكوم العالمي لالتحاد 

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

 /www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157638139301335: الصور
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 :بالمسؤول التاليولمزيد من المعلومات، يرجى االتصال 

 أشاريا سانجاي
 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

  5046 730 22 41+ الهاتف:
 4861 249 79 41+ :المحمول الهاتف
 pressinfo@itu.int اإللكتروني: البريد

 

              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                                                                                  عاما  ينس ق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي 150مدى حوالي 

الة التوصيل البيني عالمية لكفالعالم النامي ويضع معايير  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 
أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن 

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