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 إشعار لوسائط اإلعالم

 ديسمبر 7-10سُيعقد في الدوحة في  2014 العالمي لالتحادتليكوم 
مستقبل صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  الحدث الرائد لالتحاد سيستكشف

 والمجتمع قطاع األعمالوآثارها على 

 اعتماد وسائل اإلعالم متاح
 .2014 ديسمبر 7-10في الدوحة في الفترة  2014 لعام لالتحاد تليكوم العالميُيعقد س – 2014 سبتمبر 29 ،جنيف
 اعتماد وسائل اإلعالم. اآلن عملية وبدأت

، بما فيها قمة القادة سيحصل ممثلو وسائل اإلعالم المعتمدين على نفاذ تام إلى جميع المكونات المختلفة للحدث
كبار من المشاركة في مجموعة من فرص التواصل جنبًا إلى جنب مع  وسيتمكنواوجلسات المنتدى وساحة العرض 

 الخاص.و  القطاعين العام ممثلي
بشأن المستقبل لمدة يوم واحد للقادة من أعماله بقمة قيادية حصرية  2014يستهل تليكوم العالمي لالتحاد لعام و 

لومات واالتصاالت. وستشمل القمة التي يقودها الحكومات والهيئات التنظيمية ومن جميع قطاعات صناعة تكنولوجيا المع
سلط الضوء على التكنولوجيات مما ين برنامجًا تفاعليًا وكلمات رئيسية وعرض منتجات و علماء المستقبل المعروف

ذلك الروبوتات المتقدمة. وستزود القمة صانعي القرارات بفهم واضح للتطورات في قطاع تكنولوجيا  في المستقبلية بما
 المعلومات واالتصاالت لتوجيه السياسات واالستراتيجيات المستقبلية.

ومع تنوع أشكال الفعاليات من جلسات نقاش وكلمات رئيسية ومداوالت رفيعة المستوى وصواًل إلى محادثات واسعة تديرها 
المتعلقة الثالثة الرئيسية السيناريوهات بالتفصيل بعد ذلك  مناقشات المنتدى الرئيسية ستبحثوسائل اإلعالم العالمية، 

، مع دراسة االتجاهات والتطورات الرئيسية في التكنولوجيا والمستقبل الذكي ،القطاعات عبروالشراكات  باالضطرابات،
 والخدمات والتطبيقات لكل سيناريو. والنماذج التجاريةوالقضايا التنظيمية والسياساتية 

تسلط الضوء على التكنولوجيات وفرص االستثمار تجربة ساحة العرض التي تجري بالتوازي مع جلسات النقاش، و 
" OpenSpaceوالمنطقة المركزية المفتوحة "المتاحة من خالل األجنحة الوطنية والمواضيعية، ومعارض الصناعة 

 Alcatel Lucent: الحاضرة الرئيسيةالعالمية  لةومن بين الجهات الفاع والقاعات المكرسة لوسائل اإلعالم والقادة.
 تشملمع بلدان ممثلة من جميع أرجاء العالم  ،ZTEو Ooredooو Nokiaو LS telcomو Intelو Huaweiو Ciscoو

 األرجنتين وأذربيجان والصين ونيجيريا ورواندا.
الذي سيستضيف  "InnovationSpaceاالبتكار "وسيكون االبتكار عنصرًا أساسيًا لهذا الحدث ويتضح ذلك من خالل فضاء 

ومختبر عرض أحدث التكنولوجيات واالبتكارات التكنولوجية أو االجتماعية  ،الفائزين في مسابقة المبتكرين الشباب
 التصميمية. أو
 ."Ooredooشركة االتصاالت الدولية الرائدة " من بدعم 2014حكومة قطر تليكوم العالمي لالتحاد  تستضيفو 

جراء نقاش استراتيجي وتبادل المعارف المنصة الرائدة إل، 2014 معرض تليكوم العالمي لالتحاد :المناسبة
 .المجتمع العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتب فيما يتعلق وعرض االبتكارات والتواصل
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 .2014 ديسمبر 7-10 الموعد:

 مركز قطر الوطني للمؤتمرات، الدوحة، قطر المكان:

صناعة  يؤدي إلى تحويلالجذري الذي  التغيراستكشاف إلى  2014يرمي تليكوم العالمي لالتحاد  :الغرض
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومساعدة المشاركين في فهم جميع آثاره على قطاع األعمال 
والمجتمع وحياتنا. وسيشارك متحدثون خبراء في مناقشة تفاعلية بشأن طائفة متنوعة من القضايا. 

الشراكة  ساحة العرض أفضل االبتكارات والتكنولوجيا واالستثمار إلى جانب فرص من خاللوتبرز 
واألدوات محادثات  والمساحات المكرسةوتيسر أحداث التواصل  المتاحة من جميع أنحاء العالم.

 المستوى. ةرفيع ولقاءات

من القطاعين العام والخاص.  امن نوعه ةفريد ةمرموق شخصياتيجمع تليكوم العالمي لالتحاد بين  الحضور:
التنفيذيين من دوائر الصناعة  ينكبار المدير و  وراسمي السياساتويشمل المتحدثون الوزراء 

 كثير.ال هممعروفين وعلماء المستقبل وغير  نوأكاديميي
 هناالمجموعة الكاملة للمتحدثين متاحة 

، 2014 ديسمبر 7-10، 2014يتاح اآلن اعتماد وسائل اإلعالم للمشاركة في تليكوم العالمي لالتحاد : مالحظة
. واعتماد وسائل اإلعالم سيتيح إمكانية النفاذ المجاني إلى الحدث لوسائل اإلعالم المسجلة والمحللين المسجلين مما

 إلزامي.
 .التسجيل مطلوب للحصول على شارة الحدثولكن  ،واالعتماد الصحفي لدى األمم المتحدة صالح

والذين لم تتغير البيانات  2014والصحفيون والمحللون الذين حصلوا على االعتماد رسميًا لحضور أحداث االتحاد في 
الخاصة بهم خالل هذه الفترة ليسوا بحاجة إلى إعادة تقديم أوراق االعتماد ولكن عليهم أن يقوموا بالتسجيل للحصول على 

 الحدث. ةشار 
والتأخير  صفوف االنتظارل وذلك تفادياً  2014ويوصى بشدة باالعتماد والتسجيل مسبقًا لحضور تليكوم العالمي لالتحاد 

 الموقع. في
 على إجراءات االعتماد، يرجى زيارة الموقع: ولالطالع

accreditation-part/media-http://telecomworld.itu.int/take/ . 
 :كما يلياالتصال  يرجىولمزيد من المعلومات 

   أشاريا سانجاي
 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

  االتحاد الدولي لالتصاالت
 5046 730 22 41+ الهاتف:
  4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف
 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 

  االستفسارات بشأن اعتماد وسائل اإلعالم:
telecompressreg@itu.int  

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

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

البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق 
م الفلك الراديوي واألرصاد الجوية أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى عل إلى

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