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 نشرة صحفية

 يعلن عن قائمة المتحدثين المؤثرين 2015تليكوم العالمي لالتحاد لعام 

االبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتعجيل الالخبراء يركزون على 
 تأثير اجتماعي إلحداث

 اعتماد وسائل اإلعالم متاح
شخصيات رئيسية  عن قائمة المتحدثين المؤثرين التي تضم 2015أعلن تليكوم العالمي لالتحاد لعام  – 2015سبتمبر  08جنيف، 

واضعي السياسة والمنظمين وخبراء الصناعة والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال والمبتكرين. وسيشاركون  من
، الحدث 2015 خالل تليكوم العالمي لالتحاد لعام في إطار المعرض جلسات النقاش في إطار المنتدى وورش العمل التي ستُنظم في

 ،كنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والحكوماتالعالمي لالبتكار في مجال ت
 .2015أكتوبر  12-15في  ،سُيعقد في بودابست، هنغاريا الذي

لتي ايبحثون كيفية توسيع النفاذ وبناء الثقة والتعجيل بوضع الحلول المبتكرة سفي قمة القادة والمنتدى الذين  المتحدثونالخبراء و 
 تدعمها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هم كاآلتي:

، إبراهيم يعقوب، البرتغال، رئيسة مجلس اإلدارة؛ وANACOM، وفاطمة باروس، وزير االتصاالت، جيبوتي؛ علي حسن بهدون
الروسي؛  ، وزير االتصاالت ووسائط اإلعالم، االتحادكوالي نيكيفوروفينوزير االتصاالت والمعلومات، سنغافورة؛ و

تكنولوجيا  ةوزير  ،ن أحمد خاناأنوشا رحمو وزير الشباب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، رواندا؛  ،نسينغيمانا فيلبرت جانو
 جمهورية إيران اإلسالمية؛، ، وزير المعلومات واالتصاالتمحمود فايزي؛ و، باكستانالمعلومات واالتصاالت

، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة فادي شحادة؛ وTelefonica، الرئيس العام للشؤون العامة والتنظيمية، بالنكو لوبيز كارلوسو
، مدير روبرت كيركباتريك؛ وHuawei، كبير مسؤولي األمن، دافيد فرانسيس؛ و(ICANN) لتخصيص األسماءاإلنترنت 

"UN Global Pulseذي، ، المدير التنفيكريستوفر ماتيسناألعمال، هنغاريا؛ و ، المدير التنفيذي لمؤسسة ريادةدافيد ماس"؛ و
Magyar Telekomالمدير التنفيذيزيليكو بولييتش؛ و ، ،Iskratelالمدير التنفيذي، سانيت سنغ توليو ؛ ،Datawind ؛

للتحديات الشراكات من أجل التصدي ، رئيس أليكس وونغ؛ وNesta، المدير التنفيذي للسياسات والبحوث، ويستليك ستيانو
 العالمي. ، المنتدى االقتصاديالعالمية

سيركز على الحلول والسياسات والمشاريع  2015قال األمين لالتحاد الدولي لالتصاالت هولين جاو "إن تليكوم العالمي لالتحاد لعام 
ائاًل الصعيد العالمي". وأردف قاالبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على ب التعجيلوالمبادرات التي من شأنها 

نحقق الطرق الحاسمة التي س منهو جلب فوائد التكنولوجيات الرقمية لعدد أكبر من الناس وبسرعة أكبر. والمنتدى هو  هدفنا "إن
ة ر من خاللها هذا األمر، من خالل دعوة مزيج عالمي من المتحدثين من الحكومات ودوائر الصناعة، بما في ذلك الشركات الصغي

جراء حوارات  والمتوسطة المبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتزويدهم بمنصة دولية حيث يمكن لهم التواصل وا 
 بناءة وأن يكونوا مصدر إلهام وتنوير وأن يحدثوا تغييرًا حقيقيًا".

 ما يلي: 2015تشمل جلسات المنتدى المنتقاة التي ستجري في إطار تليكوم العالمي لالتحاد لعام 
  :أثير اجتماعيمن أجل إحداث ت وجيا المعلومات واالتصاالتالتعجيل باالبتكار في مجال تكنولمائدة مستديرة وزارية بشأن قمة القادة 
  :واألهمية التي يكتسيها ذلك 2020أهداف التوصيلية: حقيقة توصيل الجميع بحلول قمة القادة 
  متكافئة لتشجيع االستثمار ظروفتهيئة 
  رار: كيفية استخدام البيانات الضخمة لتحسين عمل الحكومةصنع الق وضعفوفرة البيانات 
  :نيعلى الصعيد الوطالتكنولوجيا  وتشجيع مناصري ،والحاضنات ،برامج دعم المشاريع الناشئةسد فجوة االبتكار 
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 هناوقائمة المتحدثين  هنايتاح البرنامج الكامل للمنتدى و 
  هنا 1520تتاح التفاصيل الكاملة للفرص المتاحة في تليكوم العالمي لالتحاد لعام. 
  هناالتسجيل في الحدث مفتوح حاليًا. وللتسجيل كمندوب في الحدث، يرجى النقر. 
 لالعتماد في الحدث. هنامفتوح حاليًا، يرجى النقر  2015 لتليكوم العالمي لالتحاد اعتماد وسائط اإلعالم 

سيتيح إمكانية  ا، مم2015 أكتوبر 12-15، 2015يتاح اآلن اعتماد وسائل اإلعالم للمشاركة في تليكوم العالمي لالتحاد    مالحظة:
ة واالعتماد الصحفي لدى األمم المتحدواالعتماد إلزامي.  النفاذ المجاني إلى الحدث لوسائل اإلعالم المسجلة والمحللين المسجلين.

والصحفيون والمحللون الذين حصلوا على االعتماد رسمياً لحضور أحداث  ولكن التسجيل مطلوب للحصول على شارة الحدث. ،صالح
والذين لم تتغير البيانات الخاصة بهم خالل هذه الفترة ليسوا بحاجة إلى إعادة تقديم أوراق االعتماد ولكن عليهم  2015 في االتحاد

 الحدث. أن يقوموا بالتسجيل للحصول على شارة
 .الحدث مكان وذلك تفادياً لصفوف االنتظار والتأخير في 2015ويوصى بشدة باالعتماد والتسجيل مسبقاً لحضور تليكوم العالمي لالتحاد 

 :بالمسؤول التالي االتصال يرجى ،المعلومات من وللحصول على مزيد
 سانجاي أشاريا

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 االتحاد الدولي لالتصاالت

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

 

http://telecomworld.itu.int/take-، يرجى زيارة الموقع: واإلجراءات ذات الصلة االعتماد بيانات بشأنولالطالع على 

 accreditation/-part/media. 
 telecompressreg@itu.intجهة االتصال: 

              تابعونا

  االتحاد الدولي لالتصاالتنبذة عن 
ة االبتكار ، التي تدفع عجلالمعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا

كيان من  700دولة عضوًا وعضوية تضم ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبًا إلى جنب مع  في
 (150) بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة 2015 ، يحتفل في1865واالتحاد الذي أنشئ في . لقطاع الخاص والمؤسسات األكاديميةا

التعاون  تعزيزو االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  لتأسسيه بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
فالة التوصيل ضع معايير عالمية لكو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و تخصيص المدارات الساتلية  الدولي في

البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث 
ات رصد األرض من خالل السواتل والرادار و ن والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيرا

 تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتيةو التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، فضاًل عن  األوقيانوغرافية
 www.itu.int والتلفزيونية.
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