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 نشرة صحفية

 يفتح أبوابه للمنشآت 2015لالتحاد لعام كوم العالمي يتل
 سيركَّز في هذه الفعالية على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال

 هذا المجال تسريعًا لالبتكارتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمؤسسات الناشئة في 
، الذي ُيعتبر فعالية االبتكار العالمية 2015 التحاد لعاملالعالمي  تليكومفُتحت اليوم في بودابست أبواب  – 2015أكتوبر  12جنيف، 

والحكومات. وقد انطلقت أعمال هذه  والمتوسطة والشركات ،أجل المؤسسات الصغيرة مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من في
يد سالفعالية بمراسم افتتاحية مثيرة، بحضور دولة رئيس وزراء هنغاريا، السيد فكتور ُأربان، واألمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، ال

صغيرة رًا من المؤسسات الهولين جاو، إلى جانب طائفة من كبار المشاركين المرموقين الذين يمثلون شتى الحكومات والصناعات وكثي
 والمتوسطة والناشئة في شتى أنحاء العالم.

تشتمل سبلدًا، و  40 من الجهات العارضة والجهات الراعية والشركاء من أكثر من 230 مجموعة المشاركين في هذه الفعالية وستضم
جلسة من جلسات النقاش وورشات العمل والجلسات  44متكلمًا وتعقد في إطارهما  200 على منتدى ولقاء قمة للقادة يشارك فيهما

يتوزعون بالتساوي بين القطاعين  –قائدًا  250المشمولة بالرعاية. وسيشارك في أعمال هذه الفعالية التي ستدوم أسبوعًا أكثُر من 
ياق هذه التي ستنظم في س بلدًا من شتى أنحاء المعمورة. كما سُيحتفى في إطار مسابقة المبتكرين الشباب 88من  – العام والخاص

 493في مجال التكنولوجيا، ُمنتَقْيَن من بين مرشحين بلغ عددهم أرباب األعمال الحرة االجتماعية  الشباب منالفعالية بستة من 
 100ممثلو زهاء  (HUNGEXPO)يفد إلى موقع الحدث في المعرض الهنغاري في بودابست  بلدًا. وُيتوقع أن 74ينحدرون من 

 الفعالية. ل اإلعالم الدولية المعتمدة لتغطية هذهوسائ من
سسات جاو، إذ افتتح مراسم هذه االفتتاحية، مقراً بالدور الحاسم الذي تؤديه المؤ  لقد شدَّد األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، السيد هولين

ومثير  واالتصاالت وبمنحى تشكيلها حجر الزاوية التجاه جديدالصغيرة والمتوسطة والناشئة في النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا المعلومات 
، نيتخذه االتحاد الدولي لالتصاالت وتلكوم االتحاد، على التزامه الشخصي "بالتكفل بإعمالنا هذا التركيز الجديد تلبية الحتياجات البلدا

 "والصناعة، والتنمية االجتماعية االقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي.
نا بها أن إلنشاء منصة دولية يمكن لالتحاد لالعالمي تليكوم أضاف قائاًل، إذ توسَّع في الحديث عن هذه الرؤية، "إننا نرغب في إصالح و 

 ".نتبادل المعارف واألفكار والممارسات الفضلى، ومناهل اإللهام، وأن نيسِّر الترابط الشبكي والتشارك بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
اريين في الماضي ، عن المبتكرين الهنغالجمهور الغفير الذي اكتظت به القاعةم دولة رئيس وزراء هنغاريا السيد فكتور ُأربان، مخاطبًا وتكل

 والحاضر، وسلَّط الضوء على الخطط الخاصة بهنغاريا الرقمية، منوِّهًا إلى أن "لهنغاريا أن تفخر بدورها في قطاع تكنولوجيا المعلومات
ر لنا الفخَر بأن االقتصاد الرقمي في هنغاريا هو في عداد االقتصادات الرقميةواالت  صاالت اليوم كما كان لها ذلك في الماضي. فثمة ما يبرِّ
 ".سرع نموًا في االتحاد األوروبياأل

ثلي عد، فقد شجَّع مموي عن بُ مون، الذي تكلم من خالل رسالة بالتواصل الفيدي-أما األمين العام لمنظمة األمم المتحدة السيد بان كي
ي قطاع ف والمبادرة إلى األعمال الحرةالحكومات وقادة صناعات التكنولوجيا المجتمعين في بودابست على "تعزيز المضي في االبتكار 

ر في ماهية نظحّث المشاركين على "ال ".آت ذات الحجم الصغير والمتوسطتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وال سّيما في أوساط المنش
شراع األبواب إلى المعرفة، والتكفل بمشاركة المرأة والفتاة المزيد مما  يمكنكم أن تقوموا به ضمانًا للتوصيلية الشاملة، ولسد الفجوة الرقمية، وا 

 ".من أجل التنمية المستدامة 2030 الكاملة في االقتصاد الرقمي المستمر النمو دعمًا لتنفيذ جدول أعمال
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، ورئيسة مجلس إدارة شركة (Deutsche Telekom) شركة االتصاالت األلمانيةتين غونتير، المديرة التنفيذية للشبكة العامة لسكر وقالت 
"أعتقد أن ثمة رسالة وآية عرفان قويتين لهنغاريا والمنطقة بأكملها في كون االتحاد الدولي  (Magyar Telekom)االتصاالت المجرية 

 لالتصاالت أتى إلى بودابست بهذا المؤتمر العالمي الذي يتزامن مع احتفاله بذكرى تأسيسه السنوية الخمسين بعد المائة. فالمستقبل حاضر
إلى موضوع  كما الحظت، إذ تطرقت ".المعلومات واالتصاالت األوروبيةصناعة تكنولوجيا في هنغاريا، التي ُتعتبر اآلن بالضبط مركزًا ل

لم ارئيسي من مواضيع هذه الفعالية، أن "هنغاريا الرقمية ستمثل حالة نجاح أوروبي حقيقية يمكن أن تُتَّخذ مثااًل تحذو حذوه كل بلدان الع
 ".أن تعمل معاً لحكومات والصناعات ونموذجًا للسبيل الذي يمكن به ل

أما مارينا فون نومان ِوتمان، نجلة الراحل جون فون نومان، أحد أبرز مؤسسي الحوسبة، فقالت للمشاركين من خالل رسالة ُنقلت بالتواصل 
بل ل السُ ضعد إن "الموهبة التي تميز بها أبي تظل كلها حاضرة لدى مواطني هنغاريا في القرن الحادي والعشرين، ويتمثل أفالفيديوي عن بُ 

 ".الستثمار إبداعه في النهوض باستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 ةإن مراسم افتتاح هذه الفعالية آذنت ببدء بضعة أيام من العمل المكثَّف المتميز بنقاش وحوار رفيعي المستوى بين مؤسسات راسخة منذ فتر 

 إبراز المنجزات والترابط الشبكي. يقترن به ذلك منوما طويلة، ومنشآت صغيرة أو متوسطة، وممثلي حكومات، 
بدءًا من  بين الحكومات والصناعة، مركز للترابط الشبكيلتبادل المعارف، و منتدىللحلول الرقمية، و معرضفتلكوم االتحاد العالمي هو 

ي واألوساط األكاديمية. إنه يرم -األطراف الفاعلة الراسخة مرورًا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فوصواًل إلى المؤسسات الناشئة 
لوجيا المعلومات التي تتيحها تكنو  التحويليةالمضي باألفكار ُقُدمًا، على نحو أسرع، وفي النهوض بالحلول االبتكارية  المساعدة في إلى

 واالتصاالت والتي ستجعل العالم أفضل في مستقبل أقرب.
، مسائل محورية تؤثر على النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اليوم، نامج مناقشات تفاعليبر  وسيتناول المنتدى، من خالل

لى جلسات نقاش، . وسيشتمل التباحث عار الرقمي من أجل إحداث وقع اجتماعيتسريع االبتكبـُيفتتح بلقاء قمة للقادة الرفيعي المستوى معني 
 .هنا كلمينوقائمة المت هنا وورشات عمل، ولقاءات مائدة مستديرة رفيعة المستوى، وكلمات رئيسية. هذا مع العلم بأن برنامج المنتدى متاح

ى لكما تشتمل هذه الفعالية على معرض للحلول الرقمية التي تقدمها األسواق الناشئة والنامية، وعلى إبراز ألذكى األفكار وروح المبادرة إ
 اطق وصناعات رائدة من شتى أنحاء العالم. وتشتمل هذه الفعالية أيضًا علىاألعمال الحرة التي تتميز بها المؤسسات الناشئة من بلدان ومن

أهم فرص الترابط الشبكي، بما في ذلك أنشطة تمكِّن المندوبين من االنخراط في التواصل فيما بين المؤسسات أو بين المؤسسات  طائفة من
كومات وفيما بين ممثلي المؤسسات التي يلتقي في إطارها ممثلو والحكومات، مثل الحوارات والمآدب الجامعة بين ممثلي المؤسسات والح

 الحكومات والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 :بالمسؤولين التالي ذكرهمللمزيد من المعلومات يرجى االتصال 

 لوسي جورج
 العالميتليكوم المنسقة المعنية بوسائل اإلعالم في 

 2015لعام  التحادل
 1434 683 70 36+ المحمول: الهاتف
 lucy.george@itu.int  اإللكتروني: البريد

 سارة باركس
 العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة دائرةرئيسة 
 د الدولي لالتصاالتاالتحا

 6135 730 22 41+   الهاتف:

 1439 599 79 41+  الهاتف المحمول:

 1433 683 70 36+ المحمول المحلي: الهاتف

 pressinfo@itu.int  البريد اإللكتروني:

 الفونس بيتش
العالمي تليكوم المنسق المعني بوسائل اإلعالم في 

 2015لعام  التحادل

 1454 683 70 36+  الهاتف المحمول:

 mailto:alfons.pich@itu.int  البريد اإللكتروني

 

              تابعونا
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 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، التي تدفع عجلة االبتكار 

كيان من القطاع  700دولة عضوًا وعضوية تضم ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبًا إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150)بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة  2015 ، يحتفل في1865اديمية. واالتحاد الذي أنشئ في الخاص والمؤسسات األك

بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي 
لس نية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ووضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني الستخصيص المدارات الساتلية وتحسين الب في

لكية، النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالس العريضةلمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات 
التقارب  الً عنفض ورصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةالراديوي  ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك

 www.itu.int في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية والتلفزيونية.
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